
Seivästalli ry:n toimintasuunnitelma 
1.11.2022-31.10.2023



Seivästalli ry kehittää seiväshypyn valmennus- ja kilpailutoimintaa, suoritus- ja harjoituspaikkoja ja 
lajikulttuuria sekä vaalii lajin perinteitä. Lisäksi Seivästalli pyrkii edistämään seiväskoulujen toimintaa
ja auttamaan uusien seiväskoulun perustamisessa, hankkimaan varoja ja tukemaan valmentajien
toimintaa, auttamaan välinehankinnoissa ja tukemaan nuoria urheilijoita leirityksessä.
Tarkoitustaan Seivästalli toteuttaa jäsentensä tuella ja vapaaehtoistyöllä. 

Seivästalli ry:n toiminnan tarkoitus



Toiminnan tavoitteet

Seivästalli ry:n tavoitteena on tukea valmentajien koulutusta yhteistyössä SUL:n ja urheiluopistojen 
kanssa, jatkaa nykyisten seiväskoulujen tukemista ja auttaa uusien perustamisessa, ylläpitää kattavaa 
seiväsvalikoimaa, tukea nuorten leiritystoimintaa (mm. yläkoululeiritystä), auttaa urheilijoita 
hyödyntämään valmennuksen asiantuntijaverkostoa (lihashuoltajat, ravintoasiantuntijat, psyykkisen 
valmennuksen asiantuntijat ja urheilulääkärit) ja hankkia uusia jäseniä.



Hall of Fame

Suomalaisen seiväshypyn Hall of Fame -kutsuvierastilaisuus järjestetään vuosittain
Talvikarnevaalien yhteydessä. Vuonna 2023, 14.1. Pajulahdessa. Tällöin julkistetaan
kunniakerhon uusia jäseniä.



Yhteistyökumppanit

• SUL:n valmennuskeskukset (Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Pajulahti, Turku, 
Kuortane)

• Paikalliset seurat, urheilua tukevat järjestöt ja säätiöt
• Paikalliset oppilaitokset ja urheiluakatemiat
• Yhteistyökumppanit (sponsorit)



Seiväskoulut/yläkoululeirit ja urheilijan polku Jarno Koivunen
Talenttiryhmä Reima Oinaanoja ja Jarno Koivunen
Valmentajien koulutus Mikael Westö, Mikko Latvala ja Jarno Koivunen
Kilpailut ja leiritys Mikael Westö, Mikko Latvala ja Jarno Koivunen
Varainhankinta Rauno Pusa ja hallitus
Jäsenhankinta Hallitus
SUL-yhteistyö Asko Härkönen, Jarmo Mäkelä, Jarno Koivunen, Mikael Westö, Mikko Latvala
Hall of Fame –tapahtuma Tarja Sandell, Kimmo Kantosalo (Pajulahti), HoF -valintatoimikunta
Tiedotus/hallinto Tarja Sandell
Nettisivujen sisällöntuotanto Hallitus

Seivästalli ry:n hallituksen vastuualueet 2023



Kilpailut 2023

Raimo Eskola ? ja hallituksen valmentajajäsenet valmistelevat kesälle seiväskisoja 
hyviin olosuhteisiin, neuvotellen yleisurheilukilpailujen järjestäjien kanssa. Tavoitteena 
saada Suomen parhaat mies- ja naisseiväshyppääjät samoihin kisoihin kilpailemaan 
toisiaan vastaan.



Seiväskoulut 2023

Nykyistä seiväskoulutoimintaa pyritään tukemaan ja tavoitteena on käynnistää vähintään yksi 
uusi seiväskoulu, uudelle paikkakunnalle. Toiminnan kehittämisessä tukeudutaan SUL:n 
urheiluseuroihin.

Seivästallin sivuille pyritään tuottamaan uutta materiaalia seiväskoulujen hyödynnettäväksi.

Vuodesta 2023 alkaen Seivästallin seipäiden käyttöoikeus seiväskouluissa edellyttää Seivästallin 
jäsenyyttä.   

Talenttiryhmä 2023 ?

Talenttiryhmän toimintaa pyritään aloittamaan uudestaan koronapandemian jälkeen??????



Seiväskarnevaalit 2023

Karnevaalien tärkeimpänä tavoitteena on innostaa nuoria seiväshyppääjiä ja kehittää heidän
lajitaitojaan sekä urheilijana kasvua.  

Keskeinen osa karnevaalin toimintaa on eri ikäluokkien kilpailut.

Karnevaaleista löytyy tietoa www.someronseivaskarnevaalit.net



Viestintä, tiedotus ja markkinointi 2023

Tiedotusta Seivästallin toiminnasta  jatketaan myös vuonna 2023. 
Viestintäkanavina toimivat Seivästallin nettisivut, Facebook ja Instagram.  

• Merkittävistä tapahtumista pyritään tiedottamaan valituille medioille.
• Pyrimme avustamaan SUL:a seiväshypyn koulutusmateriaalien 

tuottamisessa  ja niistä tiedottamisessa.

• Rohkaistaan hyppääjiä, valmentajia ja vanhempia tekemään ja jakamaan 
omia videoita seiväshypystä.

• Toimitsijaoppaan kirjoittaminen (Raimo Eskola) ??



Varainhankinta 2023

Toimintansa tukemiseksi Seivästalli ry kerää varoja rekrytoimalla varsinaisia 
jäseniä ja  kannattajajäseniä, ottamalla vastaan sponsoritukea ja hakemalla 
avustuksia julkisilta ja  yksityisiltä yhteisöiltä.

Vuoden 2023 aikana:
• Elokuulle arvioitua Seiväskirjan valmistumista pyritään hyödyntämään 

varainhankinnassa, myymällä mahdollisimman monta Seiväskirjaa asiatsa 
kiinnostuneille. 

• Pyrimme tarjoamaan yrityksille kiinnostavia yhteistyömalleja ja näkyvyyttä.
• Haemme avustuksia julkisilta ja yksityisiltä yhteisöiltä erityisesti nuorten 

valmennuksen tukemiseksi.



SUL:n & Seivästalli ry:n yhteistyö

Vuoden 2023 aikana sovitaan SUL:n valmennusjohdon kanssa  
yhteistyön muodoista ja tavoitteista tuleville vuosille.



Jäsenhankinta 2023

Tavoitteena on löytää uusia jäseniä yhdistykselle erityisesti Seiväskoulujen  
kautta. Potentiaalisten henkilöjäsenten hankintaa pyritään laajentamaan 
myös seiväsyhteisöjen ulkopuolelle. 

Yhdeksi jäsenhankinnan keinoksi  vuonna 2023 liitetään Seiväskirjan 
myyntiprosessi. 

Jäsenhankintaan tarvitaan myös hallituksen jokaisen jäsenen henkilökohtaista 
panosta.



Budjetti 1.11.2021-31.10.2023

Tuotot
Yhteistyökumppanit 7500
Jäsenmaksut 2500
Kirjamyynti 3500
Tukimaksut 5000
Yhteensä 18500

Kulut
Kokouskulut 1250
Ulkopuoliset palvelut 1800
Tiedotuskulut (HUU lehti,kotisivut) 1500
Provisio 1000
Postituskulut 50
Seiväshankinnat 0
Leiritys 5000
Valmennus/Westö 0
Stipendit 0
Huomionosoitukset 100
Pankkikulut 100
Talenttiryhmä 0
Lainanlyhennys Eskola 8000
Yhteensä 18800
Tulos -300



Seiväskoulut

Leiritykset ja kilpailut Talenttiryhmä Seiväshypyn Hall of Fame

NOSTETAAN RIMA  
KORKEAMMALLE


