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Seiväshypyn Hall of Fame -kunniakerho 10.1.2015
Lauantaina 10.1.2015 järjestetyssä suomalaisen seiväshypyn Hall of Fame
-tilaisuudessa kunniakerhon uusiksi jäseniksi nimettiin Antti Kalliomäki ja Aulis
Kairento. Tilaisuus järjestettiin Pajulahden urheilu- ja liikuntakeskuksessa ja siihen
osallistui useita entisiä huippuhyppääjiä kuten: Pentti Nikula, Eeles Landström, Rauli
Pudas, Auvo Pehkoranta, Vesa Rantanen ja Tapani Haapakoski. Kaikkiaan illalliselle
osallistui noin 40 kutsuvierasta. Tilaisuus oli jälleen kerran erittäin onnistunut.
Tilaisuudessa jaettiin arvostetut Pentti Nikula -mitalit kaikille yli 5 metriä hypänneille
miehille. Samalla päätettiin jakaa sopivan tilaisuuden tullen samat mitalit myös kaikille
yli 4 metriä ylittäneille naishyppääjille.

Seivästalli Cupin kisakalenteria ja Seiväskouluja
alettiin suunnittelemaan heti vuoden alussa
– Katselin hallikilpailukalenteria ja huomasin, että karnevaaleja seuraavana
viikonloppuna ei ole järkevää seiväskisaa missään ja moni hyppääjä olisi kiinnostunut.
Puhuin Pyrinnön Hakasen kanssa ja voisimme järjestä seiväskisan A-hallissa
(SM kisojen suorituspaikka) sunnuntaina 18.1. Se voisi olla joko suppea kutsukilpailu
vain miesten ja nuorten 17-22 sarjoile n. 10-12 hyppääjää tai laajempi tapahtuma
2:lla paikalla myös naiset mukana. Minusta tämä olisi hyvää seivästallin toimintaa.
Toimitsijoita voisi rekrytoida Pajulahdessa. Paikallisiakin tältä seudulta kyllä löytyy.
Laitoin alustavan kyselyn hyppääjille tekstarilla ja tulijoita kyllä löytyisi. Paikka on tosi
hyvä nyt kun ratapinnoite uusittiin pari vuotta siten ja kuopat jäivät hieman syviksi.
Mitä pidätte ajatuksesta? Rami 4.1.2015
– Hyppääjiltä ja valmentajilta on tullut sen verran myönteistä palautetta että kisa
nousee pystyyn. Seivästallin nimissä luonnollisesti. Yritetään saada kahdella
vierekkäisellä paikalla naiset ja miehet samaan aikaan ettei mene odotteluksi.
Mikon ajatusta kehittääkseni, kannattaisiko tehdä näistä vuoden mittaan Seivästallin
ohjelmaan kaavailluista kisoista (Pirkkahalli, Someron juhannuskisat, Narinkkatori,
Kuortane jne. Seivästalli-Cup, esim. 5 kisan sarja jonka kokonaisvoitosta vähän
isommat rahapalkinnot? Näkyvyyttä sponsoreille, hyvät olosuhteet, huomio keskittyy
seiväshyppyyn. Mahdollisesti oma isompi Cup sponsori.
Hallituksessa kannattaisi käsitellä myös Mikon ehdotuksen mukaan seiväskoulujen
masinoimista Seivästallin nimissä (markinointi, ilmoittautumiset, osallistumismaksut,
vetäjien palkkiot). Mitä mieltä Jarno on Turun kokemusten perusteella? Siellä
piiriyhteistyö kai toimii hyvin eikä sitä kannata muuttaa. Rami (5.1.2015)
– Vastaus tulee Turun suunnalta vähän myöhään, mutta tietenkin kannatan kisaajatusta. Minna ja Wilma eivät 18.1. kisoihin pääse, sillä heillä on 17.1.kisat Sveitsissä,
mutta muut tytöt luultavammin ovat innolla mukana.
Seiväskoulut ovat Turun suunnassa toimineet piirijärjestön kautta yli 10 v mallikkaasti.
Nytkin on kolme ryhmää pyörimässä, joista kaksi on ns. sisäänheittoryhmiä ja yksi
hieman edistyneimmille. Tänne se malli on juurtunut ja piirin seurat tietävät/luottavat,
että saavat seiväsvalmennusta sitä kautta. Raha kävijöiltä vetäjälle menee piirijärjestön
kautta, joka ottaa ilmoittelu, laskutus ynm. kuluihin noin 20 % tuloista. Ohjaaja saa
ryhmäkoosta riippuen noin 50 €/harjoitus. Tällä hetkellä Teemu Hyytiä ohjaa kahta
ryhmää, ja allekirjoittanut yhtä.
Paikoissa, joissa piirijärjestö ei ole aktiivinen tai homma ei muuten suju, olisi
seivästallilla varmasti mahdollisuus ottaa vastaava rooli. -Jarno 5.1.2015
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Tahtotila löytyi ja Seivästalli ry perustettiin 17.10.2014 Liikuntamyllyn tiloissa, jossa toimeen
tarttuivat Rauno Pusa, Erkki Mustakari, Raimo Eskola, Antti Kalliomäki ja Jarmo Mäkelä.

Seivästalli ry – nostetaan rima ylemmäs!
Seivästalli ry:n tarkoituksena on kehittää suomalaisen seiväshypyn lajikulttuuria,
valmennusta, harjoitus- ja kilpailutoimintaa sekä vaalia lajin perinteitä. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi Seivästalli ry edistää ja tukee valmennuskeskusten ja seiväskoulujen
perustamista, rekrytoi ja opastaa valmentajia, tukee tukien ulkopuolella olevia
hyppääjiä, järjestää leiritystä, koulutusta sekä kilpailu- ja alumnitoimintaa. Seivästalli
ry edistää myös suoritus- ja harjoituspaikkojen kehitystä ja tukee välinehankintoja.
Seivästalli ry ylläpitää Hall of Fame -toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi Seivästalli ry kerää varoja rekrytoimalla varsinaisia jäseniä ja
kannattajajäseniä, hankkimalla yhteistyökumppaneita ja hakemalla avustuksia julkisilta
ja yksityisiltä yhteisöiltä.
Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
Seivästalli ry:n puheenjohtaja, Antti Kalliomäki
Varapuheenjohtaja, Rauno Pusa
Yhdistyksen sihteeri, Jukka Rimpiläinen
Hallituksen jäsenet, Raimo Eskola, Jarmo Mäkelä, Risto Nieminen, Erkki Mustakari,
Jarno Koivunen ja Mikko Latvala.
Seivästalli ry:n hallituksen jäsenten vastuualueet:
• Antti Kalliomäki, valmennuskoulutuksen koordinointi
• Rauno Pusa, yhteistyökumppaneiden hankinta ja yleisjohto
• Raimo Eskola, alueellisen valmennuksen kehittäminen sekä
harjoituspaikat ja -välineet
• Jarmo Mäkelä, SUL-yhteistyö
• Risto Nieminen, OK-yhteistyö
• Jarno Koivunen, valmennusasiat
• Mikko Latvala, valmennusasiat
• Jukka Rimpiläinen, sihteeri/tiedottaja
• Erkki Mustakari, mediasuhteet ja yhteistyökumppanit
• Sari Murto 2.6.2015 alkaen, mediasuhteet ja yhteistyökumppanit
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Seivästalli Cup 2015 käyntiin 18.1.
Nuoret hyppääjät näyttivät mallia
Seivästalli ry järjesti ensimmäisen seiväshyppykisansa sunnuntaina 18.1.
Tampereella, yhdessä Pyrinnön kanssa. Mukaan oli kutsuttu 12 hyppääjää M-, M22ja M19-sarjoihin. Tällä kertaa mukana oli vain mieshyppääjiä, naisten kisatessa
hyvällä menestyksellä Sveitsin Magglingenissa. Tampereen hyppytapahtuma oli
samalla ensimmäinen Seivästalli Cup 2015 -kisa.

Seivästalli Cupin 2. osakilpailu Tampereella
24.1.2015 HALLITILASTO UUSIKSI

Salomäki palasi, Koskinen ja Kujanpää ennätyksiin
Tekniikkamurheiden, hyppykammon ja liikaharjoittelun aiheuttamien vaivojen kanssa
kesän kamppaillut Eemeli Salomäki aloitti hallikautensa voittamalla Seivästalli
Cupin toisen osakilpailun Tampereen Pirkkahallissa lauantaina. Tulos 520 on hänelle
vaatimaton, mutta suoritukset hyppypaikalla näyttivät varovaisen lupaavilta.

Taas hypätään, Tähtien Kisa 2.2.
Tähtien Kisoissa Tampereella nähtiin maanantaina 2.2. pirteä miesten seiväskisa,
vaikka kunnon tulokset antavatkin vielä odottaa itseään. Voiton vei nyt jo lähes
täydellä vauhdilla hypännyt Eemeli Salomäki hallikauden kärkituloksella 530.
Jere Bergiuksen korkeat hypyt 540:stä jäivät hieman lyhyiksi, kakkossija heltisi
vaatimattomalla tuloksella 510. Sen ylitti näyttävästi myös kantaluuun murtumasta
toipunut Perttu Korhonen jakaen toista sijaa Jeren kanssa.
Väsyneillä jaloilla liikkeellä ollut Niko Koskinen jäi tällä kertaa viiteen metriin. Sen ylitti
myös jo kolmannen kerran hallikaudella ennätystään parantanut 17-vuotias Urho
Kujanpää, josta tuli suomalainen 5 metrin ylittäjä no. 133.
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Pääkaupunkiseudun seiväskoulu
alkaa 22.3. Liikuntamyllyssä!
Suomen Urheiluliitto ja Seivästalli ry yhdistivät voimansa pk-seudulla ja kutsuivat
lajista kiinnostuneet keskustelutilaisuuteen 9.3. Liikuntamyllyyn. Paikalle saapui noin
20 osallistujaa kuulemaan uusista suunnitelmista. ”Seiväshyppy on Suomen kaikkien
aikojen toiseksi parhaiten arvokilpailuissa menestynyt yleisurheilun kenttälaji. Se
tarjoaa tulevaisuudessakin erinomaiset menestysmahdollisuudet. Mikä oli mahdollista
eilen, voi olla mahdollista myös huomenna.”
Suomen Urheiluliiton eteläisen alueen aluepäällikkö, Antti Leskinen, esitteli
suunnitelman, jolla saadaan pitkäjänteisyyttä teknisen lajin harjoitteluun.
Ensimmäisessä vaiheessa lapsille luodaan perusvalmiudet, joilla lajikohtaisiin
harjoituksiin voidaan edetä. Lajikouluissa he pääsevät kokeilemaan eri lajeja ja
myöhemmin lajiryhmien kautta erikoistuminen omaan lajiin alkaa.
Tästä erinomaisena esimerkkinä on pääkaupunkiseudun seiväskoulu, joka
aloittaa toimintansa 22.3. klo 11.00 Liikuntamyllyssä. Seiväskoulusta kasvetaan
valmennusryhmiin yli seurarajojen.

Eeles Landströmin
patsashanke
on meille näytön
paikka!
Hyvät yleisurheilun ja seiväshypyn ystävät.
– Kerran seiväshyppääjä, aina seiväshyppääjä. On kahdenlaisia ihmisiä, seiväshyppääjiä ja niitä, jotka
haluaisivat olla seiväshyppääjiä, kiteytti suomalaisen seiväshypyn Hall
of Fame -tilaisuudessa, valmentaja
Raimo Eskola.
1950- ja 1960-luvulta alkanut seiväshypyn kulta-aika on ansainnut paikkansa suomalaisen yleisurheilun historiassa. Sen merkkinä on käynnissä
patsashanke, joka nostaa esiin yhden
lajin huipuista ja ensimmäisen seiväshypyn Hall of Fame -jäsenen, Eeles
Landströmin. Ja vaikka patsashanke
kulkee Eeleksen nimellä, on se samalla kunnianosoitus koko suomalaiselle
seiväshypylle. Seivästalli ry:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus olla tukemassa hanketta ja kertoa siitä myös
muille. Meille, yleisurheilun ”sisäpiiriläisille” tämä on näytön paikka.

Seiväskoulu käynnissä Helsingin Liikuntamyllyssä
Liikuntamyllyn seiväskoulu aloitti toimintansa 22.3.2015, joten ryhmä oli koolla 12.4.
jo neljättä kertaa. Paikalla oli mukavasti nuoria hyppääjiä tutustumassa tekniikkaan.
Kolmen harjoittelupisteen kierrolla jokainen pääsi voimistelemaan nojapuilla,
harjoittelemaan ote- ja ponnistustekniikkaa ja hyppäämään lyhyellä vauhdilla patjalle.
Tyttöjen suuri lukumäärä ilostutti, mutta samalla nousi kysymys, miten junnupoikia
saadaan mukaan. Hyppääjiä oli eri paikkakunnilta aina Riihimäeltä saakka. Koulu
vaikutti hyvin organisoidulta ja vanhempienkin mielestä opetuksen taso oli hyvää.
Liikuntamyllyn seiväskoulu on ensimmäinen SUL:n ja Seivästalli ry:n yhteinen projekti,
ja sen kokemusten avulla konseptia monistetaan myös muille paikkakunnille.
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Seivästallin t-paidat jaettiin
17.5. jaettiin kaikille seiväskoululaisille Seivästallin hankkimat t-paidat, joilla pyritään
sitouttamaa lapset ja heidän vanhempansa Seivästalliin.

Tuki Seiväskarnevaalien osallistumismaksuun
Seivästalli ry on luvannut tukea kaikkia Seiväskouluun osallistuneita 50 eurolla
Someron Seiväskarnevaalien osallistumismaksusta. Seiväskarnevaalien hinta on
31.5. mennessä ilmoittautuneilta 150 euroa ja sen jälkeen mukaan pääsee 175
eurolla. Kun maksatte karnevaalimaksun, ilmoittakaa samalla seiväskoululaisen nimi
ja tilinumeronne Rauno Pusalle osoitteeseen rauno.pusa@golfsarfvik.fi, niin saatte 50
euron palautuksen Seivästallilta.

Pääkaupunkiseudun Seiväskoulujen
välinen joukkuekilpailu
järjestetään kesän 2015 aikana.

Seiväsleirit jatkuvat syksyllä 2015
Seiväskoulut toteutetaan syksyllä Liikuntamylyssä, Pirkkahallissa ja Kuortanehallissa.

Someron Seiväskarnevaalien tuki/yhteistyö 2015
Seivästallin vpj Rauno Pusa osallistuu Karnevaalitoimikunnan työskentelyyn.

Seiväshyppääjien leiritykset keväällä 2015
Talvikarnevaaleilla 9.-11.1. alkanut Seivästallin toimintasuunnitelman mukainen leiritys
SUL:n tukien ulkopuolelle jääneille hyppääjille jatkui viikonloppuleirillä Pajulahdessa
13.-15.3. Leirien tavoitteena on tuoda urheilijat ja valmentajat saamaan oppia ja intoa
yhdessä harjoittelun kautta 70-luvun tapaan. Tärkeimpänä teemana on tekniikka.
Ohjelma koostuukin pääasiassa hyppyharjoituksista, videoanalyyseistä ja välittömästi
tekniikkaa palvelevista oheisharjoitteista.
Leirille osallistuivat Jarno Kivioja, Jouni Marjaniemi, Jussi Kaavi, Joonas Jokivartio,
Juuso Erkkilä, Jere Bergius, Einari ja Heikki Välimäki, Aleksi Saarelainen ja Joonas
Mikkanen. Kutsutuista Eemeli Salomäellä, Samuli Järvelällä, Mikael Westöllä
ja Olli Rannikolla oli työ tai muu este, Matti Mononen ja Viktor Östman kärsivät
jalkavaivoista. Perttu Korhonen valmistautui Kanarian leirille.
Valmentajina toimivat Raimo Eskola, lauantaina Jarkko Salminen ja Ari Pehkoranta.
Tarkkailemassa pistäytyi myös Seivästalli ry:n ylin johto, pj Antti Kalloimäki ja vpj
Rauno Pusa.
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Seiväshyppääjien leiritykset keväällä 2015
Leiri 3. Pajulahti 11.-12.4. Viikonloppuleiri järjestettiin hyppääjien toivomuksesta kaksipäiväisenä la-su, koska kauempaa tulevien on vaikea päästä perjantaina lähtemään
riittävän ajoissa eikä yhden illan verryttelynomainen harjoitus paranna oleellisest leirin
sisältöä. Myös taloudellisesti 2 pv on edullisempi.
Ohjelmarunko oli hyväksi havaittu: La ap hyppyharjoitus normaaliradalat. ip lajivoima,
ilta videoanalyysit, su aamu videoanalyysit, ap hyppyhrajoitus alamäkiradalta. Videot
palautteineen sähköpostilla hyppääjille seuravan viikon alussa kotiläksyksi.
Mukana olivat Eemeli Salomäki, Jouni Marjaniemi, Jere Bergius, Samuli Järvelä,
Juuso Erkkilä, Perttu Korhonen, Einari, Heikki ja Akseli Välimäki, Jarno Kivioja, Joonas
Mikkanen, valmentajina Raimo Eskola, Ari Pehkoranta ja Jarkko Salminen.
Videopalaverin yhteydessä käytiin keskustelua ja kysyttiin hyppääjien toiveita kesän
kilpailuohjelmasta ja ulkomaan leiristä. Leiripaikaksi valikoitui Formia. Hyppääjien
toivomat parhaat kilpailupaikat olivat Leppävaara, Somero, Turku ja Kuortane.
Seivästalli pyrkii järjestämään kilpailut näillä paikkakunnilla.

Formian leiri 14.-29.5. Osallistujat: Perttu Korhonen, Jarno Kivioja, Jouni Marjaniemi,
Jere Bergius, Juuso Erkkilä, valmentajina Raimo Eskola ja Jarkko Salminen 5 pv.
Jarno Koivusen vetämällä leirillä olevat samaan aikaan Minna Nikkanen, Wilma Murto,
Laura Sirkiä ja Tommi Holttinen. Seivästallin leirin tavoitteena oli saada reilun 2 viikon
aikana 5 laadukasta hyppyharjoitusta, joissa pyritään kilpailunomaisiin suorituksiin
hyvissä olosuhteissa. Pääosin leiri onnistui hyvin pienistä hankaluuksista huolimatta.
Huonon sään vuoksi vain yksi hyppyharjoitus jouduttiin tekemään sisällä.
Formia on seiväshyppääjille hyvin sopiva leiripaikka koska kaikki tarvittavat suoritus
ja harjoituspaikat, palautumiskeskus saunoineen, kylmä- ja lämminvesialtaineen,
fysioterapia, hieronta ym. ovat kaikki samassa pihapiirissä turvallisella suljetulla
alueella.
Samaan aikaan leireilivät ulkomaiset huiput ja valmentajat. Heidän kanssaan käydyt
keskustelut ja harjoittelun seuraaminen ovat nekin erinomainen lisä leirin antiin. Tällä
kertaa nähtiin Puolan huiput Lisek, Michalzewski ja Cierwinski, Italian Gibiliso, joka
kuuluu Formian kalustoon sekä Brasilian Thigo Braz da Silva.
Seivästallin leirityksessä olleista SUL:n tukien ulkopuolelle jääneistä urheilijoista
seuraavat ovat potentiaalisia arvokisaedustajia ja tavoittelevat tulosrajoja kaudella
2015: Jere Bergius (MM Peking 565), Jouni Marjaniemi (MM Peking 565), Eemeli
Salomaki (MM Peking 565), Aleksi Saarelainen (EM U22 520), Einari Välimäki (EM U
22 520). Seivästalli korvaa majoituksesta 50 % ja matkakulut.

Kesän 2015 Seivästalli Cup -kilpailut, 3-4 kpl
Seivästalli Cupin tarkoituksena on järjestää kauden aikana kilpailuja sellaisena aikana,
kun muita kilpailuja ei ole tarjolla. Seivästalli Cupin ensimmäinen kilpailu järjestetään
Turussa 13.6. Lahdessa järjestetään Eliittikisojen yhteydessä seiväskisa B-kilpailuna
14.6., johon Seivästalli kehottaa Turun kilpailuun tulevia osallistumaan. Toisen kerran
kilpaillaan Somerolla Juhannusaattona 19.6.2015. Tässä kilpailussa ovat myös
naiset ja juniorit mukana. Kolmas Seivästalli Cupin kilpailu järjestetään Kuortaneella
15.8.2015.

Kustannus 2015
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Seiväsinventaariot Liikuntamylly, Pirkkahalli,
Kupittaa-halli, Kuortane ja Pajulahti
Otsikon mukaisissa harjoituskeskuksissa tehtyjen seiväsinventaarioiden perusteella
on tehty tarvekartoitus. Tämän mukaan tarvitaan erityisesti pieniä seipäitä vastaalkajille, jotta tekniikan harjoittelu voidaan aloittaa heti oikealla tavalla.
Harjoituskeskuksiin hankitaan irtokuopat seipään kuoppaan viennin harjoittelua
varten.

Kilpaurheilijoiden seiväshankinnat

Kilpaurheilijoiden seiväshankintojen tukeminen mm. Tommi Holttinen, Wilma Murto,
Niko Koskinen.
Muita nimiä ovat arvokisaehdokkaat eri sarjoissa; Tomas Wecksten, Aleksi
Saarelainen, Einari Välimäki, Viktor Östman, Elina Lampela, Urho Kujanpää ja Erica
Hjerppe.
HUOM! Hankittavat seipäät tulevat Seivästallin taseeseen ja ovat eri
hyppääjien käytössä kunkin tarpeen mukaan.

2. Donkkaus koriin
– jalan vaihto puolessa välissä

3. Taaksepäin hyppy korokkeelta patjalle

4. Kahdeksikkojuoksu

7. Siltakaato taaksepäin avustuksella

– jalan vaihto puolessa välissä

5. Tasajalkahyppy ja kuperkeikka

6. Yhden jalan ponnistus ylöspäin

Yhteistyössä yleisurheiluseurojen päätoimiset nuorisopäälliköt

Seiväshyppymateriaalien tuottaminen
Seiväskoulujen käyttöön yhdessä SUL:n kanssa
Olemme uudistamassa materiaalia ja esim. lajikuvaukset tehdään uudestaan.
Lisäksi kuvaamme olennaisia harjoitteita ratojen muotoon, joka sitten toimii
samalla harjoitepankkina ja toisaalta valmiiksi toteutettavana mallina harjoituksiin.
Tarkoitus on tehdä jokaisesta lajista vastaavanlaiset radat, jotka ohjaavat sellaisiin
harjoituksiin, missä tehdään paljon lajin kannalta olennaisia harjoitteita ja jonottamista
olisi mahdollisimman vähän. Nämä uudet kuvasarjat ja lajiradat tulisivat lasten
yu-ohjaajakurssin kirjaan yhdelle aukeamalle siten, että kuvasarja on aukeaman
toisella sivulla ja lajirata lajin ydinharjoitteineen ja huomioitavine asioineen toisella.
Näistä tulee luonnollisesti myös sähköiset versiot. Lisäsin liitteeseen raakaversion
korkeushyppyradasta. Vähän tuon tyylisiä, hieman tarkempia tosin, ollaan siis
tekemässä lasten ohjaajille avuksi kaikkiin lajeihin.
Seuraava vaihe on sitten se, että kuvataan radassa olevat harjoitteet ja tehdään
radoista sellainen sähköinen versio, että kun klikkaa radasta jotakin harjoitetta, aukeaa
harjoitteen videokuva ruudulle. Näitä voi sitten katsoa harjoituksia rakennettaessa
älypuhelimelta tai padilta vaikkapa paikan päällä kentillä.
Tarkoitus on, että materiaalit olisivat valmiita syksyllä ja silloin käytössä
ohjaajakursseilla. Hyviä vinkkejä harjoitteista tai muuten materiaalista otetaan ilolla
vastaan. Rajalan Tapsa vastaa lajiosioiden rakentamisesta ja Joukohan voisi hänen
kanssaan palaveeratakin. Pidän teidät ajan tasalla seiväsmateriaalin rakentamisesta.
Hieno juttu kun tehdään materiaalia yhdessä (SUL & Seivästalli). Ja aikaisemmassa
viestissäni oli tosiaan nykyinen ohjaajakurssien seiväshyppymateriaali, siitäkin
otetaan kommentteja vastaan. Lisäsin viestiketjuun myös koulutuspäällikkö Rajalan
ja nuorisopäällikkö Immosen, jotka vastaavat materiaalin kokonaisuudesta minun
kanssa. Tapsan vastuulla erityisesti on lajitekniikkamateriaali. (Antti Leskinen/SUL)
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Arvokisaehdokkaiden kilpailumatkat ulkomaille
Arvokisaehdokkaiden kilpailumatkat ulkomaille hyviin kilpailuihin yrittämään kisarajoja
(Saksa, Puola ) 2-3 matkaa, 2-3 urheilijaa, tuki matka- ja majoituskuluihin.

Seivästalli ry:n hallituksen kokoukset 2015
Seivästalli ry:n hallitus on kokoontunut kevätkaudella 2015 kolme kertaa.
10.1. 2015 kokoonnuimme Pajulahdessa Hall of Fame ja
Pajulahden Talvikarnevaalien yhteydessä.
22.2.2015 kokoonnuimme Tampereen Urheilu- ja
Messukeskuksessa SM-Hallikisojen yhteydessä.
12.4.2015 kokoonnuimme Liikuntamyllyssä Helsingissä ja
tutustuimme Seiväskoulun toimintaan.
1.6.2015 kokoonnuimme Sarfvikin golfklubilla.
Seuraava kokous pidetään 4.9.2015.

Ulkoratakauden ensimmäiseen Seivästalli Cup
järjestetään Turussa Paavo Nurmen stadionilla
lauantaina 13.6. klo 13.00.
Isäntäseurana on Turun Pyrkivä.
Osanottajat:
Teemu Hyytiä
Johannes Simola
Olli Rannikko
Tomas Wecksten
Jarno Kivioja
Aleksi Saarelainen
Jere Bergius
Niko Koskinen
Einari Välimäki
Jouni Marjaniemi
Juuso Erkkilä
Tommi Holttinen

Seura
LaitJý
TuUL
NoU
KarhU
HKV
EspTa
TP
JanJa
NoorNo
VehmKi
KyrVo
SomE

PB
510
515
538
530
555
505
572
521
501
535
500
495

SB
485
490
520
510
505
520
510
460
535
495

Kaikki sarjat hypätään yhtenä kilpailuna.
Hyppykorkeudet: 475, 490, 505, 520, 535, 545, 555, 565+5cm.
Bonukset kokonaiskilpailussa 1. € 200,- 2. € 150, 3. € 100,SUL hyväksyy tässä kilpailussa mahdollisesti saavutetut arvokisojen tulosrajat.

Hieno kilpailu, vaisu tulostaso
Turussa, Paavo Numen Stadionilla tänään järjestetty Seivästalli Cupin ensimmäinen
ulkoratojen osakilpailu ei aivan täyttänyt sille asetettuja odotuksia. Hyvissä olosuhteissa, 26 asteen lämmössä, voittotulos jäi vaatimattomaksi. Jaetun ykköstilan
veivät Perttu Korhonen ja Jouni Marjaniemi tuloksella 520. Jouni ja Jere Bergius
yrittivät vielä korkeudesta 545, mutta rima ei vielä tällä kertaa ylittynyt. Kolmanneksi sijoittui Jarno Kivioja tuloksella 520, neljänneksi Jere Bergius samalla tuloksella,
viidenneksi Niko Koskinen 505, kuudenneksi Eemeli Salomäki 505.
Raimo Eskola kommentoi kisaa seuraavasti:
Kesän parhaat sääolosuhteet suosivat Seivästalli Cup -sarjan ensimmäistä osakilpailua Turun Paavo Nurmen stadionilla. Lämpömittari näytti reilusti yli 20° C ja
pienoinen, joskin hieman pyörivä tuulenvire puhalteli hyppypaikalla. Isäntäseura
Turun Pyrkivä hoiteli järjestelyt jämäkästi Petri Salomäen johdolla ja valtaosa kärkihyppääjistä oli mukana yrittämässä kauden kärkitulostaan.
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Tommi Holttiselta, Aleksi Saarelaiselta ja Einari Välimäeltä odoteltiin viime
päivien tulosten ja tietojen perusteella jopa arvokisarajojen ylityksiä, mutta
tänään niitä ei vielä nähty. Tasaisen kilpailun voiton jakoivat Jouni Marjaniemi
ja Perttu Korhonen vaatimattomalla tuloksella 520, jonka korkeuden ylittivät
myös kolmanneksi sijoittunut Jarno Kivioja ja Jere Bergius.
Perttu Korhonen ja Jarno Kivioja tekivät kohtalaisen lupaavia yrityksiä seuraavasta korkeudesta 535. Eemeli Salomäelle tuli 505 ylityksen jälkeen yllättäviä
vaikeuksia. Hän jätti väliin 520 ja yritti 535:stä. Kaksi ensimmäistä yritystä
näyttivät siltä, että seinä tuli vastaan, mutta kolmas oli varsin lähellä onnistua.
Jere Bergius ja Jouni Marjaniemi jättivät 535 väliin. Jeren ensimmäinen yritys
korkeudesta 545 oli niukkaakin niukempi pudotus, toinen meni rynnimiseksi ja
kolmas oli taas lähellä onnistua. Jounin yritykset ennätyskorkeudestaan olivat
myös hyviä, mutta kesän kärkitulos jäi tällä kertaa vielä syntymättä. Seuraavan kerran asiaan palataan Somerolla 19.6.
Vaisusta tulostasosta huolimatta kilpailu oli järjestelyiltään ja yleisilmeeltään
onnistunut. Hyppääjien positiivinen vire ja hyvät yritykset korkeammista
korkeuksista lupaavat jatkossa parempaa. Paikalla oli myös runsaasti valmentajia ja muita seiväshypyn taustavaikuttajia ja kilpailu toteutti erinomaisesti
Seivästallin toiminnan tarkoitusta: Antaa hyppääjille mahdollisuus yltää parhaaseensa hyvässä kilpailussa, hyvissä olosuhteissa, ja tuoda valmentajat ja
taustavaikuttajat yhteen kehittämään lajia ja oppimaan toisiltaan.
Minna Nikkasen Formian leiri tuotti nopeasti tuloksia

Minna Nikkaselle SE ja Pekingin kisaraja
Someron Esa Minna Nikkanen ei antanut kolean sään ja ankaran puuskatuulen kiusata Lappeenrannan Marskin kisoissa. Hän ylitti naisten seiväshypyn
Suomen ennätyksen 455 ja rikkoi samalla elokuisten Pekingin MM-kilpailujen
tulosrajan. Myös edellinen Suomen ennätys 452 oli Nikkasella, joka on hallissa hypännyt vieläkin korkeammalta 460.
- Yritin vain mennä rennosti, vaikka olosuhteet oliat haasteelliset, Nikkanen
kertaili.
Hyvin onnistuneen etelänleirin jälkeen Nikkasen hyppy on teknisesti hyvin
kasassa. Kimpisen kentällä hän aloitti maltilla ja siirtyi pikku hiljaa isompiin
seipäisiin.
- Pystyin tekemään kuoppaan viennin tasaisesti. Yritin pitää hypyn rentona
enkä lähtenyt tekemään sitä vauhdilla ja voimalla, Nikkanen sanoi.
Nikkasen mukaan SE-hyppy ei ollut täydellinen.
- Ei se lähtenyt ihan nappiin, kun ponnistus tuli niin sanotusti alta, mutta käsissä on nyt enemmän voimaa ja sain vedettyä hypyn lopun hyvin, Nikkanen
totesi.
Helsingin Kisa-Veikkojen Aino Siitonen oli kilpailussa toinen ennätyksellään
415 ja Salon Vilppaan Wilma Murto kolmas (405).
(Artikkeli SUL:n sivuilta)

Someron Seiväskarnevaalit kokosi jälleen
Suomen seiväsväen
Suomalainen seiväshyppyväki huippuhyppääjineen ja valmentajineen sekä
alle 10-vuotiaista junioreista aina lähes 70-vuotiaisiin veteraanihyppääjiin
saakka kokoontui jälleen Somerolle jo 37. kerran järjestettäviin Seiväskarnevaaleihin. Torstaista sunnuntaihin kestävän tapahtuman ohjelmassa on lähes
joka päivä kilpailuja samanaikaisesti viidellä eri hyppypaikalla sekä leirimuotoista harjoittelua eri ikä- ja tasoryhmien mukaan.
Lajin tukijoukko on kasvanut syksyllä 2014 perustetun valtakunnallisen
Seivästalli-yhdistyksen ansiosta. Yhdistyksessä on mukana joukko entisiä
huippuhyppääjiä ja valmentajia, Suomen Urheiluliiton johtoa sekä muita
lajista innostuneita tukihenkilöitä. Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja tukea
valmennuskeskusten ja seiväskoulujen perustamista, rekrytoida ja opastaa
valmentajia, tukea tukien ulkopuolella olevia hyppääjiä, järjestää leiritystä, koulutusta sekä kilpailu- ja alumnitoimintaa. Seivästalli ry edistää myös
suoritus- ja harjoituspaikkojen kehitystä ja tukee välinehankintoja. Paikallisia
seiväskouluja onkin syntynyt useita eri puolille maata, joissa nuoria opastetaan lajin saloihin ympäri vuoden.
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Someron seiväsjuhannus 19.6.
Hienot järjestelyt, Salomäki, Koskinen ja
Siitonen väläyttivät
Someron perinteisten juhannuskisojen seiväshyppykilpailut päätettiin tänä vuonna
Seivästallin aloitteesta laajentaa hypättäväksi kahdella hyppypaikalla. Kaikille sarjoille
ja hyppääjille voitiin näin tarjota tasokas kilpailu hyvissä olosuhteissa, jotka Somerolla
tunnetusti on mahdollista järjestää.
Tapahtuma onnistuikin hienosti. Jopa säiden haltija oli hengessä mukana ennusteiden
vastaisesti ripsauttamalla vain pienen piristävän sadekuuron ennen koehyppyjen aloittamista. Itse kilpailut saatiin käydä kuivassa säässä ja kohtuullisessa n. 15-16 asteen
lämpötilasssa.
Someron vahvat seiväsvaikuttajat Kalle Pomppu, Jari Holttinen ja Petri Salomäki
junailivat patjojen siirtelyn ja muut valmistelut hyppääjien ja valmentajien toivomusten
mukaan kiitetävän tarmokkaasti luoden puitteet onnistuneille kilpailuille.
Hyppääjät olivat valitettavasti vielä kohmeessa eikä huipputuloksia tai uusia arvokisarajojen ylityksiä nähty. Eemeli Salomäki otti miesten sarjan voiton näyttävällä
kesän kärkitulosta sivualla ylityksellä, 535. Tästä korkeudesta yritti pirteästi myös
ulkoratojen ennätyksensä 520 hypännyt 18 vuotias Niko Koskinen. Tommi Holttiselta
ja Aleksi Saarelaiselta odotetut EM-rajojen ylitykset nähtäneen tulevan viikonvaihteen
Seiväskarnevaaleilla. Viime vuosien ainut arvokisaedustajamme Jere Bergius ei kovan
harjoittelun kangistamana saanut hyppyään kulkemaan lainkaan.
Kisojen väriläiskä Perttu Korhonen joutui säntäämään toisen 505 yrityksensä jälkeen
patjalta rynnäkönomaisesti pääkatsomon alle salaiseen huoneeseen housunkevennykselle ja aloituskorkeus jäi ylittämättä. Jos housut pysyvät keveinä ja ajatus kirkkaana,
voidaan Pertulta nähdä tänä kesänä jopa 550 ylitys.
Naisten ja tyttöjen kilpailua häiritsi pienoinen sivutuuli, siitä huolimatta jo aiemmin 22
v EM kisarajan ylittänyt Aino Siitonen ylitti 413 ja teki lupaavia yrityksiä ennätyskorkeudestaan 423. Kolme parasta suomalaista naishyppääjää palkittiin 200, 150 ja 150
eurolla urheilijan tukirahastoon.
Norjassa valmentavan Paavo Moilasen junioriryhmässä nähtiin tällä kertaa lupaava,
juuri 14 v täyttänyt Pål Haugen Lillefosse joka otti M 17 -sarjan voiton tuloksella 463.
Ja uusimman tiedon mukaan hän hyppäsi Lahdessa 23.6. taas uuden ennätyksensä
470 ja teki erinomaisia yrityksiä ikäluokan uudesta EE-tuloksesta 483. Paavohan muistetaan 70-luvun Turusta mm. Risto Ivanoffin taustalta. Hän on kuitenkin vaikuttanut
Norjassa jo yli 30 vuotta ja valmentanut mm. Norjan tämän hetken ykköshyppääjän
Eirik Greibokk Dolven 19 v Euroopan mestariksi v. 2013
Junioreiden kilpailussa hyppäsi myös 65-vuotias Jarmo Lipasti, joka heitti Seivästallin
puheenjohtaja Antti Kalliomäelle karnevaalihaastetta kesän kärkituloksellaan 343.
Seivästalli palkitsi 100 euron stipendillä ja Viking Linen lahjakortilla kisojen parhaasta
suorituksesta ulkoratojen ennätyksensä 520 tehneen Niko Koskisen.
Kärkihypääjistä Minna Nikkanen ja Jouni Marjaniemi edustivat Suomea Tsheboksaryssa ETCH-kilpailussa ja Salon Wilma Murto säästeli kipeytynyttä polveaan.
Raimo Eskola
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Yle Urheilu haastatteli
Seivästallin edustajia
Seivästalli ry saa kuluvana viikonloppuna mukavasti julkisuutta, kun Yle Urheiluruutu
esittää muutama viikko sitten tehdyn haastattelun. Seivästallin kuulumisista Yle Urheilulle kertoivat Antti Kalliomäki, Erkki Mustakari ja seiväshyppääjä Jarno Kivioja.
Eläintarhan Urheilupuistossa kuvattu Seivästalli ry:n esittely tuli Urheiluruudusta perjantaina 3.7.
Samassa Urheiluruudussa näytettiin myös huippuhetkiä naisten seiväshypyn kisasta.
Seinäjoen torilla perjantai-iltana käydyssä seiväskilpailussa Suomen ykköshyppääjä
Minna Nikkanen hätyytteli uusia SE-lukemia korkeudesta 456. Nikkanen epäonnistui
kolmesti yrityksissään, joista kaksi viimeistä olivat erittäin hyviä ennätyskorkeudesta.
Nähdyn perusteella mahdollisuudet SE-lukemien rikkomiseen ovat realistiset jo tulevissa kilpailuissa, kirjoittaa sanomalehti Ilkka verkkosivuillaan.
Sen sijaan 17-vuotiaiden tyttöjen uusi Suomen ennätys tehtiin Seinäjoen lämpöisellä iltatorilla. Salon Vilppaan 17-vuotias Wilma Murto paransi ennätystään 8 sentillä
vieden uudet SE-lukemat korkeuteen 420. Murto oli kisan toinen. Kolmanneksi itsensä
hyppäsi Erica Hjerpe, joka ylitti parhaallaan neljä metriä.
Ohjelma on nähtävissä Yle Areenassa vielä 10.7.asti osoitteessa:
http://areena.yle.fi/1-2443610

Seivästalli Cupin osakilpailu
hypättiin Turun helteessä 4.7.
Hyviä hyppyolosuhteita etsittiin jälleen kesän kärkituloksien toivossa. Paavo Nurmen
Stadion Turussa oli kisan näyttämönä ja pitkään kaivattua lämpöä sinne saatiinkin.
Stadionin lämpömittari näytti 29-32 asteen lukemia ja hieman pyörivä tuulikin osui
pääosin hyppääjille myötäiseksi.
Kisan järjestäjä oli antanut kullekin hyppääjälle tavoitetuloksen, sillä tarkoituksena oli
siirtää alkukesän tulokset historiaan. Siinä onnistui parhaiten parin päivän flunssasta
kisaan toipunut Niko Koskinen, joka paransi ennätystään lukemiin 525.
Kisan järjestelyistä vastannut, Seivästalli ry:n Raimo Eskola kommentoi kisaa seuraavasti
– Niko Koskinen ei Paavo Nurmen Stadionin reilusti yli 30 asteen lämmössä löystynyt,
hän taisteli kolmannellaan puhtaasti yli ennätyskorkeudestaan 525. Tällä heltisi Jere
Bergiuksen kanssa jaettu kakkossija. Voiton korjasi 525 ensimmäisellään ylittänyt
Eemeli Salomäki.
Lopulta kesän parhaaseensa ylsi kaksi hyppääjää. Vaatimattomassa kauden kärjessä
on kuitenkin useita nousukuntoisia hyppääjiä. Eemeli Salomäen vauhti kulkee paremmin kuin vuosiin. Takavuosien tasolle pääseminen vaatii kuitenkin oleelliseen keskittymistä, selvästi jäykempiä seipäitä ja korkeampia otteita. M19-sarjassa Steve Ripponin
ohjaama kärkikaksikko Wecksten (530) ja Koskinen (525) parantanee vielä. Taustalla 5
metrin kerhoon tekee tuloaan kolmas Eskilstunan EM-edustaja Tommi Holttinen. Selkävaivojaan kevään ajan kuntouttanut, hallissa 508 ylittänyt Urho Kujanpääkin saattaa
loppukaudesta palata tämän sarjan kärkikahinoihin.
M22-sarjassa EM-kisapaikan Someron tuloksellaan 520 saavuttanut Rauli Pudaksen
monivuotinen suojatti, Aleksi Saarelainen jäi aloituskorkeuteensa 485, mutta käytti
hyvissä 525-yrityksissään jo niin jäykkää seivästä, että Tallinnasta on lupa odottaa
huomattavaakin tulosparannusta. Saman sarjan Einari Välimäki sai hyppynsä kulkemaan hieman liian myöhään EM-kisapaikkaa vakavasti tavoitellakseen, mutta Porissa
viikolla tehty ennätys 510 sai seurakseen toisen 5 metrin ylityksen. Tässä ikäluokassa
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aikaisemmin 5 metriä ylittäneet lupaukset Viktor Östman (520), Johannes Simola (515)
ja Teemu Hyytiä ( 510) ovat toipilaina. Pari vuotta vanhemman Joonas Jokivartion
tekniikka on viime viikkoina selvästi kehittynyt ja vähintään 520:n ylitys lienee tulossa
lähiaikoina. Jouni Marjaniemi ja Jere Bergius joutuvat vielä jonkin aikaa paneutumaan
tosissaan vauhdin lopun ja maastalähdön korjaamiseen. Jos he siinä onnistuvat, voidaan molemmilta nähdä huomattaviakin tulosparannuksia.
– Kokonaisuutena Seivästallin tukema ja junailema kilpailusarja on tarjonnut hyppääjille hyvätasoisia kotimaisia kilpailuja hyvissä olosuhteissa kesäkuun puolivälistä lähtien.
Se on luonut puitteet sekä hyppääjille yltää parhaaseensa että lajiväella kehittää
valmennus- ja kilpailutoimintaa, toteaa Raimo Eskola lopuksi.
Miesten seiväshypyn viime vuoden heikko taso oli aiheuttaa kisojen huomattavan
vähyyden tällä kaudella. Siksi mm. Seivästalli Cup on tehty vajetta paikkaamaan.

Seivästalli Cupin 3. osakilpailu
hypättiin Keuruulla!
Seivästalli Cup 3:ssa toistui jo tutuksi tullut ilmiö: Kaunis aurinkoinen ja lämmin sää,
hienot olosuhteet ja erinomaiset järjestelyt, mutta ne tulokset!
Voiton otti Joonas Jokivartio, joka teki todella hyviä yrityksiä ennätyskorkeudestaan
515. Pöytäkirjaan jäi kuitenkin vain 505. Myös toiseksi tullut Juuso Erkkilä yritti pirteästi parantaa ennätystään mutta 505 oli täpärästi liikaa. Kolmannen sijan nimekkäämpien hyppääjien epäonnistuessa vei juniori Iiro Suutarinen tuloksella 370.
Mikael Westö, Jesse Salmi ja kipeiden jalkojensa kanssa tuskaillut Jouni Marjaniemi
eivät kaikkien yllätykseksi selvittäneet aloituskorkeuttaan. Etenkin Mikaelin ja Jessen
koehypyt näyttivät lupaavilta. Ilmoittautuneista Akseli Välimäki ja Jere Bergius eivät
työkiireiden vuoksi päässeet mukaan.
Järjestelyt hoituivat Mikko ja Reijo Latvalan sekä Pasi Suutarisen toimesta kiitettävästi.
Kokonaisuutena Seivästalli Cup ja Seivästallin myötävaikutuksella muiden kilpailujen
ohjelmiin lisätyt seiväskilpailut (Someron Juhannus ja Espoon Tapioiden kansalliset)
tekivät keväällä kovin puutteelliselta näyttäneestä kesän kilpailuohjelmasta miestenkin
osalta tasapainoisen ja järjestelyiltään onnistuneen kokonaisuuden.
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Seiväskouluja käynnistettiin syksyllä 2015
Tavoitteena oli käynnistää Seiväskoulut yhdeksällä paikkakunnalla, ympäri Suomen.

SEIVÄSKOULUPAIKKAKUNNAT
JA VASTUUALUEET
ALUEJÄRJESTÖ

PAIKKAKUNTA

ST-VASTUUHENKILÖ

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

HelSy

Helsinki

Antti Kalliomäki

antti.tapani.kalliomaki@gmail.com

LaSy (tai Lahden Ahkera)

Lahti

Kimmo Kantosalo

Kimmo.Kantosalo@haaga-helia.fi

HämSy

Tampere

Raimo Eskola

VarSy

Turku

Jarno Koivunen

jarno.koivunen@turku.fi

Pohjois-Savo

Kuopio

Mikko Latvala

mikko.latvala@gmail.com

Jyväskylä

Mikko Latvala

mikko.latvala@gmail.com

Kuortane

Mikko Latvala

mikko.latvala@gmail.com

Seinäjoki

Mikko Latvala

mikko.latvala@gmail.com

Lapua

Mikko Latvala

mikko.latvala@gmail.com

Kuortaneen Urh.Opisto

URHEILUKESKUS

PAIKKAKUNTA

VASTUUVALMENTAJA

0400 683 961

PUHELIN

raimo@huuru.com

SÄHKÖPOSTI

Liikuntamylly

Helsinki

Kimmo Katila

kimmo.katila@kolumbus.fi

Pajulahti

Lahti

Eemeli Salomäki

eemeli.salomaki@luukku.com

Pirkkahalli (TMUK)

Tampere

Jere Bergius

jerebergius@hotmail.com

Kupittaan urheiluhalli

Turku

Teemu Hyytiä

teemu.hyytia@icloud.com

Kuopiohalli

Kuopio

Pasi Pitkänen

Jyväskylä

Jyväskylä

Joonas?

mikko.latvala@gmail.com

Kuortaneen Urh.Opisto

Kuortane

Mikko Latvala

mikko.latvala@gmail.com

Bullerihalli

Seinäjoki

Ari Koivisto

Patruuna-Areena

Lapua

050 5482 723

044 758 899

pasi.pitkanen@kaavi.fi

koivisto.ssu@gmail.com
http://www.virkiayu.fi/

