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Kesää kohti kunnon spurtilla! 
Ulkotreenit ja kisakausi ovat toden teolla pyörähtä-

neet käyntiin. Kiitos kauden avauskisassa mukana 

olleille ahkerille tekijöille!  

 Kesän yleisurheilukoulut ovat jälleen kovin 

suosittuja. Osa ryhmistä on täynnä. Paikkoja kui-

tenkin on vielä, kurkkaa tilanne tästä linkistä.  

 Muihin treeniryhmiin voi vielä vallan hyvin 

hypätä mukaan. Esimerkiksi monipuolinen Super-

juoksukoulu ja SSUJuniorieiden ryhmät ottavat 

uusia urheilijoita mukaan. LINKKI ilmoittautumi-

seen. 

 

Kisaväkeä tarvitaan 

Yleisurheilukilpailujen toimitsijoita tarvitaan kai-

kissa seuran kisoissa ja välillä myös lähiseurojen 

kisoissa, kun niitä järjestetään seurojenvälisenä 

yhteistyönä. Kun toimitsijoita on riittävä määrä, ei 

kökkäurakasta tule liian suuri harvoille. SSU kan-

nustaa lasten vanhempia, isovanhempia ja sisaruk-

siakin kantamaan korren kekoon yleisurheilutoimit-

sijana.  

 Kisatoimitsijana sinun ei tarvitse olla lajigu-

ru, kaikille löytyy kyllä sopiva ja selkeä tehtävä. 

Paikan päällä neuvotaan varmasti. Jokaisessa lajis-

sa on lajijohtaja, joka vastaa siitä, että toimitsijat 

tietävät tehtävänsä. Parhaimmillaan kisatoimitsijan 

työ on pääsy urheilukilpailun paraatipaikalle. Toi-

mitsijana olet urheilijoita lähellä, auttamassa heitä 

saavuttamaan tuloksia, joita varten he ovat koko 

talven treenanneet. PM-otteluissa myös nuorilla 

urheilijoilla on hyvä mah-

dollisuus osallistua esimerkiksi suorituspaikkojen 

näyttötaulujen käyttöön. Tämän tason kisoissa ken-

tän näyttötaulu on tärkeä olla käytössä, vaikka tu-

losten liveseuranta netissä onkin käytössä. Ota yh-

teys Tapio Pesuun tapio.pesu@sen.fi tai seuran 

puheenjohtajaan kari.ahvenlampi@gmail.com ja 

ilmoittaudu toimitsijakaartiin mukaan! 

 

Kesän kisat 

Kaikki kesän kilpailut Seinäjoen Keskuskentällä 

näkee Kilpailukalenteri.fi –sivustolta. Tässä kooste 

niistä sekä lastenkisoista, joita ei kilpailukalenteris-

sa ole. 

 

11.—12.6. Pohjoismaiset moniottelut 

22.6. Aluekisat  

8.8. Aluekisat  

11.8. Eepee lastenkisat 

15.8. Juniorikilpailut 

22.8. Aluekisat  

23.8. EPOP Hippokisat 

 

 

 

Seuran toimisto ja seuravaatteet 

Tilattuja seuravaatteita on vielä noutamatta. Niitä 

voi noutaa toimistolta sen aukioloaikoina. Toimis-

tolla on myös rekillinen seuravaatteita, mm. takke-

ja, joita voi käydä sovittamassa ja siitä suoraan os-

tamassa.  

 

 

https://www.ssu-yu.fi/nuorisovalmennus/ilmoittaudu-mukaan


Semmarit Seinäjoen Pesisstadionil-

la 5.7. 
SSU järjestää Seminaarimäen mieslaulajien eli 

Semmareiden konsertin Seinäjoen pesisstadio-

nilla 5.7. klo 19 alkaen. Lippuja voi ostaa Tike-

tistä LINKKI 

Tuotot käytetään tietenkin seuratyöhön ja siis 

urheilijoidemme hyväksi. Konsertti-illan suju-

miseksi tarvitaan talkoolaisia, kuten konserttijär-

jestelyihin kuuluu. Jos haluat osallistua kökkään, 

ota yhteys toimistolle. 

 

 

Toimintakäsikirja on päivitetty 

Seuran toimintakäsikirjaa on päivitetty huolelli-

sen työn saattelemana, ja nyt se on valmis.  

 Toimintakäsikirja kuvaa Seinäjoen Seu-

dun Urheilijoiden toimintaa ja toiminnan peri-

aatteita. Käsikirjan tarkoituksena on selkeyttää 

ja yhtenäistää seurassamme vallitsevia toiminta-

tapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. 

Käsikirjalla helpotetaan kaikkien seuramme jä-

senten työtä ja voidaan myös perehdyttää uudet 

jäsenemme seuran toimintaan ja sen toimintata-

poihin.  

 Haluamme kehittää tämän käsikirjan avul-

la entistä laadukkaammin toimivan seuran. Käsi-

kirjan avulla myös yhteistyökumppanimme saa-

vat selkeän kuvan toiminnastamme.  

LINKKI toimintakäsikirjaan 

Muistathan ottaa kesän kisoihin 

vähän rahaa mukaan, sillä 

SSU:n uudistunut kioski palve-

lee kaikissa kisatapahtumissam-

me. Maksutapoina käteisen li-

säksi toki myös kortti ja Mobile 

Pay. 

https://www.tiketti.fi/semmarit-seinajoen-pesapallostadion-seinajoki-lippuja/82477
https://www.ssu-yu.fi/images/docs/Seinajoen_Seudun_Urheilijoiden_toimintakasikirja_2022.pdf


Valmentajaesit-

telyssä:  

Helinä  

Koivumäki ja  

Ari Vekola 

Koivumäki ja Vekola valmennetta-

vansa Amelie Koivuluoman kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuka olet ja mitä teet SSU:ssa? 

Olen Koivumäen Helinä, kahden ihanan päiväkoti-

ikäisen lapsen äiti. Sen lisäksi olen SSU:n Nopeusval-

mennusryhmän ja Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian 

valmentaja sekä seuran valmennustiimin puheenjohtaja. 

Päätyökseni olen fysioterapeutti. 

Miten olet päätynyt valmentamaan nuoria? 

Olen päätynyt valmentamaan nuoria jo oman urheilu-

urani aikana. Ensimmäiset harkat taisin vetää Teuvan 

Rivakassa 14-vuotiaana. SSU:n nuoriso- ja valmennus-

toiminnassa olen ehtinyt myös pyörimään jo 10 vuotta. 

SSU-polkuni alkoi junnuharkkojen ohjauksista ja pian 

Vekolan Ari pyysikin minua SSU:n nuorisopäälliköksi 

itsensä seuraajaksi sekä silloisen Dream Teamin val-

mentajaksi. 

 

 

Onko sinulla yleisurheilutaustaa? Kerro siitä. 

Minä itse olen harrastanut yleisurheilua oikeastaan aina. 

Ala-asteajan myös hiihdin kilpaa. Yleisurheilussa koitin 

jopa 7-ottelua, mutta kuitenkin lempilajejani on 200m ja 

400m. En koskaan päässyt haluamalleni tasolle monen 

asian summana, mutta jos jotain siitä opin niin sen, että 

hän ei voita, joka harjoittelee eniten vaan hän, joka har-

joittelee järkevimmin oikeita asioita. 

Mikä on parasta valmentajan hommassa? 

Parasta valmentamisessa on auttaa urheilijoita kohti hei-

dän unelmiaan ja nähdä lähietäisyydeltä urheilijoiden 

kehittyminen. Olen saanut valmentajana myös monta 

uutta ystävää sekä kokenut hienoja kisareissuja ympäri 

Suomen. 

Entä mikä haastavinta? 

Haastavinta valmentamisessa on urheilijoiden loukkaan-

tumiset ja sairastumiset. Urheilijoiden pitkät kuntoutus-

jaksot tuntuvat valmentajastakin pahalta, kun urheilijat 

kaipaavat jo täyspainotteiseen treenaamiseen, mutta jou-

tuvatkin tekemään korvaavia harjoitteita. 

Terveisesi nuorille urheilijoille. 

Treenatkaa monipuolisesti ja kilpailkaa paljon, se kehit-

tää! Uskaltakaa unelmoida ja tehkää töitä unelmienne 

eteen. Älkää antako epäilijöiden lannistaa!  

 

 



 

Kuka olet ja mitä teet SSU:ssa? 

Olen Vekolan Ari. Toimin Nopeusvalmennusryhmän 

valmentajana ja valmennustiimin sihteerinä. Olen ollut 

myös perustamassa tätä hienoa urheiluseuraa eli se  on 

kuin yksi minun lapsistani. 

Miten olet päätynyt valmentamaan nuoria?  

Ensimmäiset valmennettavat sain Ilmajoen Kisailijoissa 

18-vuotiaana, kun Ylitalon Osmo pyysi kahta innokasta 

14-vuotiasta tyttöä kysymään minua valmentajakseen. 

Samalla Osmo passitti minut valmennuskursseille ja aut-

toi eteenpäin.  

Siitä se innostus lähti, kun tytöt menestyivät hyvin ja 

ryhmään tuli muitakin hienoja urheilijoita. 

Onko sinulla yleisurheilutaustaa?  

Olen itse aloittanut yleisurheilun vasta 14-vuotiaana. Pi-

din eniten pikajuoksusta, vaikka kokeilin kaikkia lajeja. 

Erityisesti lähellä sydäntä oli viestijuoksu.  

Minulla on ollut itselläni hyviä valmentajia ja ohjaajia, 

joiden treenimuotoja käytän edelleen. 

Mikä on parasta valmentajan hommassa? 

Valmentamisessa parasta on kun näkee, että nuoresta 

kasvaa tavoitteellinen urheilija, jolla on oma tahto ja 

kunnianhimo kehittää itseään. Sen jälkeen kaikki on 

helppoa. 

Entä mikä haastavin-

ta? 

Haastavinta on luopua 

urheilijasta ja ihmises-

tä, jota ei ole pystynyt 

auttamaan yleisurhei-

lussa hänen lahjakkuu-

tensa edellyttämälle 

tasolle. 

Terveisesi nuorille 

urheilijoille.  

Kun treenaat niin tree-

naa tosissasi, mutta älä 

totisesti. Yleisurheilu 

on pääasiassa ihan 

muuta, kuin senttejä ja 

sekunteja. Mitään la-

jissa ei saa ilmaiseksi. 

Pj.Kari Ahven-

lampi 

kari.ahvenlampi 

@gmail.com  

p. 050 5848306   

 

Nuorisopäällikkö 

Katri Palomäki 

katri.palomaki 

@ssu-yu.fi 

p. 044 240 2903 

 

Seinäjoen Seudun  

Urheilijat ry 

Petäjätie 2 

60550 Nurmo  

toimisto@ssu-yu.fi 

p. 044 9706685 

  

yleisurheilu.ssu Facebook.com/

seinajoenseudunurheilijat 
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