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Syksyä kohti kepein askelin! Tässä seuran 

kuulumisia alkusyksyyn. 

 

Syksyn treeniryhmät kohta kasassa 

Seuran yleisurheilutreenien kesäkausi jatkuu syyskuun 

puoliväliin, kun SM-viestit on juostu Oulussa 11. – 12.9. 

Sen jälkeen pidetään perinteeksi muodostunut peruskun-

tokausi, jonka aikana ryhmissä järjestetään peruskunto-

kauteen sopivia monipuolisia treenejä. Tulevan treeni-

kauden eli hallikauden ryhmät tarkentuvat syyskuun al-

kupuolella. Ryhmät pyritään laatimaan siten, että jokai-

selle urheilijalle löytyy omiin tavoitteisiin ja tasoon sopi-

va treeniryhmä. Ryhmistä tiedotetaan seuran nettisivuil-

la.  

 

Seuracupin finaaliin Poriin! 

SSU selvitti tiensä Seuracupin C-sarjan finaaliin!  

Seuracup on kaikille yleisurheiluseuroille tarkoitettu 

joukkuekilpailu, jossa 11–17-vuotiaat nuoret kilpailevat 

ikäluokittain lähes kaikissa yleisurheilulajeissa. SSU 

kilpailee C-sarjassa. Sarjajako perustuu kuntien asukas-

lukuihin, joten Seinäjoen kanssa samassa sarjassa 

(asukasluku yli 35 000) kilpailevat esimerkiksi Tampe-

reen Pyrintö, Jyväskylän Kenttäurheilijat, Helsingin Kisa

-Veikot ja Vasa IS. 

 

Finaali kisataan 4.9. Porissa, jonne joukkue huoltajineen 

lähtee tilausbussilla. Joukkueenjohtajana toimii Kari 

Ahvenlampi. Lisätietoja ja joukkueen kokoonpano tästä 

linkistä. 

 

 

 

 

 

Supersisuottelut Seinäjoella la 11.9. 

Syyskuussa on luvassa myös mahtavat ottelukilpailut, 

paikkana Seinäjoen Keskuskenttä. Toivomme suurta 

osanottoa kilpailuun. Ottelut ovat mitä parhain kokemus 

myös treenimielessä, vaikka tuntuisikin, etteivät omalle 

ikäryhmälle valikoidut lajit osuisi juuri niihin lempilajei-

hin. Nuorilla urheilijoilla monipuolisuus on muutenkin 

valttia, vaikka omaksi päälajiksi tulisi myöhemmin vaik-

ka mikä. Ja toki on huomattava, että myös ottelu voi olla 

se oma laji!  

LINKKI 

 

Wanted:  

Ohjaajia urheilukouluihin ja iltapäivätoi-

mintaan 

Syksyllä alkaviin lasten yleisurheilukouluihin haetaan 

ohjaajia. Yleisurheilukoulut on suunnattu 4 – 6-

vuotiaille ja 7-10-vuotiaille lapsille. Lisäksi haetaan 

apuohjaajaa Seinäjoen Marttilan koulun iltapäivätoimin-

taan, jota SSU järjestää 1.—2. luokan oppilaille.  

 

Linkki yu-kouluohjaajien työpaikkailmoitukseen 

Linkki ip-toiminnan apuohjaajan työpaikkailmoitukseen 

 

SSU tiedottaa lisäksi, että myös lasten vanhemmat voi-

vat lähteä ohjaamaan oman lapsen urheilukouluryhmää. 

Halutessaan voi myös osallistua urheilukouluohjaajan 

koulutukseen ensi keväänä. Yleisurheilukouluohjaukses-

ta maksetaan pieni palkkio tai vaihtoehtoisesti ohjaajan 

oma lapsi saa harjoitella ryhmässä maksutta. Kannus-

tamme kaikkia yu-koululaisten liikunnallisia vanhempia 

pohtimaankin, kiinnostaisiko urheilukoulun ohjaaminen. 

Seura tarjoaa eväitä harjoitusten vetoon ja totta kai tukea 

matkan varrella. Tätä työtä on aina haukuttu hauskaksi ja 

virkistäväksi. Harvoin, jos koskaan yleisurheilukoulun 

osallistujilla on naama nutturalla.  

https://www.ssu-yu.fi/uutisarkisto/751-seuracup-finaalijoukkue-la-4-9-pori
https://www.ssu-yu.fi/uutisarkisto/751-seuracup-finaalijoukkue-la-4-9-pori
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=28621
https://www.ssu-yu.fi/uutisarkisto/746-haetaan-ohjaajia-syksyn-yleisurheilukouluihin
https://www.ssu-yu.fi/uutisarkisto/748-apuohjaaja-haussa-iltapaeivaetoimintaan


Kuka olet ja mitä teet SSU:ssa? 

Olen Ari Koivisto ja harrastukseni on toimia seurassa 

pj-, hyppy- ja otteluvalmentajana. Päätyökseni teen 

insinöörin töitä Neova Oy:ssä. Valmennusryhmääni 

kuuluu tällä hetkellä 12 iältään 14-24-vuotiasta yleisur-

heilijaa. Heistä 10 edustaa SSU:ta.  

 Valmentajakoulutus: Olen käynyt lähes kaikki 

SUL:n ohjaaja- ja valmentajakoulutukset. Vuonna 

2006 suoritin valmentajan erikoisammattitutkinnon

(Veat) Kuortaneen Urheiluopistolla. SUL:n kouluttaja-

na toimin 13 vuoden ajan. Vedin 2-tason valmentaja-

koulutuksessa hyppyjakson yli 400:lle nuorisovalmen-

tajalle ympäri maata. Kuortaneen Urheilulukion hyppy- 

ja otteluvalmentajana toimin liki kymmenen vuoden 

ajan. 

 Urheilijoiden menestys: Nuorten MM-kisojen 

viides ja kymmenes sija, kolme Pohjoismaiden mesta-

ruutta, yhdeksällä urheilijalla maaotteluedustus ja yh- 

 

 

 

 

 

teensä 66 henkilökohtaista SM-mitalia, joista 20 kul-

taista. 

 

Miten olet päätynyt valmentamaan nuo-

ria? Onko sinulla yleisurheilutaustaa?  

Olen kotoisin Ähtäristä. Kun muutin syksyllä 1992 ta-

kaisin Ähtäriin minua pyydettiin valmentamaan maito-

kannukisassa hyvin menestynyttä ryhmää joka oli siir-

tynyt juuri yläasteelle. Siitä valmentaminen alkoi ja 

siitä asti olen valmentanut ja ohjelmia värkännyt.  

 Itselläni on monilajinen yleisurheilutausta. Aloi-

tin yleisurheilussa kilpailemisen vasta 16-vuotiaana. 

Sitä ennen paljon liikkumista ja maatalon töitä. Kilpai-

limme yhdessä kaksoisveljeni kanssa useissa eri yu-

lajeissa. Esimerkiksi 10-ottelusta minulta löytyy tilas-

totulos 12:ta eri vuodelta. Urheilu-urani oli varsin pit-

kä. Parhaassa lajissani pituushypyssä ylitin 7 metriä 

ensimmäisen kerran vuonna 1984 ja viimeisen kerran 

Valmentajaesittelyssä 

Ari Koivisto 

Kuvassa Ari Koivisto valmennettavansa Valentina 

Lemettisen kanssa. Kuva on otettu elokuussa Raa-

seporissa moniotteluiden SM-kisoissa, jossa Va-

lentina sijoittui N22-sarjassa hienosti sijalle 5. 



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  

neljätoista vuotta myöhemmin 1998. SM-viesteissä olin 

juoksemassa ensimmäisen  kerran 1980 ja viimeisen ker-

ran vielä vuonna 2002 ,38-vuotiaana.  

 

Mikä on parasta valmentajan hommassa? 

Entä mikä haastavinta? 

Parasta on kokea yhdessä urheilijan kanssa tehdyn työn 

hedelmät, kun ennätykset paranevat ja menestystä tulee. 

Mieleenpainuvimpia hetkiä valmentajana ovat olleet ne 

hetket, kun valmennettavani on voittanut ensimmäisen 

SM-mitalinsa, ensimmäisen Suomenmestaruutensa tai 

kun urheilija tuli valituksi ensimmäisen kerran maaotte-

luun tai nuorten arvokisoihin.   

 Joskus haastavinta on tekniikkavirhei-

den korjaaminen, joskus saada urheilija ymmärtämään 

oman potentiaalinsa tai sen kuinka suuri vaikutus kehitty-

miseen on urheilun ulkopuolisella elämällä. 

 

Terveisesi nuorille urheilijoille? 

Yleisurheilu on haastava urheilulaji. Siinä menestyminen 

vaatii erinomaista fyysistä kuntoa, hyvää teknistä osaa-

mista, rautaisia kilpailuhermoja ja ennen kaikkea pitkä-

jännitteistä ja ahkeraa harjoittelua. Olet radalla tai kentäl-

lä yksin. "Tässä lajissa pätee karu totuus, että jos maalin-

teko pelottaa niin ei voi tyrkätä kiekkoa kaverille!"   

 Kannattaa muistaa, että omien rajojen katsominen 

vie usein jopa kymmenenkin harjoitusvuotta. Mutta ur-

heilu myös antaa paljon! Se antaa hienoja elämyksiä, 

elinikäisiä ystäviä ja erinomaiset eväät menestymiseen 

myöhemmin niin työmarkkinoilla kuin elämässä.  

 

Seuraathan meitä jo somessa?  

 

Instagram: yleisurheilu.ssu 

 

Facebook: Seinäjoen Seudun Ur-

heilijat ry 

mailto:katri.palomaki@ssu-yu.fi
mailto:katri.palomaki@ssu-yu.fi
mailto:toimisto@ssu-yu.fi

