
Seinäjoen Seudun Urheilijat 

ry:n jäsentiedote,  

joulukuu 2020 

I 
loista joulun odotusta, hyvä seuraväki, 

urheilijat ja taustajoukot! Totuttuun tapaan 

loppuvuonna on SSU:n sääntömääräisen 

syyskokouksen aika. Se pidetään 14.12. klo 

18.00 seuran toimistolla osoitteessa Petäjätie 2, 

Nurmo. Seuran hallituksessa on paikkoja uusille 

aktiivisille seuran toiminnasta ja kehittämisestä 

kiinnostuneille henkilöille.  

Otathan rohkeasti yhteyttä: Kari Ahvenlampi  

kari.ahvenlampi@gmail.com tai  

Jari Jaskari jari.jaskari@jaskari.fi 

 Seuran kauden päättäjäisiä vietetään sun-

nuntaina 9. tammikuuta kello 14. Paikka varmis-

tuu myöhemmin—samoin muut yksityiskohdat, 

esim. koronarajoitukset.  

 Tapio Pesu jatkaa SSU:n edustajana Etelä-

Pohjanmaan Yleisurheilu ry:n eli EPU ry:n halli-

tuksessa kaudella 2021 - 2022. EPU ry on etelä-

pohjalaisten yleisurheiluseurojen kattojär-

Kuortaneen Eliittifinaali meni harmillisesti peruu-

tukseen koronan vuoksi. Alkuvuoden ensimmäi-

set hallikisat mitellään Kuortaneella 10.1. Pohjan-

maan hallikisoista ja hallitonnista lisää tietoa tästä 

linkistä. 

 Yleisurheilukoulut jäävät joulutauolle vii-

kosta 50 alkaen. Ryhmät jatkavat viikolla 2. Muut 

ryhmät: seuratkaa nettisivuilta ajankohtaiset tie-

dot! https://ssu-yu.fi/ 

 

Joulutauot treeniryhmissä 

Seura pitää joulumyyjäiset Ideaparkin joulu-

markkinoilla  maanantaista torstaihin 7.-10.12. 

klo 12–20. Myymme seuran hyväksi Tero Pitkä-

mäestä kertovaa Keihäsmies-kirjaa (tule hake-

maan omasi pukinkonttiin, Tero Pitkämäen sig-

neeraamana) ja porraspäähän hienosti sopivia 

seuran väreihin tuunattuja katuharjoja. Myymme 

Tule mukaan joulumyyjäisiin! 

myös pientä makeaa. Lisäksi luvassa on arvon-

taa ja onnenpyörä. Ennakkotilaukset harjoista ja 

kirjoista:  

kari.ahvenlampi@gmail.com  

 Jos haluat tulla kökkään ja ottaa vuorosi 

SSU:n myyntipöydässä, otathan yhteyden kei-

jo.kvist@netikka.fi. Kaikki apu on tervetullutta. 

Myös junioriurheilijat voivat osallistua esimer-

kiksi onnenpyörän käyttäjinä.  

Hallituksen vpj 

Jari Jaskari 

jari.jaskari@jaskari.fi 

 

Nuorisopäällikkö 

Katri Palomäki 

katri.palomaki@ssu-

yu.fi 

p. 044 240 2903 

 

 

 

Seinäjoen Seudun  

Urheilijat ry 

Petäjätie 2 

60550 Nurmo  

toimisto@ssu-yu.fi  

SSU:n yhteystiedot:  

Lue sivulta 2 ryhmä Hausta! 

yleisurheilu.ssu 
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R 
yhmä Hau on Helinä Koivumäen ja 

Ari Vekolan valmentama, pääasiassa 

pikajuoksuun keskittyvä valmennusryh-

mä. Ryhmä Hau on muodostunut vuonna 2018 

seuratoiminnan kehityshankkeen tuloksena, jolloin 

heti alusta lähtien ryhmään ilmoittautui toista 

kymmentä urheilijaa. Tällä hetkellä 

ryhmässä on seitsemäntoista 13-16-vuotiasta 

urheilijaa. Urheilijamäärä on ylärajoillaan, 

mutta vapaata paikkaa voi tiedustella valmen-

tajilta. Ryhmä Hau on aktiivinen ryhmä. Har-

joitukset ovat erittäin monipuolisia. Ne sisältä-

vät erilaisten juoksuharjoitteiden lisäksi myös 

hyppy- ja heittoharjoitteita.   

 Valmentajat Helinä ja Ari ovat luoneet 

ryhmään ainutlaatuisen tunnelman. Arin tiuk-

ka analyyttisyys ja Helinän intensiivisyys ja 

heittäytyminen harjoituksissa ja kisoissa täy-

dentävät toisiaan täydellisesti. Innovatiivisyys 

on adjektiivi, joka liittyy vahvasti valmenta-

jien tapaan toimia. Ryhmän valmennukseen ja 

dynamiikkaan on jatkuvasti tullut uusia omi-

naisuuksia.  

 

 

Ryhmä Hau 

- pikajuoksuryhmä 

Ryhmä Hau juoksemassa määräintervalleja vuoden 

harmaimpana päivänä 15.11.2020. Ryhmä treenaa 

myös punttisalilla. Seuraa ryhmän Instatiliä ryhma-

hau.so.professional 

Kauden alussa päätettiin siirtyä vielä urheilija-

lähtöisempään valmennukseen jakamalla ur-

heilijat teho- ja harrastajaryhmään. Tehoryh-

mään ilmoittautuivat urheilijat, jotka haluavat 

keskittyä ja sitoutua kovaan lajiharjoitteluun 

yksilöllisen harjoitusohjelman mukaisesti. 

Harrasteryhmä soveltuu mainiosti urheilijoil-

le, jotka harrastavat muitakin lajeja kuin yleis-

urheilua. 


