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Tervehdys SSU seuraväki! 

 

Nimeni on Kari Ahvenlampi, ja aloitin seuramme pu-

heenjohtajana vuoden alusta. Takana on vuosi hallituk-

sessa, joten seuran toiminta on jo jossain määrin tuttua. 

Toki oppimista ja opettelua on edessä itsellä ja koko 

uudella hallituksella. Saimme hallitukseen ison joukon 

uusia aktiivisia jäseniä ja varajäseniä. Tämä on hieno 

asia ja kertoo siitä, että SSU:n eteenpäin vieminen kiin-

nostaa ja halua vaikuttaa seuramme tulevaisuuteen löy-

tyy. Onnistuaksemme tulemme tarvitsemaan koko seu-

rayhteisön tuen ja avun! 

 

Omalla yu-urallani juoksin keskimatkoja päälajina 800 

m. Maaginen 2 min alittui juniorivuosina ja kertaalleen 

pääsin myös Suomi-paitaan. Edustin koko urani koti-

seuraani Alahärmän Kisaa. Meillä oli myös hyvä viesti-

porukka ja lähdimme isolla joukolla Kuortaneen Urhei-

lulukioon. Opiskeluaikana Tampereella juokseminen 

vähitellen jäi, mutta "seuratoiminnassa" :) vedin mm. 

Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerhoa (TUrVoKe). 

Kaikkiaan omasta urheilu-urasta jäi pelkästään positii-

viset muistot ja näitä kokemuksia toivoisin myös omil-

le lapsilleni tai oikeastaan ihan kaikille.  

 

Kotona minulla on vaimo Maarit ja lapset Joona ja Em-

mi sekä Gemma-koira. Emmi yleisurheilee ja pelaa 

futista SJK:ssa. Joona säbäilee SPV:ssä. Monen eri 

seuran toiminta on tullut itselle viime vuosina tutuksi ja 

tätä kokemusta toivon pystyväni hyödyntämään  myös 

SSU:ssa. 

 

Koronavuosi 2020 oli monelle seuralle raskas, vaikka 

kesä saatiinkin urheilla aika vapaasti. Tuskin kukaan 

pystyy ennustamaan millainen kausi on tulossa. Mutta 

olemme tähän jo tottuneet, joten päivä ja viikko kerral-

laan kohti kevättä ja kisakautta. Toivotan jaksamista 

kaikille SSU:n urheilijoille, valmentajille/ohjaajille ja 

vanhemmille tässä jatkuvassa epävarmuudessa. Tär-

keintä on että pysytään terveinä. 

 

Seuramme isoin haaste on talous. Tämä on myös uuden 

seurajohdon ykkösasia, jota ratkomme. Seuramme toi-

minta tapahtuu tiimeissä ja tiimien toiminnan vahvista-

minen ja tukeminen on toinen tärkeä alue. Tulemme 

myös päivittämään SSU:n toimintakäsikirjaa kuluvan 

vuoden aikana. Ymmärrämme myös sen, että kaikkea 

emme saa vuodessa valmiiksi, vaan kehitämme seuraa 

pitkäjänteisesti. 

 

SSU:n seurakehityshankkeen tärkeimmäksi kehityskoh-

daksi nousi perustellusti seurahenki. Kaikkien seuram-

me toiminnassa olevien pitää saada kokea arvostusta ja 

yhteenkuuluvuutta. Seuran tavoite ja päämäärä pitää 

olla yhteinen ja seuran teemme me kaikki yhdessä. Tä-

män asian ympärillä, kuten myös SSU:n näkyvyyden ja 

lajikuvan eteen tulemme tekemään työtä. Seuramme 

motto "Kivaa, Kuntoa, Kavereita" kuvaa mielestäni 

juuri sitä, mitä SSU haluaa seurana tarjota riippumatta 

siitä, onko kyse harrastamisesta vai kilpaurheilusta. 

 

Rohkaisen kaikkia avoimeen keskusteluun ja ideointiin 

SSU:n kehittämisessä! Ottakaa vapaasti yhteyttä mi-

nuun, Katriin tai keneen tahansa hallituksessa oli asia 

sitten mikä vain. Meilatkaa, soittakaa tai tulkaa käy-

mään toimistolla.  

Itse tulen kevään 

aikana kiertämään 

urheilukouluissa ja 

valmennusryhmissä 

tutustuakseni toi-

mintaamme.  

Nähdään! 
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SSU:n hallitus 2021: Pj. 

Kari Ahvenlampi, Jari 

Jaskari (vpj), Henna-

Maija Koivisto, Timo 

Loukola, Tapio Pesu 

(siht.), Sanna-Liisi Kas-

ki, Keijo Kvist ja Taija 

Lappalainen sekä vara-

jäsenet Kirsi Haapamat-

ti, Kari Hauta-aho ja 

Ari Halkola. Hallitus 

kokoontuu seuraavan 

kerran 17.2.2021 

SSU järjestää alakoululaisten iltapäivätoimintaa 

Marttilan koululla. Vastuuohjaajana viime vuo-

den syksystä alkaen on toiminut lähihoitaja 

(lasten ja nuorten kasvatus ja hoito) ja artesaani 

Suvi Mäkinen. Suvilla on useiden vuosien ko-

kemus lasten iltapäivätoiminnan ohjaajana ja 

vastuuohjaajana. Tammikuussa 2021 Suvi sai ka

-verikseen ja apuohjaajaksi Moona Talvitien. 

Moona on koulutukseltaan lastenohjaaja.  

Iltapäivätoimintaan vahvistusta! 

Hei SSU:n urheilija! Olisit-

ko sinä ”viikon instagram-

maaja” SSU:n Instassa? Ha-

emme innokkaita jäseniäm-

me kertoilemaan omasta 

treeniviikostaan yhden vii-

kon ajalta. Kuvat ja tekstit julkaistaan SSU:n Instagramis-

sa yleisurheilu.ssu 

Jos kiinnostaa, ota yhteys yksityisviestillä Instagramissa 

tai : kirsi.haapamatti@gmail.com tai 045 6781291. Tähän 

hommaan on jatkuva haku, ja voit tulla mukaan vaikka 

kaverin kanssa parina. 

Hei me instataan! 
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