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Talvi taittui  
Yleisurheilukentillä tapahtuu nyt niin 

paljon, että ihan hengästyttää.  

 

Lasten yleisurheilukoulut pitävät suosi-

onsa kesästä toiseen. Lapsia on urheilu-

koulujen ”penkillä” yli neljä sataa.  

 

Mikään ei avaa kesäkautta yhtä hyvin 

kuin Sisumaastot. Ne juostiinkin Ähtä-

rissä 22.5. SSU:n edustus oli niukka, 

mutta sitäkin upeammin suoriutui.  Jos 

kestävyysjuoksukärpänen on nyt pur-

rut, uusi Superjuoksukoulu treenaa 

torstaisin kestävyysjuoksupainotuksel-

la. Sunnuntaisin keskitytään pikamat-

koihin. Molemmat tukevat toisiaan: 

kestävyysjuoksijat hyötyvät pikajuok-

suharjoitteista ja päinvastoin. Superjuoksukou-

lun kyytiin voi vielä hypätä. Lisätietoja 

 

Superjuoksukoulu aloitti helatorstaina, ja heti ensimmäisellä 

kerralla mukana oli yli 50 juoksijaa. Kuvassa valmentajat: Mik-

ko Kuivinen, Jukka Takala, Jukka Vainionpää, Kristiina Kunna-

ri, Ritva Mäki-Mantila-Pasanen, Helinä Koivumäki ja Henna-

Maija Koivisto.  

 Uuteen Superjuoksukouluun on tullut 

mukaan nuoria myös täysin yleisurhei-

lun ulkopuolelta. Kuvassa takana Ari 

Vekola, Superjuoksukoulun vetäjä. 

Päähänpantavaa seuraväreissä 

Vaikka otsikossa sanoimme talven taittu-

neen, Suomen kesä on kuitenkin arvaama-

ton. Sen vuoksi SSU tarjoaa seuratunnuksin 

varustettuja päähineitä joka säähän. Tilaa 

omasi: hennamaija.koivisto@gmail.com tai 

tekstiviestillä 044 3210983. 

Lippis 15 e 

Panta 8 e 

Pipo 10 e 

Somettaja, ilmianna itsesi! 

Seuran somekanaviin kaivataan raikkaampaa sisäl-

töä ja otetta. Erityisesti Instagramin puolelle olisi 

mukava saada sisältöä suoraan nuorilta urheilijoilta. 

Kiinnostaisiko esimerkiksi kertoa Insta-stooreissa 

omista treeneistäsi viikon ajalta? Tai tehdä video-

päivitys kisarutiineista? Ota yhteys Katriin  

katri.palomaki@ssu-yu.fi tai 044 240 2903 tai yksi-

tyisviestillä Instassa yleisurheilu.ssu  

Tuotteita myynnissä 

myös 30.5. kisoissa 

https://www.ssu-yu.fi/nuorisovalmennus/superjuoksukoulu
mailto:hennamaija.koivisto@gmail.com
mailto:katri.palomaki@ssu-yu.fi


Peräti 12 uutta yleisurheiluohjaajaa! Suomen Urheilu-

liiton yleisurheiluohjaajatutkinnon kouluttajina olivat 

Katri Palomäki ja Karri Kulmala.  

Heittokoulu  

starttaa 3.6. 

Tätä ei voi kyllin hehkuttaa: toivottua heit-

tolajien valmennusta saa nyt uudessa Heit-

tokoulussa 3. kesäkuuta alkaen. Valmenta-

jissa on aimo joukko kokeneita osaajia, mu-

kana Hannu Kangas ja Tero Pitkämäki. SSU 

sai heittokoulutoiminnan järjestämiseen 

opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa seu-

ratukea. Ilmoittaudu pian! Lisätietoja 

LINKKI 

Kisakausi alkaa toden teolla 

Korona bye bye -kilpailusarja alkaa sunnuntaina 30.5. 

Seinäjoen keskuskentällä. Ohjelmassa on juoksumatko-

jen lisäksi kuula, pituus ja keihäs. Kilpailu on avoinna 

yleisurheilulisenssin maksaneille urheilijoille. Ilmoittau-

tuminen päättyy 29.5. LINKKI 

 

Kisa on nimetty toiveikkaasti koronan selättämisen mer-

keissä. Kilpailuissa noudatamme kuitenkin hygie-

niamääräyksiä ja huolehdimme näin kaikille turvallisesta 

kisapäivästä. Korona bye bye 2 kisataan sunnuntaina 

6.6.   

Moniotteluihin kaivataan toimitsijoita 

Kesäkuun 19. – 20. päivä Seinäjoen Keskuskentällä jär-

jestetään kansalliset moniottelut.  Lisäksi moniotteluiden 

toisena päivänä kilpaillaan Korona bye bye 3 -kisa. Ky-

seisenä viikonloppuna tarvitaan kovasti innokkaita toi-

mitsijoita eri tehtäviin, kilpailujen sujuvaan läpivientiin. 

Ota yhteys Tapio Pesuun tapio.pesu@sen.fi Kaikille 

löytyy varmasti sopiva ja mieluinen tehtävä, etukäteen ei 

tarvitse olla kokenut yleisurheilutoimitsija.  

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  

Tero Pitkämäen ja Hannu Kankaan lisäksi heit-

tolajien saloihin opastavat mm. Niklas Louko-

la, Karri Kulmala, Emilia Kangas ja Joanna 

Kangas.  

Muista myös! 

SSU sääntömääräinen kevät-

kokous toimistolla Petäjätie 

2, ke 2.6.2021 klo 18.00  

Uusia ohjaajia! 

https://www.ssu-yu.fi/16-nelio/695-heittokoulu-ja-heittovalmennusryhmae
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