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”Hyvällä valmentajalla
on hyvä silmä”
Vaasalaissyntyisen, Seinäjoella asuvan
pikaluisteluvalmentajan Aimo Klemetsön (synt.
1939) valmentajaura alkoi yli kuusi
vuosikymmentä sitten. Uransa huippuhetkenä hän
pitää Pekka Koskelan marraskuussa 2007
luistelemaa 1000 metrin maailmanennätystä 1.07.
Klemetsön osaaminen on myös monen muun
Suomen pikaluisteluhuipun menestyksen
taustalla. Menestyksekäs ja pitkä valmentajaura
sai arvoisensa Elämäntyö-palkinnon Pohjanmaan
Urheilugaalassa 25. tammikuuta.

Aimo Klemetsön taival pikaluistelun parissa alkoi 11-
vuotiaana, kun Vaasan Vasama järjesti
hokkariluisteluja. Hän myös hiihti mielellään, mutta

käytännön syyt estivät harrastamisen: pyöräilymatkaa syntymäkodista Vaskiluodosta oli kilpaladuille pitkälti
toistakymmentä kilometriä. Kesälajeissa hän kilpaili 15 – 17 –vuotiaana pituushypyssä ja 100 metrin juoksussa,
mutta pikaluistelu vei voiton, kun siinä alkoi tulla voittoja. Aimo Klemetsö lukeutuikin lupaaviin pikaluistelijanuoriin.
Hänen paras saavutuksensa oli SM-kilpailujen neljäs sija.
Klemetsön aloitellessa valmentamista Seinäjoella paikkakunnan pikaluistelun taso oli lapsenkengissä. Jo
ensimmäisenä talvikautena 1967 lajin harrastaminen sai kuitenkin räjähdysmäisen alun.
– Lapset ja nuoret innostuivat pikaluistelusta, kun lasten vanhemmat kannustivat heitä. Myös Ilkka-lehti oli
vahvasti mukana pitäen lajia esillä urheilusivuillaan, muistelee Klemetsö.
Suuresta suosiosta kertoo myös se, että vuonna 1969 harrastajia oli jo yli 100. Ja että vuonna 1970 Seinäjoen
Urheilijat voitti Suomen Luisteluliiton kiertopalkinnon Kalevan Maljan, josta seurat kilpailevat vuosittain
pikaluistelun SM-kilpailujen loppusijoitusten perusteella.
Suuresta harrastajajoukosta Klemetsö valitsi 12 kehittyneintä pikaluistelijaa kesäharjoitteluun. 12 siksi, että hän
pystyi seuraamaan ja harjoituttamaan maksimisissaan tätä urheilijamäärää kunnolla. Sekä tarvittaessa
korjaamaan mahdolliset tekniikkavirheet.
Valmentajakoulutukset olivat kiinnostaneet Klemetsöä jo ennen armeijaan menoa. Armeijan jälkeen hän jatkoi
kouluttautumista Luisteluliiton leireillä aina vaativalle A-valmentajatasolle saakka. Valmennusoppeja hän
ammensi myös saksalaisen Jürgen Weineckin vuonna 1982 ilmestyneestä kirjasta ”Optimaalinen harjoittelu”.
- Pääsin testaamaan kirjan harjoitteita työpaikallani työkaverien kanssa sillä periaatteella, että ruokatunnilla saa
harjoitella ja työaikana saa syödä, kertoo Klemetsö huumorin pilke silmäkulmassa. Tuolloin Klemetsön toimi
puhelininsinöörinä Telellä (nyk. Telia).

                                           Se jalkaterän asento

 

Hyvän valmentajan pitää Klemetsön mukaan nähdä,
jaksaako urheilija tehdä harjoitteet kunnolla ja oikein.
Väsyneenä harjoitteleminen ei kehitä.
– Jo jalkaterän asennosta pitää nähdä, missä
mennään. Hyvä valmentaja onkin sellainen, jolla on
hyvä silmä.
Sillä, että nuori harrastaisi monia eri lajeja, on
Klemetsön mukaan suurempi merkitys henkisellä
puolella. Tärkeämpää on keskittyä monipuoliseen,
koko kehoa kehittävään oman lajin harjoitteluun; sitten
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Aimo Klemetsö vastaanotti Elämäntyö-palkinnon
Pohjanmaan Urheilugaalassa. Vieressä puoliso
Pirkko Klemetsö.

 

”kroppakin on trimmissä”.
Harjoitusohjelmat Aimo Klemetsö teki
valmennettavilleen paperille kahden kuukauden
jaksoissa. Kahden kuukauden pituisilla jaksoilla
pystyttiin hänen mukaansa kehittämään tavoitteena
olleita ominaisuuksia ja mahdollistettiin seuraavan
jakson tavoitteen saavuttaminen.
Miltä sitten näyttää pikaluistelun tulevaisuus
Seinäjoella?
– Ei kovin hyvältä, mutta muutamia valopilkkuja,
tekniikan luonnostaan osaavia nuoria luistelijoita on
mukana, kuten Juuso Lehtonen. Kolmen – viiden
vuoden kuluttua nähdään, mihin hän yltää. Voimaa,
kuntoa ja kasvua vaan lisää. Ja kun menestystä tulee
muutamille, se kerää lajin pariin taas lisää porukkaa.

Hyvää silmää ja ennustajankin taitoja Aimo Klemetsö osoitti opiskeluaikanaan Teknillisessä opistossa. Hän
kirjoitti kympin saaneessa aineessaan vuonna 1964 puhelimien kehittymisestä näin: ”Odotamme vain aikaa,
jolloin jokaisella on radiopuhelin taskussa.” Valmentajavelho tiesi siis tämänkin.
Teksti ja kuvat: Kirsi Kuusisto

 

 

 

Joko olet tutustunut
uusiin kotisivuihimme?
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry julkaisi viime
viikolla uuden ilmeen saaneet www-sivut, joiden
suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Valakia
Interactive Oy. Uusilla sivuilla tavoiteltiin muun
muassa ilmavaa, värikästä ja jämäkkää ulkoasua
sekä selkeäkäyttöisyyttä.
Sivusto rakennettiin myös responsiiviseksi eli kaikilla
päätelaitteilla toimivaksi.

Kotisivujen osoite pysyy vanhana tuttuna: www.plu.fi.

Tutustu tarkemmin!

 

Aino-Kaisa Mantere ja Mikko Vatanen
viimeistelivät uutta työtilaansa tänään
Elinkeinotalon toisessa kerroksessa. (Kuva: Kirsi
Kuusisto)

 

Seinäjoen Maila-Jussit
uuteen kotipesään,
tervetuloa!
Elinkeinotalon toinen kerros sai helmikuun alussa
uuden asukkaan, kun Seinäjoen Maila-Jussit ry.
muutti PLU:n tiloihin. Edellinen toimisto
Kauppakadulla palveli seuraa noin 20 vuotta.

Toimistossa työskentelevät myyntipäällikkö Mikko
Vatanen ja junioripäällikkö Aino-Kaisa Mantere.
Varsinaista säännöllistä toimiston aukioloaikaa heillä
ei liikkuvan toimenkuvan vuoksi ole. Tapaamiset

tuleekin sen vuoksi sopia aina puhelimitse (kts. www.smj.fi). Seuralla on käytössään Aino-Kaisan ja Mikon
yhteisen toimistohuoneen vieressä tilava kokous- ja palaverihuone.

 

 
11. Pohjanmaan Urheilugaalan palkintosadetta juhlisti entisestään Pohjalaisen liikunnan ja
urheilun Hall of Fame -kunniagallerian ensimmäisten nimien julkistaminen. Lue heistä sekä
muista palkituista tästä linkistä.

 

https://plu.fi/pohjanmaan-urheilugaalassa-2020-palkitut/
http://www.plu.fi
http://www.smj.fi


 

Uutta intoa ja osaamista PLU:n koulutuksista
Oletko valmistelemassa tilinpäätöstä eikä asia edisty? Vai oletko kiinnostunut lasten ja nuorten herkkyyskausien
huomioimisesta harjoittelussa? Tai onko tehtäväsi huolehtia vapaaehtoisten tai palkallisten toimijoiden
rekrytoinnista? Nämä ja monet muut aiheet ovat talven ja alkavan kevään koulutusaiheitamme.

Tutustu tarjontaamme ja ilmoittaudu koulutuksiimme!

 

 Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy tiistaina 10.3.2020.  
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Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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