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Kumppanihaastattelu toukokuu 2014 

Mestarivalmentaja Seppo Pulkkinen Jyväskylän Happee 
 
Ensinnäkin lämpimät onnittelut salibandyn Suomen mestaruudesta.  
 
Pääsiäissunnuntain ottelu Jyväskylässä yli 4 600 katsojan edessä oli varmasti 
ikimuistoinen kokemus? 
- Oli todellakin. Nyt päättynyt kausi oli minulle 39.valmentajana aikuistasolla ja 

tämä oli ensimmäinen Suomenmestaruuteni. Fiilis on kyllä huikea. Voittaa 
mestaruus kotiyleisön edessä valtavassa yhteisöllisessä tunnelmassa oli 
sellaista, jonka tulen muistamaan varmuudella lopun ikäni.   

 
Seppo Pulkkinen, kerro lyhyesti itsestäsi ja taustastasi 
- Olen peruskoulutukseltani Liikuntatieteiden maisteri ja tein liikunnanopettajan 

töitä eri oppilaitoksissa yhteensä 16 vuotta. Olen suorittanut kv. 
valmentajatutkinnon lentopallossa. Pääpaikkana oli 
Tsekki. Haluni uusiin haasteisiin vei Jyväskylän 
yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan ja siellä 
Rehtori-instituuttiin. Nuo opinnot päättyivät vuonna 
2011, jolloin väittelin Filosofian tohtoriksi aiheesta 
”Valmentajataustan merkitys rehtorin työssä”.  

- Koko ajan olen kuitenkin tehnyt työtä ensin 
liikunnanopettajana, sitten rehtorina ja nyt tutkijana. 
Valmennusvuosiini sisältyy 23 vuotta valmentamista 
pääsarjatasolla lentopallossa ja salibandyssä sekä 
14 vuotta kolmen eri maajoukkueen 
päävalmentajana. Olen saanut valmentaa molempia 
sukupuolia, se on antanut paljon sisältöä oikeastaan kaikkeen työhöni. 

- Kirjoittaminen on ollut myös suuri intohimoni. Olen ollut kirjoittajana joko 
yksin tai kollegoiden kanssa yhteensä yhdeksässä teoksessa, tällä hetkellä 
kolme on tulossa ulos tämän vuoden aikana.  

- Valmentamiseen liittyviä teoksia olen tehnyt neljä, viimeisin niistä oli 
nimeltään ”Valmentaminen Salibandyssä” 402 -sivuinen paketti 
valmentamisesta, ei pelkästään salibandyvalmennuksesta. Sen tein yhdessä 
valmentajakollegani Jyri Korsmanin ja liikunnanopettaja Jouko Mustosen 
kanssa.  

- Tärkeä taustavoima minulle on ollut perhe. Merja-vaimoni kanssa olemme 
olleet naimisissa jo 35 vuotta. Meillä on kolme tytärtä ja seuraavaakin 
sukupolvea jo kolmen eläväisen lapsenlapsen ansiosta. 

 
Millaisia saavutuksia Happeella on? 
- Happee on ollut kerran aikaisemmin miesten finaalissa, vuonna 2005, silloin 

tuli hopeaa. Pronssia Happee on saanut kahdesti, 1992 ja 2000, joten 
harvinaista herkkua nuo mitalit ovat. Alle 20 v Suomen mestaruuden 
Happee on voittanut kuudesti, joista viisi peräkkäin vuosina 2008-2012.  

 
Mikä on valmennusfilosofiasi? 
- Olen vahva tiimityön kannattaja. Sekä valmennustiimin että pelaajista 
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muodostuvan joukkueen ja huollosta vastaavien henkilöiden on oltava hyvin 
yhteen hitsautunut yhteisö. Siinä kaikki tietävät miten toimitaan ja 
keskinäinen luottamus ja toisten työn arvostus on korkealla tasolla. 

- Tiimityöhön kuuluu oikeanlainen johtajuus. Olen jaetun johtajuuden 
kannattaja. Hyvä huumori ja erilaiset persoonat tekevät toimivan ja 
hyvähenkisen joukkueen. Mottoni on: ”Tosissaan, mutta ei totisena!” 

 
Mitkä ovat Happeen vahvuudet? Millä eväin te voititte Suomen mestaruuden 
2014? 
- Se on ilman muuta vahva yhteishenki. Se on ehkä enemmänkin 

yhteisöllisyyttä kuin vain pelkkää joukkuehenkeä. 
- Usko itseen, joukkuekaveriin ja koko toimintaan yleensäkin oli kovan 

harjoittelun osalta ratkaisevaa. Pitkäjänteinen työ, periksi antamaton ja 
hieman omalaatuinen asenne olivat keskeisiä onnistumisen elementtejä   

 
Happeen taival on ollut kivikkoinen. Olitte lähellä seuran lopettamista muutama 
vuosi sitten. Miten se on vaikuttanut joukkueeseen? 
- Kliseisesti sanottuna vaikeudet on tehty 

voitettaviksi. Todistimme tuon kliseen 
paikkansa pitävyyden. Vaikeuksien 
voittaminen yhdessä on hitsannut 
joukkueen tiiviiksi. Jokainen on kantanut 
kortensa kekoon ja osallistunut 
kivikkoisen suon raivaamiseen. Se on 
ehkä se kaikkein tärkein tekijä. Sana 
”Yhdessä” on ollut todella 
merkityksellinen. 

 
Happee ja Extended DISC aloittivat yhteistyön viime kesänä. Miten yhteistyö 
alkoi? 
- Tapasimme Seppo Louhikon kanssa ammattimentorikurssilla. Jotenkin vaan 

yhteistyö alkoi sujua hyvin jo ensi tapaamisestamme alkaen ja 
samanhenkisyys näkyi heti. CxO Mentorin Toni Hinkka laittoi vielä meidät 
työpariksi kurssillamme ja siitä ideamyllymme pääsi vauhtiin. Ensimmäisen 
yhteisen tehtävämme tavoite oli viedä Happee Suomen mestaruuteen. No 
kun kokeneet kaverit jotain päättävät, niin onhan ne päätökset pidettävä.  

 
Miten olette hyödyntäneet Extended DISC -analyysejä valmentamisessa? 
- Koko joukkue valmentajineen ja huoltajineen teki analyysit elokuussa. 

Valmistelimme analyysin toteuttamista ensin Sepon kanssa kahdestaan, 
sitten mukaan tuli valmennustiimi ja lopuksi koko joukkue. Tulokset esiteltiin 
ensin valmennusjohdolle ja sitten koko joukkueelle Saarijärven korvessa 
pidetyllä metsäleirillä.  

- Se oli onnistunut tapahtuma, joukkue oli hyvällä asenteella mukana. Asia 
meni kerralla perille koko joukkueelle ja kaikki ymmärsivät asian 
merkityksen. Oli aika helppo lähteä jatkamaan analyysien hyödyntämistä ja 
koko yhteistyötä yleensäkin. 

- Pidimme säännöllisesti yhteyttä koko kauden ajan. Tapasimme 



 

  

Extended DISC Finland  Riihitontuntie 14 B 02200 ESPOO  www.extendeddisc.fi 
Y-tunnus 2555794-8 +358 (0)9 859 3103 info.finland@extendeddisc.fi 

valmennustiimini kanssa kauden aikana myös Jukka Sappisen, joka jakoi 
omia kokemuksiaan muistakin lajeista. Yhteyttä pidettiin myös puhelimella ja 
sähköpostilla erittäin aktiivisesti. Play-off-vaiheen aikana Seppo oli läsnä 
lähes kaikissa otteluissa ja niiden yhteydessä tarkastelimme tilannetta ja 
varmistelimme, että kurssi on kohdallaan. Sehän oli asetettu Suomen 
mestaruuteen jo kesällä.  

- Kerättyä tietoa hyödynsimme 
oikeastaan jokaisessa joukkueen 
tapahtumassa joko tietoisesti tai 
tiedostamatta läpi koko kauden. 
Tietyt uudet toimintatavat ja asiat 
olivat tulleet jo normaaleiksi 
toimintatavoiksi kauden edetessä. 
Erikoistilanteissa, yli- ja alivoimien 
kanssa tehdyssä työssä analyysien 
jälki oli todella merkittävä. 
Alivoimasta vastaava valmentaja 
Johnny Kotro, siviiliammatiltaan opinto-ohjaaja ja rehtori, oivalsi heti mistä 
on kyse. Alivoimamme oli liigan tehokkainta. Lisäksi ylivoimamme oli 
tappavaa ja sen alueen spesialisti Mikko Lehto löysi ohjeistamiseen oikeat 
lääkkeet analyysin avulla. 

- Joukkueemme on erittäin mielenkiintoinen sekoitus mitä erilaisimmista 
persoonista, taiteilijoita sanan varsinaisessa merkityksessä. Aikaisempina 
vuosina tämä erilaisuus on näkynyt kommunikointityylien erilaisuutena, 
hiiltymisenä ja turhanakin kähinänä joukkueen sisällä. Paineen sieto ei 
kuulunut vahvuuksiimme. Kaudella 2013 voitimme runkosarjan ja Suomen 
Cupin, mutta romahdimme silloin neljänneksi lopputaulukossa. Hävisimme 
kaikki painepelit. Emme tuolloin osanneet reagoida tilanteeseen ja sen 
vaatimaan muutokseen riittävän hyvin.  

- Tälle kaudelle onnistuimme kääntämään erilaisuuden vahvuudeksi ja 
kommunikointi alkoi sujua erittäin hyvin, vain pari pientä ylilyöntiä tuli kauden 
aikana, mutta ne käsiteltiin onnistuneesti. Paineen sieto parani koko kauden 
ajan ja lopussa olimme sillä alueella todella hyviä. Tätä auttoi myös se, että 
osasimme reagoida muutoksiin kauden aikana mielestäni aika hyvin. Meillä 
oli aika paljon loukkaantumisia ja sairastumisia kauden aikana, mutta niistä 
selvittiin hyvin. 

 
Mikä on oma kokemuksesi Extended DISC -analyysien hyödyntämisestä? 
- Olen erittäin tyytyväinen, mestaruuden voittamiseen tarvitaan monen asian 

loksahtamista kohdalleen. Extended DISC –analyysien tuoma lisä oli 
merkittävä. Sen avulla pääsimme pureutumaan juuri niihin kehityskohteisiin, 
jotka olivat estäneet lopullisen menestymisemme. Lähellä olemme olleet, 
mutta viimeinen silaus on puuttunut. Nyt löytyi kadoksissa ollut puuttuva 
palanen. 

 
Oletko saanut palautetta pelaajilta tai muilta valmentajilta? 
- Olen saanut todella paljon hyvää palautetta, erityisesti koko 

valmennustiimimme jäseniltä. Asia omaksuttiin heti ja analyysien tuoma lisä 
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oli todella merkittävä. Pelaajat ostivat asian välittömästi siellä Saarijärvellä, 
sen jälkeen ei ole paljon tarvinnut perustella.  

 
Kausi on nyt ohi. Milloin valmistautuminen seuraavaan kauteen alkaa? 
- Alkupalaveri on jo pidetty. Siinä kävimme läpi lähinnä siirtymävaiheen 

harjoittelua ja korostimme myös palautumisen merkitystä, niin henkisellä 
kuin fyysiselläkin tasolla. Kaudella tulleet haaverit on tietysti nyt hoidettava 
kuntoon. 

- Varsinainen valmentautuminen alkaa toukokuun loppupuolella. 
 
Mestaruuden myötä Happee pääsee ensi syksynä pelaamaan kansainvälisiä 
otteluita. Kerro vähän niistä.  
- Mestaruus avasi meille portit kansainvälisille areenoille. Elokuussa on yksi 

salibandymaailman suurimmista turnauksista Tsekeissä. Saimme kutsun 
turnauksen eliittisarjaan, sinne kutsutaan vain salibandyn suurmaiden 
parhaat joukkueet. Suomi on yksi näistä maista ja Happee on mukana 
muiden huippujen joukossa. Huikeaa. Turnaus kerää valtavan määrän 
eritasoisia joukkueita ympäri maailmaa ja eliittisarja on tietysti se turnauksen 
kruunun jalokivi, jota seurataan paljon. 

- Lokakuun ensimmäisellä viikolla on Champions Cup Zurihissä Sveitsissä. 
Sinne pääsevät vain maiden mestarit. Se on todella korkeatasoinen ja 
laajasti seurattu salibandyn huipputapahtuma. Upeaa päästä mukaan, olen 
ollut seuraamassa monta kertaa tuota turnausta ja salaisena haaveenani on 
ollut päästä joskus joukkueen kanssa mukaan. Nyt se toteutuu.  

 
Mitkä ovat omat tulevaisuuden suunnitelmasi? 
- Jatkan ensi kauden Happeen päävalmentajana, koska nyt on edessä todella 

mielenkiintoinen vuosi ja motivaatio on hyvä. Kaudesta tulee minulle 
tasalukujen vuosi. 40. valmentajavuosi, 10. vuosi happeen päävalmentajana 
ja 60. elinvuosi. Kylläpä aika lentää, mutta kotikaupunkini mäkikotka Matti 
Nykänen totesi joku vuosi sitten: ”Elämä on ihmisen parasta aikaa”. Viisaasti 
sanottu. Nautitaan elämästä. 

 
Kiitos haastattelusta Seppo. Hyvää kesää! Tästä jatketaan taas ensi kaudella. 


