
Hanna-Maria Seppälä 
 

She is a professional swimmer and her team is Keravan Uimarit. She was born in 13.12.1984. 

Her brothers hobby was swimming when she was little, so she started to spend time in 

swimming hall and watched her brothers swimming, herself splashing in water too. She started 

swimming seriously in autumn 1990 and when she was five she attended the swimming school. 

In autumn 1995 she was selected in national team. She liked race swimming and went to all the 

competitions sometimes with success. Sometimes without. This time she practiced many 

sports. 

 

One of her biggest dreams came true when she got in to the national swimming competition 

representing Finland in Prague in spring 1997. 

 

She swam her first Finnish record in Greve in Denmark in 50 m freestyle in January in 1999 

and the same year she swam her first national medal and it was bronze from 50 m freestyle in 

Moscow. 

 

Next year she won European championship for junior swimmers in 100 m and 50 m infreestyle, 

in France. 

 

Year 2000 Olympic Games in Sydney were training to Hanna-Maria for the next swimming 

competitions. The Olympic Games were a great experience for 15 years old Hanna-Maria and 

swimming went well too: she was 100 m in freestyle 18. with a new Finland record time! 

 

The 2001 world championship games in Japan in Fukuoka and next year European championship 

games in Berlin were for her middle class competitions.The school went fluently with swimming 

training in Mäkelänrinne sport-high school where morning training was arranged within the 

school attendance. In the evenings she trained in Kerava in her home club with her own 

swimming group. 

 

In spring 2003 Hanna-Maria’s freestyle moved a big step ahead. In Athens Acropolis games 

she beat Athens Olympic Games A –time limit in 100 m & 50 m in freestyle. A month later in 

Barcelona in, Mare Nostrum games, she swam the top 100 m time of the season championship 

statistics in freestyle and in European championship games she was third 100 m in freestyle in 

Dublin in Ireland. 

 

The 2003 world championship in Barcelona gave her a big surprise! She won 100 m freestyle  

and was the best swimmer in qualifying heat, semi final and final! 

 



She was selected in Finland the athlete of the year and she got a lot of recogrition. That 

brought Hanna-Maria also a lot of responsibility. In autumn she got her high school degree 

finished, but she couldn’t focus to training hard and she was sick much. 2001 was exceptionally 

hard: four national competitions in the same year! In the Athens Olympic Games, for which 

she had prepared very well, but all didn’t go well. She got sick some weeks before competitions 

which messed almost all the work up that they had done before that. Competitions went OK, 

but could have gone better. 

 

In European championship in 2005 in Triest in Italy she was first in 100 m in individual medley 

and second 100 m in freestyle. 

 

She has won 74 gold medals from Finland’s championship and 59 Finnish record times. 

 

Now her objective is Beijing Olympic Games, for which she’s going to get ready really well 

together with studing.  

 

Source: www.hanna-maria.com 31.1.2006 and 2.2.2006 
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Hanna-Maria Seppälä 
 

Hän on ammatiltaan kilpauimari, ja hänen uimaseuransa on Keravan Uimarit. Hän on syntynyt 

13.12.1984. Hänen veljensä harrastivat uintia Hanna-Marian syntymän aikoihin, joten hän aloitti 

uimahallissa oleskelun pienenä veljiensä uintia seuraten, itsekin vedessä polskien. Varsinaisen 

uintiharjoittelun hän aloitti 5 – vuotiaana Keravan Uimareiden kilpauimarikoulussa syksyllä 

1990. Syksyllä 1995 uintiharjoittelu muuttui vakavammaksi, kun hän pääsi mukaan Uimaliiton 



ikäkausimaajoukkueeseen. Hän piti kilpauimisesta ja osallistui kaikkiin uintikilpailuihin 

muuttuvalla menestyksellä. Näihin aikoihin hän harrasti monia lajeja. 

 

Yksi hänen suurimmista haaveistaan täyttyi, kun hän pääsi uransa ensimmäisiin kansainvälisiin 

kilpailuihin edustamaan Suomea Nuorten monimaaottelussa Prahassa keväällä, vuonna 1997. 

 

Ensimmäisen Suomen ennätyksensä hän ui Tanskassa, Grevessä 50 m vapaauinnista pitkällä 

radalla tammikuussa vuonna 1999, ja samana vuonna hän ui ensimmäisen kansainvälisen 

arvokisamitalinsa, joka oli pronssimitali 50 m vapaauinnissa Nuorten EM- kisoissa Moskovassa. 

 

Seuraavana vuonna hän voitti nuorten Euroopan mestaruuden 100 m ja 50 m vapaauinnissa 

Ranskassa. 

 

Vuoden 2000 olympiakisat Sydneyssä olivat Hanna-Marialle harjoittelua seuraavia uintikisoja 

varten. Olympialaiset olivat mahtava kokemus 15 – vuotiaalle, ja uintikin sujui hyvin: hän oli  

100 m vapaauinnissa 18. uudella Suomen ennätyksellään. 

 

Vuoden 2001 MM-kisat Japanissa Fukuokassa ja seuraavan vuoden EM-kisat Berliinissä olivat 

hänelle melko keskiluokkaisia kilpailuita. Koulu eteni tasaista tahtia uintiharjoittelun ohessa 

Mäkelänrinteen urheilulukiossa, jossa aamuharjoittelun pystyi kätevästi yhdistämään 

koulunkäyntiin. Illat hän harjoitteli Keravalla kotiseurassaan oman uintiryhmänsä kanssa. 

 

Vuonna 2003 keväällä Hanna-Marian vapaauinti siirtyi äkkiä suuren harppauksen eteenpäin. 

Ateenassa Acropolis-kisoissa hän alitti Ateenan olympialaisten A-aikarajan 100 m ja 50 m 

vapaauinnissa. Kuukausi jälkeenpäin Barcelonassa Mare Nostrum -kisoissa hän ui kauden 

maailmantilaston kärkiajan 100 m vapaauinnissa ja EM-kilpailuissa hän oli 3. 100 m vapaauinnissa 

Dublinissa, Irlannissa. 

 

Vuoden 2003 MM-kisat Barcelonassa antoivatkin hänelle suuren yllätyksen. Hän voitti 100 m 

vapaauinnin olemalla paras uimari niin alkuerissä, semifinaaleissa kuin finaalissakin. 

 

Hänet valittiin Suomessa vuoden urheilijaksi, ja hän sai paljon huomionosoituksia. Se toi  

Hanna-Marialle myös paljon vastuuta. Syksyllä hän sai ylioppilastutkintonsa valmiiksi, mutta hän 

ei pystynyt keskittymään harjoitteluun täysillä ja sairasteli myös paljon. Vuosi 2004 oli 

kilpailullisesti harvinaisen rankka, neljät arvokisat yhtenä vuotena. Ateenan olympiakisoissa, 

joihin hän oli valmistautunut huolellisesti, kaikki ei sujunutkaan suunnitelmien mukaan. Hän 

sairastui muutama viikko ennen kisoja, mikä sekoitti lähes kaiken siihen mennessä tehdyn työn. 

Kisat menivät kohtalaisesti, mutta paremminkin olisi voinut mennä. 

 

EM-kilpailuissa vuonna 2005 Triestessä Italiassa hän oli ensimmäinen 100 m sekauinnissa ja 

toinen 100 m vapaauinnissa. 

 



Hän on voittanut 74 kultamitalia SM-kisoista ja 59 Suomen ennätystä. 

 

Nyt hänen tavoitteenaan ovat Pekingin olympialaiset, joihin hän aikoo valmistautua huolella 

harjoittelun lomassa opiskellen. 

 

 

 


