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VUOSI 2020 TULLAAN muistamaan koronapande-
miasta ja sen tuomista poikkeusjärjestelyistä. Urheili-
jat olivat kovilla, kun elämän perusrytmi meni sekaisin. 
Urheilu- ja koulumaailma saivat osansa pandemiasta 
harjoittelupaikkojen ja oppilaitosten sulkujen, kilpai-
lutoiminnan keskeyttämisen, matkustuskieltojen ja 
etätöiden kautta. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemi-
an toimintaan pandemia vaikutti varsinkin sen kautta, 
että urheiluharjoitukset jouduttiin toteuttamaan etä-
nä ja säätiön työntekijät määrättiin osittain etätöihin. 
Kokoukset ja tapaamiset toteutuivat etäkokouksina 
tietokoneruutujen kautta. Säätiön ei kuitenkaan tar-
vinnut lomauttaa työntekijöitään, vaan työt hoituivat 
uusien toimintatapoja noudattaen.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit mahdol-
listivat isolle joukolle urheilijoita harjoittelun omis-
sa tiloissaan myös pandemian vaikeimpina hetkinä 
keväällä ja loppuvuodesta. Pääkaupunkiseudulla on 
valtava määrä urheilijoita ja lajikirjo on hulppea, jo-
ten yhtäpitävien kriteerien luominen eri lajien ja ur-
heilijoiden välille oli vähintäänkin vaikeaa. Urhea 
toimi kaupunkien asiantuntijaelimenä määriteltäessä 
harjoitteluoikeuksia. Tehtävä oli Urhealle suuri luot-
tamuksenosoitus, mutta samalla työllisti Urheankin 
henkilöstöä valtavasti.

Koronapandemian varsinaiset vaikutukset tule-
vat tietoomme vasta myöhemmin, mutta välittömät 
urheilijoita tulleet viestit kertoivat kasvaneesta pa-
hoinvoinnista ja yksinäisyyden lisääntymisestä. Urhea 
pyrki lisäämään psyykkisen valmennuksen ja ravin-
tovalmennuksen tukea sekä kannusti valmentajiaan 
olemaan jatkuvassa yhteydessä urheilijoihin. Myös 
valmentajat ja eri alojen asiantuntijat olivat kovilla. 
Juuri näissä kriisitilanteissa yhteisöllisyys ja toisesta 
huolehtiminen nousevat tärkeään rooliin. 

Yksi vuoden 2020 isoja teemoja oli vastuullisuus-
kysymysten nouseminen keskeiseksi puheenaiheeksi. 
Olympiakomitean johdolla valmistunut suomalaisen 
urheilun vastuullisuusohjelma on erinomainen. Sen 
tulisi olla ohjenuorana kaikkien urheiluihmisten toi-
minnalle. Ja toiminnassa vastuullisuuden ydin piilee; 
vastuullisuus on ennen kaikkea arjen tekoja ja valinto-

MAN KOMMER ATT komma ihåg 2020 för 
coronapandemin och de exceptionella arrange-
mang som den ledde till. Idrottarna drabbades 
hårt när livet vändes upp och ner. Idrotts- och 

skolvärlden fick sin beskärda del av pandemin 
genom nedstängningar av träningsplatser och ut-

bildningsanstalter, avbruten tävlingsverksamhet, 
reseförbud och distansarbete. Huvudstadsregionens 
idrottsakademis verksamhet påverkades även av 
pandemin, särskilt genom att idrottsutövningar mås-

te genomföras på distans och stiftelsens anställda 
delvis blev tvungna att utföra distansarbete. Även 
möten och sammankomster skedde på distans via 
datorer. Stiftelsen behövde dock inte säga upp 
sina anställda, utan arbetet utfördes med hjälp av 
nya rutiner.

Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda gjorde 
det möjligt för ett stort antal idrottare att träna i 

sina egna lokaler även under de svåraste skedena av 
pandemin under våren och slutet av året. Det finns 
ett stort antal idrottare i huvudstadsregionen och ut-
budet av idrotter är fantastiskt, så det var svårt att 
skapa rättvisa kriterier mellan olika sporter och idrot-
tare. Urhea agerade som städernas expertorgan och 

fastställde träningsrättigheter. Uppdraget var ett 
viktigt uttryck förtroende för Urhea, men samti-

digt sysselsatte Urhea en stor mängd personal.
Man kommer inte att få en fullständig 

överblick över de verkliga effekterna av co-
ronapandemin förrän senare, men redan nu 
har idrottare berättat om sämre hälsa och en 
ökande ensamhet. Urhea försökte öka stödet 

för mental och kostrådgivning och uppmunt-
rade sina tränare att vara i ständig kon-

takt med idrottare. Tränare och 
experter inom olika områden 

hade också en tuff tid. Det 
är i dessa krissituatio-

ner som engagemang 
och omsorg om va-

randra spelar en 
viktig roll. 

Ett av de stora temana för 2020 var ansvarsfull-
het som blev ett centralt samtalsämne. Den finländska 
idrottens program för ansvarsfullhet som slutfördes 
under ledning av Olympiska kommittén är fantastiskt. 
Det bör vara en riktlinje för alla idrottares aktiviteter. 
Ansvar är kärnan i verksamheten; ansvar är först och 
främst de handlingar och val man gör i vardagen. Ans-
var är också hur vi ger återkoppling när saker inte går 
som vi vill och när ansvarsfullt agerande strider mot 
våra egna intressen. 

Urheas stora dröm Urhea-kampus började förverk-
ligas i takt med att byggnader uppfördes och ett all-
mänt växande intresse för Urhea. Det var också ett 
tungt år när det gäller byggande, men drömmen drev 
teamet som byggde campuset framåt trots långa dagar 
och överraskande vändningar. Man kan man säga att 
Urhea-teamet rev en del murar. Här vill vi framföra 
ett stort tack till campusets byggnadsarbetare, desig-
ner och de tuffa proffsen som leder projektet.

Det som kännetecknar stressen under 2020 är att 
stiftelsens personal utöver corona-och campusbyggan-
det utökades med nio personer under året. Den växan-
de personalen kräver också nya typer av ledning, så 
Urheas ledningssystemet förnyades mot ett system 
med en närmsta chef. I slutet av året gjorde stiftelsens 
arbetspensionsföretag en arbetsplatsundersökning 
bland de anställda, vars resultat visar att Urheas ans-
tällda mår bra, är entusiastiska över sitt arbete och 
uppskattar sina kollegor. Allt detta trots corona. Sam-
mantaget anser de anställda att Urhea är en utmärkt 
arbetsplats. 

2021 kommer att förändra Urheas vardag på ett 
aldrig tidigare skådat sätt, men det blir lättare att 
möta nya utmaningar när man arbetar i ett bra team.

Simo Tarvonen
VD
Huvudstadsregionens idrottsakademi

ja. Vastuullisuutta on myös se, miten annamme palau-
tetta silloin, kun asiat eivät mene niin kuin haluamme 
ja silloin, kun vastuullinen toiminta on vastoin omaa 
etuamme. 

Urhean iso unelma Urhea-kampus alkoi konkreti-
soitua nousevina rakennuksina ja yleisen mielenkiin-
non kasvamisena Urheaa kohtaan. Vuosi oli myös 
rakentamisen osalta raskas, mutta unelma ajoi 
kampusta rakentavaa tiimiä eteenpäin huo-
limatta pitkistä päivistä ja yllättävistä 
käänteistä. Sananmukaisesti voi tode-
ta, että Urhean tiimi meni läpi har-
maan kiven. Tässä kohtaa isoimmat 
kiitokset menevätkin kampuksen 
rakentajille, suunnittelijoille sekä 
projektia johtaville koville ammatti-
laisille.

Kuvaavaa vuoden 2020 hektisyy-
delle on se, että koronan ja kampusra-
kentamisen lisäksi säätiön henkilöstö kasvoi 
vuoden aikana yhdeksällä hengellä. Kasvava 
henkilöstö vaatii myös uudenlaista johtamista, 
joten Urhean johtamisjärjestelmää lähdettiin 
uudistamaan kohti lähiesihenkilöjärjestelmää. 
Säätiön työeläkeyhtiö teetti työntekijöillä loppu 
vuodesta työpaikkaselvityksen, jonka tulokset 
kertovat Urhean työntekijöiden voivan hyvin, 
olevan innostuneita työstään ja arvostavan kolle-
goitaan. Tämä kaikki koronasta huolimatta. Kaik-
kiaan Urheaa pidetään erinomaisena työpaikkana. 

Vuosi 2021 tulee mullistamaan Urhean arkea 
ennen näkemättömällä tavalla. Hyvässä porukassa 
on hyvä kohdata uudet haasteet.

Simo Tarvonen
toimitusjohtaja
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

Urhean vuosi 2020 Urheas 2020

Simo Tarvonen
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URHEILIJAT 2020

Vuosi 2020 alkoi ihan normaalisti. Urheilijat harjoitteli-
vat suunnitellusti ja tähtäsivät isoon arvokisavuoteen. 
Tulossa olivat Tokion Olympialaiset ja Paralympialaiset 
sekä miesten jalkapallon EM-kisat unohtamatta kaik-

kien muiden lajien arvokilpailuja. Kaikki muuttui kuitenkin 
maaliskuun puolivälissä kuin seinään koronapandemian le-
vitessä ympäri maailman. 

Urheilijoiden vuosi oli maaliskuun puolivälistä aina vuo-
den loppuun asti jatkuvaa epävarmuutta ja muutosta. Vuo-
den kilpailulliset tavoitteet piti laittaa uusiksi. Urheilijat, 
jotka olivat saavuttaneet Olympiapaikan jo aikaisemmin, ei 
päässeet hyödyntämään sitä. Lähes kaikkien lajien suunni-
tellut Olympiakarsinnat peruttiin.

Koronan edetessä ulkomaan harjoitusleirit peruttiin ja 
myös kotimaan sisäharjoituspaikat suljettiin. Ryhmähar-
joitteluun tuli rajoituksia, mikä vaikeutti ennen kaikkea 
joukkuelajien harjoittelua myös ulkona. Urheiluoppilaitos-
ten valmennus siirtyi etävalmennukseksi. Monet kotimai-
set palloilusarjat ja kilpailut jouduttiin keskeyttämään tai 
niiden sarjakauden avausta jouduttiin siirtämään. Ulko-

mailla pelaavat ja kilpailevat urheilijat joutuivat eri maissa 
hyvinkin haastaviin olosuhteisiin, kun karanteenit ja ulko-
naliikkumiskiellot iskivät.

Urhean toimitusjohtaja Simo Tarvonen teki vuoden ai-
kana valtavan työn Helsingin liikuntajohtaja Tarja Loikka-
sen kanssa, että viranomaismääräysten puitteissa nimetyt 
huippu-urheilijat ja Olympiakomitean tukiohjelmien ur-
heilijat pääsivät harjoittelemaan pääkaupunkiseudun har-
joituspaikoilla niiden ollessa muuten suljettuina. Näiden 
urheilijoiden olosuhteet olivat jopa paremmat kuin normaa-
lioloissa, koska harjoituspaikoilla oli hiljaista ja rauhallista. 
Moni laji ja urheilija jäi näiden kiintiöiden ulkopuolelle, ja 
he olivat pakotettuja keksimään uusia harjoitusolosuhteita 
ja -tapoja. Valmentajat tekivät hienon työn luoden uusia ta-
poja harjoitella ja pitää urheilijoiden motivaatiota yllä läpi 
vuoden.

Vaikka vuosi oli haasteellinen, niin kesällä, kun pande-
mia rauhoittui hetkeksi, suomalaiset yleisurheilijat tekivät 
hyviä tuloksia ja rikkoivat ennätyksiään. Urhean urheilijois-
ta kesän kilpailuissa mm. pikajuoksija Lotta Kemppinen, 

Urheilijat tasoittain ja koulutusasteittain 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Urheilijoita yhteensä 1570* 1527 1737 1794 1950 3568 3628 4150 4525 4786 5144 5436

Tason I urheilijoita 82** 61 73 73 86 104 111 102 86 106 97 121

Tason II urheilijoita 345 522 566 597 662 731 800 874 901 856 890 921

Tason III urheilijoita 1143 944 1098 1124 1202 1317 1236 1286 1493 1491 1607 1608

Tason IV urheilijoita 1416 1535 1888 2059 2333 2550 2786

Olympia- ja Paralympiakomitean tukiurhelijoita    48 60 73 73 85 104 111 102 86 106 100 121

Aikuisten Olympia-/MM-/EM-kisaedustajia           129 135 114 130 154 157 132 133 159 204 206 31

Korkea-asteella opiskelevia urheilijoita                   214 225 272 277 295 284 310 315 352 389 414 429

Urhean II asteen oppilaitoksissa opiskelevia        1200* 1171 1351 1372 1473 1628 1526 1561 1697 1550 1701 1732

Muissa II asteen oppilaitoksissa                                   47 32 25 51 53 36 49 66 86 90 92 99

Täyspäiväisiä urheilijoita 9 11 12 12 19 27 29 28 42 41 54 56

Työelämässä 27 33 30 42 45 53 55 49 50 51 66 78

Muut 73 51 47 31 65 103 142 175 258 232 280 215

  *= arvio urheilijamäärästä
**= luvussa mukana myös muita kuin tukiurheilijoita

Tason I urheilija = Olympia- ja Paralympiakomitean tukiurheilija
Tason II urheilija = maajoukkueurheilija
Tason III urheilija = haastajatason urheilija
Tason IV urheilija = yläkoulu-urheilija

pika-aitajuoksija Annimari Korte ja keskimatkojen juoksija 
Sara Kuivisto onnistuivat erinomaisesti.

Urheilugaalassa Urhean urheilijat olivat mukana kah-
dessa vuoden 2020 sykähdyttävin hetki äänestyksessä: 
Kiviranta pysäyttää lumivyöryn, Perho liiketalousopiston 
kasvatti Joel Kiviranta pääsee ensimmäistä kertaa pelaa-
maan NHL:n pudotuspeleissä. Hän tekee hattutempun ja 
ratkaisee jatkoaikamaalillaan Dallas Starsin pääsyn NH-
L:n läntisen konferenssin finaaleihin. Helmarit pysäyttää 
Skotlannin, Amanda Rantasen loppuhetken maali nenällä 
siivitti Suomen toiseen voittoon Skotlannista, jonka myötä 
Helmarit olivat edelleen kiinni EM-kisapaikassa ennen vii-
meisiä pelejä Portugalia ja Kyprosta vastaan.

Urhean urheilijat saavuttivat vuoden aikana hienoa 
menestystä monissa eri lajeissa vaikkakin arvokilpailuita 
järjestettiin aikaisempiin vuosiin verrattuna hyvin vähän. 
Team Fintastic voitti nuorten maailmanmestaruuden muo-
dostelmaluistelussa. Jääkiekkoilija Emma Nuutinen valittiin 
Yhdysvaltain yliopistosarjan parhaimmaksi pelaajaksi. Pur-
jehtija Oskari Muhonen voitti kolmannen kerran finnjollien 
nuorten maailmanmestaruuden. Sanna Nuutinen sijoittui 
pronssille golfin Ladies European Tourilla Tšekissä. Riikka 
Lehtonen ja Niina Ahtiainen ylsivät viidenneksi Latviassa 
pidetyissä beach volleyn EM-kisoissa. Dallas Stars joukku-
eessa NHL-finaaleissa pelasivat urheataustaiset Miro Heis-
kanen, Esa Lindell ja Joel Kiviranta. Sulkapalloilija Joakim 
Oldorff voitti pronssia sulkapallon nuorten EM-kisoissa. 

Urhea-stipendit saivat 24.11. järjestetyssä Urhean ver-
kostotapaamisessa beach volley -pelaaja Riikka Lehtonen, 
nyrkkeilijä Arslan Khataev ja rytmisen voimistelun maa-
joukkue.  

Ratakelaaja Toni Piispanen valittiin vuoden helsinkiläis-
urheilijaksi ja tennispelaaja Emil Ruusuvuori vuoden nuo-
reksi helsinkiläisurheilijaksi. Amanda Rantasen ”nenämaa-
li” palkittiin vuoden 2020 uratekona.

Vuoden 2020 espoolaiseksi urheilijaksi valittiin teline-
voimistelija Joonas Kukkonen. 

Sulkapalloilija Airi Mikkelä palkittiin Urheilijan ura 
-palkinnolla Vantaan liikuntagaalassa. 

Vuoden 2020 lopussa Urheassa oli jäsenenä 5436 ur-
heilijaa. Urheilijat on jaettu neljään tasoryhmään Suomen 
Olympiakomitean suosituksen mukaisesti. Tason 1 urheilijat 
ovat Olympiakomitean tai Paralympiakomitean tukiurheili-
joita. Tason 2 urheilijat ovat aikuisten tai nuorten maajouk-
kueurheilijoita. Tason 3 urheilijat ovat nousevia haastaja-
tason urheilijoita. Yläkouluikäisiä urheilijoita eli tason 4 
urheilijoita oli vuoden päättyessä Urhean yläkouluverkos-
ton kouluissa yhteensä 2786. 

Urhea on avoin kaikkien lajien urheilijoille. Kumppa-
nuuslajeissa lajiliitot esittävät urheilijajäsenet. Urheilijat 
voivat hakea jäsenyyttä myös omalla hakemuksellaan. Ha-

kemukset hyväksytetään lajiliitoissa. Toisen asteen urhei-
luoppilaitoksissa valmennusurheilijastatuksella opiskelevat 
urheilijat ovat automaattisesti jäseniä. Jäseninä on opiske-
levien urheilijoiden lisäksi ammattiurheilijoita sekä muuta 
työtä ja urheilua yhdistäviä urheilijoita. Puolustusvoimien 
urheilukoulussa Santahaminassa palvelevat varusmiehet 
ovat palvelusaikanaan Urhean palveluiden piirissä. 

Liitteessä I on esitelty Urhean piirissä 31.12.2020 olleet 
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat. 
Liitteessä II luetellaan vuoden 2020 aikuisten MM- ja EM- 
kisaedustajat.

Alppilajit:  Samu Torsti
Beach volley:  Riikka Lehtonen  
 & Niina Ahtiainen
Judo:  Martti Puumalainen
Miekkailu:  Niko Vuorinen 
Nykyaikainen  
5-ottelu:  Laura Salminen
Paini:  Elias Kuosmanen
Pikaluistelu:  Samuli Suomalainen 
Purjehdus:  Oskari Muhonen
Pöytätennis:  Benedek Oláh
Squash:  Emilia Soini
Suunnistus:  Olli Ojanaho 
Tennis:  Emil Ruusuvuori
Voimistelu:  Joonas Kukkonen 
Yleisurheilu:  Annimari Korte

Urheilutoimittajain liitto valitsi seuraavat 
Urhean urheilijat lajiensa parhaiksi:

Vuoden 2020 lopussa 
Urheassa oli jäsenenä 

5436 urheilijaa. 
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Vuoden 2020 valmennustoiminnan pääteemana oli 
Urhean kärkilajien valmennusosaamisen tarkastelu 
ja kehittäminen yhdessä lajimanagerien ja HUY edus-
tajien kanssa sekä Urhean tukitoimien vaikutus lajien 

ydinvalmentajien työn kehittymiseen. 
Koronaviruksen tuomat varotoimenpiteet ja yhteiskun-

nalliset rajoitustoimet toivat suuria haasteita itse valmen-
nuksen toteuttamiseen. Pystyimme kuitenkin kohtuullisen 
hyvin saamaan valmennuksen käyttöön harjoittelutiloja 
sekä asiantuntijatukea valmentajille haastavassa tilantees-
sa.

Urhean verkostossa toimi 2020 vuoden lopussa 30 
Nuorten Olympiavalmentajaa sekä 107 päätoimista-, ja 64 
sivutoimista valmentajaa eli yhteensä 201 valmentajaa. 
Näistä valmentajista 8 oli suoraan Urhean palkkalistoilla.

   
Huippuvaihe
Kehitystoiminta huippuvaiheessa keskittyi Urhean pai-
nopistelajien ja tukiurheilijoiden valmentajien valmen-
nusosaamisen yksilölliseen tukemiseen ja kasvattamiseen 
osallistuvan asiantuntijatyön kautta. Tokion Olympiakiso-
jen siirtyessä vuodella eteenpäin kesään 2021 jatkettiin sa-
manlailla lajien huippu-urheilijoiden valmennusprosesseja 
ja valmennustoiminnan tukemista kisoihin asti. 

Olimme mukana Huippu-urheiluyksikön pitämissä la-
jiriihissä. Lajiriihien antina oli selkeyttää lajien ja meidän 
yhteistoimintaamme pääkaupunkiseudulle keskittävien la-
jien ja alueella harjoittelevien urheilijoiden kansainvälisesti 
uskottavien prosessien osalta. 

Urhea oli vahvasti mukana seuraavien lajien huippuvai-
heen valmennuksessa: 

• Purjehdus
• Yleisurheilu
• Miesten telinevoimistelu
• Rytminen voimistelu
• Beach volley, naiset

Toinen aste
Toisen asteen painopistelajeissa lajien valmennusproses-
sien tukeminen seuraavin toimenpitein: asiantuntijapalve-
lut osana arkivalmennusta, valmennuksen tieteellisen tuen 
hyödyntäminen, lajivalmentajien palkkatukeen osallistu-
minen sekä valmentajien osaamisen kehittäminen osana 
valmentajayhteisön kehittämistä. 

Painopistelajit ja toimenpiteet toisella asteella olivat: 
• Yleisurheilu, HAA ohjelma
• Koripallo, HBA ohjelmat (pojat ja tytöt)
• Rytminen voimistelu: uusien kärkiurheilijoiden  

 tukeminen

• Poikien telinevoimistelu: Helsingin ja Espoon  
 lajikeskusten tukeminen 

• Poikien jääkiekko: Jokerit, HIFK ja Blues junior  
 (seurojen talenttipelaajat)

• Tyttöjen jalkapallo, HFA ohjelma
• Poikien jalkapallo, UEFA ohjelma
• Käsipallo, Käsipallolukio ohjelma (pojat ja tytöt)

Perusaste
Valmennuksen osalta perusasteen kehitystoiminta keskit-
tyi fysiikkavalmennuksen linjauksiin, valmennustoiminnan 
koordinointiin ja toteutukseen. Tähän saatiin hyvä kehitys-
askel palkkaamalla fysiikkavalmentaja vastaamaan yläkou-
luvaiheen fysiikkavalmennuksen kehittämisestä. 

Urhean Yläkouluvaiheen fysiikkavalmentajien työn 
tueksi tehtiin tukimateriaali, joka sisälsi esimerkkivideoita 
harjoitteista jaksojen teemoihin liittyen. Tavoitteena suun-
nitelmalla oli saada yhdenmukaisuutta viikoittaisiin harjoi-
tuksiin, mutta jättää valmentajille edelleen vapaus soveltaa 
ja kehittää harjoitteita. 

Uutena asiana otettiin mukaan myös teemoihin sovel-
tuva testaus, jotta nuoret voisivat todeta kehittymisensä 
jaksojen aikana. Tavoitteena oli lisätä nuoren urheilijan mo-
tivaatiota omatoimiseen harjoitteluun ja ymmärrystä syste-
maattisen harjoittelun hyödyistä.

Valmentajatapaamiset ja koulutukset
Urhean valmentajien kehittäminen tapahtui erilaisten 
verkkotapaamisten ja webinaarien muodossa.
2.4. NOV-verkkotapaaminen. Aihe: koronan aikaisen har-
joittelun suunnittelu, alustajat Mika Saari, Pia Pekonen
9.4. NOV- verkkotapaaminen. Aihe: määrätietoinen har-
joittelu ja Pareton periaate, alustajana Lauri Hakala
4.5. NOV- verkkotapaaminen. Aihe: spesifisyys ja siirto-
vaikutus, alustaja Lauri Hakala
27.5. NOV- verkkotapaaminen. Aihe: johtaminen valmen-
nuksessa, alustajana Reijo Jylhä
28.5. NOV- verkkotapaaminen. Aihe: riittävä haaste ja 
vaatimustaso, alustajana Lauri Hakala
8.10. NOV- verkkotapaaminen. Aihe: määrätietoinen 
harjoittelu, alustajana Lauri Hakala.
20.10. Urhean valmentajakoulutusohjelman aloitus, 
Tatja Holm ja Kim Forsblom 
28.10. Hyvä teoria on parasta käytäntöä -webinaari, 
Haaga-Helia amk, Jyväskylän yliopisto ja Lapin amk
11.11. Terve urheilija -iltaseminaari, Olympiakomitea
23. – 24.11. Kestävyys-webinaari, Pajulahden valmennus-
keskus, Olympiakomitea

Eriksson Lasse  Salibandy 
 (syksyyn 2020 saakka)
Frolov Oleksander      Voimistelu
Gahnberg Jan  Purjehdus
Geritzer Anders Purjehdus
Ghazaryan Suren Yleisurheilu 
Gradyanova Larisa      Voimistelu
Jalkanen Joonas Tennis
Keränen Tapani fyysinen valmennus
Kirmes Mati Telinevoimistelu
Laine Anssi Jääkiekko
Lappalainen Juha        Paini
Lehtinen Jani Yleisurheilu, kävelyt 
Margaglio Maurizio    Taitoluistelu
Marttila Mika Jääkiekko
Melleri Vellu Sulkapallo 
 (kesään 2020 saakka)
Mäki Matti  Uinti

3-KATEGORIAN LAJIT
golf
joukkuevoimistelu
käsipallo
lentopallo
maalipallo
moottoriurheilu
muodostelmaluistelu
pöytätennis
pyörätuolirugby
ratsastus
squash
taekwondo
tanssiurheilu
tennis

PAINOPISTELAJIT
koripallo
purjehdus
rytminen voimistelu
telinevoimistelu
yleisurheilu
jääkiekko

2-KATEGORIAN LAJIT
beach volley
jalkapallo
judo
paini
pikaluistelu
salibandy
sulkapallo
suunnistus
taitoluistelu
uimahypyt
uinti

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kumppaanuuslajit 2020 

Ahonen Laura Rytminen voimistelu
Holopainen Timo Telinevoimistelu M
Liukkonen Kai Beachvolley 
 (loppui 2020 aikana)
Nieminen Anu Sulkapallo
Wilenius Joakim Purjehdus

25 Lajiliittoa
33 Kumppanuuslajia
81 Lajista urheilijoita
31  Lajista edustajia MM-, ja EM-kisoissa
137  Päätoimista urheiluakatemiavalmentajaa
64  Osa-aikaista valmentajaa
5  Olympiavalmentajaa
32  Nuorten olympiavalmentajaa

VALMENNUS

Olympiavalmentajat 2020 Urheassa mukana 2020

NOV-valmentajat 2020
Möttölä Hanno  Koripallo
Nordenswan Tommy Jalkapallo
Nykänen Jari  Koripallo
Palviainen Ilkka Koripallo
Pekkola Markus  Judo
Piispa Erik  Yleisvalmennus
Puolakka Markus  Pikaluistelu
Salminen Pekka  Koripallo
Saloranta Marko Jalkapallo
Sten Juha Koripallo 
 (kesä 2020 alkaen)
Söderström Pekko      Jalkapallo
Toijala Jukka  Koripallo 
 (kesä 2020 saakka)
Turunen Joni Nyrkkeily
Uusitalo Satu  Uimahypyt
Vahela Toni  Beach volley
Ylöstalo Mikael  Yleisurheilu
Örn  Antti Suunnistus
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KISAKALLIO

Kisakallion Urheiluopiston valmennuskeskus toimii Ur-
hean kampuksena. Työnjako on viime vuosien aikana 
monilta osin vakiintunut. Kisakallion päätehtävänä on 
kumppanilajiensa urheilijoiden leiritys ja testaaminen, 

urheilutapahtumien (turnaukset ja harjoitusottelut) mah-
dollistaminen sekä valmentajakoulutus.   

Vuoden 2020 toimintaa hankaloitti maailmanlaajuinen 
koronapandemia. Kevään sulkutilan (maalis-toukokuu) jäl-
keen toimintaa käynnistettiin jälleen kesäkuussa. Leiritys- 
ja koulutustoiminta saatiin lähes normaaliksi loppukesän 
aikana. Marraskuun lopun uudet koronarajoitukset hanka-
loittivat merkittävästi toimintaa, jota kuitenkin jatkettiin 
tiukentuneita terveysturvallisuusohjeita noudattaen.  

Arvokilpailut ja urheilijoiden menestys
Kisakallion strategisten kumppaneiden vuosi oli arvokil-
pailujen osalta hiljaista aikaa. Ainoastaan aikuisilla oli 
maajoukkuetoimintaa. Koripallossa Susijengi pelasi neljä 
EM-karsintaottelua säilyttäen mahdollisuutensa vuoden 
2022 lopputurnaukseen. Naisten maajoukkueella oli kaksi 
EM-karsintaottelua. 

Sekä rytmisen että joukkuevoimistelun kaikki arvokisat 
peruttiin. Miesten käsipallomaajoukkue pelasi neljä MM- 
ja kaksi EM-karsintapeliä vuoden aikana. Ringetessä ei pe-
lattu MM-kisoja. Ammunnassa ei myöskään ollut arvokiso-
ja, jotka olisivat vaikuttaneet 2021 olympiavalintoihin. 

Koulutus ja leiritys
Urheilijoille ja valmentajille tärkeää leiritys- ja koulutustoi-
mintaa pystyttiin kuitenkin toteuttamaan vuoden 2020 ai-
kana. Erityisesti Koripalloliitto toteutti paljon maajoukkue-
leirejä. Koripallon osaamiskeskukselle (Assist Center) vuosi 
2020 oli onnistunut koronarajoituksista huolimatta. Paino-
pisteinä olivat edelleen koripallovalmennuksen seuranta- ja 
tutkimustyö, suomalaisen valmennusosaamisen kehittämi-
nen sekä valmentajien täydennyskoulutus. 
Juniorivalmennusverkoston (JVV) täydennyskoulutuksen 
ydinryhmään kuului 11 juniorivalmentaja. Nämä valmen-
tajat kokoontuivat kuusi kertaa neljän päivän verkostota-
paamisiin Kisakalliossa sekä järjestivät paikallisia valmen-
tajakerhoja ympäri Suomea. Lisäksi JVV-kouluttajat tekivät 
kolmen päivän mittaisia mentorointivierailuja verkostoval-
mentajien kotipaikkakunnilla. 
Tämän lisäksi Assist Center ja Koripalloliiton valmentaja-
koulutusyksikkö päivittivät valmentajakoulutuksen opetus-
suunnitelmaa sekä järjestivät yhdeksän 2-4 päivän koulu-
tustilaisuutta Kisakalliossa.

Käsipalloliiton valmentajakoulutus toteutettiin pääosin 
Kisakalliossa. Koulutuksessa käytettiin Ruotsin Tränarsko-
lan -mallia ja -materiaaleja. Lähijaksoilla valmentajat jakoi-
vat kokemuksiaan ja osaamistaan. Vuoden aikana Suomen, 
Ruotsin sekä Euroopan Käsipalloliittojen koulutuksista val-
mistui 59 valmentajaa. EHF:n Master Coach -koulutuksesta 
valmistui kolme suomalaista: Björn Monnberg, Toni Kallio 
sekä Kaj Hagman.

Voimistelussa toteutettiin yksi 2-tason jakso ja yksi 
akrobatiavoimistelun lajitaitojakso. Ringette toteutti muu-
tamia 1-tason koulutuksia. Ampumaurheilussa toteutettiin 
myös muutama taito- ja ominaisuuskoulutus (1- ja 2-taso).

KIHU:n kanssa toteutettiin yksi kestävyyden minisemi-
naarisarjan jakso lokakuussa. Teemana oli nuorten valmen-
nus. Ampumahiihto- ja Triathlonliitto esittivät omia toimin-
tamallejaan ja linjauksiaan. 

Valmentajan ammattitutkinnolla (VAT 8) aloitti 19 val-
mentajaa 12 lajista. Yläkoululeirityksen valmentajille rää-
tälöityä VAT-koulutusta jatkettiin. Yhteistyössä Varalan 
Urheiluopiston kanssa käynnistyi Valmentajan erikoisam-
mattitutkinto (VeAT 3).  Koulutukseen osallistuu 21 valmen-
tajaa 16 eri lajista.

Yläkoululeiritys
Yläkoululeiritystä pystyttiin toteuttamaan lähes suunnitel-
mien mukaan. Osallistujina oli yli 500 eri lajien nuorta ur-
heilijaa (7-9 -luokat). Neljän päivän leirejä järjestettiin neljä 
kertaa lukuvuoden aikana. Leiritysten tärkeänä tavoitteena 
oli edelleen urheilijan kokonaisvaltainen kasvu ja vastuun 
ottaminen omasta toiminnasta. Palaute oli hyvää sekä ur-
heilijoilta että heidän taustajoukoiltaan.

 
Tapahtumat 
Vuotta 2020 leimasivat harmillisesti lukuisat tapahtumien 
peruutukset. Muun muassa koripallon perinteiset nuorten 
PM-kisat jouduttiin perumaan, samoin pöytätenniksen 
Finlandia Open sekä pyörätuolicurlingin B-MM-kisat. 
Myös lukuisat kansainväliset lajileirit jouduttiin 
koronan takia peruuttamaan.

Positiivinen poikkeus oli Susijengin har-
joitusmaaottelu Viroa vastaan. Heinäkuun 
lopulla Susi Training Centerissä pelattu 
ja televisioitu maaottelu sujui terveys-
turvallisuuden näkökulmastakin oikein 
hyvin. Susijengi voitti Jukka Toijalan val-
mentaman Viron maajoukkueen luvuin 
75-67.

Kisakallion valmennuskeskus osana Urhean 
valmennustoimintaa

Vi
lle

 V
uo

rin
en
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Urh

ea-oppilaat yläkouluissa

Vuoden merkittävimmät tapahtumat yläkoulutyössä:
1. Urhea aloitti koulupäivän yhteydessä tapahtuvien 
 fysiikka- ja lajiharjoitustapahtumien 
 koordinoinnin Helsingissä
2. Yläkoulujen fysiikkaharjoittelun linjaukset 
 määriteltiin
3. Urhean yläkoulutoiminnan henkilöstö vahvistui. 
 Yläkoulutoiminnan fyysisen harjoittelun 
 asiantuntija rekrytoitiin ja muille asiantuntija
 -aloille nimettiin vastuuhenkilöt.
4. Helsingin yläkoulutoiminnan koordinointi 
 vahvistui, kun Kasvatuksen ja koulutuksen 
 toimiala resursoi liikunnanopettajan työaikaa 
 koordinoinnin tueksi.
5. Etäharjoittelua hyödynnettiin pandemiatilanteessa
6. Asiantuntijaluentosarja huoltajille sekä koulutukset 
 liikunnanopettajille ja valmentajille toteutettiin 
 etäyhteyden kautta
7. Urhean vastuulla ollut painotetun opetuksen 
 valtakunnallinen Soveltuvuuskoe.fi-päivitys 
 valmistui syksyllä 2020
8. Olympiakomitean vahvisti kahdeksan koulua 
 virallisiksi urheiluyläkouluiksi kolmen vuoden 
 kokeilun jälkeen (2017-2020).
 

Selkeä rakenne ja konsepti mahdollistavat 
laajan ja laadukkaan verkostotyön
Urhean yläkoulutoiminta on laajentunut viimeisien vuosien 
aikana voimakkaasti. Kehittymisen on mahdollistanut sel-
keä konsepti ja toimintarakenne, joka mahdollistaa koulu−
koti−seura-yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on mahdol-
listaa urheilusta innostuneille nuorille laadukkaampi arki. 

Lähes kaikissa verkostokouluissa harjoitusmahdollisuus 
on koulupäivän yhteydessä tiistaiaamuisin ja keskiviikkoil-
tapäivisin. Lisäksi osassa urheiluyläkouluja harjoituksia on 
räätälöity vielä enemmän koulupäivän yhteyteen lajiliitto- 
ja seurayhteistyöllä.

Urhea-oppilailla on koulupäivien sisällä käytössään 
Kasva Urheilijaksi -oppisisällöt valinnaisliikunnan tunneilla 
sekä urheiluyläkouluissa urheilijoille tarjotaan ilmiön mu-
kaista opetusta mm. terveystiedon, kotitalouden ja opin-
to-ohjauksen tunneilla. Kasva Urheilijaksi -sisältöjen ope-
tuksesta vastaavat opettajat. 

Fysiikka- ja lajiharjoittelua toteuttavat yhteistyöseu-
rojen valmentajat. Seuraharjoittelua ja Urhean tarjoamaa 
harjoittelua pyritään sovittamaan aikataulujen ja sisältöjen 
osalta vieläkin paremmin yhteen seurojen valmennustoi-
minnan kanssa.

Pandemian vaikutukset näkyivät lukuvuoden aikana 
myös yläkoulutoiminnassa. Uutena innovaationa otettiin 
käyttöön etävalmennus, jota kokeiltiin heti pandemian 
ensimmäisen sulkuvaiheen aikana keväällä 2020. Syksyllä 
toimintaan varauduttiin perustamalla etävalmennus harjoi-
tustarjottimelle syksystä alkaen ja kokemusten avulla pys-
tyttiin vaihtamaan ketterästi etäharjoitteluun myös loppu-
vuoden aikana, kun uusi sulkutila alkoi. 

Vaikka erityisaika on ollut haastavaa myös nuorille ur-
heilijoille, on se ohjannut urheilijoita ottamaan enemmän 
vastuuta omasta harjoittelustaan. Lisäksi etävalmennus on 
mahdollistanut lisää aikaa omatoimiselle harjoittelulle, kun 
treeni- ja kilpailumatkoihin ei ole kulunut aikaa.

Yläkouluverkoston oppilasmäärä kasvoi yli 2700 nuo-
reen ja verkostokoulujen yhteismäärä vuoden lopussa oli 
50. Verkoston tavoitteena on mahdollistaa laadukas yläkou-
lutoiminta koko urheiluakatemian toiminta-alueella, jotta 
nuoren urheilijan hyvä arki mahdollistuisi lähellä omaa 
kotia ja harjoittelupaikkoja. Urhean tilastojen mukaan ikä-
luokissa noin 10 % on oppilaita, jotka haluavat mukaan ta-
voitteelliseen urheilutoimintaan verkostokoulujen kautta. 

Vantaalla toiminta kattaa alueellisesti koko kaupungin. 
Helsingin tilanne on hyvä kantakaupunkia lukuun ottamat-
ta. Espoossa urheiluyläkoulutoiminnan oppilaspaikat eivät 
ole vielä riittäviä tarpeeseen nähden. Kehyskunnista Kera-
va liittyi mukaan verkostoon vuoden 2020 aikana. Lisäksi 
valmisteluja toiminnan laajentamiseksi käytiin Kirkkonum-
men ja Mäntsälän kaupunkien opetustoimien.

Urheiluyläkoulukokeilu 2017-2020
Olympiakomitean kolmevuotiseen urheiluyläkoulukokei-
luun osallistui Urhean verkostosta kahdeksan koulua. 
Olympiakomitea nimesi kokeilun päätteeksi kaikki koulut 
virallisiksi urheiluoppilaitoksiksi. KIHU:n seurantaraportti 
kokeilusta valmistui vuoden lopussa ja sen avulla toimintaa 
pystytään kehittämään lähivuosina tietoon perustuen.

Olympiakomitean nimeämät Urheiluyläkoulut ovat: 
Haagan peruskoulu, Herttoniemen yhteiskoulu, Lauttasaa-
ren yhteiskoulu, Leppävaaran koulu, Pasilan peruskoulu, 
Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Puistopolun peruskoulu ja Pu-
kinmäenkaaren peruskoulu

Urhean koordinoimat harjoitukset 
koulupäivän yhteydessä
Urhea on koordinoinut Vantaalla tapahtuvaa harjoitustoi-
mintaa syksystä 2016 alkaen. Syksyllä 2021 Urhea otti 
koordinointivastuulle kaikki verkoston yhteiset harjoitus-
tapahtumat Helsingissä. Urhean koordinoimia harjoitusta-

YLÄKOULUTOIMINTA
Espoo  Leppävaaran koulu 142 kpl
Helsinki  Haagan peruskoulu 78
Helsinki  Herttoniemen yhteiskoulu 113
Helsinki  Lauttasaaren yhteiskoulu 58
Helsinki  Pasilan peruskoulu 63
Helsinki  Pohjois-Haagan Yhteiskoulu 234
Helsinki  Puistopolun peruskoulu 110
Helsinki  Pukinmäenkaaren pk 110

URHEILUYLÄKOULU

Espoo Kauklahden koulu 50 kpl
Helsinki Laajasalon peruskoulu 79
Helsinki Maunulan yhteiskoulu 35
Helsinki Merilahden peruskoulu 5
Helsinki Pakilan peruskoulu 98
Nurmijärvi Urheilupuiston koulu 50
Tuusula Hyökkälän, Koulukeskuksen, 
 Riihikallion, Kellokosken ja
  Jokelan koulu 236
Kerava Keravanjoen, Sompion ja 
 Kurkelan koulu. 60

LIIKUNTAPAINOTTEINEN

Espoo  Juvanpuiston koulu 32 kpl
Espoo  Lagstads skola 60
Espoo  Mattlidens skola 61
Espoo  Storängens skola 55
Helsinki  Apollon yhteiskoulu 25
Helsinki  Botby grundskola 49
Helsinki  Munkkiniemen yhteiskoulu 110
Helsinki  Puistolan peruskoulu 120
Vantaa  Aurinkokiven koulu 45
Vantaa  Havukosken koulu 24
Vantaa  Helsinge skola 54
Vantaa  Hämeenkylän koulu 56
Vantaa  Jokiniemen koulu 23
Vantaa  Kartanonkosken koulu 45
Vantaa  Kilterin koulu 39
Vantaa  Koivukylän koulu 31
Vantaa  Korson koulu 16
Vantaa  Lehtikuusen koulu 14
Vantaa  Länsimäen koulu 12
Vantaa  Martinlaakson koulu 50
Vantaa  Mikkolan koulu 25
Vantaa  Peltolan koulu 93
Vantaa  Ruusuvuoren koulu 31
Vantaa  Simonkylän koulu 55
Vantaa  Sotungin koulu 66
Vantaa  Vantaan kansainvälinen koulu 11
Vantaa  Veromäen koulu 15
Vantaa  Ylästön koulu 48

LIIKUNTALÄHIKOULU

Leppävaaran koulu

Yhteensä
2786
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pahtumia toteutettiin viikoittain Vantaalla 41 ja Helsingis-
sä 28. Harjoitustapahtumien ilmoittautuminen ja seuranta 
hoidettiin sähköisen palvelun avulla.

Koordinointi vahvistui Helsingissä, kun urheiluyläkou-
lussa toimiva liikunnanopettaja sai päivän työaikaa osallis-
tua Urhean nimissä yläkoulutoiminnan koordinointiin.

 
Urhean yläkoulujen asiantuntijatoiminta 
vahvistui merkittävästi vuonna 2020
Keväällä 2020 yläkoulutoiminnan tiimiin rekrytoitiin fy-
siikkavalmentaja Asla Jääskeläinen, jonka vastuualueena 
on fysiikkaharjoittelun sekä koulujen Kasva Urheilijak-
si-yleisvalmennuksen tukeminen ja kehittäminen. 

Lisäksi Urhean yläkoulutoiminnan muut vastuulliset 
asiantuntijat nimettiin: Niklas Hamnström, fysioterapia; 
Kim Forsblom, psyykkinen valmennus; Vili Jaakola, urhei-
luravitsemus. Heille tuli osana muuta työnkuvaa vastuu 
yläkoulutoiminnan asiantuntijuudesta sekä koulutustoi-
minnasta. 

Osa-aikaisena yläkoulutoimintaan rekrytoitiin fysiotera-
peutti Erika Pakkala, jonka työ koostui pääasiassa yläkoulu-
jen etäharjoitustoiminnasta ja Kisakallion leiritystoiminnan 
fyysisestä valmennuksesta ja fysioterapiatoiminnasta.

Asiantuntijoiden osaaminen ja työpanos kohdentui 
sekä Urhean yläkoulutoimintaan että Kisakallion ur-
heiluopiston yläkoululeiritykseen. Kisakallion 
leiritoiminnassa Urhean asiantuntijat 
toimivat vastuuhenkilöinä ja toteut-

tajina fysiikkavalmennuksessa, psyykkisessä valmennuk-
sessa ja urheilufysioterapiassa.

Koordinointi ja kehittäminen
Yläkoulutoiminnan koordinointi vahvistui Helsingissä, kun 
Puistopolun peruskoulun liikunnanopettaja Taina Aholalle 
mahdollistettiin koulun työntekijänä työaikaa päivä viikos-
sa Urhea toiminnan kaupunkitasoiseen koordinointiin ja 
tukitoimenpiteisiin. 

Vantaalla koordinaatiotyöstä vastasi kaksi päivää vii-
kossa Urheassa työskentelevä liikunnanopettaja Suvi Luk-
karila. Johtamis-, kokonaiskoordinaatio- ja kehitysvastuu oli 
Jari Savolaisella.

Rehtoritiimi
Rehtoritiimi vastaa yläkouluverkoston koulutoiminnan lin-
jauksista ja kehittämistoimenpiteistä kaupunkien suun-
taan. Rehtoritiimi kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. 

Rehtoritiimiin kuuluivat kaikkien urheiluyläkoulujen 
rehtorit, Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjel-
man johtaja ja yläkoulutyön asiantuntija, ruotsinkielistä 
opetusta edusti Ellinor Hellman (Storängens skola, Espoo), 
Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
aluerehtori Kimmo Mustonen ja pedagoginen asiantuntija 

Panu Hatanpää sekä Urhean Asla 
Jääskeläinen.  Puheenjohta-

jana toimi PHYK:n reh-
tori Tuomas Raja ja 

sihteerinä Jari 
Savolainen.

PUOLUSTUSVOIMIEN 
URHEILUKOULU
Puolustusvoimien Urheilukoulu on nyt toi-

minut kuusi vuotta Santahaminassa. 
Tämä on ollut mielenkiintoinen ja antoi-
sa matka, jonka varrella on opittu paljon 

yhteistyöstä ja sidosryhmien merkityksestä. 
Tuki, jota olemme saaneet Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemialta ja lajiliitoilta näiden vuosien 
aikana on ollut merkittävä. ’Urheilija keskiössä’ on 
kaiken lähtökohta, mutta urheilijan taustalla olevaa tuki-
verkostoa tulee myös kehittää koko ajan. 

Tätäkin asiaa tulee helpottamaan uuden Urhea-hallin 
valmistuminen, jonne tulee mm. lääkäri- ja fysioterapiapal-
velut jo aiempien palveluiden rinnalle. Tämän myötä Ur-
heasta tulee Urheilukoululle entistäkin tärkeämpi yhteis-
työkumppani. 

Urheilukoulussa on suorittanut varusmiespalveluksen 
näiden 42 toimintavuoden aikana noin 7000 urheilijaa 59 
eri lajiryhmästä. Nämä urheilijat ovat saavuttaneet useita 
satoja arvokisamitaleja vuosikymmenien aikana. Kulunut 
vuosi oli koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen, koska 
pääosa nuorten ja aikuisten arvokisoista peruttiin ja jäim-
me ensimmäisen kerran Santahaminassa olon aikana ilman 
arvokisamitalia.

Menneen vuoden suurin toimintaan vaikuttava asia 
oli varmasti edelleen vallitseva koronapandemia. Keväällä 
2020 jouduimme muuttamaan huhtikuussa aloittaneen 
saapumiserän sekä edellisenä syksynä aloittaneen saapu-
miserän koulutusjaksottelua kahteen eri otteeseen. Aluksi 
muutimme toimintamme 4:2 -järjestelmään, jolloin urhei-
lijat olivat paikalla Santahaminassa neljä viikkoa ja sitten 
kaksi viikkoa VMP:llä (vapaata muuta palveluksesta). 

Kesällä, kun pandemia Suomessa hiukan helpotti, siir-
ryimme 2:1 -koulutusjärjestelmään, jolla menimme mo-

lempien saapumiserän osalta vuoden loppuun 
saakka. Tämä lisäsi huomattavasti urheilijoi-
den paikallaoloa Santahaminassa, koska kaik-
ki urheilusarjat ja liikuntapaikat oli suljettu. 
Pystyimme tämän koulutusrytmin aikana 

johtamaan omia harjoituksia urheilijoillemme 
huomattavasti enemmän. Viikonloppuisin järjes-

timme urheilijoillemme monipuolista fyysistä koulu-
tusta ja Urheilukoululla palvelevat liikunta-aliupseerit oli-
vat varsinkin kesälajien urheilijoiden kanssa merkittävässä 
roolissa johtamalla heidän lajiharjoituksiaan. 

Vaikka nämä haasteet olivat viime vuonna varsin mer-
kittäviä, niin onnistuimme mielestämme varsin hyvin ur-
heiluvalmennuksen toteutuksessa. Kesäkuussa, kun lii-
kuntapaikat taas aukesivat, aloitimme heti ensimmäiset 
valmennusleirit eri urheiluopistoilla ja siirsimme touko-
kuulta valmennuskurssin kesäkuun puoleenväliin, joten 
kaikki valmennuksen kannalta merkitykselliset asiat saim-
me hoidettua. 

Varusmiehiltä keräämämme palautteen perusteella pal-
veluksessa olleista urheilijoista 56% koki kehittyneensä ja 
41% koki harjoittelun laadun parantuneen varusmiespalve-
luksen aikana.

Toinen merkittävä pandemian aiheuttama muutos 
toimintaamme oli pääsykokeiden peruminen huhti- ja lo-
kakuulta. Muutimme pääsykokeet puhelinhaastatteluksi 
sekä pyysimme meille hakeneiden urheilijoiden valmen-
tajilta lausunnot urheilijoista. Tarkensimme lajiliitoille lä-
hettämiämme ohjeita, jotta saisimme kaikista hakeneista 
urheilijoista mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan urhei-
lullisesta tasosta ja heidän potentiaalistaan. 

Vallitseva pandemia ei vaikuttanut merkittävästi haki-
jamääriin. Syksy 2020 saapumiserään haki tavanomainen 

Jari Savolainen
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määrä 189 urheilijaa ja kevään 2021 saapumiserään haki 
177 urheilijaa.

Santahaminassa Urheilukoulun valmennuskeskus 
vastaa urheilijoiden päivittäisvalmennuksen toteuttami-
sesta. Vuonna 2020 järjestimme urheilijoille 96 aamu-
valmennustapahtumaa, joista jokainen oli rakennettu 
tietyille lajiryhmille.  

Harjoituksissa huomioitiin urheilijoiden mahdolliset 
puutteet taidossa, lihastasapainossa tai liikkuvuudessa. 
Säännöllisellä harjoittelulla on päästy jo muutaman har-
joituskerran jälkeen näissä asioissa eteenpäin ja samalla 
edesautetaan, että urheilijat pysyisivät mahdollisimman 
terveinä. Oleellista oli, että pystyimme pitämään kaikki 
meidän harjoituspaikkamme auki koko pandemian ajan. 
Harjoitusvuorot Valmennuskeskuksessa ja ulkoliikunta-
paikalla oli jaettu saapumiserien eri lajiryhmien kesken 
siten, että maksimissaan kuusi urheilijaa oli yhtä aikaa 
yhdellä harjoituspaikalla harjoittelemassa. 

Testiaseman testimäärä romahti koronasta johtuen 
viidennekseen tavanomaisesta. Pääsyynä oli se että, ur-
heilijat olivat epävarmoja kilpailukauden alkamisesta ja 
keskittyivät harjoitteluun enemmän kuin fyysisen suori-
tuskyvyn ulosmittaamiseen. Fysioterapeutti suoritti vii-
me vuonna 920 hoitotapahtumaa ja 379 lihastasapaino-
kartoitusta sekä teki 204 urheilijalle pohjalliset. Kaikki 
nämä palvelut ovat maksuttomia Urheilukoulussa varus-
miespalvelusta suorittaville urheilijoille.

Vuoden aikana olemme hankkineet Valmennuskes-
kukseen uuden hengityskaasuanalysaattorin, uusia har-
joitusvälineitä ja -laitteita sekä palautumisvälineitä ur-
heilijoidemme käyttöön. Nyt voikin sanoa, että vuonna 
2019 uusitun aerobisen tilan ja vuonna 2017 rakenne-
tun ulkoliikuntapaikan jälkeen Urheilukoululla on hyvät 
harjoitustilat päivittäisvalmennuksen toteuttamiseen. 

Koskaan ei kuitenkaan pidä tuudittautua tyytyväi-
syyteen, vaan aina on katsottava eteenpäin ja kehitettä-
vä toimintaa kohti uutta vuosikymmentä.

OPISKELU JA URASUUNNITTELU
Haasteellinen korona-aika pakotti oppilaitokset ja 

korkeakoulut kehittämään etä- ja verkko-opinto-
jaan. Etäopiskelu ja uudet, kehittyneet tavat tehdä 
opintoja yksilöllisesti voivat lisätä ja monipuolistaa 

huipulle tähtäävien urheilijoiden mahdollisuuksia yhdis-
tää urheilu ja opiskelu.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Svenska 
Handelshögskolan Hanken aloittivat haun erillisten saa-
vutusten perusteella. Toisen asteen aikana saavutettu 
urheilumenestys on yksi perusteista ja luo urheilijoille 
hienon mahdollisuuden päästä sisään tutkinto-opiskeli-
jaksi, kun koulu on suoritettu hyvin urheilun rinnalla.

Hanken järjesti koordinaattoreidensa johdolla Ur-
hea-urheilijoille tapaamisen 21.1.2020. Salibandyssä 
pitkän pelaajauran tehnyt ja Hankenilla tilastotieteen 
tutkijana ja opettajana työskentelevä Niclas Meyer piti 
esityksen urheilun ja opiskelun yhdistämisestä. 

KIHU:n erikoistutkija Kaisu Mononen teki Olym-
piakomitean Urheilija-pulssikyselyn kaksoisuravasta-
uksista yhteenvedon ja analyysin, jota hyödynnettiin 
lajiryhmävastaavien kanssa käydyissä keskusteluissa ja 
urheilijakohtaamisissa.

Suomen Olympiakomitea julkaisi 9.3. Jarno Parikan 
johdolla tehdyn Kehity Huippu-urheilijaksi – kirjan. Se 
on tarkoitettu toisen asteen urheiluoppilaitosten val-
mennukseen ja valmennusoppiin urheilijoiden kasvat-
tamisen ja kehittämisen tueksi kohti aikuisurheilua. 
Suomen Olympiakomitea julkaisi 28.5. Laura Tastin ja 
Tuomas Karjalaisen johdolla tehdyn Kasvata urheilijaksi 
– vanhemmat urheilijan tukena - kirjan. Se on tarkoi-
tettu yläkouluikäisten urheilijoiden vanhemmille. Mo-
lemmissa kirjoissa on tekijöinä useita Urhean eri alojen 
asiantuntijoita.

Perho Liiketalousopiston huippu-urheilun koulutus-
päällikkö Tuuli Merikoski palkattiin Urheaan ura-asian-
tuntijaksi 40 % työpanoksella 1.5.2020 alkaen. 

Uinnin, rytmisen voimistelun, miesten telinevoimis-
telun ja yleisurheilun HAA-ryhmän kanssa aloitettiin 
entistä tiiviimpi kaksoisurayhteistyö, niin että Urhean 
ura-asiantuntija Tuuli Merikoski tai huippu-urheilukoor-
dinaattori Juha Dahlström ovat osa valmentajajohtoista 
tiimiä.

Suomen Olympiakomitea julkaisi urheilijoille suun-
natun videon Tukeeko sinun kaksoisurasi urheilijana 
kehittymistä. Urhean huippu-urheilukoordinaattori ja 
Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman huippuvai-
heen kaksoisura-asiantuntija Juha Dahlström toimi asi-
antuntijana.   

Urheassa toimiva jääkiekkolehtori Mikko Rantala ta-
pasi vuoden aikana ennätysmäärän aikuisjääkiekkoilijoi-
ta, jotka pohtivat opiskeluja pelaamisen oheen tai olivat 
urasiirtymävaiheessa.

Urhea aloitti urheilijoiden työllistymiseen liittyvän 
yhteistyön Eezy Unitedin kanssa. Eezy Unitedin Ant-

ti-Jussi Niemi onnistui työllistämään useita Urhean urhei-
lijoita. Urhea jatkoi Urheilijaystävällinen työpaikka -yhteis-
työtä WorkPilotsin kanssa. 

2.6. Suomen Olympiakomitea järjesti Olympiakomitean 
tukiurheilijoille ja –valmentajille sekä URA-säätiön apura-
ha urheilijoille Huippuvaiheen kaksoisura urheilutuloksen 
tukena -webinaarin. Urheilu ammattina -puheenvuoron piti 
NBA-koripalloilija Lauri Markkanen, urheilun ja opiskelun 
yhdistämisen puheenvuoron piti pika-aitajuoksija Nooralot-
ta Neziri ja urheilun ja muun työn yhdistämisestä puhui 
pyörätuolikelaaja Toni Piispanen. 

Huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlström 
osallistui Espoon kaupungin liikuntakoordinaatto-
ri Jyrki Tuukkasen johdolla pidettyihin Urhean 
Espoon toisen asteen kumppaneiden Hauki-
lahden lukion, Leppävaaran lukion ja Omnian 
kehittämistapaamisiin.

Olympiakomitean urheilijavaliokunta jär-
jesti syksyllä urheilijoille kolme webinaaria. 
Aiheina olivat urheilijan brändi ja some, urhei-
lijat vastuullisina vaikuttajina sekä urheilijan ta-
lous ja business. 

Huippuvaiheen kaksoisuraseminaari järjestettiin hybri-
ditilaisuutena Olympiakomitean, Tampereen urheiluaka-
temian, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikor-
keakoulun johdolla Tampereella Varalan urheiluopistolla 

17.9.2019. Seminaarin teemana oli Osaaminen näkyväksi. 
Paikalla oli noin 80 osallistujaa. Urhean korkeakouluista 
ja toisen asteen kumppanuusoppilaitoksista osallistui usei-
ta toimijoita yksipäiväiseen seminaariin. Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun suunnittelija Elli Hämäläinen palkit-
tiin kunniamaininnalla ansiokkaasta urheilijoiden hyväksi 
tehdystä kaksoisuratyöstä.

URA-säätiön opiskeluapurahojen jakotilaisuus järjestet-
tiin tänä vuonna olosuhteiden pakosta verkossa 11.12.2020. 
Apurahan saaneista urheilijoista puheenvuoron pitivät 
Helsingin yliopistossa opiskeleva pikajuoksija Lotta Kemp-

pinen ja kolmatta korkeakoulututkintoa suorittava 
skeet-ampuja Tommi Takanen. Useat Urhean ur-

heilijat saivat opiskeluapurahan.
Tuuli Merikoski ja Juha Dahlström työstivät 

Urheilu ammattina -kurssia, mikä tuli urheilu-
lukioiden uuteen opetussuunnitelmaan ja on 
yksi Mäkelänrinteen lukion valtakunnallisen 
kehittämistehtävätyön tuloksia.

Haukilahden lukion urheilukoordinaattori 
Heikki Taskinen järjesti 16.12. Espoon urheilu-

seuroille Urheilijanpolku jatkuu Aalto-yliopistossa 
-tilaisuuden yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
kanssa.

Matkalla Huipulle – verkkolehti 3/2020 teemana oli 
Kaksoisura huippuvaiheessa
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Elli Hämäläinen sai kunniakirjan urheilijoiden kaksoisurien edistämisestä 
URHEA:n Juha Dahlströmiltä (2. vas.). Myös dekaani Timo Korkeamäki ja 
professori Timo Saarinen osallistuivat pienimuotoiseen palkitsemistilaisuuteen. 
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Kuvia
vuoden varrelta

2 0 2 0

1. Kaisa Vikkula aloitti 20.8. Urhea-halli Oy:n liiketoimintajohtajana. 

2. Purjehtija Oskari Muhonen voitti Finnjollien MM-kultaa alle  
23-v. sarjassa.

3. Urhea-säätiön toimitusjohtaja Simo Tarvonen ja Urhea-hallin 
hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko upottivat peruskiveen 
aikakapselin.

4. Urhea-hallin rakentamisen asiantuntija Marko Ruti.

5. Apulaispormestari Nasima Razmyar piti puheen peruskiven-
muuraustilaisuudessa 21.8.2021

6. Yläkoululaisten fysiikkatreenit Asla Jääskeläisen johdolla. 

7. Purjehdusmaajoukkueen testit Helsingissä. 

8. Helsingin kaupungin opetusjohtoa  
tutustumassa Urhea-halliin.

9. Nyrkkeilijä Arslan Khataev testeissä Helsingin 
urheilulääkäriasemalla. 

10. Fysioterapeutti Erika Pakkalan etätreenit yläkoululaisille  
olivat pidettyjä. 

11. Haukilahden lukion Heikki Taskinen teki Espoon Urhea-toiminnan 
selvityksen. Haukilahden lukion urheilija-alumnit Ronja Taipale, 
University of West Florida ja Filip Lindberg, University of 
Massaschusetts pitivät urheilijoille syyslukukauden 2020  
Kick Off- tilaisuuden. 

1. 2. 3. 4.

6. 7.

8. 9.

10. 11.

5.
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ASIANTUNTIJATOIMINTA

Urhean asiantuntijatoiminnan vuoden 2020 toimin-
tasuunnitelman painopisteenä oli toimintatapojen 
rakentaminen lajien valmennukseen ja verkoston op-
pilaitoksiin. Lisäksi toimintasuunnitelmassa oli mo-

niammatillisen yhteistyön vahvistaminen ja eri asiantunti-
ja-alojen verkostojen rakentaminen.

Ison haasteen asiantuntijatoiminnan toteuttamiseen 
toi tietysti koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset. 
Ryhmätoiminnan siirtyessä enemmän verkossa tapahtu-
vaan toimintaan yksilöllisemmän tuen tarpeen nouseminen 
haastoi asiantuntijatoiminnan resurssit sekä toimintatavat. 
Onnistuimme reagoimaan tähän haasteeseen hyvin mm. 
ministeriöltä saadulla lisäresurssilla. Lajiliittojen sopimus-
ten avulla kykenimme myös rekrytoimaan uusia asiantun-
tijoita valmentajien ja urheilijoiden tueksi.

Vuonna 2020 Urhean asiantuntijatoiminnan kehitys-
työstä vastasi valmennuspäällikkö Mika Saari, jonka joh-
dolla mm. asiantuntijatoiminnan osa-alueiden vastuuhenki-
löt kokoontuivat säännöllisesti vuoden aikana kehittämään 
Urhean asiantuntijatoimintaa. Asiantuntijatoiminnan kehi-
tystyötä tehtiin vahvasti yhteistyössä Olympiakomitean Pia 
Pekosen ja Maarit Valtosen kanssa.

Urhean asiantuntijatoiminnan osa-alueet ja niiden vas-
tuuhenkilöt vuonna 2020:

• Kaksoisura-asiat, Juha Dahlström
• Fysiikkavalmennus, Erik Piispa
• Valmennuksen tieteellinen tuki, Tapani Keränen
• Urheilufysioterapia, Vesa Kuparinen
• Psyykkinen valmennus, Tatja Holm
• Urheiluravitsemus, Laura Manner
• Lääkäripalvelut, Julia Järvimäki (Hula) 

Urheilijoiden kaksoisura
Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilijana kehittymis-
tä ja urheilutulosta. Osa urheilijoista saavuttaa huippuvai-
heessa parhaan mahdollisen urheilutuloksen keskittymällä 
urheiluun ammattina. Osalle urheilijoista urheilun ja opis-
kelun tai urheilun ja muun työn yhdistäminen tukee urhei-
lijana kehittymistä ja parhaan tuloksen tekemistä.

Urasiirtymä
Urasiirtymä tarkoittaa vaihetta, jossa urheilija lopettaa ta-
voitteellisen huippu-urheilun ja siirtyy seuraavaan uravai-
heeseen. Siirtymää helpottavat urheilu-uran aikana tehdyt 
opinnot. Urheilu-ura on ollut investointi oman osaamisen 
kehittämiseen. Urheilusta opitut taidot ovat hyödynnettä-
vissä tulevissa opinnoissa ja työelämässä. 

Urhean kaksoisuratoiminnan kehittämisestä toisella as-
teella ja huippuvaiheessa vastaa Juha Dahlström yhdessä 

Tuuli Merikosken kanssa, joka aloitti Urheassa 1.5.2020 
40 % työpanoksella. Dahlströmillä on myös valtakunnal-
linen kehittämisvastuu asiasta huippuvaiheen osalta. Ylä-
koulun kaksoisuran kehittämisestä vastaa Urheassa Jari 
Savolainen.

Fysiikkavalmennuksen kehittyminen 2020
Yläkouluvaiheen fysiikkavalmennuksessa otettiin toiminta-
vuonna selkeä kehitysaskel palkkaamalla Asla Jääskeläinen 
vastaamaan yläkouluvaiheen fysiikkavalmennuksen kehit-
tämisestä. 

Yläkouluvaiheen fysiikkavalmennuksessa lukuvuosi 
jaettiin seitsemään noin viiden viikon jaksoon eri teemojen 
mukaan. Syyslukukauden jaksojen teemat toistuivat kevät-
lukukauden aikana. 

Urhean Yläkouluvaiheen fysiikkavalmentajien työn 
tueksi tehtiin tukimateriaali, joka sisälsi esimerkkivideoita 
harjoitteista jaksojen teemoihin liittyen. Tavoitteena suun-
nitelmalla oli saada yhdenmukaisuutta viikoittaisiin harjoi-
tuksiin, mutta jättää valmentajille edelleen vapaus soveltaa 
ja kehittää harjoitteita. Myös huoltajia tiedotettiin Urhean 
fysiikkavalmennuksen jaksojen teemoista ja tavoitteista.

Uutena asiana otettiin mukaan myös teemoihin sovel-
tuva testaus, jotta nuoret voisivat havaita kehittymisensä 
jaksojen aikana. Tavoitteena oli myös lisätä nuoren urheili-
jan motivaatiota omatoimiseen harjoitteluun ja ymmärrys-
tä systemaattisen harjoittelun hyödyistä. 

Kaikki yläkouluvaiheen koulutukset tapahtuivat etänä. 
Liikunnanopettajien työn tueksi ja opiskelijoiden innosta-
miseksi kuvattiin kannustusvideo Kasva Urheilijaksi -mate-
riaalin hyödyntämisestä.

Urhean eri asiantuntijoiden toimesta järjestettiin Zoo-
min välityksellä luentoja eri aihealueista (psyykkinen val-
mennus, ravitsemus, fysiikkavalmennus, terveys). 

Asiantuntijaillat suunnattiin erikseen liikunnanopetta-
jille, valmentajille sekä lasten vanhemmille. 

Fysiikkavalmennusta järjestettiin viikoittain Espoossa 
yhtenä, Helsingissä kuutena ja Vantaalla 16 tapahtumana, 
sekä Covid-19 -rajoitteiden vuoksi myös etänä läpi koko lu-
kuvuoden.

Toisen asteen fysiikkavalmennuksen tuki keskittyi 
kärkilajien valmentajien ja lajien valitsemien urheilijoiden 
tukemiseen. Toimintamallin ideana oli saada urheilijalle 
yksilöllisempää, suorituskykyä parantavaa harjoittelua lin-
kitettynä lajivalmentamiseen. Osittain harjoittelua toteu-
tettiin myös ryhmävalmennuksena oppilaitosyhteistyönä.

Huippuvaiheessa fysiikkavalmennuksen tuki keskittyi 
Olympiakomitean tukiurheilijoiden valmennukseen. Näissä 
prosesseissa Urhean fysiikkavalmentajat toivat osaamisen-
sa valmennukseen ja olivat tiiviissä yhteistyössä lajivalmen-
tajan kanssa sekä toimivat selkeästi osana valmennuspro-
sessia. Huippuvaiheen valmennukset keskittyivät pääosin 
yksilövalmennukseen.

Toimintavuonna 2020 käynnistyi kaksi uutta lajipro-
sessia, jossa fysiikkavalmennuksella oli keskeinen rooli. 
Urhean käsipalloakatemia ja poikien jalkapalloakatemia 
yhteistyössä Käpylän Pallon kanssa.

Fysiikkavalmennustoimintaan saatiin toimintavuonna 
myös lisää resursseja. Vuoden aikana palkattiin yhteensä 
neljä uutta päätoimista ja yksi osa-aikainen valmentaja. 

> Asla Jääskeläinen, vastuualueena Urhean 
 yläkouluvaiheen fysiikkavalmennuksen 
 kehittäminen

> Roope Rissanen, Urhean käsipalloakatemian 
 fysiikkavalmennuksen kehittäminen
> Kimmo Kourunen, purjehduksen maajoukkueen 
 haastajatason ja urheilulukion purjehtijoiden 
 fysiikkavalmennuksen kehittäminen
> Janne Ukkonen, poikien jalkapalloakatemian 
 fysiikkavalmennuksen kehittäminen 

Urhean fysiikkavalmennuksen toimintatapojen- ja linjaus-
ten kehittämistyötä jatkettiin edelleen Urhean fysiikkaval-
mennustiimin toimesta.

Urheilijoiden harjoitettavuuteen ja fyysisten ominai-
suuksien kehittymisen seurantaan pilotoitiin muutamissa 
lajeissa uutta Harjoitettavuuskartoitusta.

Harjoitettavuuskartoitusta on työstetty Olympiakomite-
an fysiikkavalmennuksen työryhmässä ja se on suunnattu 
erityisesti 2.asteen urheilijoiden valmennuksen tueksi. Har-
joitettavuuskartoitus otetaan laajemmin käyttöön Urhean 
eri lajeissa vuoden 2021 aikana.

Urhean fysiikkavalmentajat olivat vahvasti edustettuna 
eri lajien valmennustiimeissä ja kehitystyössä mm. Tapani 
Keränen (uinti, beach volley, YU), Jari Nordblom (purjeh-
dus, paraYU, parauinti), Ari Haapalainen (purjehdus, jalka-
pallo tytöt, salibandy), Mika Saari (purjehdus, nyrkkeily), 
Erik Piispa (purjehdus, nyrkkeily, jääkiekko pojat), Roope 
Rissanen (käsipallo, koripallo, sulkapallo), Kimmo Kouru-
nen (purjehdus, beach volley), Janne Ukkonen (jalkapallo 
pojat), Asla Jääskeläinen (Urhean yläkouluvaihe, rytminen 
voimistelu), Jaakko Nevanlinna (jääkiekko pojat), Atte Pet-
tinen (urheiluyläkoulut, telinevoimistelu miehet) ja Pekka 
Sarasjärvi (yläkoulut). 

HFA:n fysiikkavalmentaja Ari Haapalainen näyttää mallia.

M
ar

ia
nn

e 
H

of
fr

én

Vi
lle

 V
uo

rin
en



22 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA | 2020 23URHEAN VUOSI | 2020

Valmennuksen tieteellinen tuki
Valmennuksen tieteellisen tuen Urhean asiantuntija-
verkostoon tuo Tapani Keränen Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskuksesta. Tuen keskiössä ovat Suomen Olym-
piakomitean Huippu-urheiluyksikön valitsemat investoin-
tilajit ja yksittäiset tukiurheilijat valmentajineen. Heidän 
joukkonsa pääkaupunkiseudulla on merkittävä. Urhean 
nuorten olympiavalmentajien (NOV) auttaminen, sparraus 
ja heidän kaipaamansa valmennuksen tiedonhaku ovat osa 
tehtäväkenttää. 

Vuonna 2021 valmistuvan Urhea-hallin fysiikkaharjoit-
telutilan suunnitteluun osallistuminen on ollut tärkeässä 
roolissa tulevaisuuden voittavan valmennuksen edellytys-
ten luomisessa.

Koronapandemia ryöpytti voimallisesti erityisesti kesä-
lajeja vuonna 2020. Olympialaisten siirtyminen seuraavalle 
vuodelle mylläsi katsastukset, karsinnat ja kilpailukalen-
terin. Harjoittelun suunnittelu ja suorituskyvyn seuranta 
mukautui näihin muutoksiin tavoitteiden siirtyessä vuoden 
2021 Tokion kesäolympialaisiin.

Urheilufysioterapian asiantuntijatuki
Vuonna 2020 urheilufysioterapia toiminta jatkoi laajentu-
mistaan. Vuoden lopussa Urhean itsetuottama fysioterapi-
aresurssi oli 4,5 henkilötyövuotta jakautuen viidelle hen-
kilölle. 
Uusina työntekijöinä aloittivat Leeni Kauppinen ja Erika 
Pakkala. Niklas Hamnströmin työsuhde kasvoi kokoaikai-
seksi. Lisäksi ostopalveluna hankittiin Juha Koistisen työ-
panosta Liikuntafysio DBC -yritykseltä. Kokonaan uutena 
resurssina lokakuun alusta aloitti ensimmäinen koulutettu 
hieroja, Jussi Laukkonen, jonka työsuhde on osa-aikainen.

Toiminnan rahoittamista jatkettiin edellisen vuoden 
tapaan yhteisrahoituksilla Suomen olympiakomitean, la-
jiliittojen sekä SUFT ry:n kanssa. Merkittävä lisäresurssi 
aiempaan oli myös OKM:n myöntämä valtakunnallinen 
erityisavustus asiantuntijatoimintaan. Uusina lajiliittoina 
yhteispalkkauksiin tulivat mukaan Suomen Koripalloliitto 
ja Suomen Urheiluliitto. Yhteisrahoitusta jatkettiin Suomen 
Voimisteluliiton ja Suomen Uimaliiton kanssa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä vaihdettiin touko-
kuussa toiselle alustalle, joka mahdollisti selkeämmän 
ja tarkemman toiminnan raportoinnin myös 
toiminnan rahoittajien suuntaan. 

Urhean fysioterapiatoiminta koh-
dentui aiempaa selvemmin valmen-
tautumista tukevaan toimintaan sekä 
varsinaiseen terveydenhuollolliseen 
työhön. Suurin osa fysioterapeuttien 
aikaresurssista käytettiin seuraaviin 
lajiprosesseihin: naisten koripallo, 
poikien jalkapallo, miesten telinevoi-
mistelu, rytminen voimistelu ja yleis-
urheilu. 

Näiden lisäksi säännöllistä viikoit-
taista toimintaa oli seuraavissa lajeissa: 

judo, uimahypyt, beach volley ja naisten jalkapallo. Hieron-
taresurssia käytetiin miesten koripallossa ja yleisurheilussa 
sekä erikseen nimettyjen huippu-urheilijoiden valmentau-
tumisen tukemisessa.

Urhean urheilijoille ja Mäkelänrinteen lukion opiskeli-
joille maksuttomat fysioterapian päivystys- ja ensikontak-
tiajat toteutuivat edellisten vuosien tapaan Liikuntafysio 
DBC -yrityksen toimesta joustavasti verkkoajanvarauksen 
kautta. Tämän toiminnan tavoitteena oli taata nopea ensi-
vaiheen kontakti oireen/vamman arvioimiseksi ja hoito-oh-
jeiden saamiseksi sekä asianmukaiseen jatkohoitoon ohjaa-
miseksi.

Psyykkinen valmennus
Vuonna 2020 urheilupsykologinen toiminta integroitui yhä 
tiiviimmin Urhean kärkilajien arkeen valmentautumisen 
tueksi. Vuoden aikana painopisteenä oli kehittää psyykki-
sen valmennuksen toimintamalleja yhdessä valmennuk-
sen kanssa mm. miesten telinevoimistelussa, rytmisessä 
voimistelussa, yleisurheilussa, koripallossa, jalkapallossa, 
jääkiekossa, judossa, beach volleyssa, purjehduksessa, uin-
nissa sekä yksittäisissä lajiprosesseissa. 

Painopisteinä ovat olleet myös valmentajien kanssa 
tehtävä yhteistyö sekä suorituskykyyn vaikuttavat teemat 
keskittyen harjoittelun laadun vahvistamiseen, psyykkisen 
hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä valmennussuhteen vuo-
rovaikutuksen tukemiseen. 

Monet Urhean valmentajat hyödynsivät urheilupsy-
kologian asiantuntemusta valmennuksensa tukena myös 
erilaisten valmentajakoulutusten ja tukimuotojen kautta. 
Elokuussa 2020 Urheaan rekrytoitiin sertifioitu psyykki-
nen valmentaja, FT Kim Forsblom ja osa-aikaiseksi työn-
tekijäksi rekrytoitiin loppuvuodesta urheilupsykologi PM 
Laura Koivusalo.

Urheiluravitsemus
Urheiluravitsemuksen asiantuntijuus kiinnittyi vuonna 
2020 osaksi uusia lajiryhmiä ja yksilöllisiä urheilijaproses-
seja. 

Ravitsemusasiantuntijuus oli osa mm. rytmisen voimis-
telun aikuisten ja nuorten maajoukkueen, tyttöjen ja poi-
kien akatemiajalkapallojoukkueiden, käsipalloakatemian, 

purjehduksen, miesten telinevoimistelun A-maajouk-
kueen, koripallon HBA-ohjelman urheilijoiden 

sekä lukuisten yksilöurheilijoiden ja heidän 
valmentajiensa arkea. Vuoden 2020 aikana 

lajikohtaisia suunnitelmia laadittiin silmällä 
pitäen Urhea-hallin ja kampuksen avautu-
mista elokuussa 2021.

Urheassa aloitti ensimmäinen työsuh-
teessa oleva urheiluravitsemuksen asian-
tuntija, ETM Laura Manner tammikuussa 

2020. Mannerin tehtävä Urheassa on ur-
heiluravitsemuksen asiantuntijuuden kehit-

täminen ja koordinointi, urheiluravitsemuksen 
tiimin vetäminen sekä urheilijoiden ja valmenta-

Monet Urhean 

valmentajat hyödynsivät 

urheilupsykologian 
asiantuntemusta 
valmennuksensa  

tukena.

Sanna Nuuutinen upeasti pronssilla 
golfin Ladies European Tourilla.
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jien kanssa toimiminen käytännön valmennusprosesseissa. 
Tammikuun jälkeen tiimi kasvoi kolmeen henkilöön vuoden 
2020 loppuun mennessä. 

Maaliskuussa liikuntatieteiden tohtori, tutkija Ida Hei-
kura tuli puolen vuoden ajaksi osaksi Urhean henkilöstöä 
yhteispalkkauksella KIHU:n ja Jyväskylän yliopiston kans-
sa. Yhteispalkkaus oli toimiva tapa edistää tieteelliseen 
näyttöön perustuvaa asiantuntijuutta Urheassa. Heikuran 
aloitteesta Urhea, KIHU ja Jyväskylän yliopisto jatkoivat 
yhteistyötä valmennuksen ja asiantuntijuuden työkalujen 
ja urheilun tutkimushankkeiden kehittämiseksi.

Elokuussa 2020 Heikuran työtä saatiin jatkamaan ja 
soveltamaan käytäntöön TtM, laillistettu ravitsemustera-
peutti Laura Mierlahti, joka toimi Urheassa urheiluravitse-
muksen hankkeiden parissa yhtenä päivänä viikossa. Lo-
kakuussa tiimiä vahvisti puolipäiväisesti työnsä aloittanut 
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Vili Jaakola. Jaakolan 
työnkuvaan kuuluu paitsi urheilijoiden ja valmentajien 
kanssa tehtävä käytännön asiantuntijatyö, niin myös ra-
vitsemusasiantuntijuuden kehittäminen yläkouluvaiheessa 
sekä Urhean toisen asteen oppilaitosverkostossa.

Urheiluravitsemuksessa on tiimin kasvamisen myötä 
voitu vuonna 2020 edetä uusin kehitysaskelein kohti vai-
kuttavampaa ja valmennuslähtöisempää toimintatapaa. 
Moniammatillista asiantuntija- ja valmennusyhteistyötä 
vahvistettiin useassa lajissa. Henkilöstön, ja sitä myötä 
asiantuntijaosaamisen kasvettua käytännön asiantuntija-
työn lisäksi Urheassa voitiin panostaa entistä enemmän 
toiminnan kehittämiseen.

Urheilijoiden terveyden ja suorituskyvyn edistämiseksi 
Urheassa aloitettiin yhteistyössä Syömishäiriökeskuksen 
kanssa Oman Elämänsä Urheilija -projekti, jonka tavoittee-
na on ennaltaehkäistä, tunnistaa ja tarjota tukea urheilijoi-
den häiriintyneeseen syömiseen tai sen riskitekijöihin. 

Projektin pilottiryhmä käynnistyi loppuvuodesta 2020, 
ja siinä oli mukana 70 urheilijaa ja heidän valmentajansa. 
Lisäksi valmentajien ja urheilijoiden kanssa työskentelyyn 
oli kehitteillä moniammatillinen kyselytyökalu yhteistyössä 
Urhean psyykkisen valmennuksen asiantuntijoiden sekä 

KIHU:n ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoiden kanssa. 
Vuoden 2020 loppupuolella aloitettiin myös suunnittelu 
kyselytyökalun pohjalta tehtävään tieteelliseen tutkimuk-
seen, jonka kohderyhmänä ovat Urhean urheilijat.

Lääkäritoiminta
Vuonna 2020 Urhea jatkoi ja jopa lisäsi jo ennestään tii-
vistä yhteistyötä Helsingin Urheilulääkäriaseman (HULA) 
kanssa suurentamalla osuuttaan liikuntalääketieteeseen 
erikoistuvan lääkärin Julia Järvimäen palkkauksessa. 

Toisaalta HULA madalsi erityisesti ilman yksityistä sai-
rauskuluvakuutusta olevien Urhean urheilijoiden kynnystä 
hakeutua HULA:n lääkärin vastaanotolle ja jatkotutkimuk-
siin räätälöiden Urhean urheilijoille oman vastaanotto- ja 
tutkimushinnaston. 

Järvimäki puolestaan jatkoi osana erikoistumiskoulutus-
taan urheilijoiden ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja 
toimintamallien kehittämistä Urhea-ryhmän uimareiden 
sekä Mäkelänrinteen lukion lukiovalmennuksessa olevien 
yleisurheilijoiden kanssa. Aiempaan tapaan yhteistyö piti 
sisällään mm. terveystarkastuksia, treeni- ja puhelinkon-
sultaatioita, valmennuspalavereita sekä tarvittaessa toteu-
tettuja sairausvastaanottokäyntejä. 

Edellisen lisäksi HULA:n erikoistuva lääkäri Järvimäki 
toteutti terveystarkastukset myös näistä kiinnostuneille 
Mäkelänrinteen lukion suunnistajille sekä Sotungin lukion 
Vantaan hiihtoseuran hiihtäjille. 

Syksyllä Järvimäki aloitti yhteistyön Käpylän Pallon 
BSM-joukkueen kanssa Elite Youth Academy –ohjelmaan 
liittyen. Urhean asiantuntijatoiminnan kehittäminen jatkui 
Urhean muiden asiantuntijoiden kanssa, kun rakenteilla 
oleva Urhea-Kampus ja Olympiavalmennuskeskus innos-
tivat joukkoa pohtimaan, miten asiantuntijatoiminta saa-
daan nostettua uudessa, kansainvälisen tason urheiluym-
päristössä aina vaan korkeammalle tasolle. 

Koulutustoiminnan osalta Järvimäki esitelmöi myös 
vuonna 2020 Urhean tällä kertaa etänä toteutetuissa ylä-
kouluilloissa ja lisäksi hän piti etäluennon myös yläkoulu-
verkoston valmentajille ja liikunnanopettajille.

Vuosi 2020 oli Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian 
taustalla toimivan Urhea–säätiö sr:n seitsemäs toi-
mintavuosi. Urhea-säätiön hallinto on kyennyt vastaa-
maan Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian laajen-

tuneeseen toimintaan, Urhea-kampuksen rakentamiseen 
sekä Urhea-säätiö sr:n kasvaneeseen henkilöstömäärään. 

Vuoden keskeisiä tapahtumia hallinnon osalta olivat 
konsernirakenteen toiminnan tehostaminen. Toimenpitee-
nä oli muun muassa sääntömuutos, jossa säätiön toimin-
nanjohtajan tehtävä muutettiin toimitusjohtajan tehtäväk-
si. Lisäksi säätiön hallitus käynnisti säätiön toiminta- ja 
taloussääntöjen uudistuksen sekä hallintojärjestelmän uu-
distuksen, jonka tavoitteena on rakentaa tiimit ja asettaa 
niille lähiesihenkilöt. 

Toiminnallinen yhteistyö Suomen Olympiakomitean 
kanssa jatkui tiiviinä muun muassa henkilöstön yhteispalk-
kausten muodossa. Urhea-konsernin toimitusjohtaja Simo 
Tarvonen toimi lisäksi Mäkelänrinteen lukion apulaisrehto-
rina ja Urhea-halli Oy:n toimitusjohtajana.

Henkilöstö
Urhea-säätiö toimi vuoden aikana työnantajana 32 hen-
kilölle, joista 24 työskenteli Urhea-säätiölle päätoimisena 
työntekijänä. Uusina päätoimisina työntekijöinä aloittivat 
Tatja Holm (vastaava psykologi), Laura Manner (ravitse-
muksen valmentaja), Asla Jääskeläinen (fysiikkavalmenta-
ja), Leeni Kauppinen (fysioterapia), Kim Forsblom (psyyk-
kinen valmennus) ja Janne Ukkonen (fysiikkavalmentaja). 

Osa-aikaisia työntekijöitä Urhea-säätiössä työskenteli 
vuoden aikana kahdeksan, joista uutena aloittivat Ida Hei-
kura (ravitsemuksen asiantuntija), Roope Rissanen (fysiik-
kavalmentaja), Vili Jaakola (ravitsemuksen asiantuntija), 
Laura Mierlahti (ravitsemuksen valmentaja), Jussi Laukko-
nen (hieroja) ja Kimmo Kourunen (fysiikkavalmentaja). 

Hallintoneuvosto
Hallintoneuvosto vastaa Urhean strategisesta kehittämis-
työstä ja tekee suuret linjapäätökset. Myös tilinpäätöksen 
vahvistaminen ja uusien kumppanien hyväksyminen ovat 
hallintoneuvoston tehtäviä. 

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana neljästi. En-
simmäistä kokousta lukuun ottamatta kokoukset pidettiin 
etäkokouksina koronapandemiasta johtuen. Puheenjoh-
tajaksi valittiin toukokuun vuosikokouksessa kaksivuotis-
kaudelle Henrik Wolff ja varapuheenjohtajiksi Helsingin 
kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen sekä Suomen 
Taekwondoliiton edustaja Teemu Heino. 

Keskeisiä käsiteltäviä asioita vuoden aikana olivat stra-
tegiatyö, kampuksen rakentaminen, sääntömuutos toimi-
tusjohtajan toimielimen perustamiseksi sekä innovaatiotoi-
minta.

Hallitus
Hallituksen tehtävänä on tehdä operatiivisia päätöksiä, val-
voa säätiön taloutta sekä valmistella asiat hallintoneuvos-
ton kokouksiin. Vuoden aikana hallitus kokoontui yhdeksän 
kertaa sekä sen lisäksi se piti kolme sähköpostikokousta. 
Maaliskuun puolen välin jälkeen kokoukset pidettiin koro-
napandemian johdosta etäkokouksina. 

Erityisesti hallitusta työllistivät koko vuoden kiivaana 
jatkunut Urhea-kampuksen rakentaminen sekä Urhean 
konsernirakenteen muokkaaminen vastaamaan kasvavaa 
henkilöstöä ja toimintaa. Urhean uutta strategiaa 2021 – 
2025 valmisteltiin läpi vuoden ja se julkistettiin marras-
kuussa. Samalla julkistettiin Urhean uusi visuaalinen ilme. 

Lisäksi hallitus käsitteli useassa kokouksessaan inno-
vaatiotoimintaa sekä Olympiavalmennuskeskus Helsingin 
perustamista. Tuuli Merikoski erosi hallituksesta 30.3 ko-
kouksessa, koska hän siirtyi 1.5 alkaen säätiön osa-aikaisek-

HALLINTO

Kuva: Jari Savolainen
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si työntekijäksi. Vuoden viimeisessä kokoukses-
saan 14.12. hallitus perusti Urhea-asunnot Oy:n, 
joka tulee vastaamaan kampukselle rakentuvan 
asuintalon vuokraustoiminnasta. 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Perho 
Liiketalousopiston rehtori Juha Ojajärvi ja vara-
puheenjohtajana Suomen Olympiakomitean ja 
KOK:n Urheilijavaliokunnan jäsen Emma Terho. 

Toimitusjohtaja
Hallintoneuvosto hyväksyi 2.3. pidetyssä ko-
kouksessa toimitusjohtajan toimielimen perus-
tamisen Urhea-säätiöön. Toiminnanjohtajana 
toiminut Simo Tarvonen kutsuttiin säätiön toi-
mitusjohtajan tehtävään, jossa hän aloitti 1.5. 
alkaen.

Talous- ja henkilöstöhallinto
Urhea-säätiö sr:n talous- ja henkilöstöhallinnon 
vastuullisena toimi talous- ja henkilöstöpääl-
likkö Marianne Hoffrén. Hän vastasi myös Ur-
hea-halli Oy:n taloushallinnosta ja 1.8. alkaen 
myös henkilöstöhallinnosta, jolloin Urhea-halli 
Oy:ssa liiketoimintajohtajana aloitti Kaisa Vik-
kula.

Urhea-säätiön Työeläkevakuutusyhtiö kil-
pailutettiin edellisenä vuonna ja 1.1.2020 Ur-
hean uutena työeläkevakuutusyhtiönä aloitti 
Veritas. Työyhteisökysely toteutettiin uuden 
työeläkevakuutusyhtiön toimesta syksyllä 
2020.

Työpaikkaselvitys toteutettiin työterveys-
huollon tiimin toimesta syksyllä 2020 ja Ur-
hea-säätiöstä selvityksen tekoon osallistuivat 
toimitusjohtaja Simo Tarvonen, talous- ja henki-
löstöpäällikkö Marianne Hoffrén sekä fysiote-
rapeutti Simone Kallonen.

Koronapandemiasta johtuen viestinnän mer-
kitys kasvoi entuudestaan. Lisäsimme sisäistä 
viestintää mm. säännöllisesti toteutetuilla verk-
kotapaamisina pidetyillä henkilöstökokouksilla.

Urhea-halli Oy
Vuosi oli Urhea-halli Oy:lle varsin kiireinen. 
Kampuksen rakentaminen jatkui täydellä tehol-
la koko vuoden. Kustannukset pysyivät suhteel-
lisen hyvin budjetoidussa, suunniteltu aikataulu 
toteutui ja yhteistyö urakoitsijoiden kanssa su-
jui hyvin. Myöskään korona ei aiheuttanut mer-
kittävää haittaa rakentamiselle. 

Hallitus piti vuoden aikana yhteensä 11 
kokousta. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 
11.5.2020. Rahoituksen konsulttina hankkeessa 
toiminut Kaisa Vikkula valittiin 1.8.2020 alkaen 
Urhea-halli Oy:n ensimmäiseksi työntekijäksi 
tehtävänimikkeellä liiketoimintajohtaja. 

Koronapandemia siirsi maaliskuun loppuun 
suunnitellun peruskivenmuuraustilaisuuden 
elokuulle. Lopulta se pystyttiin pitämään 21.8, 
jolloin tuli täyteen tasan vuosi urheiluhallin ra-
kentamisen aloittamisesta. 

Urhea-halli Oy:n hallituksen puheenjohta-
jana toimi Espoon koulutuskuntayhtymä Om-
nian johtaja Sampo Suihko, varapuheenjohtaja 
Voimisteluliiton pääsihteeri Maria Laakso ja 

toimitusjohtajana Simo Tarvonen. Rakennustoimikunnas-
sa toimivat Sampo Suihko, Simo Tarvonen, Osmo Rasimus, 
rakennuttajakonsultti Stig Helminen (Indepro Oy), urheilu-
paikkarakentamisen konsultti Marko Ruti (Kisakalliosäätiö) 
sekä liiketoimintajohtaja Kaisa Vikkula. 

Muita keskeisiä tapahtumia vuoden aikana
Marraskuussa toteutettiin Urhea-konsernin työntekijöillä 
työterveyshuollon työpaikkaselvitys. Vastausprosentti oli 
korkea ja kyselyn palaute rohkaiseva. 

Urhean työntekijät pitävät Urheaa hyvänä työpaikka-
na, nauttivat työstään ja arvostavat muita työntekijöitä. 
Stressitekijöinä koettiin työmäärä sekä mobiilityöhön liitty-
vät epäsäännölliset työajat.

Strategiaa 2021-2025 työstettiin tiiviisti läpi vuoden. 
Keväällä toteutettiin laaja sähköinen kysely, jossa Ur-
hean verkostojäsenet ja kumppanit pääsivät osallistumaan 
strategian rakentamiseen. Hallitus hyväksyi strategian 
lokakuun kokouksessaan ja se julkistettiin marraskuussa 
Urhean verkostotapaamisessa, joka ajan hengen mukaan 
toteutettiin etätapaamisena. Verkostotapaamisessa asian-
tuntijapuhujana innovaatiotoiminnasta toimi Turun am-
mattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.

Tiivis yhteistyö Suomen Olympiakomitean Urheilua-
katemiaohjelman kanssa jatkui. Juha Dahlströmillä oli 
valtakunnallinen kehittämisvastuu urheilijoiden kaksoisu-
ratyöstä ja hän oli aikaisemmin nimetty myös viralliseksi 
Olympiakomitean kaksoisura-asiantuntijaksi. 

Mika Saarella oli valtakunnallinen koordinointivastuu 
fysiikkavalmentajien verkostosta. Jari Savolaisella oli mer-
kittävä rooli valtakunnallisessa yläkoulutyössä erityisesti 
soveltuvuuskokeen kehittämisessä. Vesa Kuparinen toimi 
niin Urhean kuin Olympiakomiteankin johtavana fysiotera-
peuttina ja Laura Manner vastaavasti Urhean ja Olympia-
komitean ravitsemusasiantuntijana.

Puheenjohtaja  
Wolff Henrik Urhea-säätiö

Varapuheenjohtaja    
Loikkanen Tarja Helsingin kaupunki

Varapuheenjohtaja 
Heino Teemu Suomen Taekwondoliitto
  

Aaltola Maija  Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia
Ahlqvist-Lehkosuo Liisa * Suomen Voimisteluliitto
Airaksinen Sanna Suomen Uimaliitto
Andersson Laura  Urheiluopistosäätiö
Huotari Heli  Business College Helsinki       
Jokinen Jaana  Suomen Judoliitto
Kallislahti Veli-Matti  Vantaan kaupunki
Lassus Jan  Bulevardin klinikka
Laurila Hanna Stadin ammattiopisto
Lehtonen Riikka  Urheilijajäsen
Lindqvist Paula  Metropolia amk
Monto Mika  Suomen Squashliitto
Mustonen Kimmo  Paralympiakomitea
Mönkkönen Mikko  Puolustusvoimien urheilukoulu
Niemi-Nikkola Kari ** Suomen Urheiluliitto
Nieminen Anu Suomen Sulkapalloliitto
Niittynen Satu  Suomen Taitoluisteluliitto
Nirkko Tapio  Urheilijajäsen
Oksanen Jari Suomen Salibandyliitto
Paavolainen Leena  Suomen Olympiakomitea
Partanen Esa  Sotungin lukio
Peltonen Juha Urheilulääketieteen säätiö
Porola Susanna *** Suomen Voimisteluliitto
Puputti Tuula Suomen Jääkiekkoliitto
Raja Tuomas Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Rantala Juho  Suomen Palloliitto
Saarinen Timo  Aalto-yliopisto
Salo Aki KIHU
Salonen Tuomo **** Suomen Urheiluliitto
Sistonen Markku Espoon kaupunki
Tammivaara Ari Suomen Koripalloliitto
Taskinen Heikki  Haukilahden lukio
Théman Heidi HAAGA-HELIA amk
Tuominen Minttu  Urheilijajäsen
Vainio Petri  Perho liiketalousopisto
Vasankari Tommi  Kisakalliosäätiö
Vihervä Vesa  Mäkelänrinteen lukio
Vuorinen Niko  Urheilijajäsen
Ylikoski Teemu  Laurea-amk

* (8.10.2020 saakka) *** (8.10.2020 alkaen)
** (19.11.2020 saakka) **** (19.11.2020 alkaen)

Selvitys Urhean TKI (tutkimus - koulutus - 
innovaatiot) -toiminnan käynnistämisestä
Vuoden 2020 aikana toteutettiin Kisakallion ja Perho Liike-
talousopiston resursoimana selvitys Urhean tulevaisuuden 
“innovaatiotoiminnan” tarpeellisuudesta. Yhteensä 32 ver-
koston toimijaa haastateltiin maalis-elokuun aikana. Lisäksi 
järjestettiin kaksi täydentävää work shoppia elo- ja syys-
kuussa.

Selvitystyön johtopäätökset: 
1) Valmentajien ja asiantuntijoiden koulutuksesta pitää 
 huolehtia kaikilla tasoilla, hyödyntäen olemassa 
 olevia koulutuksen rakenteita ja verkosto-
 kumppaneiden osaamista 
2) Urhean toimintaympäristö todettiin tutkimus- ja 
 innovaatiotoiminnan kannalta kiinnostavaksi 
 “alustaksi” 
3) Innovatiivista ajattelutapaa on tärkeää ylläpitää 
 ja edelleen kehittää Urhean kaikissa toiminnoissa

Selvityksen perusteella Urhea säätiön hallitus hyväksyi val-
mistelujen jatkamiset, Urhean TKI -toiminnan käynnistä-
miseksi vuoden 2021 aikana.

Urhea Espoo selvitystyö
Espoon kaupunki halusi selvittää Pääkaupunkiseudun ur-
heiluakatemian toimintaa Espoossa toisella ja korkea-as-
teella. Espoon kaupungin sivistystoimen toimeksi anta-
mana tehtiin Urhea Espoo selvitystyö, Nuoren urheilijan 
polku, joka valmistui kesällä 2020. 

Selvitystyön tavoitteena oli selvittää, miten nuoret ur-
heilijat voivat harjoitella huippu-urheilun vaatimusten mu-
kaisesti, yhdistää siihen joustavasti laadukkaan opiskelun 
sekä saavuttaa tasopainon omassa arjessa.

Selvitystyössä olivat mukana urheilijat sekä urheilijan 
polkuun vaikuttavat keskeiset toimijat (Urhea oppilaitok-
set, urheiluseurat, Espoon kaupunki ja Urhea).

Selvitystyön johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten 
mukaisesti perustettiin Urhea Espoon johtoryhmä, jonka 
keskeisiä tehtäviä ovat:

1) Edistää ja kehittää nuoren huippu-urheilijan  
 polkua yhdessä oppilaitosten, Urhean,  
 urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa niin, että  
 se tukee huippu-urheilijanpolkua perusasteelta  
 korkea-asteelle. 

2) Ottaa kantaa ja toimia Espoon kaupungin  
 lautakuntien ja sivistystoimen päätösten  
 valmistelevana ja kuulemiselimenä. Urhea  
 Espoo johtoryhmä tunnistetaan asiantuntijaelimenä  
 eri päätöstentekotasoilla.  

Urhea Espoon johtoryhmä muodostui seuraavista edustuk-
sista: Espoon opetus- ja liikuntatoimi, toisen asteen Urhea 
oppilaitokset, Espoon urheiluseurat ja Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemia.

Vuoden 2020 aikana päästiin toteuttamaan jo joita-
kin selvitystyön toimenpide-ehdotuksissa esille nousseita 
asioita, kuten esim. Urhea Espoon lukioiden urheilulinjojen 
aloituspaikkamäärien merkittävä nostaminen, ko. lukioiden 
tuntikiertokaavion uusi muoto, joka mahdollistaa urheilijoi-
den paremman urheilun ja opiskelun yhdistämisen, urheili-
joiden fysiikkavalmentajan palkkaus sekä yhteistyökokouk-
set ja - tilaisuudet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
kanssa.

Urhea-säätiö sr hallintoneuvosto 2020

Vi
lle

 V
uo

rin
en



28 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA | 2020 29URHEAN VUOSI | 2020

LAJILIITOT
AKK-Motorsport
Suomen Golfliitto
Suomen Judoliitto
Suomen Jääkiekkoliitto
Suomen Koripalloliitto
Suomen Käsipalloliitto
Suomen Lentopalloliitto
Suomen Luisteluliitto
Suomen Painiliitto
Suomen Palloliitto
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Pöytätennisliitto
Suomen Ratsastajainliitto
Suomen Salibandyliitto
Suomen Squashliitto
Suomen Sulkapalloliitto
Suomen Suunnistusliitto
Suomen Taekwondoliitto
Suomen Taitoluisteluliitto
Suomen Tanssiurheiluliitto
Suomen Tennisliitto
Suomen Uimaliitto
Suomen Urheiluliitto
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU
Suomen Voimisteluliitto 

TUKI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT
Bulevardin Klinikka
Helsingin Urheilulääkäriasema
SportFocus Oy

KAUPUNGIT
Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki

MUUT
Puolustusvoimien Urheilukoulu 
Suomen Olympiakomitea 
Suomen Paralympiakomitea
Urheiluopistosäätiö sr

OPPILAITOKSET
Aalto-yliopisto
Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola
Brändö gymnasium
Eiran aikuislukio
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Hanken Svenska Handelshögskolan
Haukilahden lukio
Helmi Liiketalousopisto
Helsingin yliopisto
Kisakallion urheiluopisto
Laajasalon opisto
Laurea ammattikorkeakoulu
Leppävaaran lukio
Metropolia ammattikorkeakoulu
Mäkelänrinteen lukio
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Sotungin lukio
Stadin ammattiopisto
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Yrkesinstitutet Prakticum

URHEA -SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET
Aalto-yliopisto
Espoon kaupunki
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Helmi Liiketalousopisto
Helsingin kaupunki
Helsinki Business College Oy
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö sr
Kisakalliosäätiö sr
Laurea ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu
Stiftelsen Arcada sr
Suomen Olympiakomitea
Urheilulääketieteensäätiö sr
Vantaan kaupunki

Puheenjohtaja  
Ojajärvi Juha, 
Varapuheenjohtaja  
Terho Emma
Hako Jukka
Huurre Petteri
Krusberg Jan-Erik 
Laakso Maria 
Merikoski Tuuli *
Suihko Sampo 
Tarkkanen Petri 

* (30.3.2020 saakka)

Urhea-halli Oy hallitus 2020Urhea-säätiö sr hallitus 2020

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa 31.12.2020

Puheenjohtaja 
Suihko Sampo  Urhea-säätiö sr
Varapuheenjohtaja  
Laakso Maria  Voimisteluliitto 
Hako Jukka  Urheiluopistosäätiö sr 
Hämäläinen Hannu  Urheiluliitto
Kaario Mammu  Urhea-säätiö sr
Krusberg Jan-Erik  Urhea-säätiö sr
Laine-Hendolin Kirsti  Helsingin kaupunki
Rasimus Osmo  Helsingin kaupunki
Segersvärd Olli  Koripallosäätiö sr
Tarkkanen Petri  Kisakalliosäätiö sr

Andrea Piacquadio

Parempi arki tuo 
paremman tuloksen.
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HALLINTO
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yhteistyöverkos-

ton toiminta perustuu pitkälti toimijoiden omaan ta-
loudelliseen panostukseen Urhea-verkostossa. 

Syksyllä 2016 tehdyn arvion mukaan Urhea-ver-
koston toimijat kohdentavat vuodessa vajaa viisi miljoonaa 
euroa urheiluakatemiatyöhön. Tähän on laskettu mukaan 
oppilaitosten, lajiliittojen, Olympiakomitean, Opetus- ja 
kulttuuriministeriön, kaupunkien, Puolustusvoimien urhei-
lukoulun, urheiluopistojen ja muiden Urhean toimijoiden 
taloudelliset satsaukset urheiluakatemiatoimintaan. Arvio 
on karkea, mutta antaa kuvaa myös toiminnan taloudelli-
sesta laajuudesta. 

Urhea-säätiöstä tehdään konsernitilinpäätös. Ur-
hea-konsernin emoyhtiö on Urhea-säätiö, jonka lisäksi 
konserniin kuului Urhea-halli Oy. Loppuvuodesta 2020 pe-
rustettu Urhea-asunnot Oy ei ehtinyt vielä käynnistää toi-
mintaansa vuoden 2020 aikana. 

 Tilikauden liikevoitto ennen veroja oli koko konsernin 
osalta 206 613,70 euroa. Konsernin tulos oli 91 324,48 € 
ylijäämäinen. Konsernin omapääoma vuoden vaihteessa oli 
6 517 472,58 €.

Emoyhtiö Urhea-säätiö vastaa urheiluakatemiatoimin-
nasta. Sen liikevaihto oli  2 020 336,35 € ja tulos 785,92 € 
positiivinen. Liikevaihdon kasvua edelliseen vuoteen oli 36 
%. Säätiön liikevaihto on kasvanut koko säätiön olemassa 
olon ajan. 

Tytäryhtiö Urhea-halli Oy:n liikevaihto oli 696 000 € ja 
tulos 164 615,57 € positiivinen €. Halliyhtiön oma pääoma 
oli 6 369 908,26 €. Urhea-halli Oy:n tehtävänä on raken-
nuttaa sekä myöhemmin hallinnoida ja ylläpitää Urhea-hal-
lia. 

Varsinaista urheiluakatemiatoimintaa järjestävän Ur-
hea-säätiön tuotot muodostuivat karkeasti jakaen kolmesta 
lähteestä; Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yleis- ja 
erityisavustuksesta, Helsingin ja Vantaan kaupunkien tu-
esta sekä urheilujärjestöjen rahoitusosuuksista. OKM:n toi-
minta-avustus oli 900 000 € ja se oli osoitettu yhdessä 
Urhea-säätiölle ja Kisakalliosäätiölle. Helsingin kaupungin 
suora tuki urheiluakatemiatoiminnalle oli 81 000 € ja Van-
taan kaupungin tuki 77 276 €. Lisäksi kaupungit tukivat 
akatemiatoimintaa voimakkaasti oppilaitosten kautta. La-
jiliittojen kautta tullut rahoitus kohdistui pääsääntöisesti 
valmentajien ja asiantuntijoiden palkkauksiin.

Urhea-säätiön urheiluakatemiatoiminnan kuluista mer-
kittävimpiä olivat henkilöstökulut, jotka muodostivat lähes 
90 % kuluista. Tässä luvussa ovat mukana niin säätiön oma 
henkilöstö kuin ostopalveluiden kautta mukana olevat 
henkilöt. Varsinaisiin hallintokuluihin käytettiin 
toiminnan laajuuteen nähden varsin vähän re-
sursseja. 

Huolimatta edelleen voimakkaas-
ti kasvaneesta toiminnasta Urhean 
talous pysyi tasapainossa, toi-
mintasuunnitelmaan merkityt 
asiat kyettiin talouden puit-
teissa toteuttamaan ja oma 
pääoma vahvistui hiukan. 
Taloudenkin osalta voi-
daan todeta, että vuo-
si oli Urhealle on-
nistunut. 

Urhea-säätiön urheiluakatemiatoimin-
nan liikevaihdon pääoman kehitys 
2014-2020. Urhea-säätiön kautta 
kulkeva rahoitus on kuitenkin vain 
osa Pääkaupunkiseudun urheiluakate-
mian taloudesta. Urhean toimijoiden 
arvion mukaan Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemian toimintaan kohden-
netaan eri toimijoiden toimesta noin 
5 M€ vuodessa.

VIESTINTÄ
Vuoden aikana Urhea tiedotti useita kertoja Helsingin 

kaupungin viranomaisten kanssa urheilijoita ja val-
mentajia koronapandemian etenemisestä ja rajoituk-
sista. Urhea sai selkeästä ja asianmukaisesta tiedotta-

misesta paljon kiitoksia valmentajilta.
Urhea ja Urhean urheilijat olivat vuoden aikana hy-

vin esillä eri medioissa. Urhean kampushanke sai tänäkin 
vuonna paljon näkyvyyttä valtakunnan medioissa ja sosi-
aalisessa mediassa. 

Urhea-kampuksen peruskivenmuuraustilaisuus jär-
jestettiin 21.8.2020. Päämuurareina olivat Helsingin 
apulaispormestari Nasima Razmyar ja Olympiakomitean 
puheenjohtaja Timo Ritakallio. Näyttävä ja onnistunut tilai-
suus järjestettiin ulkotilassa turvallisuus huomioiden. Toi-
mitusjohtaja Simo Tarvosen puheen yhteydessä esiteltiin 
Lassi Hurskaisen tekemä ja tuottama video menestyneiden 
urheilijoiden kokemuksista kasvaa ja kehittyä Mäkelänrin-
teen lukion ja Urhean ympäristössä.

Urhea-hallille luoduilla verkkosivuilla www.urhea-halli.
fi ja Urhean Facebookissa sekä Instagramissa järjestettiin 
Urhea-säätiön ja halliyhtiön toimesta kaksi rahanhankin-
takampanjaa. 

Ensimmäisen kampanjan avulla kerättiin rahaa paino-
kevennetyn maton (Alter-G) hankintaan. Sen avulla urheili-
jat voivat aloittaa kuntoutuksen huomattavasti nopeammin 
vamman tai leikkauksen jälkeen. 

Toisen kampanjan avulla kerättiin rahaa halliyhtiölle 
myymällä nimikkotuoleja koripallohallin katsomoon. Ni-
mikkotuoli-somekampanjan toteutti Kind Company ja se 
sai jonkun verran näkyvyyttä. Kampanjan kasvoina olivat 
mm. miesten koripallomaajoukkueen Susijengin kapteeni 
Shawn Huff, päävalmentaja Henrik Dettmann ja purjeh-
duksen maailmanmestari, kansanedustaja Sari Multala

Kisakallion urheiluopiston Jyrki Paajanen jatkoi sään-
nöllisiä drone-videokuvauksia hallin rakentumisesta. Videot 
julkaistiin hallin verkkosivuilla. 

Urhean urheilijoista ennätyksiä rikkonut pika-aitajuok-
sija Annimari Korte oli erityisen paljon julkisuudessa vuo-
den aikana niin somessa, printtimediassa kuin televisios-
sakin. Hänet valittiin 1.9.2020 Vuoden Positiivisimmaksi 

Suomalaiseksi. Positiivarit Oy:n ja 
Suomen Nuorkauppakamarin raa-
din mukaan Annimari on sitkeä 
esikuva, joka uskoo itseensä ja löytää 
hyvää myös elämän haasteista.

Urhean viestinnän pääkanavalla www.urhea.fi -si-
vuilla vierailtiin vuoden aikana yli 265 500 kertaa, mikä 
on 7000 enemmän kuin viime vuonna. Eniten käytiin kat-
somassa opiskelusivuja, yli 109 000 kertaa ja siellä suu-
rinta kiinnostusta herätti viime vuoden tapaan perusaste. 
Urhean Facebookin tykkääjien määrä ylitti vuoden aikana 
1485 tykkääjän rajan. 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Instagram-tilin 
tavoitteena on ollut seurata urheilijoiden omia päivityksiä 
ja jakaa niitä eteenpäin. Pääpainona on ollut aktiivinen 
seuranta sekä päivittäminen varsinkin arvokilpailujen yh-
teydessä. Urheilijoiden tietoisuutta Urhean Instagram-ti-
listä on pyritty lisäämään linkittämällä Instagram-logo 
Facebook-sivuille sekä kehottamalla urheilijoita lisäämään 
omiin päivityksiin Urhean Instagram-tili @urhea.fi. 

Tällä hetkellä Urhean Instagram-tili seuraa noin 670 ur-
heilijaa ja seuraajia on n. 1100 mikä on yli 200 enemmän 
kuin vuosi sitten. Julkaisuja on tehty noin 600. Seuraajista 
naisia on n. 60 % ja miehiä 40 %, suurin seuraajien ikäryh-
mä on 25-34 -vuotiaat. Heitä on seuraajista n. 30 %. Enim-
mäkseen seuraajat tulevat pääkaupunkiseudulta. 

Matkalla Huipulle -verkkolehti ilmestyi vuoden 2020 
aikana neljä kertaa. Ensimmäinen verkkolehti ilmestyi 
17.4. ja sen teemana oli Urhean urheilijat. Toinen verkko-
lehti ilmestyi 26.6. ja sen teemana oli Urhean osallistuva 
asiantuntijatointa. Kolmas verkkolehti ilmestyi 29.10. ja sen 
teemana oli Kaksoisura huippuvaiheessa. Neljäs verkkoleh-
ti ilmestyi 18.12. ja sen teemana oli Urhea-kampus – olosuh-
teet valmennuksen tukena.

Laajasalon opiston opiskelijat tekivät sisältöjä Matkalla 
Huipulle – verkkolehtiin 1/2020 ja 3/2020. 

Urhean kumppanuusoppilaitokset olivat vuoden aikana 
aktiivisia julkaisten hyviä juttuja urheilijoista ja valmenta-
jista omilla nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa, mikä 
lisäsi Urhean kokonaisnäkyvyyttä. 

FACEBOOKISSA julkaistiin 212 juttua. Eniten postauksia (4487) sai 21.8. julkaistu juttu ”Rytmisten 
maajoukkue fiilistelemässä Urhean hallin tulevia harjoitustiloja” ja toiseksi eniten postauksia (2670) sai 11.5. 
julkaistu juttu ”Henrik Wolff jatkaa Urhea-säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajana”.
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Urhea-säätiön urheiluakatemiatoiminnan liikevaihdon kehitys 2014-2020

URHEAN SIVUILLA vierailtiin vuoden 
aikana 265 478

AJANKOHTAISTA palstalla julkaistiin 
94 juttua

INSTAGRAMISSA seuraajien 
kasvu yli 200

YOUTUBE-kanavalla julkaistiin 15 uutta videota, 
kaikkia videoita katsottiin yhteensä 7674 kertaa
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Vuosi 2020 oli kiivasta Urhea-kampuksen rakentamisen 
aikaa. Ahtaalla tontilla toimi kolme erillistä työmaata, 
mutta hyvällä yhteistyöllä rakennukset nousivat aika-
taulussaan. Edes koko maailmaa kurittanut koronavi-

ruspandemia ei hidastanut rakennustöitä. Vain maaliskuun 
loppuun suunniteltu peruskivenmuuraus jouduttiin siirtä-
mään elokuulle. 

Lopulta kampuksen peruskivi muurattiin 21.8.2020, 
jolloin oli kulunut tasan vuosi urheiluhallin rakentamisen 
aloittamisesta.

Kampuksen maanrakennustyöt olivat varsin mittavat. 
Syyskuusta 2019 helmikuuhun 2020 työmaalta kuljetettiin 
pois 80 rekkalastia päivässä maata ja kalliota. Tuota aikaa 
säestivätkin rekkaliikenteen lisäksi useat päivittäiset räjäy-
tykset. Rakennustyöt edistyivät kaikissa kolmessa kohtees-
sa suunnitellussa aikataulussa. 

Tärkeä välietappi urheiluhallille oli sen saaminen koko-
naan sääsuojaukseen lokakuun lopulla ennen talvisateiden 
alkua. Myös työnlaatu oli hyvää ja yhteistyö urakoitsijoi-
den kanssa sujui hyvässä hengessä. Kustannusten nousun 

osalta – kuten aina rakentamisessa – oli paineita, mutta ne 
kyettiin hyvällä projektinjohtamisella pitämään suhteelli-
sen hyvin kurissa. 

Mäkelänrinteen lukion toimintaa kyettiin toteutta-
maan koulurakennuksessa aina huhtikuulle 2020 saakka, 
jonka jälkeen opiskelijat siirtyivät evakkoon Onnentielle 
Käpylään. Ruokailut olivat väistötiloissa jo syksystä 2019 
alkaen.

Hankkeen tausta
Vuonna 2003 käynnistynyt Urhean yhteistyöverkosto on 
kasvanut Suomen suurimmaksi monilajiseksi urheilukeskit-
tymäksi, jonka kasvun haasteena ovat olleet urheilijoiden 
harjoitteluolosuhteiden riittävyys sekä asumisratkaisut. 

Vuonna 2012 ryhdyttiin suunnittelemaan urheiluhal-
lin rakentamista Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen 
väliselle tyhjälle alueelle. Sittemmin hankkeen suunnitel-
mat laajentuivat koskemaan myös Mäkelänrinteen lukion 
laajentamista sekä asuinkerrostalon rakentamista. Myös 
itse urheiluhallin suunnitelmien koko on kasvanut vuosien 

aikana ja sen yhteyteen on ryhdytty kaavailemaan myös 
terveydenhuollon palveluita sekä tutkimus- ja innovaatio-
toimintaa.  

Kampus on upea usean eri tahon yhteishanke. Helsingin 
kaupunki toteuttaa lukion laajennuksen ja peruskorjauk-
sen, HOAS asuinkerrostalon ja urheiluhallin rakentamises-
ta vastaa Urhea-halli Oy. Siinä pääosakkaana on Urhea-sää-
tiö sr. 55 % omistajaosuudella ja toisena pääosakkaana 
Helsingin kaupunki 28 % osuudella. Lisäksi pienosakkaina 
mukana ovat Kisakalliosäätiö sr., Urheiluopistosäätiö sr., 
Koripallosäätiö sr., Suomen Urheiluliitto ja Suomen Voimis-
teluliitto kukin 3-3,5 % omistajaosuudella.

Urhea-halli Oy vastaa urheiluhallin rahoituksesta. Halli-
yhtiön osakkaat ovat rahoittaneet hanketta osakepääoman 
lisäksi pääomalainoilla. Lisäksi Jane ja Aatos Erkon säätiö 
myönsi syyskuussa 2019 hankkeelle 1,5 M€:n avustuksen, 
jolla on suuri merkitys hankkeen oman rahoitusosuuden 
vahvistamisessa. 

Hankkeen oma rahoitusosuus on vajaa 40 % kokonais-
kustannuksista. Vahva oma pääoma vähentää lainarahan 
tarvetta, jolla pyritään välttämään käyttötalouteen kohdis-
tuvia paineita liian korkeiden salivuokrien perimisen muo-
dossa. Tämä on tietysti hallin käyttäjien – urheilijoiden ja 
urheilevien lasten perheiden – etu. Hanketta lainoitetaan 
Helsingin kaupungin rahastolainalla ja OP Yrityspankin 
pankkilainalla.  

Urhea-hallin maanrakennusurakoitsijana toimi SRV 
Infra Oy ja rakennusurakan pääurakoitsijana Jatke Oy. Ra-
kennuttajakonsulttina jatkoi Indepro Oy:n Stig Helminen 
ja pääsuunnittelijana Tuomo Siitonen. Projektiarkkitehtinä 
toimi Esko Valkama. Kisakallion urheiluopiston olosuhde-
johtaja Marko Ruti toimi hankkeen urheilurakentamisen 
konsulttina ja Kaisa Vikkula rahoituksen konsulttina. 

1.8. Kaisa Vikkula siirtyi Urhea-halli Oy:n työntekijäksi 
liiketoimintajohtajan tehtävään.  Halliyhtiön toimitusjoh-
tajana toimi Urhea-säätiön toimitusjohtaja Simo Tarvonen. 
Rakennustoimikunnan puheenjohtajana toimi halliyhtiön 
hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko.

Asuinkerrostalon toteuttaa Helsingin seudun opiskeli-
ja-asuntosäätiö HOAS. Asuinkerrostaloon ollaan toteutta-
massa asunnot yhteensä 176 asukkaalle yksiöinä, kaveri-
kaksioina sekä neljän hengen soluina. Taloon on suunniteltu 
urheilijoille tärkeitä yksityiskohtia, muun muassa yh-
teistiloja keittiöineen sekä pesula, jossa asukkaat 
voivat pestä keskitetysti pyykkinsä. Lisäksi 
taloon on tulossa kymmenen vuodepaikkaa, 
jossa voidaan asua korkeassa ilmanalassa 
sekä harjoitteluhuone, joka voidaan myös 
säätää korkeaan ilmanalaan.

Koulun uuteen laajennusosaan on tu-
lossa lisää opetustiloja, upea uusi ravintola 
sekä sisääntuloaula. Ravintola tulee palve-
lemaan kouluravintolana sekä lisäksi koko 
kampuksen asukkaiden ja käyttäjien tarpeita. 

Kolmen hankkeen kokonaisuutta koordinoi 
Urhea-kampus –hankkeen koordinointiryhmä. Li-
säksi hankkeen osapuolet ovat pitäneet säännöllisesti yh-
teensovituspalavereja sekä työmaakokouksia. 

Hankkeen merkityksellisyydestä kertoo se, että Ur-
hea-kampushanke on kirjattu Helsingin kaupungin tämän 
valtuustokauden strategiaan sekä Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön valtakunnallisesti merkittävien rakennushankkei-
den listalle. Suomen Olympiakomitea on kirjannut hank-

keen tärkeimmäksi huippu-urheilun olosuhdehankkeeksi. 
Kokonaisuuden on arvioitu olevan valmiina elokuussa 

2021.

Urhea-halli – urheilun osaamiskeskus
Urhea-halli tulee antamaan Suomessa ennen näkemättö-
mät puitteet urheilun monialaiselle osaamiskeskittymälle. 
Yli 14 000 m2 urheiluhalliin on tulossa lajiharjoittelutilat 
telinevoimistelulle, rytmiselle voimistelulle, judolle, painil-
le, yleisurheilulle ja koripallolle. 

Lisäksi halliin tulee laajat yleisharjoittelutilat, peilisa-
leja, fysioterapia- ja palautumiskeskus, urheilulääkäri- ja 
testausasema sekä henkilöstön toimistot ja kokoustilat. Ti-
laohjelmaan on varattu tilat myös tutkimustoimintaan.  

Urheiluhalli tulee palvelemaan ensi sijaisesti urheilijan 
polulla olevia nuoria urheilijoita sekä huipulle tähtääviä ja 
jo huipulla olevia aikuisurheilijoita. Lajiliitot ovat kaavail-
leet halliin lajiensa valtakunnallisia harjoittelukeskuksia. 

Lisäksi kampus palvelee laajasti myös paikallista seu-
ratoimintaa sekä lasten liikunnan tarpeita.

Eri alojen asiantuntijatyöstä vastaavat 
Urhean asiantuntijat sekä Helsingin urhei-
lulääkäriaseman HULA, joka yhtenä toimi-
jana tulee vastaamaan urheilijoiden terve-
ydenhuollon palveluista sekä testaus- ja 
tutkimustoiminnasta.

Urhea-kampus mahdollistaa entistä 
paremmin uuden toimintatavan – yhdes-

sä tekemisen ja osaamisen jakamisen – to-
teuttamisen käytännössä. Keskeinen sijainti, 

kansainvälisen vaatimustason olosuhteet ja 
majoituspalvelut avaavat ikkunaa kansainväliselle 

yhteistyölle. Hyvät liikenneyhteydet ja lentokentän lähei-
syys tuovat kampuksen myös niiden suomalaisurheilijoiden 
ulottuville, jotka kisaavat eri puolilla maailmaa pistäytyen 
aika ajoin kisojen välissä kotimaassa. 

Toisaalta hyvä julkinen paikallisliikenne mahdollistaa 
kampuksen hyödyntämisen metropolialueen lapsille ja nuo-
rille päivittäisvalmennuksen ja koulutuksen keskuksena.

Urheilu, opiskelu, asuminen, ruokailut, 
terveydenhuolto ja tutkimus samalla kampuksella.
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Ahtiainen Niina beach volley
Ahtinen Olga  jalkapallo
Ahvenainen Akseli freestyle
Berg Wilma yleisurheilu
Bäck Kristian yleisurheilu
Ceder Linnea taitoluistelu
Collin Kaisa  jalkapallo
Danielsson Jenny  jalkapallo
Engman Adelina  jalkapallo
Eronen Eetu maalipallo
Etelätalo Lassi  yleisurheilu
Forsberg Jere jousiammunta
Friman Cristian ammunta
Grönblom Ronja purjehdus
Heino Jere  paini
Heino Eetu sulkapallo
Heino Ville paini
Heinämaa Akseli miekkailu
Heroum Nora  jalkapallo
Hokka Veera purjehdus
Honkanen Riikka  alppihiihto
Honkanen Miika maalipallo
Järvikare Niklas lumilautailu
Järvilehto Kalle lumilautailu
Karjalainen Katja ratsastus
Kautonen Valtteri lumilautailu
Kemppi Juliette jalkapallo
Keskinen Akseli purjehdus
Khataev Arslan  nyrkkeily
Kinnunen Jarkko  yleisurheilu
Kirmes Oskar telinevoimistelu
Kirmes Robert telinevoimistelu
Koivisto Emma  jalkapallo
Koivisto Kuura freestyle
Koljonen Kalle sulkapallo
Korhonen Emilia squash
Korpio Nella alppihiihto
Korte Annimari yleisurheilu
Koski Elias telinevoimistelu
Koskinen Riina squash
Kosonen Eero salibandy
Kotaja Amanda yleisurheilu
Kuivisto Sara yleisurheilu
Kuosmanen Elias  paini
Kurtbay Sinem  purjehdus
Kärävä Anni  freestyle
Lahti-Liukkonen Taru beach volley
Lainen Topias  yleisurheilu
Laitinen Nelli jääkiekko
Lehto Elian alppihiihto
Lehtola Nea jalkapallo
Lehtonen Riikka beach volley
Liinavuori Elisa  rytminen voimistelu
Lindfors Anton lumilautailu
Lounela Ida yleisurheilu
Maijasaari Milla-Maj jalkapallo
Manni Henry yleisurheilu
Markkanen Jessika uinti
Miinala Erkki maalipallo
Mikkola Monika purjehdus
Montonen Ville maalipallo

Muhonen Oskari purjehdus
Mäkelä Kristiina  yleisurheilu
Mäkelä Sani telinevoimistelu
Mörö Oskari yleisurheilu
Närevaara Milja  rytminen voimistelu
Ojala Aleksi yleisurheilu
Ojanaho Olli suunnistus
Ollikainen Roni yleisurheilu
Ora Inka rytminen voimistelu
Parkkinen Anniina  beach volley
Partanen Veli-Matti (Aku) yleisurheilu
Peltonen Tiia jalkapallo
Penttala Jussi freestyle
Penttala Olli freestyle
Petäjä-Sirén Tuuli purjehdus
Piispanen Toni yleisurheilu
Puhakka Juuso  autourheilu
Punsar Milla jalkapallo
Puumalainen Martti judo
Pykäläinen Erika alppihiihto
Pöytäkivi Riku  uinti
Raitanen Topi yleisurheilu
Rantala Emma  rytminen voimistelu
Rautakoski Mirka sulkapallo
Rehnberg Mikko lumilautailu
Reitti Pia-Pauliina  ratsastus
Ruskola Noora  purjehdus
Ruusuvuori Emil tennis
Sainio Essi jalkapallo
Sallinen Jon freestyle
Salminen Laura nykyaikainen 5-ottelu
Salonen Julia sulkapallo
Savolainen Arvi paini
Savolainen Ronja jääkiekko
Siltanen Tiltu salibandy
Sjöberg Marlon alppihiihto
Soini Emilia squash
Sopanen Harri pyöräily
Summanen Eveliina jalkapallo
Suomalainen Samuli  pikaluistelu
Suur-Hamari Matti  lumilautailu
Tanskanen Vilma jääkiekko
Tapper Kaarle purjehdus
Tenkanen Tuula purjehdus
Tihumäki Markus maalipallo
Tonteri Paavo  autourheilu
Torsti Samu  alppihiihto
Torvinen Turo  alppihiihto
Tulkki Emmalina jalkapallo
Tuominen Minnamari jääkiekko
Turkkila Juulia  jäätanssi
Ven Robert soutu
Versluis Matthias  jäätanssi
Viitasuo Ella jääkiekko
Virkkunen Amanda  rytminen voimistelu
Wulff Mikaela purjehdus
Vuohijoki Anni painonnosto
Vuorinen Niko miekkailu
Ylönen Joni maalipallo
Zoveidani Ehsan maalipallo

Ampumahiihto
Jaakko Ranta  MM

Amerikkalainen jalkapallo
Berg Christer  jEM/1-4
Koskinen Tony  jEM/1-4
Lempinen Viljo  jEM/1-4
Olin Akseli  jEM/1-4
Pajarinen Karri  jEM/1-4
Vartiainen Akseli  jEM/1-4
Vesterinen Edward  jEM/1-4
Ylipää Benjamin  jEM/1-4

Beach volley
Ahtiainen Niina  EM/5
Lehtonen Riikka  EM/5
Parkkinen Anniina  EM/25
Sinisalo-Peltonen Ida  EM/25

Paini
Tero Halmesmäki  EM/12
Elias Kuosmanen  EM/5
Arvi Savolainen  EM/5

Purjehdus
Grönblom Ronja  MM/23, EM/12
Eklunb Jacob  EM/42
Hokka Veera  MM/23, EM/12
Keskinen Akseli  MM/9
Kurbay Sinem  MM/9, EM/7
Laukkanen Nooa  EM/44
Mikkonen Monika  MM/21, EM/26
Muhonen Oskari  EM/16
Petäjä-Siren Tuuli  MM/23, EM/15
Ruskola Noora  MM/19, EM/13
Store Filip  EM/39
Tapper Kaarle  MM/32, EM/22
Tenkanen Tuula  MM/19, EM/35
Uusitalo Valtteri  EM/41
Wulff Mikaela  MM/19, EM/13

LIITE 1. 
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat Urheassa 31.12.2020

LIITE 2.
Aikuisten Olympia-, MM- ja EM-kisaedustajat 2020
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Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnistynyt 
Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea 
toimii kiinteässä yhteistyössä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. 

Urhean taustalla toimii vuonna 2014 perustettu Urhea-säätiö sr.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tehostaa urheilijoiden päivittäisharjoittelua, 
tukee urheilijan kaksoisuran rakentamista, kehittää harjoitteluolosuhteita sekä 

tuo valmennuksen asiantuntijapalvelut urheilijan ja valmentajan arkeen. Urhean 
johtoajatus on ”Parempi arki tuo paremman tuloksen”.

Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville ja  
jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille. 

Simo Tarvonen
Toiminnanjohtaja
050 583 6513 | simo.tarvonen@urhea.fi

Juha Dahlström 
Huippu-urheilukoordinaattori
0400 910 972 | juha.dahlstrom@urhea.fi

Mika Saari
Valmennuspäällikkö
0400 924 159 | mika.saari@urhea.fi

Jari Savolainen
Kehittämispäällikkö, yläkoulut
040 530 7679 | jari.savolainen@urhea.fi

Juha Ojajärvi
Urhea-säätiön hallituksen puheenjohtaja
0400 939 269 | juha.ojajarvi@perho.fi

Marianne Hoffren
Talous- ja henkilöstöpäällikkö
040 559 5910 | marianne.hoffren@urhea.fi


