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URHEILIJAT
Urhean urheilijat saavuttivat hienoa menestystä vuonna 

2017. Kaisa Sali voitti triathlonin EM-kultaa ja MM-ki-
soissa hän tuli kolmanneksi. Liisa Lilja voitti upeasti paratri-
athlonin EM- ja MM-kultaa!

Pyörätuolikelauksen MM-kisoissa Suomi menestyi mai-
niosti. Amanda Kotaja voitti kultaa, Toni Piispanen hopeaa ja 
Henry Manni pronssia. Lumilautailun MM-kisoissa parhai-
ten menestyivät Enni Rukajärvi ja Matti Suur-Hamari. Enni 
oli Big airissa hopealla ja Matti voitti kultaa paracrossissa ja 
blanked slalomissa. Muodostelmaluistelun MM-kisoissa Ma-
rigold IceUnity sijoittui hopealle ja siinä luisteli useita Urhean 
urheilijoita. Eevi Bengs voitti Laser runissa upeasti MM-kul-
taa ja joukkuekilpailussa hopeaa. 

Joukkuevoimistelun MM-kisoissa Helsingissä Urhean ur-
heilijat saavuttivat OVO:n joukkueessa pronssia kuten myös 
naisten jääkiekon MM-kisoissa Emma Nuutinen ja Minttu 
Tuominen. Beach volleyn MM-kisoissa Taru Lahti-Liukkonen 
ja Riikka Lehtonen tulivat yhdeksänneksi. Curlingin MM-ki-
soissa Double mix sarjassa Oona Kauste ja Tomi Rantamäki 
saavuttivat seitsemännen sijan ja varmistivat Olympiapaikan 
vuoden 2018 Olympialaisiin. 

Parajousiammunnan MM-kisoissa Jere Forsberg sijoit-
tui yhdeksänneksi. Kilpa-aerobickin joukkue EM-kisoissa 
viidenneksi tulivat Maija Keurulainen ja Verena Kortelainen.  
Maalipallon EM-kisoissa Suomi sijoittui miehissä seitsemän-
neksi. Motocrossin EM-kisoissa Henric Stigell saavutti jouk-
kuepronssia. 

Mika Poutala sijoittui viidenneksi pikaluistelun MM-ki-
soissa. Tuula Tenkanen oli purjehduksen EM-kisoissa Laser 
Radial luokassa viides. Pyörätuolirugbyn EM-kisoissa Suomi 
tuli kahdeksanneksi. Squashin EM-kisoissa Suomi sijoittui 
joukkuekilpailuissa seitsemänneksi. 

Usealle Urhean urheilijalle on tyypillistä, että he siirty-
vät aikuisvaiheessa harjoittelemaan kansainväliseen har-
joitusryhmään. Kansainvälinen harjoitteluympäristö antaa 
paremmat mahdollisuudet kovempiin harjoitusvastuksiin. 

Tämä on tärkeä laatutekijä tavoiteltaessa maailman kärkeä. 
Tänä vuonna mm. pikaluistelija Tommi Pulli harjoitteli Puo-
lan maajoukkueen kanssa. Mika Poutala on puolestaan har-
joitellut viimeiset kaksi vuotta Calgaryssä Kanadassa, lumi-
lautacrossari Anton Lindfors Sveitsin maajoukkueen kanssa 
ja purjehtija Monika Mikkola Englannin ja Ruotsin maajouk-
kueiden kanssa. 

Amerikkalaisissa yliopistoissa opiskelee ja harjoittelee 
joka vuosi useita Urhean urheilijoita. Suomessa ollessaan 
kaikki harjoittelevat Urhean piirissä hyödyntäen myös tuki- 
ja asiantuntijapalveluita.

Mäkelänrinteen lukion opiskelija, jääkiekkoilija Miro 
Heiskanen varattiin NHL:n varaustilaisuudessa kesäkuussa 
ensimmäisellä kierroksella numerolla 3. ja koripalloilija Lauri 
Markkanen varattiin NBA:n varaustilaisuudessa ensimmäi-
sellä kierroksella numerolla 7. 

Uimari Hanna-Maria Seppälä päätti pitkän ja menestyk-
sekkään kansainvälisen urheilu-uransa. Hanna-Maria jatkaa 
urheilun parissa toimimista mm. Suomen Olympiakomitean 
urheilijavaliokunnan jäsenenä.

Vantaan kaupunki palkitsi Liikuntagaalassaan sulkapal-
loilija Ville Långin urapalkinnolla kunnioittaen Suomen me-
nestyneimmän sulkapalloilijan uran päättymistä vuonna 2017. 

Espoon liikunta- ja nuorisolautakunta valitsi vuoden 2017 
espoolaiseksi urheilijaksi kivääriampuja Cristian Frimanin. 
Cristian voitti nuorten maailmanmestaruuden pienoiskivää-
rin makuuammunnassa uudella finaalin Euroopan ennätyk-
sellä 246,4 pistettä.

UniSport aloitti Team UniSport sponsoriyhteistyön viiden 
Aalto-yliopistossa tai Helsingin yliopistossa opiskelevan ur-
heilijan kanssa. Team UniSportiin valittiin pikaluistelija Tom-
mi Pulli, purjehtija Tuula Tenkanen, taitoluistelija Valtter 
Virtanen, jalkapalloilija Katariina Naumanen ja kamppailulaji 
taidon Jasser Anoschkin.

Suomi osallistui isolla joukkueella Taipeissa 19.- 30.8.2017 
järjestettyihin kesäuniversiadeihin. Urhean urheilijoista mu-
kana olivat judoka Alexandra Barton, miekkailijat Niko Vuo-
rinen, Teemu Seeve ja Michaela Kock, painonnostaja Sami 
Raappana, rytminen voimistelija Inessa Rif, taekwondokat 
Jenna Partanen, Essi Labart ja Christian Kamphuis, telinevoi-
mistelijat Maija Leinonen, Elias Koski, Jimi Päivänen ja Tomi 
Tuuha, uimarit Fanny Teijonsalo ja Tanja Kylliäinen, yleisur-
heilijat Jonna Berghem, Matilda Bogdanoff, Samuli Samuels-
son, Oskari Mörö ja Topi Raitanen.

Koripalloilija Lauri Markkanen valittiin Suomen Urhei-
lugaalassa sekä Vuoden Läpimurto-urheilijaksi että Vuoden 
Nuoreksi urheilijaksi.

Vuoden 2017 lopussa Urheassa oli jäsenenä 4530 urheili-
jaa. Urheilijat ovat jaettu neljään tasoryhmään Suomen Olym-
piakomitean suosituksen mukaisesti. Tason 1 -urheilijat ovat 
Olympiakomitean tai Paralympiakomitean tukiurheilijoita. 
Tukiurheilijoita oli Urheassa vuoden lopulla 86, joka on hie-
man edellisvuotta vähemmän johtuen siitä, että Olympiako-
mitea tiukensi tukiurheilijoiden kriteereitä kohdentaen tuen 
aikaisempia vuosia harvemmalla urheilijajoukolle. 

Tason 2 -urheilijat ovat aikuisten tai nuorten maajouk-

Urheilijat tasoittain ja koulutusasteittain 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Urheilijoita yhteensä 1570* 1527 1737 1794 1950 3568 3628 4150 4525

Tason I urheilijoita 82** 61 73 73 86 104 111 102 86

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

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

Tason IV urheilijoita 1416 1535 1888 2059

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

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

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

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

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

Täyspäiväisiä urheilijoita 9 11 12 12 19 27 29 28 42

Työelämässä 27 33 30 42 45 53 55 49 50

Muut 73 51 47 31 65 103 142 175 258

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

Urheilutoimittajien liitto valitsi seuraavat Urhean 
urheilijat lajiensa parhaiksi:

Curling: 

Judo:
Lumilautailu:

Miekkailu:
Nyrkkeily

Pikaluistelu:
Purjehdus:

Pöytätennis:
Soutu:

Squash:
Sulkapallo:

Uimahypyt:

Oona Kauste  
Tomi Rantamäki
Emilia Kanerva
Matti Suur-Hamari
Niko Vuorinen
Eva Wahlström
Mika Poutala
Oskari Muhonen 
Benedek Olah
Robert Ven
Olli Tuominen
Kalle Koljonen 
Roosa Kanerva

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

kueurheilijoita, joiden määrä on ollut kasvussa. Tason 3 
-urheilijat ovat nousevia haastajatason urheilijoita. Yläkou-
luikäisiä urheilijoita eli tason 4 -urheilijoita oli vuoden päät-
tyessä Urhean yläkouluverkoston kouluissa yhteensä 2045. 
Niin haastajatason kuin yläkouluikäisten urheilijoiden määrät 
ovat olleet myös kasvussa. 

Urhea on avoin kaikkien lajien urheilijoille. Kumppanuus-
lajeissa lajiliitot esittävät urheilijajäsenet. Urheilijat voivat 
hakea jäsenyyttä myös omalla hakemuksellaan. Hakemuk-
set hyväksytetään lajiliitoissa. Toisen asteen urheiluoppilai-

toksissa valmennusurheilijastatuksella opiskelevat urhei-
lijat ovat automaattisesti jäseniä. Urheaan voi kuulua myös 
ei-opiskeleva urheilija. Jäseninä on ammattiurheilijoita sekä 
työtä ja urheilua yhdistäviä urheilijoita. Puolustusvoimien ur-
heilukoulussa Santahaminassa palvelevat varusmiehet ovat 
palvelusaikanaan Urhean palveluiden piirissä. 

Liitteessä I on esitelty Urhean piirissä 31.12.2017 olleet 
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat. Liit-
teessä II luetellaan vuoden 2016 aikuisten Olympia-, MM- ja 
EM- kisaedustajat.
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VALMENNUS
Vuoden 2017 valmennustoiminnan pääteemana oli urhei-

lun vaatimustason laajempi ymmärtäminen urheilijan 
polun eri vaiheessa.

Huippuvaihe
Kehitystoiminta keskittyi huippu-vaiheessa Urhean paino-
pistelajeihin ja tukiurheilijoihin sekä valmennusosaamisen 
tukemiseen osallistuvan asiantuntijatyön ja lajiyhteistyön 
kautta. 
Lajien valmennustoimintaa kartoitettiin mm. yhdessä Huip-
pu-urheiluyksikön kanssa. Kartoituksissa selviteltiin pää-
kaupunkiseudulle keskittävien lajien ja alueella harjoittele-
vien urheilijoiden kansainvälisesti uskottavat prosessit kohti 
Olympialaisia 2018 ja 2020. Urhean tuki kohdistui ja kohdis-
tuu edelleen näiden prosessien valmennuksen ja valmenta-
juuden kehittämiseen sekä olosuhdetyön ja osallistuvan asi-
antuntijatoiminnan kehittämiseen, jotka integroidaan osaksi 
keskeisten lajien ja urheilijoiden arkea.

Yhtenä asiantuntijatoiminnan viestinä oli huippuvaiheen 
toimijoiden kaksoisuraymmärryksen lisääminen sekä ura-
mahdollisuuksien tuominen tiiviimmin urheilijoiden valmen-
nusprosessiin muun muassa niin, että urheilu voitaisiin näh-
dä ensimmäisenä ammattina. Urheilijoiden kaksoisuratyössä 
Urhealla on myös valtakunnallinen vetovastuu Juha Dahlströ-
min johdolla.

Painopistelajit huippuvaiheessa
 • Purjehdus
 • Yleisurheilu
 • Miesten telinevoimistelu
 • Rytminen voimistelu
 • Beach volley

Valintavaihe 16-20 -vuotiaiden valmennus
Valintavaiheen 16-20 -vuotiaiden urheilijoiden toiminnas-
sa keskityttiin erityisesti Urhean painopistelajeihin. Urhea 
tuki lajien valmennusprosesseja muun muassa seuraavin 
toimenpitein: asiantuntijapalvelut osaksi arkivalmennusta, 
valmennuksen tieteellisen tuen hyödyntäminen, valmentaji-
en palkkatuki sekä lajien keskeisten valmentajien sekä NOV 
valmentajien osaamisen kehittämisen sekä yhteistyön lisää-
minen. Samalla tärkeää oli kehittää koko Urhean valmenta-
jayhteisöä. 

Painopistelajit ja toimenpiteet toisella asteella olivat: 
 • Yleisurheilu: uuden valmennusprosessin tukeminen
 • Koripallo, HBA ohjelmat
 • 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

Perusaste
Yläkouluvaiheessa harjoittelun rakennetta, vastuita ja sisäl-
töjä kehitettiin edelleen. Isona asiana oli Valtakunnallinen 
Kasva Urheilijaksi-oppimateriaalin käyttöönotto liikunnan 
opettajien johdolla suurimmassa osassa Urhean yläkouluver-
kostoa. Toimintamalli vahvistaa entisestään liikunnanopetta-
jien roolia yleisvalmennuksen ja urheilijaksi kasvun tukena. 
Seurojen ja lajiliittojen kanssa tehdyllä yhteistyöllä koulu- ja 
seuraharjoittelun aikataulutusta, rytmitystä ja harjoittelun 
sisältöjä kehitettiin paremmin nuorten tarpeita tukeviksi. 
Tärkeänä toimenpiteenä oli järjestää kaupungeittain liikun-

nanopettajille koulutusta Kasva urheilijaksi 
teemalla. Kisakallion yläkoululeiritys saa-
tiin paremmin mukaan osaksi Urhean 
perusasteen kokonaisuutta.

Puolustusvoimien  
urheilukoulu
Puolustusvoimien urheilukoulun 
valmennustoiminnan ja Urhean 
valmennustoiminnan integroi-
tumista kehitettiin edelleen sekä 
kartoitettiin mahdollisia uusia 
toimintamalleja parempaan ur-
heilijan kehittyvään arkeen. 

Valmentajatapaamiset ja 
koulutukset
Urhean valmentajayhteisön toiminnan 
kehittäminen ja valmentajien arkityön tu-
keminen jatkui muun muassa akatemiaval-
mentajien säännöllisten valmentajatapaamisten ja 
ammatillista osaamista täydentävien koulutusten merkeissä. 
Vuoden 2017 aikana järjestettiin akatemiavalmentajille Hel-
singissä yhteensä 15 kpl eri teemalla olevaa koulutusta ja ta-
paamista. 

2O17 AKATEMIAVALMENTAJILLE SUUNNATUT 
TILAISUUDET HELSINGISSÄ
16.1. Liiketaito koulutus osa 2  
 (Suval: Erik Piispa, Mika Saari)
31.1.  Asiantuntijoiden hyödyntäminen lajisuorituskyvyn  
 kokonaisvaltaisessa kehittämisessä (Vesa Kuparinen,  
 Terhi Lehtoviita, Markus Pekkola)
13.2. Liiketaito koulutus osa 3  
 (Suval: Erik Piispa, Mika Saari)
13.3. Liiketaito koulutus osa 4  
 (Suval: Erik Piispa, Mika Saari)
28.3. Kokemuksia nuorten maajoukkueen valmentamisesta  
 (Jussi Ahokas)
24.4. Psyykkisen valmennuksen koulutus  
 (Suval, Sportfocus: Terhi Lehtoviita)
15.5.  Kokemuksia ja toimintamalleja suorituskyvyn  
 oikea-aikaisesta ulosmittaamisesta (Pia Pekonen)
24.5. Voimanpolku koulutus osa 2  
 (Suval: Jenni Puputti, Jari Nordblom)
6.6.  Käytännön harjoitus 1, Kehon fysiikka ja monipuolinen  
 taitoharjoittelu (Harri Antikainen, Mika Saari)
13.6.  Käytännön harjoitus 2, Kehon fysiikka ja monipuolinen  
 taitoharjoittelu (Harri Antikainen, Mika Saari)
20.6. Käytännön harjoitus 3, Kehon fysiikka ja monipuolinen  
 taitoharjoittelu (Harri Antikainen, Mika Saari)
27.6.  Käytännön harjoitus 4, Kehon fysiikka ja monipuolinen  
 taitoharjoittelu (Harri Antikainen, Mika Saari)
22.9.  Lisää laatua urheilijan päivittäiseen tekemiseen  
 (Kisakallion urheiluopisto: Aki-Matti Alanen,  
 Jussi-Pekka Kinnunen)
21.10. Valmentajaklinikka koulutus  
 (Suval: Sami Kalaja, Erik Piispa, Mika Saari)
8.11. Huippuosaaminen ja vaatimustaso  
 (Mikaela Ingberg, Pia Pekonen)

Näiden yhteistapaamisten lisäksi Espoossa järjestettiin val-
mentajatapaamisia 8 kpl, jotka toteutettiin Haukilahden lu-
kion urheilukoordinaattori Heikki Taskisen johdolla ja koor-

dinoimana Tapiolan urheilupuistossa, Esport 
Arenalla. Espoon valmentajatapaamisten 

aiheet liikkuivat urheilijoiden, valmen-
nuksen ja kouluyhteistyön kehittä-

misessä sekä valmennusosaamisen 
jakamisessa teemoittain. Vuoden 
2017 valmentajatapaamisten tee-
moina ovat olleet mm. Urheili-
jan arjen tasapaino, psyykkinen 
valmennus, ravintovalmennus, 
urheilijan arki urheilijan ja ur-
heilijan vanhemman näkökul-
masta, fyysinen ominaisuushar-
joittelu, yhteistyömahdollisuudet 

ja–muodot urheiluseurojen
ja oppilaitosten välillä sekä val-

mennus yleisesti.
Urhean toimihenkilöt osallistuvat 

aktiivisesti myös käytännön valmennus-
työhön. 

Mika Saari jatkoi valmentamistaan maajouk-
kuepurjehtijoiden Tuuli Petäjä-Sirenin ja Tuula Tenkasen 
kanssa. Juha Dahlström oli mukana Mäkelänrinteen lukion 
koripallon aamuvalmennuksessa ja Jari Savolainen toimi lii-
kunnanopettajien sekä seurojen lajivalmentajien tukena kas-
va urheilijaksi oppisisältöjen saamiseksi käytäntöön. 

Urhea on myös vahvasti mukana purjehduksen kehitys-
projektissa, joka aloitettiin vuoden 2017 alussa. Mika Saari 
vastaa fyysisen vaatimustason ja mallin rakentamisesta osa-
na huippu-purjehduksen lajianalyysia, joka linkittyy vah-
vasti purjehdusmaajoukkueen Tokio-2020 projektiin. Työtä 
tehdään yhdessä päävalmentaja Joakim Wileniuksen ja val-
mennuksen johtajan Jan Thornströmin kanssa, jotka johtavat 
näitä projekteja. 

Urhean henkilöstö osallistui vuoden aikana aktiivisesti 
erilaisiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin. Valmenta-
jakoulutus yhteistyössä Suomen Valmentajien kanssa jatkui 
aktiivisena. 

Esimerkkejä toisen asteen lajiohjelmista
Koripallo HBA pojat 2017-2018
Helsinki Basketball Academy:n poikien joukkue pelasi 2017-
18 kaudella Miesten 1 A Divisioonassa saavuttaen runkosarjan 
voiton sekä selvittäen tiensä sarjan finaaleihin. HBA osallis-
tui myös jo kolmatta kertaa National Prep School Invitational 
turnaukseen, Providencessa, Rhose Islandilla, voittaen kaikki 
neljä ottelua.

Harjoitusryhmässä oli 2017-18 kaudella kaikkiaan 22 
pelaajaa joista 13 oli pelaavassa ryhmässä. HBA:ta valmen-
si päävalmentaja Antti Koskelainen, apuvalmentajat Han-
no Möttölä, Timo Parviainen, Juha Dahlström sekä fyysinen 
valmentaja Jussi Hirvonen. Joukkueen hierojana toimi Jussi 
Laukkonen sekä opinto-ohjaajana Tarja Luhtalampi.

Koripallo HBA tytöt
HBA ohjelmassa harjoitteli kaudella 2016-17 16 pelaajaa ja 
kaudella 17-18 pelaajia on 17 kappaletta

Keväällä valmistui kahdeksan pelaajaa, jotka kaikki siir-
tyivät USAn yliopistosarjoihin pelaamaan ja opiskelemaan.

HBA pelaa naisten korisliigaa. Osa tytöistä on pelannut 
niin kutsutulla rinnakkaislisenssillä myös naisten 1. Divisioo-
naa ja A-tyttöjen SM sarjaa.

Harjoittelu tapahtui Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa ja 
Helmi Centerissä Malmilla. Viikko-ohjelma on toteutettu si-
ten, että harjoitukset ovat aamupäivällä ennen koulun alkua 
ja toinen sessio heti koulun jälkeen. Viikko on koostunut kes-
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24  Lajiliittoa

30  Kumppanuuslajia

80  Lajista urheilijoita

33  Lajista edustajia Olympialaisissa  

 ja aikuisten MM-/EM-kisoissa

74  Päätoimista urheiluakatemiavalmentajaa

1O5 Osa-aikaista urheiluakatemiavalmentajaa

5  Olympiavalmentajaa

27  Nuorten Olympiavalmentajaa

6  Vammaisurheilun valmentajaa

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

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kumppanuuslajit 2017
PAINOPISTELAJIT
koripallo
purjehdus
rytminen voimistelu
telinevoimistelu
yleisurheilu

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

Urheassa mukana 2017

Vuonna 2017 Urhean piirissä toimineet nuorten 
Olympiavalmentajat

Andberg Jason - pikaluistelu
Eriksson Lasse - salibandy
Frolov Olaksander - telinevoimistelu
Gahmberg Jan - purjehdus
Ghazaryan Suren - yleisurheilu
Gradyanova Larisa - voimistelu
Kaijansinkko Vili - purjehdus 1.8.2017 

alkaen

Karvinen Simo - uinti
Keränen Tapani - yleisvalmennus
Kirmes Mati - voimistelu
Kodra Klarita - voimistelu
Koskelainen - Antti koripallo
Lappalainen - Juha paini
Lehtinen Jani - yleisurheilu

Liukkonen Kai - beach volley
Margaglio Maurizio - taitoluistelu
Marttila Mika - jääkiekko
Melleri Veli-Markus - sulkapallo
Möttölä Hanno - koripallo
Nykänen Jari - koripallo
Pettinen Atte - yleisvalmennus
Renko Antti - judo
Salminen Pekka - koripallo
Saloranta Marko - jalkapallo
Söderström Pekko - jalkapallo
Uusitalo Satu - uimahypyt
Örn Antti - suunnistus

Vuonna 2017 Urhean piirissä 
toimineet Olympiavalmentajat

Ahonen Laura rytminen - voimistelu
Holopainen Timo - telinevoimistelu
Hänninen Janne - pikaluistelu 
Nieminen Anu - sulkapallo
Pekkola Markus - judo
Wilenius Joakim - purjehdus

kimäärin 15 lajiharjoitustunnista ja seitsemästä ominaisuus-
harjoittelutunnista.

Valmentajina ovat toimineet päävalmentaja Pekka Salmi-
nen, Mirka Dettmann, Jari Nykänen ja fysioterapeuttina Nik-
las Hamnström.

Tyttöjen jalkapallon HFA –ohjelma
Urhean ja Mäkelänrinteen lukion tyttöjen jalkapallon kehit-
tämisohjelma Helsinki Football Academy laajeni kolmantena 
toimintakautenaan. HFA -ohjelma on rakennettu pelaajien 
kehittymisen tueksi vaiheeseen, jossa pelaaja on siirtymässä 
nuorten sarjasta aikuisten sarjoihin, Naisten Liigaan. Vuonna 
2017 HFA -ohjelma laajeni ensimmäisen kerran kuuden kuu-
kauden ohjelmaksi ja oli täydessä toiminnassa lukion jaksois-
sa 2-4.

HFA -ohjelman kuudelletoista maajoukkuepelaajalle rää-
tälöitiin henkilökohtainen kehityssuunnitelma tavoitteineen 
yhdessä seurojen kanssa. Pelaajien harjoitukset sijoitettiin 
alkuviikon osalta aamuihin ja välittömästi koulupäivän päät-
teeksi ja näin vapautettiin pelaajien aikaa matkustamiselta. 
HFA pelaajilla oli lajivalmennuksen lisäksi käytössä Urhean 
asiantuntijapalveluita kuten fysioterapiaa, ravitsemusasian-
tuntija sekä urheilupsykologi. 

Asiantuntijapalvelut toteutettiin prosessimuotoisena ko-
konaisuutena tavoitteena urheilijan tietojen lisääminen ja 
kokonaisvaltainen kehittyminen. HFA ohjelman kokonaisuu-
desta vastasi Nuorten olympiavalmentaja Pekko Söderström 
ja fyysisestä harjoittelusta Urhean Ari Haapalainen.

Jääkiekko, pojat
Urhea toimii pääkaupunkiseudulla Jääkiekkoliiton linjaaman 
mallin mukaan. Jääkiekkovalmennus on noudattanut pää-
kaupunkiseudulla yhden valmennuksen mallilla kaudesta 

2015–16 alkaen. Yhden valmennuksen mallissa seuroilla on 
Jääkiekkoliiton mandaatti suunnitella ja toteuttaa toisella as-
teella opiskelevien pelaajien valmennus jääharjoittelun osalta. 

Seurat huolehtivat myös pääosan pelaajiensa fyysisestä 
ominaisuusharjoittelusta. Urhea toimii seurojen tukena seu-
ravalmentajien valmennusosaamisen kehittämisessä. Urhea 
pyrkii myös auttamaan seuroja lahjakkaiden yksilöiden fyy-
sisten ominaisuuksien kehittämisessä. 

Seurat voivat hyödyntää Urhean muita asiantuntijapalve-
luita (ravintovalmennus, psyykkinen valmennus ja fysiotera-
pia- palvelut) osana lahjakkaiden pelaajien valmennussuun-
nitelmaa. Urhean valmennusosaamisen hyödyntämisestä ja 
muiden asiantuntijapalveluiden käytöstä seurat neuvottelevat 
jääkiekkolehtori Mikko Rantalan kanssa. Jääkiekkolehtorin 
toimenkuvaan kuuluu mm. vuorovaikutus Urhean ja seuro-
jen välillä tukipalveluiden koordinoinnista, sekä toimimi-
nen linkkinä pääkaupunkiseudun koulujen ja seurojen välillä. 
Jääkiekkolehtori seuraa myös pelaajien opintomenestystä ja 
opinnoissa etenemistä ja raportoi opiskelijoiden tilanteista 
seurojen suuntaan.

Urhea järjesti keväällä 2017 ensimmäisen pilottijakson, 
jonka aikana seurat saivat hyödyntää Urhean valmentajien 
valmennusosaamista rajatuille ryhmille A- ja B-junioreita. 
Urhean valmentajia jalkautui HIFK:n ja Jokereiden aamut-
reeneihin kolme kertaa viikossa. Pilottijakso alkoi toukokuun 
alussa ja loppui juhannukseen (11 viikon jakso). Jaksolla kes-
kityttiin voima-, kestävyys- ja liikkuvuusharjoitteluun. Pää-
kaupunkiseudulla Urhean tärkeimpiä yhteistyöseuroja ovat 
HIFK, Jokerit ja BLUES jr. Tulevan vuoden tavoitteisiin kuuluu 
seurojen lahjakkaiden pelaajien entistä yksilöllisempi huomi-
ointi (fyysisen ominaisuusvalmennuksen tarpeet), sekä Ur-
hean ja seurojen välisen yhteistyön vieminen läpivuotiseen 
prosessiin.
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KISAKALLION URHEILUOPISTON 
VALMENNUSKESKUS
Kisakallion Urheiluopiston valmennuskeskus toimii osana 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa, toiminnan paino-
pisteinään ovat urheilijoiden leiritys, testaus ja koulutus sekä 
erilaiset kilpailutapahtumat. Valmentajille Kisakallio tarjoaa 
koulutusta ja asiantuntijatukea. 

Strategisia lajiliittokumppaneita ovat Voimistelu- (ryt-
minen ja joukkuevoimistelu), Koripallo-, Suunnistus-, Kä-
sipallo- ja Lentopalloliitto (beachvolley). Lisäksi yhteis-
työ strategisen kumppanuuden suuntaan on kehittynyt 
Ampumaurheilu- (erityisesti ilma-aseet), Melonta- ja Soutu- 
(melonta), Purjehdus- ja veneily- (purjehdus), Curling- ja 
Ringetteliiton kanssa. Vahvoja seurakumppaneita ovat muun 
muassa Olarin Voimistelijat, Voimistelu- ja urheiluseura Eli-
se, HIFK (jääkiekko), LP Viesti (naisten lentopallo) ja Kyrks-
lätt Skytteförening (ilma-aseammunta). Puolustusvoimien 
Urheilukoulun kanssa Kisakallio tekee leiritysyhteistyötä, 
Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) ja Jy-
väskylän yliopiston kanssa kumppanuus painottuu asiantun-
tijayhteistyöhön, erityisesti taidon kehittämisen alueella.  

Valmennuskeskuksessa työskentelee neljä päätoimista 
valmentajaa ja viisi päätoimista valmennuksen kehittäjää, 
lisäksi viiden valmennuksen ammattilaisen toimenkuvasta 
noin puolet on valmennuksen kehitystyötä. Valmennuskes-
kuksen työntekijät ovat joko kokonaan Kisakallion palkkaamia 
tai yhteistyössä lajiliittokumppaneiden kanssa yhteispalkat-
tuja.   

Vuonna 2017 merkittäviä leiri- ja kilpailutapahtumia 
olivat suunnistuksen World Cupin osakilpailu toukokuussa, 
koripallon PM –kisat U18- ja U16 –vuotiaille kesäkuussa, 
rytmisen voimistelun kansainvälinen kesäleiri heinäkuussa, 
rytmisen voimistelun Christmas Cup ja  pöytätenniksen Fin-
landia Open joulukuussa.

Kisakallion kampuksella keskeiset lajikumppanit toteut-
tivat maajoukkueleirejään, urheilijatestausta, valmentaja-
koulutusta. Lisäksi Kisakallion olosuhteita hyödynsivät useat 
kansainväliset urheilijaryhmät, järjestäen omia valmennus-
leirejään. Vuoden 2018 talviolympialaisiin curlingin mixed 
doublesiin valittujen Oona Kausteen ja Tomi Rantamäen 
kanssa oli yhteistyösopimus, joka mahdollisti heidän valmen-
tautumisensa Kisakallion curlingradalla vuonna 2017. 

Yläkoululeiritykseen (7-9 luokat) osallistui noin 550 
nuorta urheilijaa, pääosin Kisakallion yhteistyölajeista. Neljän 
päivän leirejä järjestettiin neljä kertaa lukuvuoden aikana. Pi-
lottina käynnistettyä käsipallolukiotoimintaa jatkettiin vuo-
den 2017 aikana. Hyvät kokemukset sekä valmentautumisesta 
että koulunkäynnistä rohkaisevat jatkamaan kokeilua niin, 
että tavoitteena on vakinaistaa toiminta lukuvuodelle 2018-
2019.  Käsipallolukio toteutetaan yhteistyössä Käsipalloliiton, 
Lohjan yhteislyseon lukion ja Virkby Gymnasiumin kanssa. 

Asiantuntijavaihtoa jatkettiin menestyksellä Kisakallion ja 
Urhean pääkampuksen välillä kauden 2017 aikana.  

Valmentajakoulutus
Ammatillinen ja lajien VOK –koulutus toteutettiin 2017 Ki-
sakallion kampuksella ja täydennyskoulutus pääosin Urhean 
pääkampuksella Mäkelänrinteessä.

Valmentajan ammattitutkinnolle (VAT 4) osallistui 24 
valmentajaa 15 lajista. Mukana oli muun muassa joukkuevoi-
mistelu-, suunnistus-, jääkiekko-, ringette-, ratsastus- ja 
kamppailulajivalmentajia. Valmistava  koulutus alkoi 17.1.2017 
ja päättyy 25.4.2018. Painopisteinä valmistavassa koulutuk-
sessa oli ammatillinen toiminta valmentajana, urheilijan 
kehityksen tukeminen, lajien verkostoituminen, valmennus-
osaamisen kehittäminen ja jakaminen sekä urheilijoiden osal-
listamisen käytännön jalkauttaminen.

Uutena ammattitutkintona käynnistyi Valmentajan eri-
koisammattitutkinto (VeAT 1) yhteistyössä Varalan Urhei-
luopiston kanssa. Valmistavan koulutuksen aloitti 22 val-
mentajaa voimistelusta, käsipallosta, suunnistuksesta, 
vammaisurheilusta, tanssiurheilusta, jääkiekosta, uinnista, 
käsipallosta, nyrkkeilystä, salibandysta, jalkapallosta, yleis-
urheilusta ja agilitystä.Valmistava koulutus alkoi 6.9.2017 ja 
päättyy 6.11.2018. 

Lajiliittojen valmentajakoulutusta (VOK) järjestettiin 
koripallossa (koripallon huippuvalmentajatutkinto, HKVT 
ja 2-taso sekä erillinen valmentajaseminaari), joukkuevoi-
mistelussa (2-taso ja 3-tason lajiosioita), suunnistuksessa 
(2-taso), käsipallossa (2- ja 1-taso),  ringetessä (1-, 2- ja 
3-taso), ampumaurheilussa (1- ja 2 taso), Lisäksi järjestettiin 
taitoluistelun ja muiden lajien 1-tason koulutuksia.

Marraskuussa 2017 järjestettiin Kisakalliossa järjestyk-
sessään toinen kansainvälinen taidonoppimisen konferens-
si (Second Scientific Conference on Motor Skill Acquisition) 
yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen 
(KIHU) ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekun-
nan kanssa. Osallistujia oli yli 300, joista kansainvälisiä osal-
listujia oli yli 70, 15 eri maasta. Konferenssin presidenttinä 
toimi professori Keith Davids Sheffield Hallam yliopistosta. 
Keskeisenä sisältönä oli oppijan, tehtävän ja ympäristön vuo-
rovaikutus. Konferenssi järjestetään seuraavan kerran 2019 
marraskuussa.
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PUOLUSTUSVOIMIEN URHEILUKOULU 
Puolustusvoimien Urheilukoulussa tapahtui suu-

ri muutos kesällä 2014. Valtaosa lajeista siirtyi 
Lahdesta Santahaminaan Helsinkiin ja lumilajit 
siirtyivät Kajaaniin. Helsinkiin muuton myötä Ur-
heilukoulun toiminta otettiin osaksi Pääkaupunki-
seudun urheiluakatemian toimintaa. Muuton jäl-
keisten vuosien aikana Urheilukoulun toiminta on 
saatu hienosti käyntiin ja Urheilukoulu on päässyt mukaan 
pääkaupunkiseudun urheiluyhteisöön. Urheilukoulun ja Ur-
hean ehkä tärkein yhteistyön muoto ovat yhteiset harjoittelu-
ryhmät kaikissa niissä lajeissa, joissa se on järkevää ja mah-
dollista. Urheilukoulu käyttää harjoittelussa omien tilojensa 
lisäksi samoja harjoittelusaleja kuin Urhean valmennusryh-
mät. Tärkeä yhteistyökumppani onkin Helsingin kaupungin 
Liikuntavirasto ja sen harjoituspaikat.

Vuoden 2017 aikana Urheilukoulu sai vakioitua toiminto-
jansa niin urheiluvalmennuksen kuin sotilaskoulutuksenkin 
osalta. Tämä on helpottanut henkilökunnan työtaakkaa ja 
aikaa on ollut enemmän käytettävissä päivittäisvalmennuk-
seen. Toinen tärkeä kehitysaskel oli uuden lähiliikuntapai-
kan valmistuminen Urheilukoulun välittömään läheisyyteen. 
Varsinkin kesäaikana saaren harjoitusolosuhteet paranivat 
merkittävästi, kun uudelle lähiliikuntapaikalle mahtuu rei-
lut 20 urheilijaa yhtä aikaa harjoittelemaan. Seuraava isompi 
projekti on Valmennuskeskuksen ilmastoinnin uusiminen ja 
samalla sinne saadaan uusi aerobinen harjoitustila, jonne tul-
lee mm. juoksumattoja, kuntopyöriä, porraskoneita jne. Tämä 
tila on valmiina kesällä 2018. Tulevaisuuden tavoitteena olisi 
saada Santahaminaan uusi liikuntahalli, joka palvelisi Urhei-
lukoulun varusmiesten lisäksi myös saarella palvelevia muita 
varusmiehiä.

Jos vuonna 2016 saatiin joukkuelajien valmennusta mer-
kittävästi eteenpäin niin nyt voi sanoa, että myös yksilölaji-
en valmennus on ottanut ison askelen eteenpäin. Lajiliitot ja 
Urhea ovat olleet vahvasti mukana kehittämässä yksilölajien 
valmennusta. Tähän on varmasti vaikuttanut se, että varus-
miespalvelukseen valitut urheilijat kärjen osalta ovat jo ikä-
luokkiensa maailman huippua, joten heidän valmennukseen 
löytyy halua ja resursseja. Urheilukoulun johtaja Marko Hirsi-
mäki toimi Urheilukoulun edustajana Urhea-säätiön valtuus-
kunnassa. Urhean henkilöstö kävi säännöllisesti puhumassa 
lajiliitto- ja urheilijatilaisuuksissa Santahaminassa. Vastaa-
vasti Urheilukoulun henkilöstö osallistui Urhean valmentaja-
tapaamisiin.

Urheilukoulun laadukas toiminta ja positiivinen kuva ovat 
välittyneet myös uusille hakijoille. Vuonna 2017 Urheilukoulun 
kahteen saapumiserään haki yhteensä 322 urheilijaa, joista 
pystyttiin valitsemaan 158 urheilijaa varusmiespalvelukseen 
(sis. Kajaaniin valitut 14 urheilijaa). Oleellisinta kuitenkin on, 
että hakijat ovat kovatasoisia urheilijoita. Varusmiespalveluk-
sessa olevat urheilijat saavuttivat vuonna 2017 yhteensä 14 
arvokisamitalia, lukuisan määrän PM- ja SM-mitaleja ja pal-
veluksessa olleista kaksi edusti Suomea myös Pyeongchangin 
2018 talviolympialaisissa. 

Urheilukoulun henkilöstössä on tapahtumassa 
sukupolvenvaihdos. Siksi on tärkeä varmistaa uu-
sien työntekijöiden osaaminen ja huippu-urheilun 
vaatimustason ymmärrys mm. valmentajakoulu-
tuksella sekä huomioitava tämä tarve jo rekrytoin-
tivaiheessa. Seuraavien vuosien aikana tulee edel-
leen kehittää Urheilukoulun omia harjoituspaikkoja 

Santahaminassa.
Jotta Urheilukoulun hyvä kehitys jatkuu ja laadukas val-

mennus sekä varusmiespalvelus kyetään tulevaisuudessakin 
yhdistämään laadukkaasti, on tärkeää vahvistaa tulevaisuu-
dessakin yhteistyötä Urhean ja lajiliittojen kanssa. Yhteistyön 
merkitys tulee tulevaisuudessa vain korostumaan, kun haki-
joiden määrä ja lajikirjo kasvavat. Hyvällä yhteistyöllä kye-
tään tarjoamaan korkeatasoinen valmennus, joka on perusta 
Urheilukoulun toiminnalle. OPISKELU JA URASUUNNITTELU

Suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilujärjestelmän tavoit-
teena on, että kaikki urheilijat suorittavat vähintään toisen 

asteen tutkinnon. Vuoden aikana edistettiin urheilun ja opis-
kelun yhdistämisen lisäksi urheilu ensimmäisenä ammattina 
mahdollisuuksia huipulle tavoittelevien nuorten keskuudessa. 
Ammattiurheilija oppii ammatissaan taitoja, mitä hän tarvit-
see jatkuvasti muuttuvassa työelämässä nyt ja tulevaisuudes-
sa.

Huippu-urheilun ulkoinen arviointi julkaistiin Kansal-
lismuseolla 12.1. ja siinä Arvo-liiton toimitusjohtaja Kimmo 
J. Lipponen nosti urheiluakatemiatoiminnan ja urheilijoiden 
kaksoisuran erittäin merkitykselliseksi suomalaisessa urhei-
lussa.

Jääkiekkoilija Jyrki Louhi, sqaush-pelaaja Sami Elopuro 
ja purjehtijat Silja Kanerva, Silja Lehtinen ja Mikaela Wulff 
esiintyivät julkisuudessa painottaen huippu-urheilijan uran 
myönteistä merkitystä siirryttäessä työelämän haasteisiin 
urheilu-uran ja opiskeluiden jälkeen.

Metropolia ammattikorkeakoulun Urhea-koordinaatto-
rina yhteistyön alusta asti toiminut Ritva Liinamaa jäi eläk-
keelle toukokuun lopussa. Huippu-urheilukoordinaattori Juha 
Dahlström osallistui Ritvan läksiäisjuhlallisuuksiin Metropo-
lian Haagan toimipisteessä. Uutena koordinaattorina aloitti 
Sosiaali- ja terveysalan opinto-ohjaaja Paula Lindqvist.

Toisen asteen Urheiluoppilaitosseminaari järjestettiin 
toukokuussa Lahden lyseolla. Seminaariin osallistui useita 
Urhean oppilaitosten toimijoita. Urhean huippu-urheilukoor-
dinaattori Juha Dahlström osallistui Petran Sillanpään kanssa 
Omnian moottoriurheilukoulutuksen kehittämistapaamiseen 
toukokuussa. 

Haaga-Helian opinto-ohjaaja Martina Roos-Salmi toimi 
Suomen joukkueen psyykkisenä valmentajana ja opinto-oh-
jaajana Taipeissa 19.- 30.8.2017 järjestetyissä kesäuniversia-

deissa. 
Hankenin Urhea-koordinaatori Charlotte Patola järjesti 

Hankenin Urhea-urheilijoiden tapaamisen Töölön kampuk-
sella 19.9.2017.

Korkea-asteen kaksoisuraseminaari järjestettiin Olym-
piakomitean, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän urheiluaka-
temian johdolla 20.9.2017 Jyväskylässä. Haaga-Helia ammat-
tikorkeakoulun lehtori, kauppatieteiden tohtori Auli Pekkala 
piti seminaarissa luennon ”Urheilu pääomavirittäjänä – tah-
topääoma”.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi lukio - ja amma-
tillisen erityisen koulutustehtävän luvat 27.10.2017. Urhean 
kumppanuusoppilaitoksista jatkoluvan saivat Mäkelänrinteen 
lukio, Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Perho Liiketalousopisto 
ja Stadin ammattiopisto. Uusina luvat saivat Brändö gymna-
sium, Omnia ja Prakticum.

Aalto-yliopiston Urhea-koordinaattorit järjestivät Marja 
Elonheimon johdolla Aalto-yliopiston Urhea-urheilijoiden 
tapaamisen Desing Factory:ssa Otaniemessä 9.11.2017. Tilai-
suudessa järjestettiin urheilijoille työpaja Aalto-yliopiston 
mahdollisten tulevien urheilijaopintojen sisällöistä.

URA-säätiön apurahojen jakotilaisuus järjestettiin Hel-
singin Casinolla 12.12.2017. Tilaisuudessa pitivät hyvät pu-
heenvuorot jääkiekkoilija, kauppatieteen maisteri Jyrki Louhi, 
Adecco Finlandin myynti – ja markkinointijohtaja, käsipalloi-
lija Teemu Hertola ja jalkapalloilija Mikael Forsell. 

Matkalla Huipulle – verkkolehdessä oli vuoden aikana 
kaksi teemanumeroa koskien urheilijoiden kaksoisuraa.

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön ja Ur-
hean toiminnallinen yhteistyö urheilijan kaksoisura-asioissa 
oli erityisen tiivistä, sillä Urhean huippu-urheilukoordinaat-
tori Juha Dahlström vastasi myös valtakunnallisesta kaksois-
uratyöstä. 



14 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA | 2017 15URHEAN VUOSI | 2017

YLÄKOULUTOIMINTA
Yläkoulutoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on mahdollis-

taa yläkouluikäiselle nuorelle hyvä ja laadukas arki koulu-
jen ja seurojen yhteistyöllä. Liikunnanopettajien rooli verkos-
ton yläkouluissa on korostunut liikunnallisten perustaitojen 
eli ns. yleisvalmennuksen osalta. Hyvän arjen rakentumisen 
vaatimuksena ovat rakenteet, jotka mahdollistavat koulujen 
ja seurojen yhteistyön. 

Yläkoulutoiminnan kehittämisen toimenpiteet jatkuivat 
vuoden 2017 aikana vahvoina. Syksyllä 2017 alkoi Suomen 
Olympiakomitean koordinoima kolmevuotinen Urheiluylä-
koulukokeilu, jossa on mukana Suomesta 19 koulua, joista 
seitsemän on Urhean alueen verkostokouluja. Valtakunnal-
lisesti merkittävä uudistus oli soveltuvuuskokeen yhtenäis-
täminen ja Kasva Urheilijaksi-harjoituskirjojen valmistumi-
nen yläkouluihin. Uusi soveltuvuuskoe otettiin käyttöön sekä 
Helsingissä että Espoossa. Kehitystyötä kaupunkien opetus ja 
liikuntapuolen kanssa vuonna 2017 tehtiin erityisesti Vantaan 
ja Espoon osalta.

Urhean henkilöstön vastuulla valtakunnallisessa toimin-
nassa oli valtakunnallisen soveltuvuuskokeen (www.sovel-
tuvuuskoe.fi) kehittäminen sekä ns. lajitestin kehittämisen 
koordinointi ja toteutus lajiliittojen kanssa.  Urhea tekee ra-
kenteellista yhteistyötä Suomen Olympiakomitean kanssa. 
Urheiluyläkoulutoiminnan kehittäjä Jari Savolainen kuulin 
Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Urheiluakatemia-
ohjelman yläkoulutiimiin.

Koulut
Vuonna 2017 oli verkostossa mukana 39 koulua, joista Helsin-
gissä 15, Espoosta 5 ja Vantaalta 19.  Koulut on jaoteltu Olym-
piakomitean luokittelun mukaan urheiluyläkouluiksi, liikun-
tapainotteisiksi- tai liikuntalähikouluiksi. Urhean kouluista 
seitsemän on urheiluyläkouluja, kolme liikuntapainotteista 
koulua ja 29 lähikouluja. 

Koulurakenteiden erilaisuuden vuoksi kaupungit ja kou-
lut pyrkivät löytämään parhaan mahdollisen tavan päästä 
yläkoulutoiminnan tavoitteisiin omassa toimintaympäristös-
sään. Urhean toiminnan piirissä mukana olevien oppilaiden 
kokonaismäärä vuoden 2017 lopussa oli 2059, joista Helsin-
gissä 966, Vantaalla 783 ja Espoossa 310.

Urheiluyläkoulukokeilu
Urheiluyläkoulukokeilun koulut ovat sitoutuneet kehittämään 
ja kokeilemaan erilaisia ratkaisuita urheilevan oppilaan laa-
dukkaan kokonaisarjen mahdollistamiseksi. Erityisesti koulut 
panostavat koulujen ja seurojen yhteistyöhön sekä urheile-
vien oppilaiden liikuntakasvatukseen hyödyntämällä Kasva 
Urheilijaksi- oppimateriaalia ja Kasva Urheilijaksi työkirjojen 
sisältöjä. Kouluissa kokeillaan myös innovatiivisia opetus-
ratkaisuja. Lauttasaaren yhteiskoulu sai OKM:ltä hankerahan 
Urheilijoiden monidigihankkeen toteuttamiseen, jossa muka-
na Urhean verkostosta ovat myös Pohjois-Haagan yhteiskou-
lu ja Haagan peruskoulu.

Vantaa
Havukosken koulu
Helsinge skola
Hämeenkylän koulu
Jokiniemen koulu
Kartanonkosken koulu
Kilterin koulu
Koivukylän koulu
Korson koulu
Lehtikuusen koulu

Kouluissa kokeilu 
toteutetaan olemassa 
olevan liikuntapaino-
tuksen sisällä ja yleisim-
min puolet sisään otet-
tavista nuorista valitaan 
urheiluyläkoulukokeilun 
urheiluluokalle. Kaikissa 
kouluissa on oppilasvalin-
nassa käytössä uusi soveltu-
vuuskoe ja lisäksi ns. lajitesti, 
jolla oppilaan soveltuvuutta arvioi-
daan yleistestin lisäksi myös oman lajin 
osaamisen kautta.

Lähikoulut
Espoossa varhaiskasvatus ja opetuslautakunta päätti tam-
mikuussa mahdollistaa liikuntalähikoulutoiminnan kaikissa 
suomenkielisissä kouluissa ja operatiivinen kehitystyö käyn-
nistyi, jotta toiminta saataisiin käyntiin syksystä 2018.

Vantaalla kaikki koulut ovat liikuntalähikouluja ja syksyllä 
2016 käynnistynyttä Urhea-toimintaa yläkouluissa kehite-
tiin voimakkaasti ensimmäisen lukuvuoden kokemusten pe-
rusteella. Vantaan toiminnasta tehtiin keväällä opinnäytetyö 
(Sini Kavén, 2017). Tutkimustulosten ja empiiristen havain-
tojen perusteella tulokset toimintamallista olivat rohkaisevia. 

Tärkeimmät asiat vuonna 2017
 • Urheiluyläkoulukokeilun käynnistyminen
 • Valtakunnallinen uusi soveltuvuuskoe otettiin käyttöön  
  www.soveltuvuuskoe.fi
 • Espoon kaupungin lautakuntapäätös yläkoulutoiminnan  
  kehittämiseksi
 • Vantaan toimintamallin kehitystyö

Tärkeimmät kehitystyhmät, 
asiantuntijakoulutukset ja luennot
 • Yläkoulutoimintaa kehittävä rehtoritiimi kokoontui  
  seitsemän kertaa 
 • Menestyvänä urheilijana kehittyminen asiantuntija- 
  tilaisuudet huoltajille, seuravalmentajille ja opettajille  
  Helsinki & Espoo 26.10. ja Vantaa 6.11.
 • Kehyskuntien yläkoulutoiminnan tilaisuus 31.3.
 • Opettajien koulutukset yhteistyössä Suomen  
  Valmentajien ja Kisakallion urheiluopiston kanssa.
  * Kasva urheilijaksi oppisisällön koulutus, Helsinki, 31.2.
  * Kasva Urheilijaksi oppisisällön koulutus, Vantaa, 28.9.
  * Soveltuvuuskoe.fi valtakunnallinen koulutus,  
   Helsinki, 27.10.

Tutkimustoiminta
Opinnäytetyö, Vantaa yläkoulujen Urhea-toiminnan kehittä-
minen oppilaiden ja huoltajien kokemusten perusteella, Sini 
Kavén, 2017, www.theseus.fi/handle/10024/137001

Espoo
Leppävaaran koulu

URHEILUYLÄKOULUT

Helsinki
Haagan Peruskoulu
Herttoniemen yhteiskoulu
Lauttasaaren yhteiskoulu
Puistopolun peruskoulu
Pukinmäenkaaren peruskoulu
Pohjois-Haagan yhteiskoulu

LIIKUNTAPAINOTTEISET KOULUT

Helsinki
Maunulan yhteiskoulu
Pasilan peruskoulu
Pakilan yläasteen koulu
Laajasalon peruskoulu

LÄHIKOULUT

Helsinki
Botby grundskola
Itäkeskuksen peruskoulu
Käpylän peruskoulu
Munkkiniemen yhteiskoulu
Pasilan peruskoulu

Espoo
Juvanpuiston koulu
Lagstads skola
Mattlidens skola
Storängens skola

Länsimäen koulu
Martinlaakson koulu
Mikkolan koulu
Peltolan koulu
Simonkylän koulu
Sotungin koulu
Vantaan kansainvälinen koulu
Kartanonkosken koulu
Veromiehen koulu
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kuva 1.  Lauri Markkanen varattiin NBA:n varaustilaisuudessa ensimmäisellä kierroksella  
 numerolla 7. Kuvassa Laurin rinnalla lapsuuden ystävät Mikko ja Ville Lehtonen. 
kuva 2.  Emma Nuutinen pelasi naisten jääkiekon MM-pronssia voittaneessa joukkueessa.
kuva 3.  Maalipallon EM-kisoissa Suomi sijoittui miehissä seitsemänneksi.
kuva 4.  Mäkelänrinteen lukion 60-vuotisjuhlat toukokuussa keräsivät suuren juhlijajoukon. 
kuva 5.  Monika Mikkola harjoitteli vuoden aikana Englannin ja Ruotsin maajoukkueiden  
 kanssa.
kuva 6.  Yläkoulutreeneissä keskitytään erityisesti monipuolisuuteen ja oman lajin  
 harjoittelua tukevien ominaisuuksien kehittämiseen.
kuva 7.  Emilia Kanerva valittiin vuoden judokaksi.
kuva 8.  Curlingin Double mix sarjassa Oona Kauste ja Tomi Rantamäki saavuttivat MM- 
 kisoissa seitsemännen sijan ja varmistivat Olympiapaikan vuoden 2018 Olympialaisiin.
kuva 9.  Metropolia ammattikorkeakoulun Urhea-koordinaattorina yhteistyön alusta asti  
 toiminut Ritva Liinamaa jäi eläkkeelle toukokuun lopussa.
kuva 10.  Miro Heiskanen varattiin NHL:n varaustilaisuudessa kesäkuussa ensimmäisellä  
 kierroksella numerolla 3. 
kuva 11.  Pyörätuolikelauksen MM-kisoissa Toni Piispanen voitti hopeaa.
kuva 12.  Telinevoimistelija Tomi Tuuha lopetti komean uransa syksyllä 2017.  
 Kuva: Voimisteluliitto
kuva 13.  Urheiluministeri Sampo Terho Mäkelänrinteen lukion syksyn lakkiaisissa  
 palkitsemassa ansioituneita urheilijoita.
kuva 14. Kalle Koljonen valittiin vuoden sulkapalloilijaksi.

2017
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TUKI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT
Vuoden 2017 aikana Urhean asiantuntijatiimin toiminta 

selkeytyi ja kehittyi. Toimintaa selkeytti tammikuussa 
valmistunut asiantuntijatoimijoiden kilpailutus. Sen tulok-
sena valittiin Urhean asiantuntijapalveluiden tuottajiksi seu-
raavat toimijat; urheilufysioterapiaan valittiin Liikuntafysio 
Oy, psyykkisen valmennuksen toimijaksi SportFocus sekä ur-
heiluravitsemuksen asiantuntijaksi Laura Manner.

Tuki- ja asiantuntijapalvelut saatiin paremmin integroi-
tua lajien valmennusprosesseihin muutamien lajikeskuste-
lujen kautta. Esim. purjehduksessa valmennusjärjestelmän ja 
toimintatapojen kehittämisen sekä lajin vaatimusanalyysin 
päivittämisen ja asiantuntijatoiminnan kehittämisen projekti 
polkaistiin käyntiin yhdessä lajiliiton, Urhean ja Huippu-ur-
heiluyksikön kanssa. Rytmisen voimistelun maajoukkueryh-
män toimintaa tehostettiin fysioterapeutin Vesa Kuparisen 
selkeämmän työpanoksen muodossa. 

Urheilijoiden kaksoisuran tukemiseen saatiin parempi ote, 
kun kaksoisuratoiminta otettiin osaksi asiantuntijatoiminnan 
kokonaisuutta. Näin saatiin luontevampi linkitys kaksoisuran 
huomioimisesta valmennusprosesseissa.

Asiantuntijapalvelujen kokonaisuudesta vastasi Urheasta 
valmennuksen kehittäjä Mika Saari.

Fyysinen valmennus ja harjoittelun 
asiantuntijatuki Urheassa
Urheassa jatkoi kaksi Nuorten Olympiavalmentajaa yleisval-
mennuksen statuksella. He olivat valmentaja Atte Pettinen 
sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) 
urheilubiomekaniikan asiantuntija Tapani Keränen, joka toi-
mi Urheassa pääkaupunkiseudun huippu-urheilun tukihenki-

lönä. Hänen tärkeimpänä kohderyhmänään ovat Olympiako-
mitean painopistelajit urheilijoineen ja valmentajineen.

Valmennuksen tieteellinen tuki kohdennettiin erityisesti 
urheilijoiden arkiharjoitteluun edesauttamaan harjoittelun 
laatua sekä arviointia harjoittelun tuloksellisuudesta. Tapa-
ni Keräsen työ kohdennettiin ensisijaisesti Olympiakomitean 
tukiurheilijoille ja heidän valmentajilleen. Laajemmin tuki 
kohdistui urheilijoiden valmentajien tietotaidon kehittämi-
seen koulutustapahtumina ja mentorointina.

Lajien ja urheilijoiden fyysisen valmennuksen tukena ja 
sparrareina jatkoivat fysiikkavalmentajat Jari Nordblom, Pek-
ka Sarasjärvi ja Mika Saari sekä uutena elokuussa 2017 aloit-
tanut Ari Haapalainen.

Psyykkinen valmennus 
Vuonna 2017 Urheassa järjestettiin kaksi psyykkisen valmen-
nuksen koulutusohjelmaa akatemiavalmentajille. Olympia-
komitean tukeman ”Valmentajien työhyvinvointi ja amma-
tillinen kehittyminen” -koulutusohjelman tavoitteena oli 
akatemiavalmentajien työssä kehittyminen, osaamistarpei-
den tunnistaminen ja työhyvinvointitaitojen vahvistaminen. 
Lisäksi tavoitteena oli lisätä työsuhdeosaamista ja työssä 
viihtymistä yhteistyössä työnantajatahojen kanssa. Koulutus-
ohjelma sisälsi kahdeksan ryhmätapaamista ja neljä henkilö-
kohtaista työnohjausta. Koulutukseen osallistui kahdeksan 
valmentajaa.

Toinen koulutusohjelma, ”TrainingFocus -psyykkisten 
taitojen kehittäminen osana lajivalmennusta” järjestettiin 
Urheassa viidettä kertaa ja siihen osallistui 10 valmentajaa. 
Koulutusohjelman tavoitteena oli tukea valmentajia urheilijan 

psyykkisten taitojen prosessinomaiseen kehittämiseen sekä 
psyykkisen valmennuksen tuloksellisuuden varmistamiseen. 
Lisäksi tavoitteena oli akatemiavalmentajien yhteisöllisyyden 
lisääminen ja yhteistyön tukeminen osallistuvan asiantunti-
juuden kautta.  

Vuonna 2017 Urhean psyykkisen valmennuksen vastaan-
ottopalveluita käytettiin 340 kertaa (joista ykköstason urhei-
lijoiden käyntikertoja oli 140) yhteensä 22 eri lajista. Osallis-
tuvaa asiantuntijuutta, jossa psyykkinen valmentaja toimii 
päävalmentajajohtoisesti lajin tukena, toteutettiin mm. ryt-
misessä voimistelussa, beach volleyssa, jääkiekossa ja judos-
sa. Urheassa toimi psyykkisinä valmentajina neljä urheilup-
sykologian asiantuntijaa ja yksi harjoittelija Valmennustiimi 
SportFocuksesta. 

Urheilufysioterapia
Vuoden 2017 osalta urheilufysioterapian asiantuntijapalvelui-
den teemana oli urheilijan suorituskykyisyyden parantuminen 
ja vamma-alttiuden vähentyminen. Fysioryhmiä järjestettiin 
mm. yleisurheilussa, rytmisessä voimistelussa, painissa, ju-
dossa ja beach volleyssa. Näiden lajien valmentajia oli mukana 
seuraamassa ja reflektoimassa ryhmätoimintaa. 

Urhean urheilijoille maksuttomat fysioterapian päivystys-
ajat toteutuivat kahtena päivänä viikossa. Päivystystoiminnan 
tavoitteena on taata nopea ensivaiheen kontakti vamman ar-
vioimiseksi ja hoito-ohjeiden saamiseksi ja jatkohoitoon oh-
jaamiseksi. 

Kuntoutusryhmä toteutui kerran viikossa aamuharjoitus-
ten aikaan. Kuntoutusryhmään voi osallistua urheilija, jonka 
vamma estää täysipainoisen harjoittelun ja jolle oma fysiote-
rapeutti on laatinut kuntoutusohjelman. Kuntoutusryhmässä 
Urhean fysioterapeutti valvoo kuntouttavan harjoittelun to-
teutumista oikein.  

Lääkäripalvelut
Bulevardin Klinikka tarjosi maksuttoman vastaanoton tason 
1 ja 2 urheilijoille, mikä oli varsin merkittävä tuki urheili-
joille. Yhteistyötä tiivistettiin Helsingin Urheilulääkäriase-
man HULAn kanssa, jonka kautta toteutettiin muun muassa 
urheilijoiden lääkärintarkastukset. Myös testaus ja eri alojen 
erikoislääkärien palvelut saatiin HULAn kautta entistä pa-
remmin urheilijoiden käyttöön. Marraskuussa 2017 HULA:n 
lääkäri Klaus Köhler palkattiin kehittämään terveydenhuollon 
toimintaa Urhean kärkilajien kanssa.

Ravitsemusvalmennus
Ravitsemusvalmennuksen vastaavana toimivat urheiluravit-
semuksen asiantuntijat Laura Manner (ETM) sekä Mari Lah-
ti (ETM). Valmennuksen toimintatapoja olivat urheilijoiden 
henkilökohtaiset konsultaatiot, tehostettu ravitsemusval-
mennuksen ohjelma pilottilajeissa, asiantuntijaluennot van-
hemmille ja urheilijoille, valmentajayhteistyö ja -tuki sekä 
asiantuntijaverkoston rakentaminen ja vahvistaminen.

Urheilijoiden kaksoisura
Kaksoisuran tukeminen ja siihen liittyvä asiantuntijatyö kat-
sottiin kuuluvaksi osaksi asiantuntijapalveluita, vaikkakin ur-
heilun ja opiskelun yhdistäminen on koko akatemiatoiminnan 
perustehtävä. Urheasta kaksoisuran palvelun kehittämisestä 
vastaa Juha Dahlström, jolla on myös valtakunnallinen kehit-
tämisvastuu asiasta.

Suomen Antidopingtoimikunta kävi pitämässä säännölli-
sesti asiantuntijaluentoja ja infotilaisuuksia toisen asteen ur-
heiluoppilaitoksissa.

Tärkeänä tukipalveluna urheilijoille on apu asumisjärjes-
telyissä. Urhea jatkoi yhteistyötä Helsingin seudun opiskeli-
ja-asuntosäätiö HOAS:in kanssa, jonka kautta pystyttiin jär-
jestämään asuntoja muutamille Urhean urheilijoille.

URHEAN TUKI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN 
VASTUU HENKILÖT OVAT:
Mika Saari - Asiantuntijapalvelut, valmennuksen  
kehittäminen ja fysiikkavalmennus

Juha Dahlström - Opinto- ja uraohjaus 

Juha Koistinen - Fysioterapia

Terhi Lehtoviita - Psyykkinen valmennus 

Laura Manner - Ravintovalmennus

Helsingin Urheilulääkäriasema - Terveydenhuolto  
ja testaus

Jari Savolainen - Urheilun ja työharjoittelun/ 
osa-aikatyön yhdistäminen 
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HALLINTO

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa 31.12.2017
Muut
Puolustusvoimien Urheilukoulu 

Suomen Olympiakomitea

Suomen Paralympiakomitea

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

Kisakalliosäätiö

Laurea ammattikorkeakoulu

Metropolia ammattikorkeakoulu

Stiftelsen Arcada

Suomen Olympiakomitea

Urheilulääketieteensäätiö

Vantaan kaupunki

Lajiliitot
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 

Kaupungit
Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Tuki- ja asiantuntijapalvelut
Bulevardin Klinikka

Fyteko Oy / Suomen Liikuntafysio 

Helsingin Urheilulääkäriasema

SportFocus Oy

Tmi Laura Manner

Oppilaitokset
Aalto-yliopisto

Arcada – Nylands svenska yrkeshö-
gskola

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

Vuosi 2017 oli Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian taus-
talla toimivan Urhean–säätiö sr:n neljäs toimintavuosi. 

Urhea-säätiön hallinto on kyennyt vastaamaan Pääkaupun-
kiseudun urheiluakatemian laajentuneeseen toimintaan sekä 
Urhea-säätiö sr:n kasvaneeseen henkilöstömäärään. Vuoden 
keskeisinä tapahtumia hallinnon osalta olivat uuden säätiö-
lain mukaiset sääntömuutokset, asiantuntijapalveluiden kil-
pailutus, toiminnallinen yhteistyö Suomen Olympiakomitean 
kanssa sekä Urheahallin edistäminen. 

Henkilöstö
Urhea-säätiö toimi vuoden aikana työnantajana neljälletois-
ta henkilölle, joista kymmenen työskenteli Urhea-säätiölle 
päätoimisina työntekijänä. Uusina päätoimisina työntekijöinä 
aloittivat yleisurheiluvalmentaja Suren Ghazaryan (1.1.2017 
alkaen), salibandy- ja yleisvalmennus Ari Haapalainen 
(1.8.2017 alkaen), parayleisurheiluvalmennus Maarit Kurki 
(1.1.2017 alkaen) ja painivalmennus Juha Lappalainen (1.1.2017 
alkaen). Osa-aikaisia työntekijöitä Urhea-säätiössä työsken-

teli vuoden aikana neljä, joista uusia olivat painivalmentaja 
Niko Kettunen (1.1.2017 alkaen), terveydenhuollon koordi-
naattori Klaus Köhler (1.11.2017 alkaen) ja avustaja Anna Vla-
soff (18.1.-1.5.2017).

Hallitus
Hallituksen tehtävänä on tehdä operatiivisia päätöksiä, val-
voa säätiön taloutta sekä valmistella asiat valtuuskunnan ko-
kouksiin. Vuoden aikana hallitus kokoontui yksitoista kertaa 
sekä sen lisäksi se piti kaksi sähköpostikokousta. Erityisesti 
hallitusta työllisti Urhea-kampushankkeen valmistelu. Halli-
tuksen puheenjohtajana toimi Perho Liiketalousopiston reh-
tori Juha Ojajärvi ja varapuheenjohtajana Suomen Olympiako-
mitean asiantuntija Anna Kirjavainen.

Valtuuskunta
Valtuuskunnan tehtävänä oli vastata Urhean strategisesta 
kehittämistyöstä, tehdä suuria linjapäätöksiä sekä hyväksyä 
uudet kumppanit osaksi Urhean yhteistyöverkostoa. Uuden 
säätiönlain myötä valtuuskunta hyväksyi hallituksen muu-
tosesitykset säätiön sääntöihin, joiden mukaan valtuuskunta 
muutetaan hallintoneuvostoksi ja vuosikokouksen ajankohta 
siirretään marraskuulta huhti-toukokuulle. Samalla tulevalle 
hallintoneuvostolle tulee tehtäväksi hyväksyä säätiön tilin-
päätös vuosikokouksessaan. 

Valtuuskunta kokoontui vuoden aikana neljästi. Pu-
heenjohtajana toimi Seppo Pitkänen ja varapuheenjohtajina 
Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Jarmo Mäkelä ja Haa-
ga-Helia ammattikorkeakoulun koulutusohjelmajohtaja Petri 
Vainio. 

Talous- ja henkilöstöhallinto
Urhea-säätiö sr:n talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut 
hankittiin ostopalveluna Perho Liiketalousopistolta. Marianne 
Hoffren työskenteli kaksi päivää viikossa Urhean toimitiloissa 
vastaten juoksevista talous- ja henkilöhallinnon tehtävistä. 

Muita keskeisiä tapahtumia vuoden aikana
Tiivis yhteistyö Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemia-
ohjelman kanssa jatkui. Simo Tarvonen toimi niin Urheiluaka-
temiaohjelman johtajana kuin Pääkaupunkiseudun urheilua-
katemian johtajana. Juha Dahlströmillä oli valtakunnallinen 
kehittämisvastuu urheilijoiden kaksoisuratyöstä ja hän oli 
nimetty myös viralliseksi Olympiakomitean kaksoisuravas-
taavaksi. Jari Savolaisella oli merkittävä rooli valtakunnalli-
sessa yläkoulutyössä ja Mika Saarella valmentajayhteisöjen 
kehittämisessä.

Urhea-hallin suunnittelutyö edistyi vuoden aikana mo-
nella tapaa. Helsingin kaupungin kanssa toteutettiin selvi-
tystyö urheiluhallin ja koulurakennuksen hallintomallista. 
Merkittävä tunnustus hankkeelle oli, että hanke kirjattiin 
Helsingin 2018-2022 strategiaan. Tämä kirjaus vauhdit-
ti monia prosesseja erityisesti Helsingin kaupungin osalta. 
Myös valtionvallan suuntaan hankkeen osalta oltiin aktiivi-
sia. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja esittelivät hankkeen 

urheiluministeri Sampo Terholle syyskuussa. Myös Opetus- 
ja kulttuuriministerin Liikuntayksikön virkamiehet pidettiin 
tietoisina hankkeen edistymisestä. Syyskuussa säätiön hal-
litus teki päätöksen Urhea-halli Oy:n perustamisesta, johon 
neuvoteltiin syksyn aikana mukaan muita osakkaita.

Asiantuntijapalvelut kilpailutettiin tammikuussa 2017. 
Fysioterapiapalveluiden tuottajaksi valittiin Fyteko Oy / Suo-
men Liikuntafysio, psyykkisen valmennuksen palveluiden 
tuottajaksi SportFocus Oy ja ravintovalmennuksen palvelui-
den tuottajaksi Tmi Laura Manner.

Urhea-säätiön sääntöjä muutettiin uuden säätiölain mu-
kaisesti. Suurimpi sääntömuutoksia oli valtuuskunnan nimen 
muuttaminen hallintoneuvostoksi ja samalla sille annettiin 
tehtäväksi tilinpäätöksen hyväksyminen. Vuosikokouksen 
ajankohta siirrettiin marraskuulta huhti-toukokuulle.

Suomen Ratsastajainliitto hyväksyttiin Pääkaupunkiseu-
dun urheiluakatemian kumppaniksi huhtikuun kokouksessa.

Suomen Olympiakomitea julkaisi uuden urheiluakatemi-
alogon ”Suomen urheiluakatemiat”, jonka Urhea otti käyt-
töön vuoden lopulla.
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TALOUS
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yhteistyöverkoston 

toiminta perustuu pitkälti toimijoiden omaan taloudelli-
seen panostukseen Urhea-verkostossa. 

Syksyllä 2016 tehdyn arvion mukaan Urhea-verkoston 
toimijat kohdentavat vuodessa 4,9 miljoonaa euroa urhei-
luakatemiatyöhön. Tästä oppilaitosten urheilutoimintaan 
(valmentajapalkkaus, harjoittelupaikat, välineet, kilpailu-
toiminta, kansainvälinen toiminta, kuljetukset, asiantunti-
jat, urheilijoiden ohjaus) osoittama määrä on arviolta noin 
2,4 m €. 

Lajiliittojen ja seurojen valmentajien palkkaukseen osoit-
tama osuus oli arviolta noin 860 000 euroa. Tähän summaan 
sisältyi yhteensä 27 nuorten Olympiavalmentajan palkkatu-
ki, joka kohdennettiin Urhean toimintaan lajien kautta Suo-
men Olympiakomitean Huippu-urheiluyksiköltä. Muiden 
Urhea-verkoston toimijoiden, kuten Puolustusvoimien urhei-
lukoulun, Kisakallion urheiluopiston, Kilpa- ja huippu-urhei-
lun tutkimuskeskuksen ja Huippu-urheiluyksikön talouspa-
nostus oli noin 1,2 m€. 

Helsingin ja Vantaan kaupunkien suora taloudellinen 
tuki Urhea-säätiölle oli vuonna 2017 107 000 €. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön (OKM) tuki koordinointiin ja asiantun-
tijapalveluihin oli 450 000 €, josta 50 000 € ohjattiin läpi-
kulkueränä Kisakallion urheiluopiston valmennuskeskukselle 
taitovalmennuksen kehitystyöhön. Tätä läpikulkuerään ei kir-
jattu lainkaan Urhea-säätiön tulokseen. Muutoin Opetus- ja 
kulttuuriministeriön tuki käytettiin koordinaatiosta vastaavi-
en toimihenkilöiden palkkaukseen sekä asiantuntijapalvelui-
hin. OKM:n tuki oli osoitettu ajalle 1.4 2017 – 31.3. 2018, joten 
tuesta 41 999 € kirjattiin taseeseen käytettäväksi vuoden 2018 

kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.
Urheilijoiden ura- ja opinto-ohjauksen kuluista vastasi-

vat oppilaitokset osoittamalla henkilökuntansa työaikaa ur-
heilijoiden ohjaukseen. Tämän työn arvon on arvioitu olevan 
muutamia satoja tuhansia euroja vuodessa. Valmennuksen 
kuluista vastasivat lajiliitot, seurat, alueen urheiluoppilaitok-
set sekä Huippu-urheiluyksikkö nuorten Olympiavalmentaja-
ohjelman kautta. 

Asiantuntijatyö rahoitettiin Urhea-säätiön ja verkoston 
oman rahoituksen turvin. Urhea-säätiö käytti urheilijoiden 
tuki- ja asiantuntijapalveluihin vuoden aikana 226 053 euroa, 
joka on koko liikevaihdosta 25 %. Verkoston oma panostus 
asiantuntijapalveluihin arvioitiin olevan vajaa 300 000 euroa. 

Helsingin kaupungin Liikuntavirasto myönsi Urhea-sää-
tiölle säätiöavustusta 87 000 euroa vuodelle 2017. Vastaavas-
ti Vantaan kaupunki oli rahoittamassa Urhea-säätiön kautta 
yhtä nuorten Olympiavalmentajaa 10 000 eurolla sekä van-
taalaisten yläkouluikäisten nuorten harjoittelupaikkoja 10 000 
eurolla.

Urhea-säätiön liikevaihto oli vuonna 2017 886 993,03 eu-
roa. Kasvua edellisestä vuodesta oli reilut 20 %. Tilikauden 
tulos jäi 3276 euroa positiiviseksi. Liikevaihdosta käytettiin 
noin 7 % hallinnollisiin kuluihin, joita olivat muun muassa 
taloushallinnon kulut ja tilaisuuksien järjestäminen. Noin 93 
% Urhea-säätiön liikevaihdosta käytettiin suoraan urheilun 
tekemiseen kuten valmennukseen, asiantuntijapalveluihin, 
olosuhteisiin sekä verkoston koordinointiin ja yläkouluverkon 
rakentamiseen.

Urhea-säätiö osti talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut 
ostopalvelusopimuksella Perho Liiketalousopisto Oy:ltä.

Urheaverkoston talousraami noin 4,9 milj €

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen kehitys Urhealle
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VIESTINTÄ
Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen 

verkostotyö käynnistyi vuonna 2017. Samalla Suomen 
Olympiakomitean markkinointiosasto uudisti ja loi Suomen 
Urheiluakatemioille uuden yhteisen tunnuksen ja 
logon, sekä tarkat ohjeet sen käytölle.

AD Ville Olki päivitti Pääkaupunkiseu-
dun urheiluakatemian ilmeen suunnit-
telemalla Urhealle uudet roll upit ja 
nettisivujen yläbannerin.

Urhean viestinnän pääkana-
valla www.urhea.fi-sivuilla vie-
railtiin vuoden aikana yli 251 
000 kertaa. Nousua edelliseen 
vuoteen oli yli 60 000, mikä 
kertoo Urhean kiinnostavuuden 
lisääntymisestä. Eniten käytiin 
katsomassa opiskelu- sivuja, yli 
92 000 kertaa ja siellä suurinta 
kiinnostusta herättivät perusas-
te. Urhean Facebookin tykkääjien 
määrä ylitti vuoden aikana 1100 tyk-
kääjän rajan. 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian 
instagram-tilin tavoitteena on ollut seurata 
urheilijoiden omia päivityksiä ja jakaa niitä eteen-
päin. Pääpainona on ollut aktiivinen seuranta sekä päivittä-
minen varsinkin arvokilpailujen yhteydessä. Urheilijoiden 
tietoisuutta Urhean instagram tilistä on pyritty lisäämään 
linkittämällä instagram logo facebook sivuille sekä kehotta-
malla urheilijoita lisäämään omiin päivityksiin Urhean insta-
gram @urhea_fi. julkaisuja on tehty lähes 350.

Lauri Markkasen NBA varaus kesällä 2017 ja koripal-
lon koti EM-kisat elo-syyskuussa lisäsivät räjähdysmäisesti 
HBA-Märskyn poikien koripallojoukkueen toiminnan kiin-
nostavuutta eri medioissa. Valmentajat Antti Koskelainen ja 
Hanno Möttölä antoivat vuoden aikana useita lausuntoja niin 
kotimaisissa kuin ulkomaisissakin TV-ohjelmissa. 100-vuo-
tiaan Suomen Presidentin Itsenäisyyspäivän vastaanotolla 

pääsivät TV:ssä esille mm. nuori aitajuoksija Viivi Lehikoinen, 
Urhean piirissä varttunut koripallomaajoukkueen kapteeni 
Shawn Huff ja Urhea-säätiön hallituksen jäsen Lea Hakala.

Matkalla Huipulle -verkkolehti ilmestyi vuoden 
2017 aikana neljä kertaa. Ensimmäinen verk-

kolehti ilmestyi 11.4. ja sen teemana oli ur-
heilijoiden kaksoisura mahdollisuudet 

Urheassa eri koulutusasteilla. Toinen 
verkkolehti ilmestyi 20.6. ja sen tee-

mana oli urheilija videot. Kolmas 
verkkolehti ilmestyi 30.10. ja sen 
teemana oli Huippu-urheilijan 
kaksoisura urheilutuloksen tu-
kena. Neljäs verkkolehti ilmestyi 
22.12. ja sen teemana oli Pyeon-
gchangin Olympialisiin ja Para-
lympialaisiin valmistautuminen. 

Laajasalon opiston opiskelijat te-
kivät sisältöjä Matkalla Huipulle – 

verkkolehteen 2/2017. 
Urhean kumppanuusoppilaitokset 

markkinoivat eri tilaisuuksissa ja omilla 
nettisivuillaan koulutusohjelmiaan, joihin 

Urhean ja lajiliittojen tai seurojen toiminta on 
vahvasti linkittynyt.

Ylen Sportmagasinet –ohjelmassa esiintyivät vuoden ai-
kana mm. telinevoimistelija Tomi Tuuha, triathlonisti Kaisa 
Sali, jalkapalloilija Rasmus Schùller ja OVOn joukkuevoimis-
telijat. Yleisurheilun MM-kisoissa elokuussa Pohjois-Haagan 
yhteiskoulun rehtori Tuomas Raja toimi Yle puheen asiantun-
tijana. Yle puheen Urheilukansanradio ohjelmassa 13.11. kan-
salaismielipiteitä olivat arvioimassa beach volley ammattilai-
nen Riikka Lehtonen ja Urhean huippu-urheilukoordinaattori 
Juha Dahlström.

Urhea kampus –hankkeesta kirjoitettiin Helsingin Sano-
missa Vallilan alueen kehittymistä käsittelevässä artikkelissa 
sekä kun Helsingin kaupunki julkaisi tärkeimmät isot raken-
nushankkeensa.

URHEAN SIVUILLA vierailtiin vuoden aikana 251 438

AJANKOHTAISTA palstalla julkaistiin 65 juttua

FACEBOOKISSA julkaistiin 269 juttua. Eniten postauksia 

(9879) sai 8.1. julkaistu juttu ”Videomateriaalia uudesta 

yläkoulujen soveltuvuuskokeesta” ja toiseksi eniten 

postauksia (7998) sai 28.5. julkaistu juttu ” Suomelle kultaa 

naisissa ja junioreissa joukkuevoimistelun MM-kisoissa”

INSTAGRAMISSA kovin linkittäjä on Suomen ”beachvol-

leyteamfinland” ja Urhea seuraa reilua 320 urheilijaa

YOUTUBE -kanavalla julkaistiin yhdeksän uutta videota, 

kaikkia videoita katsottiin yhteensä 8971 kertaa

VUODEN KATSOTUIN uusi video oli Laajasalon opiston 

Sami Ikosen ja Kim Hämäläisen tekemä video Judoka 

Emilia Kanervasta. 
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URHEA-KAMPUS

URHEAN yksi merkittävimmistä kehityshankkeista on ra-
kentaa Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteyteen 
urheilun ja opiskelun kampus, jossa urheilutilat, opiskelu, 
ruokailut, asuminen ja terveydenhuolto sijaitsisivat yhdellä 
samalla kampuksella. Uuden kampuksen sydän olisi noin 12 
000 m2 monilajinen urheiluhalli, joka ensi sijaisesti palve-
lisi urheilijan polulla olevia nuoria urheilijoita sekä huipul-
le tähtääviä aikuisurheilijoita. Lisäksi kampus toimisi myös 
monipuolisen lasten liikunnan keskuksena. 

Samaan yhteyteen sijoitettaisiin urheilijoiden koulutusta, 
ruokailumahdollisuudet sekä asumista. Urhean asiantuntija-
verkoston kautta kampuksella olisi keskitetty myös urheili-
joiden terveydenhuollon palvelut. Helsingin urheilulääkäri-
aseman HULA:n siirtyminen kampukselle toisi sinne myös 
testaus- ja tutkimustoimintaa.

Urheilun ja opiskelun kampus mahdollistaa entis-
tä paremmin uuden toimintatavan – yhdessä tekemisen ja 

osaamisen jakamisen – toteuttamisen käytännössä. Ma-
joituspalvelut avaisivat ikkunaa kansainvälistymiselle, kun 
painopistelajeissa voitaisiin järjestää leiritystoimintaa ulko-
maalaisten joukkueiden kanssa. 

Keskeinen sijainti, hyvät liikenneyhteydet ja lentokentän 
läheisyys tuovat kampuksen myös niiden suomalaisurheili-
joiden ulottuville, jotka kisaavat eri puolilla maailmaa pis-
täytyen aika ajoin kisojen välissä kotimaassa. Toisaalta hyvä 
julkinen paikallisliikenne mahdollistaa kampuksen hyödyn-
tämisen metropolialueen lapsille ja nuorille päivittäisval-
mennuksen ja koulutuksen keskuksena.

Urhea–halli on merkitty Opetus- ja kulttuuriministeriön 
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennushankkeeksi ja se 
on merkitty valtion hankerahoitussuunnitelmaan. Helsingin 
kaupunki tukee voimakkaasti hanketta ja Helsingin liikun-
tavirasto onkin merkinnyt hankkeen investointiohjelmaansa 
vuosille 2019-2020. Opiskelevien urheilijoiden asuinkerros-

URHEILUN JA OPISKELUN KESKUS

talo toteutetaan yhdessä Helsingin seudun opiskelija-asun-
tosäätiön HOAS:in kanssa. Suomen Olympiakomitea sekä ur-
heilujärjestöt ovat vahvasti puoltamassa hanketta ja pitävät 
sen toteutumista erittäin tärkeänä.

Vuoden 2017 aikana tehtiin yhdessä Helsingin kaupungin 
kanssa kokonaisuuden hallintomalliselvitystä. Selvityksen 
tuloksena Urhea-säätiö sr päätti perustaa oman osakeyhtiön 
hallinnoimaan urheiluhallia ja sen rakennustyöitä. Syksyn 
2017 aikana käytiin useita neuvotteluja hyvällä menestyksel-
lä pienosakkaiden mukaan saamiseksi halliyhtiöön. Vuoden 
loppuun mennessä alustavat sopimukset oli tehty viiden pie-
nosakkaan kanssa. 

Myös kaavamuutosta työstettiin pitkin vuotta. Lop-
puvuodesta kaavan valmistelu saatiin jo lähes valmiiksi. 
Joulukuussa saatiin ensimmäinen urakoitsijoiden anta-
ma kustannusarvio urheiluhallista. Kustannusarvio vasta-
si suuruusluokaltaan aiemmin tehtyjä suunnitelmia. HOAS 

oli vahvasti mukana kampuksen suunnittelussa. Erityisesti 
HOASin projektipäällikön Matti Kauppilan panos niin asuin-
kerrostalon kuin urheiluhallinkin suunnittelussa oli mer-
kittävä. Varsinaisesta arkkitehtuurisesta suunnittelutyöstä 
vastasi arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen.     

Urhean tavoitteena on, että kampuskokonaisuuden ra-
kennustyöt voitaisiin aloittaa kesällä 2019 niin, että koko-
naisuus valmistuisi vuoden 2021 alussa. 

T
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LIITE 1. 
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat Urheassa 31.12.2017 

Ahtiainen Niina beach volley

Aliu Krenar nyrkkeily

Andersson Saga yleisurheilu 

Forsberg Jere parajousiammunta

Friman Cristian ammunta

Heino Jere paini

Heino Ville paini

Honkanen Riikka  alppihiihto

Jylhä Martti  maastohiihto

Järvilehto Kalle lumilautailu

Kanerva Emilia judo

Kanninen Topi freestyle

Kauste Oona curling mixed doubles

Khataev Arslan nyrkkeily

Kinnunen Jarkko yleisurheilu 

Kirmes Oskar voimistelu

Korpio Nella alppihiihto

Kotaja Amanda parayleisurheilu

Kuosmanen Elias paini

Kylliäinen Tanja uinti

Lahti-Liukkonen Taru beach volley

Lehikoinen Viivi yleisurheilu 

Lehtonen Riikka beach volley

Levo Harri  pikaluistelu

Lilja Liisa paratriathlon 

Lindfors Anton lumilautailu

Lindfors Viveca taitoluistelu

Malin Markus  lumilautailu

Manni Henry parayleisurheilu

Markkanen Jessica parauinti 

Mattila Esa-Pekka parayleisurheilu

Mikkola Monica purjehdus

Muhonen Oskari purjehdus

Mäkelä Kristiina yleisurheilu 

Mäkinen Oskari judo

Mörö Oskari yleisurheilu 

Nirkko Tapio purjehdus

Närevaara Milja rytminen voimistelu j.

Oikari ida rytminen voimistelu j.

Oja Ronja parayleisurheilu

Ojala Aleksi yleisurheilu 

Ojanaho Olli suunnistus*

Oláh Benedek pöytätennis

Ora Inka rytminen voimistelu j.

Parkkinen Anniina beach volley

Parkkisenniemi Emmi  lumilautailu

Partanen Aku yleisurheilu 

Partanen Jussiville taitoluistelu, jäätanssi

Pasanen Sanna keilailu*

Paumola Ville  lumilautailu

Penttala Jussi  freestyle

Penttala Olli  freestyle

Petäjä-Sirén Tuuli purjehdus

Piiroinen Peetu lumilautailu

Piispanen Toni parayleisurheilu

Poutala Mika pikaluistelu

Raitanen Topi yleisurheilu 

Rantala Emma  rytminen voimistelu j.

Rantamäki Tomi curling mixed doubles

Rehnberg Mikko lumilautailu

Romar Andreas  alppihiihto

Rukajärvi Enni lumilautailu

Ruskola Noora purjehdus

Ruusuvuori Emil tennis

Sali Kaisa triathlon 

Salonen Jimi freestyle

Sandblom Linda yleisurheilu 

Sandell Marcus  alppihiihto

Selenius Henri paini

Sinisalo Ida beach volley

Suomalainen Samuli  pikaluistelu

Suur-Hamari Matti lumilautailu

Tapper Kaarle  purjehdus

Tenkanen Tuula purjehdus 

Tonteri Roope  lumilautailu

Torsti Samu alppihiihto

Turkkila Juulia taitoluistelu, jäätanssi

Törn Cecilia taitoluistelu, jäätanssi

Uusimäki Hilla yleisurheilu 

Vainio juulia rytminen voimistelu j.

Ven Robert olympiasoutu

Veromaa Mopsi ammunta

Versluis Mathias taitoluistelu, jäätanssi

Virkkunen Amanda rytminen voimistelu j.

Wulff Mikaela purjehdus

Vuorinen Niko miekkailu

LIITE 2. 
Aikuisten EM- ja MM-kisaedustajat 2017

Alppihiihto
Riikka Honkanen MM/42
Eemeli Pirinen MM/33
Joonas Räsänen MM/31
Samu Torsti MM/31

Ampumaurheilu
Simo Partanen EM/8, jEM/2

Beach volley
Nina Ahtiainen EM/25
Anniina Parkkinen EM/5
Riikka Lehtonen EM/25, MM9
Taru Lahti- Liukkonen EM/5, MM9
Jyrki Nurminen EM/25
Pekka Piippo EM/25
Isa Sinisalo EM/25

Curling
Oona Kauste EM/11, MM/7
Tomi Rantamäki MM/7

Freestyle
Topi Kanninen MM/33
Jussi Penttala MM/13
Olli Penttala MM/35
Jimi Salonen MM/12

Joukkuevoimistelu
Anniina Taulos MM/3
Iida Pasanen MM/3
Irina Khanoukaeva MM/3
Janina Klang MM/3
Jasmin Rasinkangas MM/3
Jenna Alavahtola MM/3
Laura Hirvonen MM/3
Mira Syrjälä MM/3
Sanna Väkiparta MM/3
Sanni Lehto MM/3

Jousiammunta
Jere Forsberg paraMM/9

Jääkiekko
Emma Nuutinen MM/3
Minttu Tuominen MM/3

Kilpa-aerobic
Verena Kortelainen jEM/5
Maija Keurulainen jEM/5

Lumilautailu
Kalle Järvilehto MM/18 slope style
Janne Korpi MM/22 halfpipe, MM/23 slope style
Anton Lindfors MM/23 cross
Markus Malin MM/6 halfpipe
Ville Paumola MM/5 slope style, MM/6 halfpipe, MM/21 
big air
Mikko Rehnberg MM/48
Rene Rinnekangas Mm/14 slope style
Enni Rukajärvi MM/2 bir air
Matti Suur-Hamari MM/1 paracross, MM/1 banked 
slalom
Roope Tonteri MM/4 big air

Maalipallo
Eetu Eronen EM/7
Susanna Halme EM/8
Miika Honkanen EM/7
Susanna Hynynen EM/8
Iida Kauppila EM/8
Jarno Mattila EM/7
Ville Montonen EM/7
Markus Tihumäki EM/7
Joni Ylönen EM/7

Miekkailu
Michaela Kock EM/67, jEM/14
Alexander Lahtinen MM/108, EM/47, jEM/14
Jaakko Paavolainen MM/120, EM/64, jEM/14
Anna Salminen MM/49, EM/35, jEM/14
Niko Vuorinen MM/97, EM/50, jEM/14

Motocross
Henric Stigell jMM/3

Muodostelmaluistelu
Ainoliina Aho MM/2
Sofie Ahti MM/2
Nina Arisalo MM/2
Ina Ekholm MM/2
Eira Hiltunen MM/2
Anni Kaiku MM/2
Josefiina Niemi MM/5
Inka Nyblom MM/2
Miitta Paajanen MM/2
Ida Rauhala MM/2
Roosa Rokkanen MM/2
Camilla Sundgren MM/2
Martina Timonen MM/5
Katarina Tötterman MM/5
Sara Vierelä MM/2
Nona Vihma MM/5



30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA | 2017 31URHEAN VUOSI | 2017

Nykyaikainen 5-ottelu
Eevi Bengs MM/1 laser run, jMM/2 laser run

Pikaluistelu
Mika Poutala MM/5, MM/21

Purjehdus
Tuuli Petäjä-Siren MM/2, MM/21, EM/10
Monika Mikkola EM/17
Waltteri Moisio EM/26
Oskari Muhonen MM/11
Tapio Nirkko EM/24
Noora Ruskola EM/22
Aleksi Tapper EM/77
Kaarle Tapper EM/38
Tuula Tenkanen EM/5
Mikaela Wulff EM/32

Pyörätuolikelaus
Amanda Kotaja MM/1
Henri Manni MM/3, MM/5
Esa-Pekka Mattila MM/9
Toni Piispanen MM/2

Pyörätuolirugby
Tuukka Nisso EM/8
Jukka Parviainen EM/8
Anna Pasanen EM/8
Antti Sinisaari EM/8
Aino Tapola EM/8
Tuomas Tella EM/8

Pöytätennis
Benedek Olah MM, jEM/26
Miikka O`Connor jEM/26

Rytminen voimistelu
Rebecca Gerbalo jEM/11
Siiri Joronen MM/11
Elisa Liinavuori MM/11
Milja Närevaara MM/11
Ada Oikari MM/11
Emma Rantala MM/11
Juulia Vainio MM/11
Amanda Virkkunen MM/11
Jouki Tikkanen jEM/11

Soutu
Robert Ven MM/16

Squash
Emilia Korhonen jEM/10
Riina Koskinen jEM/10
Henrik Mustonen jEM/7
Emilia Soini jEM/10
Matias Tuomi jEM/7
Olli Tuominen  jEM/7
Jami Äijänen jEM/7

Sulkapallo
Henri Aarnio jEM/17
Eetu Heino MM/17, EM/9
Ilkka Heino jEM/17
Anton Kaisti jEM/9
Kalle Koljonen MM/33, EM/17
Airi Mikkelä MM/33, EM/33
Jenny Nyström jMM/33, jEM/9
Sonja Pekkola jMM/33, jEM/9
Nanna Vainio MM/33, EM/17

Suunnistus
Topi Raitanen jMM/10
Olli Ojanaho MM/27

Taekwondo
Teemu Heino MM/17

Taitoluistelu
Jussiville Partanen  MM/24, EM/17
Cecilia Törn MM/24, EM/17
Viveca Lindfors EM/23
Valter Virtanen MM/33, EM/23

Tanssiurheilu
Markus Hirvonen EM/9
Cladia Ketonen EM/27, MM/40
Taina Savikurki EM/2, MM/1
Jaak Vainomaa EM/2, MM/1
Hanna Vammeljoki EM/22, MM/26

Telinevoimistelu
Oskari Kirmes, JEM/16, olympialaiset
Tomi Tuuha EM/15, jEM/16
Heikki Niva jEM/16
Emil Soravuo jEM/16

Triathlon
Kaisa Lehtonen EM/1, MM/3
Liisa Lilja MM/1, EM/1

Uimahypyt
Roosa Kanerva EM/8, MM/35, MM/36
Juho Junttila EM/22, EM/24

Uinti
Kaisla Kollanus jMM/11
Riku Pöytäkivi MM/22, Em/16, EM/30, jEM/9, jEM/7, 
jEM/8
Vilma Oura EM/16, EM/33, EM/35
Vilma Ruotsalainen EM/14, EM/18, EM/20, EM/22
Fanny Teijonsalo MM
Andrei Tuomola EM/14, EM/36, EM/38, EM/55, jEM/9, 
jEM/8
Lotta Upanne EM/28, EM/31, EM/41

Yleisurheilu
Jarkko Kinnunen MM/23
Amanda Kotaja paraMM/1
Henry Manni paraMM/3
Kristiina Mäkelä MM/16
Aleksi Ojala MM/14
Arttu Pajulahti MM/29
Toni Piispanen paraMM/2
Linda Sandblom MM/29
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA
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. 

YHTEYSTIEDOT

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

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

Mika Saari
Valmennuksen kehittäjä, valmentaja
0400 924 159 | mika.saari@urhea.fi

Jari Savolainen
Urheiluyläkoulujen kehittäjä ja valmentaja
040 530 7679 | jari.savolainen@urhea.fi

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


