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Marko Junttila

Urhean vuosi 2018

Urheas verksamhet år 2018
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ääkaupunkiseudun urheiluakatemia perustuu vahvaan
yhteistyöverkostoon, joka laajuudessaan ja monipuolisuudessaan hakee vertaistaan. Urheilulajien, oppilaitosten, kaupunkien, urheiluopistojen, puolustusvoimien ja monen urheilun taustalla vaikuttavan tahon muodostamassa verkostossa
oli vuoden 2018 lopulla mukana lähes 5000 urheilijaa. Tiivis
yhteistyö Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön
kanssa vahvistaa Urheaa monella tavalla ja painottaa Urhean
valtakunnallista merkitystä.
Urhean missio on urheilijan kaksoisura. Kaksoisuralla käsitetään urheilun ja opiskelun tai työn yhdistämisen lisäksi
myös mahdollisuutta panostaa täysillä urheiluun ja sen jälkeen hallittua urasiirtymää seuraavaan elämänvaiheeseen.
Onnistuessaan kaksoisura on tärkeä menestystekijä urheilijan uralla ja auttaa urheilijaa tavoittelemaan
tea
rajojaan.
mi
ko
a
i
Vuoden 2018 urheilumenestyksen kirkp
kaimpia hetkiä olivat lumilautailija Matti
Suur-Hamarin kulta ja pronssi paralympialaisissa Etelä-Korean PyeongChanginissa ja jääkiekkonaisten Minttu
Tuomisen, Emma Nuutisen, Ronja Savolaisen ja Ella Viitasuon pronssi samassa kaupungissa pidetyissä olympialaisissa. Yksi suuri urheilu-ura myös
päättyi, kun pikaluistelija Mika Poutala
lopetti upean uransa PyeongChanginissa
olympialaisiin.
Yksi vuoden 2018 mielenkiintoisista ilmiöistä oli urheilijoiden kannanotot erilaisiin
yhteiskunnallisiin asioihin. On hienoa, että urheilijat
tiedostavat oman mahdollisuutensa vaikuttaa ja haluavat olla
mukana keskusteltaessa tärkeistä asioita.
Urhean vuosi 2018 oli täynnä toimintaa. Lajiyhteistyön
tiivistymisen kautta pystyimme rakentamaan parempaa valmennusta urheilijoille, vammaisurheilun asema vahvistui
ja valmentajien osaamiseen panostettiin määrätietoisesti.
Yläkoulutoiminta laajeni ja Urhea-säätiön henkilöstömäärä
kasvoi. Historiallista oli Urhea-halli Oy:n perustaminen. Sen
seurauksena Urhea-hallin suunnittelu vauhdittui ja pitkäaikainen haaveemme urheilun ja koulutuksen kampuksesta otti
ison harppauksen eteenpäin.
Kiitos Teille kaikille Urhean verkostossa toimiville ja meidän kanssa yhteistyötä tekeville. Urhean vuosi 2018 oli hieno
– olkoon vuosi 2019 vielä parempi.
Simo Tarvonen
toiminnanjohtaja
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

elsingforsregionens idrottsakademi Urhea grundar sin
verksamhet på ett starkt nätverk av mångsidigt samarbete som saknar motsvarighet. Nätverket byggs upp av idrottare, utbildningsanordnare, städer och kommuner, idrottsinstitut, försvarsmakten och flera andra aktörer som verkar
i bakgrunden för att stödja idrott. År 2018 medverkade nästan
5000 idrottare. Det täta samarbetet med Finlands Olympiska
Kommittés enhet för toppidrott stärker Urhea på många sätt
och framhäver idrottsakademins betydelse nationellt.
Urheas målsättning är att göra en dubbelkarriär möjlig
för toppidrottare. Med dubbelkarriär menas att idrottaren
har möjlighet att kombinera idrott och studier eller arbete
och dessutom satsa fullt på idrotten. Det innebär också att
idrottaren ska kunna få en smidig övergång till nästa
karriärs- och livsskede. En fungerande dubbelkarriär är en viktig faktor för framgången inom
den egna grenen och karriären, och hjälper
idrottarna att förstå och förverkliga sin
potential.
Till det gångna årets ljusaste stunder
av idrottsframgång hör snowboardåkaren Matti Suur-Hamaris guld och brons
i Paralympiska spelen i Pyeongchang i
Sydkorea och ishockeyspelarna Minttu
Tuominens, Emma Nuutinens, Ronja
Savolainens och Ella Viitasuos OS-brons
i samma stad. Vi fick även se hur Mika
Poutala avslutade sin strålande idrottskarriär i hastighetsåkning på skridskor i och med
OS i Pyeongchang.
Ett av de mest intressanta fenomenen under året
2018 var idrottarnas ställningstaganden i olika samhälleliga
frågor. Det är glädjande att idrottarna är medvetna om sin
möjlighet att påverka och vill vara delaktiga i viktiga diskussioner.
Urheas år 2018 har präglats av aktivt arbete. Genom att
förtäta samarbetet mellan grenarna lyckades vi skapa bättre coachning för våra idrottare. Därtill stärktes paraidrottens
ställning och det gjordes målmedvetna satsningar på tränarnas kompetens. Högstadieverksamheten växte och mängden
anställda vid Urhea-säätiö ökade. En historisk händelse under
året var grundandet av aktiebolaget Urhea-halli, som ledde
till att planeringen av Urhea-halli tog fart och till att våra långvariga drömmar om ett campus för idrott och utbildning
tog ett stort språng framåt.
Tack till alla som verkar inom Urhea och till alla er som
samarbetar med oss. Urheas år 2018 var mycket gott, och vi
ser framåt mot ett ännu bättre år 2019!
Simo Tarvonen
Verksamhetsledare
Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea

alviolympialaiset pidettiin PyeongChanginissa, Etelä-Koreassa 9. – 25.2.2018. Urhean urheilijat Minttu Tuominen,
Emma Nuutinen, Ronja Savolainen ja Ella Viitasuo voittivat
Olympiapronssia naisten jääkiekkojoukkueen runkopelaajina.
Urhean urheilijoista talviolympialaisiin osallistuivat seuraavat urheilijat: Anton Lindfors, lumilautacross; Markus Malin, lumilautailu; Oona Kauste ja Tomi Rantamäki, curling;
Andreas Romar, syöksylasku; Anssi Pentsinen ja Martti Jylhä,
maastohiihto; Minttu Tuominen, Emma Nuutinen, Ronja Savolainen ja Ella Viitasuo jääkiekko; Jimi Salonen ja Jussi Penttala freestyle sekä Mika Poutala, pikaluistelu.
Talviparalympialaiset pidettiin PyeongChanginissa, Etelä-Koreassa 9. – 18.3.2018. Urhean urheilija Matti Suur-Hamari voitti upeasti paracrossin paralympiakultaa ja banked
slalomin pronssia.
Urhean urheilijat saavuttivat vuoden aikana hienoa menestystä monissa eri lajeissa aikuisten ja nuorten sarjoissa.
Pikaluistelija Mika Poutala voitti EM-hopeaa 500 metrillä
Kolomnassa Venäjällä. Marigold IceUnity voitti muodostelmaluistelun MM-kultaa Tukholmassa. Painija Arvi Savolainen
voitti nuorten MM-kultaa Trnavassa Slovakiassa. Keihäänheittäjä Topias Laine voitti kultaa nuorten Olympialaisissa
Buenos Airesissa Argentiinassa. Meri-Maari Mäkinen voitti
parauinnin EM-hopeaa. Tuula Tenkanen voitti maailmancupin pronssia purjehduksen laser radial luokassa. Niko Vuori-

Urheilijat tasoittain ja koulutusasteittain

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Urheilijoita yhteensä

1570*

1527

1737

1794

1950

3568

3628

4150

4525

4786

Tason I urheilijoita

82**

61

73

73

86

104

111

102

86

106

Tason II urheilijoita

345

522

566

597

662

731

800

874

901

856

Tason III urheilijoita

1143

944

1098

1124

1202

1317

1236

1286

1493

1491

1416

1535

1888

2059

2333

Tason IV urheilijoita
Olympia- ja Paralympiakomitean tukiurhelijoita

48

60

73

73

85

104

111

102

86

106

Aikuisten Olympia-/MM-/EM-kisaedustajia

129

135

114

130

154

157

132

133

159

204

Korkea-asteella opiskelevia urheilijoita

214

225

272

277

295

284

310

315

352

389

1200*

1171

1351

1372

1473

1628

1526

1561

1697

1550

47

32

25

51

53

36

49

66

86

90

Täyspäiväisiä urheilijoita

9

11

12

12

19

27

29

28

42

41

Työelämässä

27

33

30

42

45

53

55

49

50

51

Muut

73

51

47

31

65

103

142

175

258

232

Urhean II asteen oppilaitoksissa opiskelevia
Muissa II asteen oppilaitoksissa

Tason I urheilija = Olympia- ja Paralympiakomitean tukiurheilija
Tason II urheilija = maajoukkueurheilija
Tason III urheilija = haastajatason urheilija
Tason IV urheilija = yläkoulu-urheilija
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nen oli kuudes Unkarissa käydyissä miekkailun EM-kisoissa.
Suomi voitti useita mitaleita Parayleisurheilun EM-kisoissa Berliinissä. Urhean urheilijoista menestyivät erityisesti
Amanda Kotaja (kultaa ja pronssia), Henri Manni (kultaa ja
pronssia), Ronja Oja (kultaa ja pronssi), Toni Piispanen (hopeaa) ja Sini Paukkeri, joka oli viides.
Topi Raitasen loppukiri 1500 metrillä Suomi-Ruotsi maaottelussa oli yksi vuoden sykähdyttävimmistä urheilusuorituksista. Nuoren lukiolaisen koripalloilijan Mikael Jantusen
nousu miesten koripallomaajoukkueen aloitusviisikkoon
EM-karsinnoissa jäi myös mieliin.
Kaarle Tapper ja Monika Mikkola saavuttivat Suomelle
kaksi maapaikkaa purjehdukseen Tokion 2020 Olympiakisoihin purjehduksen MM-kisoissa Århusissa Tanskassa.
Pikaluistelija Mika Poutala lopetti pitkän huippu-urheilijan uransa. Hänet valittiin Olympiakomitean urheilijavaliokunnan puheenjohtajaksi. Nyrkkeilijä Eva Wahlström valmistui maisteriksi Aalto-yliopiston taiteen- ja suunnittelun
korkeakoulusta.
Voimistelija, voimisteluvalmentaja Jari Mönkkönen sai
Urheilugaalassa vuoden esikuvapalkinnon.
Urhea-stipendin saivat Urhea-säätiön vuosikokouksessa jääkiekkoilija Minttu Tuominen ja paracrosslaskija Matti
Suur-Hamari.
Jalkapallon U17 tyttöjen joukkue pelasi MM-kisoissa Uru-

*= arvio urheilijamäärästä
**= luvussa mukana myös muita kuin tukiurheilijoita
URHEAN VUOSI | 2018
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Jukka saarikorpi

guayissa. Joukkueessa pelasi useita tyttöjä Urhean kumppanuusoppilaitoksista: Aino Vuorinen, Haulilahden lukio; Annika Huhta ja Nea Silvola, Pohjois-Haagan yhteiskoulu; Emma
Immonen, Emmi Siren, Oona Siren, Katariina Kosola, Jenna
Topra ja Alisa Hokkanen, Mäkelänrinteen lukio.
Suunnistaja Olli Ojanaho valittiin vuoden nuoreksi helsinkiläisurheilijaksi ja muodostelmaluistelujoukkue Marigold
IceUnity valittiin vuoden joukkueeksi.
Vuoden 2018 espoolaiseksi urheilijaksi valittiin pikaluistelija Mika Poutala. Vuoden urheiluteoksi Espoon Liikunta- ja
nuorisolautakunta nosti Ronja Ojan menestyksen EM-kisoissa ja hänen esiin nostamansa epäkohdan, joka liittyi vammaisurheilijoille asetettuun korkeaan omavastuuosuuteen
arvokisamatkoilla.
Yleisurheilija Kristiina Mäkelä oli paljon mediassa vaatien
yleisurheilijoille parempia mahdollisuuksia valmentautua.
Ronja Oja ajoi parayleisurheilijoiden tasa-arvoista kohtelua.
Vuoden 2018 lopussa Urheassa oli jäsenenä 2453 yli
16-vuotiasta urheilijaa. Lisäksi yläkouluikäisiä urheilijoita oli
2333 eli kaikkiaan Urheassa oli vuoden päättyessä 4786 urheilijaa. Urheilijat ovat jaettu neljään tasoryhmään Suomen
Olympiakomitean suosituksen mukaisesti. Tason 1 -urheilijat
ovat Olympiakomitean tai Paralympiakomitean tukiurheilijoita. Tason 2 -urheilijat ovat aikuisten tai nuorten maajoukkueurheilijoita. Tason 3 -urheilijat ovat nousevia haastajatason urheilijoita. Yläkouluikäiset urheilijat ovat tason 4
–urheilijoita.
Urhea on avoin kaikkien lajien urheilijoille. Kumppanuuslajeissa lajiliitot esittävät urheilijajäsenet. Urheilijat voivat
hakea jäsenyyttä myös omalla hakemuksellaan. Hakemukset
hyväksytetään lajiliitoissa. Toisen asteen urheiluoppilaitoksissa valmennusurheilijastatuksella opiskelevat urheilijat ovat
automaattisesti jäseniä. Urheaan voi kuulua myös ei-opiskeleva urheilija. Jäseninä on muuta työtä ja urheilua yhdistäviä

Urheilutoimittajien liitto valitsi seuraavat Urhean
urheilijat lajiensa parhaiksi:
Alppilajit:
Beach volley:

Samu Torsti
Taru Lahti-Liukkonen &
Anniina Parkkinen
Curling:
Oona Kauste & Tomi Rantamäki
Freestyle:
Jimi Salonen
Judo:
Katri Kakko
Miekkailu:
Niko Vuorinen
Pikaluistelu: Mika Poutala
Pöytätennis: Benedek Oláh
Salibandy:
Eero Kosonen
Soutu:
Robert Ven
Squash:
Olli Tuominen
Sulkapallo:
Kalle Koljonen
Taekwondo:
Christian Kamphuis
Taitoluistelu: Viveca Lindfors
Tanssiurheilu: Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio
Uimahypyt:
Lauren Hallaselkä
Voimistelu:
Sani Mäkelä

urheilijoita sekä ammattiurheilijoita. Puolustusvoimien urheilukoulussa Santahaminassa palvelevat varusmiehet ovat
palvelusaikanaan Urhean palveluiden piirissä.
Liitteessä I on esitelty Urhean piirissä 31.12.2018 olleet
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat. Liitteessä II luetellaan vuoden 2018 aikuisten Olympia-, MM- ja
EM- kisaedustajat.

VALMENNUS
V

uoden 2018 valmennuksessa painotettiin yhdessä lajien
kanssa valmentajien laaja-alaista valmennusosaamista sekä kehitettiin tukitoimija lajien ydinvalmentajien työn
tueksi.
Valmentajien palkkaus Urhean työtekijöiksi sai jatkoa.
Urhean verkostossa toimi 2018 vuoden lopussa 33 Nuorten
Olympiavalmentajaa ja 133 akatemiavalmentajaa. Näistä valmentajista kymmenen oli suoraan Urhea-säätiön palkkalistoilla.

Huippuvaihe
Huippuvaiheen kehitystoiminta keskittyi Urhean painopistelajien ja tukiurheilijoiden yksilölliseen tukemiseen muun
muassa osallistuvan asiantuntijatyön kautta. Lajien huippu-urheilijoiden valmennusprosesseja ja valmennustoimintaa kohti Tokion Olympialaisia kartoitettiin Huippu-urheiluyksikön pitämissä lajikohtaisissa lajiriihissä. Lajiriihien
antina oli mm. selkeyttää Urhean piirissä toimivien lajien ja
Urhean yhteistoimintaa muun muassa asiantuntijatyön osalta. Tavoitteena on yhdessä lajien ja Huippu-urheiluyksikön
kanssa rakentaa kansainvälisesti uskottavat valmennusprosessit kohti vuoden 2020 Olympialaisia. Urhean toimenpiteet
lajeille kohdistuivat arkivalmennuksen ja valmentajuuden kehittämiseen, olosuhdetyöhön sekä osallistuvan asiantuntijatoiminnan kehittämiseen.
Syksyllä käynnistettiin merkittävä prosessi asiantuntijatoiminnan kehittämiseksi, kun Urhea-säätiö teki päätöksen
hakea yksityisen terveydenhuollon palvelujen järjestämislupaa.

••
••
•

Urhean painopistelajit huippu-vaiheessa 2018 olivat:
Purjehdus
Yleisurheilu
Miesten telinevoimistelu
Rytminen voimistelu
Beach volley, naiset

Esimerkkejä muutamista huippu-vaiheen lajiohjelmista

Purjehduksen kehitysohjelma
Urhea on vahvasti mukana purjehduksen kehitysprojektissa,
joka aloitettiin jo vuoden 2017 alussa. Urhean Mika Saari on
mukana vastaamassa fyysisen vaatimustason ja sen kriteeristön rakentamisesta osana huippu-purjehduksen lajianalyysia,
joka linkittyy vahvasti purjehdusmaajoukkueen Tokio-2020
projektiin. Työ tehdään yhdessä purjehduksen päävalmentaja
Joakim Wileniuksen ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n asiantuntijoiden kanssa. Tätä kehitystyötä
jalostetaan käytäntöön fyysisen valmennuksen työryhmän
kanssa. Työryhmä kokoontui 12 kertaa vuonna 2018.
Valmennustoimintaan on kehitystyöstä jalkautunut tähän
mennessä seuraavat asiat;
- Uudet fyysiset testit ovat käytössä ja ne ovat alkaneet antaa
valmentajille suuntaa harjoittelun sisältöihin ja rytmityksiin.
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- Harjoitus- ja kuormitusseuranta on yhtenäistynyt.
- Ravitsemuksen ”ensiapulaukku” on rakennettu ohjaamaan
ravitsemuskäytänteitä leiri- ja kilpailuolosuhteissa.
- Purjehtijoiden omalääkäreille järjestettiin yhteistapaaminen, jossa käytiin yhtenäiset toimintatavat läpi.
- Psyykkisen valmennuksen laajempi ohjelma on käynnistynyt.

Beach volleyn naisten edustuspelaajat
Kaudella 2018 naisten edustusparit olivat Anniina Parkkinen/
Taru Lahti-Liukkonen ja Niina Ahtiainen/Riikka Lehtonen.
Molempien joukkueiden valmennuksesta vastasi Kai Liukkonen. Olympiakomitea, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia ja
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ovat beach volleylle erittäin tärkeitä kumppaneita, joka ovat mahdollistaneet
laadukkaan valmentautumisprosessin eri alojen asiantuntijoidensa kautta. Erityisesti Juha Koistinen, Terhi Lehtoviita,
Mikko Häyrinen ja Tapani Keränen ovat olleet tiiviissä yhteistyössä niin pelaajien kuin lajivalmennuksen kanssa.
Viime vuoden paras tulos oli Ansun ja Tarun saavuttama
hopeamitali Tokion kolmen tähden osakilpailussa heinäkuun
lopulla. Maailmankiertueella turnaukset ovat 1-5 tähden turnauksia, joista 5:n tähden turnaus on korkeatasoisin. Loppuvuosi oli muutenkin Ansun ja Tarun osalta menestys ja he
pääsivät aloittamaan turnaukset hyvistä asemista 2019. Niinan ja Riikan osalta parhaat onnistumiset olivat Haagin neljän
tähden turnauksen puolivälieräpaikka ja EM-kisojen 9. sija.

Valintavaihe toisella asteella
Toinen asteen painopistelajeissa tuettiin lajien valmennusprosesseja ja huipulle tähtäävää harjoittelua erityisesti seuraavin toimenpitein: asiantuntijapalvelut kiinteämmäksi
osaksi arkivalmennusta, valmennuksen tieteellisen tuen hyödyntäminen ja valmentajien palkkatuki. Lisäksi kiinnitettiin
huomiota lajien keskeisten valmentajien sekä NOV-valmentajien osaamisen kehittymiseen ja osaamisen jakamiseen osana koko valmentajayhteisön kehittymistä.
Painopistelajit ja toimenpiteet toisella asteella olivat:
- Yleisurheilu: uuden valmennusprosessin tukeminen
- Koripallo, HBA ohjelmat (tytöt ja pojat)
- 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

Esimerkkejä muutamista toisen asteen lajiohjelmista

Helsinki Football Academy (HFA) -ohjelma
Urhean ja Mäkelänrinteen urheilulukion yhteydessä on kehitetty HFA -ohjelmaa tyttöjalkapalloilijoille jo muutaman vuoden ajan. Toimintamallin tavoitteena on ollut pelaajien arjen
parantaminen sijoittamalla harjoittelu koulupäivän ympärille joko omassa seurassa tai HFA-joukkueessa. Vuonna 2018
URHEAN VUOSI | 2018
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ohjelmaa kehitettiin seuraavalle tasolle niin, että yhden valmennuksen periaate toteutuu ympärivuotisesti.
Mäkelänrinteeseen ja Urheaan perustettiin syksyllä 2018
HFA Märsky -tyttöjen jalkapallojoukkue, joka pelaa U15 poikien sarjaa pääkaupunkiseudulla. HFA joukkueessa on 18
pelaajaa. HFA-ohjelman tavoitteena on auttaa pelaajia kehittymään Naisten liigan kautta kansainvälisille kentille.
Avainsana on pitkäjänteisyys.
HFA-ohjelma tarjoaa pelaajilleen rauhallisen
toimintaympäristön harjoitella laadukkaassa ympäristössä, motivoituneiden pelaajien
ympäröimänä, loistavissa olosuhteissa ja
ammattitaitoisen
asiantuntijaorganisaation tukemana. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen mahdollistuu entistä
paremmin. HFA-ohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden nuorelle, tavoitteelliselle jalkapalloilijalle yhdistää
ammattimainen harjoittelu ja opiskelu.
HFA harjoitukset sijoitetaan pääosin
aamupäivään ennen koulua ja välittömästi koulun jälkeen. Näin nuorille jää
aikaa koulun ja urheilun lisäksi myös perheelle ja kavereille iltaisin. Samalla voidaan
huolehtia riittävästä levosta, jota päämäärätietoinen harjoittelu vaatii.
HFA-ohjelmassa vetäjinä on kaksi päätoimista jalkapallovalmentajaa sekä lisäksi Urhean asiantuntijapalvelut pelaajien tukena. Pelaajien urheilijana kasvamisen varmistamiseksi
on rakennettu ohjelmoituun lajiharjoitteluun yhdistettyä pitkäjänteistä fyysistä valmennusta sekä prosessin muodossa
toteutettavaa ravintovalmennusta sekä psyykkisen valmennuksen ohjelmaa. HFA-ohjelman pääpainoikäluokkina ovat
toisen asteen kaksi ensimmäistä vuotta ja näiden ikäluokkien
maajoukkuepelaajat. HFA tarjoaa pelaajilleen kokonaisvaltaisen tuen kehittyä urheilijana ja jalkapalloilijana. Tavoitteena
on mahdollistaa pelaajien kehittyminen kohti kansainvälistä
huippua.
Ohjelmasta vastaavat päätoimiset ammattilaiset. Päävalmentajana toimii nuorten olympiavalmentaja Pekko Söderström ja toisena päätoimisena lajivalmentajana Tommy
Nordenswan, joka on myös nuorten olympiavalmentaja. Fyysisenä valmentajana toimii Urhean Ari Haapalainen, psyykkisen valmennuksen prosessia ohjaa Tatja Holm sekä ravintoprosessia Laura Manner.

Jääkiekko, pojat
Urhea toimii pääkaupunkiseudulla Jääkiekkoliiton linjaaman
mallin mukaan. Jääkiekkovalmennus on noudattanut pääkaupunkiseudulla yhden valmennuksen mallia kaudesta 2015–16
alkaen. Yhden valmennuksen mallissa seuroilla on Jääkiekkoliiton mandaatti suunnitella ja toteuttaa toisella asteella opiskelevien pelaajien valmennus jääharjoittelun osalta. Seurat
huolehtivat myös pääosan pelaajiensa fyysisestä ominaisuusharjoittelusta. Urhea toimii seurojen tukena seuravalmentajien valmennusosaamisen kehittämisessä. Tulevalla kaudella
Urhea keskittyy valmentajien vuorovaikutustaitojen ja psyykkisen valmennuksen taitojen kehittämiseen.
Urhea pyrkii myös auttamaan seuroja lahjakkaiden yksilöiden fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä.
Seurat voivat hyödyntää Urhean muita tukipalveluita (ravintovalmennus, psyykkinen valmennus ja fysioterapiapalvelut), osana lahjakkaiden pelaajien valmennussuunnitelmaa.
Urhean valmennusosaamisen hyödyntämisestä ja muiden
tukipalveluiden käytöstä seurat neuvottelevat Jääkiekkolehtori Mikko Rantalan kanssa. Jääkiekkolehtorin toimenkuvaan
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kuuluu mm. vuorovaikutus Urhean ja seurojen välillä tukipalveluiden koordinoinnista, sekä toimiminen linkkinä pääkaupunkiseudun koulujen ja seurojen välillä. Jääkiekkolehtori
seuraa myös pelaajien opintomenestystä ja opinnoissa etenemistä ja raportoi opiskelijoiden tilanteista seurojen suuntaan.
Urhea jatkoi kaudella 2018-19, keväällä 2017 alkanutta,
talenttipelaajien fysiikkavalmennuksen tehostamista, jonka
aikana seurat saivat hyödyntää Urhean valmentajien valmennusosaamista rajatuille ryhmille A- ja B-junioreita.
Jokerit ja HIFK saivat valita talentti- ryhmään
B- tai A-ikäisiä pelaajia, joille Urhean fysiikkavalmennus kohdennettiin. Molemmat
pääkaupunkiseudun joukkueet valitsivat
talentti- ryhmään viisi pelaajaa. Urhean
valmentajia jalkautui HIFK:n ja Jokereiden aamutreeneihin kaksi kertaa viikossa. Urhean fyysiset valmentajat Erik
Piispa ja Jaakko Nevanlinna keskittyivät erityisesti voima-, nopeus- ja liikkuvuusharjoitteluun. Pelaajia myös testattiin läpi kauden, Urhean kehittämällä
testipatteristolla, jolla päästiin kiinni pelaajien kehittymisen seurantaan. Fysiikkatreeniä pidettiin pelaajille ensimmäisen kerran
koko kauden ajan.
Urhea huomioi Blues junioreiden talenttipelaajia
koko kauden kestävällä psyykkisen valmennuksen ohjelmalla.
Ohjelmaa vietiin käytäntöön nyt kolmantena kautena peräkkäin ja siitä vastasi Urhean valtuuttamana Tatja Holm SportFocuksesta.
Pääkaupunkiseudulla Urhean tärkeimpiä yhteistyöseuroja
ovat HIFK, Jokerit ja Blues jr. Seuraavan vuoden tavoitteisiin
kuuluu seurojen lahjakkaiden pelaajien entistä yksilöllisempi
huomiointi esim. fysiikkaharjoittelun osalta. Tavoitteena on
myös keskittää jääkiekkoon osoitettua resurssia valmentajien osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Jääkiekko
on muiden Urhean painopistelajien (purjehdus, yleisurheilu,
voimistelu, koripallo) mukana kehittämässä oman lajin mittarointia (tavoitteen asettelua, seurantaa ja arviointia), vastaamaan entistä paremmin huippu-urheilun vaatimustasoa.

Paraurheilua Urhean ympäristössä
Paraurheilijat ovat olleet koko ajan tiiviimmin toiminnassa
mukana Urhean toimintaympäristössä vuodesta 2014 alkaen.
Vuoden 2018 aikana Urheassa harjoitteli yhteensä reilut 30
paraurheilijaa, joista suurin osa oli Opetus- ja kulttuuriministeriön tukiurheilijoita sekä maajoukkuetason urheilijoita.
Lisäksi Vantaan Urhea-oppilaiden yläkoulutoimintaa järjestettiin kahdella koululla erityisluokille.
Joukkuelajeista maalipallon ja pyörätuolirugbyn maajoukkueiden runkopelaajat asuvat ja harjoittelevat pääkaupunkiseudulla. Valmentajayhteisöön osallistuminen sekä valmentajavaihdot ovat tärkeä osa valmennusta. Urheaympäristössä
toimineen parayleisurheilun päävalmentajan kelausharjoitukset pyörätuolirugbypelaajille ovat esimerkkejä lajiyhteistyöstä.
Urhean asiantuntijapalvelut ovat myös olleet paraurheilijoiden käytössä, joita paraurheilijat ovat koko ajan paremmin
osanneet hyödyntää osana harjoittelua.
Vuoden suurimpana kilpailutapahtumana paraurheilussa
kilpailtiin talviparalympialaiset PyengChangissa maaliskuussa. Urhean urheilija lumilautailija Matti Suur-Hamari voitti
sekä paralympiakultaa paracrossissa että -pronssia banked
slalomissa.
Lisäksi Urhea ympäristössä harjoittelevat yleisurheilijat
Toni Piispanen, Amanda Kotaja, Henry Manni, Ronja Oja ja
URHEAN VUOSI | 2018
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Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kumppanuuslajit 2018
PAINOPISTELAJIT

2-KATEGORIAN LAJIT

3-KATEGORIAN LAJIT

koripallo

beach volley

golf

purjehdus

jalkapallo

joukkuevoimistelu

rytminen voimistelu

judo

käsipallo

telinevoimistelu

paini

lentopallo

yleisurheilu

pikaluistelu

maalipallo

jääkiekko

salibandy

muodostelmaluistelu

sulkapallo

pöytätennis

suunnistus

pyörätuolirugby

taitoluistelu

ratsastus

uimahypyt

squash

uinti

taekwondo
tanssiurheilu
tennis

Vuonna 2018 Urhean piirissä toimineet nuorten
Olympiavalmentajat
opas Jesper Oja sekä Sini Paukkeri menestyivät joukolla Berliinin parayleisurheilun EM-kilpailuissa elokuussa.
Paraurheilijat odottavat innolla Urhea-kampuksen mahdollisuuksia rakentaa urheilijan kaksoisuraa pääkaupunkiseudulle entistäkin paremmaksi.

Valintavaihe perusasteella
Systemaattista liikunnanopettajien koulutusta kasva urheilijaksi materiaalien pohjalta jatkettiin niin Helsingissä, Vantaalla kuin Espoossakin. Materiaali on otettu hienosti käyttöön Urhean yläkouluverkoston yläkouluissa. Toimintamalli
vahvistaa entisestään liikunnanopettajien roolia yleisvalmennuksen ja urheilijaksi kasvun tukena.
Varsinkin Vantaan urheiluseurojen kanssa tehdyllä yhteistyöllä koulu- ja seuraharjoittelun aikataulutusta, rytmitystä ja harjoittelun sisältöjä kehitettiin paremmin nuorten
tarpeita tukeviksi. Kisakallion yläkoululeiritys on osa Urhean
perusasteen kokonaisuutta. Lisää Urhean yläkoulutyöstä kohdassa Yläkoulutoiminta.

Valmentajatapaamiset ja koulutukset
Urhean valmentajayhteisön toiminnan kehittäminen ja valmentajien arkityön tukeminen muun muassa Suomen Valmentajien koulutusten kautta sai jatkoa teemakoulutusten
muodossa. Vuoden 2018 aikana järjestettiin akatemiavalmentajille Urheassa yhteensä kymmenen kappaletta eri teemakoulutusta.
2O18 AKATEMIAVALMENTAJILLE SUUNNATUT
TILAISUUDET URHEASSA
6.3.

Nuorten Liiketaitoharjoittelun perusteet
SUVAL: Kouluttajat: Mika Saari Erik Piispa

10.4. Nuorten Liiketaitoharjoittelu osa 2
SUVAL: Kouluttajat: Erik Piispa, Jukka Veijo
8.5.
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Nuorten Liiketaitoharjoittelu osa 3
SUVAL: Kouluttajat: Erik Piispa, Jukka Veijo
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29.5. Nuorten Liiketaitoharjoittelu osa 4
SUVAL: Kouluttajat: Erik Piispa, Jukka Veijo
5.6.

Käytännön harjoitus 1, Kehon fysiikka ja monipuolinen
taitoharjoittelu (Harri Antikainen, Mika Saari)

12.6. Käytännön harjoitus 2, Kehon fysiikka ja monipuolinen taitoharjoittelu (Harri Antikainen, Mika Saari)
19.6. Käytännön harjoitus 3, Kehon fysiikka ja monipuolinen taitoharjoittelu (Harri Antikainen, Mika Saari)
7.11.

Psyykkinen Valmennus: Tunteet ja ajattelu
SUVAL: Kouluttaja: Paula Thesleff

15.12. Valmentajaklinikka Special
SUVAL: Kouluttaja: Nick Winkelman
18.12. Psyykkinen valmennus: Motivaatio
SUVAL: Kouluttaja: Paula Thesleff

Näiden yhteistapaamisten lisäksi Espoossa järjestettiin
kahdeksan valmentajatapaamisia, jotka toteutettiin Haukilahden lukion urheilukoordinaattori Heikki Taskisen johdolla
ja koordinoimana Tapiolan urheilupuistossa, Esport Arenalla.
Espoon valmentajatapaamisten aiheet liikkuivat urheilijoiden, valmennuksen ja kouluyhteistyön kehittämisessä sekä
valmennusosaamisen jakamisessa teemoittain.
Urhean toimihenkilöt aktiivisesti myös käytännön valmennustyössä
Mika Saari jatkoi valmentamistaan maajoukkuepurjehtijoiden Tuuli Petäjä-Sirenin ja Tuula Tenkasen kanssa. Lisäksi
Mika oli mukana nyrkkeilijä Arslan Khataevin valmennuksessa fyysisen valmennuksen asiantuntijana. Juha Dahlström oli
mukana koripallon poikien HBA-ohjelmassa ja Jari Savolainen
toimi liikunnanopettajien sekä seurojen lajivalmentajien tukena kasva urheilijaksi oppisisältöjen saamiseksi käytäntöön.
Urhean henkilöstö osallistui vuoden aikana aktiivisesti
erilaisiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin.

Vuonna 2018 Urhean piirissä
toimineet Olympiavalmentajat

Eriksson Lasse salibandy

Mäki Matti uinti

Ahonen Laura rytminen voimistelu

Frolov Olaksander telinevoimistelu

Möttölä Hanno koripallo

Holopainen Timo telinevoimistelu

Gahmberg Jan purjehdus

Nordenswan Tommy jalkapallo

Hänninen Janne pikaluistelu

Ghazaryan Suren yleisurheilu

Nykänen Jari koripallo

Liukkonen Kai beach volley

Gradyanova Larisa voimistelu

Palviainen Ilkka koripallo

Nieminen Anu sulkapallo

Kaijansinkko Vili purjehdus

Pettinen Atte yleisvalmennus

Pekkola Markus judo

Karvinen Simo uinti

Puolakka Markus pikaluistelu 1.5.2018 ->

Wilenius Joakim purjehdus

Keränen Tapani yleisvalmennus

Renko Antti judo

Kirmes Mati voimistelu

Salminen Pekka koripallo

Kodra Klarita voimistelu

Saloranta Marko jalkapallo

Koskelainen Antti koripallo

Söderström Pekko jalkapallo

Lappalainen Juha paini

Uusitalo Satu uimahypyt

Lehtinen Jani yleisurheilu

Vahela Toni beach volley 1.8.2018 ->

Margaglio Maurizio taitoluistelu

Ylöstalo Mikael yleisurheilu 1.3.2018 ->

Marttila Mika jääkiekko

Örn Antti suunnistus

Melleri Veli-Markus sulkapallo

Urheassa mukana 2018
24
30
78
39
Lajiliittoa

Kumppanuuslajia

Lajista urheilijoita

Lajista edustajia Olympialaisissa
ja aikuisten MM-/EM-kisoissa

107
1O9
7
31
6

Päätoimista urheiluakatemiavalmentajaa
Osa-aikaista urheiluakatemiavalmentajaa
Olympiavalmentajaa
Nuorten Olympiavalmentajaa
Vammaisurheilun valmentajaa
URHEAN VUOSI | 2018
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isakallion Urheiluopiston valmennuskeskuksen ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yhteistyön kehittäminen jatkui hyvässä myötätuulessa edelleen vuoden 2018
aikana. Kisakallion kampuksella valmennustoiminta painottui urheilijoiden leiritykseen, testaamisen ja valmennuksen
asiantuntijapalveluihin sekä urheilutapahtumiin ja valmentajakoulutukseen.

Lajiyhteistyö ja urheilijoiden menestys
Kisakallion ja Urhean yhteisiä strategisen tason lajikumppaneita olivat koripallo, rytminen voimistelu ja beachvolley. Lisäksi Kisakalliolla oli strateginen kumppanuussopimus suunnistus-, käsipallo- ja voimisteluliiton (joukkuevoimistelu)
kanssa. Muita tärkeitä liittokumppaneita olivat Ampumaurheilu- (erityisesti ilma-aseet), Melonta- ja Soutu- (melonta), Purjehdus- ja veneily- (purjehdus), Curling- ja
Ringetteliitto.
Seurayhteistyötä tehtiin muun muassa LP Viestin (naisten lentopallo),
Olarin Voimistelijoiden, Voimistelu- ja urheiluseura Elisen,
HIFK:n (jääkiekko) ja Kyrkslätt Skytteföreningenin (ilma-aseammunta) kanssa.
Muita tärkeitä valmennuskeskuksen yhteistyötahoja olivat Kilpa- ja
Huippu-urheilun
tutkimuskeskus
(KIHU),
Jyväskylän
yliopiston
liikuntatieteellinen tiedekunta ja puolustusvoimien Urheilukoulu.
Lajiliittokumppanit
keskittivät kotimaassa tapahtuneen eri ikäluokkien
maajoukkueleirityksen pääosin Kisakallioon. Lajien leiritystä täydensi yläkoululeiritys
(7-9 luokat), johon osallistui noin
550 nuorta urheilijaa, pääosin Kisakallion yhteistyölajeista. Neljän päivän
leirejä järjestettiin neljä kertaa lukuvuoden
aikana.
Käsipallolukiopilotti jatkui hyvin suunnitelmien mukaan
vuoden 2018 aikana. Toiminnan analysoinnin ja harkinnan
jälkeen Käsipalloliitto päätti kuitenkin siirtää käsipallolukiotoiminnan pääkaupunkiseudulle. Lukioyhteistyö päätettiin
hyvässä yhteishengessä. Käsipallolukiotoiminta lakkaa Kisakalliossa kevätlukukauden 2019 jälkeen.
Kisakallion kumppanilajien urheilijoiden upeista menestyksistä mainittakoon muun muassa Oona Kausteen ja Tomi
Rantamäen 7. sija olympialaisissa curlingin mixed douplesissa, Aleksi Lepän maailman mestaruudet kivääriammunnas-
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Tapio Ahonen

KISAKALLION VALMENNUSKESKUS
sa (300m vakiokiväärissä ja 300m asentokilpailussa), Marika
Teinin suunnistuksen MM-hopea, Minettien MM hopea joukkuevoimistelussa ja Aurora Arvelon 12. sija nuorten olympialaisissa rytmisessä voimistelussa.

Tapahtumat ja asiantuntijatyö
Vuoden 2018 aikana Kisakallion kampuksella järjestettiin
paljon kilpailutapahtumia yhdessä liitto- ja seurakumppaneiden kanssa. Vuosi alkoi curlingin nuorten MM-kisojen
B-divisioonan turnauksella, talvella järjestettiin ilma-aseiden SM-kilpailut, keväällä oli vuorossa beachvolleyn SM-turnauksen osakilpailu U14 ja U16 –vuotiaille, kesäkuussa järjestettiin suunnistuksen Leimausleiritapahtuma noin 1700
lapselle ja nuorelle, kesäkuussa pelattiin koripallon PM-kisat
(mukana Pohjoismaiden lisäksi Viro), syksyllä oli vuorossa ilma-aseiden Euroopan nuorten liigan finaalit ja vuosi
päättyi perinteiseen pöytätenniksen Finlandia
Openiin.
Lisäksi eri lajeissa oli vuoden aikana useita kansainvälisiä harjoitusotteluita. Yhteensä Kisakalliossa vieraili urheilijoita noin
50 eri maasta.
Elokuussa
käynnistyi
koripallon kehityskeskuksen, Assist Centerin työ.
Toimintaa
johtamaan
palkattiin KM Jyri Lohikoski. Toiminnan ensimmäinen merkittävä
avaus oli nuorten juniorivalmentajaverkosto
(JVV) toiminnan suunnittelu. Johtavana ajatuksen suunnata nykyaikaisinta valmennusosaamista
ja ”Susipelin” perusteita 1015 –vuotiaiden avainvalmentajille
levitettäväksi
laajasti
heidän toimintaympäristöihinsä.
Toiminnan käynnistys suunniteltiin
tammikuulle 2019.
Tokioon tähtäävän rytmisen joukkueen
projektiin osallistui muun muassa kokonaiskuormituksen seurantaan liittyen Kisakalliosta Anne Rikala. Jatkossa systemaattista kuormituksen seurantamallia on tarkoitus
edelleen kehittää ja levittää myös muiden kumppanilajien
hyödyksi.
Kisakallion ja Urhean asiantuntijoiden ”ristiin hyödyntämistä” jatkettiin menestyksellä molemmilla kampuksilla
kauden 2018 aikana, muun muassa yläkoululeirityksen osalta
ja Urhean hallihankkeessa Kisakallion olosuhdeasiantuntijan,
Marko Rutin toimesta.
Valmennuskeskuksessa työskenteli yhteensä 11 valmen-

nuksen ammattilaista joko valmentajina tai valmennuksen
asiantuntijoina. Sen lisäksi valmentajakoulutuksen päävastuussa toimi kaksi opetuksen ammattilaista. Valmennuskeskuksen työntekijät ovat joko kokonaan Kisakallion palkkaamia
tai yhteistyössä lajiliittokumppaneiden kanssa yhteispalkattuja. Osan toimenkuviin liittyi valmennuskeskustoiminnan lisäksi myös muita liikunnan ja urheilun tehtäviä Kisakalliossa.

Valmentajakoulutus
Kisakalliossa järjestettiin sekä valmentajien ammatillista
että lajiliittojen VOK -koulutusta. Ammatillinen ja lajien VOK
–koulutus toteutettiin 2018 Kisakallion kampuksella ja täydennyskoulutus pääosin Urhean pääkampuksella Mäkelänrinteessä.
Valmentajan ammattitutkinnolla (VAT 5) aloitti 24 valmentajaa 16 lajista. Mukana on joukkuevoimistelu-, akrobatiavoimistelu-, muodostelmaluistelu-, koripallo-, suunnistus-, jääkiekko-, ringette-, jousiammunta-, kiipeily-,
alppihiihto-, pikaluistelu-, uinti-, karate-, judo-, brassi
jujitsu- ja taekwondovalmentajia. Valmistava koulutus alkoi
13.8.2018 ja päättyy 17.4.2019. Uutena pilottina käynnistyi yläkoululeirityksen valmentajille räätälöity VAT-koulutus.
Yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa toteutettiin

Valmentajan erikoisammattitutkinto (VeAT 1) Valmistavan
koulutukseen osallistui 22 valmentajaa voimistelusta, käsipallosta, suunnistuksesta, vammaisurheilusta, tanssiurheilusta, jääkiekosta, uinnista, käsipallosta, nyrkkeilystä, salibandysta, jalkapallosta, yleisurheilusta ja agilitystä.
Lajien valmentajakoulutusta (VOK) järjestettiin kori- ja
käsipallossa, suunnistuksessa, voimistelussa, ammunnassa,
tarkkuuslajeissa, taitoluistelussa, ringetessä, beach volleyssa,
pöytätenniksessä, golfissa ja jalkapallossa.
23.–24.11.2018 Kisakalliossa järjestettiin kansallinen taitoseminaari ”Taitavalla on kivaa” teemoina motivaatio, monipuolisuus ja toimintaympäristö

Kisakallion kampuksella
valmennustoiminta painottui
urheilijoiden leiritykseen,
testaamisen ja valmennuksen
asiantuntijapalveluihin.
URHEAN VUOSI | 2018
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PUOLUSTUSVOIMIEN URHEILUKOULU

OPISKELU JA URASUUNNITTELU

P

T

uolustusvoimien Urheilukoulu juhlii 2019 40-vuotista taivaltaan. Juhlavuosi huipentuu perinnepäivän iltavastanottoon 24.8.2019 Helsingissä. Juhlaan tullaan kutsumaan
merkittävä osa Urheilukoulun toimintaan vaikuttaneista henkilöistä sekä tietysti yhteistyökumppaneiden ja tukijoiden
edustajia, unohtamatta huippu-urheilijoita.
Urheilukoulussa on suorittanut varusmiespalveluksen
näiden 40-vuoden aikana jo lähes 7000 urheilijaa. Nämä urheilijat ovat saavuttaneet useita satoja arvokisamitaleja vuosikymmenien aikana. Urheilukoulun mestareidentauluun on
naulattu 204 MM- tai Olympiakisoissa mitalin voittaneen
urheilijan nimilaatta. Alkaneen vuoden kolmen ensimmäisen
kuukauden saldona palveluksessa olevilla urheilijoilla on kaksi EM-mitalia, MC-osakilpailu voitto ja 16 SM-mitalia, joten
tämä perinne ei ole tänäkään vuonna katkeamassa.
Vuoden 2018 suurin muutos Urheilukoulussa oli hakuprosessi aikataulun muuttuminen. Kesälajien urheilijoilla haku päättyy nyt 28.2 ja talvilajien urheilijoilla 31.8 vuosittain. Lisäksi urheilijat voivat
nyt myös hakeutua sähköisen haun kautta Urheilukouluun palvelukseen. Hyvällä tiedotuksella ja yhteydenpidolla lajiliittoihin tämä murrosvaihe on saatu hyvin maaliin. Kevään 2019
talvilajien erään haki 161 urheilijaa ja syksyn
kesälajien erään 200 urheilijaa. Nämä ovat tämän
vuosikymmenen korkeimpia lukuja, joten kiinnostus
Urheilukoulua kohtaan on kiitettävällä tasolla.
Kiinnostus Urheilukoulua kohtaan luo tietysti uusia haasteita, koska hakijamäärän lisäksi myös lajikirjo kasvaa. Jotta Urheilukoulun hyvä kehitys jatkuu ja laadukas valmennus
sekä varusmiespalvelus kyetään tulevaisuudessakin yhdistämään laadukkaasti, on tärkeää vahvistaa tulevaisuudessakin
yhteistyötä Urhean ja lajiliittojen kanssa. Hyvällä yhteistyöllä
kyetään tarjoamaan korkeatasoinen valmennus, joka on perusta Urheilukoulun toiminnalle.
Urheilukoulun on ollut nyt neljä vuotta osa Kaartin jääkärirykmenttiä. Menneen vuoden aikana koimme integroitu-
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neemme jo vahvasti osaksi Kaartin jääkärirykmenttiä. Enää
emme ole erillinen joukkoyksikkö saaren eteläosassa, joka
tekee asioita omalla tavallaan vaan osallistumme ja tuemme omalta osaltamme Kaartin jääkärirykmentin toimintaa.
Samoin olemme integroituneet vuosi vuodelta entistä paremmin osaksi Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa. Vuorovaikutuksesta on tutustumisen myötä tullut luonnollista
kanssakäymistä, jossa molempien osapuolien tavoite on yhteinen, suomalaisten huippu-urheilijoiden tukeminen ja kehittäminen.
Suurin osa Urheilukoulussa palvelevista varusmiehistä
osallistuu viikoittain Urhean ja lajiliitojen järjestämiin valmennustapahtumiin pääkaupunkiseudulla. Tästä hyvänä
esimerkkinä toimikoon menneeltä vuodelta potkunyrkkeily,
jonka urheilijat ovat saavuttaneet läpi palvelusajan erinomaisia kansainvälisiä tuloksia. Urheilijat harjoittelevat aamupäivisin Santahaminassa ja illalla sitten seurojen/
lajiliiton lajiharjoituksissa. Saavutusten taustalla
on osaltaan hyvä suunnittelu yhdessä lajiliiton/
seurojen edustajien kanssa ja meidän onnistunut toteutus, joten yhteistyöllä päästään menetykseen.
Santahaminassa Urheilukoulun valmennuskeskus vastaa urheilijoiden päivittäisvalmennuksen toteuttamisesta. Tämä johtuu pitkälti meidän
valmennuskulttuurin muutoksesta, koska ammattitaitoisia lajivalmentajia meillä on aiempaa vähemmän.
Viime vuonna järjestimme urheilijoille 112 aamuvalmennustapahtumaa, joista jokainen oli räätälöity tietyille lajiryhmille.
Harjoituksien suunnittelussa huomioidaan urheilijoiden mahdolliset puutteet esim. taidossa, lihastasapainossa
tai liikkuvuudessa ja ne kohdennetaan näihin osa-alueisiin.
Säännöllisellä harjoittelulla on päästy jo muutaman harjoituskerran jälkeen näissä asioissa huomattavasti eteenpäin ja
samalla edesautetaan, että urheilijat pysyisivät mahdollisimman terveinä.
Valmennuskeskuksessa palvelee lisäksi testiasema ja fysioterapeutti. Testiasemalla tehtiin menneen vuoden aikana1064 erilaista testiä (aineenvaihdunta-, voima-, nopeusnopeusvoimatestiä), joka on määrältään historian suurin.
Fysioterapeutti suoritti 974 hoitotapahtumaa ja 411 lihastasapainokartoitusta. Kaikki nämä palvelut ovat ilmaisia Urheilukoulussa varusmiespalvelusta suorittaville urheilijoille.
Edellisen vuosi katsauksen projekteista olemme saaneet
valmiiksi Valmennuskeskuksen aerobisen harjoitustilan ja
sen ilmastoinnin. Nyt urheilijoilla on käytössä juoksumattoja, polkupyöräergometrejä, porraskoneita, soutuergometrejä jne. Nyt voikin sanoa, että aerobisen tilan ja vuonna 2017
rakennetun ulkoliikuntapaikan jälkeen Urheilukoululla on
hyvät harjoitustilat päivittäisvalmennukseen. Koskaan ei kuitenkaan pidä tuudittautua tyytyväisyyteen vaan aina on katsottava eteenpäin ja kehitettävä toimintaa kohti uutta vuosikymmentä. Lähiajan tavoitteena olisi saada uusi urheiluhalli
Santahaminaan, joka palvelisi varsinkin talvisiakaan kaikkien
lajiryhmien urheilijoita.

yöelämässä vaaditaan nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän asennetta
jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja
uuden oppimiseen. Tarvitaan nöyryyttä tehdä yksinkertaisia suorittavia työtehtäviä ja samalla
vaaditaan
innovatiivisuutta
ja uuden luomista. Oikealla
asenteella ja osaamisella pärjää koventuvassa ja muuttuvassa työelämässä. Kilpa- ja
huippu-urheilu on erinomainen oppimisalusta kehittää
työelämän vaatimia taitoja.
Onhan urheilu toisaalta arkista
perusasioiden toistamista sekä
toisaalta uuden oppimista ja kehittämistä.
Barack Obamakin totesi Helsingissä Nordic Business Forumissa 27.9.,
että urheilu on opettanut hänelle muun
muassa sitkeyttä ja selviytymistä tappioista.
Joukkueurheilusta hän on oppinut, mitä tarkoittaa
yhteisen tehtävän asettaminen yksilön edelle.
Excellence in Finland loppuraportti julkaistiin 5.2. Hankkeen tarkoituksena oli edistää suomalaista osaamisen kehittymistä tieteen, taiteen ja urheilun toimijoiden yhteistyöllä
sekä luoda kansallisesti korkeatasoinen ja erityinen tieteen,
taiteen ja urheilun toimijoiden välinen verkosto ja toimintatapa, joka edistää uuden osaamisen kehittämistä. Loppuraportti osoittaa, että hanke onnistui. Urhean kumppanuusoppilaitoksista hankkeessa olivat mukana Aalto-yliopisto ja
Helsingin yliopisto.
Brändö gymnasium juhlisti nimitystään viralliseksi II asteen urheilulukioksi 26.1.2018. Urhea osallistui tilaisuuteen.
Suomen Olympiakomitea, Adecco Finland ja Urhea järjestivät Pohjoismaisen Athlete Career Program – tapaamisen
26.2. Helsingissä.
Urhean verkostotapaaminen järjestettiin Mäkelänrinteen
lukion auditoriossa 19.4. Tilaisuuteen osallistui useita toimijoita Urhean II- ja korkea-asteen kumppanuusoppilaitoksista. Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo
Puumala korosti, että nuori suomalainen urheilijasukupolvi
rakentaa uutta suomalaisuuden identiteettiä, jossa epäonnistumisen pelko on poissa ja onnistuminen ja menestyminen
ovat mahdollista jokaisena päivänä. Urheilun kautta meille on
rakentumassa itsenäisen eurooppalaisen kansakunnan vahva
identiteetti, jonka voimalla ratkaisemme isotkin haasteet yhdessä.
Perho Liiketalousopiston kaksoistutkintoluokka järjesti
Sporttia ja Bisnestä seminaarin Mäkelänrinteen lukion auditoriossa 17.4. Puhujina olivat squashammattilainen ja – yrittäjä Olli Tuominen, taitoluistelija ja yrittäjä Laura Lepistö
sekä jääkiekkoilija ja urheiluveroasiantuntija Jyrki Louhi.
Toisen asteen Urheiluoppilaitospäivät järjestettiin touko-

kuussa Varalan urheiluopistolla. Seminaariin
osallistui useita Urhean oppilaitosten
toimijoita.
Jarno Parikka aloitti Suomen
Olympiakomitean
urheiluakatemiaohjelman
asiantuntijana
elokuun alussa. Hänen vastuualueenaan on II asteen kehittäminen.
Work Pilots Oy:n kanssa
aloitettiin yhteistyö urheilun
ja muun työn yhdistämisen
osalta. Vuoden aikana markkinoitiin urheilijoille joustavia
töitä valmentautumisen rinnalle.
Aalto-yliopiston
Urhea-koordinaattorit
järjestivät
Urhea-urheilijoilleen urheilijalounaan Radisson Bluessa Otaniemessä
22.11. Mukana tilaisuudessa olivat myös
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun varadekaani Timo Saarinen ja Unisportin suunnittelija Erkki Somervuo. Aalto-yliopiston Urhea-koordinaattorit
saivat Elli Hämäläisen johdolla Urhea-urheilijoille suunnatut
kaksi kolmen opintopisteen vapaavalinnaiset opinnot valmiiksi ja ensimmäiset opiskelijat aloittivat ne.
Helsingin yliopisto nimesi Niina Mustosen Urhea-yhdyshenkilöksi.
Urhean huippu-urheilu koordinaattori Juha Dahlström
jatkoi työtään Suomen Olympiakomitean kaksoisura-asiantuntijana vastaten valtakunnallisesta kaksoisuratyöstä.
Korkea-asteen kaksoisuraseminaari järjestettiin Olympiakomitean, Turun yliopiston ja Turun seudun urheiluakatemian johdolla 20.9.2018 Turussa. Seminaarin teemana oli
Urheilijan pääoma tulevaisuuden työelämään. Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius
piti ”pääluennon” aiheenaan Tulevaisuuden työelämän vaatimukset. Urhean korkea-asteen ja II asteen kumppanuusoppilaitoksista osallistui useita toimijoita yksipäiväiseen seminaariin.
Seminaarin yhteydessä järjestettiin Urheilijaillallinen,
johon kutsuttiin urheilu-uran päättäneitä Olympiakomitean
tukiurheilijoita. Illallisen lomassa käsiteltiin Olympiakomitean urheilupsykologi Hannaleena Ronkaisen johdolla urasiirtymään liittyviä asioita.
URA-säätiön apurahojen jakotilaisuus järjestettiin Helsingissä Perho liiketalousopiston Töölön kampuksella 14.12.2018.
Tilaisuudessa kuultiin apurahan saaneista urheilijoista jalkapalloilija Katarina Naumasta ja lentopalloilija Saara Eskoa,
jotka kertoivat omasta urheilijan polustaan ja ammattilaisurheilun ja opiskelun yhdistämisestä.
Matkalla Huipulle – verkkolehti 4/2018 oli teemanumero
urheilijoiden urasiirtymästä kilpa- ja huippu-urheilusta seuraavalle uralle.
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jälkeen pyritään jalkauttamaan hyvinä käytänteinä ympäri
Suomea.

Liikuntapainotteiset koulut
Liikuntapainotteisia kouluja verkostossa on neljä ja tekevät
yhteistyötä urheiluyläkoulujen kanssa. Koulut mahdollistavat liikuntaa ja urheilua koulupäivän aikana ja sen yhteydessä
vähintään kuusi tuntia. Valinnaisliikunnan tunneilla hyödynnetään Kasva urheilijaksi -oppisisältöjä. Kouluihin haetaan
valtakunnallisen soveltuvuuskokeen avulla.

Liikuntalähikoulut
Liikuntalähikoulut mahdollistavat oman oppilaaksiottoalueen
oppilaille toiminnan, jossa oppilaat saavat normaalin liikunnan lisäksi urheilijoille suunnattua liikunnanopetusta Kasva
Urheilijaksi materiaaleja hyödyntäen sekä vähintään yhden
laji-/yleisharjoitusmahdollisuuden koulupäivän yhteydessä. Liikuntaa ja urheilua viikon aikana on minimissään kuusi
tuntia. Lähikouluihin ei ole soveltuvuuskokeita vaan kaikki
urheilusta innostuneet pääsevät mukaan.

Vantaan yläkoulutoiminta
Vantaalla tapahtui kaksi merkittävää kehitysaskelta toiminnassa. Koulupäivän yhteydessä tapahtuviin harjoituksiin tiistaina ja torstaina ilmoittauduttiin lukuvuodelle 2018-19 sähköisen Suomisport.fi järjestelmän avulla ja nuori yhteistyössä
huoltajan kanssa valitsee haluamansa harjoitustapahtuman
itse, kun aiemmin Urhea osoitti jokaiselle harjoituspaikan.

YLÄKOULUTOIMINTA
Y

läkoulutoiminnan tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti urheilijana kasvamista sekä yhdistää urheilusta innostuneen nuoren urheilu ja koulunkäynti mahdollisimman
toimivaksi kokonaisuudeksi koulujen-seurojen ja kotien yhteistyöllä. Havaintojen mukaan laajamittaisen koulu-seura
yhteistyön mahdollistamiseksi tarvitaan selkeät kaupunkitasoiset rakenteet.
Vantaalta 2016 alkaneen kaupunkitasoisen toimintamallin
hyvien kokemusten siivittäminä vuoden 2018 aikana rakenteiden kehittymistä on edistetty vahvasti Espoossa ja Helsingissä. Espoossa kaikkia peruskouluja koskeva harrasteiltapäivä
keskiviikkoisin otettiin käyttöön perusopetuksen päätöksellä
syksyllä 2018. Helsingissä Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käy peruskoulujen kanssa dialogia harrasteaukon mahdollistamiseksi myös Helsingissä syksystä 2019 alkaen. Urhean
rehtoritiimin työssä 2018 harrasteaukon edistäminen oli keskeisin teema.

Yläkoulutoiminnan sisältö
Liikunnanopettajat vastaavat urheilijoille suunnatusta liikunnanopetuksessa ja opettajat hyödyntävät Kasva urheilijaksi – yleisvalmennuksen oppisisältöjä sekä Kasva Urheilijaksi
-harjoituskirjoja opetuksen tukena mm. valinnaisen liikunnan ja terveystiedon opetuksessa.
Kaikissa Urhean yläkouluverkoston kouluissa on vähintään yksi aikaikkuna koulupäivän yhteydessä seuraharjoittelulle, useimmissa kouluissa mahdollisuuksia on kaksi ja
joissain jopa useammin. Harjoituksia toteuttavat pääasiassa
urheiluseurat yhteistyössä koulujen ja Urhean kanssa. Harjoituksia järjestetään laajasti koko pääkaupunkiseudun alueella
ja harjoitustapahtumiin osallistutaan usein useista eri verkostokouluista. Harjoituksiin osallistuu useiden eri seurojen
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nuoria ja yleisharjoitteluun on mahdollista osallistua kaikista
lajista.

Urhea-kouluttajana ja toiminnan kehittäjänä
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia vastaa liikunnanopettajien kouluttamisesta Kasva Urheilijaksi-oppimateriaaleihin
ja vuonna 2018 koulutuksia pidetiin Helsingissä, Espoossa ja
Vantaalla. Espoossa yhteistyössä opetustoimen kanssa rakennettiin Kasva Urheilijaksi -liikunnan valinnaiskurssi ja jokaisella espoolaisella koululla on halutessaan mahdollisuus ottaa
kurssi koulun johtokunnan päätöksellä valinnaisainekurssiksi.

Asiantuntijaillat huoltajille ja valmentajille
Urhea järjestää yläkoulujen vanhemmille ja valmentajille
asiantuntijailtoja teemoilla: Menestyvänä ja terveenä urheilijana kasvaminen, nuoren urheilijan ravitsemus ja Psyykkinen
valmennus. Asiantuntijoina toimivat Urhean asiantuntijatiimin jäsenet.

Urheiluyläkoulut
Valtakunnallisessa Suomen Olympiakomitean koordinoimassa urheiluyläkoulukokeilussa on mukana kahdeksan Urhean
yläkoulua. Uutena kouluna mukaan tuli Pasilan peruskoulu
lukuvuodesta 2018-2019 alkaen. Yhteensä kouluja on Suomessa 25 neljästätoista eri kunnasta. Kouluissa on normaalin liikuntaluokan lisäksi urheilululuokka (ns. Urhea-luokka),
joiden oppilaat arvioidaan www.soveltuvuuskoe.fi soveltuvuustestin lisäksi lajikohtaisella kokeella. Kouluissa pyritään
saamaan urheileville oppilaille koulupäivän aikana ja sen välittömässä yhteydessä 10 h tai enemmän liikuntaa ja urheilua.
Urheiluluokan oppilailla kokeillaan kokeilun aikana erilaisia
joustavia opetusratkaisuja ja toimintatapoja, joita kokeilun

Sähköinen järjestelmä helpottaa viestintää, toiminnan koordinaatiota ja seurantaa.
Urhea vastaa Vantaan toiminnan kokonaiskoordinaatiosta.
Toiminnan laajuuden vuoksi Vantaan kaupunki lisäresursoi
Urheaa ja Vantaan toiminnan osa-aikaiseksi koordinaattoriksi Urheaan palkattiin Mikkolan koulun liikunnanopettaja Suvi
Lukkarila.
Tärkeimmät asiat lukuvuonna 2018
Espoon harrasteiltapäiväkokeilu alkoi 2018 syksyllä
		 keskiviikkoisin kaikissa peruskouluissa
Espoon Kasva Urheilijaksi -valinnaisaine kurssi tarjolle
		 kaikkiin kouluihin
Pasilan peruskoulu mukaan verkoston urheilu		 yläkouluksi. Sai luvan aloittaa liikunnan painotettu
		 opetus syksystä 2018
Vantaan Urhea-koordinaattorin palkkaaminen¨
Vantaalle sähköinen ilmoittautumis- ja viestintäjärjes
		 telmä SuomisSport.fi
Helsingin harrasteiltapäivärakenteen valmistelu
Urhea-asiantuntijailtoja huoltajille ja valmentajille
		 järjestettiin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla
		 teemoilla: menestyvänä ja terveenä urheilijana
		 kasvaminen, nuoren urheilijan ravitsemus ja psyykkinen
		 valmennus

•
•
•
•
•
•
•

Yläkoulutoiminnan tärkeimmät tilaisuudet, kehitysryhmät,
asiantuntijakoulutukset
Valtakunnallinen yläkouluseminaari 15.-16.3.
Vantaan seurojen ja liikunnanopettajien yläkoulu		 toiminnan kehityspäivä 28.3
Urhean laaja verkostotapaaminen 19.4.
Espoon liikunnanopettajien Kasva Urheilijaksi
		 -valinnaisainekurssiin 3.5.
Helsinki ja Espoo -verkostokoulujen + kehyskuntien
		 liikunnanopettajien Kasva Urheilijaksi -yleisvalmennuk
		 sen koulutus 30.8
Vantaan 9. luokan Urhea-oppilaiden yläkoululeiritys
		 Kisakalliossa 3.-4.9
Vantaan liikunnanopettajien Kasva Urheilijaksi
		 -koulutus 3.10.
Espoon kaupungin laaja peruskoulujen rehtorikokous
		 16.11, Kasva urheilijaksi valinnaisaine tarjolle kaikkiin
		 yläkouluihin
Helsingin kaupungin laaja peruskoulujen rehtorikokous
		 14.12, yhteisen harrasterakenteen mahdollistaminen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yläkoululeiritys Kisakalliossa
Kisakallion yläkoululeirit ovat osa Suomen Olympiakotien
koordinoimaa yläkoululeiritystä, joka toteutetaan urheiluopistojen, lajiliittojen ja seurojen kanssa. Vuosi 2018 oli Kisakallion yläkoululeirityksen kolmas toimintakausi. Osallistujina oli noin 570 nuorta Kisakallion yhteistyölajeista, uusina
lajeina yläkoululeirityksessä aloittivat ampumaurheilu, purjehdus ja tyttöjen jääkiekko. Edellisestä kaudesta mukana
jatkoivat joukkue- ja rytminen voimistelu, jääkiekko (Harjun
Kiekko ja GrIFK) koripallo, käsipallo, lentopallo, ringette,
suunnistus ja taekwondo.
Yläkoululeirityksessä oli mukana yhteensä noin 40 eri lajien valmentajaa. Leirivuoden aikana aloitettiin uusi toimintamalli, valmentajien mentorointi. Mentoroinnin tavoitteena
lisätä valmentajien osaamista yläkoululeiritysten yhteydessä
ja sitä kautta lisätä leirityksen vaikuttavuutta urheilijoiden
toiminnassa.
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Kuva 1. GoExpo-messujen Urhean osastolla Leppävaaran yläkoulun luistelijoita ja Business Collegen opiskelijoita, jotka promosivat upeasti Urheaa.

Kuva 9: Mika Poutala päätti huikean uransa luistelijana,
mutta jatkaa urheiluvaikuttajana muun muassa Olympiakomitean urheilijavaliokunnan puheenjohtajana.

Kuva 2. Minttu Tuominen ja Matti Suur-Hamari palkittiin Urhea-stipendeillä Urhean vuosikokouksessa toukokuussa.

Kuva 10: Suomen Taitovoimisteluklubia edustava telinevoimistelija Sani Mäkelä sijoittui 15. Dohan MM-kisoissa.
Sijoitus on Suomen naisten telinevoimistelun historian
paras MM-tasolla. Kuva: Hannu Sipilä

Kuva 3. Brändö gymnasium juhlisti nimitystään viralliseksi II asteen urheilulukioksi.
Kuva 4. Alppihiihtäjä Andreas Romar GoExpo messuilla yhdessä Pohjois-Haagan yhteiskoulun opiskelijoiden
kanssa.

Kuva 11: Sulkapalloammattilaisen ja moninkertaisen
Olympiakävijän Anu Niemisen ura jatkuu huippusulkapallon parissa, kun hänet nimitettiin sulkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi.

Kuva 5. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Seppo Pitkänen ja varapuheenjohtaja Jarmo Mäkelä kukitettiin vuosikokouksessa arvokkaan työrupeaman kunniaksi.

Kuva 12: Naisten Korisliigaa pelaava HBA-joukkue otti
kauden avauksessa kantaa kiusaamisen ehkäisyyn nostamalla punaisen kortin kiusaamiselle.

Kuva 6. Aalto-yliopiston Urhea-koordinaattorit yhteiskuvassa. Oppilaitosten koordinaattoreiden työ urheilijoiden taustoilla on erittäin tärkeää.

Kuva 13: Nuorten purjehtijoiden fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota tehostamalla ominaisuusharjoittelua.

Kuva 7. Tyttöjen jalkapallon erikoisohjelma HFA aloitti
pelaamisen omalla joukkueellaan. Kuva: Ksenia Koulik

Kuva 14: Marigold IceUnity voitti muodostelmaluistelun
MM-kultaa ja valittiin vuoden helsinkiläisjoukkueeksi.
Kuva: Sari Niskanen

Kuva 8. Kisakallion yläkoululeiritykseen kuuluu kiinteänä osana urheilun lisäksi myös opiskelu. Kuva: Ville
Vuorinen
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TUKI- JA ASIANTUNTIJATOIMINTA
U

rhean asiantuntijatiimin toimintaa selkeytettiin vuoden
aikana. Asiantuntijatoiminnan osa-alueiden vastuuhenkilöt kokoontuivat säännöllisesti kehittämään ja linjaamaan
Urhean asiantuntijatoimintaa. Yhtenä suurena muutoksen
tuojana aloitettiin syyskuussa lupaprosessi Aluehallintoviraston kanssa yksityisen terveydenhuollon palveluiden antamisesta.
Urhean asiantuntijatoiminnan osa-alueiden
vastuuhenkilöinä toimivat 2018.
Kaksoisura-asiat, Juha Dahlström
Fysiikkavalmennus, Mika Saari
Urheilufysioterapia, Juha Koistinen (Liikuntafysio Oy)
Psyykkisen valmennus, Tatja Holm (SportFocus Oy)
Urheiluravitsemus, Laura Manner (Tmi Laura Manner)
Valmennuksen tieteellinen tuki, Tapani Keränen (Kihu)
Lääkäripalvelut, Klaus Köhler (Hula)

•
•
•
•
•
•
•

Yleisesti
Tuki- ja asiantuntijatoiminnat saatiin vahvemmin integroitua lajien valmennusprosesseihin. Lähtökohtana toiminnalle
oli kärkilajien valmentajat ja urheilijat sekä tukiurheilijoiden
valmennusprosessit. Tuki ja apu tuotiin arkiharjoitteluun edesauttamaan harjoittelun laatua ja objektiivista arviointia
sen tuloksellisuudesta. Laajemmin tuki kohdistui urheilijoiden valmentajien tietotaidon kehittämiseen koulutustapahtumina ja mentorointina.
Lisäksi 2018 aloitettiin kehitystyö asiantuntijatoiminnan
toimintamallin rakentamiseen akatemiaverkoston oppilaitoksissa. Kaksoisura-asiantuntijatoiminnan vaikuttavuus

valmennusprosesseihin onnistui luontevasti tämän linkityksen kautta.
Asiantuntijapalvelukokonaisuuden toiminnasta vastasi
Urheasta valmennuspäällikkö Mika Saari

Fysiikkavalmennus
Fysiikkavalmennuksen kysyntä lajien ja oppilaitosten suunnasta kasvoi entisestään.
Yläkouluvaiheeseen fysiikkavalmennuksen painopiste oli
liikunnanopettajien koulutuksissa ja huoltavassa monipuolisuusharjoittelussa. Koulutusten teemoina oli nuoren urheilijan ominaisuuksien ja taitojen kehittäminen monipuolisuus
huomioiden. Päivittäisharjoittelun tukea yläkoululaisten harjoitteluun tuotiin mm. Vantaalle viikoittain vedettävien huoltavien monipuolisuus harjoitteiden muodossa.
Toisen asteen fyysisen valmennuksen tuki keskittyi kärkilajien valmentajien ja lajien valitsemien urheilijoiden tukemiseen. Toimintamallin ideana oli, että saadaan urheilijalle
yksilöllisempää suorituskykyä parantavaa harjoittelua linkitettynä lajivalmentamiseen. Osittain harjoittelua toteutettiin
myös ryhmävalmennuksena oppilaitosyhteistyönä.
Huippuvaiheessa fyysisenvalmennuksen tuki keskittyi
(tuki tarpeen selvittämisen kautta) Olympiakomitean tukiurheilijoiden valmennukseen. Näissä prosesseissa Urhean fysiikkavalmentajat toivat osaamisensa valmennukseen ja olivat tiiviissä yhteistyössä lajivalmentajan kanssa sekä toimivat
selkeästi osana valmennusprosessia. Huippuvaiheen valmennukset keskittyivät pääosin yksilövalmennukseen.
Vuonna 2018 eri lajien ja urheilijoiden valmennuksen tukena ja sparrareina toimivat Urheassa mm. seuraavat fysiikkavalmentajat: Atte Pettinen, Tapani Keränen, Jari Nordblom,
Pekka Sarasjärvi, Ari Haapalainen, Erik Piispa, Jaakko Nevanlinna, Mika Pennanen ja Mika Saari

Valmennuksen tieteellinen tuki
Valmennuksen tieteellisen tuen Urhean asiantuntijaverkostoon tuo Tapani Keränen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta. Tuen keskiössä ovat Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön valitsemat investointilaji.
Tiivein toiminta vuoden 2018 aikana kohdistui beach volleyn,
uintiin ja yleisurheilun pituushyppyyn ja kolmiloikkaan. Urhean jääkiekkolehtori Mikko Rantalan kanssa käynnistettiin
fysiikkavalmennuksen tukiohjelma valituille HIFK:n ja Jokereiden poikapelaajille.
Usean lajin valmentajien sparraus ja heidän kaipaama valmennuksen tiedonhaku on ollut tasaisessa kasvussa. Tulevaisuuden haasteena tulee olemaan oleellisen tiedon seulominen
kasvavasta informaatiosta ja sen istuttaminen urheilijoita kehittäviksi valmennusprosesseiksi.

Urheilupsykologian palvelut
Vuonna 2018 Urheassa järjestettiin kaksi psyykkisen valmennuksen koulutusohjelmaa akatemiavalmentajille. Olympiakomitean tukeman ”Valmentajien työhyvinvointi ja ammatillinen kehittyminen” -koulutusohjelman tavoitteena oli
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akatemiavalmentajien työssä kehittyminen, osaamistarpeiden tunnistaminen ja työhyvinvointitaitojen vahvistaminen.
Lisäksi tavoitteena oli lisätä työsuhdeosaamista ja työssä
viihtymistä yhteistyössä työnantajatahojen kanssa. Koulutusohjelma sisälsi kahdeksan ryhmätapaamista ja neljä henkilökohtaista 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
ja valmentajan vuorovaikutustaitojen tukemiseen. Lisäksi
tavoitteena oli akatemiavalmentajien yhteisöllisyyden lisääminen ja yhteistyön tukeminen osallistuvan asiantuntijuuden
kautta.
Vuonna 2018 Urhean psyykkisen valmennuksen vastaanottopalveluita käytettiin noin 600 kertaa (joista ykköstason
urheilijoiden käyntikertoja oli 150) yhteensä 24 eri lajista.
Monet Urhean valmentajat myös hyödynsivät työnohjausta valmennuksensa tukena. Urheassa toteutettiin myös yläkoulutoimintaan liittyvää tukea valmentajille ja vanhemmille
osana valtakunnallista yläkouluohjelmaa. Osallistuvaa asiantuntijuutta, jossa psyykkinen valmentaja toimii päävalmentajajohtoisesti lajin tukena, toteutettiin mm. telinevoimistelussa, sulkapallossa, jääkiekossa, rytmisessä voimistelussa,
beach volleyssa, koripallossa ja judossa. Urheassa toimi vuonna 2018 psyykkisinä valmentajina viisi urheilupsykologian
asiantuntijaa Tatja Holm, Terhi Lehtoviita, Paula Arajärvi,
Paula Thesleff ja Laura Koivusalo.

Urheilufysioterapian asiantuntijatuki
Vuoden 2018 osalta urheilufysioterapian asiantuntijapalveluista vastasi Liikuntafysio Oy. Vuoden teemana oli val-

mennusyhteistyön lisääntyminen urheilijan suorituskykyisyyden parantamiseksi ja vamma-alttiuden vähentämiseksi.
Urheilufysioterapeutteja toimi mm. yleisurheilun, rytmisen
voimistelun, miesten telinevoimistelun, naisten koripallon,
naisten jalkapallon, painin, judon, beach volleyn, jääkiekon ja
maalipallon parissa. Toiminta pyrittiin organisoimaan mahdollisimman konkreettiseksi osaksi valmennusta.
Lisäksi urheilufysioterapeutit tukivat I-tason yksilöurheilijoiden valmennusprosesseja edellisten lajien lisäksi mm. taitoluistelussa, soudussa, purjehduksessa ja suunnistuksessa.
Urhean urheilijoille ja Mäkelänrinteen lukion opiskelijoille maksuttomat fysioterapian päivystys- ja ensikontaktiajat
toteutuivat joustavasti verkkoajanvarauksen kautta. Toiminnan tavoitteena on taata nopea ensivaiheen kontakti vamman
arvioimiseksi ja hoito-ohjeiden saamiseksi ja asianmukaiseen
jatkohoitoon ohjaamiseksi.
Vuonna 2018 varsinaista urheiluakatemian kuntoutusryhmätoimintaa ei järjestetty vaan loukkaantuneille I- ja II-tason urheilijoille tarjottiin mahdollisuus osallistua maksutta
kuukauden ajan Liikuntafysion kuntoutusryhmiin. Kuntoutusryhmiin osallistuville urheilijoille tehtiin yksilöllinen kuntoutusohjelma, jonka tavoitteena oli luoda nousujohteisesti
pohjaa turvalliseen paluulla urheiluun. Näin toimimalla yhden yksilötapaamisen kustannuksilla saatiin toteutettua 6-12
kuntoutuskertaa riippuen urheilijan vammasta ja omasta aktiivisuudesta.
Urhean fysioterapiaryhmässä toimivat Juha Koistinen,
Vesa Kuparinen, Karri Rinne, Niklas Hamnström ja hieroja
Jussi Laukkanen.

Lääkäripalvelut
Bulevardin Klinikka tarjosi maksuttoman vastaanoton tason
1 ja 2 urheilijoille, mikä oli varsin merkittävä tuki urheilijoille. Yhteistyötä tiivistettiin Helsingin Urheilulääkäriaseman HULAn kanssa, jonka kautta toteutettiin muun muassa
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SUL / Jean Pierre Durand

urheilijoiden lääkärintarkastuksia. Myös testaus ja eri alojen
erikoislääkärien palvelut saatiin HULAn kautta urheilijoiden
käyttöön.
Alkuvuodesta HULAn lääkäri Klaus Köhler oli kehittämässä terveydenhuollon toimintaa Urhean kärkilajien kanssa.

Urheiluravitsemus

Asiantuntijatoiminta
on integroitu lajien
valmennusprosesseihin.

Urhean ravitsemusvalmennuksesta on vuonna 2018 vastannut
Laura Manner (ETM, ravitsemustiede) sekä Mari Lahti (ETM,
ravitsemustiede), joka toimi Lauran äitiysvapaan sijaisena
kesään 2018 saakka. Tutut toimintatavat säilyivät vastuuhenkilön vaihdoksista huolimatta, ja kohtaamisia urheilijoiden
ja valmentajien kanssa järjestettiin sekä ryhmä- että yksilövalmennuksen prosesseina. Lajeista mukana ovat olleet mm.
koripallo, jalkapallo, sulkapallo, salibandy, judo ja rytminen
voimistelu. Yksilöurheilijoita on ollut valmennuksen piirissä
näiden lisäksi monista muista lajeista.
Kuluvan olympiadin huipentuminen vuoden 2020 Tokion
kisoihin on ollut esillä ravitsemusvalmennuksessa. Olympiapaikkojen jakaminen on alkamaisillaan jo monessa lajissa, joten ruokavaliosta on haettu lisätukea tärkeisiin karsinta- ja
arvokilpailuihin valmistautumisessa.
Ravitsemusvalmennusta on saatu vuoden 2018 aikana jalkautettua entistä vahvemmin urheilijoiden arkeen ja osaksi
päivittäisharjoittelua. Säännölliset tapaamiset urheilijoiden ja
valmentajien kanssa ovat turvanneet oppimisprosessien jatkuvuuden. Tapaamisia on toteutettu urheilijoiden lähtökohdista katsoen joustavasti sekä harjoittelupaikoilla että Urhean
vastaanottotiloissa, mikä on lisännyt yhteistyön sujuvuutta.
Urheilijoita ovat mietityttäneet eniten arkiruokailun sujuvuuden lisäksi palautumisen huomioiminen, lisäravinteiden
käyttö sekä ruokailun toteuttaminen poikkeusolosuhteissa,
kuten kilpailupäivinä. Näiden teemojen läpikäyntiin on suunnattu voimavaroja ja niiden työstämisessä on hyödynnetty
myös etävalmennustyökaluja. Yksi tärkeä työkalu on ollut kuvallinen ruokapäiväkirja, jota urheilijat voivat toteuttaa reaaliajassa mobiililaitteella esimerkiksi ulkomaanmatkalta käsin.

Urheilijoiden kaksoisura
Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilutuloksen tekemistä
urheilu-uran aikana. Urheilu-uran aikana urheilija toteuttaa
eri kaksoisuramalleja urheilun vaatimusten ja elämäntilanteen mukaan. Osa urheilijoista saavuttaa parhaan mahdollisen
urheilutuloksen keskittymällä ainoastaan urheiluun. Osalle
urheilijoista urheilun ja opiskelun tai urheilun ja muun työn
yhdistäminen tukee parhaan tuloksen tekemistä.

Urasiirtymä
Urasiirtymä tarkoittaa vaihetta, jossa urheilija lopettaa tavoitteellisen huippu-urheilun ja siirtyy seuraavaan uravaiheeseen. Urheilu-ura on ollut investointi oman osaamisen
kehittämiseen. Urheilusta opitut taidot ovat hyödynnettävissä
tulevissa opinnoissa ja työelämässä. Urheilu-uran tulee tukea
hallittua urasiirtymää.
Urheasta kaksoisurapalvelun kehittämisestä vastaa Juha
Dahlström. Juhalla on myös valtakunnallinen kehittämisvastuu asiasta ja hän toimi osana Huippu-urheiluyksikön Urheiluakatemiatiimiä.
Suomen Antidopingtoimikunta kävi pitämässä säännöllisesti asiantuntijaluentoja ja infotilaisuuksia toisen asteen urheiluoppilaitoksissa.
Tärkeänä tukipalveluna urheilijoille on apu asumisjärjestelyissä. Urhea jatkoi yhteistyötä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön kanssa.
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HALLITUS 2018

HALLINTO

Juha Ojajärvi, puheenjohtaja

Jukka Hako

Petteri Huurre

Emma Terho, varapuheenjohtaja

Maria Laakso

Sampo Suihko

Jan-Erik Krusberg

Petri Tarkkanen

Tuuli Merikoski

HALLINTONEUVOSTO 2018

V

uosi 2018 oli Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian taustalla toimivan Urhean–säätiö sr:n viides toimintavuosi.
Urhea-säätiön hallinto on kyennyt vastaamaan Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian laajentuneeseen toimintaan sekä
Urhea-säätiö sr:n kasvaneeseen henkilöstömäärään.
Vuoden keskeisinä tapahtumia hallinnon osalta olivat Urhea-halli Oy:n perustaminen, jota kautta Urhea-säätiön ja
Urhea-halli Oy:n välille syntyi konsernisuhde, talous- ja hen-

kilöstöhallinnon ottaminen Urhea-säätiön omaksi toiminnaksi sekä henkilöstön kasvun jatkuminen. Toiminnallinen
yhteistyö Suomen Olympiakomitean kanssa jatkui tiiviinä,
vaikkakin Urhean toiminnanjohtaja Simo Tarvonen lopetti
Huippu-urheiluyksikön Urheiluakatemiaohjelman johtajana
30.6 siirtyen hoitamaan Urhea-säätiön toiminnanjohtajan,
Mäkelänrinteen lukion apulaisrehtorin ja Urhea-halli Oy:n
toimitusjohtajan tehtäviä.

Puheenjohtaja
Henrik Wolff

Stiftelsen Arcada

Varapuheenjohtaja
Tarja Loikkanen

Helsingin kaupunki

Varapuheenjohtaja
Mika Heinonen

Suomen Sulkapalloliitto

Maija Aaltola

Espoon koulutuskuntayhtymä
Omnia

Liisa Ahlqvist-Lehkosuo Suomen Voimisteluliitto		

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa 31.12.2018
Lajiliitot

Tuki- ja asiantuntijapalvelut

Muut

Suomen Golfliitto

Bulevardin Klinikka

Puolustusvoimien Urheilukoulu

Suomen Judoliitto

Fyteko Oy / Suomen Liikuntafysio

Suomen Olympiakomitea

Suomen Jääkiekkoliitto

Helsingin Urheilulääkäriasema

Suomen Paralympiakomitea

Laura Andersson

Urheiluopistosäätiö		

Teemu Heino

Suomen Taekwondoliitto

Heidi Théman

HAAGA-HELIA amk		

Heli Huotari

Business College Helsinki

Asko Härkönen

Kisakalliosäätiö sr		

Sami Kalaja

Kilpa-ja huippu-urheilun
tutkimuskeskus

Veli-Matti Kallislahti

Vantaan kaupunki		

Jorma Kemppainen

Suomen Urheiluliitto

Jan Lassus

Bulevardin klinikka

Oppilaitokset

Urhea-säätiön
perustajajäsenet

Hanna Laurila

Stadin ammattiopisto		

Riikka Lehtonen

Urheilijajäsen			

Suomen Painiliitto

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto

Paula Lindqvist

Metropolia amk		

Suomen Palloliitto

Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola

Espoon kaupunki

Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Pöytätennisliitto

Brändö gymnasium

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Omnia

Suomen Ratsastajainliitto

Eiran aikuislukio

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Henkilöstö

Suomen Salibandyliitto

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Omnia

Helmi Liiketalousopisto

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Helsinki Business College Oy

Urhea-säätiö toimi vuoden aikana työnantajana seitsemälletoista henkilölle, joista kolmetoista työskenteli Urhea-säätiölle päätoimisena työntekijänä. Uusina päätoimisina työntekijöinä aloittivat yleisurheiluvalmentaja Mikael Ylöstalo
(1.3.2018 alkaen), koripallolehtori Timo Parviainen (1.10.2018
alkaen) ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Marianne Hoffen
(1.11.2018 alkaen). Osa-aikaisia työntekijöitä Urhea-säätiössä
työskenteli vuoden aikana neljä henkilöä, joista uutena aloitti
Vantaan yläkoulukoordinaattori Suvi Lukkarila (1.8.2018 alkaen).

Suomen Koripalloliitto

SportFocus Oy

Suomen Käsipalloliitto

Tmi Laura Manner

Suomen Lentopalloliitto
Suomen Luisteluliitto

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

Hanken Svenska Handelshögskolan

Helsingin kaupunki

Haukilahden lukio

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimusja kehittämissäätiö

Helmi Liiketalousopisto

Kisakalliosäätiö

Helsingin yliopisto

Laurea ammattikorkeakoulu

Kisakallion urheiluopisto

Metropolia ammattikorkeakoulu

Laajasalon opisto

Stiftelsen Arcada

Laurea ammattikorkeakoulu

Suomen Olympiakomitea

Hallitus

Leppävaaran lukio

Urheilulääketieteensäätiö

Metropolia ammattikorkeakoulu

Vantaan kaupunki

Hallituksen tehtävänä on tehdä operatiivisia päätöksiä, valvoa säätiön taloutta sekä valmistella asiat hallintoneuvoston
kokouksiin. Vuoden aikana hallitus kokoontui kahdeksan kertaa sekä sen lisäksi se piti kaksi sähköpostikokousta. Erityisesti hallitusta työllisti Urhea-kampushankkeen valmistelu
ja siihen liittyen Urhea-halli Oy:n perustaminen. Hallituksen
puheenjohtajana toimi Perho Liiketalousopiston rehtori Juha
Ojajärvi ja varapuheenjohtajana Suomen Olympiakomitean ja
KOK:n Urheilijavaliokunnan jäsen Emma Terho. Uusina hallitusjäseninä aloittivat Emma Terho, Urheiluopistosäätiön toi-

Mäkelänrinteen lukio
Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Kaupungit

Sotungin lukio

Helsingin kaupunki

Stadin ammattiopisto

Espoon kaupunki

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto

Vantaan kaupunki

Yrkesinstitutet Prakticum
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Teija Meling

Suomen Judoliitto

Martti Merra

Espoon kaupunki

Petri Vainio

Perho liiketalousopisto

Marianne Miettinen

Suomen Palloliitto		

Kimmo Mustonen

Paralympiakomitea		

Mikko Mönkkönen

Puolustusvoimien urheilukoulu

Satu Niittynen

Suomen Taitoluisteluliitto

Jari Oksanen

Suomen Salibandyliitto

Leena Paavolainen

Suomen Olympiakomitea

Esa Partanen

Sotungin lukio		

Juha Peltonen

Urheilulääketieteen säätiö sr

Tuomas Raja

Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Timo Saarinen

Aalto-yliopisto		

Lotta Sjöblom

Yrkesinstitutet Prakticum

Heikki Taskinen

Haukilahden lukio		

Tero Tiitu

Urheilijajäsen		

Minttu Tuominen

Urheilijajäsen		

Rauli Urama

Suomen Jääkiekkoliitto

Vesa Vihervä

Mäkelänrinteen lukio

Niko Vuorinen

Urheilijajäsen		

Teemu Ylikoski

Laurea-amk

mitusjohtaja Jukka Hako ja Voimisteluliiton pääsihteeri Maria
Laakso.

Hallintoneuvosto
Uuden säätiölain myötä Urhea-säätiön valtuuskunta muuttui
vuoden 2018 alussa hallintoneuvostoksi. Samalla hallintoneuvoston vuosikokousaika muutettiin marraskuulta huhti-toukokuulle. Muutoksen myötä hallintoneuvoston tehtäväksi
tuli vahvistaa säätiön tilinpäätös hallituksen tekemän hyväksymispäätöksen jälkeen. Hallintoneuvosto vastaa Urhean
strategisesta kehittämistyöstä ja tekee suuret linjapäätökset.
Myös uusien kumppanien hyväksyminen on hallintoneuvoston tehtävä.
Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana viidesti. Urhean puheenjohtajana sen perustamisesta alkaen toiminut
Seppo Pitkänen jätti tehtävänsä toukokuun vuosikokouksessa
ja uutena puheenjohtaja aloitti Henrik Wolff. Uusina varapuheenjohtajina aloittivat Helsingin kaupungin liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen sekä Suomen Sulkapalloliiton toiminnanjohtaja Mika Heinonen.

Talous- ja henkilöstöhallinto
Urhea-säätiö sr:n talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut
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siirtyivät Urhea-säätiön oman toiminnan alle vaiheittain niin,
että Urhean omat taloushallinnon ja palkkalaskennan ohjelmat otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Marianne Hoffren siirtyi kokonaan Urhea-säätiön työntekijäksi 1.11 alkaen
vastaten niin Urhea-säätiön talous- ja henkilöstöhallinnosta
kuin Urhea-halli Oy:n taloushallinnosta. Aiemmin talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelut oli hankittu ostopalveluna Perho
Liiketalousopisto Oy:ltä.

Urhea-halli Oy
Maaliskuun 19. päivä allekirjoitettiin Urhea-halli Oy:n perustamissopimus, jolla perustettiin halliyhtiö rakennuttamaan
ja hallinnoimaan Urhea-kampukselle rakentuvaa Urhea-hallia. Halliyhtiö toteutti vuoden aikana kaksi osakeantia, joista ensimmäinen toteutettiin touko-kesäkuussa ja toinen loka-joulukuun välillä. Ensimmäisessä osakeannissa osakkeita
merkitsi viisi pienosakasta Kisakalliosäätiö sr, Urheiluopistosäätiö sr, Koripallosäätiö sr, Suomen Urheiluliitto ja Suomen
Voimisteluliitto. Toisen osakeanti suunnattiin Helsingin kaupungille, joka merkitsi osakkeet joulukuussa.
Halliyhtiön hallituksessa oli seitsemän jäsentä. Urhea-säätiöllä oli hallituksessa kaksi edustajaa, jotka olivat
Sampo Suihko (puheenjohtaja) ja Jan-Erik Krusberg. Pienosakkaiden hallitusedustajista Jukka Hako (Urheiluopistosäätiö sr), Petri Tarkkanen (Kisakalliosäätiö sr) ja Maria
Laakso (Voimisteluliitto) toimivat myös Urhea-säätiön hallituksessa.
Urhea-halli Oy:n toimitusjohtajaksi valittiin Simo Tarvonen, joka hoiti tehtävää osa-aikaisena muiden työtehtävien
ohessa.
Järjestelyiden seurauksena Urhea-säätiön ja Urhea-halli
Oy:n välille syntyi konsernisuhde. Konserniin kuului vuoden
lopulla emoyhtiö Urhea-säätiö sr sekä tytäryhtiö Urhea-halli
Oy, jonka osakkeista Urhea-säätiö sr omisti 55 %.

kehittämisvastuu urheilijoiden kaksoisuratyöstä ja hän oli nimetty myös viralliseksi Olympiakomitean kaksoisuravastaavaksi. Jari Savolaisella oli merkittävä rooli valtakunnallisessa
yläkoulutyössä ja Mika Saarella valmentajayhteisöjen kehittämisessä.
Hallintoneuvosto hyväksyi Urheiluopistosäätiö sr:n Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kumppaniksi huhtikuun
kokouksessa.
Syyskuun kokouksessa hallitus antoi toiminnanjohtajalle
toimeksiannon yksityisen terveydenhuollon luvan hakemiseksi Urhea-säätiölle. Urhea-säätiö oli asettanut tavoitteeksi
urheilijoiden terveydenhuollon yksikön perustamisen niin,
että fysioterapian ja lihashuollon ammattilaiset siirtyisivät
Urhea-säätiön työntekijöiksi. Muutoksella haetaan kustannustehokkuutta ja joustavuutta palveluiden tuottamiseen.
EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi 25.5 2018.
Urhea-säätiö reagoi asetukseen kouluttamalla koko henkilöstön asetuksen vaatimalla tavalla. Lisäksi säätiön kotisivuille
kirjattiin vaadittavat talous- ja henkilöstöhallinnon rekisteriselosteet.

Muita keskeisiä tapahtumia vuoden aikana
Tiivis yhteistyö Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman kanssa jatkui. Simo Tarvonen toimi 30.6 saakka niin
Urheiluakatemiaohjelman kuin Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian johtajana. Juha Dahlströmillä oli valtakunnallinen

TALOUS
P

ääkaupunkiseudun urheiluakatemian yhteistyöverkoston
toiminta perustuu pitkälti toimijoiden omaan taloudelliseen panostukseen Urhea-verkostossa.
Syksyllä 2016 tehdyn arvion mukaan Urhea-verkoston
toimijat kohdentavat vuodessa 4,9 miljoonaa euroa urheiluakatemiatyöhön. Tästä oppilaitosten urheilutoimintaan
(valmentajapalkkaus, harjoittelupaikat, välineet, kilpailutoiminta, kansainvälinen toiminta, kuljetukset, asiantuntijat, urheilijoiden ohjaus) osoittama määrä on arviolta noin
2,4 M€.
Lajiliittojen ja seurojen valmentajien palkkaukseen osoittama osuus oli arviolta noin 860 000 euroa. Tähän summaan
sisältyi yhteensä 31 nuorten olympiavalmentajan ja seitsemän
olympiavalmentajan palkkatuki, joka kohdennettiin Urhean
toimintaan lajien kautta Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksiköltä. Muiden Urhea-verkoston toimijoiden,
kuten Puolustusvoimien urheilukoulun, Kisakallion urheiluopiston, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja
Huippu-urheiluyksikön talouspanostus oli noin 1,2 M€.
Urheilijoiden ura- ja opinto-ohjauksen kuluista vastasivat oppilaitokset osoittamalla henkilökuntansa työaikaa urheilijoiden ohjaukseen. Tämän työn arvon on arvioitu olevan
muutamia satoja tuhansia euroja vuodessa. Valmennuksen
kuluista vastasivat lajiliitot, seurat, alueen urheiluoppilaitokset sekä Huippu-urheiluyksikkö nuorten Olympiavalmentajaohjelman kautta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toiminta-avustus
koordinointiin ja asiantuntijapalveluihin oli 450 000 €, josta
50 000 € ohjattiin läpikulkueränä Kisakallion urheiluopiston
valmennuskeskukselle taitovalmennuksen kehitystyöhön.

Urheaverkoston talousraami noin 4,9 milj €

Tätä läpikulkuerään ei kirjattu lainkaan Urhea-säätiön tulokseen. Lisäksi vuoden 2017 OKM:n toiminta-avustuksesta
(käyttöaika 1.4 2017 – 31.3. 2018) 41 999 € oli kirjattu taseeseen käytettäväksi vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus oli
vuodelle 2018 ensi kertaa yleisavustusluonteinen. Tämä antoi
joustavuutta taloushallintoon. Avustus käytettiin pääsääntöisesti koordinaatiosta vastaavien toimihenkilöiden palkkaukseen sekä asiantuntijapalveluihin.
Helsingin ja Vantaan kaupunkien suora taloudellinen tuki
Urhea-säätiölle oli vuonna 2018 119 340 €. Helsingin kaupungin Liikuntavirasto myönsi Urhea-säätiölle säätiöavustusta
85 500 euroa. Vastaavasti Vantaan kaupunki oli rahoittamassa Urhea-säätiön kautta yhtä nuorten Olympiavalmentajaa
10 000 eurolla sekä vantaalaisten yläkouluikäisten nuorten
harjoittelupaikkoja 10 000 eurolla. Lisäksi Vantaa osoitti Vantaan yläkoulujen urheiluakatemiatoiminnan koordinointiin
13 840 €.
Urhea-säätiön liikevaihto oli vuonna 2018 1.144.390,13 euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli reilut 29 %. Tilikauden
tulos jäi 35 208,11 euroa positiiviseksi. Liikevaihdosta käytettiin henkilöstökuluihin (valmennus, koordinointi ja johtaminen) 652 302 €, joka oli 57 % liikevaihdosta. Urheilun
asiantuntijapalveluihin käytettiin 236 677,66 €, joka oli 21 %
liikevaihdosta.
Urhea-säätiön ostopalvelusopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista Perho Liiketalousopisto Oy:ltä päättyi vuoden lopulla, kun ko. toimet siirtyivät säätiön omaksi
toiminnaksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen kehitys Urhealle
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Ville Vuorinen

VIESTINTÄ
H

uippu-urheilu oli vuoden aikana paljon esillä eri medioissa. Ensimmäinen Liikuntapoliittinen poliittinen selonteko valmistui 29.10. ja siinä otettiin vahvasti kantaa huippu-urheilun rahoituksen kasvattamiseksi valtionbudjetista.
Ministeri Sampo Terho ilmaisi huolensa nuorten urheilijoiden
valmentautumisedellytysten puolesta.
Julkiseen huippu-urheilu keskusteluun ottivat osaa useat
Urhean urheilijat, valmentajat ja asiantuntijat. Urheilijoiden
urasiirtymät olivat myös esillä monissa jutuissa. Useat jo
uransa päättäneet ja muulle työuralle siirtyneet huippu-urheilijat toivat radio ja TV- ohjelmissa sekä nettijutuissa esille
urheilu-urasta opittujen taitojen merkityksen menestymisessä nykyisessä työssään.
Urhea osallistui isolla panoksella Go Expo Winter-messuille teemalla Hae urheiluyläkouluun - kasva ja kehity ter-

veenä. Messut järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa
2.-4.11. Urhean yläkoulukehittäjän Jari Savolaisen johdolla
messuilla esiintyivät Urhean huippu-urheilijat alppihiihtäjät
Samu Torsti, Andreas Romar ja freestylelaskija Anni Kärävä
sekä nuoret yläkoululaiset ja heidän opettajansa Leppävaaran
koulusta, Pohjois-Haagan yhteiskoulusta, Lauttasaaren yhteiskoulusta ja Puistopuiston peruskoulusta. Business College
opiskelijat auttoivat järjestelyissä ja ständillä. BC opiskelijat
tekivät sosiaaliseen mediaan viestintää Urhean viestintäkanavien sekä paikalla olleen tubettajan avulla.
AD Ville Olki suunnitteli Urhealle tyylikkään messuseinän.
Uudet Urhea t-paidat ja hupparit tukivat hyvää messuilmettä. Messuilla järjestettyyn taitokilpailuun osallistui noin 800
9-13-vuotiasta nuorta.
Urhean viestinnän pääkanavalla www.urhea.fi-sivuilla

Ville Vuorinen

URHEAN SIVUILLA vierailtiin vuoden aikana
279 522 kertaa
AJANKOHTAISTA palstalla julkaistiin 64 juttua
FACEBOOKISSA julkaistiin 295 juttua. Eniten postauksia (3630) sai 13.9. julkaistu juttu ” Urheilevien
nuorten unelmakampus: Koti, treenipaikka ja lukio
samassa” ja toiseksi eniten postauksia (3221) sai
19.6. julkaistu juttu ” Nina Ahtiainen, tulevaisuuden
beach volley-tähti”

vierailtiin vuoden aikana yli 279 000 kertaa. Nousua edelliseen vuoteen oli yli 28 000, mikä kertoo Urhean kiinnostavuuden jatkumisesta ja lisääntymisestä. Eniten käytiin katsomassa opiskelu- sivuja, yli 97 000 kertaa ja siellä suurinta
kiinnostusta herätti viime vuoden tapaan perusaste. Urhean
Facebookin tykkääjien määrä ylitti vuoden aikana 1250 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 yhteydessä.
Urheilijoiden tietoisuutta Urhean Instagram-tilistä on pyritty lisäämään linkittämällä Instagram logo Facebook sivuille
sekä kehottamalla urheilijoita lisäämään omiin päivityksiin
Urhean instagram @urhea fi.
Kuten viime vuonna niin tänäkin vuonna Suomen
”beachvolleyteamfinland” on ollut ahkerin Urhean Instagramin linkittäjä. Tällä hetkellä Urhea seuraa reilua 350 urheilijaa ja seuraajia on n. 616 mikä on lähes 200 enemmän
kuin vuosi sitten. Julkaisuja on tehty myös n. 450. Seuraajista
naisia on 65% ja miehiä 35%, suurin seuraajien ikäryhmä on
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INSTAGRAMISSA kovin linkittäjä on Suomen
”beachvolleyteamfinland”. Urhea seuraa reilua
350 urheilijaa
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YOUTUBE -kanavalla julkaistiin 17 uutta videota,
kaikkia videoita katsottiin yhteensä 10 500 kertaa
VUODEN KATSOTUIN (2396) uusi video oli Laajasalon opiston Rasmus Kauton, Jonne Kerkkäsen
ja Christian Soininvaaran tekemä video seiväshyppääjä Saga Anderssonista.

25 - 34 vuotiaat. Edelliseen vuoteen nähden seuraajaksi on
tullut nuoria aikuisia enemmän. Enimmäkseen seuraajat tulevat pääkaupunkiseudulta.
Matkalla Huipulle -verkkolehti ilmestyi vuoden 2018 aikana neljä kertaa. Ensimmäinen verkkolehti ilmestyi 3.5. ja
sen teemana olivat nuoret urheilijat. Toinen verkkolehti ilmestyi 20.6. ja sen teemana olivat valmennuksen ja valmentautumisympäristön tehostamistoimet Urheassa.
Kolmas verkkolehti ilmestyi 8.11. ja sen teemana oli Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen tekemä työ huippu-urheilun tuloksen teon tukena. Neljäs verkkolehti ilmestyi
21.12. ja sen teemana oli urasiirtymä huippu-urheilun jälkeiseen uraan ja elämään.
Laajasalon opiston opiskelijat tekivät sisältöjä Matkalla
Huipulle – verkkolehtiin 1/2018 ja 4/2018. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus tuotti sisällöt Matkalla Huipulle
– verkkolehteen 3/2018.
Urhean kumppanuusoppilaitoksista nettisivujen tai markkinoinnin ilmeensä uudistivat mm. Omnia, Pohjois-Haagan
yhteiskoulu, Sotungin lukio, Haukilahden lukio ja Business
College.
URHEAN VUOSI | 2018
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Urheilu, opiskelu, asuminen, ruokailut, terveydenhuolto
ja tutkimus samalla kampuksella
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uusia opetustiloja sekä yhteinen sisääntuloaula urheiluhallin
kanssa.
Asuinkerrostalon toteuttaa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS. Asuinkerrostaloon ollaan toteuttamassa asunnot yhteensä 177 asukkaalle yksiöinä, toverikaksioina sekä neljän hengen soluina. Taloon on tulossa
myös yksi kolmio, joka voi toimia vaikkapa
perheasuntona. Lisäksi taloon on suunniteltu yhteistiloja sekä pesula, jossa asukkaat voivat pestä keskitetysti pyykkinsä.
Kolmen hankkeen kokonaisuutta koordinoi Urhea-kampus
–hankkeen
koordinointiryhmä.
Helsingin
kaupunginvaltuusto
teki hankkeen kannalta tärkeän
päätöksen 12.9. kokouksessaan,
kun se hyväksyi alueen kaavamuutoksen. Näin hanketta päästiin
edistämään täysipainoisesti.
Hankkeen merkityksellisyydestä
kertoo se, että Urhea-kampushanke
u
T
to
on kirjattu Helsingin kaupungin tämän
is
m
i
o
it
t
valtuustokauden
strategiaan sekä Opeh
te
Ar kk i
tus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesti
merkittävien rakennushankkeiden listalle. Suomen
Olympiakomitea on kirjannut hankkeen tärkeimmäksi huippu-urheilun olosuhdehankkeeksi.
o

ääkaupunkiseudun urheiluakatemian kasvu on ollut huimaa. Vuonna 2003 käynnistynyt Urhean yhteistyöverkosto
on kasvanut Suomen suurimmaksi monilajiseksi urheilukeskittymäksi, jonka kasvun haasteena ovat olleet urheilijoiden harjoitteluolosuhteiden riittävyys sekä asumisratkaisut.
Vuonna 2012 ryhdyttiin suunnittelemaan urheiluhallin rakentamista Mäkelänrinteen lukion ja
Uintikeskuksen väliselle tyhjälle alueelle.
Sittemmin hankkeen suunnitelmat ovat
laajentuneet koskemaan myös Mäkelänrinteen lukion laajentamista
sekä asuinkerrostalon rakentamista. Myös itse urheiluhallin koko
on kasvanut ja sen yhteyteen on
ryhdytty kaavailemaan myös terveydenhuollon palveluita ja tutkimustoimintaa.
Vuoden 2018 aikana Urhea-kampukseksi nimetyn hankkeen suunnittelu otti jättiaskelia
eteenpäin. Urheiluhallin rakennuttamista ja hallinnointia varten perustettiin Urhea-halli Oy, jonka pääomistaja
on Urhea-säätiö sr. Osakkaina yhtiössä ovat
lisäksi Helsingin kaupunki, Kisakalliosäätiö sr,
Urheiluopistosäätiö sr, Koripallosäätiö sr, Suomen
Urheiluliitto ja Suomen Voimisteluliitto. Halliyhtiön osa-aikaiseksi toimitusjohtajaksi valittiin Urhea-säätiön toiminnanjohtaja Simo Tarvonen.
Halliyhtiö kilpailutti kesän ja alkusyksyn aikana rakennuttajakonsulttipalvelut niin, että rakennuttajakonsultiksi
valittiin Indepro Oy:n Stig Helminen. Heti valinnan jälkeen
kilpailutettiin erikoissuunnittelijat, jotka valittiin lokakuun
alussa. Hankkeen pääsuunnittelijana jatkoi Tuomo Siitonen.
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOAS:in projektipäälliköllä Matti Kauppilalla oli merkittävä asiantuntijarooli
hankkeen edistämisessä. Kisakallion urheiluopiston olosuhdejohtaja Marko Ruti toimi hankkeen urheilurakentamisen
konsulttina ja Kaisa Vikkula rahoituksen konsulttina. Rakennustoimikunnan puheenjohtajana toimi halliyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko.
Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja peruskorjauksen
suunnittelu eteni vuoden aikana merkittävästi. Vuoden loppuun mennessä Helsingin kaupunki oli valinnut hankkeelle rakennuttajakonsultin sekä suunnittelijat ja valmistellut
hankesuunnitelman kaupungin päätöksen tekoa varten. Koulun laajennusosaan on tulossa koulun uusi keittiö ja ravintola,

om
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Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen

URHEA-KAMPUS

Urhea-halli – urheilun osaamiskeskus
Urhea-halli tulee antamaan Suomessa ennen näkemättömät
puitteet urheilun monialaiselle osaamiskeskittymälle. Noin
14 000 m2 urheiluhalliin on tulossa lajiharjoittelutilat telinevoimistelulle, rytmiselle voimistelulle, judolle, painille,
yleisurheilulle ja koripallolle. Lisäksi halliin tulee laajat yleisharjoittelutilat, peilisaleja, fysioterapia- ja palautumiskeskus,
urheilulääkäri- ja testausasema sekä henkilöstön toimistot ja
kokoustilat. Tilaohjelmaan on varattu tilat myös tutkimustoimintaan.
Urheiluhalli tulee palvelemaan ensisijaisesti urheilijan
polulla olevia nuoria urheilijoita sekä huipulle tähtääviä ja
jo huipulla olevia aikuisurheilijoita. Lajiliitot ovat kaavailleet
halliin lajiensa valtakunnallisia harjoittelukeskuksia. Lisäksi
kampus palvelee laajasti myös paikallista seuratoimintaa sekä
lasten liikunnan tarpeita.
Eri alojen asiantuntijatyöstä vastaavat Urhean asiantuntijat sekä Helsingin urheilulääkäriaseman HULA, joka yhtenä

toimijana tulee vastaamaan urheilijoiden terveydenhuollon
palveluista sekä testaus- ja tutkimustoiminnasta.
Urhea-kampus mahdollistaa entistä paremmin uuden
toimintatavan – yhdessä tekemisen ja osaamisen jakamisen
– toteuttamisen käytännössä. Keskeinen sijainti, kansainvälisen vaatimustason olosuhteet ja majoituspalvelut avaavat
ikkunaa kansainväliselle yhteistyölle. Hyvät liikenneyhteydet ja lentokentän läheisyys 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 nuorille
päivittäisvalmennuksen ja koulutuksen keskuksena.
Urhean kampuskokonaisuuden rakennustyöt alkavat
kesällä 2019 koulun laajennustöillä sekä asuinkerrostalon
maanrakennustöillä. Urheiluhallin rakennustöiden on suunniteltu käynnistyvän syyskuussa. Kokonaisuuden on arvioitu
olevan valmiina toukokuussa 2021.
URHEAN VUOSI | 2018
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LIITE 1.
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat Urheassa 31.12.2018

LIITE 2.
Aikuisten EM- ja MM-kisaedustajat 2018

Ahtiainen
Ahtinen
Aliu
Andersson
Bergman
Bäck
Collin
Danielsson
Engman
Forsberg
Friman
Gergalo
Heino
Heino
Henttinen
Heroum
Honkanen
Honkanen
Ikola
Jaakkola
Jylhä
Järvilehto
Kanerva
Kanninen
Kauste
Kemppi
Khataev
Kinnunen
Kirmes
Koljonen
Korpio
Kotaja
Kuosmanen
Kurtbay
Kärävä
Lahti
Lahti-Liukkonen
Lehikoinen
Lehtonen
Levo
Liinavuori
Lindfors
Lindfors
Lipasti
Manni
Markkanen
Mattila
Miinala
Mikkola
Muhonen
Mäkelä
Mäkinen
Mäkinen

Alppihiihto
Romar Adreas Olympialaiset 24, 31
Torsti Samu Olympialaiset/17

Curling
Kauste Oona Olympialaiset 8
Rantamäki Tomi Olympialaiset 8

Ammunta
Veromaa Mopsi jMM/6, jEM/3

Freestyle
Penttala Olli Olympialaiset/37
Penttala Jussi Olympialaiset/29
Salonen Jimi Olympialaiset/16

32

Niina
Olga
Krenar
Saga
Joonas
Kristian
Kaisa
Jenny-Julia
Adelina
Jere
Cristian
Rebecca
Ville
Jere
Jens
Nora
Riikka
Miika
Henna
Aleksi
Martti
Kalle
Emilia
Topi
Oona
Juliette
Arslan
Jarkko
Oskar
Kalle
Nella
Amanda
Elias
Sinem
Anni
Tuomas
Taru
Viivi
Riikka
Harri
Elisa
Anton
Viveca
Matias
Henry
Jessika
Esa-Pekka
Erkki
Monika
Oskari
Kristiina
Meri-Maari
Oskari

beach volley
jalkapallo
nyrkkeily
yleisurheilu
lumilautailu
yleisurheilu
jalkapallo
jalkapallo
jalkapallo
jousiammunta
ampumaurheilu
rytminen voimistelu
paini
paini
alppihiihto
jalkapallo
alppihiihto
maalipallo
lumilautailu
yleisurheilu
maastohiihto
lumilautailu
judo
freestyle
curling
jalkapallo
nyrkkeily
yleisurheilu
voimistelu
sulkapallo
alppihiihto
yleisurheilu
paini
purjehdus
freestyle
paini
beach volley
yleisurheilu
beach volley
pikaluistelu
rytminen voimistelu
lumilautailu
taitoluistelu
paini
yleisurheilu
uinti
yleisurheilu
maalipallo
purjehdus
purjehdus
yleisurheilu
uinti
judo
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Mörö
Naumanen
Nirkko
Nokelainen
Nuutinen
Närevaara
Oikari
Oja
Ojala
Ojanaho
Olah
Ora
Parkkinen
Partanen
Partanen
Pasanen
Pentsinen
Penttala
Penttala
Petäjä-Sirén
Pirinen
Raitanen
Rantala
Rantamäki
Romar
Ruskola
Ruusuvuori
Salonen
Sandblom
Savolainen
Savolainen
Selenius
Sinisalo
Suomalainen
Suur-Hamari
Tanskanen
Tapper
Tenkanen
Thelen
Torsti
Tulkki
Tuominen
Turkkila
Törn
Uusimäki
Vainio
Ven
Veromaa
Versluis
Viitasuo
Virkkunen
Wulff
Vuorinen

Oskari
Katarina
Tapio
Heidi
Emma
Milja
Ada
Ronja
Aleksi
Olli
Benedek
Inka
Anniina
Aku
Jussiville
Sanna
Anssi
Jussi
Olli
Tuuli
Eemeli
Topi
Emma
Tomi
Andreas
Noora
Emil
Jimi
Linda
Ronja
Arvi
Henri
Ida
Samuli
Matti
Vilma
Kaarle
Tuula
Axel
Samu
Emmaliina
Minttu
Juulia
Cecilia
Hilla
Juulia
Robert
Mopsi
Matthias
Ella
Amanda
Mikaela
Niko

yleisurheilu
jalkapallo
purjehdus
yleisurheilu
jääkiekko
rytminen voimistelu
rytminen voimistelu
yleisurheilu
yleisurheilu
suunnistus
pöytätennis
rytminen voimistelu
beach volley
yleisurheilu
taitoluistelu
keilailu
maastohiihto
freestyle
freestyle
purjehdus
alppihiihto
yleisurheilu
rytminen voimistelu
curling
alppihiihto
purjehdus
tennis
freestyle
yleisurheilu
jääkiekko
paini
paini
beach volley
pikaluistelu
lumilautailu
jääkiekko
purjehdus
purjehdus
lumilautailu
alppihiihto
jalkapallo
jääkiekko
taitoluistelu
taitoluistelu
yleisurheilu
rytminen voimistelu
soutu
ampumaurheilu
taitoluistelu
jääkiekko
rytminen voimistelu
purjehdus
miekkailu

Beach lentopallo
Ahtiainen Niina EM/9
Lahti-Liukkonen Taru EM/17
Lehtonen Riikka EM/9
Parkkinen Anniina EM/17
Cheerleading
Bartholdi Natalia EM/1, MM/6
Berner Alexandra MM/1, EM/3
Haukkovaara Henri EM/1
Hellström Anton
Hietala Viljami EM/1
Häkkinen Tuuve MM/1
Ingalsuo Krista EM/3
Ingalsuo Noora MM/1
Jaakkola Tuukka EM/1
Jussila Anni MM/1, EM/3
Kahri Siiri
Karinen Kayleigh MM/1, EM/3
Kondratjeff Johan
Korhonen Elle EM/3
Kullberg Anniina EM/3
Lahtinen Jenni EM/5
Laine Reeta
Laulajainen Krista MM/1, EM/3
Lehikoinen Linnea EM/2
Linnainmaa Kreetta EM/3
Linnavirta Lasse EM/1
Marschan Ann-Marie MM/1, EM/3
Mäkinen Miro EM/1
Nyholm Ronja MM/1, EM/3
Pesonen Karoliina
Pesonen Venla
Ranta Joanna EM/3
Remes Joanna MM/1, EM/3
Rotinen Ronja EM/2
Räisänen Silja EM/1
Siekkinen Anette
Siltala Elina
Tanttu Mila MM 4 (EM 3 valmentajana)
Tanttu Nana (MM 4, EM 3 valmentajana)
Toivonen Rosanna MM/1, EM/3
Virtanen Nelli EM/5
Virtanen Pia EM/5

Joukkuevoimistelu
Kuusakoski Karla MM/4, EM/4
Laaksonen Alli MM/4, EM/4
Laukkonen Amanda MM/4, EM/4
Panula Alina MM/4, EM/4
Pulkkinen Johanna MM/4, EM/4
Rouhiainen Sara MM/4, EM/4
Vartiainen Malla MM/4, EM/4
Yli-Juuti Olivia MM/4, EM/4
Parajousiammunta
Forsberg Jere EM6
Jääkiekko
Nuutinen Emma Olympialaiset/3
Savolainen Ronja Olympialaiset/3
Tuominen Minttu Olympialaiset/3
Viitasuo Ella Olympialaiset/3
Karate
Karkkulainen Jani EM, MM
Lumilautailu
Rukajärvi Enni Olympialaiset/3
Paralumilautailu
Suur-Hamari Matti Paraolympialaiset/1 + 3
Maalipallo
Halme Susanna EM
Hynninen Kaisu EM
Maastohiihto
Jylhä Martti Olympialaiset/9 + 10
Pentsinen Anssi Olympialaiset/51
Miekkailu
Kock Michaela EM, jEM/14
Salminen Anna MM 89, EM, jEM/14
Seeve Teemu MM , jEM/15
Vuorinen Niko MM , EM, jEM/15
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Muodostelmaluistelu
Ahonen Petra MM/1
Ahti Marie-Sofie MM/1
Akkanen Aino-Kaisa MM/4
Arisalo Nina MM/1
Backman Emmilotta MM/4
Backman Sandra MM/4
Demasör Charlotta MM/1
Ekholm Ina MM/1
Heliö Ulla MM/4
Hiltunen Eira MM/1
Lehtonen Jenni MM/4
Kaijomaa Henna MM/1
Kaiku Anni MM/1
Kerokoski Lotta MM/1
Kiviranta Katariina MM/4
Laaksola Amanda MM/1
Mäkinen Tuuli MM/4
Nyblom Ida MM/1
Nyman Lotta MM/4
Paajanen Miitta MM/1
Poranen Tiina MM/1
Porkka Aura MM/4
Puhakka Jenni MM/4
Rauhala Ida MM/1
Rokkanen Roosa MM/1
Saarinen Julia MM/1
Salo Noora MM/4
Sirkiä Inka MM/4
Sundgren Camilla MM/1
Tainio Eveline MM/4
Tamminen Tessa MM/1
Uusitalo Lotta MM/1
Vierelä Sara MM/1
Westerholm Marianne MM/1
Nykyaikainen 5-ottelu
Bengs Eevi Laser-run MM 6, EM 21
Nyrkkeily
Honka Tomi
Painonnosto
Raappana Sami EM
Purjehdus
Grönbloim Ronja MM
Kurtbay Sinem MM/19, EM/13
Ihamuotila Markus MM
Kronlöf Sirre MM
Laukkanen Nooa MM
Lindgren Niklas MM
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Mikkola Martin MM
Mikkola Monika MM/4
Muhonen Oskari MM
Nirkko Tapio MM
Petäjä-Siren Tuuli
Ruskola Noora MM/28, EM/30
Silen Victor EM/63
Tapper Aleksi MM
Tapper Kaarle MM/12, EM/8
Tenkanen Tuula MM/14, EM/6
Valjus Selma MM
Wulff Mikaela MM/28, EM/30
Pyörätuolirugby
Enroth Elias EM
Nisso Tuukka EM
Parviainen Jukka EM
Pasanen Anna EM
Sinisaari Antti EM
Tapola Aino EM
Tella Tuomas EM
Ylönen Leevi EM
Pöytätennis
Olah Benedek EM
Rytminen voimistelu
Liinavuori Elisa MM 10, EM 9
Närevaara Milja MM 10, EM 9
Oikari Ada MM 10, EM 9
Ora Inka MM 10, EM 9
Rantala Emma MM 10, EM 9
Vainio Juulia MM 10, EM 9
Virkkunen Amanda MM 10, EM 9
Soutu
Ven Robert MM/15, EM/11

Mikkelä Airi EM
Nyström Jenny jEM
Pekkola Sonja jEM
Suunnistus
Haajanen Sofia MM/13, jMM/5, EM/10, EM/j6
Ojanaho Olli EM
Taekwondo
Partanen Jenna, EM/32
Kamphuis Christian MM/1
Team Gym
Hansson Johanna EM
Telinevoimistelu
Card Frans jMM/23, jEM/21
Kirmes Oskari EM/11, MM/37, jMM/23, jEM/21
Koski Elias jMM/23, jEM/21
Leinonen Maija jEM/16
Kettunen Enni jEM/16
Mäkelä Sani EM/12, jEM/16
Saukkonen Siiri EM/23, jEM/16

Uinti
Pöytäkivi Riku MM/15, jMM/8, EM/28
Ruotsalainen Vilma EM/17
Tuomola Andei MM/19, jMM/8
Parauinti
Mäkinen Meri-Maari EM2, EM4, EM6, EM7, EM8
Markkanen Jessika EM8, EM9, EM12
Söderling William EM/8, EM/9, EM12
Yleisurheilu
Mäkelä Kristiina MM
Partanen Aku MM
Parayleisurheilu
Kotaja Amanda EM1, EM3
Manni Henry EM1, EM3
Oja Ronja EM1, EM3
Piispanen Toni EM2
Paukkeri Sini EM5

Taitoluistelu
Lindfors Viveca MM/16, EM/14
Virtanen Valtter MM/35, EM/19
Partanen Villejussi MM/23, EM/15 (jäätanssi)
Törn Cecilia MM/23, EM/15 (jäätanssi)
Tanssiurheilu
Helenius Jutta MM
Hirvonen Markus EM
Salminen Maija EM
Savikurki Taina MM/3, EM/2
Vainomaa Jaak MM/3, EM/2
Vammeljoki Hanna MM

Squash
Huuhka Henrietta jEM
Korhonen Emilia jMM, jEM
Koskinen Riina jMM, jEM
Soini Emilia jMM, jEM
Tuomi Matias jEM
Tuominen Olli jEM
Vähämaa Jaakko jEM
Äijänen Jami jEM

Telinevoimistelu
Kirmes Oskari MM, EM
Tuuha Tomi MM, EM
Sileoni Monika MM, EM
Niva Heikki MM
Soravuo Emil EM

Sulkapallo
Heino Eetu EM, MM
Kaisti Anton jEM
Koljonen Kalle EM, MM

Uimahypyt
Hallaselkä Lauren EM/16
Junttila Juho EM/21, EM/25
Kanerva Roosa EM/14

Triathlon
Sali Kaisa MM/7
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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

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

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

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

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

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