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Urhean vuosi 2019

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia on upea yhteistyöver-
kosto, joka yhdistää laajasti urheilujärjestöt, oppilaitokset, 

kaupungit, urheiluopistot ja muut urheilutoimijat yhteisen 
tavoitteen – urheilijan kaksoisuran ja urheilumenestyksen – 
tavoittelemiseen. Vuoden 2019 lopussa Urheassa oli jo lähes 
5200 urheilijaa. Määrä on huima! Voidaankin perustellusti sa-
noa, että Urhean toiminnalla on vaikuttavuutta.

Urheilunäyttämöillä Urheaan kuuluvat urheilijat olivat 
jälleen menestyksekkäitä. Myöhemmin tässä vuosikirjas-
sa on nostettu esiin muutamia onnistujia, mutta kannusta-
vat kiitokset kuuluvat kaikille urheilijoillemme. Menestys on 
tärkeää kilpa- ja huippu-urheilussa, mutta itsensä likoon 
laittaminen, täysillä yrittäminen ja omien rajojen tavoittelu 
ovat urheilun puhtainta ydintä. Kiitos urheilijoillemme niistä 
hetkistä, jotka vuoden aikana tarjositte kilpakenttien lisäksi 
treenisaleilla ja –kentillä.

Yksi vuoden 2019 todella isoista asioista oli Urhea-kam-
puksen rakentamisen käynnistyminen. Usean vuoden huolel-
lisen valmistelutyön jälkeen olimme vihdoin valmiit; kesällä 
kuokka niin sanotusti meni maahan ja onneksemme rakenta-
minen edistyi syksyn aikana aikatauluissaan. 

Toki Urhealle tärkeintä on huolehtia perustehtävästään. 
Ilolla voi todeta, että monesta kehityshankkeestamme huo-
limatta perustyömme on koko ajan kehittynyt ja vahvistunut. 
Erityisellä mielihyvällä olen seurannut yläkoulutoiminnan 
rakentumista laajemmaksi ja laadukkaammaksi. Tavoitteel-
lisen urheilun mahdollistaville yläkouluille onkin todellista 
tilausta urheilevien nuorten keskuudessa.

Vuosi 2019 tullaan Urheassa muistamaan kasvun vuote-
na. Merkittävää oli muun muassa yksityisen terveydenhuol-
lon järjestämisluvan saaminen, jota kautta pystyimme entistä 
tehokkaammin tuottamaan muun muassa lihashuol-
lon palveluita urheilijoille. Uutta vuoteen 2025 
tähtäävää strategiaa työstettiin koko vuosi. 
Samalla pohdittiin konsernirakenteeseen 
kasvaneen Urhea-säätiön organisoitu-
mista. Nopea kasvu ja isot kehityshank-
keet vaativat myös oikeanlaista organi-
soitumista.  

Kiitos Teille kaikille Urhean ver-
kostossa toimiville ja meidän kanssa 
yhteistyötä tekeville. Urhea on syntynyt 
yhteistyöverkostoksi ja tätä yhteistyötä 
haluamme koko ajan vahvistaa.  

Urheas verksamhet år 2019

Huvudstadsregionens idrottsakademi bildar ett betydande 
samarbetsnätverk, som på bred front för samman idrott-

sorganisationer, läroinrättningar, städer, idrottsinstitut och 
andra aktörer inom idrotten i arbetet för idrottares dubbel-
karriär. I slutet av 2019 var nära nog 5200 idrottare anknutna 
till Urhea, ett fantastiskt stort antal. Man kan med fog påstå 
att verksamheten har genomslagskraft.

På idrottsarenorna har våra Urhea-idrottare återigen va-
rit framgångsrika. I årsboken presenteras några idrottare som 
lyckats speciellt väl under året, även om alla våra idrottare 
är värda uppmärksamhet. Framgång är givetvis viktigt inom 
tävlings- och toppidrott, men för idrottaren handlar det ännu 
mera om att ge ut allt av sig själv, att tänja på sina egna grän-
ser. Tack för de stunder ni idrottare bjudit oss på, både på 
tävlingsarenor och i träningsalar.

Den kanske mest betydelsefulla händelsen 2019 var byg-
gstarten av Urhea-campus. Efter flera år av noggrann pla-
nering kunde byggandet inledas på sommaren. Under hösten 
framskred byggprojektet helt planenligt.

Trots många utvecklingsprojekt har Urheas kärnverksam-
het inte kommit i skymundan. Samverkan med högstadier-
na i huvudstadsregionen har utvecklats både gällande verk-
samhetens innehåll och omfattning. Det finns en beställning 
bland idrottande unga på sådan högstadieundervisning som 
också möjliggör en målinriktad satsning på idrott.

År 2019 går till historien som ett kraftigt tillväxtår. Tills-
tåndet att i egen regi få erbjuda hälsovårdstjänster förbätt-
rar i betydlig grad idrottarnas möjlighet till bl.a. muskelvård. 
Också arbetet med att förnya Urheas strategi 2025 och kon-
cernstruktur inleddes under året. Organisations-strukturen 
behöver anpassas till de krav som den ökade omfattningen i 

verksamheten förutsätter.
Önskar framföra mitt tack till er alla som 
jobbar i och för Urhea och vårt samarbets-

nätverk. Urhea har startat som nätverks-
samarbete, det vill Urhea-stiftelsen fort-

sättningsvis värna om.

URHEILIJAT
Talviuniversiadit pidettiin Krasnojarskissa Venäjällä 2.-

12.3.2019. Suomen muodostelmaluistelujoukkueet ottivat 
hienosti kaksoisvoiton, Team Unique voitti kultaa ja Marigold 
IceUnity hopeaa. Yksilöurheilijoista lumilautailija Axel The-
len menestyi erinomaisesti voittaen pronssia half pipessa ja 
slopestylessa. Jäätanssiparimme Juulia Turkkila ja Matthias 
Verluis olivat neljänsiä ennätyspisteillään. Nea Luukko kilpaili 
alppihiihdossa, Daniel Antell freestylessä ja miesten jääpallo-
joukkueessa pelasivat Niels Främling ja Juri Schreck.

Kesäuniversiadit pidettiin Napolissa Italiassa 3.-14.7.2019. 
Suomen joukkue oli suuri ja siinä oli useita Urhean urheili-
joita yksilö ja joukkuelajeissa. Purjehtivat Oskari Muhonen, 
Catharina Sandman, Cecilia Sandman ja Alexander Grönblom 
vastasivat parhaasta menestyksestä voittamalla upeasti kul-
taa RS21 luokassa. 

Vuoden 2019 aikana Urhean urheilijoista Tokion 2020 
Olympiakisojen tulosrajan saavuttivat kilpakävelijä Aku Par-
tanen, purjelautailija Tuuli Petäjä-Siren, kestävyysjuoksija 
Topi Raitanen ja pikajuoksija Annimari Korte.

Urheilugaalassa Urhean urheilijat olivat vahvasti mukana 
vuoden 2019 sykähdyttävin hetki äänestyksessä: Piispanen 
kelaa kärkeen, Toni Piispanen kelaa hanskan lipsumisesta 
huolimatta niukkaan voittoon 100 metrillä Brysselin Timant-
tiliigassa 6.9.2019. Kaksi MM-mitalia kotijäältä,  loppuun-
myyty Helsingin jäähalli räjähtää suosionosoituksiin, kun 

niukasti Rockettesin edelle vapaaohjelmallaan kiilannut Ma-
rigold IceUnity varmistaa kaksi mitalia Suomeen muodostel-
maluistelun MM-kilpailuissa 13.4.2019. Lindforsin lumoava 
luistelu, Viveca Lindfors nousee upean vapaaohjelman myötä 
pronssimitalille Euroopan mestaruuskilpailuissa Minskissä 
25.1.2019.

Urhean urheilijat saavuttivat vuoden aikana hienoa me-
nestystä monissa eri lajeissa nuorten ja aikuisten sarjoissa. 
Suomi voitti miehissä U20 jääkiekon MM-kultaa ja naisten 
kotikisoissa MM-hopeaa. Molemmissa joukkueissa oli useita 
Urhean urheilijoita. Jaak Vainomaa ja Tiina Tulikallio voittivat 
WDC-liitton 10-tanssin ammattilaisten MM- ja EM-kultaa. 
Suomi voitti Cheerleadingin MM-kultaa Orlandossa Yhdys-
valloissa pidetyissä MM-kisoissa kapteeninaan Roosa Toi-
vonen. Helsingissä pidetyissä muodostelmaluistelun MM-ki-
soissa Rockettes voitti hopeaa ja Marigold IceUnity pronssia. 
Painija Arvi Savolainen voitti U23 MM-kultaa ja judoka Martti 
Puumalainen nuorten EM-pronssia. Olarin voimistelijat saa-
vuttivat aikuisten sarjassa MM-pronssia. Suomi oli nuorten 
EM-suunnistuksen paras maa.

Suomi menestyi hienosti Parayleisurheilun MM-kisoissa 
Dubaissa. Urhean urheilijoista Amanda Kotaja voitti kultaa 
100 metrillä ja Toni Piispanen kultaa 100 metrillä ja hopeaa 
200 metrillä. 

Urhea-stipendin sai painija Elias Kuosmanen. Elias on me-

Urheilijat tasoittain ja koulutusasteittain 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Urheilijoita yhteensä 1570* 1527 1737 1794 1950 3568 3628 4150 4525 4786 5144

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

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

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

Tason IV urheilijoita 1416 1535 1888 2059 2333 2550

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K
uv

a:
 O

ly
m

piak
omitea

Simo Tarvonen
Toiminnanjohtaja / Verksamhetsledare

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia / Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea
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nestynyt viime vuosina erittäin hyvin ja hän voitti EM-prons-
sia vuonna 2018. Sen lisäksi hän on valmentanut nuoria ylä-
koululaisia Urhea-urheilijoita Vantaalla. Urhea-tunnustukset 
saivat koripallon HBA-ohjelmat Mäkelänrinteen lukiossa ja 
Pohjois-Haagan yhteiskoulussa sekä Espoon Omnia.

Taitoluistelija Viveca Lindfors valittiin vuoden helsinki-
läisurheilijaksi ja kumparelaskija Akseli Ahvenainen vuoden 
nuoreksi helsinkiläisurheilijaksi. 

Koripalloilija Awak Kuier valittiin Vantaalla vuoden tulo-
kasurheilijaksi.

Vuoden 2019 espoolaiseksi urheilijaksi valittiin telinevoi-
mistelija Emil Soravuo. Vuoden nuoreksi urheilijaksi valittiin 
karting-kuljettaja Axel Saarniala.

Nyrkkeilijä Arslan Khataev valittiin Suomen lähettilääksi 
vuoden 2019 Euroopan ammattitaitoviikolle (14. – 18. loka-
kuuta). Suomen EU puheenjohtajuuden myötä ammattiviikon 
päätapahtuma järjestettiin Suomessa.

Vuoden 2019 lopussa Urheassa oli jäsenenä 5157 urheili-
jaa. Urheilijat ovat jaettu neljään tasoryhmään Suomen Olym-
piakomitean suosituksen mukaisesti. Tason 1 -urheilijat ovat 
Olympiakomitean tai Paralympiakomitean tukiurheilijoita. 
Tason 2 -urheilijat ovat aikuisten tai nuorten maajoukkueur-
heilijoita. Tason 3 -urheilijat ovat nousevia haastajatason ur-
heilijoita. Yläkouluikäisiä urheilijoita eli tason 4 -urheilijoita 
oli vuoden päättyessä Urhean yläkouluverkoston kouluissa 
yhteensä 2550. 

Urhea on avoin kaikkien lajien urheilijoille. Kumppanuus-
lajeissa lajiliitot esittävät urheilijajäsenet. Urheilijat voivat 
hakea jäsenyyttä myös omalla hakemuksellaan. Hakemuk-
set hyväksytetään lajiliitoissa. Toisen asteen urheiluoppilai-
toksissa valmennusurheilijastatuksella opiskelevat urheilijat 
ovat automaattisesti jäseniä. Jäseninä on opiskelevien urhei-
lijoiden lisäksi ammattiurheilijoita sekä muuta työtä ja urhei-
lua yhdistäviä urheilijoita. Puolustusvoimien urheilukoulussa 

VALMENNUS 
Vuoden 2019 valmennustoiminnan teemana oli valmen-

nusosaamisen tarkastelu laaja-alaisesti yhdessä lajien 
kanssa ja Urhean tukitoimet lajien ydinvalmentajien työn ke-
hittymiseen.

Valmentajien palkkaus Urhean työtekijöiksi sai jatkoa. 
Urhean verkostossa toimi 2019 vuoden lopussa 33 Nuorten 
Olympiavalmentajaa ja 166 akatemiavalmentajaa. Näistä val-
mentajista 11 oli suoraan Urhean palkkalistoilla.   

Huippuvaihe
Huippuvaiheessa kehitystoiminta keskittyi painopistelajien ja 
tukiurheilijoiden valmentajien valmennusosaamisen yksilöl-
liseen tukemiseen ja kasvattamiseen. 

2019 pidettiin säännöllisiä tapaamisia Urhean painopis-
telajien lajimanagerien kesken. Tapaamisten lähtökohtana oli 
lajien tekemien valmentajakyselyjen pohjalta pohtia valmen-
tajien osaamista ja osaamisen kasvattamisen tukemista sekä 
löytää Urhean rooli valmentajien osaamisen kehittämisessä. 
Tapaamisissa mietittiin vaatimuksia tuloksen tekemiselle 
sekä kriteereitä toimintaympäristölle lajien näkökulmasta. 
Samalla pohdittiin myös tulevan Olympiavalmennuskeskuk-
sen kriteereitä lajien suuntaan.

Lajien huippu-urheilijoiden valmennusprosesseja ja val-
mennustoimintaa kohti Tokion Olympialaisia kartoitettiin 
Huippu-urheiluyksikön pitämissä lajikohtaisissa lajiriihis-
sä. Lajiriihien antina oli mm. selkeyttää lajien ja meidän yh-
teistoimintaamme, jotta kykenisimme yhdessä rakentamaan 
Urhean piirissä harjoitteleville urheilijoille kansainvälisesti 
uskottavia valmennusprosesseja. Urhean toimenpiteet koh-
distuivat näiden prosessien valmennuksen ja valmentajuuden 
kehittämiseen sekä olosuhdetyön ja osallistuvan asiantunti-
jatoiminnan kehittämiseen.

Merkittävä askel asiantuntijatoiminnan kehittämisessä oli 
aluehallintoviraston myöntämä lupa Urhealle yksityisen ter-
veydenhuollon palvelujen antamiseen.

Urhean painopistelajit huippu-vaiheessa 2019 olivat:• Purjehdus• Yleisurheilu• Miesten telinevoimistelu• Rytminen voimistelu• Beach volley, naiset• Jääkiekko, miehet

Toinen aste
Toinen asteen painopistelajeissa lajien valmennusprosesseja 
ja huipulle tähtäävää harjoittelua tuettiin erityisesti seuraavin 
toimenpitein: asiantuntijapalvelut osana arkivalmennusta, 
valmennuksen tieteellisen tuen hyödyntäminen ja valmen-
tajien palkkatuki. Lisäksi painopisteenä oli lajien keskeisten 
valmentajien sekä NOV valmentajien osaamisen kehittymisen 
ja osaamisen jakamisen varmistaminen osana koko valmen-
tajayhteisön kehittymistä. 

Urhean vammaisurheilun valmennukseen saatiin uutta 
pontta, kun kunniakkaan uran Paralympiaurheilijana tehnyt 

Markku Niinimäki aloitti työnsä Urhean osa-aikaisena val-
mentajana. Hänen päävastuunsa on valmentaa Urhean nuoria 
paraurheilijoita. Osan Niinimäen palkasta kattaa Nuorelle Sii-
vet -kampanjan tuki.

Urheilulukioiden kehittämishanke
Opetusministeriö myönsi Mäkelänrinteen lukiolle ja oululai-
selle Kastellin lukiolle valtakunnallisen kehittämistehtävän, 
jossa heidän tuli jakaa omaa osaamistaan muille lukioille ja 
tuovat uusia näkökulmia lukioiden pedagogiikkaan ja toimin-
tatapoihin.

 
Urheilun osalta tehtävä on kolmitasoinen:
1. Urheilulukiojärjestelmän kehittäminen

2. Urheilun osaamisen tuominen kaikkien lukioiden  
 kehittämiseen

3. Yhteistyön kehittäminen urheilun lähellä olevien 
 sidosryhmien kanssa

Tavoitteita kohti pyrittiin seuraavilla toimenpiteillä:
1. Vaikuttaminen opetussuunnitelmaan (LOPS2021)
  • urheilulukioille yhteiset valmennuksenteorian ja  
   urheilijan uraa tukevien kurssien opetussuunnitelmat

2. Opetusmateriaali ”Kehity huippu-urheilijaksi”
  • yhdessä Olympiakomitean kanssa tehtävä kurssi- 
   materiaali, joka on suunnattu erityisesti urheilu- 
   lukioille ja lukioille, joissa on urheilulinja

3. Urheilulukioiden toiminnan ja toimintaedellytysten  
 kehittäminen
  • urheilulukioiden toiminnan yhtenäistäminen  
   esimerkiksi fysiikka-, ravinto- ja psyykkisten  
   valmentajien osalta

 
Ensimmäisenä valintana toiminnan kehittämiseksi päädyt-
tiin fysiikkavalmennuksen kehittämiseen urheilulukioissa. 
Tavoitteena oli vahvistaa jokaisessa virallisessa 15 urheilulu-
kiossa fysiikkavalmennuksen prosesseja, jotka toisivat lisää 
systemaattista harjoittelua sekä tehostusta lajien fyysiseen 
valmennukseen.

 
Urhean verkostossa käynnistyi 2019 kolme eri prosessia

 Mäkelänrinteen lukion ja Brändö Gymnasiumin yhteinen 
fysiikkavalmennuksen prosessi käsipallossa. Kehitystyöstä 
vastasi fysiikkavalmentaja Roope Rissanen. 

Pohjois-Haagan yhteiskoulun lukiossa aloitettiin kaksi eri 
prosessia, tyttöjen ja poikien jalkapallo. Oppilaitoksen tyttö-
jen jalkapallokehitystyössä aloitti Emma Virtanen ja poikien 
jalkapallokehitystyössä Tommi Niittylä.

 Valtakunnallista kehittämistehtävää fysiikkavalmennuk-
sen osalta koordinoi Urhean Erik Piispa.

Santahaminassa palvelevat varusmiehet ovat palvelusaika-
naan Urhean palveluiden piirissä. 

Liitteessä I on esitelty Urhean piirissä 31.12.2019 olleet 
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat. Liit-
teessä II luetellaan vuoden 2019 aikuisten MM- ja EM- kisa-
edustajat.
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Urheilutoimittajien liitto valitsi seuraavat 
Urhean urheilijat lajiensa parhaiksi:

Alppilajit:  Nella Korpio 
Beach volley:  Taru Lahti-Liukkonen 
 & Anniina Parkkinen
Judo:  Martti Puumalainen
Keilailu:  Sanna Pasanen
Miekkailu:  Niko Vuorinen 
Nykyaikainen 
5-ottelu:  Laura Salminen
Paini:  Elias Kuosmanen
Pikaluistelu:  Samuel Suomalainen
Purjehdus:  Oskari Muhonen 
Pöytätennis:  Benedek Oláh 
Soutu:  Robert Ven 
Squash:  Emilia Soini 
Sulkapallo:  Kalle Koljonen
Taitoluistelu:  Viveca Lindfors 
Uimahypyt:  Nea Immonen
Vesipallo:  Sàndor Baràny
Voimistelu:  Emil Soravuo
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Toisen asteen painopistelajit ja toimenpiteet 2019: • Yleisurheilu: HAA ohjelma• 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

Esimerkki toisen asteen lajiohjelmista

Helsinki Athletics Academy – HAA-ohjelma
Valmentaja Harri Laihon johdolla syksyllä 2017 käynnistyi 
toimintamalli, jossa urheilijoiden koko valmennus tulee op-
pilaitoksen kautta, sisältäen loma-ajat. 

Ohjelmassa aloitti alkuun neljä urheilijaa, joiden joukossa 
keihäänheiton nuorten olympiavoittaja ja Märskyn urheilu-
kapteeni Topias Laine. Ryhmäkoko on nyt kolmantena luku-
vuonna kasvanut 15:een urheilijaan ja edustettuna on kaik-
kiaan kuusi eri urheiluseuraa. 

Keväällä 2019 toimintamallin nimeksi tuli HAA-ohjelma 
sekä valmennusta vahvistettiin kesän jälkeen, jolloin Diari 
Sharifi aloitti ryhmän toisena valmentajana. Ohjelma on erin-
omainen osoitus lajiliiton, koulun ja urheiluakatemian keskit-
tämisen hyödyistä. Kaikki urheilijan kannalta olennaiset tuki- 
ja asiantuntijatoimet on integroitu päivittäisvalmennukseen, 
sisältäen terveyden edistämisen, urheilijaksi kasvamisen ja 
kaksoisuran. 

Arki on rakennettu niin, että urheilijalla on riittävästi ai-
kaa harjoittelulle, opiskelulle ja palautumiselle. HAA-ohjelma 
on tarkoitettu erityisesti pika- ja aitajuoksijoille, hyppääjille 
ja moniottelijoille, ja kaikki lajiryhmät ovatkin hyvin edustet-
tuna. Mukaan mahtuu myös kaksi heittäjää, joilla lajivalmen-
nuksen osuus ja harjoittelun kokonaisohjelmointi täydentyy 
henkilökohtaisten valmentajien kautta hyvässä yhteistyössä 
ohjelman valmentajien kanssa.

Ohjelmassa seurataan järjestelmällisesti urheilijoiden 
urakehitystä. Kilpailutulosten kehittymisen ohella seurataan 
terveiden harjoituspäivien määrää ja ohjattujen harjoitusten 
määrää. Arvioidaan urheilijoiden kuormittumista ja palautu-
mista ja fyysisen suorituskyvyn osa-alueita. Kaikki urheilijat 
ja valmentajat käyttävät sähköistä harjoittelun suunnittelu- 
ja seurantatyökalu eLoggeria, ja urheilijat osallistuvat syksyi-
sin ja keväisin Pajulahden urheiluopiston kanssa yhteistyössä 
toteutettaviin testileireihin. 

Lisäksi, kun yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on toimivan 
kaksoisuran rakentaminen, valmentajat seuraavat aktiivisesti 
myös urheilijoiden lukio-opintojen etenemistä ja ovat kiin-
nostuneita urheilijoiden suunnitelmista lukion jälkeisessä 
vaiheessa. Näillä toimilla on päästy siihen, että valmentajat, 
urheilijat ja tukitiimi asettavat päivittäin riman yhä korkeam-
malle ylitettäväksi, urheilijat kiinnittyvät tiukemmin tavoit-
teelliseen urheiluun ja jatkavat uraansa pidempään. 

Tiiviin yhteistyön seurauksena myös taustajoukot kehit-
tyvät toiminnoissaan.

Perusaste
Systemaattista koulutusta Kasva urheilijaksi materiaalien 
pohjalta jatkettiin kaupungeittain liikunnanopettajille. Mate-
riaali on hienosti otettu käyttöön Urhean yläkouluverkoston 
yläkouluissa. 

Toimintamalli vahvistaa entisestään liikunnanopettajien 
roolia yleisvalmennuksen ja urheilijaksi kasvun tukena. Var-

sinkin Vantaan urheiluseurojen kanssa tehdyllä yhteistyöllä 
koulu ja seuraharjoittelun aikataulutusta, rytmitystä ja har-
joittelun sisältöjä kehitettiin paremmin nuorten tarpeita tu-
keviksi. Kisakallion yläkoululeiritys on osana Urhean perus-
asteen kokonaisuutta. 

Puolustusvoimien urheilukoulu 
Puolustusvoimien urheilukoulun valmennustoiminnan ja Ur-
hean valmennustoiminnan integroitumista pyrittiin paran-
tamaan huomioiden kunkin lajin tarpeet. Lajiliittojen osal-
listuminen harjoitustoiminnan kehittämiseen sekä uusien ja 
toimivien toimintamallien löytäminen räätälöidysti oli todella 
tärkeää. Yhteistyön tiivistymisen kautta saatiin toimintaa oi-
keaan suuntaan tavoitteena parempi urheilijan kehittyvä arki. 

Valmentajien koulutus
Urhean valmentajien tukemista ja osaamisen kehittämistä lä-
hestyttiin edellisvuosista poiketen enemmän asiantuntijoiden 
kautta.  Asiantuntijatuki ja apu tuotiin arkiharjoitteluun edes-
auttamaan harjoittelun laatua tuomalla eri alojen tietotaitoa 
ja sparrausapua valmentajalle sekä lisätä objektiivista arvi-
ointia harjoittelun tuloksellisuudesta. 

Eri alojen asiantuntijat valmennuksen tukena toimivat 
mm. urheiluravitsemus, psyykkinen valmennus, fysiikkaval-
mennus, urheilufysioterapia, tieteellinen tuki ja lääkäripalve-
lut.

Tämän lisäksi järjestettiin kaksi laajempaa koulutusohjel-
maa valmentajille. Teemoilla: Psyykkisten taitojen kehittämi-
nen osana lajivalmennusta sekä valmentajien työhyvinvointi 
ja ammatillinen kehittyminen. Näistä kahdesta koulutuksesta 
vastasi Sportfocus Oy.

Akatemiavalmentajille suunnatut 
tilaisuudet Espoossa
Vuoden 2019 keskityttiin lajivalmennuksen avaamiseen muil-
le valmentajille sekä Urhea oppilaitosten ja eri lajien valmen-
tajien yhteisiin tapaamisiin. Tilaisuuksia oli yhteensä viisi ja 
lajitutustumisia mm. pikaluistelu, jalkapallo ja fyysinen omi-
naisuusharjoittelu.

Espoon valmentajatapaamisten aiheet liikkuivat urheili-
joiden, valmennuksen ja Urhea oppilaitosten yhteisten toi-
mintamallinen kehittämisessä sekä valmennusosaamisen ja-
kamisessa teemoittain. Tapahtumat toteutettiin Haukilahden 
lukion urheilun ja opiskelun kehittäjän  Heikki Taskisen joh-
dolla eri toimipisteissä.

Valmentajilta, seuroilta ja oppilaitoksilta tulleen palaut-
teen mukaan kaikki toimijat ovat kokeneet eri lajien valmen-
tajien ja Urhea oppilaitosten tapaamiset tärkeiksi kohtaamis-
paikoiksi. Mm. seuraavien asioiden vuoksi: Tutustuminen eri 
toimijoihin, verkostoituminen, valmennuksen ja oppilaitos-
yhteistyön kehittäminen, toisilta oppiminen ja espoolaisen 
nuoren urheilijanpolun kehittäminen.

Urhean toimihenkilöt osallistuvat aktiivisesti 
myös käytännön valmennustyöhön
Mika Saari jatkoi valmentamistaan maajoukkuepurjehtijoiden 
Tuuli Petäjä-Sirenin ja Tuula Tenkasen kanssa. Lisäksi hän oli 
mukana nyrkkeilijä Arslan Khataevin valmennuksessa fyysi-
sen valmennuksen asiantuntijana. 

Juha Dahlström oli mukana Mäkelänrinteen lukion kori-
pallon aamuvalmennuksessa ja Jari Savolainen toimi liikun-
nanopettajien sekä seurojen lajivalmentajien tukena kasva 
urheilijaksi oppisisältöjen saamiseksi käytäntöön. 

Urhean henkilöstö osallistui vuoden aikana aktiivisesti 
erilaisiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin. 
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25  Lajiliittoa

33  Kumppanuuslajia

82  Lajista urheilijoita

43  Lajista edustajia aikuisten MM-/EM-kisoissa

123 Päätoimista urheiluakatemiavalmentajaa

54 Osa-aikaista urheiluakatemiavalmentajaa

6  Olympiavalmentajaa

29  Nuorten Olympiavalmentajaa

5  Paraurheilun valmentajaa

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

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kumppanuuslajit 2019
PAINOPISTELAJIT
koripallo
purjehdus
rytminen voimistelu
telinevoimistelu
yleisurheilu
jääkiekko

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

Urheassa mukana 2019

Vuonna 2019 Urhean piirissä toimineet nuorten 
Olympiavalmentajat

Eriksson Lasse - salibandy
Frolov Olaksander - telinevoimistelu
Gahmberg Jan - purjehdus
Ghazaryan Suren - yleisurheilu
Gradyanova Larisa - voimistelu
Karvinen Simo - uinti
Keränen Tapani - yleisvalmennus
Kirmes Mati - voimistelu
Lappalainen Juha - paini
Lehtinen Jani - yleisurheilu
Margaglio Maurizio-  taitoluistelu
Marttila Mika - jääkiekko
Melleri Veli-Markus - sulkapallo
Monnberg Björn - käsipallo
Mäki Matti - uinti

Möttölä Hanno - koripallo
Nordenswan Tommy - jalkapallo
Nykänen Jari - koripallo
Palviainen Ilkka - koripallo
Piispa Erik - yleisvalmennus
Puolakka Markus - pikaluistelu
Salminen Pekka - koripallo
Saloranta Marko - jalkapallo
Söderström Pekko - jalkapallo
Toijala Jukka - koripallo
Uusitalo Satu - uimahypyt
Vahela Toni - beach volley 
Ylöstalo Mikael - yleisurheilu 
Örn Antti - suunnistus

Vuonna 2019 Urhean piirissä 
toimineet Olympiavalmentajat

Ahonen Laura - rytminen voimistelu
Holopainen Timo - telinevoimistelu
Liukkonen Kai - beach volley
Nieminen Anu - sulkapallo
Pekkola Markus - judo
Wilenius Joakim - purjehdus

KISAKALLION VALMENNUSKESKUS 
Kisakallion Urheiluopiston valmennuskeskus toimii Pää-

kaupunkiseudun urheiluakatemian kampuksena, pääteh-
tävänään urheilijoiden leiritys ja testaaminen, valmennuksen 
asiantuntijatyö, urheilutapahtumien (turnaukset ja harjoi-
tusottelut) järjestäminen ja valmentajakoulutus.

Urheilijoiden menestys
Kisakallion strategisten liittokumppaneiden urheilijat me-
nestyivät hyvin kauden 2019 kansainvälisissä kilpailuissa. 

Rytmisen voimistelun joukkue oli 12. MM-kisojen kak-
siottelussa ja jäi niukasti olympiapaikasta, jonka tavoittelu 
siirtyi tulevaisuuteen. Joukkuevoimistelun MM-kilpailuissa 
Tampereen Sisun Minetit oli 2. ja Olarin Voimistelijoiden OVO 
Team 3. 

Koripallossa erityisesti nuoret naiset menestyivät erin-
omaisesti EM-kisojen kaikissa ikäluokissa (U16, 18 ja 20), 
nousten vuodeksi 2020 A-sarjaan. Myös poikien joukkueet 
ovat hyvin eurooppalaisen kärjen vauhdissa, vaikkakin joutu-
vat hakemaan vauhtia B-sarjasta.  

Lajiliitto- ja seurayhteistyö
Strategisina kumppaneina edelleen jatkoivat Voimistelu- 
(rytminen ja joukkuevoimistelu), Koripallo-, Käsipallo- ja 
Lentopalloliitto (beachvolley). Suunnistusliiton kanssa pää-
tettiin lopettaa strateginen kumppanuus, koska emme kyen-
neet riittävästi auttamaan huippusuunnistuksen valmennus-
ta. 

Ampumaurheilun, Ringetten ja Curlingin kanssa käytiin 
keskusteluja mahdollisuudesta käynnistää strateginen kump-
panuus.  Seurakumppanuuksia jatkettiin tiiviisti edellisvuo-
sien tapaan.

 
Yläkoululeiritys
Lajien leiritystoimintaa täydensi hyvin yläkoululeiritys (7-9 
luokat), johon osallistui yli 500 nuorta urheilijaa. Neljän päi-
vän leirejä järjestettiin neljä kertaa lukuvuoden aikana. 

Leiritysten tärkeänä tavoitteena oli edelleen urheilijan ko-
konaisvaltainen kasvu ja vastuun ottaminen omasta toimin-
nasta. Nuoret kokivat saaneensa hyviä eväitä omaan, koko-
naisvaltaiseen kehittymiseensä.

Tapahtumat 
Keskeinen osa Kisakallion valmennuskeskustoimintaa on 
kansainväliset tapahtumat. Vuonna 2019 Kisakalliossa jär-
jestettiin esimerkiksi koripallon PM-kisat (U16 ja U18 tytöt ja 
pojat), pöytätenniksen Finlandia Open ja curlingin juniorei-
den MM-kisat (B-divisioona).  

Kansainvälinen leiritystoiminta oli tärkeä osa valmennus-
keskustoimintaa myös 2019. Urheilijoita vieraili muun muassa 
Ruotsista ja Venäjältä. 

Asiantuntijatyö ja valmentajakoulutus
Hyvä yhteistyö Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuk-
sen (KIHU) ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiede-

kunnan kanssa jatkui edellisvuosien tapaan. 
Marraskuussa järjestettiin heidän kanssa järjestyksessään 

kolmas kansainvälinen taitovalmennuskonferenssi, Motor 
Skills Acquisition Conference 3, joka kokosi jälleen yhteen 
maailman parhaita taitovalmennuksen tutkijoita ja asiantun-
tijoita. Kiinnostuneita osallistujia oli yli 300 sekä koti- että 
ulkomailta.

Hyvä esimerkki verkostomaisesta asiantuntijatyöstä oli 
osallistuminen kestävyyden miniseminaarisarjan toteutta-
miseen KIHU:n ja Pajulahden valmennuskeskuksen johdolla. 
Siinä eri kestävyyslajien huippu-urheilijat, valmentajat ja 
asiantuntijat jakoivat osaamistaan kaikille halukkaille. Myös 
Ampumaurheiluliiton kanssa jatkettu systemaattinen urheili-
joiden suorituskyvyn arviointi ja kehitystyö oli hyvä ilmenty-
mä Kisakallion tarjoamasta asiantuntijatyöstä. 

Koripallon Assist Centerin (kehityskeskus) ensimmäinen 
toimintavuosi oli menestys. Painopisteenä oli Juniorivalmen-
tajaverkoston (JVV) toiminta. Ideana oli jakaa 10-15 vuotiai-
den valmennuksen osaamista. Valitut 13 valmentajaa kokoon-
tuivat Kisakalliossa 4 päivän tapaamisiin 6 kertaa. Verkoston 
vetäjä, Jyri Lohikoski teki valmentajien kotipaikkakunnille 
yhteensä 13 mentorointivierailua, kukin 2-4pv. Tapaamisiin 
osallistui lähes 500 paikallista valmentajaa. Näin osaamista 
jaettiin tuhansille nuorille koripalloilijoille.

Lisäksi koripallossa toteutettiin huippuvalmentajatutkin-
toa (HKVT), johon valittiin noin puolet hakijoista. Myös eri-
laisia valmentajaseminaareja sekä kehityspäiviä järjestettiin 
pelin ja valmennuksen kehittämiseksi.

Voimisteluvalmentajien koulutuspäiviä toteutettiin 6, 
osallistujia oli noin 40. Sen lisäksi toteutettiin seuratapaami-
sia.

Valmentajien ammatillista sekä lajiliittojen koulutus-
ta toteutettiin Kisakallion kampuksella ja täydennyskou-
lutusta pääosin Urhean pääkampuksella Mäkelänrinteessä. 
Valmentajan ammattitutkinnolla (VAT 7) aloitti 20 valmen-
tajaa 9 lajista. Yläkoululeirityksen valmentajille räätälöityä 
VAT-koulutusta jatkettiin. Yhteistyössä Varalan Urheiluopis-
ton kanssa käynnistyi Valmentajan erikoisammattitutkinto 
(VeAT 2).  Koulutukseen osallistui 14 valmentajaa 8 eri lajista.

FI
V

B



12 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA | 2018 13URHEAN VUOSI | 2018

YLÄKOULUTOIMINTA

Parempi arki tuo paremman tuloksen. Yläkoulutoiminnan 
tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti urheilijana kas-

vamista sekä yhdistää urheilusta innostuneen nuoren urheilu 
ja koulunkäynti mahdollisimman toimivaksi kokonaisuudeksi 
koulujen, seurojen ja kotien yhteistyöllä.  

Urhean yläkoulutoiminta muodostaa selkeän rakenteen ja 
toimintatavan, jonka avulla voidaan mahdollistaa toimiva ja 

laadukas arki nuorelle urheilijalle.
Vuonna 2019 lähes koko Urhean yläkouluverkosto siirtyi 

samaan rytmiin, jotta seurojen olisi helpompi suunnitella 
ikäluokkien harjoitusrytmitys yhteistyössä Urhean yläkou-
lutoiminnan kanssa. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla har-
joitukset koulupäivän yhteydessä toteutetaan tiistaiaamuisin 
ja keskiviikkoiltapäivisin. Seurojen nuoret tulevat useista eri 
kouluista ja yli kaupunkirajojen, joten malli on selkeä kaikille 
toimijoille. 

Helsingin kaupungin perusopetus otti käyttöön harras-
teiltapäivän keskiviikkona, jolloin koulutyö loppuu lähes kai-
kissa kouluissa viimeistään 14:30. Sama malli on käytössä jo 
Vantaalla 2016 alkaen ja Espoossa 2018 alkaen. Seurat voivat 
hyödyntää iltapäivää harjoitteluun tai ohjata urheilijoita Ur-

hean koordinoimiin harjoitustapahtumiin. Tavoitteena on 
tehdä keskiviikon harjoitus iltapäivän aikana ja rauhoittaa 
nuoren ja perheen ilta keskellä viikkoa.

Kehyskunnista Tuusula ja Nurmijärvi tulivat mukaan ur-
hean yläkouluverkostoon. Tuusulassa urheiluluokat ovat kai-
kissa kunnan viidestä yläkouluopetusta tarjoavassa koulussa. 
Nurmijärveltä mukana on Urheilupuiston koulu Klaukkalasta.

Yläkoulutoiminnan sisältö
Verkostokoulujen liikunnanopettajat vastaavat urheilijoille 
suunnatusta liikunnanopetuksessa ja opettajat hyödyntävät 
Kasva urheilijaksi – yleisvalmennuksen oppisisältöjä sekä 
Kasva Urheilijaksi -harjoituskirjoja opetuksen tukena mm. 
valinnaisen liikunnan ja terveystiedon opetuksessa. 

Harjoittelu on mahdollista lähes kaikissa Urhean ver-
kostokouluissa koulupäivän yhteydessä tiistaiaamuisin ja 
keskiviikkoiltapäivisin yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. 
Harjoituksia järjestetään laajasti koko pääkaupunkiseudun 
alueella ja harjoitustapahtumiin osallistutaan usein useista 
eri verkostokouluista. 

Urhea - kouluttajana ja toiminnan kehittäjänä
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia vastaa verkostokoulujen 
liikunnanopettajien kouluttamisesta Kasva Urheilijaksi-oppi-
materiaaleihin sekä verkoston fysiikkavalmentajien valmen-
nuslinjauksista, koordinaatioista ja kouluttamisesta.

Asiantuntijaillat huoltajille ja valmentajille
Urhea järjesti Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla yläkoulujen 
vanhemmille ja valmentajille asiantuntijaillat teemoilla: Me-
nestyvänä ja terveenä urheilijana kasvaminen, nuoren urhei-
lijan ravitsemus ja psyykkinen valmennus. Asiantuntijailtoja 
järjestettiin yhteensä yhdeksän kappaletta ja asiantuntijoina 
toimivat Urhean asiantuntijatiimin ammattilaiset.

Yläkouluverkoston koulut
Urhean yläkouluverkostossa oli 2019 mukana 49 koulua ja 
2555 oppilasta. Koulujen toiminnan tasot Olympiakomitean 
määrittely mukaisesti ja koulut listattu seuraavallasivulla.

Urheiluyläkoulut
Valtakunnallisessa Suomen Olympiakomitean koordinoimas-
sa urheiluyläkoulukokeilussa on mukana kahdeksan Urhean 
yläkoulua. 

Yhteensä kouluja on Suomessa 25 neljästätoista eri kun-
nasta. Kouluissa on normaalin liikuntaluokan lisäksi urheilu-
luokka (ns. Urhea-luokka), joiden oppilaat arvioidaan www.
soveltuvuuskoe.fi soveltuvuustestin lisäksi lajikohtaisella ko-
keella. Kouluissa pyritään saamaan urheileville oppilaille 
koulupäivän aikana ja sen välittömässä yhteydessä 10 h tai 
enemmän liikuntaa ja urheilua hyvässä yhteistyössä urheilu-
seurojen kanssa.  

Urheiluluokan oppilailla kokeillaan kokeilun aikana erilai-
sia joustavia opetusratkaisuja ja toimintatapoja, joita kokeilun 
jälkeen pyritään jalkauttamaan hyvinä käytänteinä ympäri 
Suomea.

Liikuntapainotteiset koulut
Liikuntapainotteisia kouluja oli verkostossa vuonna 2019 yk-
sitoista. Koulut mahdollistavat liikuntaa ja urheilua koulu-
päivän aikana ja sen yhteydessä vähintään kuusi tuntia. Va-
linnaisliikunnan tunneilla hyödynnetään Kasva urheilijaksi 
-oppisisältöjä. Kouluihin haetaan valtakunnallisen soveltu-
vuuskokeen avulla.

Liikuntalähikoulut
Liikuntalähikoulut mahdollistavat oman oppilaaksiottoalueen 
oppilaille toiminnan, jossa oppilaat saavat normaalin liikun-
nan lisäksi urheilijoille suunnattua liikunnanopetusta Kasva 
Urheilijaksi materiaaleja hyödyntäen sekä mahdollisuuden 
osallistua urhean koordinoimiin harjoitustapahtumiin. 

Oppilasvalinnassa ei käytetä soveltuvuuskokeita vaan 
kaikki urheilusta innostuneet pääsevät mukaan sitoutumalla 
yhteisiin pelisääntöihin.

Vantaan yläkoulutoiminta
Vantaalla kaikki kaupungin kaksikymmentä yläkouluopetusta 
tarjoavaa koulua ovat mukana toiminnassa liikuntalähikou-
luina.  Urhea vastaa suoraan Vantaan toiminnan kokonaisuu-
den koordinaatiosta. 

Vantaan kaupunki mahdollistaa tuellaan osa-aikaisen 
koordinaattorin, joka vastaa Vantaan toiminnan koordi-
noinnista yhteistyössä Urhean kehittämispäällikön kanssa. 
Vantaan kaupungin liikuntapalvelut tukee toimintaa mah-
dollistamalla liikuntapaikkojen käytön sekä myöntämällä oh-
jaajakorvaukset.

Tärkeimmät asiat lukuvuonna 2019
• Helsingin kaupunki otti käyttöön harrasteiltapäivä-
 rakenteen keskiviikkoisin. 
• Yläkoulutoiminnan harjoitusajat koulupäivän yhteydessä 
 yhtenäistyivät Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.
• Helsingissä aloitettiin uutena kokeiluna 2019 syksystä 
 alkaen keskiviikkoiltapäivän fysiikkaharjoitukset neljässä 
 harjoituspisteessä Urheiluyläkoulujen yhteydessä. 
 Fysiikkaharjoittelun tarve selvitettiin keväällä toteutetulla 
 seurakyselyllä.
• Helsingin kaupunki lisäsi liikuntapinotteisen opetuksen 
 tarjontaa mahdollistamalla kolmen uuden liikuntapainot-
 teisen luokan perustamisen 2020 alkaen (Haagan, Pukin-
 mäenkaaren ja Puistopolun peruskouluissa)
• Urhea koordinoi Vantaalla 43 harjoitustapahtumaa 
 koulupäivän yhteydessä
• Vantaalla toteutettiin yläkoulutoiminnan kasva urheilijaksi 
 leiripäivät 7. ja 8. luokkalaisille ja 9. luokkalaiset olivat 
 leirillä Kisakallion urheiluopistolla.
• Urhea-asiantuntijailtoja huoltajille ja valmentajille 
 järjestettiin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla teemoilla: 
 menestyvänä ja terveenä urheilijana kasvaminen, nuoren 
 urheilijan ravitsemus ja psyykkinen valmennus

Urhean järjestämät tärkeimmät tilaisuudet vuoden aikana
• Valtakunnallinen yläkouluseminaari 14.-15.3. Helsingissä. 
 Urhea järjesti tilaisuuden yhteistyössä Suomen 
 Olympiakomitean kanssa.
• Urhea koordinoi ja toteutti lajiliittojen kanssa soveltu-
 vuuskokeiden lajiosan urheiluyläkouluille 25.1.
• Lasten ja Nuorten Olympialaiset-tapahtumassa Vantaalla 
 Urhea esitteli yläkoulutoimintaa alakoululaisille, 
 opettajille ja huoltajille 10.-11.5. (SIMO: Yksi kuva tästä 
 Vantaan harjoitustapahtumat sähköpostissa)
• Kasva Urheilijaksi- koulutukset pidettiin liikunnan-
 opettajille Helsingissä ja Vantaalla
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PUOLUSTUSVOIMIEN URHEILUKOULU 
Puolustusvoimien Urheilukoulu juhli viime vuonna 40-vuo-

tista taivaltaan. Juhlavuosi huipentui perinnepäivän ilta-
vastanottoon 24.8.2019 Helsingissä. Arvokkaassa tilaisuudes-
sa Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti 
Paananen piti juhlapuheen ja Urheilukoulun perustan suun-
nitellut eversti evp Antero Pärssinen muisteli koulun synty-
vaiheita. 

Mestareiden taulun naulaajista paikalle pääsivät jääkiek-
koilija Henri Jokiharju ja koko MM-hopeaa saavuttanut suun-
nistuksen viestikolmikko; Aleksi Niemi, Elias Kuukka ja Miika 
Kirmula. Lisäksi maailmanmestari Matti Heikkinen oli järjes-
tänyt oman vapaaehtoisen kertausharjoituksen oman saapu-
miseränsä mestareille Tero Tiitulle ja Pekka Koskelalle.   

Urheilukoulussa on suorittanut varusmiespalveluksen 
näiden 40-vuoden aikana jo lähes 7000 urheilijaa. Nämä ur-
heilijat ovat saavuttaneet useita satoja arvokisamitaleja vuo-
sikymmenien aikana. Urheilukoulun mestareidentauluun on 
naulattu 219 MM- tai Olympiakisoissa mitalin voittaneen ur-
heilijan nimilaatta. Vuoden saldona palveluksessa olevilla ur-
heilijoilla on kolme MM- ja neljä EM-mitalia, MC-osakilpailu 
voitto ja 22 yleisensarjan SM-mitalia, joten tämä perinne ei 
ole tänäkään vuonna katkeamassa.

Hakuprosessi aikataulun muuttuminen on sujunut hyvin.  

Vuosittain kesälajien urheilijoilla haku päättyy 28.2 ja talvila-
jien urheilijoilla 31.8. Urheilukouluun voi hakea nyt myös säh-
köisellä lomakkeella. Kevään 2020 talvilajien erään haki 196 
urheilijaa ja syksyn kesälajien erään 187 urheilijaa. Kiinnostus 
Urheilukoulua kohtaan on edelleen kiitettävällä tasolla ja laji-
valikoima kasvaa edelleen.

Kiinnostus Urheilukoulua kohtaan luo tietysti uusia haas-
teita, koska hakijamäärän lisäksi myös lajikirjo kasvaa. Jot-
ta Urheilukoulun hyvä kehitys jatkuu ja laadukas valmennus 
sekä varusmiespalvelus kyetään tulevaisuudessakin yhdistä-
mään laadukkaasti, on tärkeää vahvistaa tulevaisuudessakin 
yhteistyötä Urhean ja lajiliittojen kanssa. Hyvällä yhteistyöllä 
kyetään tarjoamaan korkeatasoinen valmennus, joka on pe-
rusta Urheilukoulun toiminnalle.

Urheilukoulu on ollut vuodesta 2015 osa Kaartin jääkä-
rirykmenttiä. Kaartin tuki toimintaan on ollut merkittävä 
etenkin logistiikkapuolen ja liikuntapaikkojen suhteen. Lei-
jona Cateringin kautta urheilijoiden välipalajärjestelyt ovat 
vakiintuneet. Lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulun yleisur-
heilu- ja jalkapallokenttä ja siellä olevat ulkoliikuntavälineet 
ovat olleet merkittävä tuki. Samoin olemme integroituneet 
vuosi vuodelta entistä paremmin osaksi Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemiaa. 

Espoo, Juvanpuiston koulu 21
Espoo, Lagstads skola 52
Espoo, Mattlidens Skola 68
Espoo, Storängens skola 52
Helsinki, Apollon yhteiskoulu, 14
Helsinki, Botby grundskola 54
Helsinki, Itäkeskuksen peruskoulu 5
Helsinki, Käpylän peruskoulu 2
Helsinki, muiden lähikoulujen oppilaat 23
Helsinki, Munkkiniemen yhteiskoulu 110
Helsinki, Puistolan peruskoulu 41
Vantaa, Aurinkokiven koulu 42
Vantaa, Havukosken koulu 25
Vantaa, Helsinge skola 54
Vantaa, Hämeenkylän koulu 66
Vantaa, Jokiniemen koulu 20
Vantaa, Kartanonkosken koulu 38

Vantaa, Kilterin koulu 38
Vantaa, Koivukylän koulu 30
Vantaa, Korson koulu 25
Vantaa, Lehtikuusen koulu 14
Vantaa, Länsimäen koulu 24
Vantaa, Martinlaakson koulu 33
Vantaa, Mikkolan koulu 27
Vantaa, Peltolan koulu 91
Vantaa, Ruusuvuoren koulu 41
Vantaa, Simonkylän koulu 55
Vantaa, Sotungin koulu 58
Vantaa, vammaisurheilu Urhea 
Jokiniemen koulu ja Martinlaakson koulu 25
Vantaa, Vantaan kansainvälinen koulu 15
Vantaa, Veromäen koulu 12
Vantaa, Ylästön koulu 48

URHEA-OPPILAAT YLÄKOULUISSA
Yhteensä 2555

Espoo, Leppävaaran koulu 107
Helsinki, Haagan peruskoulu 83
Helsinki, Herttoniemen yhteiskoulu 107
Helsinki, Lauttasaaren yhteiskoulu 48
Helsinki, Pasilan peruskoulu 21
Helsinki, Pohjois-Haagan Yhteiskoulu 272
Helsinki, Puistopolun peruskoulu 126
Helsinki, Pukinmäenkaaren peruskoulu 116

Espoo, Kauklahden koulu 60
Helsinki, Laajasalon peruskoulu 17
Helsinki, Maunulan yhteiskoulu 45
Helsinki, Merilahden peruskoulu 33
Helsinki, Pakilan peruskoulu 30
Nurmijärvi, Urheilupuiston koulu 24
Tuusula, urheiluvalmennus,  
5 painotuskoulua:Hyökkälä, Koulukeskus,  
Riihikallio, Kellokoski, Jokela 243

URHEILUYLÄKOULU LIIKUNTAPAINOTTEINEN

LIIKUNTALÄHIKOULU
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OPISKELU JA URASUUNNITTELU

Urhean kumppanuusoppilaitokset olivat erittäin ak-
tiivisia vuoden aikana ja kehittivät omia toimen-

piteitä, miten tukea huipulle tähtääviä urheilijoita 
yhdistämään urheilu ja opiskelu. Oppilaitokset myös 
suunnittelivat sisältöjä ja uusia opintokokonaisuuksia, 
joissa urheilusta saatu kokemus ja opittu osaaminen 
ovat hyödynnettävissä.

Huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlström osal-
listui helmikuussa Rovaniemellä pidettyyn kansain-
väliseen AMID-hankkeen työseminaariin. Aiheena oli 
urheilun ja opiskelun yhdistäminen sekä urheilijoille 
suunnatut vaihto-opiskelumahdollisuudet. Osallistujia 
oli Suomen lisäksi Italiasta, Itävallasta, Saksasta ja Slo-
veniasta. 

Arcada ammattikorkeakoulun kampusalueelle vihit-
tiin 27.3.2019 käyttöön uusi urheiluhalli. Se on tarkoi-
tettu ammattikorkeakoulun opiskelijoille, huipulle täh-
tääville urheilijoille ja kaupunkilaisille. Käsipalloliiton 
akatemiaryhmä aloitti syksyllä siellä tiiviin harjoittelun.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu aloitti uuden kil-
pa- ja huippu-urheilijoille suunnatun opintopolun, jos-
sa voi yhdistää sekä tavoitteellisen urheilun että korkea-
kouluopinnot. Urheilijan opintopolku on kaksivuotinen 
opintokokonaisuus, mikä sisältää liiketalouden peruso-
pintoja.

PHYK:n urheilutoiminnasta vastaava apulaisrehtori, 
koripalloilija Lea Hakala, valittiin urheilugaalassa Suo-
men urheilun Hall of Fameen.

Urhea-säätiö järjesti Tulevaisuus-seminaarin Mä-
kelänrinteen lukion auditoriossa 20.5.2019. Seminaarin 
alustukset pitivät Kauppatieteen tohtori Mika Aaltonen 
ja Liikuntatieteen tohtori Kati Lehtonen. Seminaariin 
osallistui useita toimijoita Urhean II asteen - ja korkea-
koulujen kumppanuusoppilaitoksista. 

Toisen asteen Urheiluoppilaitospäivät järjestettiin 
Turussa 6.-7.5. Adecco Finland Oy:n Outi Lampinen piti 
erinomaisen luennon Urheilijan uraohjauksesta ja ur-
heilusta opitun osaamisen sanoittamisesta työelämä-
kielelle. Seminaariin osallistui useita Urhean kumppa-
nuusoppilaitosten toimijoita.

Espoon Omniassa käynnistyi syksyllä huippu-ur-
heiluun tähtäävä Omnia Basketball Academy -ohjelma. 
Sen avulla monikulttuuriset nuoret voivat huipulle täh-
täävän harjoittelun ohella valmistuva ammattiin. Aka-
temiajoukkue koostuu alle 19-vuotiaista pojista ja he 
selviytyivät karsintojen kautta koripallon A-nuorten 
SM-sarjaan kaudeksi 2019 -2020. 

Perho Liiketalousopisto järjesti Kestävän gastrono-
mian huippuseminaarin 24.9.2019. Seminaariin osal-
listui ravitsemus-, ravintola- ja liikunta-alan ammat-
tilaisia Urhean alueelta. Luentojen lisäksi seminaarin 
osallistujat tutustuivat Perhon Liiketalousopiston kau-
punkipeltoon, Green City Farmiin ja nauttivat terveel-
listä ja maukasta lähiruokaa.

Yläkoulujen opinto-ohjaajille ja vanhemmille koostettiin 
hakutiedot Urhean toisen asteen oppilaitoksista. Helsingin 
yliopisto nimesi suunnittelija Mona-Liza Eidin Urhea-yhdys-
henkilöksi.

Work Pilots Oy:n kanssa jatkettiin yhteistyötä urheilun ja 
muun työn yhdistämisen osalta. Vuoden aikana markkinoitiin 
urheilijoille joustavia töitä valmentautumisen rinnalle.

Puolustusvoimissa työskentelevä Mikko Kurkela teki 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun lopputyönä toimintatut-
kimuksen urheilijoiden uran aikana hankkimasta osaamisesta 
suhteesta tulevaisuuden työelämätaitoihin.

Aalto-yliopiston Urhea-koordinaattorit järjestivät Elli 
Hämäläisen johdolla Urhea-urheilijoilleen tapaamisen Aal-
to-yliopiston kampuksella 1.10.2019. Urheilijat saivat hy-
viä vinkkejä urheilun ja opiskelun yhdistämiseen salibandyn 
maailmanmestari ja Aalto-yliopiston alumni Tero Tiitulta. 
Nykyinen Aalto-yliopiston opiskelija, Esport Hongan kaptee-
nistoon kuuluva jalkapalloilija Tommi Saarinen, jakoi myös 
tilaisuudessa kokemuksiaan. 

Urhean huippu-urheilu koordinaattori Juha Dahlström 
jatkoi työtään Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaoh-
jelmassa Huippuvaiheen kaksoisura-asiantuntijana.

Huippuvaiheen kaksoisuraseminaari järjestettiin Olym-
piakomitean, Itä-Suomen yliopiston, Savonia ammattikor-
keakoulun ja Kuopion seudun urheiluakatemian johdolla Kuo-
piossa 19.9.2019. Seminaarin teemana oli Urheilu-uran arvo 

Vuorovaikutuksesta on tutustumisen myötä tullut 
luonnollista kanssakäymistä, jossa molempien osa-
puolien tavoite on yhteinen, suomalaisten huippu-ur-
heilijoiden tukeminen ja kehittäminen. Suurin osa Ur-
heilukoulussa palvelevista varusmiehistä osallistuu 
viikoittain Urhean ja lajiliitojen järjestämiin valmen-
nustapahtumiin pääkaupunkiseudulla. Tästä hyvänä 
esimerkkinä ovat joukkuelajeista lento-, kori-, ja kä-
sipallo sekä salibandy. Urheilijat harjoittelevat aamu-
päivisin Santahaminassa ja illalla seurojen/lajiliiton 
lajiharjoituksissa. Saavutusten taustalla on osaltaan 
hyvä suunnittelu yhdessä lajiliiton/seurojen edustajien 
kanssa ja meidän onnistunut toteutus, joten yhteistyöllä 
päästään menetykseen.

Viime vuonna järjestimme urheilijoille 112 aamu-
valmennustapahtumaa, joista jokainen oli räätälöi-
ty tietyille lajiryhmille.  Harjoituksien suunnittelussa 
huomioidaan urheilijoiden mahdolliset puutteet esim. 
taidossa, lihastasapainossa tai liikkuvuudessa ja ne 
kohdennetaan näihin osa-alueisiin. Säännöllisellä har-
joittelulla on päästy jo muutaman harjoituskerran jäl-
keen näissä asioissa huomattavasti eteenpäin ja samalla 
edesautetaan, että urheilijat pysyisivät mahdollisim-
man terveinä. 

Valmennuskeskuksessa palvelee lisäksi testiasema 
ja fysioterapeutti. Testiasemalla tehtiin menneen vuo-
den aikana 704 erilaista testiä (aineenvaihdunta-, voi-
ma-, nopeus- nopeusvoimatestiä), joka on määrältään 
historian suurin. Fysioterapeutti suoritti 974 hoitota-
pahtumaa ja 411 lihastasapainokartoitusta. Kaikki nämä 
palvelut ovat ilmaisia Urheilukoulussa varusmiespalve-
lusta suorittaville urheilijoille.

Nyt urheilijoilla on käytössä juoksumattoja, polku-
pyöräergometrejä, porraskoneita, soutuergometrejä jne. 
Nyt voikin sanoa, että aerobisen tilan ja vuonna 2017 ra-
kennetun ulkoliikuntapaikan jälkeen Urheilukoululla on 
hyvät harjoitustilat päivittäisvalmennukseen. 

Koskaan ei kuitenkaan pidä tuudittautua tyytyväi-
syyteen vaan aina on katsottava eteenpäin ja kehitettävä 
toimintaa kohti uutta vuosikymmentä. Lähiajan tavoit-
teena olisi saada uusi urheiluhalli Santahaminaan, joka 
palvelisi varsinkin talvisaikaan kaikkien lajiryhmien ur-
heilijoita.

ja arvostus. LIKES:in tutkija Kati Lehtonen käsitteli aihetta 
yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Kansainvälisen Olympia-
komitean asiantuntija Chantal Buchser esitteli puheenvuo-
rossaan KOK:n Athlete 365 Career+ ohjelmaa. Urhean korkea-
kouluista ja II asteen kumppanuusoppilaitoksista osallistui 
useita toimijoita yksipäiväiseen seminaariin.  Seminaarin 
yhteydessä järjestettiin Urheilijaillallinen, johon kutsuttiin 
urheilu-uran päättäneitä Olympiakomitean tukiurheilijoita. 
Illallisen lomassa käsiteltiin Olympiakomitean valmennus-
osaamisen asiantuntijan Pia Pekosen johdolla urasiirtymään 
liittyviä asioita.

URA-säätiön apurahojen jakotilaisuus järjestettiin Helsin-
gissä Musiikkimuseo Famessa 10.12.2019. Apurahan saaneista 
urheilijoista puheenvuoron pitivät Haaga-Heliassa opiskeleva 
maajoukkue beach volley pelaaja Santeri Siren, Tampereen 
ammattikorkeakoulussa opiskeleva pika-aituri Reetta Hyrske 
ja rytmisen voimistelu-uran Rion Olympialaisiin päättänyt ja 
nyt Laurea ammattikorkeakoulussa opiskeleva Ekaterina Vol-
kova.

Aalto-yliopiston Urhea-koordinaattorit järjestivät Elli 
Hämäläisen ja Virpi Riissasen johdolla 13.12.2019 lounasta-
paamisen Urhean toisen asteen opinto-ohjaajille ja koordi-
naattoreille Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tiloissa. 
Suunnittelija Jenni Hirvensalo esitteli hakua Kauppakorkea-
kouluun erityisten saavutusten perusteella. 
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Kuva 1. Puolustusvoimien Urheilukoulun 40. perin-
nepäivän Mestarien taulun urheilijat Aleksi Niemi, 
Miika Kirmula, Henri Jokiharju ja Elias Kuukka illan 
juontajan Juha-Matti Holopaisen haastattelussa.
Kuva 2. Arcada-hallin vihkijäisiä vietettiin 27.3. 
Hallia olivat avaamassa Arcada-säätiön entinen 
toimitusjohtaja Henrik Wolff, Hankenin rehtori 
Karen Spens, arkkitehti Stefan Ahlman, ensimmäinen 
Arcada Nova Oy:n toimitusjohtaja Björn Teir sekä 
Arcadan kehittämisjohtaja Jan-Erik Krusberg. Henrik 
Wolff toimii myös Urhea-säätiön hallintoneuvoston 
puheenjohtajana ja Jan-Erik Krusberg säätiön halli-
tuksen jäsenenä. 
Kuva 3. Urhea-säätiön toiminnanjohtaja lyö lapion 
maahan, kun Urhea-hallin rakentaminen alkoi 21.8 
2019. 
Kuva 4. Koripallolegenda ja Pohjois-Haagan yhteis-
koulun urheilusta vastaava apulaisrehtori Lea Hakala 
nimettiin Urheilugaalassa Suomen Urheilun Hall of 
Fameen.
Kuva 5. Urhean Tulevaisuus-seminaarissa tou-
kokuussa olivat puhumassa tutkijat Kati Lehtonen 
(toinen vas.) ja Mika Aaltonen (oikealla). Kuvassa 
myös Urhea-säätiön hallintoneuvoston puheenjoh-
taja Henrik Wolff (vasemmalla) ja toiminnanjohtaja 
Simo Tarvonen. 
Kuva 6. Omnia Basketball Academy pelasi poikien 
U19 SM-sarjaa häviämättä kauden aikana ottelua-
kaan. Ohjelmaan osallistuvat urheilijat ovat sekä 
monikulttuurisia että kantaväestön nuoria. Ohjelman 
avulla nuoret valmistuvat ammattiin tai jatko-opis-
keluun huipulle tähtäävän urheiluharjoittelun ohella.
Kuva 7. Aalto-yliopiston Urhea-tapaamisessa 1.10 
oli puhumassa salibandyn Maailmanmestari Tero 
Tiitu.
Kuva 8. Urhean ja Olympiakomitean vastuu fysiote-
rapeutti Vesa Kuparinen.
Kuva 9. Urhea-säätiön henkilöstö- ja talous- 
päällikkö Marianne Hoffren. 

Kuva 10. Jukka Toijala toimi HBA-Märskyn poika-
joukkueen päävalmentajana. Joukkue ei hävinnyt 
kauden aikana yhtään ottelua miesten 1A-divisioo-
nassa.
Kuva 11. Kisakallion urheiluopistolla järjestet-
tiin marraskuussa kolmas kansainvälinen taito-
valmennuskonferenssi, Motor Skills Acquisition 
Conference 3, joka kokosi jälleen yhteen maailman 
parhaita taitovalmennuksen tutkijoita ja asiantun-
tijoita. Kuvassa vasemmalta konferenssin järjes-
täjätahojen edustajat Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskuksen johtaja Aki Salo, Jyväskylän 
yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani 
prof. Ari Heinonen sekä Kisakallion urheiluopiston 
Jussi-Pekka Kinnunen ja rehtori Asko Härkönen.
Kuva 12. Kisakallion urheiluopistolla toimiva 
koripallon Assist Centerin (kehityskeskus) ensim-
mäinen toimintavuosi oli menestys. Keskuksen 
johtajana toimi Jyri Lohikoski. 
Kuva 13. Urhea-kampuksen kick off-tilaisuus 
pidettiin 1.10 Mäkelänrinteen Uintikeskuksen pal-
loilusalissa. Tilaisuuden avasi Helsingin pormestari 
Jan Vapaavuori.
Kuva 14. Olympiakomitea järjesti yhdessä Urhean 
kanssa valtakunnallisen yläkouluseminaarin 
14.-15.3. Helsingissä. Seminaarissa esiteltiin muun 
muassa Lauttasaaren yhteiskoulun toimintaa uin-
tivalmentaja Simo Karvisen (vas), opettaja Marjut 
Honkasalon ja liikunnan opettaja Kari Grönroosin 
voimin.
Kuva 15. Urhea järjesti Kasva Urheilijaksi- koulu-
tuksia liikunnanopettajille Helsingissä ja Vantaalla.
Kuva 16. Urhea oli mukana Lasten ja nuorten 
Olympialaisissa Vantaan Myyrmäessä. Perusasteen 
oppilaat pääsivät testaamaan muun muassa tasa-
painotaitojaan Urhean esittelypisteellä. 
Kuva 17. Pyörätuolikelaaja Toni Piispanen valittiin 
vuoden yleisurheilijaksi. Vierellä valmentaja Jari 
Nordblom.
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TUKI- JA ASIANTUNTIJATOIMINTA
Urhean asiantuntijatoiminnan 2019 toimintasuunnitelman 

painopisteenä oli terveydenhuollon toiminnan kehittä-
minen ja koko asiantuntijatoiminnan linjaustyön käynnistä-
minen.

Aluehallintaviraston myönnettyä alkuvuodesta 2019 Ur-
healle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen järjestä-
miseen mahdollisti terveydenhuollon toiminnan kehittämisen 
uudella tavalla. Luvan saatuamme pystyimme rakentamaan 
terveydenhuollontoimintaa selkeämmin oman henkilöstön 
kanssa Urhean tarpeiden mukaisesti.

Uusien rekrytointien kautta saatiin lisää asiantuntijuutta 
ja voimaa koko asiantuntijatoiminnan kehitystyöhön. 

Urheilufysioterapia toiminnan kehittämiseen palkattiin 
yhteispalkkauksella Olympiakomien kanssa Vesa Kuparinen 
ja NOV palkkauksella fysiikkavalmennuksen vastuuhenkilök-
si sekä fysiikkavalmennuksen toiminnan kehittämiseen Erik 
Piispa. 

Loppuvuodesta valittiin Urhean psyykkisen valmennuksen 
vastuuhenkilöksi Tatja Holm ja yhteispalkkauksella Olympia-
komitean kanssa ravitsemusvalmennuksen vastaavaksi Laura 
Manner.

Lääkäritoimintaan saatiin kehitettyä Helsingin lääkäria-
semassa erikoistuvat urheilulääkärin Julia Järvimäen kautta, 
jonka palkkauksessa Urhea oli myös mukana.

Tuki- ja asiantuntijatoiminnat saatiin vahvemmin in-
tegroitua lajien valmennusprosesseihin. Lähtökohtana toi-
minnalle oli kärkilajien valmentajat ja urheilijat sekä tukiur-
heilijoiden prosessit. Tuki ja apu tuotiin arkiharjoitteluun 

edesauttamaan harjoittelun laatua ja objektiivista arviointia 
sen tuloksellisuudesta. 

Urhean asiantuntijatoiminnan kehitystyöstä vastasi 2019 
valmennuspäällikkö Mika Saari, jonka johdolla mm. asian-
tuntijatoiminnan osa-alueiden vastuuhenkilöt kokoontui-
vat säännöllisesti vuoden aikana kehittämään ja linjaamaan 
Urhean asiantuntijatoimintaa. Asiantuntijatoiminnan kehi-
tystyötä tehtiin yhteistyössä Olympiakomitean Pia Pekosen, 
Maarit Valtosen ja Hannaleena Ronkaisen kanssa.

Urhean asiantuntijatoiminnan osa-alueiden vastuu hen-
kilöinä toimivat 2019.
• Kaksoisura-asiat, Juha Dahlström
• Fysiikkavalmennus, Erik Piispa
• Valmennuksen tieteellinen tuki, Tapani Keränen (Kihu)
• Urheilufysioterapia, Vesa Kuparinen
• Psyykkisen valmennus, Tatja Holm (SportFocus)
• Urheiluravitsemus, Laura Manner
• Lääkäripalvelut, Julia Järvimäki (Hula)

 
Urheilijoiden kaksoisura
Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilijana kehittymistä ja 
urheilutulosta. 

Urheilu-uran aikana urheilija toteuttaa kaksoisuramalle-
ja urheilun vaatimusten ja elämäntilanteen mukaan. Osa ur-
heilijoista saavuttaa huippuvaiheessa parhaan mahdollisen 
urheilutuloksen keskittymällä urheiluun ammattina. Osalle 
urheilijoista urheilun ja opiskelun tai urheilun ja muun työn 
yhdistäminen tukee urheilijana kehittymistä ja parhaan tu-
loksen tekemistä.

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

Urhean kaksoisuratoiminnan kehittämisestä toisella as-
teella ja huippuvaiheessa vastaa Juha Dahlström. Juhalla on 
myös valtakunnallinen kehittämisvastuu asiasta huippuvai-
heen osalta. Yläkoulun kaksoisuran kehittämisestä vastaa Ur-
heassa Jari Savolainen.

Fysiikkavalmennus
Yläkouluvaiheeseen fysiikkavalmennuksen painopiste oli lii-
kunnanopettajien koulutuksissa ja huoltavassa monipuoli-
suusharjoittelussa. Koulutusten teemoina oli nuoren urhei-
lijan ominaisuuksien ja taitojen kehittäminen monipuolisuus 
huomioiden. 

Päivittäisharjoittelun tukea yläkoululaisten harjoitteluun 
tuotiin huoltavien monipuolisuus harjoitteiden muodossa 
Vantaalla kuudessatoista (16) ryhmässä ja Helsingissä neljäs-
sä (4) eri ryhmässä viikoittain.

Toisen asteen fyysisen valmennuksen tuki keskittyi kär-
kilajien valmentajien ja lajien valitsemien urheilijoiden tuke-

miseen. Toimintamallin ideana oli, että saadaan urheilijalle 
yksilöllisempää suorituskykyä parantavaa harjoittelua linki-
tettynä lajivalmentamiseen. Osittain harjoittelua toteutettiin 
myös ryhmävalmennuksena oppilaitosyhteistyönä.

Huippuvaiheessa fyysisenvalmennuksen tuki keskittyi 
(tuki tarpeen selvittämisen kautta) Olympiakomitean tukiur-
heilijoiden valmennukseen. Näissä prosesseissa Urhean fy-
siikkavalmentajat toivat osaamisensa valmennukseen ja oli-
vat tiiviissä yhteistyössä lajivalmentajan kanssa sekä toimivat 
selkeästi osana valmennusprosessia. Huippuvaiheen valmen-
nukset keskittyivät pääosin yksilövalmennukseen.

Maaliskuussa 2019 Urheaan palkattiin Erik Piispa ke-
hittämään Urhean fysiikkavalmennusta. Hänen johdollaan 
käynnistyi syksyllä 2019 Urhean fyysisen valmennuksen toi-
mintatapojen- ja linjausten kehittämistyö ja tätä prosessia 
kehitetään edelleen yhdessä Urhean laajan asiantuntijatiimin 
kanssa.

Urhean fysiikkavalmentajat olivat vahvasti edustettuna 
eri lajien valmennustiimeissä ja kehitystyössä mm. Tapani 
Keränen (uinti, beachvolley, YU), Jari Nordblom (purjehdus, 
paraYU, parauinti), Ari Haapalainen (purjehdus, jalkapallo ty-
töt, salibandy), Mika Saari (purjehdus, nyrkkeily), Erik Piispa 
(purjehdus, jääkiekko pojat), Jaakko Nevanlinna (jääkiekko 
pojat), Atte Pettinen (urheiluyläkoulut, telinevoimistelu mie-
het, jäätanssi) ja Pekka Sarasjärvi (yläkoulut). 

Valmennuksen tieteellinen tuki 
Valmennuksen tieteellisen tuen Urhean asiantuntijaverkos-

toon tuo Tapani Keränen Kilpa- ja huippu-urheilun tutki-
muskeskuksesta. Tuen keskiössä ovat Suomen Olympiako-
mitean Huippu-urheiluyksikön valitsemat investointilajit 
ja yksittäiset tukiurheilijat valmentajineen. Urhean nuorten 
olympiavalmentajien (NOV) auttaminen, sparraus ja heidän 
kaipaama valmennuksen tiedonhaku on osa tehtäväkenttää. 

Vuonna 2021 valmistuvan Urhea-hallin fysiikkaharjoitte-
lutilan suunnittelu on ollut tärkeässä roolissa tulevaisuuden 
voittavan valmennuksen edellytysten luomisessa.

Urheilufysioterapian asiantuntijatuki
Vuonna 2019 urheilufysioterapiassa otettiin merkittävä askel, 
kun Urhea sai tarvittavat luvat tuottaa fysioterapiaa omana 
toimintanaan. Yhteispalkkauksilla Olympiakomitean, lajiliit-
tojen sekä SUFT ry:n kanssa Urhean fysioterapiaresurssi saa-
tiin moninkertaiseksi aiempiin vuosiin nähden. 

Toiminnan ydin oli yhä painokkaammin valmentajien ja 
valmennusprosessien tukeminen. Tämä toteutettiin satsaa-
malla resursseja valmennustapahtumiin sekä valmennuksen 
suunnitteluun.  

Urhean fysioterapiatoiminnalla oli aiempien vuosien ta-
paan kaksi isoa tavoitetta: suorituskyvyn kehittäminen sekä 
vamma-alttiuden vähentäminen. Näitä toteutettiin pienryh-
mäharjoittelulla, yksilöllisillä toimilla sekä erilaisilla seuran-
nan työkaluilla.

Urheilufysioterapeutteja toimi mm. yleisurheilun, ryt-
misen voimistelun, miesten telinevoimistelun, naisten ko-
ripallon, naisten jalkapallon, painin, judon, beach volleyn ja 
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uimahyppyjen parissa. Lisäksi urheilufysioterapeutit tukivat 
I-tason yksilöurheilijoiden valmennusprosesseja edellisten 
lajien lisäksi mm. taitoluistelussa, soudussa, purjehduksessa, 
naisten telinevoimistelussa, lumilautailussa sekä pikaluiste-
lussa.

Urhean urheilijoille maksuttomat fysioterapian päivys-
tys- ja ensikontaktiajat toteutuivat edellisen vuoden tapaan 
Liikuntafysioterapeutin toimesta joustavasti verkkoajanva-
rauksen kautta. Tämän toiminnan tavoitteena on taata nopea 
ensivaiheen kontakti oireen/vamman arvioimiseksi ja hoi-
to-ohjeiden saamiseksi ja asianmukaiseen jatkohoitoon oh-
jaamiseksi.

Urheilupsykologinen toiminta 
Vuonna 2019 Urheassa järjestettiin kaksi psyykkisen valmen-
nuksen koulutusohjelmaa akatemiavalmentajille. ”Training-
Focus -psyykkisten taitojen kehittäminen osana lajivalmen-
nusta” järjestettiin Urheassa viidettä kertaa ja siihen osallistui 
10 valmentajaa. 

Koulutusohjelman tavoitteena oli tukea valmentajia ur-
heilijan psyykkisten taitojen prosessinomaiseen kehittämi-
seen sekä valmennuksen tuloksellisuuden varmistamiseen 
ja valmentajan vuorovaikutustaitojen tukemiseen. Lisäksi 
tavoitteena oli akatemiavalmentajien yhteisöllisyyden lisää-
minen ja yhteistyön tukeminen osallistuvan asiantuntijuuden 
kautta. 

Toinen koulutusohjelma, Olympiakomitean tukeman 
”Valmentajien työhyvinvointi ja ammatillinen kehittymi-
nen” -koulutusohjelman tavoitteena oli akatemiavalmenta-
jien työssä kehittyminen, osaamistarpeiden tunnistaminen ja 
työhyvinvointitaitojen vahvistaminen. Lisäksi tavoitteena oli 
lisätä työsuhdeosaamista ja työssä viihtymistä yhteistyössä 
työnantajatahojen kanssa. Koulutusohjelma sisälsi neljä ryh-
mätapaamista ja kaksi henkilökohtaista työnohjausta syksyn 
2019 aikana. Koulutukseen osallistui kahdeksan valmentajaa. 
Ohjelma jatkuu kevään 2020 aikana.

Vuonna 2019 Urhean psyykkisen valmennuksen vastaan-
ottopalveluita 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 liitty-
vää tukea valmentajille ja vanhemmille osana valtakunnal-
lista yläkouluohjelmaa. Osallistuvaa asiantuntijuutta, jossa 
psyykkinen valmentaja toimii päävalmentajajohtoisesti lajin 
tukena, toteutettiin mm. telinevoimistelussa, sulkapallossa, 
jääkiekossa, rytmisessä voimistelussa, beach volleyssa, jal-
kapallossa, uinnissa ja judossa. Urheassa toimi vuonna 2019 
psyykkisinä valmentajina kuusi urheilupsykologian asiantun-
tijaa.

Urheaan rekrytointiin joulukuussa 2019 sertifioitu urhei-
lupsykologi Tatja Holm, joka toimii Urhean vastaavana urhei-
lupsykologina. Urhean vastaavan urheilupsykologin tehtäviin 
kuuluu psyykkisen valmennuksen rakenteiden kehittämistä, 
kärkilajien valmennusprosesseissa toimimista sekä valmen-
tajien että urheilijoiden kanssa työskentelyä yhdessä muiden 
asiantuntijatiimien kanssa. Palkkauksen tavoitteena on huip-
pu-urheilun kehittäminen valmennusta tukien, jotta tavoit-
teiden saavuttamista ja hyvinvoinnin tukemista urheilussa 
voitaisiin tukea yhä joustavammin ja vaikuttavammin.

Urheiluravitsemus
Vuonna 2019 ravitsemusasiantuntijatoiminta jatkui Urheassa 
useiden joukkuelajien akatemiavalmennusryhmissä sekä yk-
silöurheilijoiden ja valmentajien tukemisella.

Toiminnan painopiste on ollut vuorovaikutteisessa, pro-
sessinomaisessa työskentelyssä, jolla nuorten akatemiaur-
heilijoiden osalta on pyritty vahvistamaan urheilijan itse-
ohjautuvuutta ja valmiuksia toteuttaa urheiluharjoittelua ja 
arkea tukevaa, monipuolista ruokavaliota. 

Ravitsemusasiantuntijatoimintaa on kehitetty vuonna 
2019 erilaisten yhteistyömuotojen avulla. Syksyllä 2019 jär-
jestettiin jälleen perinteinen Urhean ja Uudenmaan Marttojen 
yhteinen urheilijan ruoanvalmistuskurssi, joka oli suunnattu 
yksinasuville urheileville nuorille. Urhea ja Palloliitto tekivät 
yhteistyötä jalkapallon naisten A-maajoukkueen (Helmarit) 
ravitsemusvalmennuksen käynnistyessä maajoukkuetapah-
tumien yhteydessä. Yhteistyötä jatketaan myös vuonna 2020 
hyvän startin rohkaisemana.

Huippu-urheilun tekemisessä ovat korostuneet Tokion 
olympialaisiin ja olympiakarsintoihin valmistavat prosessit. 
Urhean osalta tämä on näkynyt ravitsemusasiantuntijatoi-
minnan vahvistumisena etenkin purjehduksen ja rytmisen 
voimistelun parissa.

Vuoden 2019 lopulla ravitsemusasiantuntijatoiminnan ke-
hittämiseen haettiin vauhtia asiantuntijarekrytoinnin kautta. 
Urhean vastaavaksi urheiluravitsemuksen asiantuntijaksi va-
littiin joulukuussa ETM, ravitsemusasiantuntija Laura Man-
ner, joka on toiminut Urheassa jo aiemmin useiden vuosien 
ajan toiminimensä kautta.

Lääkäripalvelut 
Vuonna 2019 yhteistyö Helsingin Urheilulääkäriaseman 
(HULA) kanssa tiivistyi entisestään, kun liikuntalääketietee-
seen erikoistuva lääkäri Julia Järvimäki aloitti työt HULA:lla 
kesäkuussa HULA:n ja Urhean yhteispalkkauksella. Julia otti 
tehtäväkseen jatkaa Urhean lääkäripalveluiden kehittämistä 
tulevaa Olympiavalmennuskeskusta silmällä pitäen ja pilotoi 
toimintamallia syksystä 2019 lähtien Urhea-ryhmän uima-
rien ja Mäkelänrinteen lukion yleisurheilijoiden kanssa. 

Yhteistyöhön sisältyivät mm. urheilijoille toteutetut ter-
veystarkastukset, puhelin- ja harjoituskonsultaatiot, val-
mentajapalaverit sekä tarvittaessa sairausvastaanottokäyn-
nit. Edellä mainittujen ryhmien lisäksi Julia toteutti urheilijan 
terveystarkastukset näistä kiinnostuneille Mäkelänrinteen 
lukion suunnistajille ja Lauttasaaren yhteiskoulun uimareille. 

Lisäksi lääkäri Järvimäki osallistui Urhean asiantuntija-
toiminnan kehittämiseen muiden asiantuntijoiden kanssa ja 
alueelliseen koulutustoimintaan esitelmöimällä yläkouluil-
loissa.

Lääkäripalvelutoiminnassa jatkoi myös Bulevardin Klinik-
ka, joka tarjosi akuuttitilanteessa maksuttoman ensimmäisen 
vastaanoton Urhean tason 1 ja 2 urheilijoille, mikä oli varsin 
merkittävä tuki urheilijoille. 

Suomen urheilun eettinen keskus, SUEK ry kävi pitämässä 
säännöllisesti asiantuntijaluentoja ja infotilaisuuksia Urhean 
toisen asteen urheiluoppilaitoksissa.

Tärkeänä tukipalveluna urheilijoille on apu asumisjär-
jestelyissä. Urhea tekee hyvää yhteistyötä Helsingin seudun 
opiskelija-asuntosäätiön kanssa.

Osalla Urhean työntekijöistä oli myös valtakunnallisia 
vastuullisia eri asiantuntija-alojen kehitystehtäviä Olympia-
komitean yhteispalkkausten myötä.
• Juha Dahlström, valtakunnalliset kaksoisura-asiat 
• Mika Saari, fysiikkavalmennus
• Vesa Kuparinen, urheilufysioterapia
• Laura Manner, urheiluravitsemus
• Jari Savolainen, urheiluyläkoulutyö
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HALLINTO
Vuosi 2019 oli Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian taus-

talla toimivan Urhean–säätiö sr:n kuudes toimintavuosi. 
Urhea-säätiön hallinto on kyennyt vastaamaan Pääkaupun-
kiseudun urheiluakatemian laajentuneeseen toimintaan sekä 
Urhea-säätiö sr:n kasvaneeseen henkilöstömäärään. Ur-
hea-säätiöllä oli vuoden lopulla töissä yhteensä 20 henkilöä, 
joista 15 oli päätoimista.  

Vuoden keskeisiä tapahtumia hallinnon osalta olivat 
Urhea-kampuksen rakentamisen käynnistäminen sekä hen-
kilöstöhallinnon toimintatapojen ja säätiön työnantajan roo-
lin vahvistaminen. Merkittävää oli myös yksityisen tervey-
denhuollon järjestämisluvan saaminen ja terveydenhuollon 
ammattilaisten palkkaaminen säätiön työntekijöiksi. Toimin-
nallinen yhteistyö Suomen Olympiakomitean kanssa jatkui 
tiiviinä muun muassa henkilöstön yhteispalkkausten muo-
dossa. Urhean toiminnanjohtaja Simo Tarvonen toimi lisäksi 
Urhea-halli Oy:n toimitusjohtajana ja Mäkelänrinteen lukion 
apulaisrehtorina.

Henkilöstö
Urhea-säätiö toimi vuoden aikana työnantajana 20 henkilölle, 
joista 15 työskenteli Urhea-säätiölle päätoimisena työnteki-
jänä. Uusina päätoimisina työntekijöinä aloittivat fysiotera-
peutit Vesa Kuparinen (1.2.2019 alkaen) ja Simone Kallonen 

(6.5.2019 alkaen), parayleisurheilun ja -pyöräilyn pääval-
mentaja Mikko Peltonen (1.3.2019 alkaen) ja fysiikkavalmen-
taja Erik Piispa (18.3.2019 alkaen). 

Osa-aikaisia työntekijöitä Urhea-säätiössä työskente-
li vuoden aikana viisi, joista uutena aloittivat fysioterapeutti 
Niklas Hamnström (12.8.2019 alkaen) ja yleisurheiluvalmen-
taja Diari Sharifi (1.10.2019 alkaen). 

Hallitus
Hallituksen tehtävänä on tehdä operatiivisia päätöksiä, valvoa 
säätiön taloutta sekä valmistella asiat hallintoneuvoston ko-
kouksiin. Vuoden aikana hallitus kokoontui yhdeksän kertaa 
sekä sen lisäksi se piti kaksi sähköpostikokousta. 

Erityisesti hallitusta työllistivät kesällä käynnistynyt Ur-
hea-kampuksen rakentaminen ja siihen liittyen Urhean kon-
sernirakenteen muokkaaminen vastaamaan kasvavaa henki-
löstöä ja toimintaa. Myös uuden strategian valmistelu jatkui 
kiivaana. 

Lisäksi hallitus käsitteli useassa kokouksessaan Olympi-
avalmennuskeskus Helsingin perustamista. Hallituksen pu-
heenjohtajana toimi Perho Liiketalousopiston rehtori Juha 
Ojajärvi ja varapuheenjohtajana Suomen Olympiakomitean ja 
KOK:n Urheilijavaliokunnan jäsen Emma Terho. 

Ojajärvi Juha, puheenjohtaja

Terho Emma, varapuheenjohtaja

Hako Jukka

Puheenjohtaja 
Wolff Henrik  

Varapuheenjohtaja 
Loikkanen Tarja   Helsingin kaupunki 

Varapuheenjohtaja 
Heinonen Mika   Suomen Sulkapalloliitto

 

Aaltola Maija   Espoon koulutuskuntayhtymä  
  Omnia

Ahlqvist-Lehkosuo Liisa   Suomen Voimisteluliitto

Andersson Laura   Urheiluopistosäätiö

Heino Teemu  Suomen Taekwondoliitto

Huotari Heli   Business College Helsinki       

Härkönen Asko   Kisakalliosäätiö

Jokinen Jaana   Suomen Judoliitto

Kallislahti Veli-Matti   Vantaan kaupunki

Kemppainen Jorma   Suomen Urheiluliitto

Lassus Jan   Bulevardin klinikka

Laurila Hanna  Stadin ammattiopisto

Lehtonen Riikka   Urheilijajäsen

Lindqvist Paula   Metropolia amk

Merra Martti   Espoon kaupunki

Monto Mika   Suomen Squashliitto

Mustonen Kimmo  Paralympiakomitea

Mönkkönen Mikko  Puolustusvoimien urheilukoulu

Niittynen Satu  Suomen Taitoluisteluliitto

Nirkko Tapio  Urheilijajäsen

Oksanen Jari Suomen Salibandyliitto

Paavolainen Leena  Suomen Olympiakomitea

Partanen Esa  Sotungin lukio

Peltonen Juha Urheilulääketieteen säätiö

Puputti Tuula Suomen Jääkiekkoliitto

Raja Tuomas Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Rantala Juho  Suomen Palloliitto

Saarinen Timo  Aalto-yliopisto

Salo Aki Kilpa-ja huippu-urheilun  
 tutkimuskeskus

Sjöblom Lotta  Yrkesinstitutet Prakticum

Tammivaara Ari Suomen Koripalloliitto

Taskinen Heikki  Haukilahden lukio

Théman Heidi HAAGA-HELIA amk

Tuominen Minttu  Urheilijajäsen

Vainio Petri  Perho liiketalousopisto

Vihervä Vesa  Mäkelänrinteen lukio

Vuorinen Niko  Urheilijajäsen

Ylikoski Teemu  Laurea-amk

URHEA-SÄÄTIÖ SR HALLINTONEUVOSTO 2019

URHEA-SÄÄTIÖ SR HALLITUS 2019
Huurre Petteri

Krusberg Jan-Erik 

Laakso Maria 

Merikoski Tuuli

Suihko Sampo 

Tarkkanen Petri 

Suihko (Urhea-säätiö sr), puheenjohtaja

Laakso Maria (Voimisteluliitto), varapuheenjohtaja

Hako Jukka (Urheiluopistosäätiö sr) 

Hämäläinen Hannu (Urheiluliitto)

Kaario Mammu (Urhea-säätiö sr)

URHEA-HALLI OY HALLITUS 2019
Krusberg Jan-Erik (Urhea-säätiö sr)

Laine-Hendolin Kirsti (Helsingin kaupunki)

Rasimus Osmo (Helsingin kaupunki)

Segersvärd Olli (Koripallosäätiö sr)

Tarkkanen Petri (Kisakalliosäätiö sr)
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Hallintoneuvosto
Hallintoneuvosto vastaa Urhean strategisesta kehittämis-
työstä ja tekee suuret linjapäätökset. Myös tilinpäätöksen 
vahvistaminen ja uusien kumppanien hyväksyminen ovat 
hallintoneuvoston tehtäviä. 

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana neljästi. Pu-
heenjohtaja toimi Henrik Wolff ja varapuheenjohtajina Hel-
singin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen sekä Suo-
men Sulkapalloliiton toiminnanjohtaja Mika Heinonen. 
Keskeisiä käsiteltäviä asioita vuoden aikana olivat strategia-
työ, kampuksen rakentaminen sekä Olympiavalmennuskes-
kus Helsingin suunnittelutyö.

Hallintoneuvosto hyväksyi Pääkaupunkiseudun urheilua-
katemian uudeksi lajiliittokumppaniksi AKK-Motorsport ry:n.

Talous- ja henkilöstöhallinto
Urhea-säätiö sr:n talous- ja henkilöstöhallinnon vastuulli-
sena toimi talous- ja henkilöstöpäällikkö Marianne Hoffrén. 
Hän vastasi myös Urhea-halli Oy:n taloushallinnosta.

Vuonna 2019 Urhea-säätiö sr laati ensimmäisen konser-
nitilinpäätöksen.

Henkilöstöhallinnon prosesseja vahvistettiin merkittä-
västi muun muassa käynnistämällä säännöllisten henkilös-
tötiedotteiden julkaiseminen. Vuoden aikana valmisteltiin 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä työsuojelun 
toimintaohjelma. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
tekoa varten perustettiin työryhmä, johon kuuluivat Simo 
Tarvonen, Marianne Hoffrén, Mika Saari ja Simone Kallonen. 

Työsuojelutoimikunta aloitti toimintansa kesäkuussa 
2019. Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat työsuojelupäällikkö 
Marianne Hoffrén, työsuojeluvaltuutettu Juha Dahlström sekä 
varavaltuutetut Jari Savolainen ja Erik Piispa. Simo Tarvonen 
osallistui kokouksiin kutsuttuna.

Urhea-halli Oy
Vuosi oli Urhea-halli Oy:lle varsin vilkas. Yhtiö piti ylimää-
räisen yhtiökokouksen 19.3, jossa loppuvuodesta 2018 tehdyn 
toisen osakeannin seurauksena hallituksen jäsenmäärää nos-
tettiin seitsemästä kymmeneen. 

Uusina halliyhtiön hallituksen jäseninä aloittivat Ur-
hea-säätiön nimeämänä varatuomari Mammu Kaario sekä 
Helsingin kaupungin nimeäminä yksikön päällikkö Osmo Ra-

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa 31.12.2019
Kaupungit
Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Urhea-säätiön  
perustajajäsenet
Aalto-yliopisto

Espoon kaupunki

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 
Omnia

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Helmi Liiketalousopisto

Helsingin kaupunki

Helsinki Business College Oy

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- 
ja kehittämissäätiö sr

Kisakalliosäätiö sr

Laurea ammattikorkeakoulu

Metropolia ammattikorkeakoulu

Stiftelsen Arcada sr

Suomen Olympiakomitea

Urheilulääketieteensäätiö sr

Vantaan kaupunki

Muut
Puolustusvoimien Urheilukoulu 

Suomen Olympiakomitea 

Suomen Paralympiakomitea

Urheiluopistosäätiö sr

Lajiliitot
AKK-Motorsport

Suomen Golfliitto

Suomen Judoliitto

Suomen Jääkiekkoliitto

Suomen Koripalloliitto

Suomen Käsipalloliitto

Suomen Lentopalloliitto

Suomen Luisteluliitto

Suomen Painiliitto

Suomen Palloliitto

Suomen Purjehdus ja Veneily

Suomen Pöytätennisliitto

Suomen Ratsastajainliitto

Suomen Salibandyliitto

Suomen Squashliitto

Suomen Sulkapalloliitto

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Taekwondoliitto

Suomen Taitoluisteluliitto

Suomen Tanssiurheiluliitto

Suomen Tennisliitto

Suomen Uimaliitto

Suomen Urheiluliitto

Suomen Vammaisurheilu ja  
-liikunta VAU

Suomen Voimisteluliitto 

Tuki- ja asiantuntijapalvelut
Bulevardin Klinikka

Fyteko Oy / Suomen Liikuntafysio 

Helsingin Urheilulääkäriasema

SportFocus Oy

Tmi Laura Manner

Oppilaitokset
Aalto-yliopisto

Arcada – Nylands svenska  
yrkeshögskola

Brändö gymnasium

Eiran aikuislukio

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 
Omnia

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Hanken Svenska Handelshögskolan

Haukilahden lukio

Helmi Liiketalousopisto

Helsingin yliopisto

Kisakallion urheiluopisto

Laajasalon opisto

Laurea ammattikorkeakoulu

Leppävaaran lukio

Metropolia ammattikorkeakoulu

Mäkelänrinteen lukio

Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Sotungin lukio

Stadin ammattiopisto

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto

Yrkesinstitutet Prakticum

simus ja hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolin.
Hallitus piti vuoden aikana yhteensä 18 kokousta. Merkit-

tävin päätös tehtiin sähköpostikokouksella 12.8, kun hallitus 
teki Urhea-hallin rakentamispäätöksen. Näin Urhea-hallin 
rakentaminen käynnistyi 21.8. 

Rakentamisen aloittaminen julkistettiin 1.10 pidetyssä ti-
laisuudessa, jonka avasi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. 
Mäkelänrinteen Uintikeskuksen palloilusalissa pidetyssä ti-
laisuudessa oli läsnä yli sata kutsuvierasta ja runsaasti me-
dian edustajia. Hanke saikin loppuvuoden aikana runsaasti 
positiivista julkisuutta.

Halliyhtiön hallitusta työllisti vuoden aikana pääasiassa 
urakkasopimusten kilpailuttaminen ja niistä päättäminen, 
rakennuskustannusten hallinta ja hankkeen rahoitusjärjeste-
lyt.

Merkittävän avun hankkeen rahoitukseen halliyhtiö sai 
syyskuussa, kun Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi hankkeelle 
1,5 M€:n avustuksen.  

Urhea-halli Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi Es-
poon koulutuskuntayhtymä Omnian johtaja Sampo Suihko, 
varapuheenjohtaja Voimisteluliiton pääsihteeri Maria Laakso 
ja toimitusjohtajana Simo Tarvonen. Rakennustoimikunnassa 
toimivat Sampo Suihko, Simo Tarvonen, Osmo Rasimus, ra-
kennuttajakonsultti Stig Helminen (Indepro Oy), urheilupaik-
karakentamisen konsultti Marko Ruti (Kisakalliosäätiö) sekä 
tarvittaessa rahoituksen konsultti Kaisa Vikkula. 

Muita keskeisiä tapahtumia vuoden aikana
Strategiatyötä 2020-2025 tehtiin tiiviisti läpi vuoden. Hal-
lintoneuvoston vuosikokouksen yhteydessä toukokuussa jär-
jestettiin Tulevaisuus seminaari, johon osallistui noin sata 
Urhean verkoston jäsentä. Seminaarissa määriteltiin Urhean 
lähtötilannetta alkavalle strategiakaudelle. Alustajina semi-
naarissa olivat tutkijat Kati Lehtonen ja Mika Aaltonen.

Urhea-säätiölle myönnettiin yhdessä Walter ry:n ja Es-
poon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa OKM:ltä 
erityismääräraha ulkomaalaistaustaisten koripalloilijoiden 
urheilun ja koulutuksen yhdistämiseen. Ulkomaalaistaustai-

sista ja kantasuomalaisista pelaajista koottiin joukkue, joka 
pelasi poikien A-junioreiden SM-sarjaa ja valmentautui am-
mattivalmentajan johdolla. Valtaosa pelaajista opiskeli Om-
niassa, jonka kautta Omnia Basketball Academyn käytännön 
toimintaa johdettiin. 

Ohjelman hallinnointi tapahtui Walter ry:n ja Urhean toi-
mesta. Ohjelman tavoitteena on integroida eri taustoista tu-
levia pelaajia yhteen, taata heille mahdollisuus opiskeluun 
koripallon ohessa ja tarjota pelaajille korkeatasoinen koulun-
käyntiin integroituva valmennus.

Olympiakomitean linjauksen mukaisesti Helsinkiin ryh-
dyttiin suunnittelemaan kesä- ja jäälajien olympiavalmen-
nuskeskusta. Työnimenä hankkeella oli Olympiavalmennus-
keskus Helsinki. Sen tavoitteeksi asetettiin potentiaalisimpien 
urheilijoiden valmennuksen ja 
arjen laaduntamista sekä kou-
lutuksen, tutkimuksen ja inno-
vaatiotoiminnan koordinoimista 
Urhean toimesta. Suunnittelu-
työssä olivat mukana Olympia-
komitean ja Urhean lisäksi Hel-
singin kaupunki, Koripalloliitto, 
Voimisteluliitto ja Urheiluliitto.

Tiivis yhteistyö Suomen 
Olympiakomitean Urheiluaka-
temiaohjelman kanssa jatkui. 
Juha Dahlströmillä oli valta-
kunnallinen kehittämisvastuu 
urheilijoiden kaksoisuratyöstä 
ja hän oli nimetty myös viralli-
seksi Olympiakomitean kaksois-
uravastaavaksi. Mika Saarella 
oli valtakunnallinen koordinointivastuu fysiikkavalmentajien 
verkostosta. 

Jari Savolaisella oli merkittävä rooli valtakunnallisessa 
yläkoulutyössä erityisesti soveltuvuuskokeen vastuuhenki- 
lönä. Lisäksi Vesa Kuparinen toimi niin Urhean kuin Olympia-
komiteankin johtavana fysioterapeuttina.  
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Urhea-säätiön liikevaihdon ja oman pääoman kehitys 2014 - 2019
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Urheaverkoston talousraami noin 5 milj €

Oppilaitokset
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24%
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TALOUS
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yhteistyöverkoston 

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

Syksyllä 2016 tehdyn arvion mukaan Urhea-verkoston 
toimijat kohdentavat vuodessa vajaa viisi miljoonaa euroa 
urheiluakatemiatyöhön. Tähän on laskettu mukaan oppilai-
tosten, lajiliittojen, Olympiakomitean, Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön, kaupunkien, Puolustusvoimien urheilukoulun, 
urheiluopistojen ja muiden Urhean toimijoiden taloudelliset 
satsaukset urheiluakatemiatoimintaan. 

Vuonna 2019 tehtiin Urhea-säätiössä ensimmäinen kon-
sernitilinpäätös. Emoyhtiö Urhea-säätiön lisäksi konserniin 
kuului Urhea-halli Oy. 

Koko konsernin liikevaihto oli 1 568 720 € ja tilikauden 
voitto ennen veroja 37 647 €. Konsernin oma pääoma oli 
3 426 148 €.

Emoyhtiö Urhea-säätiön liikevaihto oli 1 482 384 €. Vuo-
den tulos oli positiivinen 1 688 €. Liikevaihdon kasvua edel-
liseen vuoteen oli noin 30%. Säätiön liikevaihto onkin kasva-
nut koko säätiön olemassa olon ajan. Samalla oma pääoma on 
vähitellen vahvistunut. Oma pääoma oli vuoden 2019 lopulla 
245 397 €. 

Tytäryhtiö Urhea-halli Oy:n liikevaihto oli 156 000 € ja 
tulos 35 951 €. Halliyhtiön oma pääoma oli 3 205 293 €. Ur-
hea-halli Oy:n tehtävänä on rakennuttaa sekä myöhemmin 
hallinnoida ja ylläpitää Urhea-hallia. 

Varsinaista urheiluakatemiatoimintaa järjestävän Ur-
hea-säätiön tuotot muodostuivat karkeasti jakaen kolmesta 
lähteestä; Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yleisavus-
tuksesta, Helsingin ja Vantaan kaupunkien tuesta sekä urhei-
lujärjestöjen tuesta. OKM:n toiminta-avustus oli 430 000 € ja 
se oli osoitettu yhdessä Urhea-säätiölle ja Kisakalliosäätiölle. 
Helsingin kaupungin suora tuki urheiluakatemiatoiminnalle 
oli 85 500 € ja Vantaan kaupungin tuki 61 380 €. Lisäksi kau-
pungit tukivat akatemiatoimintaa voimakkaasti oppilaitosten 
kautta. Lajiliittojen kautta tullut rahoitus kohdistui pääsään-
töisesti valmentajien ja asiantuntijoiden palkkauksiin.

Urhea-säätiön kuluista merkittävimpiä olivat henkilöstö-
kulut, jotka muodostivat 63% kuluista. Tässä luvussa on mu-
kana niin koordinointiin kuin valmennukseen kuuluvaa hen-
kilöstöä. Laji- ja fysiikkavalmentajien palkkaukseen käytettiin 
33 % ja urheilun asiantuntijapalveluihin 22% liikevaihdosta. 
Varsinaisiin hallintokuluihin käytettiin toiminnan laajuuteen 
nähden varsin maltillisesti resursseja. Noin 12% kuluista koh-
distui hallinnollisiin kuluihin.

Huolimatta edelleen voimakkaasti kasvaneesta toimin-
nasta Urhean talous pysyi tasapainossa, toimintasuunnitel-
maan merkityt asiat kyettiin talouden puitteissa toteutta-
maan ja oma pääoma vahvistui hiukan. Taloudenkin osalta 
voidaan todeta, että vuosi oli Urhealle onnistunut. 

2019

Vuonna 2016 tehdyn arvion mukaan Urhean toimijat käyttävät 
urheiluakatemiatoimintaan noin 5 M€ vuodessa. Voidaan hyvällä 
syyllä olettaa, että eri toimijoiden taloudellinen panos oli vähintään-
kin vastaava 2019.

Lajiliitot ja seurat (sis. 
NOV-tuet)

Helsingin ja Vantaan 
kaupunkien  
suora tuki

Muut verkostotoimijat  
(PV URKO, Kisakallio, 
KIHU, HUY)

Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö

VIESTINTÄ
Urhea ja Urhean urheilijat olivat vuoden aikana paljon esillä 

eri medioissa. Urhean kampushanke sai ansaittua näky-
vyyttä valtakunnan medioissa ja sosiaalisessa mediassa. 

Urhea-hallille luotu sivusto päivitettiin ja julkaistiin 
www.urhea-halli.fi. Sivujen visuaalisen ilmeen ja sisällöt on 
laatinut Joona Puhakka. Sanna Mönkkösen Volttimedia Oy 
viestintäyhtiö palkattiin tuottamaan sisältöjä ja videoita Ur-
hea-hallin rakentumisen edistymisestä. Kisakallion urheiluo-
piston Jyrki Paajanen teki säännöllisiä videokuvauksia hallin 
pohjatöiden edistymisestä. 

Urhea-hallihankkeelle laadittiin kriisiviestintäsuunnitel-
ma rakentamisen alettua. Urhea-kampuksen virallinen jul-
kistamistilaisuus pidettiin Mäkelänrinteen uintikeskuksessa 
1.10.2019.

Urhean urheilijoista koripalloilija Awak Kuier oli erityisen 
paljon julkisuudessa vuoden aikana niin lehdissä kuin televi-
siossakin. Kesäkuussa hän oli jopa Helsingin Sanomien kuu-
kausiliitteen kannessa.

Urhean viestinnän pääkanavalla www.urhea.fi-sivuilla 
vierailtiin vuoden aikana yli 258 000 kertaa, mikä on hieman 
vähemmän kuin viime vuonna. Eniten käytiin katsomassa 
opiskelu- sivuja, yli 102 000 kertaa ja siellä suurinta kiinnos-
tusta herätti viime vuoden tapaan perusaste. Urhean Face-
bookin tykkääjien määrä ylitti vuoden aikana 1380 tykkääjän 
rajan. 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian instagram-tilin 
tavoitteena on ollut seurata urheilijoiden omia päivityksiä ja 
jakaa niitä eteenpäin. Pääpainona on ollut aktiivinen seuran-
ta sekä päivittäminen varsinkin arvokilpailujen yhteydessä. 
Urheilijoiden tietoisuutta Urhean instagram tilistä on pyritty 
lisäämään linkittämällä instagram logo facebook sivuille sekä 
kehottamalla urheilijoita lisäämään omiin päivityksiin Ur-
hean instagram @urhea.fi.. 

Tänäkin vuonna Suomen ”beachvolleyteamfinland” on 
ollut ahkerin Urhean instagramin linkittäjä. Tällä hetkellä Ur-
hea seuraa reilua 600 urheilijaa ja seuraajia on n. 868 mikä on 

yli 200 enemmän kuin vuosi sitten. Julkaisuja on tehty myös 
n. 540. Seuraajista naisia on 60% ja miehiä 40%, suurin seu-
raajien ikäryhmä on 18 - 34 vuotiaat. Enimmäkseen seuraajat 
tulevat Pääkaupunkiseudulta. 

Matkalla Huipulle -verkkolehti ilmestyi vuoden 2019 ai-
kana neljä kertaa. Ensimmäinen verkkolehti ilmestyi 1.4. ja 
sen teemana oli Urhean yläkouluverkoston monipuoliset 
mahdollisuudet. 

Toinen verkkolehti ilmestyi 20.6. ja sen teemana oli Ur-
hean toisen asteen oppilaitosten kurssit, joissa on hyödyn-
netty urheilun sisältöjä. Kolmas verkkolehti ilmestyi 22.10 ja 
sen teemana oli Urheilu-uran arvo ja arvostus. Neljäs verk-
kolehti ilmestyi 20.12. ja sen teemana oli valmennus ja sitä 
tukeva eri alojen asiantuntijuus.

Laajasalon opiston opiskelijat tekivät sisältöjä Matkalla 
Huipulle – verkkolehtiin 1/2019 ja 3/2019. 

Urhean kumppanuusoppilaitokset ovat olleet vuoden ai-
kana erittäin aktiivisia omilla nettisivuillaan ja sosiaalisessa 
mediassa, mikä lisäsi Urhean kokonaisnäkyvyyttä. 

Urhean sivuilla vierailtiin vuoden 
aikana 258 665 kertaa.

Ajankohtaista-palstalla julkaistiin 
vuonna 2019 60 juttua.

Instagramissa kovin linkittäjä on 
Suomen ”beachvolleyteamfinland”. 
Urhea seuraa reilua 600 urheilijaa.

YouTube-kanavalla julkaistiin 
15 uutta videota, kaikkia videoita 
katsottiin yhteensä 8191 kertaa

Facebookissa julkaistiin 293 juttua. 

Eniten postauksia (5758) sai 18.4. julkaistu juttu ”Urhea-kampuksen rakennustyöt 
alkavat toukokuussa; Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön tiedote”.Toiseksi eniten 
postauksia (2891) sai 28.4. julkaistu juttu ”Suomi voitti Cheerleadingin MM-kultaa”.
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URHEA-KAMPUS
Kesällä 2019 Mäkelänrinteen Uintikeskuksen ja lukion alue 

mullistui täysin. Huhtikuussa käynnistyivät Mäkelänrin-
teen lukion laajennuksen ja peruskorjauksen valmistelutyöt ja 
varsinaiset rakentamistyöt lähtivät käyntiin kesäkuussa. 

Heinäkuussa käynnistyi Helsingin seudun opiskeli-
ja-asuntosäätiön HOAS:in asuinkerrostalon rakentamistyöt ja 
elokuun 21. päivänä Urhea-hallin rakentamistyöt. Näin usean 
vuoden valmistelun jälkeen Urhea-kampuksen rakentamis-
työt olivat täydessä vauhdissa.

Vuonna 2003 käynnistynyt Urhean yhteistyöverkosto on 
kasvanut Suomen suurimmaksi monilajiseksi urheilukes-
kittymäksi, jonka kasvun haasteena ovat olleet urheilijoi-
den harjoitteluolosuhteiden riittävyys sekä asumisratkaisut. 
Vuonna 2012 ryhdyttiin suunnittelemaan urheiluhallin ra-
kentamista Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen väliselle 
tyhjälle alueelle. 

Sittemmin hankkeen suunnitelmat laajentuivat koske-
maan myös Mäkelänrinteen lukion laajentamista sekä asuin-
kerrostalon rakentamista. Myös itse urheiluhallin suunnitel-
mien koko on kasvanut vuosien aikana ja sen yhteyteen on 
ryhdytty kaavailemaan myös terveydenhuollon palveluita 
sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.  

Kampus on upea usean eri tahon yhteishanke. Helsingin 
kaupunki toteuttaa lukion laajennuksen ja peruskorjauksen, 
HOAS asuinkerrostalon ja urheiluhallin rakentamisesta vas-
taa Urhea-halli Oy. Yhtiössä pääosakkaana on Urhea-säätiö 
sr 55% omistajaosuudella ja toisena pääosakkaana Helsin-
gin kaupunki 28% osuudella. Lisäksi pienosakkaina mukana 
ovat Kisakalliosäätiö sr, Urheiluopistosäätiö sr, Koripallosää-
tiö sr, Suomen Urheiluliitto ja Suomen Voimisteluliitto kukin 
3-3,5% omistajaosuudella.

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

Hankkeen oma rahoitusosuus on vajaa 40% kokonaiskus-
tannuksista. Vahva oma pääoma vähentää lainarahan tarvet-
ta, jolloin käyttötalouteen ei synny paineita liian korkeiden 
salivuokrien perimiseen. Tämä on tietysti hallia käyttävien   
urheilijoiden ja urheilevien lasten perheiden etu. Hanketta 
lainoitetaan Helsingin kaupungin rahastolainalla ja OP Yri-
tyspankin pankkilainalla.  

Kampuksen rakentaminen edistyi syksyn 2019 aikana 
suunnitellusti aikataulussaan. Vuoden lopulla pääosa mit-
tavista maanrakennustöistä oli jo tehty. Yhteistyö kolmen 

rakennustyömaan, urakoitsijoiden ja rakennuttajien kesken 
sujui hienosti. Eteen tulleista haasteista selvittiin neuvotte-
luiden avulla. 

Urhea-hallin maanrakennusurakoitsijana toimi SRV Infra 
Oy. Rakennusurakan pääurakoitsijaksi valittiin kilpailutuksen 
jälkeen Jatke Oy. Rakennuttajakonsulttina jatkoi Indepro Oy:n 
Stig Helminen ja pääsuunnittelijana Tuomo Siitonen. Projek-
tiarkkitehtinä toimi Esko Valkama. Kisakallion urheiluopiston 
olosuhdejohtaja Marko Ruti toimi hankkeen urheilurakenta-
misen konsulttina ja Kaisa Vikkula rahoituksen konsulttina. 

Halliyhtiön toimitusjohtajana toimi Urhea-säätiön toi-
minnanjohtaja Simo Tarvonen. Rakennustoimikunnan pu-
heenjohtajana toimi halliyhtiön hallituksen puheenjohtaja 
Sampo Suihko.

Asuinkerrostalon toteuttaa Helsingin seudun opiskeli-
ja-asuntosäätiö HOAS. Asuinkerrostaloon ollaan toteutta-
massa asunnot yhteensä 176 asukkaalle yksiöinä, kaveri-
kaksioina sekä neljän hengen soluina. Taloon on suunniteltu 
urheilijoille tärkeitä yksityiskohtia, muun muassa yhteistiloja 
keittiöineen sekä pesula, jossa asukkaat voivat pestä keskite-
tysti pyykkinsä.

Koulun uuteen laajennusosaan on tulossa lisää opetusti-
loja, upea uusi ravintola sekä sisääntuloaula. Ravintola tulee 
palvelemaan kouluravintolana sekä lisäksi koko kampuksen 
asukkaiden ja käyttäjien tarpeita. 

Kolmen hankkeen kokonaisuutta koordinoi Urhea-kam-

pus –hankkeen koordinointiryhmä. Lisäksi hankkeen osa-
puolet ovat pitäneet säännöllisesti yhteensovituspalavereja 
sekä työmaakokouksia. 

Hankkeen merkityksellisyydestä kertoo se, että Urhea- 
kampushanke on kirjattu Helsingin kaupungin tämän val-
tuustokauden strategiaan sekä Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön valtakunnallisesti merkittävien rakennushankkeiden 
listalle. Suomen Olympiakomitea on kirjannut hankkeen tär-
keimmäksi huippu-urheilun olosuhdehankkeeksi. 

Kokonaisuuden on arvioitu valmistuvan toukokuussa 2021.

Urhea-halli – urheilun osaamiskeskus
Urhea-halli tulee antamaan Suomessa ennen näkemättömät 
puitteet urheilun monialaiselle osaamiskeskittymälle. Yli 
14 000 m2 urheiluhalliin on tulossa lajiharjoittelutilat teline-
voimistelulle, rytmiselle voimistelulle, judolle, painille, yleis-
urheilulle ja koripallolle. 

Lisäksi halliin tulee laajat yleisharjoittelutilat, peilisaleja, 
fysioperapia- ja palautumiskeskus, urheilulääkäri- ja testa-
usasema sekä henkilöstön toimistot ja kokoustilat. Tilaohjel-
maan on varattu tilat myös tutkimustoimintaan.  

Urheiluhalli tulee palvelemaan ensi sijaisesti urheilijan 
polulla olevia nuoria urheilijoita sekä huipulle tähtääviä ja 
jo huipulla olevia aikuisurheilijoita. Lajiliitot ovat kaavailleet 
halliin lajiensa valtakunnallisia harjoittelukeskuksia. Lisäksi 
kampus palvelee laajasti myös paikallista seuratoimintaa sekä 
lasten liikunnan tarpeita.

Eri alojen asiantuntijatyöstä vastaavat Urhean asiantun-
tijat 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, kansainvä-
lisen vaatimustason olosuhteet ja majoituspalvelut avaavat 
ikkunaa kansainväliselle yhteistyölle. Hyvät liikenneyhtey-
det 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 kam-
puksen hyödyntämisen metropolialueen lapsille ja nuorille 
päivittäisvalmennuksen ja koulutuksen keskuksena.

Urheilu, opiskelu, 
asuminen, ruokailut, 

terveydenhuolto ja 
tutkimus samalla 

kampuksella.

Havainnekuva 

Kuva: Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen

Kampuksen rakennustyömaa  
joulukuun lopulla 2019

Kuva: Jyrki Paajanen
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LIITE 1. 
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat Urheassa 31.12.2019 

Ahtiainen Niina beach volley
Ahtinen Olga  jalkapallo
Ahvenainen Akseli freestyle
Aliu  Krenar  nyrkkeily
Andersson Saga yleisurheilu
Bergman  Joonas  alppihiihto
Collin Kaisa  jalkapallo
Danielsson Jenny  jalkapallo
Engman Adelina  jalkapallo
Eronen Eetu maalipallo
Forsberg Jere jousiammunta
Friman Cristian ammunta
Gergalo Rebecca rytminen voimistelu
Heino  Jere  paini
Heino Ville paini
Heroum Nora  jalkapallo
Honkanen  Riikka  alppihiihto
Honkanen Miika maalipallo
Ikola  Henna  lumilautailu
Järvilehto Kalle lumilautailu
Kanerva Emilia judo
Karjalainen Katja ratsastus
Kemppi Juliette jalkapallo
Khataev Arslan  nyrkkeily
Kinnunen  Jarkko  yleisurheilu
Kirmes Oskar telinevoimistelu
KoivistoEmma  jalkapallo
Korpio Nella alppihiihto
Kososnen Eero salibandy
Kotaja Amanda yleisurheilu
Kukkola Jani salibandy
Kuosmanen  Elias  paini
Kurtbay Sinem  purjehdus
Kärävä  Anni  freestyle
Lahti-Liukkonen Taru beach volley
Laitinen Nelli jääkiekko
Lehikoinen Viivi yleisurheilu
Lehtonen Riikka beach volley
Liinavuori  Elisa  rytminen voimistelu
Lindfors  Anton lumilautailu
Lindfors Viveca taitoluistelu
Manni Henry yleisurheilu
Miinala Erkki maalipallo
Mikkola Monika purjehdus
Montonen Ville maalipallo
Muhonen Oskari purjehdus
Mäkelä  Kristiina  yleisurheilu
Naumanen Katariina jalkapallo
Nirkko Tapio purjehdus
Nuutinen Emma jääkiekko
Närevaara Milja  rytminen voimistelu
Oikari  Ada  rytminen voimistelu
Oja  Ronja  yleisurheilu

Ojala  Aleksi yleisurheilu
Ojanaho Olli suunnistus
Parkkinen  Anniina  beach volley
Partanen 
Veli-Matti (Aku) yleisurheilu
Penttala  Jussi freestyle
Petäjä-Sirén Tuuli purjehdus
Piispanen Toni yleisurheilu
Puhakka  Juuso  autourheilu
Pykäläinen Erika alppihiihto
Pöytäkivi  Riku  uinti
Raitanen Topi yleisurheilu
Rajahuhta Annina jääkiekko
Rantala  Emma  rytminen voimistelu
Rautakoski Mirka sulkapallo
Reitti  Pia-Pauliina  ratsastus
Ruskola  Noora  purjehdus
Ruusuvuori Emil tennis
Sali Kaisa  traithlon
Salminen Laura nykyaikainen 5-ottelu
Savolainen Arvi paini
Savolainen Ronja jääkiekko
Siltanen Tiltu salibandy
Sopanen  Harri pyöräily
Suomalainen  Samuli  pikaluistelu
Suur-Hamari  Matti  lumilautailu
Tanskanen Vilma jääkiekko
Tapper Kaarle purjehdus
Tenkanen  Tuula purjehdus
Tihumäki Markus maalipallo
Tonteri  Paavo  autourheilu
Torsti  Samu  alppihiihto
Trogen  Sami-Matti  lumilautailu
Tuominen Minnamari jääkiekko
Turkkila  Juulia  jäätanssi
Vainio Juulia  rytminen voimistelu
Ven Robert soutu
Veromaa Mopsi ammunta
Versluis  Matthias  jäätanssi
Viitasuo Ella jääkiekko
Virkkunen Amanda  rytminen voimistelu
Wulff Mikaela purjehdus
Vuorinen Niko miekkailu
Ylönen Joni maalipallo
Zoveidani Ehsan maalipallo

LIITE 2. 
Aikuisten Olympia-, MM- ja EM-kisaedustajat 2019

Alamäkiluistelu
Tolvanen Antti MM/18

Ampumahiihto
Ranta Jaakko MM

Alppihiihto
Korpio Nella MM
Torsti Samu MM/25

Amerikkalainen jalkapallo
Lehtinen Minne jEM/1
Jääskelä Mari jEM/1
Rantanen Heta jEM/1

Ammunta
Veromaa Mopsi jEM/4

Beach lentopallo
Ahtiainen Niina EM/17 
Lahti-Liukkonen Taru MM/33, EM/25
Lehtonen Riikka EM/17
Parkkinen Anniina MM/33, EM/25

Joukkuevoimistelu 
Handelberg Aino MM/3
Ilvessalo Tytti MM/3
Kangas Angelica MM/3
Kapanen Aurora MM/3
Koivunen Emma MM/3
Koski Iiris MM/3
Kuusakoski Karla MM/3
Kähkönen Emma MM/3
Laukkonen Amanda MM/3
Soini Olivia MM/3
Yli-Juuti Olivia MM/3

Parajousiammunta
Forsberg Jere MM/17

Jääkiekko
Laitinen Nelli MM/2
Nuutinen Emma MM/2
Rajahuhta Annina MM/2
Savolainen Ronja MM/2
Tuominen Minttu MM/2
Viitasuo Ella MM/2

Karate
Voutilainen Sonja EM, jEM/11

Keilailu 
Pasanen Sanna MM/3

Kilpa-aerobic
Mokkila Saija jEM

Kilpacheerleading 
Arvaja Maaria MM/1, EM/2
Bartholdi Natalia MM/6
Brännare Malla MM/1
Fagerholm Lotta MM/1, EM/2
Forsberg Alexandra EM/3
Haukkovaara Henri MM/6, EM/3
Hellström Anton MM/6
Hytönen Emma MM/1
Häkkinen Tuuve MM/1, EM/2
Ingalsuo Krista MM/1, EM/2
Jaakkola Tuukka MM/6
Karinen Kayleigh MM/1
Korhonen Emme MM/6
Kullberg Anniina MM/5
Lahtinen Sanni EM/2
Laulainen Krista MM/1, EM/2
Linnavirta Lasse MM/6
Marschan Ann-Marie MM/1, EM/2
Märkälä Maria EM
Nyberg Nina MM/1, EM/2
Pesonen Venla MM/6
Rauramo Maija MM/1, EM/2
Reenkola Emmi MM/1
Rotinen Ronja MM/1
Räisänen Silja MM/6, EM/3
Sohlberg Vanessa MM/1, EM/2
Toivonen Rosanna MM/1
Veikkolainen Vilja MM/1, EM/2
Virtanen Nelli EM/2
Virtanen Pia EM/2

Lentopallo
Niko Suihkonen EM/14

Lumilautailu 
Lindfors Anton MM/20
Järvilehto Kalle MM/44

Maalipallo 
Halme Susanna EM/8
Honkanen Mika EM/5
Hynninen Kaisu EM/8
Kauppila Iida EM/8
Mattila Jarno EM/5
Miinala Erkki EM/5
Tihumäki Markus EM/5
Ylönen Joni EM/5
Zoveidavi Ehsan EM/5
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Miekkailu 
Nuotio Tatu jEM/15, EM/77, MM/58
Paavolainen Jaakko jEM/15, EM/77, MM/58
Salminen Anna jEM/14, EM/37, MM/81
Syvälä Ilona MM/135
Tauriainen Topias jEM/15, EM/43, MM/153
Vuorinen Anna jEM/14, EM/77, MM/152
Vuorinen Niko jEM/15, EM/9, MM/42

Moottoriurheilu 
Tonteri Paavo EM/31
Trogen Sami-Matti MM/5

Muodostelmaluistelu 
Ahonen Petra MM/2
Demasör Charlotta MM/2
Hiltunen Eira MM/2
Hooli Minna-Maria MM/3
Jantunen Erika MM/3
Kaijomaa Henna MM/2
Kerokoski Lotta MM/2
Kuusela Trine MM/3
Laaksola Amanda MM/2
Lahtinen Nea MM/3
Latvala Roosa MM/3
Leppälahti Rebecca MM/3
Leppänen Elina MM/3
Louhikoski Ditte MM/3
Nurmela Sarastiina MM/2
Nurmela Simoeemil MM/2
Nyblom Inka MM/2
Palosuo Aino MM/2
Peltonen Alisa MM/3
Saarinen Julia MM/2
Saukkola Heta MM/3
Schemeikka AnnikaMM/2
Sundgren Camilla MM/2
Säkkinen Henriikka MM/3
Tamminen Tessa MM/2
Tikkinen Eveliina MM/3
Uusitalo Lotta MM/2
Vainiomäki Ella MM/3
Vierelä Sara MM/2
Vihma Nona MM/3
Viitanen Nona MM/3
Vuoppola Sarah MM/3

Nykyaikainen 5-ottelu 
Salminen Laura EM/21, MM/42

Nyrkkeily 
Khataev Arslan MM/10

Paini 
Kuosmanen Elias EM/3
Lahti Tuomas EM/5
Heino Jere EM/13
Heino Ville EM/11
Painonnosto
Leskinen Saara MM/22

Pararatsastus
Karjalainen Katja EM/5
Reitti Pia-Pauliina EM/7, EM/8

Purjehdus 
Berner Robin MM/69
Blinnikka Alexsandra MM
Eklund Jakob MM, EM
Grönblom Ronja MM/18, EM/42
Haavisto Anna MM
Hokka Veera MM/18, EM/42
Keskinen Aleksi MM/17, EM/11
Kurtbay Sinem MM/17, EM/11
Kotiranta Juho MM/69
Kronlöf Sirre MM
Laukkanen Nooa EM/36
Mikkola Monika MM/13, EM/28
Muhonen Oskari MM/20, EM/32
Nirkko Tapio EM/31
Petäjä-Siren Tuuli MM/26, EM/26
Ruskola Noora MM/31, EM/16
Store Filip MM, EM
Tapper Kaarle MM/19, EM/17
Tenkanen Tuula MM/8, EM/6
Wulff Mikaela MM/31, EM/16

Pöytätennis 
Naumi Alex jMM
Olah Benedek MM, jMM

Parapöytätennis 
Pasanen Anna EM/4, jEM/5
Tapola Aino EM/5, jEM/5

Parapyöräily 
Sopanen Harri MM/7, MM/9

Ringette 
Milla Laakso MM/1

Rytminen voimistelu 
Gergalo Rebecca MM/28
Liinavuori Elisa jMM/10
Nissinen Olivia jMM/10
Närevaara Milja jMM/10
Ora Inka jMM/10
Rantala Emma jMM/10
Vainio Juulia jMM/10
Virkkunen Amanda jMM/10

Salibandy 
Siltanen Tiltu MM/3

Soutu 
Ven Robert MM/29, EM/12

Squash 
Huuhka Henrietta jEM/10
Korhonen Emilia jEM/10
Koskinen Riina jEM/10
Soini Emilia jMM, jEM
Tuomi Matias jEM/10
Tuominen Olli jEM/10
Vähämaa Jaakko jEM/10
Äijänen Jami jEM/10

Sulkapallo 
Heino Eetu MM, EM
Kaisti Anton jEM
Koljonen Kalle MM
Larkimo Oskar jEM
Mikkelä Airi EM

Taitoluistelu 
Viveca Lindfors EM/3
Juulia Turkkila EM/11, MM/16
Mattias Verluis EM/11, MM/16

ITF-taekwon-do 
Rintanen Antti MM/1, MM/3, EM/2

Telinevoimistelu
Kirmes Oskari EM/20, MM/77
Koski Elias EM/23, MM/79
Soravuo Emil EM/12, MM/21

Taido 
Palmen Mikael EM

Taitouinti
Heinonen Sanni 

Tanssiurheilu 
Palkoranta Mette MM/14
Saaristo Jaakko EM, MM

Tanssiurheilu WDC
Tulikallio Tiina MM/1, EM1
Vainomaa Jaak MM/1, EM1

Uinti 
Lahtinen Laura MM/15
Pöytäkivi Riku MM/31, EM/13
Ruotsalainen Vilma EM/18
Teijonsalo Fanny EM/16
Tuomola Andei EM/17
Upanne Lotta EM/13

Parauinti 
Krogius Henrik MM/18
Mäkinen Meri-Maari MM/10, MM/19
Markkanen Jessika MM/9, MM/10, MM/13
Söderling William 

Yleisurheilu
Etelätalo Lassi MM/4
Mäkelä Kristiina MM/12
Korte Annimari MM
Kuivisto Sara MM
Partanen Aku MM

Parayleisurheilu
Kotaja Amanda MM/1, MM/7
Manni Henry MM/5, MM/6, MM/10
Piispanen Toni MM/1, MM/2
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnistynyt Suomen 

Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea toimii 
kiinteässä yhteistyössä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. Urhean 

taustalla toimii vuonna 2014 perustettu Urhea-säätiö sr.

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

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

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

YHTEYSTIEDOT

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

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

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

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

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

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


