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Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia
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Mika Poutala teki komean paluun maailman huipulle.



Urheilijat
Urhea on valinnut uudessa strategiassaan painopistelajeiksi purjehduksen, miesten telinevoimistelun, rytmisen voi-
mistelun, koripallon ja yleisurheilun (pituus, kolmiloikka, pika- ja aitajuoksut). Näihin lajeihin Urhea on vuoden 2015 
aikana tehnyt lajiliittojen kanssa tehostamistoimenpiteitä urheilijoiden kokonaisvalmentautumisen parantamiseksi. 

Urhea on edelleen avoin kaikkien lajien urheilijoille. Kumppanuuslajeissa lajiliitot esittävät urheilijajäsenet. Urheilijat 
voivat hakea jäsenyyttä myös omalla hakemuksellaan. Hakemukset hyväksytetään lajiliitoissa. Toisen asteen urhei-
luoppilaitoksissa valmennusurheilijastatuksella opiskelevat urheilijat kuuluvat automaattisesti akatemiaan. Urheaan 
voi kuulua myös ei-opiskeleva urheilija. Jäseninä on myös ammattiurheilijoita sekä jo työelämään siirtyneitä urheili-
joita. Puolustusvoimien urheilukoulussa Santahaminassa palvelevat varusmiehet ovat palvelusaikanaan Urhean 
palveluiden piirissä.

Kaikki Urhean toiminnot ja kehittämiset tähtäävät siihen, että urheilijat pystyvät mahdollisimman hyvin tekemään 
kaksoisuraa eli yhdistämään urheilun ja opiskelun omien tavoitteittensa ja aikataulusuunnitelmiensa suunnassa. 
Tavoitteena on rakentaa yhdessä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön, lajiliittojen, seurojen, oppilai-
tosten ja muiden Urhea-toimijoiden kanssa kansainvälisen tason valmentautumisympäristö. Osa tätä kehityspro-
sessia on ollut Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen biomekaniikan asiantuntijan Tapani Keräsen siirtyminen 
Urhean ympäristöön valmentajien ja urheilijoiden tueksi sekä fyysisen puolen yleisvalmentajaksi palkattu nuorten 
Olympiavalmentaja Atte Pettinen.

Vuoden 2015 lopussa Urheassa oli jäsenenä 2148 urheilijaa. Urheilijat ovat jaettu kolmeen tasoryhmään Suomen 
Olympiakomitean suosituksen mukaisesti. Tason 1 urheilijat ovat Olympiakomitean tai Paralympiakomitean tukiur-
heilijoita sekä vastaavalla tasolla olevia ei olympialajien urheilijoita. Tason 2 urheilijat ovat aikuisten tai nuorten maa-
joukkueurheilijoita. Tason 3 urheilijat ovat nousevia haastajatason urheilijoita. Yläkouluikäisiä urheilijoita eli tason 
4 urheilijoita oli vuoden päättyessä Urhean yläkouluverkoston kouluissa 1535. Kaikkiaan Urhean piirissä oli vuoden 
päättyessä 3683 yli 12-vuotiasta urheilijaa.

Rion kesäolympialaisiin 2016 on vuoden 2015 aikana valittu 6 Urhean urheilijaa; purjehtijat Tuuli Petäjä-Siren, Tuula 
Tenkanen, Niklas Lindgren, Joonas Lindgren ja Tapio Nirkko sekä kilpakävelijä Aku Partanen.
Rion Paralympialaisiin 2016 on vuoden 2015 aikana valittu 3 Urhean urheilijaa; Pyörätuolikelaajat Amanda Kotaja ja 
Toni Piispanen sekä jousiampuja Jere Forsberg.

Urhean urheilijat saavuttivat vuoden 2015 aikana yhden aikuisten maailmanmestaruuden.  Pyörätuolikelaaja Aman-
da Kotaja voitti kultaa Dohassa 200 metrin matkalla. Urheilutoimittajien liitto valitsi 15 Urhean urheilijaa vuoden 
2015 lajiensa parhaiksi.

Suomen Urheilugaalassa Urhean urheilijoista upean comebackin tehnyt pikaluistelija Mika Poutala valittiin vuoden 
esikuva urheilijaksi. Miekkailija Niko Vuorinen oli ehdolla vuoden kulttuuriteko palkinnon saajaksi Kalpa ja Mieli kir-
jallaan. Beach volleyn pelaaja Taru Lahti ja Urhean piiristä maailmalle lähtenyt jääkiekkoilija Teuvo Teräväinen olivat 
ehdolla vuoden läpimurtourheilijaksi. 

Helsingin kaupungin Liikuntavirasto valitsi vuoden helsinkiläisurheilijaksi telinevoimistelija Tomi Tuuhan ja vuoden 
nuoreksi helsinkiläisurheilijaksi salibandypelaajaksi Riku Holopaisen.

Liitteessä I on esitelty Urhean piirissä 31.12.2015 olleet Olympiakomitean ja Paralympiakomitean
tukiurheilijat. Liitteessä II luetellaan vuoden 2015 aikuisten MM- ja EM- kisaedustajat.
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Pukinmäen peruskoulussa testattiin Urhean yleisvalmennuksen oppisisältöjä
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Urheilutoimittajien liitto valitsi seuraavat Urhean urheilijat lajiensa parhaiksi:

Aerobic:    Erika Rautiainen
Alppilajit:    Marcus Sandell
Freestyle:    Jussi Penttala
Judo:     Emilia Kanerva
Miekkailu:    Niko Vuorinen
Pikaluistelu:    Mika Poutala
Purjehdus:    Tuula Tenkanen
Pöytätennis:    Benedek Olah
Soutu:     Robert Ven
Squash:     Olli Tuominen
Sulkapallo:    Ville Lång
Tanssiurheilu:    Jaak Vainomaa - Taina Savikurki
Triathlon:   Kaisa Lehtonen
Uimahypyt:    Iira Laatunen
Voimistelu:    Tomi Tuuha

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

Urheilijat tasoittain ja koulutusasteittain 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Urheilijoita yhteensä 1570* 1527 1737 1794 1950 3568 3682
Tason I urheilijoita 82** 61 73 73 86 104 111
Tason II urheilijoita 345 522 566 597 662 731 800
Tason III urheilijoita 1143 944 1098 1124 1202 1317 1236
Tason IV urheilijoita 1416 1535
Olympia- ja Paralympiakomitean 
tukiurheilijoita 48 60 73 73 85 104 111

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

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

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

Muissa II asteen oppilaitoksissa 47 32 25 51 53 36 49
Täyspäiväisiä urheilijoita 9 11 12 12 19 27 29
Työelämässä 27 33 30 42 45 53 55
Muut 73 51 47 31 65 103 142



Valmennus
Vuoden 2015 valmennuksen iso teema kuului ”hyvä valmennus auttaa urheilijoita paremmiksi ja paremmat urheili-
jat luovat parempaa urheilua”. 

Valmennuksen laatu on yksi keskeinen menestystekijä huipputuloksen saavuttamisessa. Auttaakseen urheilijoita 
joka päivä paremmiksi on valmentajankin oltava joka päivä parempi. Siksi Urheassa valmennuksen osaamisen ja 
valmennuksen yhteisöllisyyden kehittäminen on otettu painopisteeksi. Näiden asioiden tehostaminen aloitettiin 
muun muassa järjestämällä valmentajille suunnattuja yhteistilaisuuksia. Lähtökohta valmentajan osaamisen kehit-
tämiseen otettiin Suomalaisen valmennusosaamisen mallista, joka jakaa valmentajan osaamistarpeet neljään osa-
alueeseen; urheiluosaamiseen, ihmissuhdetaitoihin, voimavaroihin ja itsensä kehittämisen taitoihin. 

Urhean akatemiavalmentajien kartoitus aloitettiin v. 2014. Valmentaja listoilla oli vuoden 2015 lopulla noin 150 
nimettyä akatemiavalmentajaa.  Akatemiavalmentajaksi nimettiin ne valmentajat, jotka olivat vahvasti mukana aka-
temiavalmennuksen prosesseissa esim. Nuorten Olympiavalmentajat, Urhea-oppilaitoksissa toimivat valmentajat, 
joiden valmennus ainakin osin tapahtui koulupäivän aikana (aamu- tai iltapäivävalmennus) sekä ne valmentajat 
joilla oli kiinteä yhteys johonkin Urhean oppilaitoksista sekä hänellä oli osavastuu urheilijan kaksoisurasta. Vuonna 
2015 aloimme kartoittamaan myös Urhean verkostovalmentajia, joita ovat mm. Urhea urheilijoiden henkilökohtaiset 
valmentajat, seuravalmentajat ja valmentajat, jotka vastaavat Urhean piirissä olevan lajin valmennuksen kehittämi-
sestä. Tämä työ on vielä kesken. 

Urhean valmentajatapaamisissa, niin sanotuilla Valmentajakahveilla, valmentajilla on mahdollisuus tavata muita 
valmentajia, tehdä kartoitusta omista osaamistarpeistaan, saada uusia ajatuksia omaan työhön sekä oppia muilta ja 
jakaa omaa osaamistaan. Yhteisöllisyyden rakentaminen on myös tärkeänä tavoitteena. Valmentajatapaamisissa oli 
alustajia kilpa- ja huippu-urheilun eri osa-alueilta. Useat alustajat olivat Urhean omia valmentajia. Tapaamisiin osallis-
tui aktiivisesti myös Urhean asiantuntijapalvelujen edustajia. 

2015 järjestettiin yhteensä yhdeksän valmentajatapaamista, joiden teemoina ja alustajina toimivat mm. seuraavat 
asiantuntijat; Tapani Ahola, sosiaalipsykologi teemalla yhteisöllisyyden voima, valmentaja Timo Holopainen teemalla 
mitä matka kansainväliselle tasolle vaatii, Beach-Volley valmentaja Kai Liukkonen sekä Urheilijat Riikka Lehtonen 
ja Taru Lahti kertoivat heidän matkaansa Olympialaisiin teemalla haasteet ja mahdollisuudet kohti tavoitetta. Riku 
Laanti esitteli aihetta kulttuurien ymmärrys urheilussa. Valmentajatapaamisilla käytiin myös laajaa keskustelua 
kestävyydestä ja kestävyyden harjoittelusta eri lajeissa. Tässä teemassa alustajina toimi Koripallon Nuorten Olympia-
valmentaja Jari Nykänen, Suunnistuksen Nuorten Olympiavalmentaja Antti Örn ja yleisurheilun kestävyysjuoksun 
lajipäällikkö Tommy Ekblom sekä miesten telinevoimistelun lajipäällikkö Jani Tanskanen. Voimasta ja voimaharjoit-
telusta eri lajien näkökulmasta alustajina toimi uintivalmentaja Jari Nordblom ja jääkiekosta HIFK:n fysioterapeutti 
Kimmo Valariutta sekä yleisvalmennuksen asiantuntija Erik Piispa (Suval). Valmentajatapaamisiin osallistui keskimää-
rin n. 30 – 40 valmentajaa per tapaaminen.

Urhea järjesti yhdessä Olympiakomitean ja UniSportin kanssa lukuvuoden aikana kerran viikossa eri lajien huippu-
urheilijoille ja valmentajille yhteisharjoituksen UniSportin tiloissa Töölön Unidojolla ja Otahallissa. Vierailevat 
valmentajat edustivat huippuosaamista urheilun eri saroilta. Harjoittelun lisäksi tavoitteena oli lisätä urheilijoiden 
yhteisöllisyyttä ja tietoisuutta Urheasta sekä antaa heidän valmentajille ajatuksia omaan valmentamiseen. 

Urhean toimihenkilöt osallistuvat aktiivisesti myös käytännön valmennustyöhön. Mika Saari jatkoi valmentamistaan 
Olympiahopeamitalisti Tuuli Petäjä-Sirenin kanssa. Juha Dahlström oli mukana Mäkelänrinteen lukion koripallon 
aamuvalmennuksessa ja Jari Savolainen toimi Haagan peruskoulun, Pukinmäen peruskoulun sekä Tehtaanpuiston 
yläkoulun fysiikkavalmentajana liikunnanopettajien sekä seurojen lajivalmentajien tukena.

Vuonna 2015 Urheassa oli yhteensä 28 kumppanuuslajia. Urhean kaikilla kumppanuuslajeilla oli tehostettua val-
mennustoimintaa lajikohtaisissa valmennuskeskittymissä. Osalle kumppanuuslajeja Urhea on valtakunnallinen 
valmennuskeskus ja osalle alueellinen harjoittelukeskus. Osalla lajeja Urhean toiminta on tehostettua päivittäisval-
mennusta esimerkiksi oppilaitosten aamuvalmennuksen kautta. Valmennuksen kehittäminen on laaja-alaista yh-
teistyötä eri toimijoiden kanssa ja visiointia huippu-urheilun suuntauksista sekä vaatimustason ymmärtämistä.

Maailmanluokan tulosten saavuttaminen urheilussa vaatii laaja-alaisen osaamisen ja oikeanlaisten olosuhteiden ja 
ympäristön yhdistämistä. Tähän päästäkseen Urhea tekee jatkuvasti työtä suomalaisen urheilun vision suunnassa: 
parhaat urheilijat yhdessä, parhaassa valmennuksessa, parhaassa ympäristössä.
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Urhean henkilöstö osallistui vuoden aikana aktiivisesti erilaisiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin.  Valmentajakoulutus 
yhteistyössä Suomen Valmentajien kanssa jatkui aktiivisena. Vuoden aikana järjestettiin kuusi koulutustilaisuutta seuraavasti;

24.2. Ravitsemuskoulutus osa 1   10 hlöä
17.3. Ravitsemuskoulutus osa 2   10 hlöä
21.4. Ravitsemuskoulutus osa 3   10 hlöä
7.5. Suunnanmuutoksen kehittäminen  25 hlöä
29.10. Fascia koulutus     18 hlöä
10.11. Valmentajatarinat   28 hlöä

Koulutuksiin osallistui yhteensä 101 valmentajaa.

Kisakallion valmennuskeskus

Kisakallion urheiluopisto ja opiston valmennuskeskus ovat merkittävä osa Urheaa. Kisakallion kampuksen urheilu-vuosi 2015 
oli varsin vilkas.

Kisakallion Urheiluopiston valmennuskeskuksen strategiset lajikumppanit täydentyivät 2015 aikana olympiadin mittaisilla 
sopimuksilla. Vanhoina lajeina jatkoivat Voimisteluliitto (rytminen ja joukkuevoimistelu) ja Koripalloliitto.
Uusia lajikumppanuuksia ovat Lentopalloliitto (beachvolley), Suunnistusliitto ja Käsipalloliitto (virallisesti 1.1.2016). 
Kumppanuuslajien maajoukkueiden leirit, testit ja koulutukset pidetään pääsääntöisesti Kisakalliossa. Lisäksi Kisakalliossa lei-
reilivät, kouluttivat tai kävivät testeissä melonnan maajoukkueet (leirit ja koulutus), purjehdus (testaus ja koulutus), ammunta 
(leirit, testaus ja koulutus) ja ringette (leirit, testaus ja koulutus).

Merkittävää seurayhteistyötä tehtiin muu muassa OVO:n ja Elisen (voimistelu) sekä HIFK:n (jääkiekko ja käsipallo) kanssa. 

Puolustusvoimien Urheilukoulu leireili useita kertoja Kisakalliossa. Lisäksi aktiiviseen vuoteen mahtui muun muassa pyörätuoli 
curlingin MM-kisat (helmikuu), Nevza (pohjois-Eurooppa) –beachvolleyturnaus (heinäkuu), rytmisen voimistelun kansainvä-
linen valmennustapahtuma, maailmanmestari Yana Kudryavtseva ja coach Lena Karpushenko (heinäkuu) ja pöytätenniksen 
Finnish Open (joulukuu). Kansainvälisen vuoden huipensi liikuntataitojen oppimisen kansainvälinen huippukonferenssi yh-
teistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) kanssa 
(”1st Scientific Conference on motor skill acquisition at Kisakallio (marraskuu). 

Riikka Lehtonen ja Taru Lahti Kisakallion  urheiluopistolla järjestetyssä beach volleyn ammattilaiskisassa.

Urhean valmentajatapaamisissa kohtaavat eri lajien valmentajat.



Opiskelu- ja urasuunnittelun nostoja vuoden varrelta
• Juha Dahlström sai vastuun valtakunnallisesta kaksoisurakehittämisestä Urhean ja Huippu-urheiluyksikön 
toiminnallisen yhteistyön käynnistyessä lokakuun alussa.
• HAAGA-HELIA aloitti jääkiekkoilijoille suunnatut avoimen korkeakoulun opinnot, johon valittiin opiskelijat 
suuren hakijamäärän takia
• Urheilijamyönteisiä työ- ja harjoittelupaikkoja urheilijoille yhteistyössä Adeccon kanssa
• Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Urhea-yhteyshenkilö Riitta Peltonen siirsi tehtävät Marja Elonheimolle
• Huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlström osallistui Suomen Olympiakomitean lähettämänä Networks of 
Knowledge Eu-hankkeen Mobility Exchange CTO Amsterdam seminaariin 25.-27.3. Hollannissa ja kaksoisura-
asiantuntija Jari Savolainen saman hankkeen ja Institute of Sport Ireland:in isännöimään kaksoisura-seminaariin 
7.-9-9. Dublinissa. Toiminnanjohtaja Simo Tarvonen tutustui Pariisissa Ranskan valtion urheilukeskukseen INSEP 
toukokuussa.
• URAteko–tunnustuspalkinto Puolustusvoimien urheilukoululle
• Vuoden 2015 oppilaitostapaaminen 28.4.2015 HAAGA-HELIAssa
• Kilpailu- ja valmennustoiminnan opinnollistamisen mahdollistaa entistä paremmin 2. asteen ammatillisessa 
koulutuksessa 1.8.2015 voimaan astuneet uudet perustutkinnon perusteet, joissa huippuosaaminen on omana 
tutkinnon osana (Huippuosaajana toimiminen 15 osp)
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Urhean kumppanuuslajit 2015

PAINOPISTELAJIT:
koripallo
purjehdus
rytminen voimistelu
telinevoimistelu
yleisurheilu

II-KATEGORIAN LAJIT:
beach volley
jalkapallo
judo
jääkiekko
paini
pikaluistelu
salibandy
sulkapallo
suunnistus

Urheassa mukana: 

• 21 lajiliittoa
• 28 kumppanuuslajia
• 73 lajista urheilijoita
• 32 lajista edustajia Olympialaisissa ja aikuisten MM-/
EM-kisoissa
• 77 päätoimista urheiluakatemiavalmentajaa
• 75 osa-aikaista urheiluakatemiavalmentajaa
• 30 nuorten Olympiavalmentajaa
• 6 vammaisurheilun valmentajaa

taitoluistelu
uimahypyt
uinti

III-KATEGORIAN LAJIT:
golf
joukkuevoimistelu
käsipallo
lentopallo
maalipallo
muodostelmaluistelu
pyörätuolirugby
squash
taekwondo
tanssiurheilu
tennis

Vuonna 2015 Urhean piirissä toimineet nuorten 
Olympiavalmentajat

Ahokas Jussi jääkiekko
Andberg Jason pikaluistelu
Eriksson Lasse salibandy
Gahmberg Jan purjehdus
Ghazaryan Suren yleisurheilu
Golovina Tatiana rytminen voimistelu 
Härkänen Ari paini
Karvinen Simo uinti
Keränen Tapani yleisvalmennus
Koivisto Jussi tennis
Koskelainen Antti koripallo
Laiho Harri yleisurheilu
Laine-Näätänen Anneli voimistelu
Leskinen Petri purjehdus
Liukkonen Kai beach volley
Margaglio Maurizio taitoluistelu
Melleri Veli-Markus sulkapallo
Mihailov Anatolij yleisurheilu
Mäkinen Anne jalkapallo
Möttölä Hanno koripallo
Nykänen Jari koripallo
Pekkola Markus judo
Pettinen Atte yleisvalmennus
Pitkänen Petteri melonta
Rantala Hannu paini 1.12.2015 alkaen
Salminen Pekka koripallo
Saloranta Marko jalkapallo
Thorström Jan purjehdus
Uusitalo Satu uimahypyt
Wöller Gergö paini 15.9.2015 saakka
Örn Antti suunnistus
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Opiskelu ja urasuunnittelu
Urheilijan opintojen suunnittelun, erityisjärjestelyiden ja seurannan päävastuu on oppi-
laitoksilla, joilla on tähän myös paras osaaminen. Urhea pyrkii omalta osaltaan kehittä-
mään urheilijoiden kanssa tekemisissä olevien opinto-suunnittelijoiden huippu-urhei-
luosaamista. Urhean rooli on tiedottaa ja ohjata urheilijoita sekä heidän valmentajiaan 
hyödyntämään oppilaitosten tarjoamia erityispalveluita sekä verkottaa eri oppilaitosten 
toimijat. Urhea on aktiivisesti mukana oppilaitosten kehitystyössä. Vuonna 2015 ohjattiin 
painotetusti urheilijoita ja valmentajia huomioimaan ja valmistautumaan nivelvaiheiden 
haasteisiin.

Urhean ammattikorkeakoulut kokoontuivat 30.1. ja suunnittelivat urheilusta hyväksyt-
tävien opintojen kokonaisuuden. Suunnitteluun osallistuivat Arcadasta Joachim Ring, 
HAAGA-HELIAsta Auli Pekkala ja Martina Roos-Salmi, Katri Tolonen Laureasta, Metropoli-
asta Ritva Liinamaa ja Tiina Karihtala.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian vuotuinen oppilaitostapaaminen pidettiin 
28.4.2015 HAAGA-HELIAn Malmin toimipisteessä. Teemana oli ”Korkeakoulusta vauh-
tia urheilijan polulle”. Tilaisuuteen osallistui paljon Urhean toimijoita ja se oli myös osa 
HAAGA-HELIAn ammattijääkiekkoilijoille suunnattua uutta avoimien opintojen opin-
tokokonaisuutta. Tilaisuudessa HAAGA-HELIAn Auli Pekkala kertoi Huippu-urheilijasta 
yrittäjäksi koulutuksesta ja Martina Roos-Salmi luennoi urasiirtymistä. Myös Huippu-
urheilijat; alppihiihtäjä Andreas Romar, jääkiekkoilijat Martti Järventie ja Henrik Forsberg 
sekä nykyaikainen 5-ottelija Eevi Bengs pitivät hyvät puheenvuorot.

Huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlström vieraili keväällä 2015 Helsingin yliopistos-
sa ja tapasi opintopsykologit. Puolustusvoimien urheilukoulun kanssa jatkui yhteistyö, 
jossa Urhean toimijat käyvät luennoimassa urheilukoulun varusmiehille kaksoisurasta ja 
mahdollisuuksista jatkaa urheilu-uraa pääkaupunkiseudulla. Aalto-yliopiston teknillisten 
korkeakoulujen opintosuunnittelijoita vieraili Urhean ja UniSportin järjestämissä aamu-
harjoituksissa Otaniemessä.

Urhean Espoon toisen asteen oppilaitokset Haukilahden lukio, Leppävaaran lukio ja Om-
nia ammattiopisto ovat tiivistäneet entisestään yhteistyötä. Heidän painopistelajeissa 
jääkiekossa ja joukkuevoimistelussa on tehty toimenpiteitä, jotta opiskelu ja arki sujuisi-
vat entistä paremmin. Helsingissä erityisesti jääkiekkoseurat HIFK ja Jokerit ovat ottaneet 
vastuuta toisen asteen urheilijoiden osalta myös opintojen seurannasta ja valvonnasta. 
Koripallon HBA -ohjelmassa on tehostettu kaksoisurapolku kohti amerikkalaisia yliopis-
toja, jossa urheilijat suorittavat pelaamisen ohella kanditutkinnon. Useiden eri lajien 
urheilijat jatkavat Suomessa maisteriopintoja tiedekorkeakouluissa USA:n yliopistovuosi-
en jälkeen.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pitkäaikainen yhteyshenkilö ja toiminnan kehit-
täjä Riitta Peltonen, joka on ollut mukana toiminnassa Urhean alusta asti, antoi tehtävät 
seuraajalleen Marja Elonheimolle. Urhea kiittää Riittaa vuosien ansiokkaasta työstä 
urheilijoiden hyväksi. 

Jari Savolaisen johdolla on vuoden 2015 aikana tehostettu yhteistyötä Adeccon kanssa. 
Erityisesti on tehty toi-menpiteitä, jotta urheilijoille olisi tarjolla urheilijamyönteisiä työ- 
ja harjoittelupaikkoja. 

URA-säätiön apurahojen jakotilaisuudessa 9.12 Pohjois-Haagan yhteiskoulussa jaettiin 
Vuoden 2015 URAteko -tunnustuspalkinto, joka myönnetään merkittävistä ja uutta luo-
vista ratkaisuista urheilijoiden opiskelumahdollisuuksien edistämiseksi. Tunnustuksen sai 
Puolustusvoimien urheilukoulu. Urheilukoulu on tehnyt pitkäjänteistä työtä urheilijoi-
den eteen ja ollut tärkeä osa monen urheilijan urapolkua.

Urheassa mukana
13 toisen asteen oppilaitosta
7 korkea asteen oppilaitosta
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Tuki- ja asiantuntijapalvelut
Tuki- ja asiantuntijapalvelut tulivat vuoden 2015 aikana entistä kiinteämmäksi osaksi Urhean päivittäistä toimin-
taa. Yhdessä Huippu-urheiluyksikön kanssa toteutetussa osallistuvassa asiantuntijatyössä eri alojen asiantunti-
jat integroituivat osaksi lajien valmennusprosesseja. Asiantuntijoiden työ tapahtui pitkälti harjoituksissa lajien 
omilla suorituspaikoilla. Johtavana periaatteena toiminnassa on lajivalmentajien ja asiantuntijoiden sitoutu-
minen yhdessä tekemiseen ja oman osaamisen jakamiseen. Lajivalmentajat vastaavat valmennusprosessin 
johtamisesta. Asiantuntijapalveluiden painopiste oli erityisesti fysioterapiassa ja psyykkisessä valmennuksessa. 
Ennaltaehkäisevässä fysioterapiassa fysioterapeutit vastasivat tuki- ja liikkuvuusharjoitteiden toteuttamisesta 
yhdessä lajivalmentajan kanssa.

Valmentajien Training Focus –koulutusohjelmassa oli vuoden aikana mukana 9 valmentajaa ja senioriohjelmas-
sa 19 valmentajaa. Valmentajien työnohjausta hyödynsi vuoden aikana 14 valmentajaa yhdestätoista eri lajista. 
Urheilijoille tarjottiin niin yksilöohjausta kuin ryhmässä tapahtunutta koulutustakin. Tason 1 eli Olympia- ja 
Paralympiakomitean tukiurheilijat käyttivät vuoden aikana yli sata psyykkisen valmennuksen yksilöohjausta yh-
den urheilijan käydessä ohjauksessa keskimäärin 2,4 kertaa prosessin aikana. Tason 2 urheilijat käyttivät toiseksi 
eniten psyykkisen valmennuksen palveluita ja tason 3 urheilijat vähiten.
 
Fyysinen valmennus sekä siihen liittyvä valmennuksen suunnittelun ja seurannan tuki kasvoi vuoden aikana 
selvästi. Urheaan palkattiin vuoden aikana kaksi Nuorten Olympiavalmentajaa yleisvalmennuksen statuksella. 
He olivat valmentaja Atte Pettinen sekä Kilpailu- ja huippu-urheilututkimuskeskuksen nopeuden asiantuntija 
Tapani Keränen. Toiminnassa jatkoivat edelleen fysiikkavalmentajat Jari Nordblom ja Pekka Sarasjärvi. Urhean 
osalta tästä kokonaisuudesta vastasi Mika Saari.

Helsingin Urheilulääkäriasema HULA vastaa Urhean lääkäripalveluiden koordinoinnista. HULAn kautta toteutet-
tiin muun muassa urheilijoiden lääkärintarkastukset, testausta sekä eri alojen erikoislääkäripalvelut. Lisäksi hyvä 
yhteistyö Bulevardin Klinikan kanssa jatkui. Bulevardin Klinikka tarjoaa maksuttoman vastaanoton tason 1 ja 2 
urheilijoille, mikä on varsin merkittävä tuki urheilijoille.

Ravintovalmennuksen asiantuntijaverkoston koordinaattorina toimi Laura Manner ja Tarja Sandell. Ravintoval-
mennuksen palveluita olivat urheilijoiden henkilökohtaiset konsultaatiot, tehostettu ravintovalmennus pilot-
tilajeissa, asiantuntijaluennot vanhemmille ja urheilijoille, urheilupainotteisten koulujen kouluruoan kartoitus 
sekä mahdolliset kehittämistoimet, valmentajakoulutus sekä asiantuntijaverkoston rakentaminen ja vahvista-
minen. 

Urheilumanageri Erkki Alajan johdolla jatkettiin Fyrkkavalmennukseksi nimettyä palvelua, jossa urheilijat poh-
tivat Erkki Alajan ja muiden urheilijoiden tuella omaa osaamistaan. Palvelun tarkoituksena oli kehittää urheili-
joiden omia valmiuksia yhteistyökumppanien hankintaan. Tavoitteena oli paketoida oma osaaminen yrityksille 
tarjottavaksi tuotteeksi. Samalla harjoiteltiin yrityksiin yhteydenottoa ja oman tuotteen myyntiä.

Urheilijoiden kaksoisuran tukeminen ja siihen liittyvä asiantuntijatyö katsottiin kuuluvaksi osaksi asiantuntija-
palveluita, vaikkakin urheilun ja opiskelun yhdistäminen on koko akatemiatoiminnan perustehtävä. Urheasta 
kaksoisuran palvelun kehittämisestä vastaa Juha Dahlström, jolla on myös valtakunnallinen kehittämisvastuu 
asiasta.

Suomen Antidopingtoimikunta kävi pitämässä säännöllisesti asiantuntijaluentoja ja infotilaisuuksia toisen 
asteen urheiluoppilaitoksissa.

Tärkeänä tukipalveluna urheilijoille on apu asumisjärjestelyissä. Urhea aloitti yhteistyön Helsingin seudun 
opiskelija-asuntosäätiön kanssa, jonka kautta pystyttiin järjestämään asuntoja muutamille Urhean urheilijoille.
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Urhean tuki- ja asiantuntijapalveluiden vastuuhenkilöt ovat:
• Opinto- ja uraohjaus, Juha Dahlström

• Valmennuksen kehittäminen ja fysiikkavalmennus, Mika Saari

• Fysioterapia, Juha Koistinen

• Psyykkinen valmennus, Terhi Lehtoviita ja Paula Arajärvi

• Ravintovalmennus, Laura Manner ja Tarja Sandell

• Fyrkkavalmennus, Erkki Alaja

• Terveydenhuolto ja testaus, Helsingin Urheilulääkäriasema

• Urheilun ja työharjoittelun/osa-aikatyön yhdistäminen, Jari Savolainen

Fysioterapeutti ja fyysinen valmentaja Pekka Sarajärvi yläkoulutreeneissä. 



12

Hallinto

Lajiliitot

Suomen Golfliitto
Suomen Judoliitto
Suomen Jääkiekkoliitto
Suomen Koripalloliitto
Suomen Käsipalloliitto
Suomen Lentopalloliitto
Suomen Luisteluliitto
Suomen Painiliitto
Suomen Palloliitto
Suomen Purjehdus ja Veneily
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
DBC-Klinikka
Helsingin Urheilulääkäriasema
Teramus Oy

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

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa 31.12.2015

Kaupungit
Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki

Muut
Puolustusvoimien Urheilukoulu 
Suomen Paralympiakomitea

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

Yläkouluverkoston liikunnanopettajien koulutus 5.5.2015. Mika Saari veto-
vastuussa.
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Hallinto
Vuosi 2015 oli Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian taustalla toimivan Urhea–säätiön toinen toimintavuosi. Säätiön toiminta 
vakiintui ja hallintokäytänteisiin löydettiin toimivia ratkaisuja. Urhea-säätiö toimi vuoden aikana työnantajana kymmenelle 
henkilölle, joista seitsemän työskenteli Urhea-säätiölle täyspäiväisenä työntekijänä.

Merkittävä toiminnallinen muutos oli Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian ja Suomen Olympiakomitean Huippu-urheilu-
yksikön välinen toiminnallinen yhteistyö. Yhteistyön taustalla oli Urhean toiminnanjohtajan Simo Tarvosen nimitys Huippu-
urheiluyksikön Akatemiaohjelman johtajaksi 1.10.2015 alkaen. Yhteistyön seurauksena Urhean henkilöstölle tuli myös val-
takunnallisia kehittämisvastuita urheilijan kaksoisurasta, yläkoulutoiminnasta ja valmentajayhteisöjen kehittämisestä. Tätä 
kautta Akatemiaohjelma sai lisää voimaa ja vaikuttavuutta toimintaansa. Vastaavasti Akatemiaohjelman henkilöstö oli vahvasti 
mukana Urhean kehittämistyössä. Yhteistyö avasi myös hienon näköalapaikan Urhean henkilöstölle oman osaamisen kehittä-
miseen.
 
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian hallinnolliset elimet ovat Urhea-säätiön valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunnan teh-
tävänä on vastata Urhean strategisesta kehittämistyöstä, tehdä suuria linjapäätöksiä sekä hyväksyä uudet kumppanit osaksi 
verkostoa. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen tehtävänä on tehdä 
operatiivisia päätöksiä, valvoa säätiön taloutta sekä valmistella asiat valtuuskunnan kokouksiin. Sekä valtuuskunta että hallitus 
tukevat asiantuntemuksellaan ja työllään Urhean työntekijöitä.

Urhea–säätiön valtuuskunta vuodelle 2015 valittiin 12.11.2014 pidetyssä vuosikokouksessa. Puheenjohtajana jatkoi Seppo 
Pitkänen ja varapuheenjohtajina Jarmo Mäkelä sekä Petri Vainio. Kokouksessa valittiin myös Urhea–säätiön hallitus vuodelle 
2015. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Juha Ojajärvi ja varapuheenjohtajana Sari Multala. Kaikkiaan Urhea–säätiön valtuus-
kunta kokoontui vuoden 2015 aikana neljästi ja hallitus yhdeksän kertaa. Valtuuskunnan vuosikokous pidettiin 24.11 2015 
Helsingin Jäähallilla Royal Club ravintolassa. Vierailevana puhujana oli jääkiekkovalmentaja Ville Peltonen, joka kertoi näke-
myksiään huippu-urheilun vaatimustasosta. Hallituksen vuosikokous pidettiin 29.4.2015. 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian ja Huippu-urheiluyksikön Akatemiaohjelman toiminnallinen fuusio johtivat Urhea–
säätiön henkilöstön toimenkuvien uudelleen järjestämiseen. Toiminnanjohtaja Simo Tarvonen vastaa kokonaisuuden joh-
tamisesta, yhteiskuntasuhteista ja on mukana eri toimintasektoreiden kehittämistyössä. Huippu-urheilukoordinaattori Juha 
Dahlströmin vastuulla on urheilijan kaksoisura-asiat myös valtakunnallisella tasolla sekä yhä kasvavassa määrin myös lajien 
kehittämisprosesseissa mukana olo. Mika Saaren vastuulla on osin myös valtakunnallisesti valmentajayhteisöjen kehittäminen, 
lajien valmennusprosessien sparraus sekä asiantuntijatyö. Lisäksi Mika Saari on mukana urheiluyläkoulujen kehittämistyös-
sä. Seppo Pitkänen vastaa urheiluyläkoulujen kehittämisestä sekä osin hallinnollisista asioista. Jari Savolaisen vastuulla on 
yläkoulujen kehittäminen sekä osin urheilijan kaksoisuraan liittyvät asiat. Urhean palkkalistoilla oli vuoden aikana myös neljä 
Nuorten Olympiavalmentajaa ja osin yksi fysioterapeutti. Sara Lehterä teki 1.3 – 31.5 välisenä aikana ravitsemustieteen (Helsin-
gin yliopisto) harjoittelun Urheassa. Laajasalon opiston opiskelija Kaisa Väisänen suoritti crossmedialinjan opintoihin kuuluvan 
työharjoittelun Urheassa talvella 2015.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkoi vuonna 2015 erityisrahoitusta Pääkaupunkiseudun kilpa- ja huippu-urheilun järjestäy-
tymiseen. Kohti valtakunnallista Olympiavalmennuskeskusta – tehostamishankkeessa oli vuonna 2015 neljä keskeistä tavoi-
tetta; Urheiluyläkoulutoiminnan sisällöllinen ja rakenteellinen kehittäminen, olosuhdestrategian jalkauttaminen, osallistuva 
asiantuntijatyö ja tukipalvelut osaksi lajien päivittäistä valmennusprosessia sekä yhteistoiminnan ja yhteisten toimintatapojen 
vahvistaminen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia on ollut myös vahvasti mukana urheilun rakenteiden yhdistymishankkeissa ja koordinoi-
nut mm. Eteläisen Yhteistoiminta-alueen menestyvän huippu-urheilun sisältöryhmää.

Vahva osanotto Urhean oppilaitostapaamisessa Haaga-Heliassa
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Seppo Pitkänen Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, pu-
heenjohtaja
Jarmo Mäkelä Suomen Urheiluliitto, toimitusjohtaja, varapu-
heenjohtaja
Petri Vainio HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, koulutusoh-
jelmajohtaja, varapuheenjohtaja
Petri Heinilä Stadin ammattiopisto, koulutuspäällikkö
Tapio Siukonen, Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia, Kun-
tayhtymän johtaja
Markus Oedewald, Helmi Liiketalousopisto apulaisrehtori
Heli Huotari, HBC/Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, vara-
rehtori
Petri Tarkkanen Kisakalliosäätiö, toimitusjohtaja
Esa Partanen, Sotungin lukio, apulaisrehtori
Heikki Taskinen Haukilahden lukio, lehtori
Tuomas Raja Pohjois-Haagan yhteiskoulu, rehtori
Vesa Vihervä, Mäkelänrinteen lukio, rehtori
Seppo Laukkanen, Aalto-yliopisto, avustava vararehtori
Henrik Wolff Stiftelsen Arcada, verkställande direktör
Katri Tolonen, Laurea-ammattikorkeakoulu, opintopäällikkö
Tiina Karihtala Metropolia ammattikorkeakoulu, lehtori
Mika Heinonen, Suomen Sulkapalloliitto, toiminnanjohtaja
Emma Kurki Suomen Voimisteluliitto, lajipäällikkö
Kimmo Lipponen Suomen Palloliitto, maajoukkuevalmentaja
Jari Oksanen, Suomen Salibandyliitto, huippu-urheilupäällik-
kö
Ari Piispanen, Suomen Jääkiekkoliitto, koulutuspäällikkö
Anuliisa Uotila, Suomen Taitoluisteluliitto, valmentaja
Teija Meling, Suomen Judoliitto, valmentaja 
Teemu Heino, urheilijajäsen, taekwondo
Sampo Koskinen, urheilijajäsen jalkapallo
Mika Poutala, urheilijajäsen, pikaluistelu
Vera Varis urheilijajäsen jalkapallo 28.8 2015 saakka
Minna-Mari Tuominen, urheilijajäsen, jääkiekko 28.8 2015 
alkaen
Tuomo Salonen, Urheilijajäsen, yleisurheilija
Jan Lassus, Bulevardin klinikka, ylilääkäri
Juha Peltonen, Urheilulääketieteen säätiö, tutkimusjohtaja
Eero Svanberg, Puolustusvoimien Urheilukoulu, johtaja 28.8 
2015 saakka
Marko Hirsimäki, Puolustusvoimien Urheilukoulu, johtaja 28.8 
2015 alkaen
Petteri Huurre Helsingin kaupunki, osastopäällikkö Liikunta-
virasto
Martti Merra, Espoon kaupunki, liikuntajohtaja
Veli-Matti Kallislahti, Vantaan kaupunki, liikuntajohtaja
Markus Kalmari Suomen Olympiakomitea, Akatemiaohjelman 
johtaja 30.9 2015 saakka
Kimmo Mustonen, Paralympiakomitea, valmennuspäällikkö
Sami Kalaja, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittä-
missäätiö, johtaja
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Urhea–säätiön valtuuskunta 
12.11.2014 - 31.12.2015

Juha Ojajärvi, Helmi liiketalousopiston rehtori, puheenjohtaja
Sari Multala, Suomen Purjehdus ja Veneily, päävalmentaja, 
varapuheenjohtaja
Anna Kirjavainen, Suomen Voimisteluliiton valmennuspääl-
likkö
Hannu Tihinen, Suomen Palloliiton pelaajakehityspäällikkö
Jan-Erik Krusberg, Arcadan kehitysjohtaja
Lea Hakala, Pohjois-Haagan yhteiskoulun apulaisrehtori
Petteri Huurre, Helsingin liikuntaviraston osastopäällikkö
Sampo Suihko, Espoon sivistystoimen johtaja
Tuuli Merikoski, Suomen Olympiakomitean hallituksen jäsen
Seppo Pitkänen, Urhea -säätiön valtuuskunnan puheenjohta-
ja, asiantuntijajäsen

Urhea–säätiön hallitus 
12.11.2014 - 31.12.2015

Painin Nuorten Olympiavalmentaja Ari Härkänen näyttää mallia aamutree-
neissä

Ville Peltonen vierailijana valtuuskunnan vuosikokouksessa.
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Talous
Urhean toiminta perustuu pitkälti paikalliseen rahoitukseen eli toimijoiden omaan taloudelliseen panostukseen verkoston 
toiminnassa. Arvion perusteella Urhean verkostosta kohdentuu urheiluakatemiatyöhön noin neljä miljoonaa euroa vuodessa. 
Tästä toisen asteen oppilaitosten urheilutoimintaan (valmentajapalkkaus, harjoittelupaikat, välineet, kilpailutoiminta, kan-
sainvälinen toiminta, kuljetukset, asiantuntijat, urheilijoiden ohjaus) osoittama määrä on arviolta noin kaksi miljoonaa euroa. 
Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö tuki Urhean piirissä tapahtuvaa valmennusta nuorten Olympiavalmentaja-
ohjelman kautta 450 000 eurolla. Yhteensä 30 valmentajaa nautti Huippu-urheiluyksiön kautta saatavaa NOV-tukea. Lajiliitto-
jen ja seurojen valmentajien palkkaukseen osoittama osuus oli arviolta hieman yli miljoona euroa. Suomen Olympiakomitean 
kautta saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tuki koordinointiin ja asiantuntijapalveluihin oli 250 000 euroa ja suoraan 
OKM:ltä saatu tuki tehostamishankkeeseen oli 100 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki käytettiin koordinaatiosta vastaavien toimihenkilöiden palkkaukseen sekä asiantuntijapal-
veluihin. Ministeriöltä tehostamishankkeeseen saatu tuki käytettiin yläkoulu-ja seurayhteistyöhön, olosuhde- ja asiantuntija-
työhön sekä toiminnallisen yhteistyön vahvistamiseen Huippu-urheiluyksikön kanssa.

Urheilijoiden ura- ja opinto-ohjauksen kuluista vastasivat oppilaitokset osoittamalla henkilökuntansa työaikaa urheilijoiden 
ohjaukseen. Tämän työn arvon on arvioitu olevan muutamia satoja tuhansia euroja vuodessa. Valmennuksen kuluista vastasi-
vat lajiliitot, seurat, alueen urheiluoppilaitokset sekä Huippu-urheiluyksikkö nuorten Olympiavalmentajaohjelman kautta. 

Asiantuntijatyö rahoitettiin Urhea-säätiön ja verkoston oman rahoituksen turvin. Urhea-säätiö käytti urheilijoiden tuki- ja 
asiantuntijapalveluihin vuoden aikana noin 130 000 euroa. Verkoston oma panostus asiantuntijapalveluihin arvioitiin olevan 
noin 100 000 euroa. 

Helsingin kaupungin Liikuntavirasto myönsi Urhea-säätiölle säätiöavustusta 55 000 euroa vuodelle 2015. Helsingin tuki oli 
erittäin merkittävä Urhealle, koska näin paikallisrahoitus vahvistui ja toimintaan saatiin lisää liikkumavaraa.

Urhea-säätiön liikevaihto oli vuonna 2015 655 452 euroa. Tilikauden tulos jäi noin 30 000 euroa positiiviseksi. Liikevaihdosta 
käytettiin vajaa 7 % hallinnollisiin kuluihin, joita olivat muun muassa taloushallinnon kulut ja tilaisuuksien järjestäminen. Reilu 
93 % Urhea-säätiön liikevaihdosta käytettiin suoraan urheilun tekemiseen kuten valmennukseen, asiantuntijapalveluihin, 
olosuhteisiin sekä verkoston koordinointiin ja yläkouluverkon rakentamiseen. Urhea-säätiö osti talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelut ostopalvelusopimuksella Helmi Liiketalousopisto Oy:ltä.

Helsinki Basketball Academyn Lauri Markkanen donkkaa miesten divisioona 1A:n ottelussa Kaarinan Ura Basketia vastaan.
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toiminta-avustustehostamistuki
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Viestintä
Urhean viestinnän vuosi oli varsin aktiivinen. Viestinnän pääkanavalla eli www.urhea.fi -sivuilla vierailtiin lähes 
180000 kertaa. Urhean Facebook sai vuoden aikana yli 200 uutta tykkääjää ja Urhealle luotiin Instagram-tili, jossa 
jaetaan urheilijoiden kuvia ja videoita sekä seurataan heidän omia Instagram -päivityksiä. 

Urhean www-sivuja kehitettiin palvelemaan paremmin valmentajia ja sinne luotiin valmennuksen kehittämisen ko-
konaisuus, jossa jaetaan materiaaleja mm. Urhean valmentajaverkoston tapaamisista. Myös opiskelu kohtaan luotiin 
uusi palvelu koskien työharjoittelua ja osa-aikatyötä urheilun ohella. Urhean kumppanuusoppilaitokset markkinoivat 
vahvasti omissa tiedotuskanavissa ja sosiaalisessa mediassa sekä Avoimissa Ovissa Urhean verkostoa ja sen luomia 
mahdollisuuksia. Kumppanuuslajit ja asiantuntijapalveluiden tarjoajat selkiyttivät vuoden aikana Urhean www-sivu-
jen sisältöjä palvelemaan paremmin urheilijoita. 

Matkalla Huipulle -verkkolehti ilmestyi vuoden 2015 aikana neljä kertaa sisältäen monipuolisia juttuja urheilijoista, 
valmentajista ja asiantuntijoista. Verkkolehti ilmestyi 23.3, 20.6, 12.11 ja 22.12.

Laajasalon opiston opiskelija Kaisa Väisänen suoritti crossmedialinjan opintoihin kuuluvan työharjoittelun Urheassa 
talvella 2015 tehden videohaastatteluja Urhean valmentajista erityisesti 1/2015 Matkalla Huipulle – verkkolehteen. 
Helsingin yliopiston ravitsemustieteen opiskelija Sara Lehterä suoritti työharjoittelun Urheassa keväällä 2015. Hän loi 
Urhean Instagram – tilin ja teki juttuja 2/2015 Matkalla Huipulle – verkkolehteen. Laajasalon opiston urheilutoimitta-
jalinjan opiskelijat tekivät sisältöjä opintolinjan vastaavan Erika Panttila-Keskisen johdolla 3/2015 ja 4/2015 Matkalla 
Huipulle – verkkolehtiin.

Urhean urheilijat esiintyivät vuoden aikana usein eri medioissa.  TV 2 Kohti Rioa: Huipulla - ohjelmassa olivat mukana 
Urhean urheilijoista telinevoimistelija Tomi Tuuha, Beach volleyn pelaaja Riikka Lehtonen, purjelautailija Tuuli Petäjä-
Siren ja miekkailija Niko Vuorinen.  Sportmagasinet –ohjelmassa olivat Urhean urheilijoista, sulkapalloilijat Ville Lång, 
Matilda Lindholm ja Jenny Nyström, freestylelaskija Daniel Antell, miekkailija Niko Vuorinen, Marigold muodostel-
maluistelujoukkue, telinevoimistelija Oskar Kirmes, purjehtijoista 49er – ja FX joukkueet. 

Pikaluistelija Mika Poutala julkaisi kirjan Mitä menestyminen vaatii ja miekkailija Niko Vuorinen julkaisi kirjan Kalpa ja 
Mieli vuoden 2015 aikana.

Nostoja viestinnästä

• Urhean sivuilla vierailtiin vuoden aikana 179 587 kertaa

• Ajankohtaista palstalla julkaistiin 86 juttua

• Facebookissa julkaistiin 80 juttua

• Eniten postauksia 8151 sai 5.10 julkaistu juttu ”Simo Tarvonen Urheiluakatemian johtoon” 
ja toiseksi eniten postauksia 4802 sai 2.6. julkaistu juttu ”Onnea Amanda ja kaikki upeat 
urheilevat ylioppilaat Urheassa ja koko Suomessa”

• Urhean Youtube- kanavalla julkaistiin 10 uutta videota, kaikkiaan videoita katsottiin yh-
teensä 8076

• Vuoden katsotuin video oli jalkapalloilija Roni Peiposesta

• Urhean Youtube -kanavan katsojista oli 35% 18 – 24 – vuotiaita



Urhea-kampus – urheilun ja opiskelun keskus
Urhean yksi merkittävimmistä kehityshankkeista on rakentaa Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteyteen 
urheilun ja opiskelun kampus, jossa urheilutilat, opiskelu, ruokailut, asuminen ja terveydenhuolto sijaitsisivat yhdel-
lä samalla kampuksella. Uuden kampuksen sydän olisi noin 10 000 m2 monilajinen urheiluhalli, joka ensi sijaisesti 
palvelisi urheilijan polulla olevia nuoria urheilijoita sekä huipulle tähtääviä aikuisurheilijoita. Lisäksi kampus toimisi 
myös monipuolisen lasten liikunnan keskuksena. Samaan yhteyteen sijoitettaisiin urheilijoiden koulutusta, ruokai-
lumahdollisuudet sekä asumista. Urhean asiantuntijaverkoston kautta kampuksella olisi myös urheilijoiden tervey-
denhuollon palveluita.

Urheilun ja opiskelun kampus mahdollistaisi entistä paremmin uuden toimintatavan – yhdessä tekemisen ja osaa-
misen jakamisen – toteuttamisen käytännössä. Majoituspalvelut avaisivat ikkunaa kansainvälistymiselle, kun pai-
nopistelajeissa voitaisiin järjestää leiritystoimintaa ulkomaalaisten joukkueiden kanssa. 

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

Urhea –halli on merkitty Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesti merkittäväksi rakennushankkeeksi. Hanke 
on merkitty vuosien 2017 ja 2018 hankerahoitussuunnitelmaan. Helsingin kaupunki tukee vahvasti hanketta ja on 
mahdollista, että niin opetusvirasto kuin liikuntavirastokin ovat toteuttamassa hanketta yhdessä Urhean kanssa. 
Asuinrakennus ja siihen suunniteltu hostel on kaavailtu toteutettavan yhdessä Helsingin seudun opiskelija-asun-
tosäätiön kanssa. Suomen Olympiakomitea sekä urheilujärjestöt ovat vahvasti puoltamassa hanketta ja pitävät sen 
toteutumista erittäin tärkeänä.

Urhean tavoitteena on, että kampuskokonaisuuden rakennustyöt voitaisiin aloittaa vuonna 2017 tai 2018 ja koko-
naisuus valmistuisi vuoden 2019 aikana.
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Kuva: Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen
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Tehostamishanke Kohti valtakunnallista Olympiavalmennuskeskusta 

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkoi vuonna 2012 alkanutta Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian tehostamishan-
ketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa huipulle tähtäävän urheilun rakenteita ja tukea urheilija-valmentaja –parin 
arjen toimintaa pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2015 osalta tehostamishankkeen tavoitteet olivat urheiluyläkoulujen 
kehittäminen, olosuhdestrategian jalkauttaminen, osallistuva asiantuntijatyö sekä yhteistoiminnan ja yhteisten toi-
mintatapojen vahvistaminen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. 

Hankkeen kokonaisbudjetti oli vuonna 2015 175 000 euroa, josta Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus oli 100 000 €.

Urheiluyläkoulutoiminnan sisällöllinen ja rakenteellinen kehittäminen yhteistyössä Huippu-urhei-
luyksikön, opetustoimen, lajiliittojen ja urheiluseurojen kanssa 

Urhean yläkoulutyö eteni hyvin - Urheiluakatemioiden yläkoulut saivat Olympiakomitean ohjeistukset.

Urhean yläkouluprojekti käynnistyi lokakuussa 2010. Viidessä vuodessa toiminta on kehittynyt isommin harppauk-
sin kuin ehkä osattiin ennakoida. Urhean yläkouluverkostossa on tällä hetkellä 24 koulua, joissa on noin 1500 ”Ur-
hea-oppilasta”. Määrä lisääntyy vuonna 2016 huomattavasti Vantaan opetustoimen uudistuneen strategian myötä. 
Vantaan opetuslautakunta teki lokakuussa päätöksen, jonka mukaan kaikki Vantaan suomenkieliset yläkoulut (19) 
ovat Urhea-kouluja 1.8.2016 alkaen. 

Yläkoulutoiminnan tehostaminen oli yksi Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman toiminnan painopis-
teistä 2015 - 2016.  Ensimmäinen valtakunnallinen yläkouluseminaari toteutettiin Tampereella maaliskuussa. Se-
minaariin osallistui Urhean yläkouluverkoston piiristä kolmekymmentä henkilöä. Seminaarin koko osallistujamäärä 
oli 110. Olympiakomitea nimesi seminaarin jälkeen toukokuussa valtakunnallisen yläkoulutyöryhmän, johon kuuluu 
edustajia viidestä maamme urheiluakatemiasta sekä asiantuntijaedustajia. Urheasta ryhmään nimettiin Seppo 
Pitkänen, Mika Saari, Jari Savolainen ja asiantuntijajäsenenä Tuomas Raja. Ryhmä ehdotti kesäkuussa maamme 
urheiluakatemiakouluille yhteistä nimityskäytäntöä ja kriteereitä. Akatemiaohjelman johtaja Markus Kalmari vahvisti 
nimityksiksi urheiluyläkoulu, liikuntapainotteinen koulu, liikuntalähikoulu ja yläasteleiritysmalli. Kriteerit muutettiin 
ohjeiksi ja eri tason urheiluakatemiayläkouluille vahvistettiin yhteiset yleisohjeet ja tasokohtaiset erillisohjeet. 

Valtakunnallisen työryhmän työ tuli vahvaksi tueksi Urhean omalle yläkoulutyölle, jossa painopisteinä olivat valta-
kunnallinen jatkokehittäminen, urheiluyläkoulukokeilun rakentaminen ja liikuntalähikoulutoiminnan kehittäminen.
Urhean urheiluyläkoulumallin rakentamista valmisteltiin Helsingin opetusviraston perusopetuslinjan nimeämässä 
kehitystiimissä, joka toimii Urhean yläkoulutiimin johdolla. Tiimiin on kuulunut Urhean yläkoulutyöntekijöiden lisäk-
si kahdeksan rehtoria. Työllä on kolme päätavoitetta: Urhea-verkon edelleen kehittäminen, urheiluyläkoulukokeilun 
rakentaminen ja useiden mallien tutkiminen. Tuloksena on syntymässä malli, jossa Urhean urheiluyläkoulu toimii 
urheilun ja liikunnan alueellisena osaamiskeskuksena (keskuskouluna). Osaamiskeskuksessa voi olla omia paino-
pistelajeja, jolloin lajiliitot tarvitaan tiiviisti mukaan suunnitteluun. Alueen lähikoulut ovat osa osaamiskeskusta, joka 
tulee mm. tarjoamaan niiden oppilaille mahdollisuuden osallistua pääkoulun valmennuksiin. Urhean rehtoritiimin 
työ on edesauttanut valtakunnallisen yläkoulutyön etenemistä kehittämällä malleja ja sisältöjä.

Urheiluyläkoulutason kouluille on työstetty syyskaudella 2015 urheiluyläkoulukokeilusisältöä, valtakunnallista sovel-
tuvuuskoemallia, ja terveeksi urheilijaksi kasvamisen yleisvalmennuksen sisältöjä. 

Liikuntalähikoulujen osalta painopisteenä on ollut koulun ja urheiluseuran välisen yhteistyön hyvä kehittyminen. 
Harjoitusten sisältörunkoa on kehitetty teemalla ”harjoittele oppiaksesi harjoittelemaan”. Koulu ja seura pyrkivät 
yhdessä ohjaamaan urheilijaoppilasta terveeksi urheilijaksi kasvamisessa. Lähiliikuntakoulujen tavoitteita pohdittiin 
Urhean lähikouluseminaarissa 29.9. noin 50 koulu- ja seuraihmisen voimin. Seminaarissa käytiin läpi myös Urhean 
yläkoulutoiminnan kehitysajatuksia sekä kuultiin Suomen Olympiakomitean roolista valtakunnallisen toiminnan 
koordinoijana.

Oppilaanohjauksen huomioiminen urheilijaksi kasvamisen tukena on otettu myös vuosittaiseen tapaamisohjel-
maan. Oppilaanohjaajat ja II asteen opinto-ohjaajat tapasivatkin toisensa Urhean järjestämässä omassa seminaarissa 
6. lokakuuta ja paikalla oli noin 30 opinto-ohjauksen ammattilaista.

Yläkoulujen aamuihin ja iltapäiviin on luotu koulujen ja seurojen yhteistyöllä toimivia ratkaisuja urheilun ja koulun-
käynnin yhdistämiseksi. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia on tapaamisten lisäksi panostanut runsaasti resurs-
seja koulu ja seuratyön kehittämiseksi viime vuosina. Tavoitteena on mahdollistaa nuorille laadullisesti ja määrälli-
sesti parempaa harjoittelua sekä hyvää päivärytmiä. Seuravalmentajien ja liikunnanopettajien yhteistyöllä pyritään 
saamaan koulussa tapahtuva liikunta ja urheilu kiinteäksi osaksi lajien harjoitusrytmiä sekä varmistaa yhteistyöllä 
terveenä urheilijana kasvu ja koulutavoitteiden saavuttaminen.
kykyä ottaa vastuuta ja lisännyt panostusta.
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Urhean yläkouluverkoston koulut vuonna 2015

HELSINKI
• Alppilan yläaste
• Botby grundskola
• Haagan peruskoulu
• Herttoniemen yhteiskoulu
• Itäkeskuksen peruskoulu
• Käpylän peruskoulu
• Lauttasaaren yhteiskoulu
• Maunulan yhteiskoulu
• Munkkiniemen yhteiskoulu
• Pakilan yläaste
• Pohjois-Haagan yhteiskoulu
• Puistolan peruskoulu
• Pukinmäen peruskoulu
• Tehtaanpuiston yläasteen koulu

ESPOO
• Juvanpuiston koulu
• Lagstads skola
• Leppävaaran koulu
• Mattlidens skola
• Storängens skola

VANTAA
• Hämeenkylän koulu
• Kilterin koulu
• Peltolan koulu
• Simonkylän koulu
• Sotungin koulu
• Storängens skola

Urhean yläkoulutoimintavuoden 2015 nostoja

• Urhean järjestämät liikunnanopettajien koulutustapahtuma ja yläasteen opo- tapaaminen
• Urhean yläkouluohjelman liikuntalähikouluseminaari pidettiin 29.9. Mäkelänrinteen lukion auditoriossa ”2020-LUVUN 
MENESTYJÄT OVAT YLÄKOULUISSA, TUETAAN HEITÄ YHDESSÄ”
• Ensimmäinen valtakunnallinen yläkouluseminaari 12. – 13.3. Tampereella Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksi-
kön urheiluakatemiaohjelman järjestämänä yhteistyössä mm. Urhean kanssa teemana ”NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT 
YLÄKOULUSSA”
• Helsingin opetustoimen perusasteen johdon nimeämän rehtorikehitystiimin tiimityö kohti urheiluyläkoulua
• Olympiakomitean yläkoulutyöryhmän perustaminen ja nimeäminen toukokuun lopulla 
• Vantaan opetuslautakunnan päätös lokakuussa: kaikki Vantaan suomenkieliset yläkoulut ovat Urhea-kouluja 1.8.2016 
alkaen. Päätös perustui Vantaan perusopetuksen johdon, Vantaan liikuntapalveluiden ja Urhean yhteistyöhön.
• Urhean toimeenpanema pilotointi yleisvalmennuksen sisältökokeilussa kolmessa urheiluyläkoulutason koulussa ja mobii-
liapplikaatiokokeilun valmistelu näihin kouluihin 
• Rakenteellisen yläkouluyhteistyön vahvistuminen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman ja Urhean välillä

Urhean yläkoulutiimiin ovat kuuluneet Seppo Pitkänen (projektivastaava), Mika Saari (seura- ja lajivastaava) ja Jari Savolai-
nen (yläkoulutoiminnan kehittäjä).

Urheilun ja liikunnan osaamiskeskus Urheassa:

• Tarjoaa mahdollisuuden tai organisoi yhteisiä valmennuksia lähikoulujen Urheilijan polulla oleville oppilaille (lähikoulu 
näkökulma)
• Toimii alueellisena koordinoijana ja asiantuntijatahona lähikoulujen suuntaan yhteistyössä Urhean kanssa.
• Osaamiskeskuskoulu
- organisoi mahdollisia yhteisiä vanhempainiltoja
- järjestää vuosittain liikunnanopettajien, opettaja-valmentajien ja seuravalmentajien yhteisiä tapaamisia
• Koululla on hyvä liikkuva-koulu näkökulma
• Osaamiskeskuskoululla on alueellinen rooli Urheilijan polun kehittämiseksi

Kuva: Urhean rehtoritiimissä on kehitelty urheiluyläkoulujen urheilun ja liikunnan alueellisen osaa-
miskeskuksen malli
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Olosuhdestrategian jalkauttaminen

Harjoitteluolosuhteiden kehittäminen on yksi keskeisistä Urhean painopisteistä. Urhea on tehnyt yhdessä keskeisten 
lajiensa kanssa olosuhdestrategian, jonka pohjalta arkiharjoittelun olosuhteita on pyritty kehittämään pääkaupun-
kiseudulla. Lajiliitoille tehdyn kyselyn sekä lajiliittojen kanssa käytyjen keskustelun pohjalta listattiin keskeiset lajien 
tarpeet, joihin Urhean olosuhdestrategia pohjautuu. 

Olosuhdetyön tavoite kiteytyy toteamukseen ”parempi arki tuo paremman tuloksen”. Olosuhdetyöllä on kaksi selke-
ää toimintalinjaa. Toisaalta haluamme edelleen tehostaa nykyisten olosuhteiden käytettävyyttä. Toisaalta merkittä-
vänä valintana on Urhea-kampuksen ja siihen liittyvän monilajisen harjoitteluhallin rakentaminen Mäkelänrinteen 
lukion ja Uintikeskuksen väliselle tontille. Monilajinen urheiluhalli ruokailu- ja majoitustiloineen tarjoaisi erinomai-
sen mahdollisuuden koko Urhean toiminnan nostamiseksi uudelle tasolle. 

Olosuhdetyöstä vastaavat Kisakallion urheiluopiston olosuhdejohtaja Marko Ruti sekä Urhean toiminnanjohtaja 
Simo Tarvonen. Simo Tarvonen toimii myös Olympiakomitean valtakunnallisessa olosuhdetyöryhmässä.

Osallistuva asiantuntijatyö ja tukipalvelut osaksi lajien päivittäistä valmennusprosessia 

Asiantuntijatyö ja sen jalkauttaminen osaksi lajien arkivalmennusta on yksi Urhean keskeisiä toimintamuotoja. Urhe-
an asiantuntijatyöstä kerrotaan enemmän sivulla 10 (Tuki- ja asiantuntijapalvelut).

Tehostamishankkeen avulla Urhea kykeni monipuolistamaan asiantuntijapalveluitaan ja saamaan ne osaksi lajien 
arkea. Niin kutsutussa osallistuvassa asiantuntijatyössä asiantuntijat ovat mukana lajien arkiharjoituksissa. Erityi-
sesti fysioterapiassa useampi laji pääsi mukaan tähän toimintaan; rytminen voimistelu, telinevoimistelu (Helsinki 
ja Espoo), koripallo, yleisurheilu, judo ja paini saivat fysioterapeutin mukaan harjoituksiinsa. Urhean ympäristössä 
kehittynyt psyykkisen valmennuksen malli otettiin myös valtakunnalliseen toimintaan mukaan seitsemässä urhei-
luakatemiassa. Ravintovalmennuksessa kehiteltiin toimivaa mallia, jolla saataisiin aitoa vaikuttavuutta urheilijoiden 
ruokailutottumuksiin. Urhean asiantuntijat tekivät kiinteää yhteistyötä valtakunnallista ravitsemusvalmentajien 
verkostoa koordinoivan Anna Ojalan kanssa. Kuormituksen seurantaa ryhdyttiin tekemään systemaattisesti muun 
muassa tyttöjen jalkapallossa, kun Urhea hankki kymmenen First Beat mittauslaitetta, joita Helsingin Urheilulääkä-
riaseman asiantuntijat yhdessä lajivalmentajien kanssa käyttivät tyttöjalkapalloilijoiden kuormituksen ja palautumi-
sen seurantaan. 

Yhteistoiminnan ja yhteisten toimintatapojen vahvistaminen Olympiakomitean Huippu-urheiluyk-
sikön kanssa 

Huippu-urheilun muutosryhmän loppuraportissa (2012) todetaan, että Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia toimii 
rakenteellisessa yhteistyössä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. Kuluneiden kolmen vuoden aikana 
yhteistyö Huippu-urheiluyksikön ja Urhean välillä on koko ajan tiivistynyt ja konkretisoitunut. Urhean toiminnanjoh-
tajan Simo Tarvosen nimitys Huippu-urheiluyksikön Akatemiaohjelman johtajaksi lokakuussa 2015 vahvisti edelleen 
kehitystä, jossa Huippu-urheiluyksikkö ja Urhea toimivat myös rakenteellisesti yhdessä.

Simo Tarvosen nimitys myös Akatemiaohjelman johtoon pohjusti toiminnallisen fuusion Akatemiaohjelman ja Urhe-
an välillä. Urhean henkilöstö sai myös valtakunnallisia kehittämisvastuita ja toisaalta Akatemiaohjelman henkilöstö 
tuli entistä vahvemmin myös Urhean kehittämiseen mukaan. Näin sekä Akatemiaohjelma että Urhea saivat lisää 
voimaa. Fuusio loi luonnollisen pohjan yhteistyön vahvistamiselle myös Huippuvaiheen ohjelman ja Osaamisohjel-
man kanssa.

Huippu-urheiluyksikön ja Urhean yhteistyössä on selkeytetty työnjakoa ja karsittu päällekkäisyyksiä esimerkiksi asi-
antuntijatyössä sekä toiminnassa urheilijoiden ja lajiliittojen suuntaan. Muun muassa fysioterapeutti Juha Koistinen 
on yhteispalkattu Olympiakomitean ja Urhean fysioterapeutiksi. Myös Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen 
asiantuntijan Tapani Keräsen sijoittaminen Urheaan vahvisti toiminnallista ja rakenteellista yhteistyötä.

Huippuvaiheen osalta yhteistyötä toteutettiin Mika Kojonkosken, Mika Lehtimäen, Kimmo Mustosen sekä lajiryhmä-
vastaavien kautta. Tärkeä yhteistyön muoto olivat huippuvaiheen urheilijoiden henkilökohtaiset tapaamiset. Näihin 
tapaamisiin osallistuivat urheilijan oma valmentaja, lajiliiton johto, HUY:n lajiryhmävastaava sekä Urhean edustaja. 
Huippuvaiheen urheilijat ja heidän valmentajansa hyödynsivät laajasti Urhean asiantuntijaverkostoa, erityisesti fysio-
terapiaa ja henkistä valmennusta. Osaamisohjelmassa tärkeitä yhteistyöhenkilöitä olivat Sami Kalaja ja Jari Lämsä.
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Vammaisurheilu on merkittävässä roolissa Urheassa. Vammaisurheilun kehittämisestä vastaa Tuomas Törrönen. 
Hänen työpisteensä sijaitsevat niin Huippu-urheiluyksikössä kuin Urhean toimistossakin. 

Puolustusvoimien urheilukoulun toiminta Helsingin Santahaminassa pääsi hyvään vauhtiin vuoden 2015 aikana. 
Urheilukoulun valmennustoiminta on integroitu tiiviisti Urhean toimintaan. Kolmikantainen yhteistyö Urheilukou-
lun, Huippu-urheiluyksikön ja Urhean välillä tarjoaa lajeille erinomaisen toiminta-alustan asepalvelusta suorittaville 
urheilijoille.

Konkreettisia toimenpiteitä yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen luomisessa olivat muun muassa seuraa-
vat asiat ja toimenpiteet:

• jatkuva yhteydenpito, keskustelu ja yhdessä tekeminen 
• Simo Tarvosen nimittäminen Akatemiaohjelman johtajaksi
• Huippu-urheiluyksikön ja Urhean toiminnallinen fuusio
• valmennuksen ja valmentajuuden kehittäminen muun muassa koulutuksen, Nuorten Olympiavalmentaja -palk-

kausten ja valmentajien työolosuhteiden kehittämisen kautta
• päivittäisvalmennus ja sen kehittäminen erityisesti huippuvaiheen urheilijoilla lajiryhmävastaavien työn avulla
• asiantuntijapalveluiden koordinointi alueen huippuvaiheen urheilijoille ja heidän valmentajilleen
• urheilijoiden kaksoisuran tukeminen erityisesti korkea-asteella ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa
• vammaisurheilun kehittäminen Paralympiakomitean kanssa 
• Puolustusvoimien urheilukoulun, Huippu-urheiluyksikön ja Urhean yhteistyö
• olosuhdetyö pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti
• toiminnan arviointi ja seuranta osaamisohjelman kanssa

Yläkoulujen ja toisen asteen opinto-ohjaajien verkostotapaaminen. Tuuli Merikoski käy läpi toisen asteen urheiluoppilaitosten valintaprosessia.
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Liite 1. Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat Urheassa 31.12.2015 
 
Nimi   Laji
   
Dahl Juho  alppihiihto
Henttinen Jens  alppihiihto
Luukko Max  alppihiihto
Paloniemi Santeri alppihiihto
Pirinen Eemeli  alppihiihto
Räsänen Joonas  alppihiihto
Malmström Victor alppihiihto
Romar Andreas  alppihiihto
Sandell Marcus  alppihiihto
Torsti Samu  alppihiihto
Lahti Taru  beach volley
Lehtonen Riikka  beach volley
Kemppainen Antti-Jussi freestyle-halfpipe
Penttala Jussi  freestyle-kumparelasku
Salonen Jimi  freestyle - kumpare
Räisänen Otso  freestyle-laskettelu
Heroum Nora  jalkapallo
Koivisto Emma  jalkapallo
Saari Maija   jalkapallo
Alavahtola Jenna  joukkuevoimistelu
Hirvonen Laura  joukkuevoimistelu
Keltanen Merili  joukkuevoimistelu
Klang Janina  joukkuevoimistelu
Rasinkangas Jasmin joukkuevoimistelu
Syrjälä Mira  joukkuevoimistelu
Väkiparta Sanna  joukkuevoimistelu
Forsberg Jere  jousiammunta
Jauhiainen Laura  judo
Nuutinen Emma  jääkiekko
Tanskanen Vilma  jääkiekko
Tuominen Minttu jääkiekko
Lindfors Anton  lumilautailu - cross
Malin Markus  lumilautailu - halfpipe
Suur-Hamari Matti lumilautailu - para
Paumola Ville  lumilautailu - slope
Rukajärvi Enni  lumilautailu - slope
Tonteri Roope  lumilautailu - slope
Korpi Janne  lumilautailu - slope, halfpipe
Piiroinen Peetu  lumilautailu - slope, halfpipe
Piiroinen Petja  lumilautailu - slope, halfpipe
Eronen Eetu  maalipallo
Kauppila Iida  maalipallo
Miinala Erkki  maalipallo
Montonen Ville  maalipallo
Kock Catharina  miekkailu
Lahtinen Alexander miekkailu
Roslander Kasper miekkailu
Seeve Teemu  miekkailu
Vuorinen Niko  miekkailu
Bengs Eevi  nykyaikainen 5-ottelu
Heino Jere  paini
Heino Ville  paini
Haapamäki Jani  paini GR
Kuosmanen Elias  paini GR
Suominen Veli-Karri paini GR
Levo Harri  pikaluistelu
Poutala Mika  pikaluistelu
Pulli Tommi  pikaluistelu
Puolakka Miro  pikaluistelu
Vaittinen Juho  pikaluistelu
Blinnikka Daniel  purjehdus

Nimi   Laji

Blässar Niki  purjehdus
Cedercreutz Camilla purjehdus
Kanerva Silja  purjehdus
Lindgren Joonas  purjehdus
Lindgren Niklas  purjehdus
Mikkola Matias  purjehdus
Nirkko Tapio  purjehdus
Petäjä-Siren Tuuli  purjehdus
Ruskola Noora  purjehdus
Tapper Kaarle  purjehdus
Tenkanen Tuula  purjehdus
Wulff Mikaela   purjehdus
Kotaja Amanda   pöyrätuolikelaus
Manni Henry  pyörätuolikelaus
Piispanen Toni  pyörätuolikelaus
Kangas Riikka  rytminen voimistelu
Kokkonen   Sonja  rytminen voimistelu
Kolkkanen Heleri  rytminen voimistelu
Koprinen Elina  rytminen voimistelu
Lapina Kristina  rytminen voimistelu
Linna Iina   rytminen voimistelu
Purje Aino  rytminen voimistelu
Rantala Emma  rytminen voimistelu
Rantsi Kati  rytminen voimistelu
Tikkanen Jouki   rytminen voimistelu
Volkova Ekaterina rytminen voimistelu
Varvio Ulla  soutu
Ven Robert  soutu
Mustonen Henrik squash
Tuominen Olli  squash
Lång Ville  sulkapallo
Partanen Jenna  taekwondo
Lindfors Viveca  taitoluistelu
Turkkila Juulia  taitoluistelu
Versluis Matthias  taitoluistelu
Kirmes Oskar  telinevoimistelu
Laulumaa Petrus  telinevoimistelu
Niva Heikki  telinevoimistelu
Tuuha Tomi   telinevoimistelu
Vahtila (os. Leinonen) Markku  telinevoimistelu
Pöllänen Herkko  tennis
Latikka Antti  uinti (para)
Pikkarainen Emilia uinti
Seppälä Hanna-Maria  uinti
Etelätalo Lassi  yleisurheilu
Kanervo Jussi  yleisurheilu
Mäkelä Kristiina  yleisurheilu
Mörö Oskari  yleisurheilu
Partanen Aku  yleisurheilu
Partanen Aku  yleisurheilu
 

Tukiurheilijoista 49 ilmoitti opiskelevansa jossakin seuraavista 
oppilaitoksista:
 
Aalto-yliopisto, Diakonissa amk, Eiran aikuislukio, HAAGA-
HELIA amk, Hanken, Haukilahden lukio,Helsingin yliopisto, Jy-
väskylän yliopisto, Laurea amk, Luksia, Mäkelänrinteen lukio, 
Omnia ammattiopisto, Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Tallinnan 
kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopisto, yliopisto USAssa 



Liite 2.URHEA-urheilijoiden arvokisamenestys vuonna 2015

Alppihiihto
Eemeli Pirinen EM
Andreas Romar MM/7
Joonas Räsänen MM
Marcus Sandell MM
Samu Torsti MM

Beach volley
Essi Hasu EM/17
Anniina Parkkinen EM/17
Riikka Lehtonen EM/25
Taru Lahti EM/25

Freestyle
Antti-Jussi Kemppainen  MM
Jussi Penttala MM/9
Jimi Salonen MM

Joukkuevoimistelu
Jenna Alavahtola MM/4
Laura Hirvonen MM/4
Merili Keltanen MM/4
Jasmin Rasinkangas MM/4
Mira Syrjälä MM/4
Sanna Väkiparta MM/14
Anni Holmström MM/14
Christa Jantunen MM/14
Noona Jantunen MM/14
Eeva Jokinen MM/14
Sanni Lehto MM/14
Marianna Malkamäki MM/14
Tiila Peurala MM/14
Iina Storm MM/14
Anniina Taulos MM/14
Sonja Vuolio MM/14

Jousiammunta
Jere Forsberg EM, MM

Jääkiekko
Emma Nuutinen MM/3
Vilma Tanskanen MM/3
Minttu Tuominen MM/3

Keilailu
Juha Tonteri jEM /1

Kilpa-aerobic
Verena Kortelainen EM
Erika Rautiainen EM

Lumilautailu
Merika Enne MM/2
Matti Suur-Hamari MM/1
Roope Tonteri MM/1

Maalipallo
Susanna Halme EM/7
Kaisu Hynninen EM/7
Iida Kauppila EM/7
Jarno Mattila  EM/2
Erkki Miinala EM/2
Ville Montonen EM/2

Melonta
Antti Laurikainen EM, MM

Miekkailu
Katarina Kock  EM/23, MM
Michaela Kock EM, MM

Alexander Lahtinen
Kasper Roslander EM, MM
Teemu Seeve EM, MM
Niko Vuorinen EM, MM

Nykyaikainen 5-ottelu
Eevi Bengs

Nyrkkeily
Tomi Honka EM

Painonnosto
Sami Raappana EM

Purjehdus
Niki Blässar  EM/34 MM/30
Camilla Cedercreutz MM/32
Silja Kanerva MM/28
Joonas Lindgren MM/5
Niklas Lindgren MM/5
Tapio Nirkko MM/10
Tuuli Petäjä-Siren EM/16,  MM/28
Noora Ruskola MM/32
Kaarle Tapper MM/59
Tuula Tenkanen EM/3
Mikaela Wulff EM/34, MM/30

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

Pyörätuolirugby
Santeri Martikainen EM/7
Jukka Parviainen EM/7
Anna Pasanen EM/7
Antti Sinisaari EM/7
Tuomas Tella EM/7
Leevi Ylönen EM/7

Pöytätennis
Roope Kantola EM
Benedek Olah EM

Rytminen voimistelu
Riikka Kangas jMM/15
Sonja Kokkonen jMM/15
Heleri Kolkkanen jMM/15
Elina Koprinen jMM/15
Iina Linna jMM/15
Aino Purje jMM/15
Emma Rantala jMM/15
Kati Rantsi jMM/15
Jouki Tikkanen EM/21, MM
Ekaterina Volkova EM/10, MM/27

Soutu
Ulla Varvio MM
Robert Ven EM, MM

Squash
Henrik Mustonen jEM, MM
Kristian Rautiainen jEM
Matias Tuomi jEM
Olli Tuominen jEM, MM
Jaakko Vähamaa jEM

Sulkapallo
Eetu Heino MM

Mathilda Lindholm MM
Lång Ville MM
Nyström Jenny MM

Suunnistus
Mårten Boström MM/4
Sofia Haajanen MM
Ollli-Pekka Koistinen MM

Taekwondo
Teemu Heino MM/17
Jenna Partanen MM/17
Christian Kamphuis EM/5
Essi Labart EM/11

Taitoluistelu
Jussiville Partanen MM/25
Cecilia Törn MM/25
Valtter Virtanen EM/18

Tanssiurheilu
Jutta Helenius MM
Markus Hirvonen EM
Maija Salminen EM
Taina Savikurki EM/2, MM/3
Jaak Vainomaa EM/2, MM/3
Hanna Vammeljoki MM

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

Triathlon
Kaisa Lehtonen EM/1, MM/3
Liisa Lilja EM/2, MM/4

Uimahypyt
Iira Laatunen EM/6, MM

Uinti
Christoffer Fredrikson EM
Emilia Pikkarainen MM
Tuomas Pokkinen EM
Riku Pöytäkivi EM
Hanna-Maria Seppälä EM, MM
Fanny Teijonsalo EM, MM
Andrei Tuomola EM
Lotta Upanne EM

Yleisurheilu
Mäkelä Kristiina MM
Aku Partanen MM



Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnistynyt Suomen Olym-
piakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea toimii kiinteässä yh-
teistyössä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. Urhean taustalla toimii Urhea 
-säätiö.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun
ja koulutuksen yhdistämisessä, 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

Pääk aupunk iseudun urhei luak atemia

Toiminnanjohtaja Simo Tarvonen
Mobile: 050 583 6513
Email: simo.tarvonen@urhea.fi

Huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlström
Mobile: 0400 910 972
Email: juha.dahlstrom@urhea.fi

Urhea-säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja,
yläkouluprojektivastaava Seppo Pitkänen
Mobile: 050 560 0576
Email: seppo.pitkanen@urhea.fi

Valmennuksen kehittäjä, valmentaja Mika Saari
Mobile: 0400 924 159
Email: mika.saari@urhea.fi

Urheiluyläkoulujen kehittäjä ja valmentaja Jari Savolainen
Mobile: 040 530 7679
Email: jari.savolainen@urhea.fi 


