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URHEILIJAT
Rion Olympialaisissa Suomea edusti 18 urheilijaa Pää-

kaupunkiseudun urheiluakatemiasta. He olivat purjehti-
jat Camilla Cedercreutz, Tuuli Petäjä-Siren, Noora Ruskola, 
Tuula Tenkanen, Joonas Lindgren Niklas Lindgren, Tapio 
Nirkko, Kaarle Tapper, pöytätennispelaaja Benedek 
Olah, sulkapalloilija Nanna Vainio, uimarit 
Emilia Pikkarainen ja Hanna-Maria Sep-
pälä, rytminen voimistelija Katja Volko-
va, telinevoimistelija Oskar Kirmes ja 
yleisurheilijat Oskari Mörö, Kristiina 
Mäkelä, Veli-Matti Partanen ja Lin-
da Sandblom.

Purjehtija Tuula Tenkanen si-
joittui Urhean urheilijoista par-
haiten. Hän tuli viidenneksi Laser 
Radial -luokassa.

Kisoihin valittujen urheilijoiden 
lisäksi monen Urhean urheilijan tie 
päättyi Olympiakarsintaan. Muun 
muassa rytmisen joukkue, sulkapalloi-
lijat Airi Mikkelä ja Ville Lång, miekkai-
lijat Niko Vuorinen ja Katarina Kock, beach 
volley kaksikko Riikka Lehtonen-Taru Lahti 
sekä 5-ottelija Eevi Bengs olivat kisapaikassa kiinni, 
osa ihan viimeisiin hetkiin saakka. 

Rion Paralympialaisissa Suomea edusti 11 urheilijaa Pää-
kaupunkiseudun urheiluakatemiasta. He olivat jousiampuja 
Jere Forsberg, maalipalloilijat Jarno Mattila, Erkki Miinala, 
Ville Montonen ja Markus Tihumäki, triathlonisti Liisa Lilja, 
yleisurheilijat Amanda Kotaja, Henri Manni, Esa-Pekka Mat-
tila, Ronja Oja ja Toni Piispanen.

Pyörätuolikelaaja Henri Manni sijoittui Urhean urheilijois-
ta parhaiten voittamalla pronssia omassa luokassaan.

Vuoden 2016 Urhea-stipendit jaettiin Urhea-säätiön 
sr-valtuuskunnan vuosikokouksessa 21.11. Eduskunnan pik-
kuparlamentissa. Urhea-stipendin saivat kolmiloikkaaja Kris-
tiina Mäkelä, aitajuoksija Oskari Mörö, rytminen voimistelija 
Katja Volkova, Purjehtija Tuula Tenkanen ja paratriathlonisti 
Liisa Lilja.  

Vuoden 2016 lopussa Urheassa oli jäsenenä 2262 urheili-
jaa. Urheilijat ovat jaettu neljään tasoryhmään Suomen Olym-
piakomitean suosituksen mukaisesti. Tason 1 -urheilijat ovat 
Olympiakomitean tai Paralympiakomitean tukiurheilijoita. Ta-
son 2 -urheilijat ovat aikuisten tai nuorten maajoukkueurhei-
lijoita. Tason 3 -urheilijat ovat nousevia haastajatason urhei-
lijoita. Yläkouluikäisiä urheilijoita eli tason 4 -urheilijoita oli 
vuoden päättyessä Urhean yläkouluverkoston kouluissa 1888.

Urhean urheilijat saavuttivat vuoden 2016 aikana kaksi ai-
kuisten maailmanmestaruutta. Kilpatanssijat Taina Savikurki 
ja Jaak Vainomaa voittivat kymppitanssin maailmanmesta-
ruuden ja Tero Tiitu voitti salibandyn maailmanmestaruuden. 
Urheilutoimittajien liitto valitsi 16 Urhean urheilijaa vuoden 
2016 lajiensa parhaiksi.

Suomen Urheilugaalassa Urhean urheilijoista ehdolla 

vuoden esikuvaksi olivat yleisurheilijat Oskari Mörö ja pa-
ratriathlonisti Liisa Lilja. Koripalloilija Lauri Markkanen ja 
pöytätennispelaaja Benedek Olah olivat ehdolla vuoden läpi-
murtourheilijoiksi. 

Urhea on avoin kaikkien lajien urheilijoille. Kump-
panuuslajeissa lajiliitot esittävät urheilijajäse-

net. Urheilijat voivat hakea jäsenyyttä myös 
omalla hakemuksellaan. Hakemukset hy-

väksytetään lajiliitoissa. Toisen asteen 
urheiluoppilaitoksissa valmennusur-
heilijastatuksella opiskelevat urheilijat 
kuuluvat automaattisesti akatemiaan. 
Urheaan voi kuulua myös ei-opiske-
leva urheilija. Jäseninä on myös am-
mattiurheilijoita sekä jo työelämään 
siirtyneitä urheilijoita. Puolustusvoi-
mien urheilukoulussa Santahaminassa 

palvelevat varusmiehet ovat palvelus-
aikanaan Urhean palveluiden piirissä.

Liitteessä I on esitelty Urhean piirissä 
31.12.2016 olleet Olympiakomitean ja Para-

lympiakomitean tukiurheilijat. 

Liitteessä II luetellaan vuoden 2016 aikuisten 
Olympia-, MM- ja EM- kisaedustajat.

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

Urheilijoita yhteensä 1570* 1527 1737 1794 1950 3568 3628 4150

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

Tason II urheilijoita 345 522 566 597 662 731 800 874

Tason III urheilijoita 1143 944 1098 1124 1202 1317 1236 1286

Tason IV urheilijoita 1416 1535 1888

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

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

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

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

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

Täyspäiväisiä urheilijoita 9 11 12 12 19 27 29 28

Työelämässä 27 33 30 42 45 53 55 49

Muut 73 51 47 31 65 103 142 175

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

Urheilutoimittajien liitto valitsi seuraavat 
Urhean urheilijat lajiensa parhaiksi:

Alppilajit:

Amerikkalainen  
jalkapallo:

Freestyle:

Lumilautailu:

Miekkailu:

Pikaluistelu:

Purjehdus:

Pöytätennis:

Soutu: 

Squash: 

Sulkapallo: 

Taitoluistelu:

Tanssiurheilu:

Triathlon:

Uimahypyt:

Voimistelu:

Marcus Sandell
 
Aleksi Aitala

Jimi Salonen

Peetu Piiroinen

Catharina Kock

Mika Poutala

Tuula Tenkanen

Benedek Olah

Robert Ven

Olli Tuominen

Nanna Vainio

Viveca Lindfors

Jaak Vainomaa - Taina Savikurki

Kaisa Lehtonen

Roosa Kanerva

Oskar Kirmes

SU

L-
ar

kist
o

Jaroslav K
acm

arcik

Tason I urheilija = Olympia- ja Paralympiakomitean tukiurheilija
Tason II urheilija = maajoukkueurheilija
Tason III urheilija = haastajatason urheilija
Tason IV urheilija = yläkoulu-urheilija
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VALMENNUS
Vuoden valmennustoiminnan painopisteenä oli Rion 

Olympia- ja Paralympiakisoihin valmistautuvien urheilijoi-
den ja valmentajien tukeminen. Erityisesti huippuvaiheessa 
tuettaviin urheilijoihin kuuluvat myös yksittäiset ei-paino-
pistelajien urheilijat.

Urhean painopistelajien valmennusprosesseja tuettiin 
yläkouluvaiheessa, toisen asteen urheiluoppilaitoksissa sekä 
huippuvaiheessa. Tuki kohdistui valmennuksen ja valmen-
tajuuden kehittämiseen, urheilijan kaksoisuran vahvistami-
seen, olosuhdetyön sekä osallistuvan asiantuntijatoimintaan. 
Urheilijoiden kaksoisuratyössä Urhealla oli myös valtakun-
nallinen vetovastuu.

Yläkouluvaiheessa harjoittelun rakennetta, vastuita ja si-
sältöjä kehitettiin edelleen. Elokuussa valmistuin valtakun-
nallinen Kasva Urheilijasi-oppimateriaali, jonka sisältöjä 
aloitettiin toteuttamaan liikunnan opettajien johdolla suu-
rimmassa osassa Urhean yläkouluverkoston yläkouluja. Toi-
mintamalli vahvistaa liikunnanopettajien roolia yleisvalmen-
nuksen ja urheilijaksi kasvun tukena. Seurojen ja lajiliittojen 
kanssa tehdyllä yhteistyöllä koulu ja seuraharjoittelun aika-
taulutusta, rytmitystä ja harjoittelun sisältöjä pyrittiin kehit-
tämään paremmin nuorten tarpeita tukeviksi.

Toinen asteen painopistelajeissa lajien valmennusproses-
sien tukeminen ja huipulle tähtäävän harjoittelun mahdollis-
taminen erityisesti seuraavin toimenpitein: asiantuntijapal-
velut osana arkivalmennusta, valmennuksen tieteellisen tuen 
hyödyntäminen ja valmentajien palkkatuki - lajien keskeisten 
valmentajien sekä NOV valmentajien osaamisen kehittymisen 
ja - jakamisen varmistaminen osana koko valmentajayhteisön 
kehittymistä

Huippuvaiheessa Rion Olympia- ja Paralympiakisoihin 
valmistautuvien urheilijoiden henkilökohtainen kontaktointi 
yhdessä lajin valmennuksen johdon ja Huippu-urheiluyksi-
kön lajiryhmävastaavan kanssa. Karsintavaiheen ja viimeis-
telyvaiheen harjoituskokonaisuuden tarvearviointi sekä ur-

heilijoiden ja valmentajien tuen tarpeen hoitaminen; fyysinen 
valmennus, asiantuntijapalvelut, tukipalvelut esim. asumi-
nen.

Lajien välinen yhteistyö valmennustoiminnassa ja osaa-
mista jakava valmentajaverkosto jatkui kehittymistään. Tätä 
edesauttoi myös Urhean ja HUY:n yhteistyön selkeä tiivisty-
minen ja roolijako.

Kehitettiin edelleen Puolustusvoimien urheilukoulun val-
mennustoiminnan ja Urhean valmennustoiminnan parempaa 
integroitumista sekä kartoitettiin mahdollisia uusia toiminta-
malleja parempaan urheilijan kehittyvään arkeen.

Urhean valmentajayhteisön toiminnan kehittäminen ja 
valmentajien arkityön tukeminen jatkui akatemiavalmenta-
jien säännöllisten valmentajatapaamisten (valmentajakah-
vit) merkeissä. Vuoden aikana tapaamisia järjestettiin 5 kpl. 
Teemoina oli mm. Huippu-urheilun vaatimustaso, josta oli 
puhumassa urheilubiomekaniikan asiantuntija Tapani Kerä-
nen ja koripallovalmentaja Antti Koskelainen. Valmentajan 
työhyvinvointi oli koko vuoden yksi isoista teemoista, tästä 
oli puhumassa psyykkinen valmentaja Terhi Lehtoviita Spor-
tFocuksesta. Käytiin myös läpi, mikä on rytmin ja tasapainon 
merkitys urheilijan suorituksessa. Tästä oli kertomassa Harri 
Antikainen, joka on kehon rytmiikan asiantuntija ja monila-
jivalmentaja. Äänenkäyttö ja esiintymistaito valmentamises-
sa koulutus järjestettiin yhteistyössä tanssistudio Balanssin 
kanssa ja kouluttajina toimi Marita Naava ja Sari Siikander. 
Urheilija Oskari Mörön matkasta Lohjalta Rioon oli puoles-
taan kertomassa hänen valmentajansa Atte Pettinen.

Kesällä kokeiltiin myös uudenlaista viiden harjoituskerran 
aamutreeni kokonaisuutta yhteistyössä Balanssi tanssistudi-
on kanssa (7.6, 14.6, 21.6, 2.8, 9.8). Aamuharjoitusten teema 
oli kehon fysiikka ja monipuolinen taitoharjoittelu. Harjoituk-
set oli suunnattu yläkoulu-, lukio- ja korkeakoulu urheilijoil-
le ja valmentajille. Treenien vetäjänä toimi Harri Antikainen 
(Mäkelänrinteen lukion tanssiurheiluvalmentaja) ja Mika 
Saari (Urhea). Kokeilusta tuli hyvää palautetta.

Urhea järjesti yhdessä Olympiakomitean ja UniSportin 
kanssa kevään 2016 aikana kerran viikossa eri lajien huip-
pu-urheilijoille ja valmentajille yhteisharjoituksen UniSportin 
tiloissa Töölön Unidojolla ja Otahallissa. Vierailevat valmen-
tajat edustivat huippuosaamista urheilun eri saroilta. Har-
joittelun lisäksi tavoitteena oli lisätä urheilijoiden yhteisölli-
syyttä ja tietoisuutta Urheasta sekä antaa heidän valmentajille 
ajatuksia omaan valmentamiseen. 

Urhean toimihenkilöt osallistuvat aktiivisesti myös käy-
tännön valmennustyöhön. Mika Saari jatkoi valmentamistaan 
Lontoon Olympiahopeamitalisti Tuuli Petäjä-Sirenin kanssa 
ja sen lisäksi hänen valmennuksessaan aloitti purjehtija Tuula 
Tenkanen. Juha Dahlström oli mukana Mäkelänrinteen luki-
on koripallon aamuvalmennuksessa ja Jari Savolainen toimi 
Haagan peruskoulun, Pukinmäen peruskoulun sekä Tehtaan-
puiston yläkoulun fysiikkavalmentajana liikunnanopettajien 
sekä seurojen lajivalmentajien tukena.

Maailmanluokan tulosten saavuttaminen urheilussa vaatii 

10.2. Huippu-Urheilun vaatimustaso
16.3. Vammat Veks 2 
20.4. Valmentajan työhyvinvointi 
21.4. Coaching Greatness Martin Rooney 
27.4. Vammat Veks 2 
9.5. Rytmin ja tasapainon merkitys  
5.8.  Äänenkäyttö ja esiintymistaito valmentamisessa
9.1O. Valmentajaklinikka Special Frans Bosch,  
 Paul Venner 
14.11. Case: Aituri Oskari Mörön matka Lohjalta Rioon 
12.12. Nuorten Liiketaitoharjoittelu
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laaja-alaisen osaamisen ja oikeanlaisten olosuhteiden ja ym-
päristön yhdistämistä. Tähän päästäkseen Urhea tekee jatku-
vasti työtä suomalaisen urheilun vision suunnassa: parhaat 
urheilijat yhdessä, parhaassa valmennuksessa, parhaassa 
ympäristössä.

Urhean henkilöstö osallistui vuoden aikana aktiivisesti eri-
laisiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin.  Valmentaja-
koulutus yhteistyössä Suomen Valmentajien kanssa jatkui ak-
tiivisena. Vuoden aikana järjestettiin viisi koulutustilaisuutta. 
Espoossa toisen asteen urheilijat ja valmentajat kokoontuivat 
noin kerran

kuukaudessa Haukilahden lukion urheilukoordinaattori 
Heikki Taskisen toimesta yhteiseen aamuharjoitukseen Esport 
areenalle, jonka jälkeen valmentajat jatkoivat keskustelua ur-
heilijoiden, valmennuksen ja kouluyhteistyön kehittämises-
tä sekä valmennusosaamisen jakamisesta pienen aamupalan 
merkeissä.  Yhteisharjoituksia ja valmentajatapaamisia oli 
yhteensä 8 kpl vuonna 2016.

KISAKALLION VALMENNUSKESKUS
Kisakallion Urheiluopiston valmennuskeskuksen rooli osana 
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa kehittyi merkittäväs-
ti vuonna 2016. Kisakallion strategisia lajiliittokumppaneita 
ovat Voimistelu- (rytminen ja joukkuevoimistelu), Koripal-
lo-, Suunnistus-, Käsipallo- ja Lentopalloliitto (beachvol-
ley). Lisäksi kehittyviä lajikumppaneita ovat Ampumaurhei-
lu- (erityisesti ilma-aseet), Melonta- ja Soutu- (melonta) ja 
Purjehdus- ja veneilyliitto (purjehdus). 

Seurakumppaneita ovat muun muassa Olarin Voimistelijat, 
Voimistelu- ja urheiluseura Elise, HIFK (käsipallo ja jääkiek-
ko), LP Viesti (naisten lentopallo) ja Kyrkslätt Skytteförening. 

Muita merkittäviä kumppaneita ovat Puolustusvoimi-
en Urheilukoulu, Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskus 
(KIHU), Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellinen tiedekunta 
ja Urheiluopistojen valmennuskeskukset. Kisakallion valmen-
nuskeskuksen henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi vuoden 
2016 aikana. Kisakallion palkkaamia työntekijöitä on viisi, yh-
teispalkattuja kuusi ja kokonaan lajiliiton työntekijöitä yksi. 

Kisakallion kampuksella keskeiset lajikumppanit toteutti-
vat maajoukkueleirejään, urheilijatestausta, valmentaja-kou-
lutusta ja lisäksi Kisakalliossa toteutettiin useita kansainväli-

siä leiri- ja kilpailutapahtumia. 

Vuoden 2016 näkyvin ja merkittävin onnistuminen oli Kat-
ja Volkovan pääsy Rion Olympiakisoihin ja siellä 21. sija, joka 
oli kaikkien aikojen paras rytmisen olympiasijoitus. Katja asui 
Kisakalliossa lähes koko vuoden ja toteutti siellä valmenta-
jansa Larisa Gryadunovan johdolla usein jopa yli 30-tuntisia 
harjoitusviikkoja. Mäkelänrinteen urheilulukiosta hän piti vä-
livuoden. Myös rytmisen joukkue kehittyi upeasti ja oli lähellä 
päästä Rioon, mutta joutui valitettavasti tyytymään ensim-
mäiseen varasijaan. Joukkue harjoitteli pääosin Helsingissä, 
muuan muassa Urhean pääkampuksella Mäkelänrinteessä. 

Merkittäviä kilpailutapahtumia olivat muun muassa 
beachvolleyn Satellite-turnaus naisille, jossa osallistujia 11 
Euroopan maasta, koripallon U18 ja U16 PM-kisat, pöytäten-
niksen Finlandia Open, jossa osallistujia lähes 50 maasta sekä 
pyörätuolicurling MM-karsinnat. 

Kansainvälisistä valmennustapahtumista mainittakoon 
rytmisen voimistelun maailmanmestari Yana Kudryavt-se-
van ja hänen valmentajansa Lena Karpushenkon olympiaval-
mentautumisleiri, jonka yhteydessä järjestettiin suomalaisille 
valmentajille avoimien ovien päivät, Hanno Möttölän merkit-
tävällä myötävaikutuksella NBA:n BWB (basketball without 
borders) –leiri 50 eurooppalaiselle alle 17-vuotiaalle pojalle 
ja joulukuussa  taitovalmennus-seminaari opettajille ja val-
mentajille.

Uusi merkittävä avaus oli yläkoululeirityksen käynnistä-
minen elokuussa 2016. Osa Kisakallion yhteistyölajeista otti 
yläkoululeirityksen osaksi valmennusjärjestelmäänsä. Ensim-
mäisenä lukuvuonna leiritykseen (viisi neljän-viiden päivän 
leiriä) osallistui noin 400 nuorta. Lisäksi Kisakalliossa käyn-
nistettiin elokuussa käsipallolukio yh-teistyössä Käsipal-
loliiton, Lohjan yhteislyseon lukion ja Virkby Gymnasiumin 
kanssa.

Urhean ja Kisakallion välinen asiantuntijavaihto lisääntyi 
merkittävästi vuonna 2016. Urheahallihankkeessa Urhea hyö-
dynsi Kisakallion olosuhdejohtajan osaamista, samoin hänen 
osaamista hyödynsivät monet Urhean yhteistyölajit (erityises-
ti voimistelu olosuhteiden kehittämisessä) pääkaupunkiseu-
dulla. Vastaavasti Kisakallion valmennuskeskus hyödynsi kou-
lutus- ja leiritystoiminnassaan monia Urhean asiantuntijoita, 
muun muassa ravitsemus- ja psyykkisessä valmennuksessa.
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23  Lajiliittoa

29  Kumppanuuslajia

73  Lajista urheilijoita

33  Lajista edustajia Olympialaisissa  
 ja aikuisten MM-/EM-kisoissa

85  Päätoimista urheiluakatemiavalmentajaa

1O5 Osa-aikaista urheiluakatemiavalmentajaa

29  Nuorten Olympiavalmentajaa

8  Vammaisurheilun valmentajaa

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

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kumppanuuslajit 2016
PAINOPISTELAJIT
koripallo
purjehdus
rytminen voimistelu
telinevoimistelu
yleisurheilu

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

Urheassa mukana 2016

Vuonna 2016 Urhean piirissä toimineet nuorten Olympiavalmentajat
Andberg Jason pikaluistelu
Eriksson Lasse salibandy
Frolov Olaksander telinevoimistelu
Gahmberg Jan purjehdus
Ghazaryan Suren yleisurheilu
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

Marttila Mika jääkiekko
Melleri Veli-Markus sulkapallo
Mihailov Anatolij yleisurheilu
Mäkinen Anne jalkapallo
Möttölä Hanno koripallo
Nykänen Jari koripallo
Pekkola Markus judo
Pettinen Atte yleisvalmennus
Rantala Hannu paini
Salminen Pekka koripallo
Saloranta Marko jalkapallo
Thorström Jan purjehdus
Uusitalo Satu uimahypyt
Örn Antti suunnistus

OPISKELU JA URASUUNNITTELU
Urheilijan opintojen suunnittelun, erityisjärjestelyiden ja 

seurannan päävastuu on oppilaitoksilla, joilla on myös 
paras osaaminen. Urhea pyrkii omalta osaltaan kehittämään 
urheilijoiden kanssa tekemisissä olevien opintosuunnitteli-
joiden huippu-urheiluosaamista. Urhean rooli on tiedottaa 
ja ohjata urheilijoita sekä heidän valmentajiaan hyödyn-
tämään oppilaitosten tarjoamia erityispalveluita 
sekä verkottaa eri oppilaitosten toimijat. Ur-
hea on aktiivisesti mukana oppilaitosten 
kehitystyössä. Urhean Huippu-urhei-
lukoordinaattori Juha Dahlström ta-
pasi vuoden aikana kaikki Urhean 
tiede- ja ammattikorkeakoulujen 
Urhea-yhteyshenkilöt. 

Urhean toiminnanjohtaja 
Simo Tarvonen ja Huippu-urhei-
lukoordinaattori Juha Dahlström 
vierailivat Yhdysvalloissa 2.-8.2. 
tutustuen Itä-rannikon yksityi-
siin sisäoppilaitoksiin sekä Har-
vardin yliopiston sekä Providence 
collegen urheilun ja opiskelun laa-
dukkaaseen yhdistämiseen.

Suomen Olympiakomitea, Adecco ja 
Aalto-yliopisto järjestivät Pääkaupunki-
seudun urheiluakatemian kanssa valtakun-
nallisen korkea-asteen kaksoisuraseminaarin 
14.4. Espoossa. Seminaarin avauspuheenvuoron piti 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun varadekaani Seppo 
Ikäheimo. Helsingin yliopistossa kotieläintiedettä opiskeleva 
kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä palkittiin kaksoisurasemi-
naarissa vuoden 2015 opiskelijaurheilijana. Seminaaripäivän 
päätti Adeccon isännöimä Athlete Friendly Company Forum.

Suomen jääkiekkoliitto vahvisti vuoden aikana toimin-
taansa perustamalla jääkiekkolehtoreiden toimia tärkeille 
jääkiekkopaikkakunnille. Mikko Rantala nimitettiin jääkiek-
kolehtoriksi Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan huoleh-
timaan jääkiekkoilijoiden kaksoisuran toteuttamisesta.

Helsingin yliopistossa opintopsykologiharjoittelun ke-
väällä suorittanut Julius Ylänne teki Helsingin yliopiston Ur-
hea-urheilijoille kyselyn, jonka tuloksia hyödynnettiin syksyn 
toiminnassa. Puolustusvoimien urheilukoulun kanssa jatkui 
yhteistyö, jossa Urhean toimijat käyvät luennoimassa urhei-
lukoulun varusmiehille kaksoisurasta ja mahdollisuuksista 
jatkaa urheilu-uraa pääkaupunkiseudulla. 

Suomen Olympiakomitea valitsi Helmi Liiketalousopiston 
Vuoden Urheiluoppilaitokseksi 11.5. Valtakunnallisten akate-
miapäivien yhteydessä Kuopiossa.

Toiminnanjohtaja Simo Tarvonen ja Huippu-urheilukoor-
dinaattori Juha Dahlström osallistuivat kansainväliseen kak-
soisuraseminaariin (EAS Annual Conference), mikä pidettiin 
15.–17.9. Rovaniemellä.

Syyskuun 20. päivä vietettiin ensimmäistä kertaa kansain-
välistä korkeakoululiikunnan ja -urheilun päivää (Internatio-

nal Day of University Sport). Se on YK:n kasvatus-, tiede- ja 
kulttuurijärjestö UNESCO:n tunnustama. 

Urhean yläkoulutoiminnan kehittäjä Jari Savolaisen järjesti 
14.10. Helmi Liiketalousopistossa yläkouluverkoston ja 2. as-
teen urheiluoppilaitosten opinto-ohjaajien vuotuisen verkos-

totapaaminen.

Pohjois-Haagan yhteiskoulu järjesti 60-vuo-
tisjuhlat 3.12. PHYK on hyvä esimerkki op-

pilaitoksesta, mikä on pystynyt urheilun 
avulla kehittämään elinvoimaisen op-

pilaitoksen, jossa urheilijoiden on 
hyvä yhdistää urheiluvalmennus 

ja opiskelu kannustavassa ilma-
piirissä.

URA-säätiön apurahojen ja-
kotilaisuus pidettiin 9.12. HAAGA 
-HELIAn tiloissa Pasilassa. 
Elinkeinoministeri Olli Rehn piti 
tilaisuudessa erinomaisen pu-
heenvuoron urheilussa opittujen 

taitojen merkityksestä opiske-
luissa ja työelämässä. 

Urhea mahdollisti joustavia työ-
mahdollisuuksia urheilijoille yhteis-

työssä Adecco Finlandin sekä muutaman 
yksittäisen työnantajan kanssa joista mer-

kittävin oli Helkama Rent Oy.

NOSTOJA VUODEN VARRELTA
l Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä valittiin  
 Vuoden opiskelijaurheilijaksi

l Korkea-asteen kaksoisuraseminaari 14.4.

l Mikko Rantala nimitettiin Jääkiekkolehtoriksi

l Helmi Liiketalousopisto valittiin Vuoden  
 Urheiluoppilaitokseksi.

l Simo Tarvonen ja Juha Dahlström tutustuivat  
 Harvardin yliopiston ja Providence collegen  
 toimintaan

l Toiminnanjohtaja ja Huippu-urheilukoordi- 
 naattori osallistuivat EAS Annual Conferenceen  
 15.-17.9.

l International Day of University Sport vietettiin  
 2O.9.

l Pohjois-Haagan yhteiskoulu järjesti  
 6O-vuotisjuhlat 3.12.

A
ki R

ask / A
kifoto

W
or

ldofo.co
m



10 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA | 2016 11PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA | 2016

YLÄKOULUTOIMINTA
Aiempien vuosien tehostamishankkeiden (OKM) avulla 

Urhean yläkoulutoiminta oli jo kehittynyt merkittävästi 
eteenpäin vuosina 2012-2015. Vuodesta 2016 yläkoulutoimin-
taan ei enää myönnetty erillistä tukea, vaan se on kuulunut 
Urhean saaman perusavustuksen piiriin. Toiminta on laajen-
tunut merkittävästi Vantaan kaupungin kaikkien yläkoulujen 
mukaantulon myötä syksystä 2016. Urheilijasopimuksen teh-
neitä yläkouluikäisiä urheilijoita oli loppuvuoden laskennan 
mukaan n. 1900. 

Urhean yläkoulutoiminta oli myös keskeinen osa valta-
kunnallista yläkoulutyön kehittämistä.  Urhean työntekijät 
olivat keskeisinä tekijöinä rakentamassa valtakunnallista 
urheiluyläkoulukokeiluhanketta ja luomassa sisältösuosuk-
set urheiluyläkoulutoiminnalle, vastasivat Kasva Urheilijaksi 
oppimateriaalin, uuden valtakunnallisen soveltuvuuskokeen 
tuottamisesta sekä sisällöistä yhteistyössä Olympiakomitean 
kanssa. 

KOULUT
Urhean yläkouluverkostossa oli vuonna 2016 mukana 39 kou-
lua Helsingistä (15), Espoosta (5) ja Vantaalta (19). Suomen 
Olympiakomitean tekemän luokittelun mukaan seitsemän 
koulua on tai tavoittelee urheiluyläkoulutasolle pääsyä ja ha-
kee Olympiakomitean urheiluyläkoulustatusta, kolme on lii-
kuntapainotteisia kouluja ja liikuntalähikouluja on 29. Kou-
luista viisi on ruotsinkielistä, joista kolme Espoossa sekä yksi 
sekä Helsingissä että Vantaalla. Virallisten Urhea-verkoston 
koulujen lisäksi seurojen vetämiin aamu- tai iltapäiväharjoi-
tuksiin osallistuu nuoria yli kymmenestä muusta koulusta.

Kaikissa kouluissa koulukehyksen yhteyteen on mahdol-
listettu ja järjestetty seurojen vetämää harjoittelua vähintään 
yhden kerran viikossa. Urheiluyläkouluissa, Vantaalla sekä 
muutamissa liikuntalähikouluissa on toteutettu syksystä 2016 
alkaen valtakunnallisista Kasva urheilijaksi- oppisisältöjen 
mukaista yleisharjoittelua valinnaisen liikunnan tunneilla tai 
muulla tavoin koulukehyksen yhteydessä. Urhea piti vuonna 
2016 liikunnanopettajille kolme erillistä koulutustilaisuutta, 
joista kaksi oli kohdennettu Vantaan (19.4. ja 2.11.) ja yksi Hel-
singin ja Espoon (27.4) liikunnanopettajille.

Urhean henkilöstöstä valmennukseen yläkouluissa osal-
listuivat valmentajat Jari Savolainen ja Pekka Sarasjärvi. 
Valmennus tapahtui Helsingissä Haagan peruskoulussa, Pu-
kinmäenkaaren peruskoulussa, Tehtaanpuiston yläasteen 
koulussa sekä Espoossa Leppävaaran koulussa. Harjoittelun 
tarkoituksen on ollut jalkauttaa Kasva Urheilijaksi -sisältöko-
konaisuuksia yhdessä liikunnanopettajien sekä seuravalmen-
tajien kanssa. Kantavana teemana oli urheilijoiden valmiuksia 
ja terveyttä tukeva harjoittelu.

VALTAKUNNALLINEN TOIMITA
Urheiluyläkoulukokeiluhankkeen kehittäminen ja valmiste-
lu on ollut Urhean yläkoulutyön keskeisimpiä asioita vuonna 
2016. Helsingin perusopetuksen toimeenpanema rehtoritiimi 
on ollut merkittävässä roolissa valmistelutyössä. Rehtoritiimi 
kokoontui lukuvuonna kahdeksan kertaa. 

Yläkoulutoiminnan merkittäviä valtakunnallisia edistys-
askeleita olivat Kasva Urheilijaksi -oppisisältöjen valmistu-
minen elokuussa ja valtakunnallisen soveltuvuuskokeen val-

mistuminen joulukuussa kevään 2017 hakua varten. Urhean 
henkilöistä päävastuun oppisisältöjen kokoamisessa kantoi 
Jari Savolainen ja soveltuvuuskokeen osalta Mika Saari. Nämä 
molemmat vietiin maaliin yhdessä Suomen Olympiakomitean 
ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen sekä muiden 
asiantuntijoiden kanssa.

Valtakunnallinen yläkouluseminaari pidettiin Jyväsky-
lässä 17.–18. maaliskuuta. Urhean yläkoulutyöntekijät olivat 
mukana järjestämässä seminaaria ja osallistuivat seminaa-
riin omilla esityksillään. Keskeisinä teemana seminaarissa oli 
Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset. Urhean verkosto-
kouluista seminaariin osallistui yhteensä 30 henkilöä.

VANTAA
Vantaan kaupungin päätöksen mukaisesti syksystä 2016 kaik-
ki Vantaa yläkoulut mahdollistivat yläkoulutoiminnan kou-
luissaan 7.-8. luokkalaisille syksystä 2016 alkaen. Mukaan 
ilmoittautui 580 nuorta. Toiminta mahdollistaa kaikkien kou-
lujen oppilaille koulun lukujärjestyksen yhteydessä tapah-
tuvan harjoituksen tiistaiaamuisin ja keskiviikkoiltapäivisin 
seurojen vetäminä. Lisäksi liikunnanopettajat vetävät muka-
na oleville oppilaille Urhea-kurssin, jonka sisältö on kirjattu 
Vantaan opetussuunnitelmaan ja perustuvat valtakunnallisiin 
sisältösuosituksiin.

Urhea koulutti liikunnanopettajia Vantaalla kaksi kertaa. 
Vantaan toimintamallia kehitettiin yhteistyössä seurojen 
ja rehtoreiden kanssa useissa tapaamisissa vuoden aikana. 
Urhea-toimintaan Vantaalla sisältyy myös vammaisurheilu. 
Jokiniemen ja Martinlaakson kouluissa toimivat vammaislii-
kunnan ryhmät keskiviikkoiltapäivisin.

Vantaa
Havukosken koulu

Helsinge skola
Hämeenkylän koulu

Jokiniemen koulu
Kartanonkosken koulu

Kilterin koulu
Koivukylän koulu

Korson koulu
Lehtikuusen koulu
Länsimäen koulu

Martinlaakson koulu
Mikkolan koulu
Peltolan koulu

Ruusuvuoren koulu
Simonkylän koulu

Sotungin koulu
Vantaan kansainvälinen koulu

Vantaankosken koulu

Helsinki
Botby grundskola

Haagan peruskoulu
Herttoniemen yhteiskoulu
Itäkeskuksen peruskoulu

Käpylän peruskoulu
Laajasalon peruskoulu

Lauttasaaren yhteiskoulu 
Maunulan yhteiskoulu

Munkkiniemen yhteiskoulu
Pakilan yläaste

Pasilan peruskoulu
Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Puistolan peruskoulu
Puistolan peruskoulu

Pukinmäenkaaren peruskoulu
Tehtaanpuiston yläasteen koulu

Espoo
Juvanpuiston koulu 

Lagstads skola
Leppävaaran koulu

Mattlidens skola
Storängens skola

ISOIMMAT ASIAT
l Vantaan Urhea-toiminnan käynnistyminen

l Päätös Olympiakomitean urheiluyläkoulukokeilun  
 käynnistymisestä 1.8.2017 alkaen. Mukaan lähtee  
 Urheasta 7 yläkoulua kaupunkiensa opetustoimien  
 päätöksellä.

l Valtakunnalliset Urheilijana kasvamisen oppisisällöt  
 valmistuivat

l Valtakunnallisen soveltuvuuskokeen valmistuminen

l Päätös ottaa valtakunnallinen soveltuvuuskoe  
 käyttöön kaikissa liikuntapainotteisissa yläkouluissa  
 Helsingissä ja Espoossa 

SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN URHEILUYLÄKOULU- 
KOKEILUUN LÄHTEVÄT KOULUT
Haagan peruskoulu

Lauttasaaren yhteiskoulu

Leppävaaran koulu

Herttoniemen yhteiskoulu

Pohjois-Haagan Yhteiskoulu

Pukinmäenkaaren peruskoulu

Tehtaanpuiston yläasteen koulu  
(1.8.2017 alkaen Puistopolun peruskoulu)
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TUKI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT
Vuosi 2016 oli olympiavuosi ja se näkyi Urhean tuki- ja 

asiantuntijapalvelujen suuntaamisena vahvasti niihin ur-
heilijoihin ja heidän valmentajiinsa, jotka tavoittelivat Olym-
piakisapaikkaa sekä jo osallistumisoikeuden varmistaneihin 
urheilijoihin. 

Viime vuonna koottiin myös Urhean asiantuntijatiimi ke-
hittämään Urhean asiantuntijapalvelun toimintaa ja raken-
netta. Urhean osalta tästä kokonaisuudesta vastasi valmen-
nuksen kehittäjä Mika Saari.

FYYSINEN VALMENNUS JA HARJOITTELUN ASIAN-
TUNTIJATUKI URHEASSA
Urheassa jatkoi kaksi Nuorten Olympiavalmentajaa yleisval-
mennuksen statuksella. He olivat valmentaja Atte Pettinen 
sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) 
urheilubiomekaniikan asiantuntija Tapani Keränen, joka toi-
mi Urheassa pääkaupunkiseudun huippu-urheilun tukihenki-
lönä. Hänen tärkeimpänä kohderyhmänään ovat olympiako-
mitean painopistelajit urheilijoineen ja valmentajineen.

Tuki ja apu tuotiin kotipaikkaharjoitteluun edesauttamaan 
harjoittelun laatua ja objektiivista arviointia sen tulokselli-
suudesta. Olympiavuodesta huolimatta vastaavaa tukea jaet-
tiin myös vuoden 2016 muihin arvokisoihin meneville urhei-
lijoille ja valmentajille. Edellä mainittujen takana tulevien 
arvokisaurheilijoiden tukeminen kohdistui heidän valmen-
tajiensa tietotaidon kehittämiseen koulutustapahtumina ja 
mentorointina.

Lajien valmennustoiminnan tukena ja sparrareina jatkoi- 
vat edelleen fysiikkavalmentajat Jari Nordblom ja Pekka  
Sarasjärvi sekä Mika Saari.

PSYYKKINEN VALMENNUS 
Vuonna 2016 Urheassa järjestettiin kaksi psyykkisen val-
mennuksen koulutusohjelmaa akatemiavalmentajille. Olym-
piakomitean tukeman ”Valmentajien työhyvinvointi ja am-
matillinen kehittyminen” -koulutusohjelman tavoitteena oli 
akatemiavalmentajien työssä kehittyminen, osaamistarpei-
den tunnistaminen ja työhyvinvointitaitojen vahvistaminen.

Lisäksi tavoitteena oli lisätä työsuhdeosaamista ja työssä 
viihtymistä yhteistyössä työnantajatahojen kanssa. Koulutus-
ohjelma sisälsi kahdeksan ryhmätapaamista ja neljä henkilö-
kohtaista työnohjausta. Koulutukseen osallistui kahdeksan 
valmentajaa.

Toinen koulutusohjelma, ”TrainingFocus -psyykkisten 
taitojen kehittäminen osana lajivalmennusta” järjestettiin 
Urheassa viidettä kertaa ja siihen osallistui 10 valmentajaa. 
Koulutusohjelman tavoitteena oli tukea valmentajia urheilijan 
psyykkisten taitojen prosessinomaiseen kehittämiseen sekä 
psyykkisen valmennuksen tuloksellisuuden varmistamiseen. 
Lisäksi tavoitteena oli akatemiavalmentajien yhteisöllisyyden 
lisääminen ja yhteistyön tukeminen osallistuvan asiantunti-
juuden kautta.  

Vuonna 2016 Urhean psyykkisen valmennuksen vastaan-
ottopalveluita käytettiin 340 kertaa (joista ykköstason urhei-
lijoiden käyntikertoja oli 140) yhteensä 22 eri lajista. Osallis-
tuvaa asiantuntijuutta, jossa psyykkinen valmentaja toimii 
päävalmentajajohtoisesti lajin tukena, toteutettiin mm. ryt-
misessä voimistelussa, beach volleyssa, jääkiekossa ja judos-
sa. Urheassa toimi psyykkisinä valmentajina neljä urheilup-
sykologian asiantuntijaa ja yksi harjoittelija Valmennustiimi 
SportFocuksesta. 

URHEILUFYSIOTERAPIA
Vuoden 2016 osalta urheilufysioterapian asiantuntijapal-
veluiden teemana oli tiivistää valmentajayhteistyötä vam-
ma-alttiuden vähentämiseksi ja suorituskykyisyyden paran-
tamiseksi.  

Eri lajeille vedettyjen fysioryhmien määrä kasvoi edelli-
sestä vuodesta merkittävästi. Fysioryhmiä järjestettiin mm. 
yleisurheilussa, rytmisessä voimistelussa, painissa, judossa 
ja beach volleyssa. Näiden lajien valmentajia oli mukana seu-
raamassa ja reflektoimassa ryhmätoimintaa. Lisäksi kevät-
kaudella fysioterapeutit ohjasivat monilajisia UniSport-har-
joituksia. 

Yksilötason fysioterapeuttinen ohjaus toteutui erityisesti 
Rion olympialaisiin tähdänneille urheilijoille.  Eniten aikaa 
resursoitiin tähän toimintaan resursoitiin telinevoimistelun, 
rytmisen voimistelun, purjehduksen ja beach volleyn urhei-
lijoille. 

Urhean urheilijoille ja Mäkelänrinteen lukion opiskelijoille 
maksuttomat fysioterapian päivystysajat toteutuivat kahte-
na päivänä viikossa. Päivystystoiminnan tavoitteena on taata 
nopea ensivaiheen kontakti vamman arvioimiseksi ja hoi-
to-ohjeiden saamiseksi ja jatkohoitoon ohjaamiseksi. Lisäksi 
päivystystyyppistä toimintaa toteutui koripallossa HBA-jouk-
kueen harjoituksiin ja peleihin liittyen.  

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

Urhean urheilufysioterapeuteista Juha Koistinen, Vesa Ku-
parinen ja Pia Nirkko osallistuivat Rion olympialaisiin Suo-
men joukkueen edustajina.

LÄÄKÄRIPALVELUT
Bulevardin Klinikka tarjosi maksuttoman vastaanoton tason 1 
ja 2 urheilijoille, mikä oli varsin merkittävä tuki urheilijoille. 
Yhteistyötä tiivistettiin Helsingin Urheilulääkäriaseman HU-
LAn kanssa, jonka kautta toteutettiin muun muassa urheili-
joiden lääkärintarkastukset. Myös testaus ja eri alojen erikois-
lääkärien palvelut saatiin HULAn kautta entistä paremmin 
urheilijoiden käyttöön.

 

RAVINTOVALMENNUS
Asiantuntijaverkoston koordinaattorina toimi Laura Manner 
ja Tarja Sandell. Ravintovalmennuksen palveluita olivat ur-
heilijoiden henkilökohtaiset konsultaatiot, tehostettu ravin-
tovalmennus pilottilajeissa, asiantuntijaluennot vanhemmille 
ja urheilijoille, urheilupainotteisten koulujen kouluruoan kar-
toitus sekä mahdolliset kehittämistoimet, valmentajakoulutus 
sekä asiantuntijaverkoston rakentaminen ja vahvistaminen.  

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

MUUT ASIANTUNTIJA- JA TUKIPALVELUT
Urheilumanageri Erkki Alajan johdolla jatkettiin Fyrkkaval-
mennukseksi nimettyä palvelua, jossa urheilijat pohtivat 
Erkki Alajan ja muiden urheilijoiden tuella omaa osaamis-
taan. Palvelun tarkoituksena oli kehittää urheilijoiden omia 
valmiuksia yhteistyökumppanien hankintaan. Tavoitteena oli 
paketoida oma osaaminen yrityksille tarjottavaksi tuotteeksi. 
Samalla harjoiteltiin yrityksiin yhteydenottoa ja oman tuot-
teen myyntiä.

Suomen Antidopingtoimikunta kävi pitämässä säännölli-

URHEAN TUKI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN 
VASTUUHENKILÖT OVAT:
Opinto- ja uraohjaus 
JUHA DAHLSTRÖM

Valmennuksen kehittäminen ja fysiikkavalmennus 
MIKA SAARI

Fysioterapia 
JUHA KOISTINEN JA VESA KUPARINEN

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

sesti asiantuntijaluentoja ja infotilaisuuksia toisen asteen ur-
heiluoppilaitoksissa.

Tärkeänä tukipalveluna urheilijoille on apu asumisjärjes-
telyissä. Urhea jatkoi yhteistyötä Helsingin seudun opiskeli-
ja-asuntosäätiön kanssa, jonka kautta pystyttiin järjestämään 
asuntoja muutamille Urhean urheilijoille.
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KUVA 1. Vantaan liikunnanopettajien koulutus Jokiniemen koululla

KUVA 2.  Urheilupsykologi Terhi Lehtoviita kouluttaa Vantaan  
 liikunnanopettajia Kasva Urheilijaksi oppisisältöjen hyö- 
 dyntämiseen Urhea-kurssilla

KUVA 3.  Hanno Möttölä valmentajana Basketball without borders  
 -leirillä Kisakallion urheiluopistolla.

KUVA 4.  Hanna-Maria Seppälä päätti komean kansainvälisen uinti- 
 uransa lyhyen radan MM-kisoihin.

KUVA 5. Helmi-Liiketalousopisto valittiin vuoden urheilu- 
 oppilaitokseksi.

KUVA 6.  Kristiina Mäkelä valittiin vuoden Vuoden opiskelija- 
 urheilijaksi.

KUVA 7.  Riku Pöytäkivi ui Suomen MM-joukkueeseen.

3.

2.

4.

5. 7.

1. 6.

PUOLUSTUSVOIMIEN URHEILUKOULU
Puolustusvoimien Urheilukoulussa tapahtui suuri 

muutos kesällä 2014. Lumilajien siirtyessä Ka-
jaaniin valtaosa lajeista siirtyi Santahaminaan Hel-
sinkiin. Helsinkiin muuton myötä Urheilukoulun 
toiminta otettiin osaksi Pääkaupunkiseudun urhei-
luakatemian toimintaa. Muuton jälkeisten vuosien 
aikana Urheilukoulun toiminta on saatu hienosti jat-
kumaan ja Urheilukoulu on päässyt mukaan pääkaupunkiseu-
dun urheiluyhteisöön. 

Urheilukoulun ja Urhean ehkä tärkein yhteistyön muoto 
ovat yhteiset harjoitteluryhmät kaikissa niissä lajeissa, joissa 
se on järkevää ja mahdollista. Urheilukoulu käyttää harjoit-
telussa omien tilojensa lisäksi samoja harjoittelusaleja kuin 
Urhean valmennusryhmät. Tärkeä yhteistyökumppani onkin 
Helsingin kaupungin Liikuntavirasto ja sen harjoituspaikat.

Vuoden 2016 aikana varsinkin joukkuelajien valmennus-
toiminnassa otettiin hyviä kehitysaskelia. Lajiliittojen ja Ur-
hean hyvällä yhteistyöllä erityisesti jääkiekon, salibandyn 
ja lentopallon valmennustoimintaan saatiin toimivia uusia 
elementtejä, jotka vahvistivat varusmiesurheilijoiden päivit-
täisvalmennusta. Myös monissa yksilölajeissa valmennus on 
saatu yhdistettyä toimivasti varusmiespalvelukseen.

Urheilukoulun johtaja Marko Hirsimäki toimi Urheilu-
koulun edustajana Urhea-säätiön valtuuskunnassa. Urhean 
henkilöstö kävi säännöllisesti puhumassa lajiliitto- ja urhei-

lijatilaisuuksissa Santahaminassa. Vastaavasti Ur-
heilukoulun henkilöstö osallistui Urhean valmenta-
jatapaamisiin. 

Urheilukoulun laadukas toiminta on välittynyt 
myös uusille hakijoille. Viimeisimmässä haussa Ur-
heilukouluun oli ennätysmäärä hakijoita; lähes 190 
uutta hakijaa kisasi 70 aloituspaikasta. Mikä tär-

keintä, hakijat ovat kovatasoisia urheilijoita. Pääsääntöisesti 
he urheilevat lajeissaan maajoukkuetasolla. 

Seuraava tärkeä askel on kehittää Urheilukoulun omia har-
joittelupaikkoja Santahaminan saarella. Muun muassa Ur-
heilukoulun omaan valmennuskeskukseen on suunnitteilla 
aerobisen harjoittelun tilat sekä ulos rakennettava lähiliikun-
tapaikka. Myös osaamisen kasvuun satsataan. Urheilukoulun 
henkilöstössä on tapahtumassa sukupolvenvaihdos. Siksi on 
tärkeää varmistaa uusien työntekijöiden osaaminen ja huip-
pu-urheilun vaatimustason ymmärrys. 

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

2016
V U O S I
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11. 12. 18.

19.

20.

21. 22. 23.15.

2016
V U O S I

8. 9. 16. 17.

10.

14.

13.
KUVA 8. Yläkoululeiritys käynnistyi vilkkaana Kisakallion urheiluopistolla.

KUVA 9. Pohjois-Haagan yhteiskoulun 60 v juhlat pursusivat taitoa ja tunnetta.

KUVA 10. Taekwondoka Jenna Partanen sparraa Teemu Heinon kanssa.

KUVA 11. Urhean valtuuskunnan urheilijajäsen Tero Tiitu voitti salibandyn  
 MM-kultaa.

KUVA 12. Oskari Mörö ja valmentaja Atte Pettinen Rion Olympiakylässä.

KUVA 13. Samuli Suomalainen on matkalla pikaluistelun maailman kärkeen.

KUVA 14. Tanssin maailmanmestarit Jaak Vainomaa – Taina Savikurki valmentajansa  
 Harri Antikaisen kanssa.

KUVA 15. Urhean vuosikokouksessa jaettiin urheilijastipendit Kristiina Mäkelälle,  
 Oskari Mörölle, Katja Volkovalle ja Tuula Tenkaselle. Kansanedustajat  
 Sanna Lauslahti ja Sari Multala olivat juhlapuhujina. 

KUVA 16. Kaapo Kähkönen torjui Suomen maalilla 20-vuotiaiden MM-kultaa.  
 Kuva Leijona-kuvapankki.

KUVA 17. PHYK:in yläkoululaiset mannekiineina valtakunnallisen soveltuvuuskokeen  
 kuvauksissa. Kuvaajina Riku Valleala ja Harri Kapustamäki KIHUsta sekä  
 Krista Puhakka PHYKistä ja Mika Saari Urheasta.

KUVA 18. Urhean valtuuskunta Santahaminassa Puolustusvoimien urheilukoulun  
 vieraana.   

KUVA 19. Rytmisen joukkue putosi viimeisenä joukkueena pois Rion Olympiakisoista.  
 Siitä huolimatta tytöt tekivät huikean työn. Respect! Kuva Jesse Soivala.

KUVA 20. Urhean fysioterapeutit Rion Olympiakisoissa Suomen joukkueen fysio- 
 terapeutteina.

KUVA 21. Oskari Kirmes teki ehjän suorituksen Rion Olympiavoimisteluissa.  
 Kuva Jere Hietala.

KUVA 22. Matti Suur-Hamari menestyy lumilautacrossissa.

KUVA 23. Katja Volkova valmentajansa Larisa Gryadunovan kanssa juhlakahvilla  
 Kisakallion urheiluopistolla Olympialaisten jälkeen.
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HALLINTO

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa 31.12.2016
MUUT
Puolustusvoimien Urheilukoulu 

Suomen Olympiakomitea

Suomen Paralympiakomitea

URHEA -SÄÄTIÖN  
PERUSTAJAJÄSENET
Aalto-yliopisto

Espoon kaupunki

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 
Omnia

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Helmi Liiketalousopisto

Helsingin kaupunki

Helsinki Business College Oy

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus-  
ja kehittämissäätiö

Kisakalliosäätiö

Laurea ammattikorkeakoulu

Metropolia ammattikorkeakoulu

Stiftelsen Arcada

Suomen Olympiakomitea

Urheilulääketieteensäätiö

Vantaan kaupunki

LAJILIITOT
Suomen Golfliitto

Suomen Judoliitto

Suomen Jääkiekkoliitto

Suomen Koripalloliitto

Suomen Käsipalloliitto

Suomen Lentopalloliitto

Suomen Luisteluliitto

Suomen Painiliitto

Suomen Palloliitto

Suomen Purjehdus ja Veneily

Suomen Pöytätennisliitto

Suomen Salibandyliitto

Suomen Squashliitto

Suomen Sulkapalloliitto

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Taekwondoliitto

Suomen Taitoluisteluliitto

Suomen Tanssiurheiluliitto

Suomen Tennisliitto

Suomen Uimaliitto

Suomen Urheiluliitto

Suomen Vammaisurheilu ja  
-liikunta VAU

Suomen Voimisteluliitto 

KAUPUNGIT
Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

TUKI- JA ASIANTUNTIJA-
PALVELUT
Bulevardin Klinikka

DBC-Klinikka

Helsingin Urheilulääkäriasema

Teramus Oy

OPPILAITOKSET
Aalto-yliopisto

Arcada – Nylands svenska yrkeshö-
gskola

Brändö gymnasium

Eiran aikuislukio

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 
Omnia

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Hanken Svenska Handelshögskolan

Haukilahden lukio

Helmi Liiketalousopisto

Helsingin yliopisto

Kisakallion urheiluopisto

Laajasalon opisto

Laurea ammattikorkeakoulu

Leppävaaran lukio

Metropolia ammattikorkeakoulu

Mäkelänrinteen lukio

Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Sotungin lukio

Stadin ammattiopisto

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto

Yrkesinstitutet Prakticum

Vuosi 2016 oli Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian taus-
talla toimivan Urhean–säätiön kolmas toimintavuosi. 

Säätiön toiminta on vakiintunut ja hallinto on pystynyt vas-
taamaan kasvaneeseen toimintaan ja henkilöstömäärään. 

Urhea-säätiö toimi vuoden aikana työnantajana yhdelle-
toista henkilölle, joista kahdeksan työskenteli Urhea-säätiölle 
täyspäiväisenä työntekijänä. Uutena määräaikaisena henki-
lönä Urhea-säätiössä aloitti Ville-Matti Koskinen 1.11.2016 
alkaen. Koskisen työtehtävänä oli Urhea-kampuksen myynti 
ja markkinointi yrityksille. Täyspäiväisten henkilöiden lisäksi 
osa-aikaisina Urhea-säätiössä työskentelivät Seppo Pitkänen 

(yläkoulutoiminta), Niklas Hamnström (fysioterapia 1.10.2016 
alkaen) ja Laura Koivusalo (psyykkisen valmennuksen harjoit-
telija, Turun yliopisto, 1.8.2016 alkaen). Lisäksi Urhea-säätiö 
maksoi toiminnanjohtaja Simo Tarvosen palkkatukea Suomen 
Olympiakomitealle.

Vuoden 2016 toimintaa leimasi vahvasti Pääkaupunkiseu-
dun urheiluakatemian ja Huippu-urheiluyksikön Urheilua-
katemiaohjelman toiminnallinen yhteistyö, joka käynnistyi 
1.10.2015 toiminnanjohtaja Simo Tarvosen siirtyessä myös 
Urheiluakatemiaohjelman johtajaksi. Urhean henkilöstön val-
takunnalliset vastuut osana Huippu-urheiluyksikön Urhei-

luakatemiatiimiä selkenivät ja Huippu-urheiluyksikkö-Urhea 
yhteistyöhön löydettiin toimiva malli. 

Toiminnanjohtaja Simo Tarvonen vastasi kokonaisuuden 
johtamisesta, yhteiskuntasuhteista ja oli mukana eri toiminta-
sektoreiden kehittämistyössä. Huippu-urheilukoordinaattori 
Juha Dahlströmin vastuulla oli urheilijoiden kaksoisura-asiat, 
joista hänellä oli myös valtakunnallinen johtamisvastuu. Li-
säksi Dahlströmin työtehtäviin kuului Urhea-verkoston koor-
dinointi sekä eri lajien kehittämisprosesseissa mukana olo. 
Dahlström oli mukana myös koripallovalmennuksessa. 

Mika Saari oli vastuussa valmentajayhteisöjen kehittämi-
sestä sekä asiantuntijapalveluista. Saari oli mukana myös val-
takunnallisessa valmentajayhteisöjen rakentamisessa. Saa-
rella oli merkittävä rooli myös Olympiaurheilijoiden fyysisenä 
valmentajana sekä purjehdusmaajoukkueen fyysisen valmen-
nuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi Saari oli 
mukana rakentamassa soveltuvuuskoetta valtakunnalliseen 
urheiluyläkoulukokeiluun. 

Jari Savolaisen tehtävänä oli yläkoulujen kehittäminen sekä 
osin urheilijan kaksoisuraan liittyvät asiat, erityisesti urheili-
jamyönteiset työpaikat. Savolaisella oli merkittävä rooli myös 
valtakunnallisen urheiluyläkoulukokeilun valmistelussa. Sep-
po Pitkänen vastasi valtakunnallisen urheiluyläkoulukokeilun 
valmistelusta niin Urhean kuin osin koko valtakunnan osalta. 
Lisäksi Pitkänen toimi valtuuskunnan puheenjohtajana ja oli 
vastuussa tietyistä hallinnollisista tehtävistä. 

Urhean palkkalistoilla oli vuoden aikana myös neljä Nuor-
ten Olympiavalmentajaa Harri Laiho (yleisurheilu), Ari Här-
känen (paini), Hannu Rantala (paini) ja Atte Pettinen (yleis-
valmennus). 

Vuonna 2016 Suomen Pöytätennisliitto hyväksyttiin uu-
deksi Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian jäseneksi. 

Vuoden aikana toteutettiin henkilöstölle työyhteisökyse-
ly, jonka tulokset kertoivat hyvähenkisesti ja hyvinvoivasta 
työyhteisöstä. Syksyn 2016 aikana valmisteltiin psyykkisen 
valmennuksen, fysioterapian ja ravintovalmennuksen palve-
luntarjoajien kilpailutus. Kilpailutus toteutettiin vuoden 2017 
alussa. 

Merkittävänä valtakunnallisena rakenteellisena kehitys-
työnä oli Huippu-urheiluyksikön Urheiluakatemiaohjelman 
johdolla tehty urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten 
yhteinen toimintasuunnitelma. Työn tavoitteena oli löytää eri 
akatemioille ja valmennuskeskuksille sopivat roolit ja tehtä-
vät sekä hahmottaa tätä kautta valtakunnallinen urheiluaka-
temia-valmennuskeskusrakenne. 

Urhean roolin pohtiminen osana valtakunnallista koko-
naisuutta heijastui vahvasti myös vuoden 2017 toiminta-
suunnitelman tekoon. Huippu-urheiluyksikön kanssa käyty 

tavoite- ja tuloskeskustelu kirkasti Urhean roolia ja tehtävää 
valtakunnallisena urheilukeskittymänä.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian hallinnolliset eli-
met ovat Urhea-säätiön valtuuskunta ja hallitus. Liittyen uu-
distuneeseen säätiölakiin vuoden aikana tehtiin päätös, että 
Urhea-säätiön viralliseksi nimeksi tulee Urhea-säätiö sr. Sa-
malla päätettiin, että valtuuskunta muuttuu tulevaisuudessa 
hallintoneuvostoksi ja sen tehtäviä pohditaan uudelleen. 

Valtuuskunnan tehtävänä on tähän saakka ollut vastata 
Urhean strategisesta kehittämistyöstä, tehdä suuria linjapää-
töksiä sekä hyväksyä uudet kumppanit osaksi verkostoa. Val-
tuuskunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajan sekä kaksi 
varapuheenjohtajaa. Hallituksen tehtävänä on tehdä operatii-
visia päätöksiä, valvoa säätiön taloutta sekä valmistella asiat 
valtuuskunnan kokouksiin. Sekä valtuuskunta että hallitus tu-
kevat asiantuntemuksellaan ja työllään Urhean työntekijöitä.

Urhea–säätiön valtuuskunta vuodelle 2016 valittiin 
24.11.2015 pidetyssä vuosikokouksessa. Puheenjohtajana jat-
koi Seppo Pitkänen sekä varapuheenjohtajina Jarmo Mäkelä ja 
Petri Vainio. Kokouksessa valittiin myös Urhea–säätiön hal-
litus vuodelle 2016. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Juha 
Ojajärvi ja varapuheenjohtajana Sari Multala. 

Kaikkiaan Urhea–säätiön valtuuskunta kokoontui vuoden 
2016 aikana viidesti ja hallitus kahdeksan kertaa. Lisäksi hal-
litus piti yhden sähköpostikokouksen. Valtuuskunnan vuosi-
kokous pidettiin 21.11 2016 Eduskunnan Pikkuparlamentissa 
Kansalaisinfo-tilassa. Vierailevana puhujina olivat kansan-
edustajat Sari Multala ja Sanna Lauslahti. Vuosikokouksessa 
palkittiin Urhea-stipendillä Kristiina Mäkelä (yleisurheilu), 
Oskari Mörö (yleisurheilu), Katja Volkova (rytminen voimis-
telu) ja Tuula Tenkanen (purjehdus). Hallituksen vuosikokous 
pidettiin 20.4.2016. 
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Urhea–säätiön valtuuskunta 24.11.2015 - 31.12.2016
Seppo Pitkänen  
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia 
Puheenjohtaja 

Jarmo Mäkelä  
Suomen Urheiluliitto 
Toimitusjohtaja,varapuheenjohtaja

Petri Vainio  
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 
Koulutusohjelmajohtaja, varapuheen-
johtaja

Harriet Ahlnäs 
Yrkesinstitutet Prakticum 
Rehtori

Eero Eloranta 
Aalto-yliopisto 
Vararehtori (opetus)

Teemu Heino 
Urheilijajäsen 
Taekwondo 

Mika Heinonen 
Suomen Sulkapalloliitto 
Toiminnanjohtaja

Marko Hirsimäki 
Puolustusvoimat 
Urheilukoulun johtaja

Heli Huotari 
HBC/Suomen Liikemiesten Kauppa-
opisto 
Vararehtori

Asko Härkönen 
Kisakallion urheiluopisto 
Rehtori

Sami Kalaja 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja 
kehittämissäätiö 
Johtaja 

Veli-Matti Kallislahti 
Vantaan kaupunki 
Liikuntajohtaja 

Tiina Karihtala  
Metropolia ammattikorkeakoulu 
Lehtori 

Sampo Koskinen 
Urheilijajäsen  
Jalkapallo 

Emma Kurki 
Suomen Voimisteluliitto 

Kirsti Laine  
Helsingin kaupunki 
Osastopäällikkö Liikuntaviraston hal-
lintopalvelut 

Kari Lappalainen  
Stadin ammattiopisto 
Apulaisrehtori  
(tekniikan ja logistiikan toimiala)

Jan Lassus 
Bulevardin klinikka 
Ylilääkäri 

Mika Lehtimäki  
Suomen Olympiakomitea 
Huippuvaiheen ohjelman johtaja 

Kimmo Lipponen  
Suomen Palloliitto 
Maajoukkuevalmentaja

Teija Meling 
Suomen Judoliitto 
Valmentaja 

Martti Merra 
Espoon kaupunki 
Liikuntajohtaja 

Kimmo Mustonen 
Paralympiakomitea 
Valmennuspäällikkö

Markus Oedewald 
Helmi Liiketalousopisto 
Apulaisrehtori

Jari Oksanen 
Suomen Salibandyliitto 
Urheilutoimen päällikkö 

Juha Ojajärvi 
Helmi liiketalousopiston rehtori 
Puheenjohtaja

Sari Multala 
Kansanedustaja 
(Suomen Purjehdus ja Veneily, 
päävalmentaja) Varapuheenjohtaja

Anna Kirjavainen 
Suomen Olympiakomitean asiantuntija, 
seuratoiminta, huippu-urheiluseurat ja 
lajien valmennusjärjestelmät

Urhea–säätiön hallitus 24.11.2015 - 31.12.2016

Esa Partanen 
Sotungin lukio 
Vararehtori

Venla Paunonen 
Urheilijajäsen 
Yleisurheilija

Juha Peltonen 
Urheilulääketieteen säätiö 
Tutkimusjohtaja 

Ari Piispanen 
Suomen Jääkiekkoliitto 
Koulutuspäällikkö 

Mika Poutala 
Urheilijajäsen  
Pikaluistelu

Tuomas Raja  
Pohjois-Haagan yhteiskoulu 
Rehtori 

Tapio Siukonen 
Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia 
Kuntayhtymän johtaja 

Heikki Taskinen  
Haukilahden lukio 
Lehtori 

Eila Toiviainen 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Opintopäällikkö

Minttu Tuominen 
Urheilijajäsen 
Jääkiekko

Anuliisa Uotila 
Suomen Taitoluisteluliitto 
Valmentaja

Vesa Vihervä 
Mäkelänrinteen lukio 
Rehtori 

Henrik Wolff  
Stiftelsen Arcada 
Verkställande direktör

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 
Helmi Liiketalousopiston 
koulutuspäällikkö, huippu-urheilu

Lisäksi asiantuntijajäsenenä:

Seppo Pitkänen 
Urhea-säätiön valtuuskunnan 
puheenjohtaja

SU
L-arkisto / Jean
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TALOUS
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yhteistyöverkoston 

toiminta perustuu pitkälti toimijoiden omaan taloudel-
liseen panostukseen Urhea-verkostossa. Syksyllä 2016 teh-
dyn arvion mukaan Urhea-verkoston toimijat kohdentavat 
vuodessa 4,9 miljoonaa euroa urheiluakatemiatyöhön. Tästä 
oppilaitosten urheilutoimintaan (valmentajapalkkaus, har-
joittelupaikat, välineet, kilpailutoiminta, kansainvälinen toi-
minta, kuljetukset, asiantuntijat, urheilijoiden ohjaus) osoit-
tama määrä on arviolta noin 2,4 m€. 

Lajiliittojen ja seurojen valmentajien palk-kaukseen osoit-
tama osuus oli arviolta noin 860.000€. Tähän summaan sisäl-
tyi yhteensä 29 nuorten Olympiavalmentajan palkkatuki, joka 
kohdennettiin Urhean toimintaan lajien kautta Huippu-ur-
heiluyksiköltä. Muiden Urhea-verkoston toimijoiden, kuten 
Puolustusvoimien urheilukoulun, Kisakallion urheiluopiston, 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja Huippu-ur-
heiluyksikön talouspanostus oli noin 1,2 m€. Helsingin ja 
Vantaan kaupunkien suora taloudellinen tuki Urhea-säätiöl-
le oli 107.000€. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tuki 
koordinointiin ja asiantuntijapalveluihin oli 345.000€. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön tuki käytettiin koordinaatiosta 
vastaavien toimihenkilöiden palkkaukseen sekä asiantuntija-
palveluihin. 

Urheilijoiden ura- ja opinto-ohjauksen kuluista vastasi-
vat oppilaitokset osoittamalla henkilökuntansa työaikaa ur-
heilijoiden ohjaukseen. Tämän työn arvon on arvioitu olevan 

muutamia satoja tuhansia euroja vuodessa. Valmennuksen 
kuluista vastasivat lajiliitot, seurat, alueen urheiluoppilaitok-
set sekä Huippu-urheiluyksikkö nuorten Olympiavalmentaja-
ohjelman kautta. 

Asiantuntijatyö rahoitettiin Urhea-säätiön ja verkoston 
oman rahoituksen turvin. Urhea-säätiö käytti urheilijoiden 
tuki- ja asiantuntijapalveluihin vuoden aikana yli 180.000€. 
Verkoston oma panostus asiantuntijapalveluihin arvioitiin 
olevan vajaa 300.000€. 

Helsingin kaupungin Liikuntavirasto myönsi Urhea-sääti-
ölle säätiöavustusta 87.000€ vuodelle 2016. Vastaavasti Van-
taan kaupunki oli rahoittamassa Urhea-säätiön kautta yhtä 
nuorten Olympiavalmentajaa 10.000 eurolla sekä vantaalais-
ten yläkouluikäisten nuorten harjoittelupaikkoja 10.000 eu-
rolla.

Urhea-säätiön liikevaihto oli vuonna 2016 732.540€. Ti-
likauden tulos jäi 23.727 euroa positiiviseksi. Liikevaihdosta 
käytettiin vajaa 7% hallinnollisiin kuluihin, joita olivat muun 
muassa taloushallinnon kulut ja tilaisuuksien järjestäminen. 
93% Urhea-säätiön liikevaihdosta käytettiin suoraan urhei-
lun tekemiseen kuten valmennukseen, asiantuntijapalvelui-
hin, olosuhteisiin sekä verkoston koordinointiin ja yläkoulu-
verkon rakentamiseen.

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

Urheaverkoston talousraami noin 4,9 milj €

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen kehitys Urhealle



24 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA | 2016 25PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA | 2016

VIESTINTÄ
Urhean viestintätiimi vahvistui vuoden 2016 alusta, kun 

Mäkelänrinteen lukion valmentaja ja valmennusopin 
opettaja Kati Suomela ryhtyi tuottamaan sisältöjä Urhean so-
siaaliseen mediaan ja ajankohtaisiin uutisiin. Kati myös akti-
voi Urhean Instagram-tilin uudelle tasolle.

Urhean viestinnän pääkanavalla www.urhea.fi-sivuilla 
vierailtiin vuoden aikana yli 190.000 kertaa. Eniten käytiin 
katsomassa opiskelu- sivuja, yli 44.000 kertaa ja siellä suu-
rinta kiinnostusta herättivät perusaste. Urhea tietoisuus on 
tämän vuoden aikana yleisesti kasvanut pääkaupunkiseudulla 
erityisesti Vantaan yläkoulutoiminnan laajentumisen ansios-
ta. Urhean Facebookin tykkääjien määrä ylitti vuoden aikana 
1000 tykkääjän rajan. Kisakallion markkinointipäällikkö Harri 
Hollo loi Urhealle Twitter-tilin.

Rion Olympialaisten ja Paralympialaisten kisalähetyksissä 
Urhean urheilijat saivat runsaasti huomiota. Myös Presidentin 
Itsenäisyyspäivän vastaanotolla pääsivät TV:ssä näyttävästi 
esille mm. kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä, paratriathlonisti 
Liisa Lilja ja aitajuoksija Oskari Mörö.

Matkalla Huipulle -verkkolehti ilmestyi vuoden 2016 ai-
kana neljä kertaa, joista kolme viimeistä oli teemoitettuja 
numeroita. Ensimmäinen verkkolehti ilmestyi 6.4. Toinen 
verkkolehti ilmestyi 21.6. ja sen teemana oli osallistuva asian-
tuntijuus kohti Rioa. Kolmas verkkolehti ilmestyi 7.11. ja sen 

teemana oli yläkoulujen urheilun ja valmennuksen kehitty-
minen. Neljäs verkkolehti ilmestyi 21.12. ja sen teemana oli 
urheilijan fyysisen suorituskyvyn kehittyminen.

Laajasalon opiston opiskelijat tekivät sisältöjä Matkal-
la Huipulle -verkkolehteen 1/2016. Helmi liiketalousopiston 
opiskelija Markus Föhr-Bovell suoritti opintoihinsa liittyvän 
kahden kuukauden työharjoittelun Urheassa keväällä tehden 
videoita Urhean toiminnasta.

Urhean kumppanuusoppilaitokset markkinoivat ahkerasti 
koulutusohjelmiaan, joihin Urhean toiminta on vahvasti lin-
kittynyt. 

Yle-puheen urheilukeskusteluiltoihin osallistuivat vuoden 
aikana mm. Urhean toiminnanjohtaja Simo Tarvonen, rytmi-
sen voimistelun maajoukkuevalmentaja Laura Ahonen ja HBA 
Märskyn koripallovalmentaja Hanno Möttölä. Telinevoimis-
telija Oskari Kirmeksestä ja jalkapallovalmentaja Anne Mäki-
sestä oli juttu Sportmagasinet-ohjelmassa.

Urhea kampus -hankkeesta julkaistiin esite. Hanketta esi-
teltiin 29.11. maailman ensimmäisessä liikuntaan, terveyteen 
ja teknologiaan suunnatussa Start up -tapahtumassa Helsin-
gissä. Urhean ständillä oli mukana entisiä - ja nykyisiä Ur-
hea-urheilijoita. Uimari Hanna-Maria Seppälä, taitoluisteli-
ja Laura Lepistö, purjehtija Tuula Tenkanen ja koripalloilija 
Hanno Möttölä.
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URHEAN SIVUILLA vierailtiin vuoden 
aikana 19O.758 kertaa
AJANKOHTAISTA palstalla julkaistiin  
76 juttua
FACEBOOKISSA julkaistiin 26O juttua. 
Eniten postauksia (9135) sai 18.1O. 
julkaistu juttu ”Tämän tarve on entistä 
suurempi” Seuraava askel – URHEA 
KAMPUS ja toiseksi eniten postauksia 
(87O2) sai alkuvuodesta julkaistu 
juttu ”Pohjois-Haagan yhteiskoulu 
mahdollistaa urheilijoille päivällisen 
koulupäivän yhteyteen”
URHEA KAMPUS -hankkeesta 
julkaistiin esite ja osallistuttiin SMASH-
tapahtumaan
URHEAN YOUTUBE-kanavalla 
julkaistiin kahdeksan uutta videota, 
kaikkiaan videoita katsottiin yhteensä 
7726 kertaa
VUODEN KATSOTUIN uusi video 
oli Vesa Kuparisen ja Juha Koistisen 
Fysioterapia valmennuksen tukena
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Urhea-halli on merkitty Opetus- ja kulttuuriministeriön 
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennushankkeeksi ja se 
on merkitty hankerahoitussuunnitelmaan. Helsingin kau-
punki tukee voimakkaasti hanketta ja Helsingin liikunta-
virasto onkin merkinnyt hankkeen investointiohjelmaansa 
vuosille 2018-2020. Asuinrakennus ja siihen suunniteltu 
hostel on kaavailtu toteutettavan yhdessä Helsingin seudun 
opiskelija-asuntosäätiön kanssa. Suomen Olympiakomitea 
sekä urheilujärjestöt ovat vahvasti puoltamassa hanketta ja 
pitävät sen toteutumista erittäin tärkeänä.

Vuoden 2016 aikana kampushanke sai Helsingin kaupun-
gilta tontinvarausoikeuden Mäkelänrinteen tontille. Neuvot-
telut kaavoituksesta saatiin myös melko pitkälle. Marraskuun 

lopulla hanke oli esillä kansainvälisessä SMASH-tapahtu-
massa. Ville-Matti Koskinen palkattiin 1.11. alkaen rakenta-
maan markkinointia ja myyntiä yrityksille.  

Urhean tavoitteena on, että kampuskokonaisuuden ra-
kennustyöt voitaisiin aloittaa vuonna 2018 ja kokonaisuus 
valmistuisi vuoden 2019 aikana. 

URHEA-KAMPUS

Urhean yksi merkittävimmistä kehityshankkeista on ra-
kentaa Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhtey-

teen urheilun ja opiskelun kampus, jossa urheilutilat, opis-
kelu, ruokailut, asuminen ja terveydenhuolto sijaitsisivat 
yhdellä samalla kampuksella. 

Uuden kampuksen sydän olisi noin 10.000 m2 monilajinen 
urheiluhalli, joka ensi sijaisesti palvelisi urheilijan polulla 
olevia nuoria urheilijoita sekä huipulle tähtääviä aikuisur-
heilijoita. Lisäksi kampus toimisi myös monipuolisen las-
ten liikunnan keskuksena. Samaan yhteyteen sijoitettaisiin 
urheilijoiden koulutusta, ruokailumahdollisuudet sekä asu-
mista. Urhean asiantuntijaverkoston kautta kampuksella oli-
si keskitetty myös urheilijoiden terveydenhuollon palvelut.

Urheilun ja opiskelun kampus mahdollistaa entistä pa-
remmin uuden toimintatavan – yhdessä tekemisen ja osaa-
misen jakamisen – toteuttamisen käytännössä. Majoitus- 
palvelut avaisivat ikkunaa kansainvälistymiselle, kun paino-
pistelajeissa voitaisiin järjestää leiritystoimintaa ulkomaa-
laisten joukkueiden kanssa. 

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

URHEILUN JA OPISKELUN KESKUS

T
uom

o Siiton
en



28 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA | 2016 29PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA | 2016

LIITE 1. 
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat Urheassa 31.12.2016 

Alavahtola Jenna joukkuevoimistelu

Bengs Eevi nykyaikainen 5-ottelu

Bottas Emilia uinti

Cedercreutz Camilla purjehdus

Etelätalo Lassi yleisurheilu

Forsberg Jere jousiammunta

Heino Jere paini VP

Heino Ville paini VP

Henttinen Jens alppihiihto

Heroum Nora jalkapallo

Hirvonen Laura joukkuevoimistelu

Honkanen Riikka alppihiihto

Kanervo Jussi yleisurheilu

Kanninen Topi freestyle - kumpare

Kaukovalta Patrick tennis

Khataev Arslan Nyrkkeily

Kirmes Oskar telinevoimistelu

Klang Janina joukkuevoimistelu

Kock Catharina miekkailu

Koivisto Emma jalkapallo

Korpi Janne lumilautailu - slope, halfpipe

Kotaja Amanda  pöyrätuolikelaus

Kuosmanen Elias paini GR

Kurtbay Sinem purjehdus

Lahti Taru beach volley

Lahtinen Alexander miekkailu

Latikka Antti uinti (para)

Lehto Sanni joukkuevoimistelu

Lehtonen Riikka beach volley

Levo Harri pikaluistelu

Lilja Liisa triathlon (para)

Lindfors Anton lumilautailu - cross

Lindfors Viveca taitoluistelu

Lindgren Joonas purjehdus

Lindgren Niklas purjehdus

Lång Ville sulkapallo

Malin Markus lumilautailu - halfpipe

Malmström Victor alppihiihto

Manni Henry pyörätuolikelaus

Mattila Jarno maalipallo

Miinala Erkki maalipallo

Mikkola Monika purjehdus

Mäkelä Kristiina yleisurheilu

Mörö Oskari yleisurheilu

Niemelä Arttu alppihiihto

Niklas-Salminen Patrik tennis

Nirkko Tapio purjehdus

Niva Heikki telinevoimistelu

Nuutinen Emma jääkiekko

Oja Ronja yleisurheilu

Parkkinen Anniina beach volley

Partanen Aku yleisurheilu

Partanen Jenna taekwondo

Partanen Jussiville taitoluistelu, jäätanssi

Pasanen Iida joukkuevoimistelu

Paumola Ville lumilautailu - slope

Pentsinen Anssi maastohiihto

Penttala Jussi freestyle - kumpare

Penttala Olli freestyle - kumpare

Petäjä-Sirén Tuuli purjehdus

Piiroinen Peetu lumilautailu - slope, halfpipe

Piiroinen Petja lumilautailu - slope, halfpipe

Piispanen Toni pyörätuolikelaus

Pirinen Eemeli alppihiihto

Poutala Mika pikaluistelu

Pulli Tommi pikaluistelu

Puolakka Miro pikaluistelu

Pöllänen Herkko tennis

Rantala Emma rytminen voimistelu

Romar Andreas alppihiihto

Roslander Kasper miekkailu

Rukajärvi Enni lumilautailu - slope

Ruskola Noora purjehdus

Ruusuvuori Emil tennis

Räisänen Otso freestyle - slopestyle

Räsänen Joonas alppihiihto

Saari Maija  jalkapallo

Salonen Jimi freestyle - kumpare

Sandell Marcus alppihiihto

Seeve Teemu miekkailu

Seppälä Hanna-Maria  uinti

Suominen Veli-Karri paini GR

Suur-Hamari Matti lumilautailu - para

Syrjälä Mira joukkuevoimistelu

Tanskanen Vilma jääkiekko

Tapper Kaarle purjehdus

Tukiurheilijoista 55 ilmoitti opiskelevansa jossakin seuraavista oppilaitoksista: 
Aalto yliopisto, Diakonissa ammattikorkeakoulu, Eiran aikuislukio, Espoon aikuislukio, HAAGA-HELIA, Hanken, 
Haukilahden lukio, Helsingin yliopisto, Helmi Liiketalousopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän 
yliopisto, Kainuun ammattiopisto, Kuninkaantien lukio, Luksia, Mäkelänrinteen lukio, Nilsiän lukio, Omnia 
ammattiopisto, Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Tallinnan kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, Yliopisto USA:ssa

Taulos Anniina joukkuevoimistelu

Tenkanen Tuula purjehdus

Tonteri Roope lumilautailu - slope

Torsti Samu alppihiihto

Tuominen Minttu jääkiekko

Tuominen Olli squash

Tuuha Tomi  telinevoimistelu

Törn Cecilia taitoluistelu, jäätanssi

Vainio Nanna sulkapallo

Vaittinen Juho pikaluistelu

Varvio Ulla soutu

Vasa Eero tennis

Ven Robert soutu

Virtanen Valtter taitoluistelu

Vuorinen Niko miekkailu

Väkiparta Sanna joukkuevoimistelu
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LIITE 2. 
Aikuisten Olympia-, MM- ja EM-kisaedustajat 2016 

AMPUMAURHEILU
Simo Partanen EM/8, jEM/2

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

JOUKKUEVOIMISTELU
Jenna Alavahtola MM/4
Laura Hirvonen MM/4
Merili Keltanen MM/4
Jasmin Rasinkangas MM/4
Mira Syrjälä MM/4

JOUSIAMMUNTA
Jere Forsberg paralympialaiset/9

JÄÄKIEKKO
Vilma Tanskanen MM/4
Minttu Tuominen MM/4

KEILAILU
Juha Tonteri jEM /1
Sanna Pasanen JEM7,JEM14,jEM15, MM/10

KILPA-AEROBIC
Verena Kortelainen jMM/13

LUMILAUTAILU
Roope Tonteri slopstyle MM/30, big air MM/4
Peetu Piiroinen slopestyle MM/16, big air MM/1
Kalle Järvilehto slopestyle MM/25, big air MM/6
Kristiina Nisula slopestyle MM/18
Ella Sutiala  slopestyle MM/11
Enni Rukajärvi slopestyke MM/2, big air MM/2
Janne Korpi slopestyle MM/34, big air MM/33

MAALIPALLO
Miika Honkanen paralympialiset/9
Jarno Mattila  paralympialiset/9
Erkki Miinala paralympialiset/9
Ville Montonen paralympialaiset/9
Markus Tihumäki paralympailaiset/9

MELONTA
Antti Laurikainen EM, MM

MIEKKAILU
Katarina Kock  EM/30
Michaela Kock EM/58
Alexander Lahtinen EM/50
Kasper Roslander EM/44
Teemu Seeve EM/69
Niko Vuorinen EM/67

MOTOCROSS
Sanna Kärkkäinen MM/4

MUODOSTELMALUISTELU
Laura-Maria Auranen MM/2
Helsströnm Sara MM/2
Kia Kopra MM/2
Iina Laukkanen MM/2
Josefiina Niemi MM/2
Tiina Niskanen MM/2
Tiina Niskanen MM/2
Melissa Nurmi MM/2
Jenna Peuralinna MM/2
Tiia Poikajärvi MM/2
Oona Pulkkinen MM/2
Tilda Tuominen MM/2
Katarina Tötterman MM/2
Nona Vihma MM/2
Anna Vuorela MM/2

NYKYAIKAINEN 5-OTTELU
Eevi Bengs EM/32

PAINONNOSTO
Sami Raappana EM/19

PIKALUISTELU
Mika Poutala MM/4

PURJEHDUS
Niki Blässar  EM/34 MM/30
Camilla Cedercreutz MM/32, olympialaiset/17
Silja Kanerva MM/28
Joonas Lindgren MM/5, olympialaiset/15
Niklas Lindgren MM/5, olympialaiset/15
Tapio Nirkko MM/10, olympialiset/15
Tuuli Petäjä-Siren EM/16, MM/28, olympialaiset/10
Noora Ruskola MM/32, olympialaiset/17
Kaarle Tapper MM/59, olympialaiset/26
Tuula Tenkanen EM/3, olympialaiset/5
Mikaela Wulff EM/34, MM/30

PYÖRÄTUOLIKELAUS
Amanda Kotaja paralympialaiset/6
Henry Manni EM/1, EM/2, paralympialaiset/3, 4
Esa-Pekka Mattila EM/8, EM/9, paralympialaiset/11
Toni Piispanen EM/2, EM/3, paralympialaiset/4,6

PYÖRÄTUOLIRUGBY
Santeri Martikainen EM/10
Tuukka Nisso EM/10
Jukka Parviainen EM/10
Anna Pasanen EM/10
Antti Sinisaari EM/10
Tuomas Tella EM/10
Leevi Ylönen EM/10

PÖYTÄTENNIS
Benedek Olah EM, olympialaiset/33

RYTMINEN VOIMISTELU
Riikka Kangas JEM/5,7
Sonja Kokkonen jEM/5,7
Heleri Kolkkanen jMM/15
Elina Koprinen jMM/15
Iina Linna jEM/5,7
Aino Purje jEM/5,7
Emma Rantala jEM/5,7
Kati Rantsi jEM/5,7
Jouki Tikkanen EM/17
Ekaterina Volkova olympialaiset/21, EM/15

SOUTU
Ulla Varvio EM/8, 
Robert Ven EM/8, 

SQUASH
Henrik Mustonen jMM
Matias Tuomi jMM
Olli Tuominen  MM, jMM

SULKAPALLO
Eetu Heino EM/33
Ville Lång EM/23
Mathilda Lindholm jEM/5, sjEM/17
Anto Kaisti EM/17
Airi Mikkelä jEM/5, EM/17
Jenny Nyström jEM/5, sjEM17
Sonja Pekkola jEM/5
Nanna Vainio jEM 5, olympialaiset/17

SUUNNISTUS
Haajanen Sofia MM/16, EM/10, EM/18, EM/40
Koistinen Olli-Pekka MM/30, EM/13
Mårten Boström EM/20, jEM/14, MM7, MM18, 
Olli-Pekka Koistinen MM
Topi Raitanen jEM/4, EM/13

TAEKWONDO
Teemu Heino EM
Jenna Partanen EM

TAITOLUISTELU
Jussiville Partanen EM/15, MM/18
Cecilia Törn EM/15, MM/18
Viveca Lindfors EM/8, MM/20

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

TELINEVOIMISTELU
Oskari Kirmes, JEM/16, olympialaiset/35
Tomi Tuuha EM/15, jEM/16
Heikki Niva jEM/16
Emil Soravuo jEM/16

TRIATHLON
Kaisa Lehtonen EM/1, MM/3
Liisa Lilja paralympialaset/4

UIMAHYPYT
Iira Laatunen jEM/8, EM/16

UINTI
Antti Latikka paralympialaiset/6,13,16,17
Emilia Bottas jEM/3, MM/21 olympialaiset/viesti 11
Riku Pöytäkivi jMM/10, MM/23
Hanna-Maria Seppälä jEM/3, MM, olympialaiset/viesti 11
Fanny Teijonsalo MM
Andrei Tuomola MM/10

YLEISURHEILU
Kristiina Mäkelä olympialaiset/12
Ronja Oja paralympialaiset/9
Aku Partanen olympialaiset/DNF/loukk
Oskari Mörö EM/4, olympialaiset/20
Linda Sandblom EM, olympialaiset/26
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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 Urhea-säätiö.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, 
auttaa urheilun ja koulutuksen edistämisessä, kehittää harjoitusolosuhteita 
sekä tuo valmennuksen asiantuntijapalvelut urheilijan ja valmentajan arkeen. 
Urhean johtoajatus on ”Parempi arki tuo paremman tuloksen”.

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

YHTEYSTIEDOT

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

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

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

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

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

Seppo Pitkänen
Urhea-säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja
050 560 0576 | seppo.pitkanen@urhea.fi


