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Vuosi 2021 oli Urhean suuri vuosi. Merkittävimpänä 
saavutuksena on varmasti Urhea-kampuksen valmis-
tuminen. Urheilijoille ja valmentajille avautui aivan 
uudenlainen arkiympäristö, jonka arvo tullaan mit-
taamaan vasta vuosien päästä. Jo ensimmäinen syksy 
osoitti kokonaisuuden voiman, kun eri lajien urheilijat, 
valmentajat ja eri alojen asiantuntijat pääsivät teke-
mään yhdessä töitä ennennäkemättömällä tavalla. 
Tutkimustyö, terveydenhuollon kokonaisuus, korke-
anpaikanharjoittelu, majoitustilat, opiskelumahdolli-
suudet ja ravintola yhdistettynä maailman luokan ur-
heiluolosuhteisiin konkretisoituivat meidän kaikkien 
arjessa. Tästä olemme vuosia puhuneet ja nyt se on 
totta. 

Urhea-kampus sai valtaisan hyvän vastaanoton 
käyttäjiltään seuratoimijoista huippu-urheilijoihin. 
Tilaratkaisut ja välineet vastasivat huippu-urheilun 
vaatimuksia. Erityisesti kiitosta on saanut hallin hen-
kilökunnan osaaminen ja palvelualttius niin asiakas-
palvelussa, siivouksessa kuin talotekniikassakin. 

Rakennukset luovat toiminnan puitteet, mutta toi-
mintamme sielu lähtee meistä ihmisistä. Siksi ihmis-
ten hyvinvointi, innostus ja osaaminen ovat kaiken 
keskiössä. Arjen isot muutokset ja koronapandemia 
haastoivat meitä kaikkia vuoden 2021 aikana. Toinen 
peräkkäinen koronavuosi alkoi nakertaa uskoa parem-
masta. Urheilijat ja valmentajat olivat kovilla, kun 
rajoitukset jättivät ison osan heistä treenisalien ul-
kopuolelle. Urhean henkilökuntaa kuormittivat lisäk-
si lukuisat muutokset, vaikkakin monet niistä olivat 
myönteisiä. Iso kiitos Urhean henkilökunnalle, joka 
jaksoi pitää yhteishenkeä yllä ja tukea kaveria vierel-
lä. Kaikkien tapahtumien vyöryn keskellä pystyimme 
vielä kehittämään toimintaamme ja luomaan uusia 
toimintatapoja. On syytä olla ylpeä henkilöstömme 
työstä ja asenteesta.

Urhean toiminnan ydin on verkostoissa. Kam-
puksen valmistuminen vapauttaa nyt voimavaroja 
Urheaverkostoon ja toimintamme sisällön vahvista-
miseen. Urheaverkostossa on valtava potentiaali ja se 
toimii jo nyt hienosti, mutta tehostamisen paikkoja on 
vielä useita. Esimerkkinä vaikkapa koulutustoiminnan 

År 2021 var ett 
stort år för Urhea. Den 
viktigaste prestationen 
under året var troligen 
färdigställandet av Ur-
hea-campus. Idrotta-
re och tränare fick en 
helt ny vardagsmiljö, 
vars värde inte kommer 

att mätas förrän flera år 
senare. Man kunde dock 

se den övergripande kraf-
ten redan första hösten, när 

idrottare, tränare och experter 
från olika områden kunde arbe-

ta tillsammans på ett aldrig tidi-
gare skådat sätt. Forskningsarbete, 

övergripande hälsovård, höghöjdsträ-
ning, boendeutrymmen, studiemöjligheter 

och restaurang i kombination med idrottsför-
hållanden i världsklass materialiserades i allas vår 

vardag. Det här är något vi pratat om i åratal, och nu 
är det verklighet.

Urhea-campus mottogs mycket väl av användarna, 
från föreningsaktörer till toppidrottare. Utrymmeslös-
ningar och utrustningar uppfyllde toppidrottens krav. 
Man har särskilt hyllat hallpersonalens kompetens 
och tjänstvillighet både inom kundtjänst, städning 
och husteknik.

Byggnaderna skapar ramarna för verksamheten, 
men själen i vår verksamhet kommer från oss männis-
kor. Därför är människors välbefinnande, entusiasm 
och kompetens kärnan i allt. De stora förändringarna 
i vardagen och coronapandemin var en utmaning för 
oss alla under 2021. Det andra coronaåret började ur-
holka tron på att det någonsin skulle bli bättre. Det 
var tufft för både idrottare och tränare då restriktio-
nerna gjorde att en stor del av dem inte kunde besö-
ka träningssalar. Dessutom råkade Urheas personal 
ut för många förändringar, även om många av dem 
var positiva. Ett stort tack till Urheas personal som 
orkade behålla lagandan och stötta sina kollegor. Mitt 

bland alla utmaningar kunde vi fortfarande utveckla 
vår verksamhet och skapa nya sätt att arbeta. Vi kan 
vara stolta över vår personals arbete och inställning.

Kärnan i Urheas verksamhet finns i nätverken. 
Färdigställandet av campus kommer att frigöra re-
surser till Urhea-nätverket och stärka innehållet i vår 
verksamhet. Urhea-nätverket har en enorm potential 
och fungerar redan bra, men det finns fortfarande fle-
ra områden där man kan förbättra effektiviteten. Till 
exempel att stärka utbildningsverksamheten i samar-
bete med Urheas partner eller ta med forsknings- och 
utvecklingsarbetet som stöd i vårt dagliga arbete.

Ett bra ledarskap ligger ofta till grund för ett fram-
gångsrikt arbete och en god atmosfär. När Urhea väx-
te ville vi också ändra vårt ledningssystem. Under året 
introducerade vi en ny modell för teamledarskap, där 
teamledarna samtidigt blev nära medarbetare. Våra 
fem team är coachning, experter, parallella karriärer, 
högstadier samt utbildning och utveckling. Syftet med 
den nya ledningsmodellen är att öka interaktion och 
samarbete samt hjälpa oss att lära oss något nytt i det 
dagliga arbetet. Det viktiga budskapet är att ingen är 
ensam och att man möter utmaningarna tillsammans.

I slutändan existerar alla byggprojekt, nätverk och 
förvaltningsstrukturer bara för att vi skulle ha möj-
lighet att bygga en bättre vardag för idrottare. Det är 
fantastiskt att se hur nya idrottare på internationell 
nivå växer fram ur Urhea och hur antalet unga idrot-
tare i vårt högstadienätverk ökar hela tiden. Den här 
årsboken innehåller återigen fantastiska berättelser 
om idrottares prestationer inom olika sporter, både på 
planen och i andra områden i livet.

2021 lade man starka fundament för en ny typ av 
Urhea-verksamhet. 2022 bygger vi ännu starkare in-
nehåll på dessa fundament.

Simo Tarvonen
VD
Huvudstadsregionens idrottsakademi

vahvistaminen Ur-
hean kumppanien 
yhteistyöllä tai tut-
kimus- ja kehitys-
työn tuominen arjen 
työmme tueksi.

Tu l ok s e k ka a n 
työn ja hyvän ilmapii-
rin pohjana on usein 
hyvä johtaminen. Ur-
hean kasvaessa halu-
simme muuttaa myös 
johtamisjärjestelmääm-
me. Otimme vuoden aikana 
käyttöön uuden tiimijohtami-
sen mallin, jossa tiiminvetäjistä 
tuli samalla lähiesihenkilöitä. Viisi 
tiimiämme ovat valmennus, asian-
tuntijat, kaksoisura, yläkoulut sekä kou-
lutus- ja kehitystiimi. Uuden johtamismallin 
tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta, yhteistyö-
tä ja auttaa meitä uuden oppimisessa arjen työn kes-
kellä. Tärkeä viesti on, että kukaan ei ole yksin ja haas-
teet kohdataan yhdessä. 

Lopulta kaikki rakennushankkeet, verkostot ja hal-
lintorakenteet ovat olemassa vain siksi, että meillä oli-
si mahdollisuus rakentaa parempaa arkea urheilijoille. 
Onkin hienoa nähdä, miten Urhean piiristä nousee uu-
sia kansainvälisen tason urheilijoita ja miten yläkoulu-
verkostomme piirissä urheilevien nuorten urheilijoiden 
määrä kasvaa koko ajan. Tässä vuosikirjassa on jälleen 
hienoja tarinoita eri lajien urheilijoiden saavutuksista 
niin kentillä kuin muillakin elämän alueilla.  

Vuoden 2021 aikana luotiin vahvoja perustuksia 
uudenlaisen Urhean toimintaan. Vuonna 2022 raken-
namme entistä vahvempaa sisältöä näille perustuksille.

Simo Tarvonen
toimitusjohtaja
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

Urhean vuosi 2021 Urheas 2021

Esa Aittokallio
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URHEILIJAT 2021

Vuosi 2021 jatkui Covid-19 pandemian vaikeuttaessa 
urheilijoiden harjoittelua ja valmistautumista kan-
sallisiin – ja kansainvälisiin kilpailuihin. Olosuhteista 
huolimatta useat Urhean urheilijat pääsivät harjoit-

telemaan terveinä ja onnistuivat menestymään hienosti 
kansainvälisissä kilpailuissa sekä rikkomaan ennätyksiään. 
Erityisen upeaa menestystä Urhean urheilijat saavuttivat 
Tokion Paralympialaisissa ja hyviä pistesijoja Tokion kesä-
olympialaisissa.

Rajoitukset kielsivät monen urheilijan normaalin har-
joittelun ja kilpailemisen, mutta erityisjärjestelyin alle 
20-vuotiaat ja ammattiurheilijat pääsivät harjoittelemaan 
vuoden alusta aina huhtikuulle. Sen jälkeen tilanne vapau-
tui ja aikuisjoukkueiden harjoittelu, varsinkin ulkoharjoit-
telu oli sallittua. Kesä ja syksy sujuivat lähes normaalisti 
terveysturvallisuus huomioiden, mutta joulukuussa rajoi-
tukset taas tiukkenivat ja harjoittelemaan pääsi vain koro-
napassilla.

Urhean toimitusjohtaja Simo Tarvonen jatkoi tiivistä 
yhteistyötään Helsingin liikuntajohtajan Tarja Loikkasen 

kanssa, jotta nimetyt huippu-urheilijat ja Olympiakomite-
an tukiohjelmien urheilijat pääsivät harjoittelemaan viran-
omaismääräysten puitteissa pääkaupunkiseudun harjoitus-
paikoilla niiden ollessa muuten suljettuina. 

Kevään aikana painijat Arvi Savolainen ja Elias Ku-
osmanen saavuttivat kovilla onnistumisilla Suomelle 
olympiapaikat. Tiukasta taistelusta huolimatta ilman olym-
piapaikkaa jäivät miekkailija Niko Vuorinen, rytmisen voi-
mistelun maajoukkue ja beach volley pelaajat Niina Ahtiai-
nen ja Riikka Lehtonen.

Vuoden alussa Suomi voitti miesten jääkiekossa 
U20-pronssia kapteeni Anton Lundellin johdolla. Nais-
ten jalkapallomaajoukkue Helmarit selvitti tiensä Linda 
Sällströmin maalilla naisten jalkapallon EM-kisoihin. Jouk-
kueessa pelasi useita Urhea-taustaisia pelaajia. Pikajuoksija 
Lotta Kemppinen voitti Puolassa käydyissä yleisurheilun 
halli EM-kisoissa hopeaa 60 metrin pikajuoksussa. 

Huhtikuussa koripalloilija Awak Kuier teki suomalaista 
koripallohistoriaa, kun hänet valittiin WNBA:han vuoden 
2021 toisena varauksena. Sulkapalloilija Kalle Koljonen 

Urheilijat tasoittain ja koulutusasteittain 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Urheilijoita yhteensä 1570* 1527 1737 1794 1950 3568 3628 4150 4525 4786 5144 5436 5789

Tason I urheilijoita 82** 61 73 73 86 104 111 102 86 106 97 121 125

Tason II urheilijoita 345 522 566 597 662 731 800 874 901 856 890 921 850

Tason III urheilijoita 1143 944 1098 1124 1202 1317 1236 1286 1493 1491 1607 1608 1916

Tason IV urheilijoita 1416 1535 1888 2059 2333 2550 2786 2898

Olympia- ja Paralympiakomitean tukiurhelijoita    48 60 73 73 85 104 111 102 86 106 100 121 125

Aikuisten Olympia-/MM-/EM-kisaedustajia           129 135 114 130 154 157 132 133 159 204 206 31 138

Korkea-asteella opiskelevia urheilijoita                   214 225 272 277 295 284 310 315 352 389 414 429 434

Urhean II asteen oppilaitoksissa opiskelevia        1200* 1171 1351 1372 1473 1628 1526 1561 1697 1550 1701 1732 1733

Muissa II asteen oppilaitoksissa                                   47 32 25 51 53 36 49 66 86 90 92 99 120

Täyspäiväisiä urheilijoita 9 11 12 12 19 27 29 28 42 41 54 56 77

Työelämässä 27 33 30 42 45 53 55 49 50 51 66 78 105

Muut 73 51 47 31 65 103 142 175 258 232 280 215 422

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

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

teki myös historiaa voittamalla sensaatiomaisesti Kiovas-
sa käydyissä EM-kisoissa pronssia. Kalle on ensimmäinen 
aikuisten mitalin voittanut sulkapalloilija. Jääkiekkoilija 
Samu Salminen toimi Suomen U18-joukkueen kapteenina 
Yhdysvalloissa pelatuissa MM-kisoissa. Voimistelija Elias 
Koski kilpaili 6-ottelun EM-finaalissa.

Kesäkuussa Suomi saavutti erinomaista menestystä pa-
rayleisurheilun EM-kisoissa Puolassa. Toni Piispanen voit-
ti kultaa ja hopeaa ratakelauksessa. Henry Manni voitti 
kultaa omassa sarjassaan ja Esa-Pekka Mattila pronssia. 
Ida Lounela voitti pronssia 400 metrillä ja Vilma Berg oli 
pituudessa viides uudella Suomen ennätyksellä. Miesten 
jalkapallon EM-kisoissa Suomen joukkueessa Huuhkajissa 
pelasi useita Urhean toisen asteen oppilaitoksissa opiskel-
leita jalkapalloilijoita.

Kesän edetessä yleisurheilijat jatkoivat hyvää virettään. 
Kolmiloikkaaja Senni Salminen teki uuden Suomen ennä-
tyksen ja keihäänheittäjä Topias Laine voitti EM-kultaa 
U23 kisoissa Tallinnassa.

Golfari Matilda Castrén pelasi huiman kauden. Kesä-
kuussa hän voitti LPGA-tourin osakilpailun ensimmäisenä 
suomalaisena koskaan. Castrén valittiin myös ensimmäise-
nä suomalaisena pelaamaan golfin Solheim Cupiin, jossa 
hän ratkaisi viimeisellä lyönnillään voiton Euroopan jouk-
kueelle. 

Tokion Olympialaisissa Suomea edustivat Urhean ur-
heilijoista: ampuja Lari Pesonen; painijat Elias Kuosma-
nen ja Arvi Savolainen; purjehtijat Sinem Kurtbay, Akseli 
Keskinen, Ronja Grönblom, Veera Hokka, Tuula Tenkanen, 
Kaarle Tapper ja Tuuli Petäjä-Siren; sulkapalloilija Kalle 
Koljonen; yleisurheilijat Sara Kuivisto, Topi Raitanen, Sen-
ni Salminen, Kristiina Mäkelä, Viivi Lehikoinen, Annimari 
Korte, Elina Lampela, Jarkko Kinnunen, Aku Partanen ja 

Urheilutoimittajain liitto valitsi seuraavat 
Urhean urheilijat lajiensa parhaiksi:
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Alppilajit:  Samu Torsti
Beach volley:  Riikka Lehtonen – Niina Ahtiainen
Freestyle:  Olli Penttala
Golf:  Matilda Castren
Judo:  Martti Puumalainen
Miekkailu:  Niko Vuorinen 
Nykyaikainen  
5-ottelu:  Laura Salminen
Paini:  Arvi Savolainen
Painonnosto:  Saara Retulainen
Pikaluistelu:  Samuli Suomalainen 
Purjehdus:  Tuula Tenkanen
Pöytätennis:  Benedek Oláh
Squash:  Emilia Soini
Sulkapallo:  Kalle Koljonen 
Taitoluistelu:  Juulia Turkkila – Matthias Versluis
Tanssiurheilu:  Johannes Hattunen
Tennis:  Emil Ruusuvuori
Uimahypyt:  Juho Junttila
Voimistelu:  Emil Soravuo 
Yleisurheilu:  Toni Piispanen

Arvi Savolainen edusti Suomea Tokion olympialaisissa. 
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Lassi Etelätalo.
Parhaiten Tokiossa sijoittuivat Tuula Tenkanen purjeh-

duksen Laser radial -luokassa ja painija Arvi Savolainen 97 
kg sarjassa. Molemmat olivat viidensiä. Keihäänheittäjä 
Lassi Etelätalo ja 3000 metrin estejuoksija Topi Raitanen 
sijoittuivat kahdeksanneksi.

Tokion paralympialaisissa Suomea edustivat Urhean 
urheilijoista: pöytätennispelaaja Aino Tapola; ratsastajat 
Katja Karjalainen ja Pia-Pauliina Reitti; jousiampuja Jere 
Forsberg; ratakelaajat Toni Piispanen, Esa-Pekka Mattila, 
Amanda Kotaja ja Henry Manni ja pyöräilijä Harri Sopanen.

Ratakelaajat menestyivät upeasti: Toni Piispanen voitti 
kultaa 200 metrillä T51 luokassa ja hopeaa 100 metrillä 
T51 luokassa, Amanda Kotaja voitti hopeaa T54 luokassa ja 
Henry Manni oli 800 metrillä T34 luokassa neljäs ja viides 
100 metrillä.

Syksyn alussa jäätanssijat Juulia Turkkila ja Matthias 
Versluis luistelivat Suomelle maapaikan Pekingin talvio-
lympialaisiin. Laura Lahtinen ui ISL-ammattilaissarjassa 
Napolissa uuden lyhyen radan Suomen ennätyksen 400 
metrin vapaauinnissa. Lokakuussa Emil Soravuo voitti 
permannolla pronssia miesten telinevoimistelun MM-ki-
soissa Japanissa. Suomen cheerleading-maajoukkue voitti 
MM-kultaa ja Suomen Teamgym-maajoukkue EM-prons-
sia. Molemmissa joukkueissa oli vahva edustus Urhean 
urheilijoita. Marraskuussa Veera Hokka ja Ronja Grön-
blom sijoittuivat neljänneksi purjehduksen 49er FX-luokan 
MM-regatassa Omanissa ja nyrkkeilijä Arslan Khataev oli 
lähellä voittaa pronssia aikuisten MM-kisoissa.

Urhean urheilijat olivat vahvasti ja näkyvästi mukana 
Älä riko urheilua –kampanjassa.

Purjehtija Tuula Tenkanen ja beach volley pelaaja 
Riikka Lehtonen päättivät upeat urheilijan uransa. 

Urheilugaalassa Sara Kuivisto palkittiin Vuoden läpi-
murto -kategoriassa. Sara teki Tokion olympiaradalla kai-
kissa neljässä juoksussaan uuden Suomen ennätyksen: 
aikakirjoihin jäivät välierissä syntyneet tulokset 1.59,41 ja 
4.02,35. Kuivistosta tuli samalla ensimmäinen suomalais-
nainen, joka on alittanut 800 metrillä kahden minuutin 
rajan. Emil Soravuon MM-pronssisuoritus oli ehdokkaana 
Vuoden sykähdyttävin hetki -äänestyksessä.

Urhea-stipendit saivat Urhea-kampuksen Grand ope-
ning -tilaisuudessa 10.12. uimari Laura Lahtinen, judoka 
Martti Puumalainen ja jalkapalloilija Lotta Lindström. 

Pikajuoksija Lotta Kemppinen valittiin vuoden 2021 
helsinkiläisurheilijaksi ja vuoden 2021 espoolaisurheilijaksi 
valittiin telinevoimistelija Oskari Kirmes. Vuoden nuoreksi 
espoolaisurheilijaksi valittiin jääkiekkoilija Nelli Laitinen.

Vuoden 2021 lopussa Urheassa oli jäsenenä 5789 ur-
heilijaa. Urheilijat ovat jaettu neljään tasoryhmään Suo-
men Olympiakomitean suosituksen mukaisesti. Tason 1 
urheilijat ovat Olympiakomitean tai Paralympiakomitean 
tukiurheilijoita. Tason 2 urheilijat ovat aikuisten tai nuor-
ten maajoukkueurheilijoita. Tason 3 urheilijat ovat nousevia 
haastajatason urheilijoita. Yläkouluikäisiä urheilijoita eli ta-
son 4 urheilijoita oli vuoden päättyessä Urhean yläkoulu-
verkoston kouluissa yhteensä 2898. 

Urhea on avoin kaikkien lajien urheilijoille. Kumppa-
nuuslajeissa lajiliitot esittävät urheilijajäsenet. Urheilijat 
voivat hakea jäsenyyttä myös omalla hakemuksellaan. Ha-
kemukset hyväksytetään lajiliitoissa. Toisen asteen urhei-
luoppilaitoksissa valmennusurheilijastatuksella opiskelevat 
urheilijat ovat automaattisesti jäseniä. Jäseninä on opiske-
levien urheilijoiden lisäksi ammattiurheilijoita sekä muuta 
työtä ja urheilua yhdistäviä urheilijoita. Puolustusvoimien 
urheilukoulussa Santahaminassa palvelevat varusmiehet 
ovat palvelusaikanaan Urhean palveluiden piirissä. 

Liitteessä I on esitelty Urhean piirissä 31.12.2021 ol-
leet Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheili-
jat. Liitteessä II luetellaan vuoden 2021 aikuisten MM- ja 
EM-kisaedustajat.
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Tuula Tenkasen uran päättymistä juhlittiin Esbo 
Segelföreningin järjestämässä tilaisuudessa  
syksyllä 2021

Annimari Korte aitoi Jyväskylän Motonet GP:n 
ykköseksi huippuajalla 12,76.

Kalle Koljonen teki 

historiaa voittamalla 
EM-pronssia!
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Vuonna 2021 valmennuksen, urheilijoiden sekä asian-
tuntijoiden tueksi valmistui Urhea-kampus, jonka 
toiminnan kehityksessä, tilaratkaisuissa sekä välineis-
sä on huomioitu laajasti lajien huippu-urheilun tule-

vaisuuden vaatimukset, mahdolliset tulevat haasteet sekä 
toiminnan ja tilojen muutosvalmius. Olympiavalmennus-
keskus Helsingin toiminnan rakentuminen saatiin hyvään 
vauhtiin yhteistyössä lajien ja Olympiakomitean kanssa.  

Sisällöllisesti pääteemana oli Urhean kärkilajien val-
mentajien ja niissä toimivien asiantuntijoiden osaamisen 
kehittäminen, osaamisen jakaminen sekä hyvinvointi. Val-
mennusosaamisen kehittämistä tehtiin yhdessä kärkilajien 
valmennuksen johdon sekä HUY-edustajien kanssa. 

Edelleen jatkuivat koronaviruksen tuomat varotoi-
menpiteet ja yhteiskunnalliset rajoitustoimet, jotka toivat 
myös suuria haasteita itse valmennuksen toteuttamiseen. 
Pystyimme kuitenkin hyvin mm. saamaan harjoittelutiloja 
lajien kärkiurheilijoiden ja ohjelmien käyttöön yhteistyössä 
Helsingin kaupungin kanssa.

Pystyimme jopa lisäämään lajien valmentajille arjen asi-

antuntijatukea tässä haastavassa tilanteessa.
Urhean verkostossa toimi 2021 vuoden lopussa 32 Nuor-

ten Olympiavalmentajaa sekä 93 päätoimista-, ja 70 sivu-
toimista valmentajaa eli yhteensä 195 valmentajaa. Näistä 
valmentajista 20 oli suoraan Urhean palkkaamia.  

 
Kehitystoiminta lajien kanssa
Kehitystoiminta huippuvaiheessa keskittyi Urhean paino-
pistelajien ja tukiurheilijoiden valmennusosaamisen yksi-
lölliseen tukemiseen ja kasvattamiseen. 
Tokion olympiakisojen siirtyessä kesään 2021 jatkettiin 
tehostettua tukea kisoihin valmistautuviin urheilijoihin ja 
valmentajiin.  

Urhea oli mukana Huippu-urheiluyksikön pitämissä 
lajikohtaisissa lajiriihissä. Lajiriihien antina oli selkeyttää 
lajien ja Urhean yhteistoimintaa pääkaupunkiseudulle kes-
kittävien lajien ja alueella harjoittelevien urheilijoiden kan-
sainvälisesti uskottavien prosessien osalta. Lajiriihet olivat 
osa kehitystyötä Olympiavalmennuskeskus Helsingin roo-
lin rakentumisessa. 

VALMENNUS

Toisen asteen kehitystoiminta keskittyi painopistelaji-
en valmennusprosessien tukemiseen ja huipulle tähtäävän 
harjoittelun parempaan mahdollistamiseen. Urhean asi-
antuntijatoiminta kehittyi vahvemmin osaksi arkivalmen-
nusta. Urhea-kampuksen uudet tilat tukevat valmentajien 
osaamisen kehittymistä ja lajien välistä vuorovaikutusta. 
Valmennuksen tueksi kehitetty harjoitettavuuskartoitus 
saatiin paremmin lajeihin hyödynnettäväksi Urhean asian-
tuntijoiden kautta.

Yläkouluvaiheessa kehitysaskelia
Perusasteen kehitystoiminta keskittyi valmennuksen osal-
ta asiantuntijatoiminnan linjauksiin, valmennustoiminnan 
koordinointiin ja toteutukseen. Urhean yläkouluvaiheen 
valmentajille ja opettajille työn tueksi valmistui lisää tuki-
materiaalia. 

Uutena mallina pilotoitiin yläkouluverkostolle suun-
nattu päiväleiritoiminta Urhea-kampuksella, jossa Urhean 
asiantuntijat olivat jakamassa osaamistaan. Tavoitteena oli 
lisätä nuoren urheilijan motivaatiota omatoimiseen harjoit-
teluun ja urheilijaksi kasvamiseen sekä ymmärrystä syste-
maattisen harjoittelun hyödyistä. Kisakallion yläkoululei-
rityskokonaisuudessa Urhean asiantuntijat olivat vahvasti 
mukana kehittämässä sekä vetämässä harjoituksia.

Puolustusvoimien urheilukoulu
Puolustusvoimien urheilukoulun, Urhean sekä lajien val-
mennustoiminnan integrointi on tärkeä yhteistoiminta-
malli urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen kannalta. 
Urheilukoulun vahvempi osallistuminen toiminnan suun-
nitteluun sekä eri osapuolten yhteisten toimintatapojen ke-
hittämiseen jatkui 2021.  

Haasteena oli korona rajoitusten jatkuminen, ja viruk-
sen vuoksi tehdyt varotoimenpiteen rajoittivat laajempaa 
harjoittelun yhdistämistä, jotka osittain hidastivat toimin-
nan kehittämistä. 

Hyvällä yhteistyöllä toimintaa kehitetään edelleen oi-
keaan suuntaan, tavoitteena parempi urheilijan kehittyvä 
arki. 
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Fysioterapeutti Leeni Kauppinen ohjaa yläkouluryhmälle päiväleirillä fysiikkaharjoitusta. Miesten telinevoimistelun maajoukkue Japanissa.
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URHEAN STRATEGISET  
LAJIT 2021 

Purjehdus
Yleisurheilu

Miesten telinevoimistelu
Rytminen voimistelu

Judo
Uinti

Koripallo
Jalkapallo
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Vahela Toni Beach volley
Saloranta Marko Jalkapallo
Söderström Pekko Jalkapallo
Nordenswan Tommy  Jalkapallo
Ukkonen Janne Jalkapallo
Pekkola Markus Judo
Laamanen Eetu Judo
Marttila Mika  V Jääkiekko/mj V
Möttölä Hanno Koripallo
Nykänen Jari Koripallo
Lohikoski Jyri Koripallo
Palviainen Ilkka Koripallo
Hänninen Janne Koripallo
Sten Juha Koripallo
Monnberg Björn  Käsipallo
Turunen Joni  Nyrkkeily
Lappalainen Juha Paini / greko
Kettunen Niko Paini / vapaa

Koripallo
Purjehdus
Rytminen voimistelu
Miesten telinevoimistelu
Yleisurheilu
Judo
Uinti
Jalkapallo

Strategiset kumppaanuuslajit 

Ahonen Laura Rytminen voimistelu
Holopainen Timo Miesten Telinevoimistelu
Nieminen Anu Sulkapallo
 (loppui 2021 aikana)
Wilenius Joakim Purjehdus

32 Kumppanuuslajia
82 Lajista urheilijoita
138  Lajista edustajia Olympia-, Paralympia-,  
 MM-, ja EM-kisoissa  
93  Päätoimista urheiluakatemiavalmentajaa
70  Osa-aikaista valmentajaa
4  Olympiavalmentajaa
36  Nuorten olympiavalmentajaa

Olympiavalmentajat 2021 Urheassa mukana 2021

Nuorten olympiavalmentajat 2021
Vähä-Salo Joel Pikaluistelu
Gahmberg Jan Purjehdus
Geritzer Andreas Purjehdus
Carrecado Borja Purjehdus
Örn Antti Suunnistus
Margaglio Maurizio Taitoluistelu
Jalkanen Joonas  Tennis
Rajansuo Aleksi Uinti
Mäki Matti Uinti
Sofieva Salla  Uimahypyt
Gradyanova Larisa Voimistelu/jouk.
Kirmes Mati Voimistelu/telinev.
Ritokoski Iida Voimistelu/rytminen
Laiho Harri YU / pituus
Ylöstalo Mikael  YU / aitajuoksut
Lehtinen Jani YU / kävely
Piispa Erik  Yleisvalmennus
Keränen Tapani Yleisvalmennus

Beach volley
Jääkiekko
Paini 
Pikaluistelu 
Salibandy 
Sulkapallo 
Suunnistus 
Taitoluistelu 
Uimahypyt 
Golf 
Joukkuevoimistelu
Käsipallo

Kumppaanuuslajit 
Lentopallo 
Maalipallo 
Moottoriurheilu 
Muodostelmaluistelu 
Pöytätennis 
Pyörätuolirugby 
Ratsastus 
Squash 
Taekwondo 
Tanssiurheilu 
Tennis
Pesäpallo

ASIANTUNTIJATOIMINTA

Vuosi 2021 oli isojen muutosten aikaa Urhean asiantun-
tijatoiminnassa. Urhea-kampuksen moniammatillisen 
asiantuntija toiminnan kehittäminen ja kuvaaminen, 
vahva vuoropuhelu lajien kanssa ja heidän asiantun-

tijatarpeensa tunnistaminen olivat vahvasti vuoden agen-
dassa. Lisäksi vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa olivat 
moniammatillinen yhteistyön vahvistaminen, eri asiantun-
tija verkostojen rakentaminen sekä verkosto-oppilaitosten 
asiantuntijatarpeen kartoittaminen.

Ison haasteen päivittäistoimintaan toi korona ja sen 
aiheuttamat rajoitukset. Ryhmätoiminnan minimointi ja 
yksilöllisempi asiantuntijatuen suurempi tarve haastoi 
asiantuntijatoiminnan resurssit sekä toimintatavat. On-
nistuimme hienosti reagoimaan toiminnan laajempaan 
keskittämiseen Urhea-kampukselle sekä lajeista syntynee-
seen lisääntyvään asiantuntijuuden tarpeeseen. Pystyimme 
rekrytoimaan uusia asiantuntijoita mm. ministeriöltä saa-
dulla lisäresurssilla ja lajiliittojen sopimusten kautta.  

Urhean asiantuntijatoiminnan kehitystyöstä vastasi 
2021 valmennuspäällikkö Mika Saari, jonka johdolla mm. 
asiantuntijatoiminnan osa-alueiden vastuuhenkilöt kokoon-
tuivat säännöllisesti vuoden aikana kehittämään Urhean 
moniammatillista asiantuntijatoimintaa. Asiantuntijatoi-
minnan kehitystyötä tehtiin yhteistyössä Olympiakomite-
an Pia Pekosen, Maarit Valtosen ja KIHU:n Ville Vesterisen 
kanssa.

Urhean asiantuntijatoiminnan osa-alueiden vastuuhen-
kilöinä toimivat 2021:
- Erik Piispa, fysiikkavalmennus
- Tapani Keränen, valmennuksen tieteellinen tuki
- Vesa Kuparinen, urheilufysioterapia
- Tatja Holm, psyykkinen valmennus
- Laura Manner, urheiluravitsemus
- Julia Järvimäki (Hula), lääkäritoiminta
- Juha Dahlström, kaksoisura-asiat

Fysiikkavalmennuksen toiminnan  
kehittyminen 2021
Vuonna 2021 Urhean fysiikkavalmennuksen toimintaedel-
lytykset paranivat selkeästi siirryttäessä elokuussa uuteen 
Urhea-halliin. Uudet, isot ja monipuoliset harjoittelutilat ja 
-välineet mahdollistivat entisestään valmennustoiminnan 
kehittämisen. 

Uudessa Urhea-hallissa valmentaminen ja harjoittele-
minen toi selkeästi energiaa päivittäiseen toimintaan, niin 
valmentajille kuin urheilijoillekin.

Yläkouluvaihe
Vuonna 2021 luotuun yläkouluvaiheen fysiikkavalmennuk-
sen valmentajien tukimateriaaliin tehtiin päivityksiä ja sen 
ulkoasua selkiytettiin. 

Pääkaupunkiseudun valmennustarjotin yläkoululaisil-
le oli erittäin laaja. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla oli 
viikossa tarjolla yli 70 eri harjoitustapahtumaa viikoittain. 
Näistä erityisiä fysiikkaharjoitustapahtumia oli yli 20. 

Urhean asiantuntijoiden toimesta järjestettiin nuorten 
urheilijoiden ympärillä oleville aikuisille Zoomin kautta 
asiantuntijailtoja. Aihealueina oli nuoren urheilijan hyvä 
harjoittelu, psyykkinen valmennus, ravitsemus sekä ter-
veenä urheilijan kasvaminen ja kehittyminen.

Koronapandemian salliessa kevätkaudella fysiikkaval-
mennus teki koulukäyntejä muutamien verkoston koulujen 
Kasva Urheilijaksi -oppitunneille. Aihealueeksi oli toivottu 
voimaharjoittelua, kehonhallintaa ja liikkuvuutta. 

Täysin uutta yläkouluvaiheen fysiikkavalmennuksen 
toiminnassa oli Urhea-hallissa järjestetyt päiväleirit ylä-
koulujen 7. ja 8. -luokkalaisille. Yhden päivän mittaisena 
ilmiöpäivänä nuoret ja heidän opettajansa pääsivät uuteen 
Urhea-halliin aistimaan urheilullista ilmapiiriä. Leiripäivä 
koostui kahdesta teoriaosuudesta ja kahdesta ohjatusta 
käytännön harjoituksesta. 

Pyykkisen valmennuksen tiimi oli kehittänyt QR-koo-
deilla toimivan miniluentosarjan, jonka pystyi halutessaan 
suorittamaan suunnistaen lähimaastossa. Toisessa teoria-
osuudessa 7. luokkalaiset saivat ravitsemusasiantuntija Vili 
Jaakolalta tietoa urheilijan ravinnosta. 8. luokkalaiset saivat 
tietoa urheilijana kehittymisestä liikuntalääketieteeseen 
erikoistuvalta lääkäriltä Julia Järvimäeltä. 

Ensimmäisessä käytännön harjoituksessa kisailtiin vies-
timuotoisella Urhea-radalla siitä, mikä koulu saa haltuun-
sa Suomen ennätyksen. Urhea-rata on urheiluhenkinen 

Urhean asiantuntijat olivat koolla Backbyn  
kartanossa 21.9.2021. 
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kymmenestä tehtävärastista rakennettu rata, joka vaatii 
joukkueelta tiimityöskentelyä, taitoa, taktiikkaa ja hieman 
myös tuuriakin. Ryhmäytymisellä oli suuri merkitys tässä 
etenkin silloin, kun joukkueet koostuivat eri koulujen oppi-
laista. Toinen käytännön harjoitus oli painimolskilla pidetty 
kehonhallintaharjoitus kehonpainolla.

Urhean fysiikkavalmennus oli myös tiiviisti mukana Ki-
sakalliossa järjestetyillä nelipäiväisillä yläkoululeireillä. Eri 
urheilulajit käyvät neljä kertaa vuodessa yläkoululeirillä, 
joissa on fysiikkavalmennusta päivittäin. Urhean fysiikka-
valmentajat olivat leireillä mukana pitämässä harjoituksia 
kolmena päivänä neljästä.

Toinen aste
Toisen asteen fyysisen valmennuksen tuki keskittyi kärki-
lajien valmentajien ja lajien valitsemien urheilijoiden tuke-
miseen. Toimintamallin ideana oli, että saadaan urheilijalle 
yksilöllisempää suorituskykyä parantavaa harjoittelua lin-
kitettynä lajivalmentamiseen. Osittain harjoittelua toteu-
tettiin myös ryhmävalmennuksena oppilaitosyhteistyönä.

Ne toisen asteen lajiprosessit (jalkapallo HFA / Käpa, 
käsipallo, purjehdus, jääkiekko, koripallo OBA), joissa fy-
siikkavalmennuksella oli keskeinen rooli, sujuivat koko-
naisuutena suunnitellusti ja hyvässä yhteistyössä lajival-
mennuksen kanssa. Edellä mainituissa lajiprosesseissa 
urheilijoille tehtiin harjoitettavuuskartoitus ja muita teste-
jä, millä seurattiin eri ominaisuuksien kehittymistä. 

Huippuvaihe
Huippuvaiheessa fysiikkavalmennuksen tuki (tarpeen sel-
vittämisen kautta) keskittyi Olympiakomitean tukiurheili-
joiden valmennukseen. Näissä prosesseissa Urhean fysiik-
kavalmentajat toivat osaamisensa valmennukseen, olivat 
tiiviissä yhteistyössä lajivalmentajan kanssa sekä toimivat 
selkeästi osana valmennusprosessia. Huippuvaiheen val-

mennukset keskittyivät pääosin yksilövalmennukseen. 
Fysiikkavalmentajia oli toimintavuotena mukana seu-

raavissa huippuvaiheen valmennusprosesseissa: purjehdus, 
uinti, telinevoimistelu, beach volley, sulkapallo, paini ja 
judo.

 
Fysiikkavalmennuksen kehittyminen
Toimintavuonna kaksi asiaa parani nopeasti toiminnan siir-
tyessä Urhea-halliin elokuussa. Ensimmäinen oli fysiikka-
valmentajien keskinäinen yhteistyö ja vuorovaikutus sekä 
vuorovaikutus muiden asiantuntijoiden kanssa. Toinen oli 
urheilijoiden kehittymisen seurantaa mahdollistavan väli-
neistön käyttöönotto päivittäisvalmennuksessa. 

Urhean fysiikkavalmennustiimi jatkoi Urhean fysiikka-
valmennuksen toimintatapojen ja –linjausten kehittämis-
työtä.

Urhean fysiikkavalmentajia oli vahvasti edustettuna 
eri lajien valmennustiimeissä ja kehitystyössä seuraavasti: 
Tapani Keränen (uinti, telinevoimistelu, beach volley, yleis-
urheilu), Jari Nordblom (parayleisurheilu, parauinti), Ari 
Haapalainen (purjehdus, jalkapallo tytöt, salibandy), Mika 
Saari (nyrkkeily), Erik Piispa (purjehdus, jääkiekko pojat, 
paini, judo), Roope Rissanen (käsipallo, koripallo, sulka-
pallo), Kimmo Kourunen (purjehdus, beach volley), Janne 
Ukkonen (jalkapallo pojat), Asla Jääskeläinen (Urhean ylä-
kouluvaihe, rytminen voimistelu), Jaakko Nevanlinna (jää-
kiekko pojat) ja Pekka Sarasjärvi (yläkoulut). 

Valmennuksen tieteellinen tuki  
Valmennuksen tieteellisen tuen Urhean asiantuntijaverkos-
toon tuo Tapani Keränen Kilpa- ja huippu-urheilun tutki-
muskeskuksesta. 

Tuen keskiössä ovat Suomen Olympiakomitean Huip-
pu-urheiluyksikön valitsemat investointilajit ja yksittäiset 
tukiurheilijat valmentajineen. Heidän joukkonsa pääkau-

punkiseudulla on merkittävä. Urhean nuorten olympiaval-
mentajien (NOV) auttaminen, sparraus ja heidän kaipaa-
mansa valmennuksen tiedonhaku on osa tehtäväkenttää. 

Vuonna 2021 valmistunut Urhea-hallin uusien harjoit-
telu- ja testauslaitteiden sekä kuvantamisvälineiden käytön 
opettaminen ja valmennukseen käyttöönoton ohjaus on 
tullut uutena toimena arkeen. Harjoittelutiedon keruume-
netelmien kehittäminen on haaste, johon joissakin urhei-
lulajeissa olemme paneutuneet ja tulemme paneutumaan. 
Tässä meitä auttaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskes-
kus ja Suomen Olympiakomitean digitaalinen datahanke.

Urheilufysioterapian asiantuntijatoiminta
Urheilufysioterapian asiantuntijatoiminta painottui vuon-
na 2021 Urhean lajiyhteistyön pohjalta valmentautumista 
tukevaan toimintaan vammojen ehkäisemiseksi. Urheilufy-
sioterapeutit osallistuivat myös vammakuntoutukseen 

Olympiakomitean tukiurheilijoiden ja lajiyhteistyön 
kautta asiantuntijatoiminnan piiriin kuuluvien urheilijoi-
den kanssa. Kisatapahtumista, joissa Urhean urheilufysio-
terapeutti oli mukana, merkittävimpiä olivat mm. Tokion 
kesäolympialaiset, miesten telinevoimistelun MM-kisat 
sekä rytmisen voimistelun MM-kisat.

Lajiyhteistyötä tehtiin fysioterapian osalta naisten kori-
pallossa, poikien jalkapallossa, miesten telinevoimistelussa, 
rytmisessä voimistelussa ja yleisurheilussa. Näiden lisäksi 
säännöllistä viikoittaista toimintaa oli judossa, uimahy-
pyissä, beach volleyssa ja naisten jalkapallossa. Hieronta-
resurssia käytettiin lähinnä miesten koripallossa ja yleis-
urheilussa sekä erikseen nimettyjen huippu-urheilijoiden 
valmentautumisen tukemisessa.

Mäkelänrinteen lukion opiskelijoille fysioterapian ensi-
kontaktiajat toteutuivat maksutta. Toiminnan tavoitteena 
on taata nopea ensivaiheen kontakti vamman asianmukai-
sen jatkohoidon arvioimiseksi ja hoito-ohjeiden saamiseksi.

Vuonna 2021 olosuhteet aktiivisen vammakuntoutuk-
sen ja vammaprevention toteuttamiseen kohenivat oleel-
lisesti Urhea-hallin Training room -harjoitussalin ansiosta. 
Elokuussa käyttöön otettu sali on varustettu vapaiden 
painojen ja pienvälineistön lisäksi mm. DBC Global Oy:n 
toimittamalla selkä- ja olkakuntoutuslaitteistolla, eksent-
riseen lihasvoimaharjoitteluun tarkoitetulla flywheel-lait-
teilla sekä iskutuksen keventämiseen tarkoitetulla Al-
terG-juoksumatolla. 

Training room -harjoitustila mahdollistaa ensimmäistä 
kertaa Urhean historiassa turvallisen kuntoutukseen liit-
tyvän yksilöllisen pienryhmäharjoittelun, jonka osalta toi-
mintaa on aloitettu pilotoimaan heti tilojen valmistuttua. 
Toimintaa on tarkoitus laajentaa vuodesta 2022 eteenpäin, 
koska toimintamuotona se mahdollistaa aikaisempaa syste-
maattisempien kuntoutus- ja preventioprosessien läpivien-
nin.

Uuden hallin myötä urheilijoiden käyttöön rakentui pa-
lautumisen edistämiseen tarkoitettu tila, jossa on käytet-
tävissä Avantopool-kylmäallas, kylmäkompressio-hoitolait-
teisto sekä ns. kompressio-/palautumislahkeita. Edellisten 
lisäksi urheilufysioterapeutit saivat käyttöönsä uuden hal-
lin myötä viisi hoitohuonetta. 

Vuoden lopussa Urhean urheilufysioterapia asiantun-
tijatiimi koostui kuudesta koko- ja osa-aikaisesta fysiotera-
peutista sekä yhdestä osa-aikaisesta koulutetusta hierojasta 
kokonaistyöpanoksen vastatessa 4,5 kokoaikaista resurssia.

Toiminnan rahoitus pohjautui yhteisrahoitukseen Suo-
men Olympiakomitean, lajiliittojen (Suomen Koripalloliitto, 
Suomen Uimaliitto, Suomen Urheiluliitto, Suomen Voimis-
teluliitto) sekä SUFT ry:n kanssa. Merkittävä lisäresurssi oli 
myös OKM:n myöntämä valtakunnallinen erityisavustus 
asiantuntijatoimintaan.

HFA:n valmennusryhmä (vas.) tapaa säännöllisesti. Kuvassa Tommy Nordenswan, Pekko Söderström, Ari 
Haapalainen, Akan Okomoh, Simone Kallonen, Kim Forsblom, Janne Ukkonen ja Laura Manner 
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Erik Piispa ja Tanja Kokkonen 

Sa
m

i P
er

tt
ilä

Tapani Keränen on osa Helsinki Swimming Academyn 
valmennustiimiä. 
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Urheilupsykologinen toiminta   
Vuonna 2021 urheilupsykologinen toiminta integroitui yhä 
tiiviimmin Urhean kärkilajien sekä Olympiakomitean pai-
nopistelajien arkeen valmentautumisen tueksi. Urhea-hal-
lin rakentuminen auttoi yhteistyön rakentumista sekä val-
mennuksen että moniammatillisen tiimin kanssa. 

Vuoden aikana painopisteenä oli kehittää psyykkisen 
valmennuksen toimintamalleja yhdessä valmennuksen 
kanssa mm. miesten telinevoimistelussa, rytmisessä voi-
mistelussa, yleisurheilussa, koripallossa, jalkapallossa, jää-
kiekossa, judossa, beach volleyssa, painissa, purjehdukses-
sa, uinnissa sekä yksittäisissä lajiprosesseissa. 

Painopisteinä ovat olleet myös valmentajien kanssa 
tehtävä yhteistyö sekä suorituskykyyn vaikuttavat teemat 
keskittyen harjoittelun laadun vahvistamiseen, psyykki-
sen hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä valmennussuhteen 
vuorovaikutuksen tukemiseen. Monet Urhean valmentajat 
sekä urheilijat hyödynsivät urheilupsykologian asiantunte-
musta valmennuksensa tukena myös erilaisten valmentaja-
koulutusten ja tukimuotojen kautta.  

Vuoden aikana toteutettiin monipuolista yhteistyötä 
eri oppilaitosten kanssa. Pääkaupunkiseudun yläkoulujen 
valmentajille, liikunnanopettajille sekä oppilaiden vanhem-
mille järjestettiin urheilupsykologian aiheisiin liittyvää kou-
lutusta ja tukea. Urhea-hallin yläkoulujen päivissä toteutet-
tiin myös psyykkisen valmennuksen ”rasti”.

Mäkelänrinteen lukion urheilijoille tarjottiin kerran lu-
kukaudessa toteutettava psyykkisen valmennuksen kurssi. 
Urhea-hallin Tämän lisäksi urheilupsykologian tiimi kehitti 
yhteistyössä lukion oppilashuoltohenkilöstön kanssa Kun 
huoli herää -ohjeen urheilijoiden, huoltajien ja valmentaji-
en avuksi. Kun huoli herää –ohje käytiin myös valmentajien 
kanssa läpi. Toisen asteen oppilaitoksien urheilijoille kehi-
tettiin etäopiskeluna toteutettava psyykkisen valmennuk-
sen kurssi.  

Urheilupsykologinen toiminta kasvoi vuoden 2021 aika-
na. Urheassa on toiminut muutaman vuoden ajan sertifioi-
tu urheilupsykologi Tatja Holm (PsM.), joka toimii Urhean 
vastaavana urheilupsykologina. Hänen tehtäviinsä kuuluu 
psyykkisen valmennuksen rakenteiden kehittämistä yh-
teistyössä olympiakomitean ja Vuokatti-Rukan Olympi-

avalmennuskeskuksen kanssa, kärkilajien valmennuspro-
sesseissa toimimista sekä valmentajien että urheilijoiden 
kanssa työskentelyä yhdessä muiden asiantuntijatiimien 
kanssa. Toinen päätoiminen työntekijä psyykkisen valmen-
nuksen tiimissä on psyykkinen valmentaja Kim Forsblom 
(FT, KM, UPV sert.). Hänen vastuualueenaan on monien 
Urhean kärkilajien parissa toimiminen sekä vastuu Mäke-
länrinteen lukion toiminnasta ja toisen asteen oppilaitosten 
yhteistyöstä. 

Urheaan rekrytoitiin elokuussa 2021 urheilupsykologi 
Janica Järvenpää (PsM.), joka on toimi syksyn ajan 30% 
työpanoksella yläkoulutoiminnassa sekä yksittäisissä laji-
prosesseissa. Tiimissä toimi 20%:n työsuhteessa myös ser-
tifioitu urheilupsykologi Laura Koivusalo (PsM.), joka toimii 
Mäkelänrinteen lukion urheilijoiden kliinisenä tukena sekä 
uinnin parissa. Olympiakomitean psyykkisen valmennuk-
sen vastuuasiantuntija Robert Päkk toimi myös monen kär-
kilajin parissa Urheassa ja vastasi arvokisatyöskentelystä 
sekä valtakunnallisen verkoston yhteistyön kehittämisestä. 

Urheassa toimi vuonna 2021 urheilupsykologian asian-
tuntijoina yhteensä kuusi psyykkisen valmennuksen asi-
antuntijaa, koska Urhea hyödynsi työntekijöidensä lisäksi 
SportFocuksen/Cope Oy:n Paula Thesleffiä sekä Paula Ara-
järveä urheilupsykologisena ostopalveluna. Palkkausten ja 
psyykkisen valmennuksen resurssien lisäämisen tavoittee-
na on menestyksekkään valmentautumisen tukeminen, 
jotta tavoitteiden saavuttamista ja hyvinvoinnin tukemista 
urheilussa voitaisiin vahvistaa yhä joustavammin ja vaikut-
tavammin.

Urheiluravitsemus
Elokuussa valmistunut kampus vaikutti vahvasti urhei-
luravitsemuksen toiminnan taustalla tuoden urheilijoita, 
valmentajia ja asiantuntijoita yhteen paikkaan. Eri toimi-
joiden välisiä kohtaamisia tapahtui aiempaa enemmän ja 
matalammalla kynnyksellä, mikä loi pohjan vaikuttavam-
malle ja osallistuvammalle ravitsemuksen asiantuntijatuel-
le urheilun arjessa. 

Urhean urheiluravitsemuksen asiantuntijat työskente-
livät mm. tyttöjen ja poikien jalkapallon, koripallon, käsi-
pallon, purjehduksen, uinnin, yleisurheilun sekä voimiste-

lun valmennustiimien tukena. Toiminnan lähtökohtana on 
vaikuttavuus urheilijan arjessa sekä urheiluravitsemuksen 
vahva työpanos lajien valmennusprosessien tukemiseen.

Arkityön lisäksi asiantuntijuutta 
päästiin tuomaan Urhea-hallin seinien 
sisältä myös verkostotyöhön, jossa ur-
heiluravitsemus näkyi vahvasti vuonna 
2021. Kesällä julkaistiin Kestävyyttä 
Kentälle & Keittiöön -opas, joka sisältää 
nuorelle urheilijalle tarkoitettuja arki-
sia, helppoja ja monipuolisia reseptejä. 
Opas toteutettiin yhteistyönä Urhean, 
Perho Liiketalousopiston, Marttaliiton 
sekä Suomen Olympiakomitean kans-
sa. Urhean asiantuntijuutta näkyi myös 
muissa viime vuonna tehdyissä julkai-
suissa, mm. Olympiakomitean tuotta-
missa Kasva urheilijaksi-materiaaliin 

pohjautuvissa Youtube-videoissa.
Lisäksi Oman elämänsä urheilija -hankkeen tiimoilta 

vuonna 2020 alkanut yhteistyö Syömishäiriökeskuksen 
kanssa jatkui, kun Urhean, Suomen olympiakomitean sekä 
Turun seudun urheiluakatemian asiantuntijoita oli mukana 
SHK:n urheilijan hoitomallin työstämisessä.

Verkostotoiminta täydentyi vielä Urhean, KIHU:n, 
TSUA:n sekä Jyväskylän yliopiston käynnistämällä tutki-
muksella, jossa keskiössä on valmennuksen ja asiantunti-
jatoiminnan moniammatillinen kyselytyökalu (MAPS-Q). 
Kysely ja sen pohjalta tehtävä tutkimus painottuvat ravit-
semuksen sekä psyykkisen valmennuksen ja urheilupsyko-
logian teemoihin.

Urhean ravitsemuksen asiantuntijuus levisi vuoden 
2021 aikana Urhea-hallilta myös arvokisaympäristöihin. 
Tokion olympialaisten ravitsemussuunnittelusta Suomen 
joukkueen osalta vastasi Urhean ja Suomen olympiakomi-
tean vastaavana ravitsemusasiantuntijana toimiva Laura 
Manner, joka oli paikan päällä olympialaisten valmistavalla 
leirillä Sagassa. Lisäksi Urhean ja Palloliiton yhteistyönä ur-
heiluravitsemuksen asiantuntijuutta on tuotu myös naisten 

jalkapallon A-maajoukkueen EM-kisavalmisteluihin sekä 
meneillään oleviin MM-karsintoihin.

Lääkäritoiminta 
Vuonna 2021 Urhea tiivistä entisestään yhteistyötä Helsin-
gin Urheilulääkäriasema HULA:n  kanssa HULA:n muutet-
tua Urhea-kampukselle toimimaan. Urhean osuus liikun-
talääketieteeseen erikoistuvan lääkärin Julia Järvimäen 
palkkauksessa jatkui. 

Järvimäki teki osana erikoistumiskoulutustaan urhei-
lijoiden ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja toimin-
tamallien kehittämistä Urhea-ryhmän uimareiden sekä 
Mäkelänrinteen lukion lukiovalmennuksessa olevien yleis-
urheilijoiden kanssa. Aiempaan tapaan yhteistyö piti sisäl-
lään mm. terveystarkastuksia, treeni- ja puhelinkonsultaa-
tioita, valmennuspalavereita sekä tarvittaessa toteutettuja 
sairausvastaanottokäyntejä. 

Koulutustoiminnan osalta Järvimäki toimi osana yläkou-
lulle suunnattua asiantuntijakokonaisuutta. Vuonna 2021 
aloitetut yläkoulupäiväleiritykset ja myös yläkouluverkos-
ton valmentajille ja liikunnanopettajille suunnatut luennot 
kuuluivat ohjelmaan.

Urheilijoiden kaksoisura
Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilijana kehittymis-
tä ja urheilutulosta. 

Urheilu-uran aikana urheilija toteuttaa kaksoisuramal-
leja urheilun vaatimusten ja elämäntilanteen mukaan. Osa 
urheilijoista saavuttaa huippuvaiheessa parhaan mahdol-
lisen urheilutuloksen keskittymällä urheiluun ammattina. 
Osalle urheilijoista urheilun ja opiskelun tai urheilun ja 
muun työn yhdistäminen tukee urheilijana kehittymistä ja 
parhaan tuloksen tekemistä.

Kaksoisura-asiantuntijoiden vuoden 2021 aikana te-
kemistä toimenpiteistä on kerrottu yksityiskohtaisemmin 
Opiskelu ja urasuunnittelu -osiossa.

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

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

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK kävi pitämässä 
säännöllisesti asiantuntijaluentoja ja infotilaisuuksia Ur-
hean toisen asteen urheiluoppilaitoksissa.

Osalla Urhean työntekijöistä oli myös valtakunnallisia 
vastuullisia kehitystehtäviä Olympiakomitean yhteispalk-
kausten myötä:

- Juha Dahlström, valtakunnalliset kaksoisura-asiat 
- Mika Saari, fysiikkavalmennus
- Vesa Kuparinen, urheilufysioterapia
- Laura Manner, urheiluravitsemus
- Jari Savolainen, urheiluyläkoulutyö

Urhean psyykkinen valmentaja Kim Forsblom. 
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Kestävyyttä Kentälle & Keittiöön
Skannaa KUVA ja tutustu!
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Urh

ea-oppilaat yläkouluissa

Vuoden merkittävimmät tapahtumat yläkoulutyössä 
• Kirkkonummi tuli mukaan yläkouluverkostoon  
 toimintaan kuntatasoisella liikuntalähikoulumallilla. 
• Yläkoulujen päiväleiritoimintaa kokeiltiin Urhea-hallissa 
 Urhean asiantuntijoiden johdolla 7. ja 8. luokkalaisille 
 Helsingin ja Espoon urheiluluokille sekä Vantaan 
 Urhea-oppilaille. 
• Valtakunnallisen Kasva Urheilijaksi -yleisvalmennus-
 materiaalin päivitystyö käynnistyi Urhean johtamana. 
• Urhean koordinoinnissa Helsingissä ja Vantaalla oli 
 viikoittain 69 harjoitusryhmää. 
• Päivitetty Suomisport-järjestelmä ja -applikaatio paransi 
 harjoitustapahtumien viestintää ja seurantaa. 
• Pandemiatilanteessa harjoittelua järjestettiin joustavasti 
 myös etäharjoitteluna. 
• Urhea tarjosi asiantuntijaluentoja huoltajille sekä 
• Urhea järjesti marraskuussa 25 opettajalle päivän  
 koulutuksen Kasva Urheilijaksi -sisältöjen opetuksen 
 tueksi. 

  

Yläkouluverkoston laajeneminen jatkui 
Urhean yläkoulutoiminnan urheilija- ja koulumäärän kasvu 
jatkui vuonna 2021. Mukana olevien oppilaiden määrä nou-
si lähes 2900 oppilaaseen, joista tyttöjen osuus oli n. 42 %. 

Kasvun on mahdollistanut toimiva konsepti ja toimin-
tarakenne, joka luo edellytykset selkeän koulu – koti - seu-
rayhteistyön rakentamiseen. Viikkorakenne ja toimijoiden 
vastuut ja roolit ovat selvät.  Toiminnan tavoitteena on 
mahdollistaa urheilusta innostuneille nuorille laadukas arki 
toimijoiden yhteistyöllä.  

Urhean yläkoulutoiminta laajeni länteen Kirkkonum-
melle. Mukana kehitystyössä ovat olleet sivistystoimen 
koordinoimana kaikkien yläkoulujen rehtorit ja liikunnan-
opettajat sekä seurojen edustajat. Toiminta mahdollistetaan 
kaikissa neljässä kouluissa, joissa on yläluokkia. 

Kouluista kolmen on suomenkielistä ja yksi ruotsinkie-
linen.  Toiminta käynnistettiin 7. luokan osalta ja ryhmät 
muodostuivat kolmeen kouluun. Kirkkonummi on mukana 
samassa Urhean aikarakenteessa. 

YLÄKOULUTOIMINTA
Espoo  Leppävaaran koulu 144 kpl
Helsinki  Haagan peruskoulu 87
Helsinki  Herttoniemen yhteiskoulu 97
Helsinki  Lauttasaaren yhteiskoulu 67
Helsinki  Pasilan peruskoulu 64
Helsinki  Pohjois-Haagan Yhteiskoulu 222
Helsinki  Puistopolun peruskoulu 117
Helsinki  Pukinmäenkaaren pk 110

URHEILUYLÄKOULU

Espoo Kauklahden koulu 69 kpl
Helsinki Laajasalon peruskoulu 33
Helsinki Maunulan yhteiskoulu 20
Helsinki Merilahden peruskoulu 23
Helsinki Pakilan peruskoulu 90
Nurmijärvi Urheilupuiston koulu 60
Tuusula Hyökkälän, Koulukeskuksen, 
 Riihikallion, Kellokosken ja
 Jokelan koulu 226
Kerava Keravanjoen, Sompion ja 
 Kurkelan koulu 78

Espoo  Juvanpuiston koulu 32 kpl
Espoo  Lagstads skola 60
Espoo  Mattlidens skola 80
Espoo  Storängens skola 55
Helsinki  Apollon yhteiskoulu 15
Helsinki  Botby grundskola 71
Helsinki  Munkkiniemen yhteiskoulu 107
Helsinki  Puistolan peruskoulu 120
Vantaa  Aurinkokiven koulu 53
Vantaa  Havukosken koulu 35
Vantaa  Helsinge skola 38
Vantaa  Hämeenkylän koulu 56
Vantaa  Jokiniemen koulu 24
Vantaa  Kartanonkosken koulu 51
Vantaa  Kilterin koulu 35
Vantaa  Koivukylän koulu 28
Vantaa  Leppäkorven koulu 27
Vantaa  Lehtikuusen koulu 10
Vantaa  Länsimäen koulu 13
Vantaa  Martinlaakson koulu 37
Vantaa  Mikkolan koulu 29
Vantaa  Peltolan koulu 85
Vantaa  Ruusuvuoren koulu 23
Vantaa  Simonkylän koulu 59
Vantaa  Sotungin koulu 57
Vantaa  Vantaan kansainvälinen koulu 18
Vantaa  Veromäen koulu 13
Vantaa  Ylästön koulu 61
Kirkkonummi Jokirinteen, Nissnikun ja 
 Veikkolan koulu sekä 
 Winellska skolan 60

Yhteensä
2869

LIIKUNTAPAINOTTEINEN

LIIKUNTALÄHIKOULU

Urhean koordinoimat harjoitukset  
koulupäivän yhteydessä 
Urhea koordinoi yläkouluverkoston yhteistä harjoitustoi-
mintaa Helsingissä ja Vantaalla. Harjoitukset ovat avoimia 
ja maksuttomia. 

Urhean koordinoimia harjoitustapahtumia toteutettiin 
viikoittain Vantaalla 41 ja Helsingissä 28. Harjoitustapah-
tumien ilmoittautuminen ja seuranta hoidettiin sähköisen 
Suomisport-sovelluksen ja -verkkopalvelun avulla. Yhteis-
ten harjoitusten ohjaaja ja tilakustannuksista vastaavat 
kaupungit.  

Harjoituksina tarjottiin yhteisiä fysiikkaharjoituksia tai 
lajiharjoituksia. Urhean yläkoulujen fysiikkaharjoitusryh-
mät noudattivat samaa harjoittelun painopisteiden vuosi-
kelloa kaikissa harjoituspisteissä. Lajiharjoituksissa nouda-
tettiin lajiliiton urheilijan polun linjauksia. 

 
Urhean yläkoulutoimintaa kehittävät  
ja ohjaavat asiantuntijaryhmät 
Yläkoulujen rehtoritiimi 
Helsinki: pj Tuomas Raja, Leena Hiillos, Johanna Kallio, 
Johanna Kauppi, Maria Uutaniemi 
Espoo: Ellinor Hellman, Janne Oinonen 
Vantaa: Tommi Jokinen (uusi 2021) 
Suomen Olympiakomitea: Laura Tast, Antti Paananen 
Helsingin kaupunki, Kasvatus- ja koulutus: Kimmo 
Mustonen, Panu Hatanpää 
Urhea: Jari Savolainen (sihteeri), Simo Tarvonen  
 
Vantaan Urhea-toiminnan johtoryhmä 
Merja Kuokka, Tommi Jokinen, Suvi Lukkarila, Jari 
Savolainen 

Urhean yläkoulutyön vastuuhenkilöt 
Jari Savolainen - Kehittämispäällikkö 
Asla Jääskeläinen - fyysinen valmennus, koulutoiminta 
sekä Kisakallion yläkoululeiritys 
Suvi Lukkarila - Vantaan koordinaattori (2pv viikossa) 
Taina Ahola - Helsingin koordinaattori (1pv viikossa) 
Puistopolun peruskoulu, Helsingin kaupunki 

Yläkoulutyön vastuuasiantuntijat: 
Erika Pakkala - fysioterapia
Kim Forsblom - psyykkinen valmennus
Vili Jaakola - ravitsemus 

Yläkoulujen päiväleiritoimintaa Urhea-hallin painimolskilla. 
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Koulut on jaettu toimintamallin kolmeen eri toiminta-
malliin: urheiluyläkoulu, liikuntapainotteinen koulu ja 
liikuntalähikoulu. 

Urheiluyläkouluun haetaan yleisen soveltuvuus-
kokeen ja soveltuvuuskokeen lajiosan avulla, liikunta-
painotteiseen haetaan yleisellä soveltuvuuskokeella ja 
lähikouluihin mukaan otetaan kaikki urheilusta innos-
tuneet nuoret. 

Fysiikka- ja lajiharjoitusmahdollisuus on koulupäi-
vän yhteydessä tiistaiaamuisin ja keskiviikkoiltapäivi-
sin. Lisäksi osassa urheiluyläkouluja harjoituksia on 
räätälöity vielä enemmän koulupäivän yhteyteen la-
jiliitto ja seurayhteistyöllä. Valmennuksesta vastaavat 
seurojen valmentajat, koulujen opettajavalmentajat ja 
Urhean valmentajat 

Urhean verkostokoulut hyödyntävät opetuksessa 
Kasva urheilijaksi-oppisisältöjä (yleisvalmennus & op-
pikirjat).  Sisältöjen opetus tapahtuu pääasiassa valin-
naisen liikunnan oppitunneilla sekä urheiluyläkouluis-
sa sisältöjä käytössä myös terveystiedon, kotitalouden 
ja opintojen ohjauksen tunneilla. 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8 - 10 Urhea fysiikka- tai lajihar-
joitus

Kasva urheilijaksi -yleisval-
mennus/oppimateriaali

10 - 12 Koululiikunta Koulun  
valinnaisliikunta

12 - 14

14 - 15

15 - 17 Seuran oma harjoitus / Urhea 
fysiikka- tai lajiharjoitus

Koulut pyrkivät sijoittamaan liikuntatunnit ja Kasva urheilijaksi 
-yleisvalmennuksen lukujärjestykseen mahdollisimman toimivasti, mieluiten 
aamupäiviin

Seurat pyrkivät rakentamaan harjoitusviikonrytmityksen ja 
kokonaiskuormituksen mahdollisimman toimivaksi kokonaisuudeksi

Yläkoulujen harjoitusajat ja liikuntatunnit koulupäivän yhteydessä

Yläkoulutoiminnan 
sisältökonsepti ja rakenne
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EKAT BOJOT!
Elias Valtonen teki Urhea-hallin 

historian ensimmäisen virallisen 
korin 2.8. Suomi-Tanska 

-maaottelussa. 
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Asla Jääskeläinen oli yksi yläkoulujen päiväleirien vetäjistä
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Helsingin yliopiston opintopalveluiden ja UniSportin henki-
löstöä tutustui Urhea-kampukseen 5.11.2022.

Huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlström tapasi 
Urhean toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja Urhean 
uuden strategian ja Olympiakomitean asiantuntijakuvauk-
sen merkeissä.

Urhean toimitusjohtaja Simo Tarvonen ja Huippu-ur-
heilukoordinaattori Juha Dahlström osallistuivat Urhea Es-
poon ohjausryhmän työskentelyyn. Espoon kaupunki nosti 
Haukilahden ja Leppävaaran lukioiden urheilijoiden vuotui-
sen sisäänoton 50 urheilijaan.

Kaksoisura-asiantuntija osana  
valmennusryhmää
Olympiavalmennuskeskuslajien eli uinnin, rytmisen voimis-
telun, miesten telinevoimistelun ja yleisurheilun HAA-ryh-
män kanssa jatkettiin entistä tiiviimpää kaksoisurayhteis-
työtä, niin että Urhean ura-asiantuntija Tuuli Merikoski 
tai huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlström ovat osa 
valmentajajohtoista tiimiä. 

Judon kanssa aloitettiin vastaava yhteistyö ja purjeh-
duksen valmennuspäällikön kanssa kehitettiin purjehduk-
selle sopivaa kaksoisurayhteistyön mallia.

Huippuvaiheen kaksoisurawebinaari järjestettiin Olym-
piakomitean, Päijät-Hämeen urheiluakatemian ja LAB-am-
mattikorkeakoulun johdolla Lahdesta 16.9.2021. Webinaa-

rin teemana oli Opinnot urheilun tukena ja siihen osallistui 
parhaimmillaan yli 100 ihmistä. Urhean korkeakouluista ja 
toisen asteen kumppanuusoppilaitoksista webinaariin osal-
listui useita toimijoita. 

Aalto-yliopisto järjesti 30.11. kauppakorkeakoulun 
suunnittelijan Marie Perretin johdolla Haukilahden lukion 
oppilaille ja Espoon urheiluseuroille infotilaisuuden opis-
kelumahdollisuuksista Aalto-yliopistossa. Ammattijalkapal-
loilija Tim Väyrynen piti erinomaisen puheenvuoron mää-
rätietoisesta opiskelusta ammatin rinnalla. URA-säätiön 
opiskeluapurahojen jakotilaisuus järjestettiin tänä vuonna 
Olympiastadionin auditoriossa 1.12.2021. Useat Urhean ur-
heilijat saivat opiskeluapurahan. Vuoden URAteko -palkin-
to myönnettiin tänä vuonna Suomen Taitoluisteluliitolle ja 
Jatta Muhoselle materiaalipaketista uransa päättäville luis-
telijalle. 

URA-säätiön urheilija-apurahat jaettiin joulukuussa Olympiastadionilla. 

Ju
ha

 D
ah

ls
tr

öm

Tim Väyrynen puhui Aalto-yliopiston tilaisuudessa. 
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OPISKELU JA  
URASUUNNITTELU

Korkeakoulut jatkoivat toista vuotta etäopetuksessa. 
Toisen asteen oppilaitokset sen sijaan palasivat syk-
syllä lähiopetukseen. Oppilaitokset jatkoivat etä- ja 
verkko-opintojen kehittämistä ja monipuolistamista. 

Etäopiskelu on lisännyt huipulle tähtäävien urheilijoiden 
mahdollisuuksia yhdistää urheilu ja opiskelu.

Olympiakomitea aloitti valtakunnallisen prosessin Jukka 
Tirrin ja Laura Tastin johdolla, minkä tavoitteena on tunnis-
taa ja tunnustaa Huippu-urheilijamyönteiset korkeakoulut. 
Tavoitteena on parantaa huippuvaiheen urheilijoiden mah-
dollisuuksia yhdistää urheilu ja opiskelu. Huippu-urheilu-
koordinaattori Juha Dahlström toimi asiantuntijaryhmässä. 
Urhean korkeakoulut olivat koolla toukokuussa. Jukka Tirri 
perehdytti koordinaattorit Huippu-urheilijamyönteiset kor-
keakoulut -prosessin tavoitteisiin, toimintatapoihin ja aika-
tauluun.

Monipuolista asiantuntemusta 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus julkaisi Ville 
Vesterisen ja Olympiakomitean Pia Pekosen johdolla Asian-
tuntijatoiminnan kuvauksen huippu-urheilun toimintaym-
päristössä. Kuvauksessa ovat mukana suomalaisen kaksois-
uratyön tavoitteet ja toimintatavat.

Kisakallion urheiluopisto aloitti Urhea-kampuksella ur-
heilijoille suunnatun LPT-koulutuksen. Tutkintoon johtava 
koulutus lähti hyvin käyntiin ja siihen osallistuu lukion suo-
rittaneita huippu-urheilijoita.

Mäkelänrinteen lukion koripallon poikien HBA-ohjelma 
ja tyttöjen jalkapallon HFA- ohjelma kehittivät psyykki-
sen valmentajan Kim Forsblomin ja valmentajien johdolla 
urheilijoiden valmistautumista tuleviin ammattilaisuriin 
tapaamalla Teamsin avulla ulkomailla olevia suomalaisia 
ammattipelaajia. 

Omnian koripallo-ohjelma Omnia Basketball Academy 
vahvisti toimintaansa urheilijoiden opintojen edistymisen 
seurannassa ja siirsi osan lajiharjoittelusta Urhea-halliin. 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen erikoistutkija 
Kaisu Mononen ja Tuomas Vihinen tekivät Olympiakomite-
an Urheilija-pulssi-kyselyn kaksoisuravastauksista yhteen-
vedon ja analyysin, jota hyödynnettiin lajiryhmävastaavien 
kanssa käydyissä keskusteluissa ja Olympiakomitean tu-
kiurheilijoiden kohtaamisissa.

Yhteistyötä oppilaitosten kesken 
Urhean urheiluamikset Perho Liiketalousopisto, Stadin AO, 
Omnia ja Prakticum tekivät yhteissuunnittelua ja markki-
nointia oppilaitosten huippu-urheilijoille suunnatuista yli-
oppilaispohjaisista tutkinnoista.

Urhean huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlström 
jatkoi työtään Suomen Olympiakomitean urheiluakate-
miaohjelmassa huippuvaiheen kaksoisura-asiantuntijana. 
Hän osallistui Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä 
-ERS-hankkeen ohjausryhmään sekä Liikuntateknologian 
koulutuspolku huippu-urheilijoille Kainuussa -hankkeen 
ohjausryhmään.

Aalto-yliopiston Urhea-koordinaattorit jatkoivat sään-
nöllisiä kehittämistapaamisia ja Juha Dahlström osallistui 
tapaamisiin. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Elli Hä-
mäläisen ollessa opintovapaalla hänen työtään teki Marie 
Perret.

Helsingin yliopiston uutena Urhea-koordinaattorina 
aloitti keväällä opinto-ohjaaja Taru Leikas opintosuunniteli-
ja Mona Eidin siirryttyä toisen oppilaitoksen palvelukseen. 

Omnia Basketball Academy on urheiluamis Omnian  
koripallo-ohjelma
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Urhean vuosi 
valokuvina

1. Olympiavalmennuskeskus Helsingin 
julkistustilaisuudessa olivat mukana (vas.) Tarja 
Loikkanen, Riikka Lehtonen, Antti Paananen, 
Lotta-Maj Lahtinen, Amanda Kotaja, Oskar 
Kirmes, Oskari Mörö, Mikael Ylöstalo ja Simo 
Tarvonen. 

2. Helsingin kaupungin tuore pormestari Juhana 
Vartiainen leikkasi avajaisnauhan ensimmäisenä. 
HBA:n pelaajat Evert Ovaska (vas.) ja Iiro Tuomi 
pitelivät nauhaa. Kuva: Ville Vuorinen

3. Ida Heikkinen ja Lucas Airaksinen ottivat vastaan 
shekin Olympic Charity Golfissa.  
Kuva: Olympiakomitea

4. Sofia Pelander pelasi Susladiesin Suomi-Itävalta-
ottelussa Urhea-hallissa 6.8. Kuva: Ville Vuorinen 

5. Hollantilainen huippuvalmentaja Bart Bennema 
vieraili Urheassa 26.-27.11. 

6. Marko Ruti (kesk.) käy läpi koripalloareenan 
rakentamista HBA-valmentajien Juha Stenin 
(vas.) ja Hanno Möttölän kanssa. 

7. Paavo Arhinmäki Urhea-kampuksen avajaisissa. 
Kuva: Esa Aittokallio

8. Urhean asiantuntijatiimi purjehduksen Pariisi 
2024 –kickoff-tilaisuudessa joulukuussa.  
Kuva: Vesa Koivunen 

9. Suomen Valmentajat palkitsivat Urhean 
Valmentajien valmentaja –huomionosoituksella. 
Seppo Pitkänen oli vastaanottamassa palkintoa. 
Kuva: Esa Aittokallio

10. Vuoden 2021 Urhea-stipendin saivat uimari Laura 
Lahtinen, jalkapalloilija Lotta Lindström ja judoka 
Martti Puumalainen (ei kuvassa).  
Kuva: Esa Aittokallio

11. Judoka Martti Puumalainen vastaanotti Urhea-
stipendin Urhean toimistolla.  
Kuva: Juha Dahlström

12. Matti Mäki palkattiin Helsinki Swimming 
Academyn päävalmentajaksi kesällä 2021.  
Kuva: Uimaliitto

13. National Olympic Center Helsinki –kyltin 
kiinnitys toukokuussa 2021. 

14. Jouni Kinnunen aloitti talouskoordinaattorina 
helmikuussa 2021. Kuva: Esa Aittokallio 

15. Ensimmäinen työpäivä Urhea-kampuksella 
2.8.2021 alkoi iloisissa tunnelmissa yhteisellä 
maljojen nostolla. 

16. Oskari Mörö ja Sini Forsblom juonsivat Urhea-
kampuksen avajaiset 10.12.2021.  
Kuva: Esa Aittokallio

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 15. 16.14.
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OVO kilpaili Suomessa järjestetyissä joukkuevoimistelun MM-kisoissa sekä aikuisten että 
nuorten sarjoissa. Aikuisten sarjassa OVO jäi niukasti 4. sijalle. 

Urhean kampuksen laajentumishankkeen ja keväällä 
2019 saadun Olympiavalmennus- keskusstatuksen 
(kesä- ja jäälajit) myötä syntyi ajatus jonkinlaisen “ke-
hittämön” synnyttämisestä Urheaan. 

Vuoden 2020 aikana haastateltiin Urhean verkoston 
toimijoita kuten urheilijoita, asiantuntijoita, valmentajia 
ja yhteistyöverkostojen toimijoita ja järjestettiin muutama 
työpaja. Haastatteluissa haluttiin kuulla verkoston toimijoi-
den näkemyksiä siitä, mihin suuntaan Urhean kehitystoi-
mintaa tulisi johtaa. Tavoitteeksi ajateltiin Urhean ydinteh-
tävien, urheiluvalmennuksen ja kaksoisuratyön tukeminen.

Tärkeimmät johtopäätökset toiminnan  
kehittämiseksi:

• Tiedolla johtaminen (tutkittu ja kokemustieto)
• Osaamisen kehittäminen (koulutus ja oppiminen)
• Innovaatiot (toimintatavat ja teknologia)
Isoksi mahdollisuudeksi nähtiin yhteistyö Urhean toi-

mintaympäristön merkittävien tutkimus-, koulutus- ja ke-
hitystahojen kanssa.

Vuonna 2021 käynnistettiin Urhean koulutus- ja TKI-toi-
minta osana Urhean organisaatiota. Toimintaa resursoitiin 
Kisakallion Urheiluopiston Asko Härkösen ja Perho Liike-
talousopiston Tuuli Merikosken osa-aikaisilla työpanoksilla. 
Toiminnan päävastuu oli Kisakalliolla.  

Koulutus
Tavoitteeksi asetettiin kartoittaa valmentajakoulutuksen 
tarpeet Urhean toimintaympäristössä ja mahdolliset yh-
teistyökumppanit. 

Ensimmäisen vuoden aikana todettiin sekä täydentä-
vien että tutkintoihin johtavien koulutusten tarve. Tutkin-
toihin johtavien koulutusten osalta käynnistettiin yhteistyö 
Jyväskylän liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa, tavoit-
teena mahdollistaa suunnitelmallinen työssä oppiminen 
valmennuksen opiskelijoille. 

Koronan helpotettua keväällä 2021 toteutettiin muuta-
ma pilotinomainen tutustumisjakso valmennuksen opiske-
lijoille Urhean ja Kisakallion valmennusympäristöissä. Pi-
lotteja jatkettiin laajennettuina syksyn 2021 aikana, jolloin 
mm. mahdollistettiin harjoittelujakso Urhean kampukselle 
muuttaneella Helsingin urheilulääkäriaseman testausase-
malla. Opiskelijoilta ja työnohjaajilta saatiin hyvää palau-
tetta. 

Myös Haaga-Helia AMK:n kanssa käynnistettiin kes-
kusteluja valmennuksen opiskelijoiden työssäoppimisen 
edistämiseksi Urhean toimintaympäristössä. 

Tavoitteena oli myös käynnistää Urhean kampuksella 
urheilijoille suunnattu liikunnanohjauksen perustutkinto, 
Urhea LPT. Pilotti käynnistettiin onnistuneesti Kisakallion 
vetämänä syksyllä 2021 (kts Kisakallion toiminnasta ker-
tova osio).

TKI-toiminta 
Tavoitteeksi asetettiin huipputason osaamisen tuottaminen 
Urhean arkeen

• hyödyntäen suomalaista sekä kansainvälistä  
 urheilun ja liikunnan tutkimus- / kokemustietoa

• mahdollistaen urheilun innovaatiotoiminta  
 hyödyntäen Urhean verkostoja ja toiminta- 
 ympäristöä sekä

• osallistuen aktiivisesti suomalaisen  
 (huippu-)urheilun datastrategian kehitystyöhön.

Tutkimustoiminnan osalta käynnistyi kaksi hanketta: 
UKK-instituutin vetämä Nuteha-hanke ja Helsingin liikun-
talääketieteen keskuksen käynnistämä Ympäristöfysiologi-
an (EP2) -kehityshanke. Molemmissa hankkeissa Urhealla 
oli verkoston toimijoita yhdistävä rooli. Mm. nuorten urhei-
lijoiden fyysistä aktiivisuutta mittaavalle Nuteha-hankkeel-
le sekä OKM että STM myönsivät merkittävän hankerahoi-
tuksen.

Urhean toimesta osallistuttiin aktiivisesti Olympiako-
mitean vetämään urheilun ja liikunnan datastrategiahank-
keeseen, jonka tavoitteena oli synnyttää konsortiosopimus 
liikunnankoulutuskeskusten, Olympiakomitean, KIHU:n ja 
Urhean/Kisakallion välille. Sopimuksen tavoitteeksi ase-
tettiin kansallinen urheilu- ja liikuntadatan keräys- ja hyö-
dyntämisjärjestelmä. Sopimuksen valmistelun jatko siirtyi 
vuodelle 2022. 

Innovaatiotoiminnan kehittämiseksi perustettiin oma 
innovaatiotiimi, jossa oli erityisosaamista innovaatiotoi-
minnan osalta. Tiimi kokoontui muutamia kertoja syksyn 
aikana. Kokouksissa keskusteltiin innovatiivi-
sen ilmapiirin ylläpitämisestä ja edelleen 
kehittämisestä. Tärkeiksi kehittä-
misen kohteiksi katsottiin mm. 
dialogisuus ja verkostotoi-
minnan osaaminen sekä 
keskeisten käsitteiden 
määrittäminen. Edel-
listen edistämisek-
si käynnistettiin 
kehitystyö, joka 
jatkuu vuonna 
2022.

KOULUTUS JA TKI-TOIMINTA KISAKALLIO
Urheilijoille suunnattu LPT vahvistaa  
Kisakallion ja Urhean yhteistyötä
Kisakallion Urheiluopiston valmennuskeskus on toiminut 
tiiviissä yhteistyössä pääkaupunkiseudun urheiluakatemi-
an kanssa vuodesta 2014. 

Kisakallion valmennuskeskuksen roolina on ollut urhei-
lutapahtumien järjestäminen (turnaukset ja harjoitusotte-
lut), kumppanilajien urheilijoiden leiritys ja testaaminen, 
yläkoululeiritys sekä valmentajakoulutus. 

Koronapandemia hankaloitti edelleen hiukan Kisakal-
lion valmennuskeskuksen toimintaa. Vuoden 2020 kaltais-
ta opiston sulkemista ei kuitenkaan tarvinnut tehdä, vaan 
toimintaa oli ympäri vuoden. 

Kumppanilajien menestys
Kisakallion kumppanilajien urheilijat menestyivät hyvin 
olympiavuoden arvokisoissa. 

Tokion olympialaisiin osallistui 5 purjehtijaa, joista par-
haiten menestyi Tuula Tenkanen sijoittuen viidenneksi. 
Muut purjehtijat kisoissa olivat: Kaarle Tapper (9.), Sinem 
Kurtbay/Akseli Keskinen (13.) ja Tuuli Petäjä-Siren (14.). Am-
pujia kisoissa oli 3: Eetu Kallioinen (4.), Satu Mäkelä-Num-
mela (24.) ja Lari Pesonen (28.). 

Susijengi selvitti tiensä vuoden 2022 EM-kisoihin, voit-
taen ratkaisupeleissä Sveitsin ja Georgian.  Vuoden 2023 
MM-karsinnat Susijengi aloitti tappiolla Ruotsille ja voitolla 
Kroatiasta. Susiladies hävisi vuoden 2021 EM-karsintaotte-
lunsa, eikä selvinnyt EM-kisoihin. Miesten käsipallomaa-
joukkue hävisi EM-karsintapelinsä eikä selviytynyt vuoden 
2022 EM-kisoihin.

Rytmisen voimistelun MM-kilpailuissa Japanissa Suo-
men joukkue oli hienosti 15. 2-ottelussa (pallot ja vanne/

keila). Yksilökilpailuissa ensikertalainen Elisabeth 
Jamil oli keilaohjelmassa sijalla 35. Joukkuevoi-

mistelu MM-kisat järjestettiin Helsingissä 
marraskuussa 2021. Tamperelainen Minetit 

voitti upeasti kultaa ja espoolainen OVO 
oli neljäs. Juniorisarjassa suomalaiset 

pärjäsivät myös hienosti, Minettien 
juniorit olivat 2. ja OVO:n juniorit 3.

Koulutustoiminta
Koulutustoiminnassa avattiin uusi 
sivu, kun Kisakallio käynnisti 
Urhea-kampuksella urheilijoille 
suunnatun liikunnan perustut-
kinnon, jonka suoritettuaan val-
mistuu liikuntaneuvojaksi. 

Koulutuksen aloitti 20 urheilijaa useista eri lajeista ja 
vastuuopettajana toimi Jukka Hokka. Pilottikoulutus suun-
niteltiin huippu-urheilijoiden valmennuksen ehdoilla. En-
simmäisen syksyn aikana urheilijat ovat edenneet hyvin 
opinnoissa ja urheilussa. 

Kirkkaimpana tuloksena Emil Soravuon MM-pronssi 
permantovoimistelussa. Koulutusmalli aiotaan vakinaistaa, 
mikäli kokemukset ja palaute ovat edelleen hyviä ensim-
mäisen vuoden jälkeen. 

Ammatillista koulutustoimintaan toteutettiin edelleen 
valmentajan ammattitutkinnon (VAT) ja valmentajan eri-
koisammattitutkintojen (VeAT) muodossa. Koripallon As-
sist Centerin toimesta toteutui juniorivalmentajaverkosto 
(JVV), huippukoripallovalmentajatutkinto (HKVT), 2-tason 
koulutukset sekä kouluttajakoulutukset, yläkouluvalmenta-
ja- ja naiskoripalloverkostotoiminnot. Voimistelussa toteu-
tettiin VOK 1- ja 2-koulutuksia. Ampumaurheiluun liittyen 
toteutettiin tarkkuuslajien VOK 1- ja 2-koulutuksia. 

KIHU:n kanssa jatkettiin kestävyyden miniseminaari-
sarjan toteuttamista. Lokakuussa järjestettiin uintia ja tri-
athlonia koskeva jakso. Teemana oli arvokisoihin valmistau-
tuminen. 

Leiritystoiminta ja kilpailutapahtumat
Yläkoululeirityksen suosio kasvoi koronasta huolimatta. 
Leiritykseen osallistui noin 600 urheilijaa joukkuevoimiste-
lusta, rytmisestä voimistelusta, kori-, käsi- ja lentopallosta, 
ringetestä, suunnistuksesta, purjehduksesta, cheerleadin-
gistä, jääkiekosta (tytöt), ja ampumaurheilusta.

Maajoukkueiden leiritystoimintaa toteuttivat koripallo-, 
käsipallo-, voimistelu-, ampumaurheilu- ja ringetteliitot. 
Osassa leirityksiä toteutettiin myös testaustoimintaa.

Koronapandemian hiukan hellitettyä, päästiin taas jär-
jestämään erilaisia kilpailutapahtumia, mm.:  kv. Koripal-
lon PM-turnaus (U16 ja U18 tytöt ja pojat), pöytätenniksen 
Finlandia Open, ampumaurheilun (ilma-aseet) Leppä Grand 
Prix.
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Purjehduksen yläkoululeiri Kisakalliossa on 
ensimmäinen osa purjehtijoiden maajoukkuepolkua
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Puolustusvoimien Urheilukoulu on nyt toiminut seitse-
män vuotta Santahaminassa. Tämä on ollut mielen-
kiintoinen ja antoisa matka, jonka varrella olemme 
oppineet paljon yhteistyöstä ja sidosryhmien merki-

tyksestä. Tuki, jota olemme saaneet Pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemialta ja lajiliitoilta näiden vuosien aikana on 
ollut merkittävä. ‘Urheilija keskiössä’ on kaiken lähtökohta, 
mutta urheilijan taustalla olevaa tukiverkostoa tulee myös 
kehittää koko ajan. 

Loppukesästä avattu Urhea-halli vastaa tähän haastee-
seen ja tulee tukemaan myös merkittävästi Urheilukoulus-
sa palvelevien urheilijoiden päivittäis- ja leirivalmennusta. 
Tämän myötä Urheasta tulee Urheilukoululle entistäkin 
tärkeämpi yhteistyökumppani. 

Arvokisamenestystä liikunta-aliupseereille
Urheilukoulussa on suorittanut varusmiespalveluksen 43:n 
toimintavuoden aikana noin 7200 urheilijaa 59 eri lajiryh-
mästä. Nämä urheilijat ovat saavuttaneet useita satoja arvo-
kisamitaleja vuosikymmenien aikana. 

Tätä ketjua Urheilukoulussa ovat jatkaneet meillä pal-
velevat yhdeksän liikunta-aliupseeria, jotka kaikki ovat yk-
silölajien huippu-urheilijoita. Heille vuosi 2021 oli erittäin 
menestyksekäs. 

Kersantti Ristomatti Hakola voitii hiihdon parisprintin 
MM-hopeaa yhdessä parinsa Joni Mäen kanssa. Siirretyt 
Tokion kesäolympialaiset olivat myös urheilijoillemme me-
nestyksekäs; kersantti Eetu Kallioinen oli skeet-ammunnan 
4., Arvi Savolainen kreikkalaisroomalaisen painin 98kg sar-
jan 5. ja Elias Kuosmanen raskaan sarjan 16. Lisäksi Mart-
ti Puumalainen oli judon MM-kisojen 7. ja Miika Kirmula 
suunnistuksen MM-kisojen 7.

Pandemia vaikutti 
myös Urheilukoulussa
Menneen vuoden suurin toi-
mintaan vaikuttava asia oli 
varmasti edelleen vallinnut 
koronapandemia. Toisaalta 
saimme edellisenä vuonna 
hyvän ”sisään ajon” tähän 
tilanteeseen, joten haasteet 
vuonna 2021 olivat huomat-
tavasti pienemmät kuin edel-
lisenä vuonna. 

Valmennuksen osalta 
pystyimme toteuttamaan 
kaikki suunnitellut valmen-
nusleirit eri Urheiluopistoilla. 
Leirivuorokausien määrässä 
mennyt vuosi oli kaikkien ai-
kojen paras, koska talvella ja 

PUOLUSTUSVOIMIEN 
URHEILUKOULU 

keväällä urheilijoiden ulkomaanleirit ja -kilpailut pääosin 
peruuntuivat ja he pääsivät osallistumaan meidän tarjoa-
maan leiritykseen. 

Toinen merkittävä pandemian aiheuttama muutos toi-
mintaamme oli pääsykokeiden peruminen huhtikuulta. 
Muutimme pääsykokeet puhelinhaastatteluksi sekä pyy-
simme meille hakeneiden urheilijoiden valmentajilta lau-
sunnot urheilijoista. Tarkensimme lajiliitoille lähettämiäm-
me ohjeita, jotta saisimme kaikista hakeneista urheilijoista 
mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan urheilullisesta ta-
sosta ja heidän potentiaalistaan. 

Lokakuun pääsykokeet pystyimme järjestämään taas 
normaalisti Santahaminassa, tosin tiukoin karanteenira-
joittein. Lisäsimme pääsykoepäivien määrä ja pienensimme 
päivittäistä kokelaidenmäärää, hakijat eivät olleet tekemi-
sissä palveluksessa olevien kanssa jne. Vallitseva pandemia 
ei vaikuttanut merkittävästi hakijamääriin. Kevään 2021 
saapumiserään haki 174 urheilijaa ja syksyn 2021 saapumi-
serään 210 urheilijaa.

Lisäystä harjoituspäivissä
Vaikka nämä haasteet olivat viime vuonnakin varsin mer-
kittäviä, niin onnistuimme mielestämme varsin hyvin ur-
heiluvalmennuksen toteutuksessa. Pystyimme lisäämään 
merkittävästi valmennusleiripäivien määrää, johtuen pan-
demian aiheuttamasta 2:1 koulutusrytmistä, jolloin urheili-
jamme saivat huomattavasti aiempaa enemmän laadukkai-
ta harjoituspäiviä huippuolosuhteissa. 

Lisäksi meidän valmennus ja fysioterapia oli kaikilla 
näillä leireillä tukemassa heidän harjoitteluaan. Varusmie-
hiltä keräämämme palautteen perusteella palveluksessa 
olleista urheilijoista peräti 72% koki kehittyneensä ja 51% 
koki harjoittelun laadun parantuneen varusmiespalveluk-
sen aikana. Koen nämä erittäin hyviksi tuloksisiksi, kun 
huomioi, että 50% palvelusajasta käytetään sotilaskoulu-
tukseen.

Santahaminassa Urheilukoulun valmennuskeskus vas-
taa urheilijoiden päivittäisvalmennuksen toteuttamisesta. 
Vuonna 2021 järjestimme urheilijoille 62 aamuvalmennus-
tapahtumaa, joista jokainen oli rakennettu tietyille lajiryh-
mille.  

Harjoituksissa huomioitiin urheilijoiden mahdolliset 
puutteet taidossa, lihastasapainossa tai liikkuvuudessa.  
Säännöllisellä harjoittelulla on päästy jo muutaman harjoi-
tuskerran jälkeen näissä asioissa eteenpäin ja samalla edes-
autetaan, että urheilijat pysyisivät mahdollisimman ter-
veinä. Oleellista on ollut, että olemme pystyneet pitämään 
kaikki meidän harjoituspaikat auki koko pandemian ajan. 

Mennyt vuosi oli myös hankintojen osalta meille tärkeä. 
Panostimme paljon hankinnoissa urheilijoiden palautumis-
ta edistäviin välineisiin ja laitteisiin. Olemme hankkineet 
mm palautumispatjoja ja -housuja sekä kylmähoitolaitteita.

URHEA-KAMPUS ON VALMIS! 
Lähes kymmenen vuoden suunnittelun 

ja rakentamisen urakka kruunautui 
elokuun alussa, kun Urhea-halli avasi 
ovensa. Elettiin koronapandemian ai-

kaa ja areenalle suunniteltu kolmen maan 
miesten koripalloturnaus supistui Suomi – 
Tanska tuplaotteluun. Siitäkin huolimatta 
tunnelmat olivat katossa, kun pallo lensi 
ensi kerran ilmaan virallisessa ottelussa 
tiistaina 2.8 klo 18.30. 

Ennen ottelun alkua suoritettiin vi-
rallinen areenan käyttöönotto ja vihki-
minen. Vihkisanat lausui Helsingin por-
mestari Juhana Vartiainen ja avajaisista 
tuttua silkkinauhaa olivat leikkaamassa 
koripalloilijat Petteri Koponen ja Elina 
Koskimies, koripallolegendat Lea Hakala 
ja Anssi Rauramo, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön ylitarkastaja Samuli Rasila, Mä-
kelänrinteen lukion rehtori Vesa Vihervä, 
Urhea-säätiön puheenjohtaja Juha Ojajär-
vi, Urhea-halli Oy:n puheenjohtaja Sampo 
Suihko sekä Urhea-säätiön toimitusjohta-
ja Simo Tarvonen. 

Vaikkakin rakentamisen viimeistely-
töitä tehtiin pitkin syksyä ja koronapan-
demia toi mukanaan erilaisia rajoituksia, 
Urhea-hallin urheilutilat tulivat heti ovien 
avauduttua kovaan käyttöön. Ensimmäi-
set asukkaat muuttivat Urhea-kotiin elo-
kuun ensimmäisenä päivänä ja opiskelijat 
valtasivat Mäkelänrinteen lukion uudet 
opetustilat elokuun puolessa välissä. Näin 
kampus oli täydessä käytössä ja innostu-
nut kuhina eri tiloissa käsin kosketelta-
vaa.

Lukuisat vierailijaryhmät vierailivat 
syksyn aikana kampuksella. Vilkkaimpina 
viikkoina vierailijaryhmiä oli lähes kym-
menen. Myös media innostui kampukses-
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ta. Useat eri mediat välittivät kuvaa ja jut-
tuja uudenlaisesta urheilukeskittymästä 
keskellä Helsinkiä. 

Varsinaisia avajaisia saatiin odottaa 
aina joulukuulle, kunnes vihdoin perjan-
taina 10.12 vietettiin reilun 200 vieraan 
kanssa koko kampuksen Grand Opening 
-juhla. Juhlan pääpuhujat olivat urheilu-
ministeri Antti Kurvinen, apulaispormes-
tari Paavo Arhinmäki ja Olympiakomitean 
puheenjohtaja Jan Vapaavuori. Juhla tun-
tui niin hyvältä! Olimmehan yhdessä saa-
neet aikaan jotain sellaista, johon harva 
uskoin ja jota vielä harvempi olisi lähte-
nyt edes kokeilemaan. Urhea-kampus oli 
valmis!  
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HULA:n johtaja Juha Peltonen esittelee uutta 
testausmattoa Urhean hallintoneuvoston 

puheenjohtaja Henrik Wolffille
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Vuosikymmenten unelmaa täyttyi, kun Urhea-halli val-
mistui ja aloitti toimintansa elokuussa 2021. Hallin 
vihkiäiset vietettiin elokuussa, mutta koronan aiheut-
tamien yleisörajoitusten takia varsinaiset avajaiset pi-

dettiin joulukuussa.
Urhea-halli on suomalaisen huippu-urheilun koti ja ar-

kiharjoituskeskus. Halli on kooltaan 14 000 m2, mistä ur-
heilutiloja on 8 000 m2. 

Hallissa on harjoitustilat koripallol-
le (kaksi täysimittaista kenttää), ryt-
miselle voimistelulle (kaksi kanveesia), 
telinevoimistelulle (naisten ja miesten 
telineet), judolle (kaksi tatamia), pai-
nille (kaksi molskia) ja yleisurheilulle 
sekä kaikkien lajien yhteinen 800 m2 
voimaharjoittelutila, yleisharjoitteluti-
la, peilisali ja taitosali. Hallissa toimii 
kesä- ja jäälajien Olympiavalmennus-
keskus. Training room on suunniteltu 
vammakuntoutukseen. Urhea-säätiön 
moniammatillinen tiimi toimii urheili-
joiden ja valmentajien tukena. 

Urhea-halli myös operoi Urhea-ko-
din yhteydessä sijaitsevaa viittä lyhytaikaiseen majoituk-
seen tarkoitettua huoneistoa (alppimaja) ja kuntosalia, joita 
voi varata myös korkeanpaikan leiritykseen.

Hallin elinkaareksi suunniteltu  
vähintään 50 vuotta
Ympäristönäkökohdat on huomioitu hallin suunnittelussa 
ja käytössä. Halliin kuljetaan julkisella liikenteellä, eikä 
asiakaspaikoitusta ole lainkaan. Hallin ja opiskelijoiden 
asuintalon katolla on aurinkopaneelit, joiden avulla tuo-
tetaan lähes neljännes sähkönkulutuksesta. Ostamamme 
sähkö on ilmastoneutraalia vesi- ja tuulisähköä, joiden tuo-
tantoon liittyvät päästöt kompensoidaan. 

Liiketunnistimien avulla säästetään sähköä, koska va-
laistus syttyy vain, jos joku on tilassa. Uusiutuvalla maa-

URHEA-HALLI ALOITTI  
TOIMINTANSA 

Elokuussa Urhea-kampukselle avattiin Ur-
hea-koti, jonka myötä tavoitteena on mahdol-
listaa urheilijoille optimaaliset olosuhteet asu-
miselle lähellä harjoitus- ja opiskelupaikkaa. 

Ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon 1.8.2022 
klo 8 alkaen. Tunnelma oli innostunut ja odotta-
va, olihan Urhea-koti monelle nuorelle urheilijalle 
myös se paikka, johon he muuttivat ensimmäistä 
kertaa pois lapsuudenkodistaan. 

Ensimmäisten asukkaiden muuttoa seurattiin 
1.8. Urhean somekanavissa. Elokuun alussa asuk-
kaita muutti 95. Seuraavien kuukausien aikana 
loputkin asunnot alkoivat täyttyä ja vuodenvaih-
teessa asukkaita oli 157.  

Avointen ovien päivä pidettiin 9.9. Urhea-ko-
din asukkaille järjestettiin ensimmäinen yhteinen 
asukastapahtuma, Pizzaa & korista -asukasilta 
12.11., eli asukkaat ruokailivat yhdessä asuintalon 
yhteistiloissa ja menivät katsomaan Urhea-hallis-
sa pelattua HBA:n ottelua.

Monipuoliset tilat urheilijoiden käytössä 
Urhea-koti on tarkoitettu urheilussa huipulle täh-
tääville ja samanaikaisesti toisen tai korkea-asteen 
tutkintoa HOAS:n toiminta-alueen oppilaitoksissa 
suorittaville urheilijoille. Tutkinnon tulee olla opin-
totukikelpoinen. Asukasvalinnassa huomioidaan 
ARA-säännökset ja painotetaan urheilullista tasoa 
sekä valmentautumista Urhea-kampuksella.

Asuintalossa on opiskelijoille 83 asuinhuoneis-
toa 11 kerroksessa ja näissä yhteensä 166 asuin-
huonetta. Lisäksi Urhea-kodissa on 10 Urhea-hal-
lin hallinnoimaa lyhytaikaiseen majoitukseen 
tarkoitettua huonetta, joita voidaan käyttää val-
mentautumisleireihin sekä korkeanpaikan harjoit-
teluolosuhteena. 

Talo sijaitsee rauhallisella paikalla puiston vie-
ressä, ja ylemmistä kerroksista on näköala yli koko 
Helsingin aina merelle asti. Urhea-hallista ja lu-
kiosta on suora yhteys opiskelijoiden asuintaloon 
Urhea-kotiin.  

Asukkaiden käytössä on yhteistiloja mm. kol-
me oleskelutilaa, joista kahdessa on yhteiskeittiö, 
lukusali, saunatilat ja itsepalvelupesula. Jokaiselle 
asukkaalle on oma säilytyskaappi kellarissa ja pyö-
räparkki. Lisäksi asukkaiden käytössä ovat DNA 
Kaapeli-TV:n peruskanavat sekä DNA Taloyhtiö-
laajakaista, perusnopeus 200M. 

Korkeanpaikan leiritystä hyödyntäville asuk-
kaille on erillinen, korkean paikan harjoitteluun 
soveltuva harjoitteluhuone.

URHEA-KOTI 

kaasulla saavutetaan merkittävä CO2-kuorman lasku hal-
lin lämmityksessä. Tontille istutettiin runsaasti pensaita ja 
puita.

Syksystä alkaen Urhea-halli on ollut aktiivisessa käytös-
sä ja käyttöaste on korkea. Päivisin hallissa harjoittelevat 
Olympiavalmennuskeskuksen urheilijat, eri lajien maajouk-
kueet, akatemiaurheilijat ja Mäkelänrinteen lukion opiske-
lijat. Illat ja viikonloput on pyhitetty pääkaupunkiseudun 
urheiluseuroille. Kaikkiaan hallin vakiovuoroja hyödyntää 
yli 40 seuraa ja lajiliittoa. Viikonloppuisin hallin areenal-
la järjestetään yleisötapahtumia kuten koripallo-otteluita, 
painiturnauksia ja voimistelukilpailuja. Urhea-halli toimii 
Susiladies-joukkueen kotihallina.

Syksyn koronarajoitukset eivät juuri vaikuttaneet Ur-
hea-hallin arkitoimintaan - vain tapahtumat kärsivät, kun 
yleisömäärä oli rajoitettu tai kielletty kokonaan.

Halliyhtiön enemmistöomistaja on Urhea-säätiö ja mui-
ta omistajia ovat Helsingin kaupunki, Suomen Voimistelu-
liitto, Suomen Urheiluliitto, Koripallosäätiö, Urheiluopisto-
säätiö ja Kisakalliosäätiö.

Hallin PDF-esite
Skannaa kuva ja tutustu!
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Urhea-hallin asiakaspalvelun työtiimi Sandra Coloma, Isabel Coloma ja Tomi Tuuha. 
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Emil Soravuo harjoittelee Urhea-hallissa päivittäin.
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Helsinki Football Academyn Viivi Moilanen oli yksi Urhea-
kodin ensimmäisistä asukkaista. 

Urheilua ja elämää varten.
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Vuosi 2021 oli Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian 
taustalla toimivan Urhean–säätiö sr:n kahdeksas toi-
mintavuosi. Koko kahdeksan vuoden ajan säätiön toi-
minta on kasvanut voimakkaasti niin toiminnan, hen-

kilöstömäärän kuin liikevaihdonkin näkökulmasta. Säätiön 
kasvaminen konserniksi Urhea-kampuksen rakentamisen 
myötä on lisännyt taloudellisia vastuita. Kaikesta muutok-
sesta huolimatta säätiön hallinto on kyennyt vastaamaan 
nopeaan kasvuun ja toimintaympäristön täydelliseen mul-
listukseen.

Vuoden keskeisiä tapahtumia hallinnon osalta olivat 
kampuksen toiminnan käynnistäminen ja siihen liitty-
vät toiminnot kuten kampuksen henkilöstön rekrytointi, 
asuintalon asuntojen vuokraustoiminta, Urhea-hallin tilo-
jen vuokraaminen sekä kiinteistöhuolto. 

Säätiön varsinaisen toiminnan osalta hallinnon tärkeä 
uudistus oli siirtyminen viiteen tiimiin, joita johtavat vas-
tuulliset tiimienvetäjät. He toimivat samalla oman tiiminsä 
henkilöiden esihenkilöinä. Viisi tiimiä ovat valmennustiimi 
(vastuullinen Simo Tarvonen), asiantuntijatiimi (Mika Saa-
ri), kaksoisuratiimi (Juha Dahlström), yläkoulutiimi (Jari 
Savolainen) sekä koulutus- ja TKI-tiimi (Asko Härkönen). 
Koska Simo Tarvonen toimi tiimienvetäjien lähiesihenki-
lönä, toimi Juha Dahlström lajivalmentajien esihenkilönä. 
Marianne Hoffren toimi hallintohenkilöstön esihenkilönä 
ja Kaisa Vikkula vastasi Urhea-halli Oy:n henkilöstöstä.  

Toiminnallinen yhteistyö Suomen Olympiakomitean 
kanssa jatkui tiiviinä muun muassa henkilöstön yhteispalk-
kausten muodossa. Urhea-konsernin toimitusjohtaja Simo 
Tarvonen toimi lisäksi Mäkelänrinteen lukion apulaisrehto-
rina sekä Urhea-halli Oy:n toimitusjohtajana ja Urhea-asun-
not Oy:n hallituksen puheenjohtajana. 

Henkilöstö 
Urhea-konserni toimi vuoden aikana työnantajana 47 hen-
kilölle. Heistä 38 (29 päätoimista ja 9 osa-aikaista) työsken-
teli Urhea-säätiölle ja 9 (7päätoimista ja 2 osa-aikaista) Ur-
hea-halli Oy:lle. 

Säätiön puolella uusina työntekijöinä aloittivat Sini 
Forsblom (tiedottaja), Jouni Kinnunen (talouskoordinaatto-
ri), Janica Järvenpää (psyykkinen valmentaja), Mati Kirmes 
(telinevoimisteluvalmentaja), Olli-Pekka Mykkänen (para-
nuorten yleisurheiluvalmentaja) ja Matti Mäki (uintival-
mentaja). Urhea-halli Oy:n työntekijät olivat liiketoiminta-
johtaja Kaisa Vikkulaa lukuun ottamatta uusia. 

Hallintoneuvosto 
Hallintoneuvosto vastaa Urhean strategisesta kehittämis-
työstä ja tekee suuret linjapäätökset. Myös tilinpäätöksen 
vahvistaminen ja uusien kumppanien hyväksyminen ovat 
hallintoneuvoston tehtäviä.  

HALLINTO
Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana neljästi. 

Kaikki kokoukset pidettiin etäkokouksina koronapande-
miasta johtuen. Puheenjohtajana jatkoi professori Henrik 
Wolff ja varapuheenjohtajina Helsingin kaupungin liikun-
tajohtaja Tarja Loikkanen sekä Suomen Taekwondoliiton 
edustaja Teemu Heino. Keskeisiä käsiteltäviä asioita vuo-
den aikana olivat kampuksen rakentaminen ja käyttöönot-
to, olympiavalmennuskeskus Helsingin käynnistäminen, 
vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja budjetti sekä laajen-
tuneen toiminnan seuranta. 

Hallitus 
Hallituksen tehtävänä on tehdä operatiivisia päätöksiä, val-
voa säätiön taloutta sekä valmistella asiat hallintoneuvos-
ton kokouksiin. Vuoden aikana hallitus kokoontui 11 kertaa 
sekä sen lisäksi se piti kolme sähköpostikokousta. Kokouk-
set pidettiin koronapandemian johdosta etä- tai hybridiko-
kouksina.  

Erityisesti hallitusta työllistivät kevään ja kesän kiivaa-
na jatkunut Urhea-kampuksen rakentaminen ja syksyn 

osalta kampuksen käyttöönotto. Vuoden aikana otettiin 
käyttöön myös uusi hallituksen työjärjestys, jonka myötä 
säätiö siirtyi lähiesihenkilöjohtamiseen. Näin kasvaneen 
henkilöstömäärän tarpeisiin kyettiin vastaamaan jousta-
vammalla ja tehokkaammalla johtamisjärjestelmällä. Vuo-
den päätöslistalla olivat lisäksi muun muassa yhteistyöso-
pimuksen tekeminen olympiavalmennuskeskus Helsingistä 
Helsingin kaupungin ja Suomen Olympiakomitean kanssa, 
yksityisen terveydenhuollon luvan laajentaminen koske-
maan myös lääkäritoimintaa sekä liittyminen kansainväli-
seen valmennuskeskusten järjestöön Association of Sport 
Performance Centres ASPC:hen.  

Hallituksen puheenjohtajana toimi Perho Liiketalous-
opiston rehtori Juha Ojajärvi ja varapuheenjohtajana Suo-
men Olympiakomitean ja KOK:n Urheilijavaliokunnan jäsen 
Emma Terho.  

Toimitusjohtaja 
Urhea-konsernin toimitusjohtaja toimi Simo Tarvonen. 

Talous- ja henkilöstöhallinto 
Urhea-säätiö sr:n talous- ja henkilöstöhallinnon vastuullise-
na toimi talous- ja henkilöstöpäällikkö Marianne Hoffrén. 
Hän vastasi myös Urhea-halli Oy:n sekä Urhea-asunnot 
Oy:n taloushallinnosta. 

Uusien toimintojen ja kasvun myötä talous- ja henki-
löstöhallinnon tiimiä vahvistettiin talouskoordinaattorilla 
(Jouni Kinnunen) sekä tiedottajalla (Sini Forsblom). 

Urheassa päivitettiin henkilöstösuunnitelmat, sekä työ-
suojelun toimintasuunnitelma koskemaan koko konsernia. 
Syksyllä järjestettiin koko henkilöstöä koskeva tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskysely, jonka perusteella suunnitelma päi-
vitettiin niin ikään koskemaan koko konsernia.  

Urhea-halli Oy 
Urhea-halli Oy:lle vuosi oli historiallinen. Kevään ja kesän 
kiivaan rakentamisen jälkeen Urhea-halli avattiin elokuun 
alussa. Toki viimeistelytyöt ja hallin varusteleminen jatkui 
koko loppuvuoden ajan. 

Kevään ja kesän aikana rekrytoitiin halliyhtiön hen-
kilöstö asiakaspalveluun, siivoukseen ja talotekniikkaan. 
Sandra Coloma valittiin asiakaspalvelun vastaavaksi ja Saa-
ra Ruti siivouksen vastaavaksi. He toimivat samalla esihen-
kilöinä omille tiimeilleen. Kaisa Vikkula vastasi halliyhtiön 
liiketoiminnasta ja henkilöstöstä. 

Rakentamisen taloudellinen loppuselvitys siirtyi ke-
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Siivouspäällikkö Saara Ruti ja siivoustyöntekijä Ravindra Kamble. 

Urhea-säätiön  
henkilöstö

41

Urhea-hallin  
henkilöstö

9
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LAJILIITOT
AKK-Motorsport
Suomen Golfliitto 
Suomen Judoliitto 
Suomen Jääkiekkoliitto 
Suomen Koripalloliitto 
Suomen Käsipalloliitto 
Suomen Lentopalloliitto 
Suomen Luisteluliitto 
Suomen Painiliitto 
Suomen Palloliitto
Suomen Pesäpalloliitto 
Suomen Purjehdus ja Veneily 
Suomen Pöytätennisliitto 
Suomen Ratsastajainliitto 
Suomen Salibandyliitto 
Suomen Squashliitto 
Suomen Sulkapalloliitto 
Suomen Suunnistusliitto 
Suomen Taekwondoliitto 
Suomen Taitoluisteluliitto 
Suomen Tanssiurheiluliitto 
Suomen Tennisliitto 
Suomen Uimaliitto 
Suomen Urheiluliitto 
Suomen Voimisteluliitto  

ASIANTUNTIJATOIMINTA
Bulevardin Klinikka 
Helsingin Urheilulääkäriasema 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 
SportFocus Oy 

KAUPUNGIT
Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki

MUUT
Puolustusvoimien Urheilukoulu  
Suomen Olympiakomitea  
Suomen Paralympiakomitea 
Urheiluopistosäätiö sr 

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 

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

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa 31.12.2021

Puheenjohtaja  
Ojajärvi Juha, 
Varapuheenjohtaja  
Terho Emma
Hako Jukka
Huurre Petteri
Krusberg Jan-Erik 
Laakso Maria 
Henrika Backlund
Suihko Sampo 
Tarkkanen Petri 

Urhea-halli Oy hallitus 2021Urhea-säätiö sr hallitus 2021
Puheenjohtaja 
Suihko Sampo  Urhea-säätiö sr
Varapuheenjohtaja  
Laakso Maria  Voimisteluliitto 
Hako Jukka  Urheiluopistosäätiö sr 
Martti Kivi  Urheiluliitto
Kaario Mammu  Urhea-säätiö sr
Krusberg Jan-Erik  Urhea-säätiö sr
Laine-Hendolin Kirsti  Helsingin kaupunki
Rasimus Osmo  Helsingin kaupunki (29.11. asti)
Sakari Heikkinen Helsingin kaupunki (29.11. alkaen)
Segersvärd Olli  Koripallosäätiö sr
Tarkkanen Petri  Kisakalliosäätiö sr

väälle 2022, mutta jo vuoden lopussa voitiin todeta, että 
rakentamisen kustannukset pysyivät hyvin budjetoidussa 
ja suunniteltu aikataulu toteutui muutaman viikon viivettä 
lukuun ottamatta. Kaikkiaan voidaan todeta, että yhteistyö 
urakoitsijoiden kanssa sujui hyvin. Myöskään korona ei lo-
pulta aiheuttanut merkittävää haittaa rakentamiselle, vaik-
kakin aiheutti muutamia todella täpäriä tilanteita. Hallin 
käyttäjien palaute oli erittäin hyvää. 

Urhea-halli vihittiin käyttöön 2.8.2021 Suomi – Tans-
ka miesten koripallomaaottelulla. Hallin vihkisanat lausui 
Helsingin uusi pormestari Juhana Vartiainen. Koronapande-
mian johdosta katsojia tilaisuuteen ei juuri saatu ottaa. Ko-
ronasta johtuen myös koko kampuksen avajaiset, ns. Grand 
Opening, pidettiin 10.12.2021. Juhlapuhujina avajaisissa 
olivat muun muassa urheiluministeri Antti Kurvinen, Hel-
singin apulaispormestari Paavo Arhinmäki sekä Olympiako-
mitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.  

Halliyhtiön hallitus piti vuoden aikana yhteensä 10 ko-
kousta. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.4.2021. Lisäk-
si pidettiin ylimääräinen yhtiökokous 29.11.2021, kun Hel-
singin kaupunki nimesi hallitukseen uuden jäsenen Sakari 

Heikkisen Osmo Rasimuksen siirryttyä muihin tehtäviin 
pois kaupungin palveluksesta. 

Urhea-halli Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi Es-
poon koulutuskuntayhtymä Omnian johtaja Sampo Suihko, 
varapuheenjohtaja Voimisteluliiton pääsihteeri Maria Laak-
so ja toimitusjohtajana Simo Tarvonen. Rakennustoimikun-
nassa toimivat Sampo Suihko, Simo Tarvonen, Osmo Ra-
simus, rakennuttajakonsultti Stig Helminen (Indepro Oy), 
urheilupaikkarakentamisen konsultti Marko Ruti (Kisakal-
liosäätiö) sekä liiketoimintajohtaja Kaisa Vikkula. 

Urhea-asunnot Oy 
Urhea-säätiön omistama Urhea-asunnot Oy vuokraa kam-
puksen urheilijoille tarkoitettua asuintaloa Urheakotia 
opiskeleville urheilijoille. Urhea-asunnot Oy:llä ei ole omia 
työntekijöitä, vaan se ostaa tarvittavat palvelut Urhea-sää-
tiöltä.   

Muita keskeisiä tapahtumia vuoden aikana 
Olympiavalmennuskeskus Helsinki käynnistettiin viralli-
sesti 11.6.2021 Helsingin kaupungintalolta striimatussa ti-
laisuudessa. Julkistamista edelsi yli vuoden valmistelutyö 
yhdessä Voimisteluliiton, Koripalloliiton, Urheiluliiton, Hel-
singin kaupungin ja Olympiakomitean kanssa. 

Olympiavalmennuskeskus Helsingillä ei ole omaa hal-
lintoa, vaan se on osa Pääkaupunkiseudun urheiluakate-
mian toimintaa keskittyen jo kansainvälisellä huipulla tai 
lähellä sitä olevien urheilijoiden ja heidän valmentajiensa 
tukemiseen. 

Tiivis yhteistyö Suomen Olympiakomitean Urheiluaka-
temiaohjelman kanssa jatkui. Juha Dahlströmillä oli valta-
kunnallinen kehittämisvastuu urheilijoiden kaksoisuratyös-
tä ja hän oli nimetty myös viralliseksi Olympiakomitean 
kaksoisuravastaavaksi. Mika Saarella oli valtakunnallinen 
koordinointivastuu fysiikkavalmentajien verkostosta. 

Jari Savolaisella oli merkittävä rooli valtakunnallisessa 
yläkoulutyössä erityisesti soveltuvuuskokeen kehittämi-
sessä. Vesa Kuparinen toimi niin Urhean kuin Olympiako-
miteankin johtavana fysioterapeuttina ja Laura Manner 
vastaavasti Urhean ja Olympiakomitean ravitsemusasian-
tuntijana.

Urhea-säätiön hallintoneuvosto kokoontui Urhea-hallilla syyskuussa.
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Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian asema merkit-
tävänä huippu-urheilutoimijana vahvistui entisestään 
vuoden aikana ja yli 20 keskeistä suomalaislajia il-
moitti Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian tai Kisa-

kallion valmennuskeskuksen keskeiseksi yhteistyökump-
paniksi huippuvaiheen toiminnassaan. Olympiakomitean 
Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijoista noin 40% kuuluu 
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan.

Urhea-säätiöstä tehdään konsernitilinpäätös. Ur-
hea-konsernin emoyhtiö on Urhea-säätiö, jonka lisäksi kon-
serniin kuului Urhea-halli Oy sekä Urhea-asunnot Oy.

Konsernin tulos oli 37 550,09 € alijäämäinen ja kon-
sernin oma pääoma vuoden vaihteessa oli 6 479 922,49 €. 

Emoyhtiö Urhea-säätiö vastaa urheiluakatemiatoimin-
nasta. Sen liikevaihto oli 2 513 269,53 € ja tulos 4 584,07 
€ positiivinen. Säätiön liikevaihto on kasvanut koko säätiön 
olemassaolon ajan tasaisesti.

Tytäryhtiö Urhea-halli Oy:n aloitti toimintansa elokuus-
sa ja sen liikevaihto oli 920 423,47 € ja tulos 3 912,85 € 
positiivinen. Halliyhtiön oma pääoma oli 6 373 821,11 €. 

Urhea-asunnot Oy perustettiin 7.4. ja on emoyhtiö Ur-
hea-säätiön 100%:sti omistama tytäryhtiö. Urhea-asunnot 

TALOUS
Oy vuokraa kampuksen asuinkerrostaloa Urheakotia. Sen 
liikevaihto oli 344 569,60 € ja tulos oli 73 715,89 € alijää-
mäinen.

Emoyhtiö Urhea-säätiön tuotoissa merkittävä erä oli 
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleis- ja erityisavustus, jota 
myönnettiin yhteisenä Urhea-säätiölle ja Kisakalliosäätiölle 
925 000 €. OKM:n avustusten osuus on noin 37 % säätiön 
kokonaisliikevaihdosta. Muutoin säätiön tuotot muodostui-
vat lajiliittojen valmentajien palkkatuista sekä paikallisten 
kaupunkien ja oppilaitosten rahoituksista. Helsingin kau-
pungin suora tuki urheiluakatemiatoiminnalle oli 150 000 
€ ja Vantaan kaupungin tuki oli yhteensä 138 082,50 eu-
roa. Osa Vantaan kaupungin tukea oli valmentajapalkkatu-
kea, jotka suuntautuvat suoraan yläkoulutoimintaan seu-
ravalmentajien palkkoihin ja näin talouden näkökulmasta 
läpikulkueriä. 

Merkittävimpiä kuluja olivat henkilöstökulut, henkilös-
tön ostopalvelut sekä asiantuntijapalvelut. Toiminnan laa-
juuteen nähden hallintoon käytetyt resurssit olivat varsin 
vähäiset.

Vaikka Urhean toiminta jatkoi kasvuaan, on talous silti 
pystytty pitämään kurissa ja omaa pääomaa vahvistettu. 
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”Katoin maalissa, että 
siellä oli meikäläisen nimi 

ja kädet pystyyn!” 
TONI PIISPANEN

200m ratakelauksen paralympiavoittaja 
Tokiossa T45-luokassa
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tuisesti tai majoittuivat lei-
rinsä ajaksi lyhytaikaiseen 
majoitukseen. 

Urhean Youtube-ka-
navia järjesteltiin vuoden 
aikana uudelleen. Pää-
kaupunkiseudun urhei-
luakatemialla ei aikaisem-
min ollut omaa, virallista 
Youtube-kanavaa, joten 
sellainen luotiin. Aikai-
sempina vuosina julkaistut 
Matkalla huipulle -videot 
ovat muilla kanavilla, joista 
ne tullaan siirtämään akate-
mian kanavalle. Urhea-hallil-
la on oma kanavansa ja Urhea 
Yläkouluilla oma kanavansa.

Urhea-hallin ja Urhea-kodin myötä uusia  
kanavia ja kohderyhmiä
Urhea-kampuksen avautumisen myötä avautui ko-
konaan uusia viestintämahdollisuuksia. Urhea-hallissa 
on yli 20 infotaulua. Lokakuussa Mäkelänkadun puolelle, 
Urhea-hallin ulkopuolelle asennettiin videotykki, joka hei-
jastaa kuva- ja videomateriaalia hallin ulkoseinään. Ulko-
seinässä viestittiin marras-joulukuun aikana pääasiassa 
hallissa olleista tapahtumista. Vuoden lopussa seinään hei-
jastettiin kuvakooste Urhean ja OVK Helsingin urheilijoista. 

Urhea osallistui näkyvästi Ihmisoikeusliiton ja urheilu-
järjestöjen Älä riko urheilua –kampanjaan, ja näitä sisältöjä 
heijastettiin videotykillä Urhea-hallin seinään sekä julkais-
tiin Urhean eri kanavissa.

Urhea-kodin markkinointi sekä asukkaiden asukasvies-
tintä toivat myös uudenlaisia viestinnän tarpeita. 

Viestintään palkattiin työntekijä
Maaliskuussa 2021 Urheassa aloitti ensimmäinen työsuh-
teessa oleva tiedottaja Sini Forsblom. Aikaisemmin Urhean 
viestintää oli tehty ostopalveluina sekä henkilöstön kesken 
oman toimen ohella. Tiedottajan työpanos jakautui akate-
mian ja Urhea-hallin kesken. Osa-aikainen työsuhde kasvoi 
päätoimiseksi vuoden aikana.

vään ja kesän aikana uudistettiin myös Urhean viestinnän 
pääkanava, verkkosivusto https://urhea.fi. 

Uudistus toteutettiin yhteistyössä Betta Digital Oy:n 
kanssa. Urhea-kampuksen verkkosivustot https://ur-
hea-halli.fi/ ja https://urheakoti.fi toimivat aktiivisesti ja 
niitäkin uudistettiin kampuksen avautuessa. Urhea-hallin 
verkkosivuille asennettiin sovellus, joka poimii ja jakaa 
verkkosivulla sisältöä sosiaalisen median kanavista tunnis-
teella #urheahalli.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana urhea.fi -sivulla 
vieraili noin 19 000 kävijää. Verkkosivu-uudistuksen myö-
tä Urheassa otettiin käyttöön myös postitusohjelma Crea-
mailer.

Urhean sivustojen lisäksi luotiin Olympiavalmennus-
keskus Helsingille oma verkkosivusto https://olympiaval-
mennuskeskus.fi yhteistyössä Olympiakomitean ja Vuo-
katti-Rukan olympiavalmennuskeskuksen kanssa, joiden 
kesken sivustoa kehitetään.

Urhean eri toiminnot liitettiin myös Googleen, jonka 
avulla akatemia, Urhea-halli, Urhea-koti ja Olympiaval-
mennuskeskus Helsinki löytyvät niin Googlen haun kuin 
Google Mapsin kautta. Tulevaisuudessa Googlen työkaluilla 
voidaan seurata Urhean hakunäkyvyyden eri mittareita.

Somet ja julkaisut
Urhean Facebook- ja Instagram-tilien käyttäjätunnukset 
päivitettiin muotoon @urheaofficial. 

Sosiaalisen median kanavissamme jatkoimme aikaisem-
paa toimintatapaa urheilijoiden, joukkueiden, oppilaitosten, 
seurojen, lajiliittojen ja Olympia- ja Paralympiakomiteoiden 
sisältöjen jakamisesta. Esittelimme myös valmistuvaa kam-
pusta kanavissamme. Syksyn aikana Instagram-tilillämme 
vierailivat taitoluistelija Linnea Ceder, koripalloilija Miro 
Little, ampumahiihtäjä Jarkko Ranta ja juoksija Topi Rai-
tanen, jotka olivat muuttaneet asumaan Urhea-kotiin vaki-

Facebook-seuraajia 1650, lisäys 130 
Facebook-kattavuus 209 055, kasvu 252%

urhea.fi -sivustolla julkaistiin 109 uutista

Instagram-seuraajia 2600, kasvu 236%
Instagram-kattavuus 39 664, kasvu 62%

YouTube-kanavan katselut 2700

Twitter-seuraajia 1200
So

fia
 G

om
an

Urhea-kodin asukkaat Miro Little ja Sofia Goman 
kokeilivat Marttojen Urhealle lahjoittamia esiliinoja. 

Kampuksen avautuminen ja verkkosivujen uudistuspro-
jekti olivat viestinnällisesti keskeisimmät asiat vuoden 
2021 aikana. Kampuksen rakennustyömaa oli aktii-
visesti esillä kevään aikana Urhean some-kanavissa. 

Urhea-kotia ja asukkaaksi hakeutumisen mahdollisuuksia 
markkinoitiin kevään ja kesän aikana. 

Asukkaaksi hakeutuminen tapahtui Urhea-kodin verk-
kosivun kautta. Urhea-kampus näkyi runsaasti eri mediois-
sa niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Kampus 
itsessään herätti suurta mielenkiintoa erityisesti heti au-
keamisen jälkeen elo-syyskuussa, mutta myös pitkin syk-
syä. 

Urhea julkaisi kesän aikana neljä esittelyvideota kam-
puksen rakennusprojektista Youtube-kanavallaan. Oman 
lajinsa harjoitustilojen rakentumista esittelivät videoilla 
rytminen voimistelija Emma Rantala, telinevoimistelija 
Emil Soravuo, keihäänheittäjä Topias Laine sekä koripal-
lovalmentaja Juha Sten. Videot toteutettiin Ville Lipiäisen 
kanssa.

Urhea-kampuksesta tehtiin syksyllä esite, joka julkais-
tiin sekä paperisena että sähköisenä, suomeksi ja englan-
niksi. Esite toteutettiin JS-Suomi Oy:n kanssa. Urhean ruot-

VIESTINTÄ
sinkieliset urheilijan polku -materiaalit päivitettiin Urhean 
uuden visuaalisen ilmeen mukaiseksi. Espoon kaupunki 
käynnisti Urhea-työryhmän omalle viestintäverkostolleen 
ja Urhean edustajana Sini Forsblom osallistui viestintäver-
koston kokouksiin syksyn aikana.

Urhean urheilijoista telinevoimistelija Emil Soravuo oli 
erityisen paljon julkisuudessa, niin sähköisissä kuin print-
timedioissakin, voitettuaan lokakuussa MM-pronssia per-
mannolla. Soravuo palkittiin myös Helsingin Urheilutoimit-
tajien pääkaupunkiseudun vuoden urheilijana. Koripallon 
maajoukkueiden sekä yleisurheilija Annimari Korteen 
myötä Urhea ja Urhea-halli nousivat esiin tiedotusvälineis-
sä säännönmukaisesti. Painijat Arvi Savolainen ja Elias 
Kuosmanen olivat myös näkyvästi esillä mediassa.

Vuosi päättyi kiivaasti muuttuneen koronapandemiati-
lanteen myötä lähes kahden vuoden aikana jo valitettavan 
tutuksi tulleeseen koronaviestintään, kun viranomaiset 
määräsivät liikunta- ja urheilutilojen käyttäjille rajoituksia.

 
Verkkosivut uudistuivat
Uusi kampus kannusti Urheaa uudistamaan myös viestin-
nällisiä asioita. Urhean visuaalinen ilme uudistettiin ja ke-
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Emma Rantala Ville Lipiäisen kuvattavana rytmisen voimistelun vielä keskeneräisellä kanveesilla kesäkuussa 2021. 
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Ammunta
Veromaa Mopsi EM/20

Ampumahiihto 
Ranta Jaakko EM/13, MM

Alppihiihto 
Torsti Samu MM/6
Honkanen Riikka MM

Amerikkalainen jalkapallo 
Berg Christer jEM/1-4
Koskinen Tony jEM/1-4
Lempinen Viljo jEM/1-4
Olin Akseli jEM/1-4
Pajarinen Karri jEM/1-4
Vartiainen Akseli jEM/1-4
Vesterinen Edward jEM/1-4
Ylipää Benjamin jEM/1-4

Beach lentopallo 
Ahtiainen Niina EM/5
Lehtonen Riikka EM/5
Parkkinen Anniina EM/25
Sinisalo-Peltonen Ida EM/25

Breakdance
Hattunen Johannes EM/3, MM/45
Korpela Kimmo MM/66
Kuurola Tanja MM/53
Mikhel Kristiina EM

Cheerleading
Brännare Malla jMM/1
Fils Taneli jMM/3
Häkkinen Tuuve jMM/3
Hytönen Emma jMM/1
Karinen Kayleigh jMM/1
Keränen Milla jMM/1
Kettunen Lotte jMM/2
Kortelainen Sonja jMM/1
Marschan Ann-Marie jMM/1
Ojajärvi Jessica jMM/1
Pinta Aino-Kaisa jMM/3
Pohjakallio Katri jMM/1
Pyrrö Pauliina jMM/1
Reenkola Emmi jMM/1
Rotinen Ronja jMM/1
Stocklin Hanna jMM/1
Tilus Noora jMM/1
Toivonen Rosanna jMM/1
Vavuli Veera jMM/2
Veikkolainen Vilja jMM/1

Freestyle
Ahvenainen Akseli MM/35, MM/41
Koivisto Kuura MM/14, MM/21 
Kärävä Anni MM/12, MM/17
Penttala Jussi MM/32, MM/40
Penttala Olli MM/8, MM/13

LIITE 2.
Aikuisten Olympia-, MM- ja EM-kisaedustajat 2021

Golf
Castrèn Matilda Olympialaiset/18
Nuutinen Sanna Olympialaiset/20

Joukkuevoimistelu 
Alvesalo Aliisa MM/4
Kapanen Aurora MM/4
Ekman Laura MM/4
Hagberg Greta MM/4
Härkönen Helmi MM/4
Kanerva Hilma MM/4
Kapanen Lisette MM/4
Koskenvuo Kukka MM/4
Orava Militza MM/4
Rönnholm Erin MM/4
Vuorinen Vilja MM/4
Widjeskog Ida MM/4

Jousiammunta
Lassila Iida-Lotta EM/33
Tukiainen Iida EM/33
Judo
Kanerva Emilia EM
Korhonen Roope EM
Mäkinen Oskari EM, MM
Puumalainen Martti EM, MM/7
Saha Luukas EM
Jääkiekko 
Lundell Anton MM/2
Rindell Axel MM/2

Karate 
Tuominen Aaro EM

Lumilautailu 
Rehnberg Mikko MM/20 slopestyle, MM/50 big air

Maalipallo 
Grönroos Miina EM/9
Honkanen Miika EM/8
Kauppila Iida EM/9
Tayyebi Azra EM/9
Tihumäki Markus EM/8
Ylönen Joni EM/8
Zoveidavi Ehsan EM/8

Nykyaikainen 5-ottelu 
Salminen Laura EM/16, MM/31

Nyrkkeily 
Khataev Arslan MM/5-8

Paini 
Heino Jere MM/15, EM/8
Kuosmanen Elias Olympialaiset 16
Savolainen Arvi EM/8, Olympialaiset/5

Painonnosto
Ilmarinen Meri EM/10
Liukkonen Laura EM/14
Retulainen Saara EM/6, MM/11
Vuohijoki Anni EM/6

LIITE 1. 
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean tukiurheilijat Urheassa 31.12.2021

Ahtiainen Niina beach volley
Ahtinen Olga jalkapallo
Ahvenainen Akseli freestyle-kumpareet
Astala  Aaro  salibandy
Berg Wilma  yleisurheilu
Castren Matilda golf
Ceder Linnea taitoluistelu
Collin Kaisa jalkapallo
Danielsson Jenny-Julia jalkapallo
Engman Adelina jalkapallo
Etelätalo Lassi yleisurheilu
Forsberg Jere jousiammunta
Friman Christian ampumaurheilu
Grönblom Ronja purjehdus
Heino Jere paini VP
Heinämaa Akseli Miekkailu
Heroum Nora jalkapallo
Hokka Veera purjehdus
Holopainen Elisa jääkiekko
Honkanen Riikka alppihiihto
Ilmarinen Meri painonnosto
Järvilehto Kalle lumilautailu - slope,  
 halfpipe
Kanerva Emilia judo
Karjalainen Katja pararatsastus
Kautonen Valtteri lumilautailu - slope,  
 halfpipe
Kemppi Juliette jalkapallo
Kemppinen Lotta yleisurheilu
Kerttunen Jessica Pararatsastus
Keskinen  Akseli purjehdus
Khataev Arslan nyrkkelly
Kirmes Oskar telinevoimistelu
Kirmes Robert telinevoimistelu
Koivisto Emma jalkapallo
Koivisto Kuura freestyle - slopestyle
Koljonen Kalle sulkapallo
Korhonen Emilia squash
Korpio Nella alppihiihto
Korte Annimari yleisurheilu
Koski Elias telinevoimistelu
Koskinen Riina  squash
Kotaja Amanda  yleisurheilu
Kuivisto Sara yleisurheilu
Kuosmanen Elias paini KR
Kurtbay Sinem purjehdus
Kärävä Anni freestyle - slopestyle
Lahti-Liukkonen Taru beach volley
Lahtinen  Laura uinti
Laine Topias Yleisurheilu
Laitinen Nelli jääkiekko
Lampela Elina yleisurheilu
Lehkosuo Otto Salibandy
Liikala Julia jääkiekko
Liinavuori Elisa rytminen voimistelu
Lindblom Carl koripallo
Lindfors Anton lumilautailu - cross
Lounela Iida  yleisurheilu
Majasaari Milla-Maj jalkapallo
Manni Henry yleisurheilu / para
Mattila Esa-Pekka yleisurheilu
Mikkola Monika purjehdus
Muhonen Oskari purjehdus

Mäenpää Konsta paini KR
Mäkelä Kristiina yleisurheilu
Mäkelä Sani telinevoimistelu
Mörö Oskari Yleisurheilu
Nilsson Matilda jääkiekko
Nissinen  Olivia rytminen voimistelu
Närevaara Milja rytminen voimistelu
Ojanaho Olli suunnistus
Olah Benedek pöytätennis
Oldorff Joakim sulkapallo
Ora Inka Rytminen voimistelu
Parkkinen Anniina beach volley
Parkkonen Krista jääkiekko
Partanen Aku yleisurheilu
Peltonen Tiia jalkapallo
Penttala Jussi freestyle - kumpare
Penttala Olli freestyle - kumpare
Pesonen Lari ampumaurheilu
Petäjä-SirenTuuli purjehdus
Piispanen Toni  yleisurheilu
Pohjolainen Rosa alppihiihto
Puhakka Juuso autourheilu
Puumalainen Martti judo
Pykäläinen Erika alppihiihto
Raitanen Topi Yleisurheilu
Rakkolainen Emmi jääkiekko
Rantala Emma rytminen voimistelu
Rantanen Amanda jalkapallo
Rehnberg Mikko lumilautailu
Reitti Pia-Pauliina pararatsastus
Retulainen Saara painonnosto
Ruskola Noora purjehdus
Ruusuvuori Emil tennis
Saha Luukas judo
Sainio Essi jalkapallo
Sallinen Jon freestyle - slopestyle
Salminen Laura nykyaikainen 5-ottelu
Salminen Senni yleisurheilu
Savolainen Arvi paini KR
Savolainen Ronja jääkiekko
Soini Emilia squash
Sopanen Harri para pyöräily
Soravuo Emil telinevoimistelu
Summanen Eveliina jalkapallo
Sällström Trine salibandy
Tapola Aino parapöytätennis
Tapper Kaarle purjehdus
Tauriainen Topias Miekkailu
Tonteri Paavo autourheilu
Torsti Samu alppihiihto
Tulkki  Emmaliina jalkapallo
Tuominen Minttu jääkiekko
Turkkila Juulia jäätanssi
Uusitalo Valtteri purjehdus
Ven Robert soutu
Versluis Matthias  jäätanssi
Vesa Emilia jääkiekko
Viitasuo Ella jääkiekko
Virkkunen Amanda Lyydia rytminen voimistelu
Vuohijoki Anni painonnosto
Vuorinen Niko Miekkailu
Westerlund Daniela  Salibandy
Yrjänen Kiira jääkiekko
Äijänen Miko squash
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Pikaluistelu
Suomalainen Samuli EM/18

Purjehdus 
Kurtbay Sinem/Keskinen Akseli Olympialaiset/13
Petäjä-Siren Tuuli Olympialaiset/14, MM/14
Tapper Kaarle Olympialaiset/9, MM/22
Tenkanen Tuula Olympialaiset/5

Pöytätennis
Naumi Alex EM
Olah Benedek EM, MM 
Tapola Aino Paralympialaiset/9-12

Ratsastus
Karjalainen Katja Olympialaiset/6
Reitti Pia-Pauliina Paralympialaiset/12

Rytminen voimistelu
Jamil Elisabeth MM/41
Johansson Assi MM/15, EM/13
Liinavuori Elisa MM/15, EM/13
Närevaara Milja MM/15, EM/13
Rantala Emma MM/15, EM/13
Sipilä Viliina MM/15, EM/13
Virkkunen Amanda MM/15, EM/13

Taitoluistelu
Juulia Turkkila/Matthias Verluis MM/21
Virtanen Valtter MM/31

Taitouinti
Kekki Pinja EM/14
 
Telinevoimistelu
Bernards Lea EM/47
Haapala Iida EM/57
Hautala Ada MM/27
Kirmes Oskari MM/22
Kirmes Robert MM/18
Koski Elias EM/16
Soravuo Emil MM/3, EM/16

Salibandy
Westerlund Daniela MM/2

Sulkapallo
Heino Eetu EM
Koljonen Kalle Olympialaiset, EM/3, MM
Oldorff Joakim jMM

Squash
Soini Emilia MM

Suunnistus 
Haapala Ida MM/33
Heikkilä Tuomas MM/25

Uimahypyt
Junttila Juho EM/20

Uinti 
Lahtinen Laura EM/7
Mäkinen Meri-Maaria paraEM/6

Yleisurheilu
Etelätalo Lassi Olympialaiset/8
Kemppinen Lotta EM halli/2
Kinnunen Jarkko Olympialaiset/26
Korte Annimari Olympialaiset/26
Kuivisto Sara Olympialaiset/11
Lehikoinen Viivi Olympialaiset/25
Mäkelä Kristiina Olympialaiset/11
Partanen Aku Olympialaiset/9
Raitanen Topi Olympialaiset/8
Salminen Senni Olympialaiset/13

Parayleisurheilu
Forsberg Jere Paralympialaiset/8
Lounela Ida EM/4
Manni Henry Paralympialaiset/5, EM/1
Mattila Esa-Pekka Paralympialaiset/15, EM/3
Piispanen Toni Paralympialaiset/1, 2, EM/1
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Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnistynyt 
Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea 
toimii kiinteässä yhteistyössä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. 

Urhean taustalla toimii vuonna 2014 perustettu Urhea-säätiö sr.

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

valmennuksen asiantuntijatoiminnan 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. 

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

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

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

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

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

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


