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1. AKATEMIAKATSAUS
Kulunut lukuvuosi oli Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian kahdeksas toimintavuosi.
Toiminnallisesti akatemia jatkoi edellisvuosien linjoilla pyrkien kuitenkin jatkuvasti
kehittämään ja parantamaan toiminnan laatua ja palvelutarjontaa.
Akatemiaurheilijoiden määrä jatkoi edelleen pientä kasvua kokonaismäärän ollessa nyt
362, joista Kuortaneen urheilulukion opiskelijoita oli 138 ja yläkoululaisia 37. Valmennusryhmissä ei tapahtunut muutoksia, mutta neuvottelut kestävyysryhmän perustamisesta
Seinäjoelle on aloitettu.
Joukkuepalloilulajit dominoivat edelleen urheilijamäärissä edustaen lähes 60 % kaikista
urheilijoista. Lajeista lentopallo oli suurin yksittäinen ryhmä 68 urheilijalla. Palloilulajien
suurelle edustukselle luovat omalta osaltaan hyvää pohjaa maakunnan Suomen korkeimmilla sarjatasoilla pelaavat joukkueet jalkapallossa, salibandyssä, pesäpallossa ja koripallossa sekä lentopallon 1-sarjajoissa. Kaudella 2014 – 2015 neljä täysin Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian urheilijoista koostuvaa joukkuetta pelasi omana joukkueenaan
valtakunnallisissa palloilusarjoissa. Team Kuortane pelasi naisten jääkiekon SM-sarjassa ja
Kuortaneen Urheiluopiston nimellä pelanneet lentopallojoukkueet miesten ja naisten 1sarjassa sekä naisten Mestaruusliigassa.
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU teetti akatemioille vuoden 2014 lopussa kaksi
kysely, joissa selvitettiin akatemiaurheilijoiden tyytyväisyyttä akatemian tarjoamiin palveluihin
ja urheiluakatemiaverkostoon sijoittuvia toimijoita sekä heidän osaamistaan. Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia pärjäsi hyvin molemmissa kyselyissä ja vastaus-prosenttimme oli
korkeimpien joukossa.
Osaamiskysely vahvisti, että toimijamme ovat keskimäärin hyvin koulutettuja ja heillä on
paljon työkokemusta. Urheilijakyselystä saatu palaute taas kertoo, että tarjoamamme
palvelut, niiden saatavuus ja palveluiden vastaavuus tarpeisiin ovat selvästi valtakunnallista
keskiarvoa korkeammalla. Mm. palvelujen laatu sai erittäin hyvän palautteen ja erityisen
tyytyväisiä urheilijamme ovat saamaansa valmennukseen sekä testauspalveluihin. Eniten
parannettavaa löytyy palveluiden hinnoittelussa ja yleisessä tiedottamisessa. Asiantuntijapalveluiden kehittäminen on jatkossakin yksi akatemian tärkeimpiä kehityskohteita.
Alueellinen osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen etenee pilottina Keskisellä alueella
ja Urheiluakatemia on vahvasti mukana rakentamassa sen Menestyvä huippu-urheilu
–kokonaisuutta, johon integroituu vahvasti koko urheiluakatemiatoiminnan ydin –
urheilijoiden harjoittelu, valmennus, opiskelu, olosuhteet ja asiantuntijapalvelut.
Joulukuussa 2014 Urheiluakatemia allekirjoitti tavoitesopimuksen Suomen Olympiakomitean
kanssa. Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on edistää suomalaista urheilukulttuuria ja ohjata
akatemiatoiminnan suuntaa yhteisten strategisten tavoitteiden mukaisesti. Sopimuksen avulla
tarkastellaan vuosittain myös sopimukseen asetettuja tavoitteita siitä, kuinka toiminta
urheiluakatemioissa edistyy. Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia on vuonna 2015 yksi
Olympiakomitean painopisteakatemioista.
Maarit Laitinen
koordinaattori
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2. HALLINTO
2.1 Kunnat, kaupungit, oppilaitokset ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiö
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian kahdeksantena lukuvuotena maakunnan kunnista ja
kaupungeista akatemiatoiminnassa olivat mukana Ilmajoki, Kuortane, Lapua ja Seinäjoki.
Muista vuonna 2007 allekirjoitetun akatemian puitesopimuksen osapuolista yhteistyötä
jatketaan edelleen Kuortaneen urheiluopistosäätiön, Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja
Koulutuskeskus Sedun kanssa.
Näiden tahojen kanssa solmittujen, pääsääntöisesti kolmevuotisten yhteistyösopimusten
avulla kehitetään ja tehostetaan ko. toimijoiden välistä yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan
urheiluakatemiatoiminnassa eli urheilijoiden opetuksen ja päivittäisvalmennuksen
järjestämisessä ja toteuttamisessa, erilaisten asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa sekä
harjoitteluolosuhteiden kehittämisessä.
Sopijaosapuolten pitkäjänteinen sitoutuminen akatemiatoimintaan on mahdollistanut
eteläpohjalaisten ja muualtakin Suomesta alueelle siirtyneiden, tavoitteellisesti urheilevien
opiskelijoiden yksilöllisten ja joustavien opintojen toteutumisen sekä urheilijauralla
etenemisen maakunnassa.
Kuntien ja kaupunkien yleinen rooli urheiluakatemiajärjestelmässä on vastata harjoitusolosuhteista ja niiden koordinoinnista paikallinen ja alueellinen päätöksenteko huomioiden.
Koulutuksen järjestäjinä ja oppilaitosten ylläpitäjinä kunnan ja kaupungit sitoutuvat
akatemiatoimintaan myös oppilaitostensa kautta.
2.2 Toimintamalli
Etelä-Pohjanmaan huippu-urheiluakatemia on Kuortaneen urheiluopiston valmennuskeskuksen hallinnoima ja koordinoima maakunnallinen yhteistyöverkosto, joka kehittää ja
tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita palveluita opiskelun ja kilpaurheilun kokonaisvaltaiseen
yhdistämiseen. Akatemian harjoitusryhmiä toimii Ilmajoella, Kuortaneella, Lapualla ja
Seinäjoella.
Akatemiatoiminta kattaa kaikki koulumuodot yläkouluista aina yliopistotasoiseen
opiskeluun, ja on tarkoitettu tavoitteellisille ja motivoituneille kansalliseen ja kansainväliseen menestykseen pyrkiville urheilijoille, haastajatason urheilijoitakaan unohtamatta.
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia tukee ja koordinoi tavoitteellisesti harjoittelevan ja
huipulle pyrkivän urheilijan opiskelu- ja urheilu-uran yhdistämistä. Täysipainoinen valmentautuminen käsittää päivittäistä harjoittelua myös koulupäivän aikana henkilökohtaisen
opinto- ja valmennussuunnitelman mukaisesti. Urheiluakatemian keskeisiä tehtäväalueita
ovat päivittäisvalmennuksen kehittäminen, päivittäisen harjoittelun tehostaminen sekä
urheilijoiden opiskelumahdollisuuksien, harjoitusolosuhteiden ja asiantuntijapalveluiden
kehittäminen.
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian yhteistyökumppaneita valmennustoiminnassa
ovat maakunnan urheiluseurat, kansalliset lajiliitot ja näiden alueorganisaatiot.
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Urheiluakatemialla on koordinaattori, joka vastaa urheiluakatemiatoiminnan käytännön
toteutuksesta sekä valmennuspäällikkö/-koordinaattori, joka vastaa akatemiavalmennuksesta. Koordinaattorin ja valmennuspäällikön työtä tukee Urheiluakatemian
johtoryhmä. Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialla on toimisto sekä Kuortaneen
urheiluopistolla että Seinäjoen Ammattikorkeakoulun tiloissa.
2.3 Organisaatio

2.3.1 Johtoryhmä ja toimihenkilöt
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemiaa hallinnoi Kuortaneen Urheiluopiston valmennuskeskus.
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian johtoryhmä 2014 – 2015:
Antti Hänninen
Suomen Jääkiekkoliitto
Mika Kamunen
Lapuan kaupunki
Tapio Korjus
Kuortaneen Urheiluopisto
Anne Kotila
Seinäjoen kaupunki
Ei nimettyä edustajaa
Suomen Luisteluliitto
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Juha Kuoppala
Maarit Laitinen
Hannu Lemmetyinen
Jaakko Lepistö
Reija Lepola/Hellevi Lassila
Jari Oksanen
Seppo Pirttikoski
Teemu Rauhala
Tuija Vasikkaniemi

Pohjanmaan Pesis
Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia
Kuortaneen kunta/Kuortaneen urheilulukio
Etelä-Pohjanmaan Lentopallojaosto
Koulutuskeskus Sedu
Suomen Salibandyliitto
Ilmajoen kunta
Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Tapio Korjus ja sihteerinä Maarit Laitinen.
Johtoryhmän kokoonpanoa voidaan täydentää uusien yhteistyösopimusten
allekirjoitusten yhteydessä.

2.3.2 Sopimuskumppanit
Kuntien, kaupunkien ja oppilaitosten lisäksi Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian muita
sopimusyhteistyökumppaneita lukuvuonna 2014 – 2015 olivat:
Suomen Luisteluliitto ry, Suomen Jääkiekkoliitto ry/Keskimaan alue, Pohjanmaan Pesis ry,
Etelä-Pohjanmaan Lentopallojaosto, Etelä-Pohjanmaan yleisurheilu EPU ry, Suomen
Salibandyliitto ry, SJK-juniorit ry, Nurmon Jymy ry, S-Kiekko juniorit ry, SPV ry, KobraBasket Lapua ry ja SSU ry.
Kuortaneen valmennuskeskuksen kautta yhteistyötahojamme olivat myös, Suomen
Jääkiekkoliitto, Suomen Lentopalloliitto, Suomen Keilailuliitto, Suomen Painiliitto ja SUL.
Kaikki urheiluakatemian solmimat yhteistyösopimukset pyritään aina tekemään
kolmivuotisiksi.
3. Opiskelu ja oppilaitokset
Urheiluakatemiajärjestelmässä päävastuu opetuksen järjestämisestä, opintojen suunnittelusta ja seurannasta on oppilaitoksilla. Maakunnan oppilaitokset ovat olleet aktiivisesti ja
pitkäjänteisesti mukana kehittämässä urheilijoiden opintomahdollisuuksia ja urheilijan
polkua.
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian yhteistyöoppilaitokset ja yhteyshenkilöt 2014 – 2015:
Ilmajoen lukio/valmennuslinja
Koulutuskeskus Sedu
Kuortaneen urheilulukio
Kuortaneen urheiluopisto
Kuortaneen yläaste
Lapuan lukio
Lapuan yläaste
Nurmon lukio
Nurmon yläaste

liikunnanopettaja Jukka Peltoniemi
liikunnanopettaja Teemu Joensuu
rehtori Hannu Lemmetyinen
Koulutuskeskuksen johtaja Atte Hotti
rehtori Sanna Koivisto
rehtori Kaisa Piiparinen
rehtori Petri Saunamäki
rehtori Pekka Manninen
rehtori Teemu Tassi
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Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Seinäjoen lukio
Seinäjoen lyseo
Seinäjoen yhteiskoulu
Seinäjoen yliopistokeskuksen
Ylistaron lukio

opiskelijapalvelujen suunnittelija Päivi Vähäsalo
rehtori Tuula Lamminmäki, opinto-ohjaaja Merja Laasala
rehtori Kaisa Isotalo
rehtori Jari Noponen
koulutussuunnittelija Aira Metsä-Ketelä
rehtori Jouko Peltonen

Tapaamisia oppilaitosten edustajien kanssa järjestettiin neljä kertaa lukuvuoden aikana.

4. Urheilijat ja lajit
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia on avoin kaikkien lajien urheilijoille. Seitsemäntenä
lukuvuotena urheiluakatemian valmennuslajeja olivat jalkapallo, jääkiekko, keilailu, koripallo,
lentopallo, pesäpallo, paini, pikaluistelu, salibandy ja yleisurheilu. Lisäksi Lapualla toimii
monilajiryhmä, johon on koottu eri lajien urheilijoita ja Kuortaneella kestävyysryhmä, johon
kuuluu kestävyyslajien urheilijoita. Muut urheiluakatemiassa edustettuina olleet lajit olivat:
alppihiihto, ammunta, ampumahiihto, golf, kilpa-aerobic, maastohiihto, maantiepyöräily,
painonnosto, taitoluistelu ja voimanosto.

Heittolajien urheilijoita telinevoimisteluharjoituksissa Kuortaneen Urheiluopistolla

Akatemiaurheilijoiksi hyväksytään urheilijoita, jotka ovat lajissaan oman ikäluokkansa
kansallista kärkitasoa, tähtäävät kansalliselle tai kansainväliselle huipulle tai ovat kansallista
haastajatasoa ja omaavat kehityspotentiaalia. Joissakin lajeissa akatemiaurheilijoiksi
voidaan valita myös maakunnallisen haastajatason urheilijoita lajien omasta toivomuksesta.
Urheilijavalintojen perustana on ns. lajiliittopisteytysjärjestelmä, jonka kautta saatujen
pisteiden perusteella akatemia tekee urheilijavalintansa.
Muutamissa lajeissa (pesäpallo ja salibandy) akatemiaan hakeville urheilijoille järjestetään
lajiliittopisteytystapahtumia. Pisteytystapahtuman järjestävät lajit itse urheiluakatemian
avustuksella ja akatemia tekee lopulliset urheilijavalinnat tapahtumissa saavutettujen
pistemäärien ja pisteyttäjien lausuntojen perusteella.
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Lajiliittopisteytystapahtumissa noudatetaan lajin kansallisia toisen asteen
urheiluoppilaitoksiin hakevien testipattereita, mikäli ne on lajin toimesta määritelty. Lisäksi
lentopallossa järjestettiin keväällä 2015 ns. avoimet ovet –harjoituksia, joihin kaikkien
akatemiaan hakevien toivottiin osallistuvan.
Urheiluakatemian toiminta-alueella/yhteydessä toimi viime lukukautena mm.:
- Suomen Salibandyliiton alueellinen harjoituskeskus/valmennuskeskittymä, Seinäjoki
- Suomen Luisteluliiton valmennuskeskus, Seinäjoki
- Suomen Jääkiekkoliiton/Keskimaan alueen harjoittelukeskus, Seinäjoki
- Suomen Jääkiekkoliiton tyttöjen virallinen valmennuskeskus ja yksi nuorten
valtakunnallisista valmennuskeskuksista, Kuortane
- Suomen Urheiluliiton valmennus- ja koulutuskeskus, Kuortane
- Suomen Lentopalloliiton valtakunnallinen valmennuskeskus, Kuortane
- Etelä-Pohjanmaan lentopallojaoston alueellinen valmennuskeskus, Seinäjoki
- Suomen Keilailuliiton valtakunnallinen valmennuskeskus, Kuortane
- Pohjanmaan Pesiksen valmennuskeskittymä, Seinäjoki
- Suomen Painiliiton harjoittelukeskus, Kuortane ja Ilmajoki
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemiaan kuului yhteensä 362 urheilijaa/30.5.2015.
Akatemiaurheilijoista 37 opiskeli perusopetuksen puolella.
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Petra Olli ja Rami Hietaniemi painivat Suomelle Olympiapaikat Rioon 2016.
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5. Valmentajat, valmennus ja harjoitusolosuhteet
Valmennuspäällikkö
Akatemian valmennuspäällikkönä toimii LiTM Teemu Rauhala. Hänen vastuullaan on
akatemiavalmennuksen koordinointi ja konsultointi. Valmennuspäällikön avaintehtäviä on
akatemian toimintaympäristössä työskentelevien valmentajien verkostojen ja yhteistyön
kehittäminen. Lisäksi valmennuspäällikkö vastaa mm. valmentajien mentoroinnista, asiantuntijapalveluista osana päivittäisvalmennusta sekä yleistaito- ja fysiikkavalmennuksesta.
Valmentajat
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian valmennuksesta vastaavat ammattivalmentajat/
liikunnanopettajat yhteistyössä urheilijoiden seura- ja henkilökohtaisten valmentajien
sekä lajiliittojen kanssa. Valmentajien avulla toteutetaan pitkäjänteistä ja laadukasta
valmennustoimintaa, jota kehitetään akatemiavalmentajien välisellä tiiviillä yhteistyöllä ja
koulutuksella.
Seinäjoen, Ilmajoen ja Lapuan lajivalmentajat/lajikoordinaattorit 2014 – 2015
Jalkapallo
Kari Kiviluoma, SJK-juniorit, valmennuspäällikkö,
Christian Sund, SJK-juniorit, talent-valmentaja
Jääkiekko
Tuomas Takala, S-Kiekko Juniorit, valmennuspäällikkö
Koripallo
Derrick Crayton, Lapuan Korikobrat, valmentaja
Lentopallo
Slobodan Krljic, Nurmon Jymy, valmentaja
Monilajiryhmä
Tiina Salo, Kuortaneen UO, LiTM, 11-2014 saakka
Lasse Jänikselä, fysioterapeutti, 11-2014 alkaen
Paini
Marko Yli-Hannuksela, nuorten olympiavalmentaja
Pikaluistelu
Tuomas Nieminen, nuorten olympiavalmentaja
Pesäpallo
Antti Kuusisto, liikunnanopettaja, Seinäjoki
Jukka Peltoniemi, liikunnanopettaja, Ilmajoki
Salibandy
Mikko Helanen, Suomen Salibandyliitto, aluevastaava
Jarno Ihme, liikunnanopettaja
Yleisurheilu
Ari Koivisto, SSU ry, valmentaja
Kuortaneen valmennusryhmien lajivalmentajat 2014 - 2015
Kestävyyslajit
Ari Saarikoski, valmentaja
Jääkiekko
Jari Risku, naisten maajoukkuevalmentaja
Tommi Pärmäkoski, naisten maajoukkueen fysiikkavalmentaja
Keilailu
Piritta Maja, tyttöjen maajoukkuevalmentaja
Lentopallo
Pekka Lahtinen, päävalmentaja, nuorten olympiavalmentaja
Pertti Honkanen, valmennuskeskusvalmentaja
Tapio Kangasniemi, naisten ja tyttöjen päävalmentaja, nuorten
olympiavalmentaja
Aapo Rantanen, valmennuskeskusvalmentaja
Paini
Juha Virtanen, liikunnanopettaja
Ahto Raska, maajoukkuevalmentaja, nuorten olympiavalmentaja
Pesäpallo
Sami-Petteri Kivimäki, Jymy-Jussit, pelinjohtaja
Yleisurheilu
Ari Koivisto, valmentaja
Janne Alin, valmentaja
Hannu Holappa, testausfysiologi, LiTM
Olga Hämäläinen, valmentaja
Eduard Hämäläinen, valmentaja
Arto Rinta-aho, valmentaja
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Akatemiavalmentajia koolla tammikuussa 2015.

Akatemiavalmentajille kokoontuvat säännöllisesti valmentajapalavereissa valmennuspäällikkö Teemu Rauhalan johdolla keskustelemaan ajankohtaisista valmennukseen
liittyvistä teemoista vaihtuvien alustajien/luennoitsijoiden alustaessa. Kokoontumisten
tavoitteena on lisätä valmentajien yhteisöllisyyttä ja kanssakäymistä toisten valmentajakollegoiden kanssa.
Samoin Kuortaneella järjestetään kuukausittain sekä akatemiavalmentajille että Kuortaneen
omille valmentajille aamukahvitilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia valmennukseen
liittyviä aiheita.
Valmennus
Akatemiavalmennuksen toteuttamisen päävastuu on lajiliitoilla, lajiliittojen alueorganisaatioilla ja paikallisilla urheiluseuroilla. Urheiluakatemian roolina valmennuksessa on
koordinoida ja konsultoida akatemiavalmennusta, kehittää valmentautumisolosuhteita ja
valmentajien työympäristöä. Urheiluakatemia toimii kiinteässä yhteistyössä Kuortaneen
urheiluopiston valmennuskeskuksen kanssa ja hyödyntää opiston tarjoamaa valmennusosaamista ja olosuhteita.
Urheiluakatemiavalmennuksen tavoitteena on ohjata nuoret urheilijat säännölliseen,
päämäärätietoiseen ja vastuulliseen huippu-urheilun vaatimukset täyttävään harjoitteluun.
Akatemiaurheilijoille luodaan mahdollisuus kehittyä urheilijoina, saavuttaa valmennusolosuhteilla ja -ympäristöllä mitattuna kansallinen huipputaso ja ottaa askel kohti
kansainvälisiä kilpa-areenoita. Lisäksi valmennuksen tavoitteena on edistää urheilijoiden
kasvua itsenäisinä ihmisinä, tukea heidän kouluttautumistaan, kannustaa heitä
ymmärtämään huippu-urheilun vaatimukset ja saavuttamaan ura huippu-urheilijoina.
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Normaalin akatemiavalmennuksen lisäksi yläkoululaisten leiriviikkotoimintaa jatkettiin
edelleen yhteistyössä Kuortaneen kunnan ja Kuortaneen Urheiluopiston kanssa. Lukuvuoden aikana Kuortaneella toteutettiin Vuokatin mallin mukaisia leiriviikkoja yläasteikäisille jääkiekkoilijoille (tytöt), yleisurheilijoille, pesäpalloilijoille ja keilailijoille. Jatkossa
leirikoulutoimintaa on tarkoitusta alkaa järjestämään kaikissa akatemian päälajeissa.
Harjoittelu
Kuortaneen urheilulukiolaiset harjoittelivat viitenä päivänä viikossa. Seinäjoen ja Ilmajoen
harjoitusryhmissä akatemiaharjoituksia järjestettiin neljä kertaa viikossa (ma – to) jääkiekkoilijoille, lentopalloilijoille, yleisurheilijoille, pikaluistelijoille, pesäpalloilijoille, Salibandynpelaajille ja painijoille. Kori- ja jalkapalloilijat harjoittelivat kolme kertaa viikossa.
Yläkoululaisilla on mahdollisuus osallistua ohjattuun lajiharjoitteluun kerran viikossa.
Harjoittelu tapahtui kaikissa päälajeissa lajivalmentajien ohjauksessa. Harjoituksia ei
järjestetä koeviikoilla (lukuun ottamatta yläkoululaisia) eikä koulujen loma-aikoina.
Harjoittelun rytmittämisessä otettiin huomioon yksilölliset tavoitteet sekä lajikohtaiset
painotukset yhteistyössä seura-/henkilökohtaisten valmentajien kanssa.
Harjoitusviikko rakentui lajiharjoittelusta, fyysisten ominaisuuksien kehittämisestä, lihashuollosta ja palautumisesta sekä yhteistoiminnallisesta harjoittelusta. Harjoittelun sisällöt,
painotukset ja tavoitteet määriteltiin lajikohtaisesti lajin opetussuunnitelmassa. Kaikissa
lajiryhmissä valmentajat laativat jaksokohtaiset suunnitelmat oman ryhmänsä harjoittelusta.

Olosuhteet
Kaupungeilla ja kunnilla on merkittävä rooli harjoittelupaikkojen tarjoajana. Seinäjoen
Urheilutalon kuntosalit, uimahalli, painisali, palloiluhalli ja Bullerintien halli, Lapuan
Urheilutalon kuntosali ja uimahalli, Ilmajokihallin kuntosali ja Ilmajoen uimahalli sekä
Kuortaneen Urheiluopiston perusliikuntatilat ovat kaikkien urheiluakatemiakortin
lunastaneiden urheilijoiden käytössä veloituksetta myös akatemiaharjoitusten ulkopuolisina aikoina varaustilanteen mukaan.

13

Maksulliset liikuntatilat (mm. Seinäjoki Areena, Seinäjoen jäähalli ja WallSport) ovat
akatemiaurheilijoiden käytössä vain varattuina akatemiaharjoitusaikoina.
6. Asiantuntijapalvelut
Urheiluakatemiat voivat käyttää OKM:n myöntämää ”korvamerkittyä” valtionapua akatemiakoordinaatiosta ja asiantuntijapalveluista aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Tämän
merkittävän tuen avulla urheiluakatemia on pystynyt tarjoamaan urheilijoilleen tärkeitä
asiantuntijapalveluita ja integroimaan niitä jo jollain tasolla osaksi päivittäisvalmennusta.
Asiantuntijapalvelut osana päivittäisvalmennusta ovat nyt ja tulevat olemaan jatkossakin
yksi akatemiatoiminnan tärkeimmistä kehityskohteista.
Asiantuntijapalveluiden tarjonnassa lukuvuoden aikana panostettiin erityisesti lääkäri-,
fysioterapia-, ravintovalmennus- testaus- ja psyykkisen valmennuksen palveluihin:
- urheilulääkärin tekemät lääkärintarkastukset laboratorio- ja EKG-kokeineen (pääsääntöisesti
ensimmäisen vuoden urheilijat ja muut tarveharkintaisesti),
- valituille 1. ja 2. tason akatemiaurheilijoille veloituksetta 1 - 12 fysioterapia- ja
hierontakäyntiä tarpeen mukaan,
- lihashuoltokortteja maajoukkuetason urheilijoille,
- kaksi testipäivää kaikille akatemiaurheilijoille,
- urheilupsykologin urheilijan suorituskykyisyyden kehittämiseen tähtäävä konsultaatio ja
valmentajien työnohjaus sekä
- säännöllisesti ravintovalmennusinfoa akatemian Facebook-sivuilla.
Lisäksi esim.:
- Kuortaneen urheilulukiolaisille tarjottiin ns. Life Coaching –palveluja Olympiakomitean
”Terveen kasvun ja kehityksen turvaaminen nuorelle urheilijalle, joka on pitkiä yhtäjaksoisia
aikoja pois kotiympäristöstä urheilun ja opiskelun takia” –hankkeen kautta (Kuortaneen
valmennuskeskus).
- urheilijoiden ja valmentajien jaksamista tuki liikuntapappi Eeva-Liisa (Epsu) Helle-Lahti
- Olympiakomitean sopimuskumppanin Adeccon tuottamia veloituksettomia uraohjauspalveluja tarjottiin lähinnä korkeakouluopiskelijoille
Asiantuntijapalveluiden tarjoajat 2014 – 2015:
- lääkäripalvelut (Suomen Terveystalo, Lääkärikeskus
Kompassi, Seinäjoen Lääkäritalo ja neurologian
erikoislääkäri Satu Sandell)
- psykologinen konsultointi ja psyykkinen valmennus
(psykologi Sari Honkanen)
- fysioterapia (OMT Fysioterapia Saukko ja Kuortaneen
Kuntopalvelut Oy)
- hieronta (Hierontapalvelu Ari Orava Tmi, hieroja Pentti
Niemi, Lapuan Kipupiste ja Kuortaneen UHK-hierojat)
- ravintovalmennus (LiTM Tiina Salo)
- testaus (Kuortaneen Urheiluopisto/testausasema)
- uraohjauspalvelut ja työnhakuvalmennus/Adecco
- liikuntapappi Eeva-Liisa Helle-Lahti
- luennot ja yhteisharjoitukset (eri luennoijia ja vetäjiä)
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Lukuvuoden aikana akatemiaurheilijoille järjestetyt yhteisluennot:
- ”Urheilijan terveys ja ravitsemus", LiTM Tiina Salo, Seinäjoki 24.9.2014
- ”Ajattelutaidot – Urheilijan elämän valintoja”, psykologi Sari Honkanen, Seinäjoki 19.11.2014
- ”Urheilijan hyvän elämän polku” liikuntapappi Epsu Helle, Seinäjoki 18.2.2015
- ”Antidoping –infot, ADT:n kouluttaja Ari Saarikoski, Ilmajoki 18.2.2015 Kuortane 5.3.2015
ja Seinäjoki 9.3.2015

7. Tiedottaminen
Tiedottaminen akatemiaurheilijoille tapahtui pääsääntöisesti valmentajien välityksellä,
urheiluakatemian kotisivujen (www.epurheiluakatemia.fi) ja Facebookin (Etelä-Pohjanmaan
Urheiluakatemia) kautta, infotilaisuuksissa tai suoraan sähköpostitse/tekstiviestein.
Akatemiavalmentajien ja oppilaitosten yhteyshenkilöiden kanssa järjestettiin toimintakauden
aikana useita tapaamisia yhdessä ja erikseen. Lisäksi akatemian edustajat ovat vierailleet
oppilaitosten järjestämissä vanhempainilloissa ja infotilaisuuksissa aina pyynnöstä.
Urheiluakatemian muille sidosryhmille tiedottaminen tapahtui pääasiassa nettisivujen,
johtoryhmän ja muun täsmäviestinnän välityksellä. Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian
toiminnasta on kirjoitettu säännöllisesti myös maakunnan tiedotusvälineissä.
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia osallistui Opinlakeusmessuille 21. – 22.1.2015
yhteisosastolla Kuortaneen urheiluopiston koulutuskeskuksen kanssa. Lisäksi Akatemialla
oli oma esittelypiste Seinäjoen lyseon Lyseomessuilla 29.1.2015.

Opinlakeusmessut Seinäjoki Areenassa 21. – 22.1.2015
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8. Olosuhdetyöryhmä
Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian olosuhdetyöryhmän tavoitteena on toimia maakuntamme kilpa- ja huippu-urheilun toimintaolosuhteiden yhteistyöelimenä, mitä kaupunkien
ja kuntien liikuntatoimet voivat hyödyntää esim. liikuntapaikkarakentamiseen liittyvissä
kysymyksissä. Tavoitteena on myös kartoittaa maakunnan liikuntapaikkatilannetta sekä
kerätä tietoa urheiluolosuhteiden kehittämistarpeista ja aiotuista kehittämissuunnitelmista.
Olosuhdetyöryhmän puheenjohtajana toimi urheiluakatemian johtoryhmän puheenjohtaja
Tapio Korjus, joka oli myös Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön valtakunnallisen
olosuhdetyöryhmän puheenjohtaja. Työryhmän kokoonkutsujana toimi Teemu Rauhala.
9. Urheiluakatemia- ja muu yhteistyö
Lukuvuonna 2014 - 2015 Suomessa toimi vakiintuneesti 21 urheiluakatemiaa. Näiden lisäksi
urheiluakatemiatoimintaa käynnistettiin tai sitä oli jossain muodossa käynnissä muutamalla
paikkakunnalla.
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia osallistui vuosittain järjestettäviin urheiluakatemia- ja
muihin Olympiakomitean järjestämiin tapaamisiin seuraavasti:
- Urheiluakatemiakoordinaattoritapaaminen 29. – 30.9.2014 Pajulahdessa/Maarit Laitinen ja
Teemu Rauhala
- Huippu-urheilupäivät 6. – 7.10.2014 Vierumäellä/Teemu Rauhala
- Urheiluakatemiatapaaminen 20. – 21.11. Helsingissä/Maarit Laitinen
- Urheiluakatemiatapaaminen 22.1.2015 Helsingissä/ei edustusta
- Lajijohdon huippu-urheiluverkostotapaaminen 21.4.2015 Helsingissä/Teemu Rauhala
- Urheiluoppilaitospäivät 11. – 12.5.2015 Oulussa/Juha Virtanen
Akatemia on osallistunut myös mm.
- yläkoulutyöpajaan 15.9.2014 Jyväskylässä/Tommy Koponen ja Tuula Sarajärvi
-valtakunnalliseen urheilijan polun yläkouluvaiheen seminaariin Tampereella 12. –
13.3.2015/Juha Virtanen ja Sanna Koivisto
Lisäksi Maarit Laitinen on toiminut Seinäjoen ammattikorkeakoulun ”Aktiivinen ja Iloinen
AMK-liikkuja” –hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.
Lapuan kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia järjestivät alueen urheiluseurojen
kaikkien lajien valmentajille ja urheilijoille avoimen valmennusfoorumin ”Kestävyysurheilun
yhteiset haasteet valintavaiheen valmennuksessa” 15.5.2015. Tilaisuudessa oli 40
osallistujaa.
Konkreettisesti akatemiayhteistyötä tehtiin urheilupsykologin yhteispalkkauksen kautta Lapin
Urheiluakatemian kanssa sekä valmennukseen ja asiantuntijapalveluihin liittyvän yhteistyön
kautta Vaasan Urheiluakatemian kanssa. Valituilla maajoukkuetason urheilijoilla on
mahdollisuus käyttää molempien akatemioiden tarjoamia palveluita hyväkseen riippumatta
siitä, kuuluuko Vaasan vai Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemiaan (yhteinen urheilijakortti).
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Urheiluakatemia on osallistunut aktiivisesti myös Keskisen alueen osaamis- ja
palvelukeskusprosessiin. Teemu Rauhala toimii”Menestyvä huippu-urheilu” –kokonaisuus
–työryhmän koollekutsujana ja akatemia on sitoutunut mukaan kehittämistyöhön.
10. Talous

Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian tulonlähteet lukuvuonna 2014 – 2015 olivat
edellisvuosien tapaan opetus- ja kulttuuriministeriön akatemioille myöntämä
erillismääräraha (44.000 €/2014), kaupunkien ja kuntien maksamat jäsenmaksut,
oppilaitosten maksamat lukuvuosimaksut, lajeilta tullut tuki ja akatemiaurheilijoiden itsensä
maksamat lukukausimaksut. Akatemian tuotot olivat yhteensä n. 163.000 €.
Akatemialla ei ole muita tulonlähteitä, mutta esim. Kuortaneen Urheiluopistosäätiö tukee
akatemian toimintaa antamalla tilojaan ja asiantuntemustaan akatemian käyttöön
veloituksetta.
Menoeristä suurimpia olivat edelleen valmentajien ja koordinaation palkkakustannukset
(n. 110.000 €). Toimintavuoden aikana Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia maksoi
palkkaa/palkkioita 11 tuntipalkkaiselle lajivalmentajalle tai heidän edustamalleen
organisaatiolle. Ilmajoen pesäpallon ja painin valmennusryhmien toiminnasta ei aiheutunut
urheiluakatemialle palkkakuluja. Kuortaneen urheilulukion valmennuspalkkiot maksetaan
lukion omasta budjetista.
Muita isompia kulueriä olivat urheilijoille hankitut asiantuntijapalvelut, esim. lääkärintarkastukset, fysioterapia, hieronta, psyykkinen valmennus, testaus jne. n. 30.000 € ja
yhtiömuotoisten liikuntatilojen vuokrat (mm. Seinäjoen Jäähalli Oy, Seinäjoki Areena ja
WallSport) n. 9.000 €. Pienempiä kulueriä muodostivat lisäksi mm. matka-, toimisto-,
kokous- ja materiaalikulut.
Urheiluakatemian virallinen kirjanpito tehdään kalenterivuosittain, ei lukuvuosittain, kuten
toimintakertomus. Vuoden 2014 kirjanpitoasiakirjat ovat nähtävissä akatemiatoimistolla
Kuortaneella.

