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1. AKATEMIAKATSAUS
Kulunut lukuvuosi oli Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian 11. toimintavuosi. Urheiluakatemia
muodosti yhdessä hallinnoijansa Kuortaneen Urheiluopiston valmennuskeskuksen kanssa
toimintaympäristön, jolla on mm. yhteinen toimintasuunnitelma. Myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosittain haettava erityisavustus, jolla vahvistetaan suomalaisen huippu-urheilun
kilpailukykyä ja huippu-urheilun eettisesti kestävää pohjaa, myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa
yhteisesti toimintaympäristölle, eikä kuten aiemmin, urheiluakatemialle ja valmennuskeskukselle erikseen.
Akatemiaurheilijoidemme määrä pysyi kuluneen lukuvuoden aikana samalla tasolla kuin
aiempinakin vuosina. Joukkuelajien edustajia akatemiaurheilijoista oli n. 59 % ja joukkuelajien
tasainen kasvu yksilölajeihin verrattuna jatkuu edelleen. Lajeista suurimpia olivat jääkiekko,
yleisurheilu, lentopallo ja pesäpallo. Muita päälajejamme olivat paini, pikaluistelu ja keilailu.
Olympiakomitean koordinoiman valtakunnallisen urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on edistää urheilijan hyvän päivän rakentumista ja luoda valtakunnallinen malli urheiluyläkoulutoiminnalle. Kokeilun sisältökokonaisuudet ovat yhteinen soveltuvuuskoe oppilasvalinnoissa,
Kasva urheilijaksi -sisältösuositukset, 10 tuntia urheilua ja liikuntaa koulupäivän yhteyteen ja
digioppimishanke. Kokeilussa on tällä hetkellä mukana 14 kuntaa ja 25 yläkoulua. Jyväskylässä kokeillaan jopa 4-vuotista yläkoulua.
Jatkossa akatemiatoiminnassa yläkouluilla on entistä merkittävämpi rooli ja tämä on huomioitu
myös akatemioille päivitettävässä kriteeristössä. Alueellisen tason urheiluakatemialta, mikä
oma akatemiammekin tällä hetkellä on, tullaan todennäköisesti olettamaan vähintään yhden
valtakunnallisessa kokeilussa mukana olevan yläkoulukumppanin löytymistä. Tästä syystä
olisikin tärkeää, että myös joku omista yhteistyöyläkouluistamme saataisiin mukaan kokeiluun
mahdollisimman pian.
Yläkoulutoiminnan yksi muoto eli yläkoululeiritykset toimivat puolestaan toimintaympäristössämme erinomaisesti. Kuortaneen Urheiluopistolla järjestetään vuonna 2018 lähes 50 eri
lajien yläkoululeiritystä Kasva urheilijaksi -sisältöjen mukaisesti. Esim. jääkiekkoliitolle on saatu
paljon hyvää palautetta toiminnasta.
Lajiyhteistyön ja olosuhteiden vahvistamisessa merkittävintä oli jalkapallon kanssa aloitettu
kehitystyö. Jo muutaman vuoden valmisteilla ollut projekti konkretisoitui syksyllä 2017, kun
Kuortaneen kunta teki päätöksen täysimittaisen jalkapallohallin rakentamisesta ja Kuortaneen
urheilulukio solmi Suomen ensimmäisen seurajohtoista jalkapallolinjaa koskevan sopimuksen
Seinäjoen Jalkapallokerho ry:n kanssa. Ensimmäiset jalkapalloilijat aloittavat opiskelun
urheilulukiossa syksyllä 2018 ja halli valmistuu keväällä 2019.
Lisäksi Palloliiton Vaasan piirin kanssa on aloitettu keskustelut tyttöjalkapalloilijoiden saamiseksi mukaan akatemiatoimintaan omana valmennusryhmänään. Tavoitteena on, että Seinäjoella alkaa syksyllä 2018 tyttöjalkapalloilijoiden akatemiavalmennus.
Olosuhdekehityksen myötä yhteistyötä myös Pesäpalloliiton kanssa vahvistetaan
Kuortaneesta tulee syksyllä 2018 Pesäpalloliiton valtakunnallinen päävalmennuskeskus.

Maarit Laitinen
koordinaattori

ja
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2. HALLINTO
2.1 Organisaatio

Urheiluakatemiatoiminnassa urheilija on aina toiminnan keskiössä, organisaation
kaikkien rakenteellisten ja toiminnallisten osien tukiessa urheilijan kehittymistä sekä
opiskelijana, että urheilijana.
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2.2 Toimintamalli
Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia on Kuortaneen Urheiluopiston valmennuskeskuksen
hallinnoima ja koordinoima maakunnallinen yhteistyöverkosto ja toimintaympäristö, joka
kehittää ja tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita palveluita opiskelun ja kilpaurheilun kokonaisvaltaiseen yhdistämiseen sekä tukee myös opintojen välissä olevia tai jo opintonsa
päättäneitä akatemiaurheilijoita.
Akatemian harjoitusryhmiä toimii Ilmajoella, Kauhajoella, Kuortaneella, Lapualla ja Seinäjoella.

Akatemiatoiminta kattaa kaikki koulumuodot yläkouluista yliopistotasoiseen opiskeluun, ja
se 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-, urheilu- ja työuran 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
kansalliset lajiliitot ja näiden alueorganisaatiot sekä maakunnan urheiluseurat. Lisäksi
akatemian tekee yhteistyötä Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön akatemiaohjelman ja kaikkien muiden Suomen urheiluakatemioiden kanssa.
Urheiluakatemialla on koordinaattori, joka vastaa urheiluakatemiatoiminnan käytännön
toteutuksesta sekä valmennuspäällikkö ja joukkuelajikoordinaattori, jotka vastaavat
akatemiavalmennuksen järjestämisestä. Koordinaattorin ja valmennuspäällikön työtä
tukee Urheiluakatemian johtoryhmä. Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemialla on toimisto
sekä Kuortaneen Urheiluopistolla että Seinäjoen Ammattikorkeakoulun tiloissa.
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2.3 Kunnat, kaupungit, oppilaitokset ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiö
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian 11. lukuvuotena maakunnan kunnista ja
kaupungeista akatemiatoiminnassa olivat mukana Ilmajoki, Kauhajoki, Kuortane, Lapua ja
Seinäjoki. Myös kaikki muut vuonna 2007 akatemian alkuperäisen puitesopimuksen
allekirjoittaneet tahot, Kuortaneen Urheiluopistosäätiö, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu ja
Sedu ovat edelleen mukana toiminnassa, mikä kuvastaa hyvin toimijoiden vahvaa
sitoutumista yhteisin tavoitteisiin urheilijan parhaaksi tiellä huipulle.
Yllämainittujen tahojen kanssa solmittujen, pääsääntöisesti kolmevuotisten yhteistyösopimusten avulla kehitetään ja tehostetaan ko. toimijoiden yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan
Urheiluakatemian kanssa keskittyen urheilijoiden opetuksen ja päivittäisvalmennuksen
järjestämiseen, koordinointiin ja toteuttamiseen, erilaisten asiantuntijapalveluiden
tarjoamiseen sekä harjoitusolosuhteiden kehittämiseen.
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.
Sopijaosapuolten pitkäjänteinen ja aktiivinen yhteistyö mahdollistaa maakunnan omien ja
muualta Suomesta tulevien, tavoitteellisesti urheilevien opiskelijoiden yksilöllisten ja
joustavien opintojen toteutumisen sekä alueen parhaiden harjoitusolosuhteiden ja
asiantuntijapalveluiden hyödyntämisen sekä urheilijauralla etenemisen kaikille akatemiaurheilijoille.

2.4 Muut sopimuskumppanit
Kuntien, kaupunkien ja oppilaitosten lisäksi Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemialla oli
yhteistyösopimukset seuraavien lajiorganisaatioiden tai asiantuntijapalvelutuottajien
kanssa:
Suomen Luisteluliitto ry, Suomen Jääkiekkoliitto ry/Keskimaan alue, Suomen Pesäpalloliitto ry, Etelä-Pohjanmaan Lentopallojaosto, Suomen Salibandyliitto ry, SJK-juniorit ry,
Nurmon Jymy ry, S-Kiekko juniorit ry, SPV ry, Seinäjoen Hiihtoseura ry, Seinäjoen Seudun
Urheilijat ry, Seinäjoen Aktiivikuntoutus Oy/DBC-klinikka sekä Fysio 2000.
Kuortaneen valmennuskeskuksen yhteisen toimintaympäristön kautta yhteistyötahojamme
olivat myös Suomen Jousiampujainliitto, Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Keilailuliitto,
Suomen Lentopalloliitto, Suomen Painiliitto, SFI, Suomen Urheiluliitto ja Suomen
Voimisteluliitto.
Myös kaikki urheiluakatemian lajien kanssa solmittavat yhteistyösopimukset pyritään aina
tekemään kolmivuotisiksi toiminnan pitkäjänteisyyden takaamiseksi.
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2.5 Johtoryhmä
Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian johtoryhmä 2017 – 2018:
Mikko Huotari
Antti Hänninen
Paula Kallionpää
Mika Kamunen
Ari Koivisto
Tapio Korjus
Anne Kotila
Janne Hänninen
Pasi Laasala
Maarit Laitinen
Jaakko Lepistö 3/18 saakka
Terttu Karhumaa 3/18 alkaen
Reija Lepola/Hellevi Lassila
Jari Oksanen
Teemu Rauhala
Mika Rinta-Keturi
Tuija Vasikkaniemi
Juha Virtanen

Suomen Pesäpalloliitto
Suomen Jääkiekkoliitto
Kauhajoen kaupunki
Lapuan kaupunki
Seinäjoen seudun urheilijat
Kuortaneen Urheiluopisto
Seinäjoen kaupunki
Suomen Luisteluliitto
Ilmajoen kunta
Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia
Etelä-Pohjanmaan Lentopallojaosto
Sedu
Suomen Salibandyliitto
Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia
Seinäjoen Hiihtoseura
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kuortaneen kunta/Kuortaneen urheilulukio

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Kuortaneen Urheiluopiston rehtori ja valmennuskeskuksen johtaja Tapio Korjus ja sihteerinä akatemiakoordinaattori Maarit Laitinen.
Kaikkien johtoryhmää kuuluvien henkilöiden edustamat organisaatiot tukevat akatemiatoimintaa taloudellisesti.

Johtoryhmä joulukuussa 2017: Seppo Saranpää, Pasi Laasala, Antti Hänninen, Hellevi Lassila, Ari Koivisto,
Maarit Laitinen, Jari Mäkelä, Jaakko Lepistö, Anne Kotila, Mika Rinta-Keturi, Juha Kuoppala ja Juha Virtanen
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3. OPISKELU JA OPPILAITOKSET
Urheiluakatemiajärjestelmässä päävastuu opetuksen järjestämisestä, opintojen suunnittelusta ja seurannasta on oppilaitoksilla. Maakunnan oppilaitokset ovat olleet aktiivisesti ja
pitkäjänteisesti mukana kehittämässä urheilijoiden kaksoisuraa, joustavia opintomahdollisuuksia sekä urheilijan polkua ja suhtautuvat hyvin positiivisesti urheiluakatemiatoimintaan yleensä.
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian yhteistyöoppilaitokset ja yhteyshenkilöt 2017 – 2018:
Ilmajoen lukio/valmennuslinja
Kauhajoen lukio
Kauhajoen yhteiskoulu
Sedu
Kuortaneen urheilulukio
Kuortaneen Urheiluopisto
Kuortaneen yläaste
Lapuan lukio
Lapuan yläaste
Nurmon lukio
Nurmon yläaste
Pruukin yhtenäiskoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Seinäjoen lukio
Seinäjoen lyseo
Seinäjoen yhteiskoulu
Seinäjoen yliopistokeskuksen

liikunnanopettaja Markku Neva-Keturi
liikunnanopettaja Samuli Järvelä
liikunnanopettaja Samuli Järvelä
liikunnanopettaja Teemu Joensuu
rehtori Juha Virtanen
rehtori Tapio Korjus
rehtori Sanna Koivisto
rehtori Kaisa Piiparinen
rehtori Petri Saunamäki
rehtori Pekka Manninen
rehtori Teemu Tassi
opinto-ohjaaja Merja Laasala
opiskelijapalvelujen suunnittelija Päivi Vähäsalo
rehtori Tuula Lamminmäki, opinto-ohjaaja Elina Pöyhönen
rehtori Kaisa Isotalo
rehtori Jari Noponen
koulutussuunnittelija Aira Metsä-Ketelä

Yhteisiä tapaamisia oppilaitosten edustajien ja akatemiavalmentajien kanssa järjestettiin
neljä kertaa lukuvuoden aikana. Oppilaitosten edustajat ja akatemiavalmentajat pitävät
lisäksi aktiivisesti yhteyttä keskenään aina, kun urheilijan tarve esim. opintojen tai
harjoittelun sujumiseen liittyen sitä edellyttää.
Oppilaitosyhteistyöhön kuuluu myös mahdollisuus oppilaitosten opetustilojen veloituksettomaan hyödyntämiseen esim. luentokäytössä.

4. LAJIT JA URHEILIJAT
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia on avoin kaikkien lajien urheilijoille. Kymmenentenä
lukuvuotena urheiluakatemian valmennuslajeja olivat aiempien vuosien tapaan jalkapallo,
jääkiekko, keilailu, kestävyyslajit (maastohiihto, suunnistus, ampumahiihto, uinti, kestävyysjuoksu), koripallo, lentopallo, paini, pesäpallo, pikaluistelu, salibandy ja yleisurheilu.
Lisäksi Lapualla ja Kauhajoella toimi monilajiryhmä.
Muut urheiluakatemiassa edustettuina olleet lajit olivat: ammunta, painonnosto ja
voimanosto.
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Akatemiaurheilijoiksi hyväksytään urheilijoita, jotka ovat lajissaan ikäluokkansa kansallista
tai kansainvälistä kärkitasoa, tähtäävät kansalliselle tai kansainväliselle huipulle tai ovat
kansallista haastajatasoa ja omaavat kehityspotentiaalia. Akatemiaurheilijoiksi voidaan
valita myös maakunnallisen haastajatason urheilijoita lajien toivomuksesta.
Urheilijavalintojen perustana on Olympiakomitean lajiliittopisteytysjärjestelmä, jonka
kautta saatujen pisteiden perusteella akatemia tekee urheilijavalintansa.
Pesäpallossa, salibandyssä ja kestävyyslajeissa akatemiaan hakeville urheilijoille järjestettiin lajiliittopisteytystapahtumia. Pisteytystapahtuman järjestivät lajit itse urheiluakatemian avustuksella ja näissä lajeissa urheilijavalinnat tehdään tapahtumissa saavutettujen pistemäärien ja pisteyttäjien lausuntojen perusteella. Lajiliittopisteytystapahtumissa noudatetaan lajin kansallisia toisen asteen urheiluoppilaitoksiin hakevien
testipattereita, mikäli ne on lajin toimesta määritelty. Lisäksi lentopallossa järjestettiin ns.
avoimet ovet -harjoitusviikko, jonka aikana kaikkien akatemiaan hakevien toivottiin
osallistuvan harjoituksiin ainakin kerran.
Kaikki Kuortaneen urheilulukiolaiset saivat automaattisesti akatemiaurheilijastatuksen.

Team Kuortane, SM-pronssia 2018

Toimintaympäristössä toimi viime lukuvuotena mm.:
- Etelä-Pohjanmaan lentopallojaoston alueellinen valmennuskeskus, Seinäjoki
- Pesäpalloliiton valmennuskeskittymä, Seinäjoki
- Jousiampujainliiton valtakunnallinen päävalmennuskeskus
- Jääkiekkoliiton/Keskimaan alueen harjoittelukeskus, Seinäjoki
- Jääkiekkoliiton tyttöjen virallinen valmennuskeskus ja yksi nuorten
valtakunnallisista valmennuskeskuksista, Kuortane
- Keilailuliiton valtakunnallinen valmennuskeskus, Kuortane
- Lentopalloliiton valtakunnallinen valmennuskeskus, Kuortane
- Luisteluliiton valmennuskeskus, Seinäjoki
- Painiliiton päävalmennuskeskus, Kuortane ja valtakunnallinen valmennuskeskus, Ilmajoki
- Salibandyliiton alueellinen harjoituskeskus/valmennuskeskittymä, Seinäjoki
- Urheiluliiton valmennus- ja koulutuskeskus, Kuortane
- Voimisteluliiton valtakunnallinen telinevoimistelun keskus, Kuortane
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Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemiaan kuului yhteensä 366 urheilijaa/31.12.2017. Akatemiaurheilijoista 54 opiskeli perusopetuksen puolella.
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5. VALMENTAJAT, VALMENNUS JA HARJOITTELU
5.1 Valmentajat
Akatemian valmennuspäällikkönä/-koordinaattorina toimii LiTM, biomekaanikko Teemu
Rauhala. Hänen vastuullaan on akatemiavalmennuksen koordinointi, konsultointi ja akatemian päävalmentajan tehtävät. Valmennuspäällikön avaintehtäviä ovat toimintaympäristössä työskentelevien valmentajien valmennusosaamisen lisääminen, valmentajien
verkostojen ja yhteistyön kehittäminen sekä valmennuksen laadun varmistaminen. Lisäksi
valmennuspäällikkö vastaa mm. valmentajien mentoroinnista ja asiantuntijapalveluista
osana päivittäisvalmennusta.
Joukkuelajien valmennuskoordinaattorin Jarno Ihmeen toimenkuvaan kuuluivat mm.
valmennuksen ja urheilijoiden arjen kehittäminen kohti ”yhtä valmennusta”, joukkuelajien
valmentajaverkoston kartoittaminen ja yhteydenpito urheiluakatemian valmennusryhmissä
harjoittelevien urheilijoiden harjoittelusta seuroissa vastaaviin valmentajiin, joukkuelajin
valtakunnallisten valmennuksen linjausten tunteminen ja valmennusosaamisen kehittymisen ohjaaminen ja edistäminen joukkuelajien näkökulmasta. Lisäksi joukkuelajikoordinaattori tekee harjoitusvierailuja, toimii valmentajien tukena ja kutsuu vuosittain
koolle lajien alueellisen tapaamisen, jossa käydään läpi toiminnan tavoitteita ja
kehityssuuntia yhdessä valmennuspäällikön kanssa.
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, Kauhajoen ja Lapuan lajivalmentajat/-koordinaattorit 2017 – 2018
Jalkapallo

Jääkiekko
Kestävyyslajit
Koripallo
Lentopallo
Monilajiryhmä
Paini
Pikaluistelu
Pesäpallo
Salibandy
Yleisurheilu

Kari Kiviluoma, SJK-juniorit, urheilutoimenjohtaja (koordinaatio) ja
Tuomas Nikupeteri, SJK-juniorit, talenttivalmentaja
Jyri Hietaharju, SJK-juniorit, valmentaja
Tuomas Takala, S-Kiekko Juniorit, valmennuspäällikkö
Mikko Kuivinen, SSU ry, valmentaja
Jussi Turja, Lapuan Korikobrat, valmentaja
Slobodan ja Maja Krljic, Nurmon Jymy, valmentajia
Katariina Toivola, Nurmon Jymy (koordinaatio)
Tiina Salo, LiTM, ravitsemusasiantuntija, Lapua
Samuli Järvinen, LiTM, Kauhajoki
Jarkko Ala-Huikku, NOV ja Marko Yli-Hannuksela, NOV
Harri Yli-Ilkka, SU ry, valmentaja
Antti Kuusisto, liikunnanopettaja, Seinäjoki ja
Markku Neva-Keturi, liikunnanopettaja, Ilmajoki
Mikko Helanen, Suomen Salibandyliitto, aluevastaava ja
Jarno Ihme, liikunnanopettaja
Ari Koivisto, SSU, valmentaja
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Kuortaneen valmennusryhmien lajivalmentajat 2017 – 2018
Kestävyyslajit
Jääkiekko
Keilailu
Lentopallo

Paini

Pesäpallo
Yleisurheilu

Ari Saarikoski, valmentaja
Jari Risku, N18 maajoukkuevalmentaja, NOV
Arttu Sissala, valmentaja/pojat
Piritta Maja, valmentaja
Janne Heikkinen, valmennuskeskusvalmentaja, NOV
Pertti Honkanen, valmennuskeskusvalmentaja, NOV
Tapio Kangasniemi, naisten ja tyttöjen päävalmentaja, NOV
Aapo Rantanen, valmennuskeskusvalmentaja, NOV
Ahto Raska, maajoukkuevalmentaja, NOV
Maksim Molonov, valmentaja, NOV
Ville Pasanen, valmentaja
Tomi Niskanen, Lapuan Virkiä, pelinjohtaja
Olga Hämäläinen, valmentaja
Mikko Latvala, valmentaja, Petteri Piironen, valmentaja, NOV

Seinäjoen akatemiavalmentajia avausinfossa elokuussa 2017.

Toimintaympäristön akatemiavalmentajat kokoontuvat säännöllisesti valmentajapalavereihin ja aamukahvitilaisuuksiin keskustelemaan ajankohtaisista teemoista vaihtuvien
luennoitsijoiden alustaessa. Kokoontumisilla pyritään lisäämään valmentajien yhteisöllisyyttä, kanssakäymistä toisten valmentajakollegoiden kanssa ja valmentajaosaamista.
Jatkuva valmentajaverkoston kehittäminen on yksi akatemiatoiminnan keskeisistä
tehtävistä.
Akatemiavalmentajat tapaavat säännöllisesti myös yhteistyöoppilaitosten opinto-ohjaajia
ja muita koulujen edustajia.
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5.2 Valmennus
Akatemiavalmennuksen toteuttamisen päävastuu on lajiliitoilla, lajiliittojen alueorganisaatioilla ja paikallisilla urheiluseuroilla. Urheiluakatemian roolina valmennuksessa on koordinoida ja konsultoida akatemiavalmennusta, kehittää valmentautumisolosuhteita, valmentajien työympäristöä ja koko alueen valmentajayhteisöä sekä tarjota valmentajille
koulutusmahdollisuuksia. Akatemiavalmennuksessa hyödynnetään myös toimintaympäristön tarjoamaa korkeatasoista valmennusosaamista ja olosuhteita.
Urheiluakatemiavalmennuksen tavoitteena on ohjata urheilijat säännölliseen, päämäärätietoiseen ja vastuulliseen huippu-urheilun vaatimukset täyttävään kokonaisvaltaiseen
harjoitteluun. Akatemiaurheilijoille luodaan mahdollisuus kehittyä urheilijoina, saavuttaa
valmennusolosuhteilla, -ympäristöllä ja asiantuntijapalveluilla mitattuna kansallinen
huipputaso ja ottaa askel kohti kansainvälisiä kilpa-areenoita tai niillä jo oltaessa,
menestyä kovassa kansainvälisessä kilpailussa.
Lisäksi valmennuksen tavoitteena on edistää urheilijoiden kasvua itsenäisinä ihmisinä,
tukea heidän kouluttautumistaan/työuraansa, kannustaa heitä ymmärtämään huippuurheilun vaatimukset ja saavuttamaan ura huippu-urheilijoina.
Akatemian koordinoima valmennustyö kohdentuu ensisijaisesti valittuihin kansallisiin ja
alueellisiin painopistelajeihin akatemiaohjelman arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.
5.3 Harjoittelu
Tiivis yhteistyö akatemia- ja maajoukkue-/seuravalmennuksen/henkilökohtaisten valmentajien kanssa mahdollistaa urheilijalle kahden täysipainoisen harjoituksen päivärytmin
myös opiskelujen aikana.
Kuortaneen urheilulukiolaiset harjoittelivat viitenä päivänä viikossa koulupäivän aikana.
Seinäjoen ja Ilmajoen harjoitusryhmissä akatemiaharjoituksia järjestettiin kouluaikana
neljä kertaa viikossa (ma - to) lentopalloilijoille, yleisurheilijoille, pikaluistelijoille, pesäpalloilijoille, salibandynpelaajille, painijoille ja kestävyyslajin urheilijoille sekä kolme kertaa
viikossa (ti - to) jalkapalloilijoille ja jääkiekkoilijoille. Lapualla koripalloilijat ja monilajiryhmän urheilijat harjoittelivat kolme kertaa viikossa (ma, ke ja pe) ja Kauhajoella kaksi
kertaa viikossa (ti ja to). Akatemiaan valituilla yläkoululaisilla (9-luokkalaiset) on
mahdollisuus osallistua ohjattuun lajiharjoitteluun Kuortaneella päivittäin ja muilla
harjoituspaikkakunnilla kerran viikossa tai lukujärjestyksen salliessa niin usein kuin
mahdollista.
Harjoittelu tapahtui kaikissa akatemian valmennuslajeissa lajivalmentajien ohjauksessa.
Harjoituksia ei järjestetä koeviikoilla (lukuun ottamatta yläkoululaisia) eikä koulujen lomaaikoina. Harjoittelun rytmittämisessä otettiin huomioon yksilölliset tavoitteet sekä lajikohtaiset painotukset yhteistyössä seura-/henkilökohtaisten valmentajien kanssa.
Harjoitusviikko rakentui lajiharjoittelusta, fyysisten ominaisuuksien kehittämisestä, lihashuollosta, palautumisesta ja yhteistoiminnallisesta harjoittelusta ennalta suunnitellut ohjelman mukaisesti. Harjoittelun sisällöt, painotukset ja tavoitteet määriteltiin lajikohtaisesti
lajin opetussuunnitelmassa. Kaikissa lajiryhmissä valmentajat laativat jaksokohtaiset
suunnitelmat oman ryhmänsä harjoittelusta. Kaikkien lajien opetus- ja jaksosuunnitelmat
löytyvät nettisivujen Extranet-osiosta.
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5.4 Yläkoulutoiminta
Urheiluakatemian toimintaympäristössä on kolme yläkoulua, Seinäjoen yhteiskoulu,
Nurmon yläaste ja Kauhajoen yläaste, joissa toimii liikuntaluokkia kaikilla luokka-asteilla.
Oppilaat liikuntaluokille valitaan soveltuvuustestien avulla. Kuortaneen yläkoulussa toimii
9-luokalla urheiluluokka, jonka oppilaat osallistuvat urheilulukion harjoituksiin. Lisäksi
Seinäjoen Lyseo, Pruukin yhtenäiskoulu ja Lapuan yläaste mahdollistavat oppilailleen
osallistumisen urheiluakatemiaharjoitteluun.
Yläkoululaisten normaalin päivittäisvalmennuksen lisäksi toimintaympäristössä toteutettiin
edellisvuoden tapaan valtakunnallista yläkoululeiritystä yhteistyössä Kuortaneen kunnan
kanssa. Yläkoululeiritoiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä vastasi
koordinaattori Pekka Lahtinen.
Lukuvuoden aikana Kuortaneella toteutettiin Olympiakomitean valtakunnallisen yläkoulutoiminnan sisältöjen mukaista yläkoululeiritystä jääkiekkoilijoille, lentopalloilijoille, yleisurheilijoille (keihäs ja seiväshyppy), pesäpalloilijoille, painijoille, telinevoimistelijoille ja keilaajille. Kasva urheilijaksi -sisältöjä pyritään noudattamaan myös toimintaympäristön muussa
yläkoulutoiminnassa.
Yläkoululeiritys ja yläkoulutoiminnan kehittäminen yleensä on yksi toimintaympäristön
kehittämisen painopistealueista jatkossakin.

Jääkiekkotyttöjen yläkoululeiriläisten opiskelua keväällä 2018.

5.5 Olosuhteet
Kaupungeilla ja kunnilla on ensisijainen rooli harjoittelupaikkojen tarjoajina. Esimerkiksi
Seinäjoen ja Lapuan urheilutalojen sekä Ilmajokihallin kuntosalit ja uimahallit olivat
yhteistyösopimusten mukaisesti kaikkien akatemian urheilijakortin lunastaneiden urheilijoiden käytössä veloituksetta myös akatemiaharjoitusten ulkopuolisina aikoina varaustilanteen mukaan.
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Kaupungit tukevat akatemian toimintaa myös antamalla akatemian harjoituskäyttöön
yhtiöitettyjä liikuntatiloja, joissa kaupungit ovat osakkaina, omilla subventoiduilla
hinnoillaan. Lisäksi esim. Kuortaneen Urheiluopisto tarjoaa perusliikuntatilojaan (esim.
Kuortanehalli) urheiluakatemialaisten käyttöön veloituksetta.
Maksulliset liikuntatilat (mm. Seinäjoki Areena, Seinäjoen jäähalli, WallSport ja Patruuna
Areena) ovat akatemiaurheilijoiden käytössä varattuina akatemiaharjoitusaikoina.
Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemialla on olosuhdetyöryhmä, joka toimii maakunnan kilpaja huippu-urheilun toimintaolosuhteiden yhteistyöelimenä ja kaupunkien ja kuntien liikuntatoimet voivat hyödyntää sitä esim. liikuntapaikkarakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Olosuhdetyöryhmän puheenjohtajana toimi Tapio Korjus ja kokoonkutsujana Teemu
Rauhala.

6. ASIANTUNTIJAPALVELUT
Asiantuntijapalvelut osana päivittäisvalmennusta/osallistuva asiantuntijuus olivat yksi akatemiatoiminnan tärkeimmistä osa-alueista ja valtakunnallisesti tunnistetuista kehityskohteista. Asiantuntijapalvelut ovat akatemioille pääsääntöisesti aina maksullisia palveluja
ja muodostavat näin myös yhden akatemian merkittävimmistä kulueristä.
OKM:n urheiluakatemioille ja niiden toimintaympäristöille myöntämä, akatemiakoordinaation ja asiantuntijapalvelujen kustannuksiin tarkoitettu valtionapu on mahdollistanut
urheiluakatemialle laajan, korkeatasoisen ja monipuolisen asiantuntijapalvelutarjonnan
sekä palvelujen integroinnin huipputasolla myös osaksi päivittäisvalmennusta.
Urheiluakatemia järjestää asiantuntijapalveluita urheilijoilleen eri palveluntuottajien avulla.
Monipuolisen osaajaverkoston avulla akatemia pyrkii kehittämään osaamista, johon
tavoitteellisesti työskentelevät urheilijat ja valmentajat voivat tukeutua yhtenä olennaisena
osana omaa valmentautumistaan.

Fysio 2000
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Ensisijaisesti asiantuntijapalveluita kohdennetaan toimintaympäristömme päälajien urheilijoiden käyttöön.
Lukuvuoden aikana urheilijoille tarjottiin mm. seuraavia asiantuntijapalveluita:
- urheilulääkärin tekemät lääkärintarkastukset laboratorio- ja EKG-kokeineen (pääsääntöisesti
ensimmäisen vuoden urheilijat ja muut tarveharkintaisesti),
- valituille maajoukkuetason urheilijoille veloituksettomia fysioterapia- ja hierontakäyntejä
tarpeen mukaan (max. 6 – 12 käyntiä/lukuvuosi),
- lihashuoltokortteja maajoukkuetason urheilijoille,
- kaksi testipäivää kaikille akatemiaurheilijoille,
- urheilupsykologin urheilijan suorituskykyisyyden kehittämiseen tähtäävä konsultaatiota ja
valmentajien työnohjausta sekä
- ravintovalmennusinfoa akatemian Facebook-sivuilla ja luennoilla.
Uusia toimintamuotoja olivat:
- ns. rempparyhmän perustaminen (fysioterapiapalveluita loukkaantuneille maajoukkuetason urheilijoille)
- influenssarokotusmahdollisuuden tarjoaminen kaikille halukkaille maajoukkuetason
urheilijoille
- urheilulääkärin harjoitusvierailujen/valmennuskonsultaatioiden aloittaminen harjoitustilanteissa
Yllämainittujen palvelujen lisäksi urheilijoiden ja valmentajien jaksamista tuki liikuntapappi
Eeva-Liisa (Epsu) Helle-Lahti/Jaana Lehtonen, ja Olympiakomitean sopimuskumppanin
Adeccon tuottamia veloituksettomia uraohjauspalveluja tarjottiin lähinnä korkeakouluopiskelijoille
Asiantuntijapalveluiden tarjoajat 2017 – 2018:
- lääkäri- ja terveydenhuoltopalvelut (Lääkärikeskus Kompassi/Pihlajalinna, Attendo,
Tampereen Urheilulääkäriasema, Kuortaneen Urheiluopistosäätiö ja KIHU)
- psykologinen konsultointi ja psyykkinen valmennus
(psykologit Aapo Kilpeläinen ja Sirpa Haapasalmi)
- fysioterapia (Fysios, Kuortaneen Kuntopalvelut Oy,
Seinäjoen Aktiivikuntoutus Oy, DBC ja Fysio 2000)
- 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/Jaana Lehtonen
- antidopingluennot/SUEK
- luennot ja yhteisharjoitukset (eri luennoijia ja vetäjiä)
Lukuvuoden aikana akatemiaurheilijoille järjestetyt yhteisluennot:
- ”Nuoren urheilijan energiatasapaino” LiTM Tiina Salo, Seinäjoki 25.10.2017
- Antidopinginfot, ADTn kouluttaja Ari Saarikoski, Seinäjoki 21.2. ja Kuortane 2/2018.
- "Urheilijan henkinen huolto ja jaksaminen”, liikuntapapit Epsu Helle ja Jaana Lehtonen
Kilpeläinen, Seinäjoki 12.3. ja Lapua 14.3.2018
Lisäksi valmentajat järjestivät lajiryhmilleen omia luentojaan urheilijan elämään liittyen läpi
lukuvuoden.
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7. TIEDOTTAMINEN
Tiedottaminen akatemiaurheilijoille tapahtui pääsääntöisesti valmentajien välityksellä,
urheiluakatemian kotisivujen (www.epurheiluakatemia.fi) ja Facebookin (Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia) kautta, infotilaisuuksissa tai suoraan sähköpostitse/tekstiviestein.
Urheiluakatemian nettisivut uudistettiin lukuvuoden aikana. Uudet sivun otettiin käyttöön
keväällä 2018.
Akatemiavalmentajien ja oppilaitosten yhteyshenkilöiden kanssa järjestettiin toimintakauden aikana useita tapaamisia yhdessä ja erikseen. Lisäksi akatemian edustajat ovat
vierailleet oppilaitosten järjestämissä vanhempainilloissa ja infotilaisuuksissa aina
pyydettäessä.
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 17 - 18.1.2018 yhteisosastolla Kuortaneen urheiluopiston koulutuskeskuksen ja Kuortaneen urheilulukion
kanssa.
Lukuvuoden aikana tehtiin myös kouluvierailuja tai osallistuttiin oppilaitosten järjestämiin
tapahtumiin, joiden avulla pyritään lisäämään tietoisuutta akatemiatoiminnasta yleisesti
sekä opastamaan urheilijoita akatemiaan hakeutumisesta.

8. URHEILUAKATEMIA- JA MUUT YHTEISTYÖ
Lukuvuonna 2017 - 2018 Suomessa toimi vakiintuneesti 20 urheiluakatemiaa. Näiden
lisäksi urheiluakatemiatoiminnan tyyppistä toimintaa käynnistettiin tai sitä oli jossain
muodossa käynnissä muutamalla muullakin paikkakunnalla.
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia oli lukuvuoden aikana edustettuna mm. seuraavissa
vuosittain järjestettävissä urheiluakatemia- tai muissa Olympiakomitean järjestämissä
tapaamisissa:
- Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten tapaaminen 8. - 9.8.2017 Vierumäki
- Huippu-urheilun verkostopäivät 9. - 10.10.2017 Helsinki
- Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian juhlaseminaari ja valmennuskeskusakatemiatapaaminen 1. - 2.11.2017 Kotkassa
- Toimintaympäristöjen tavoite- ja tuloskeskustelut 4.12.2017 Helsinki
- IV valtakunnallinen yläkouluseminaari ”Kasva urheilijaksi yläkoulussa” 15. – 16.3.2018
Lappeenranta
- Urheiluoppilaitos- ja urheiluakatemiapäivät 7. - 8.5.2018 Tampere
- Valtakunnallinen olosuhdefoorumi 8.6.2018 Turku
- Olympiakomitean järjestämät Skype-tapaamiset
Maarit Laitinen on toiminut Seinäjoen ammattikorkeakoulun ”Aktiivinen ja Iloinen AMKliikkuja” –hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.
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Konkreettisimmillaan akatemiayhteistyö jatkui valmennukseen ja asiantuntijapalveluihin
liittyvän yhteistyön kautta Vaasan Urheiluakatemian kanssa. Valituilla maajoukkuetason
urheilijoilla oli mahdollisuus käyttää molempien akatemioiden tarjoamia palveluita
hyväkseen riippumatta siitä, kuuluuko Vaasan vai Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemiaan
(yhteinen urheilijakortti). Lisäksi valmennuspuolella järjestettiin yhteisiä valmentajatapaamisia.
Vuokatin urheilulukion ja Vuokatti-Ruka urheiluakatemian kanssa järjestettiin yhteinen
seminaaripäivä tammikuussa 2018 Kuortaneella.

Kuortaneen ja Vuokatin urheilulukioiden ja urheiluopistojen sekä Etelä-Pohjanmaan ja Vuokatti-Ruka urheiluakatemioiden
edustajat kokoontuivat tammikuussa 2018 keskustelemaan internaattityyppisten toimintaympäristöjen yhteisistä asioista.

9. TALOUS

Urheiluakatemian päätuotot vuonna 2017 muodostuivat edellisvuosien tapaan opetus- ja
kulttuuriministeriön akatemioille myöntämästä erillismäärärahasta (70.000 €), kaupunkien
ja kuntien maksamista jäsenmaksuista, oppilaitosten maksamista lukuvuosimaksuista,
lajeilta ja asiantuntijapalvelutarjoajilta saadusta tuesta ja akatemiaurheilijoiden itsensä
maksamista lukukausimaksuista.
Akatemian tuotot olivat yhteensä n. 184.500 € ja kulut hieman suuremmat. Vuoden 2017
tilinpäätös jäi vajaa tuhat euroa miinukselle. Osittain tulokseen vaikuttaa myös OKM:n
valtionavun jaksottuminen kahdelle vuodelle. Vuoden 2016 valtionapu myönnettiin kalenterivuodelle 2016, mutta vuoden 2017 valtionavun käyttöaika oli 1.4.2017 – 31.3.2018.
Näin ollen valtionapua ei saatu lainkaan ajalle 1.1. – 31.3.2017 ja neljäsosa myönnetystä
avustuksesta siirtyi vuodelle 2018.
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Koko akatemiaverkoston taloudelliset panostukset (harjoitustilat, valmennus, opintojenohjaus jne.) akatemiatoimintaan akatemian toiminta-alueella ovat kuitenkin moninkertaiset
akatemian omaan budjettiin verrattuna. Huomioitavaa on myös, että Kuortaneen
Urheilulukion tulot ja menot eivät näy lainkaan akatemian budjetoinnissa, kuten monen
muun akatemian kohdalla.
Menoeristä suurimpia olivat vuoden 2016 tasolla pysyneet valmentajien ja koordinaation
palkkakustannukset sotukuluineen (n. 131.000 €). Toimintavuoden aikana Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia maksoi palkkaa/palkkioita 11 tuntipalkkaiselle laji- tai yleisvalmentajalle tai heidän edustamalleen organisaatiolle. Ilmajoen pesäpallon ja painin
valmennusryhmien toiminnasta ei aiheutunut urheiluakatemialle palkkakuluja. Myöskin
toinen salibandyvalmentaja tekee akatemiavalmennustyötä veloituksetta liiton
kustantamana. Kuortaneen urheilulukion valmennuspalkkiot maksettiin lukion omasta
budjetista.
Muita isompia kulueriä olivat urheilijoille hankitut asiantuntijapalvelut, esim. lääkärintarkastukset, fysioterapia, hieronta, psyykkinen valmennus, testaus jne. (n. 34.000 €
jaksotukset huomioiden) ja yhtiömuotoisten liikuntatilojen vuokrat (mm. Seinäjoen Jäähalli
Oy, Seinäjoki Areena ja WallSport n. 7.500 €). Pienempiä kulueriä muodostivat lisäksi
mm. matka-, toimisto-, harjoitusväline-, kokous- ja materiaalikulut.
Urheiluakatemian virallinen kirjanpito tehdään kalenterivuosittain, ei lukuvuosittain, kuten
toimintakertomus. Vuoden 2017 kirjanpitoasiakirjat ovat nähtävissä akatemiatoimistolla
Kuortaneella.

Olympiamitalistit vuodelta 1988 ja 2018

