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PERUSTEHTÄVÄ
Tuemme nuoren urheilijan tavoitteellista etenemistä urheilu-
uralla ja opinnoissa (2-uraa)

VISIO
Joensuun Urheiluakatemiassa on Suomen parhaat 
mahdollisuudet huippu-urheilun ja opiskelun yhdistämiseen

Joensuun urheiluakatemia on osa kansallista, 
Olympiakomitean koordinoimaa urheiluakatemiaohjelmaa

Joensuun Urheiluakatemia









Joensuun Urheiluakatemia

URHEILIJOITA 330

VALMENNUSTA 14 lajissa + ominaisuusvalmennus

KÄRKILAJIT ampumahiihto, pesäpallo, yleisurheilu, uinti

YHTEISTYÖTAHOINA oppilaitokset, seurat, lajiliitot, liikunnan 
aluejärjestö, Olympiakomitea, tukipalvelujen tuottajat

URHEILULUKIOSTATUS Joensuun Yhteiskoulun lukiolla 

YLÄKOULULEIRIT pesäpallossa, uinnissa, taitoluistelussa

ASIANTUNTIJAPALVELUT lähellä urheilijaa ja valmentajaa 



17 vuoden aikana…

n. 1800 urheilijaa, joista 1/3 naisia

SM-mitaleita n. 800 kpl, EM- ja MM-mitaleita 40 kpl (2019 90/7)

Valmennuksesta lähes 10000 kurssia/osaamispistettä lukio- ja 
ammatillisiin opintoihin ja lähes 2200 opintopistettä korkea-asteen 
opintoihin



Koronavirus ja urheiluakatemia

Muistetaan seuraavat ohjeet koronaepidemian leviämisen 
ehkäisemiseksi:

Yleisötilaisuuksiin ei saa tulla, jos henkilöllä on mitään 
sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos epäilet tartuntaa niin mene testiin 
viipymättä!

Pese kädet tai käytä käsihuuhdetta

Muista oikeanlainen yskimishygienia

Muista turvaväli 1-2 m

Kunnioita liikuntapaikan ohjeistuksia



Valmennussitoumus

• Sitoutuminen harjoitteluun ja opiskeluun

• Pidättäytyminen päihteistä ja dopingista

• Ottelu-ja kilpailumanipulaatio

• Häirintävapaa urheilu

• Urheilijoiden allekirjoitus

• Oikeus valmennukseen voidaan myös evätä!



Kattavasti tietoa antidopingtoiminnasta, kilpailumanipulaation  
torjunnasta ja katsomoturvallisuudesta SUEKin sivuilta

#puhtaastipars

@SUEK_FINCIS               
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Onko käyttämäsi lääke 
sallittu urheilussa? 

Tarkista netistä tai apista

Jokaisen toimijan 
velvollisuus on ilmoittaa 
urheilurikkomuksista

Tee verkkokoulutus

www.suek.fi

https://kamu.suek.fi/#!/
https://ilmo.suek.fi/#!/
http://www.suek.fi/
http://www.suek.fi/


Joensuun vahvuudet

Hyvät valmentautumisolosuhteet

Treenille riittävästi aikaa



Lajivalmentajat 2020-2021

• Ampumahiihto Aku Moilanen ja Ahti Toivanen (Kontiolahti, Areena)

• Hiihto Ilari Nissinen (Pärnävaara, Areena, Kontiolahti)

• Jalkapallo Tuomas Silvennoinen (Rantakylän jalkapallohalli, Mehtimäen tekonurmi)

• Jääkiekko Simo Karjalainen (Jäähallit)

• Koripallo Marko Tuononen (Areena)

• Lentopallo Tuomas Vainionpää (Areena)

• Taitoluistelu Mia Hyttinen (Jäähallit)

• Muodostelmaluistelu: Sara Tuhkanen (Jäähallit)

• Pesäpallo Petri Pennanen  (Pesistadion ja Areena)

• Salibandy Janne Ruuskanen, Janne Tähkä (Areena)

• Suunnistus Mervi Pötry (Areena+maastot)

• Voimistelu Miira Voutilainen, Noora Nevalainen (Telinesali urheilutalo)

• Uinti Petri Hirvonen, Juha Turunen (Vesikko, Areena)

• Yleisurheilu Jarkko Kumpulainen (Areena, keskuskenttä)



Opiskelun suunnitelma 

• Kokonaissuunnitelma

• Monessako vuodessa opiskelen?

• Vuosisuunnitelma

• Missä jaksossa mitäkin opiskelen, jotta saan haluamani kurssit käytyä?

• Jaksosuunnitelma

• Missä vaiheessa tulee mitäkin tehtäviä, jotka vaativat enemmän työaikaa?

• Mihin aikaan teen nuo työt?



Urheilun suunnitelma

• Kokonaissuunnitelma

• Mahdolliset vuosittain toistuvat urheilumenot (leirit, arvokisat…)

• Vuosisuunnitelma

• Tälle lukuvuodelle osuvat leirit, arvokisat ym. etukäteen tiedettävät menot

• Jaksosuunnitelma

• Päivä- ja oppituntitason menot ja niistä sopiminen



Opintopisteitä valmennuksesta

• Kolme 5 op jaksoa. 

• 1 jakso: opintojen ja urheilun yhteensovittamisen suunnittelu ja 
toteutus. 

Info, starttipalaveri, palautekeskustelu, kyselyyn 
vastaaminen.

• 2 jakso: 

Urheilun ja opintojen yhteensovittamisen näkyväksi tekeminen. 
Blogi, akatemian some haltuun, esittely esim. vanhassa lukiossa, 
tms. 

Palautekeskustelu, kyselyyn vastaaminen



Opintopisteitä valmennuksesta

3 jakso: Urheilijoiden CV-paja. 

Urheilussa opittujen asioiden sanoittaminen osaksi omaa 
ansioluetteloa ja työhakemusta. 

Kolme tapaamista.

Palautekeskustelu, kyselyyn vastaaminen

- Kaikissa jaksoissa 4 op. on omaa valmentautumista. Pisteitä kirjataan 
oppilaitokseen Tarmon kautta

- Pisteiden kirjaamisajankohtia voidaan määritellä aika vapaasti 
urheilijan toiveen mukaan



Arjen toiminta

• Läsnäolo treeneissä ja opiskelussa

• Ole ajoissa paikalla

• Sovi etukäteen mahdolliset poissaolot

• Opintojen suunnittelu

• Katso heti lukujärjestyksen saatuasi mahdolliset päällekkäisyydet ja sovi järjestelyistä

• Koulujen loma-ajat ja lukion päättöviikot

• Päättöviikolla harjoitukset voivat pyöriä ja niihin on oikeus osallistua

• Loma-aikoina ei ole harjoituksia



Asiantuntijapalveluja urheilijoille (maksuttomat 
kaikille)

• Fysioterapeutti Tiina Halonen urheiluakatemian yhteyshenkilö asiantuntijatyössä

• Fysioterapeutin päivystys Areena torstaisin klo 8.00-10.00 (Juhamatti Eskelinen)

• Ensifysio: Joonas Ryhänen vastaanotto sopimuksen mukaan (3h/viikko)

• Psyykkinen valmennus Aleksis Aronen (3h/viikko)

• Fysioterapeutit mukana lajien treeneissä erillisen aikataulun mukaan

• Areenan vapaa käyttö ark. klo 10.00-15.00 aikavälillä

• GO ON ja Joensuun Elli

• YTHS 



Palvelut kärkiurheilijoille

Joensuu Areenan ja uimahallien (Vesikko, rantakylän uimahalli) maksuton käyttö

Kärkiurheilijakortti (voimassa joulukuu 2020 saakka)

Tuki asiantuntijapalveluihin: erityistukea jaetaan resurssien mukaan. Tiedotamme 
asiasta henkilökohtaisesti urheilijoille.

Pääsarjataso joukkueurheilussa tai ikäluokkansa maajoukkueurheilija

Yksilölajit: SM-mitalisti tai ikäluokkansa maajoukkueurheilija

Katsotaan päälajin urheilullinen menestys vuosina 2019-2020



Viestintä

• Urheiluakatemia facebookissa ja instagramissa

• Sähköposti

• www.urheiluakatemia.fi sivustolla paljon tietoa

• tarmo.koivuranta@joensuu.fi, 

• www.tilavajoensuu.fi

http://www.urheiluakatemia.fi/
mailto:tarmo.koivuranta@joensuu.fi
http://www.tilavajoensuu.fi/

