
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021, PÄIJÄT-HÄMEEN URHEILUAKATEMIA  

 

Päijät-Hämeen Urheiluakatemian (PHUra) vuoden 2021 toiminnan painopisteet on tiivistetty neljän kokonaisuuden alle: koulu- / oppilaitosyhteistyö, seurayhteistyö, 

kaksoisuratuki ja asiantuntijatoiminta. Näissä kaikissa on muutamia alatavoitteita, joita toteuttamalla päästään kohti isompaa tavoitetta, eli PHUra:n koko toiminnan 

missioita ja visiota: mahdollistaa verkostoyhteistyöllä huipulle tähtäävälle urheilijalle yksilöllinen ja laadukas valmennusprosessi, visiona urheilijan laadukas arki ja 

menestys. Verkostokumppaneita ovat esimerkiksi alueen koulut / oppilaitokset, seurat, kunnat, Vierumäen sekä Pajulahden valmennuskeskukset ja kansallinen 

urheiluakatemiaohjelma. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat: osaaminen, menestys, yhteistyö ja arvostus. Suomen Olympiakomitealta tulee myös toiminnalle suuntaviivoja 

kansallisen urheiluakatemiaohjeiston muodossa. 

Toiminnan painopisteet ja niiden alatavoitteet on kirjattu alle. Keskeisimpiä keinoja ja toimenpiteitä alatavoitteisiin pääsemiseksi on koottu seuraavalle sivulle. Toiminnan 

vuosikello täydentää tätä toimintasuunnitelmaa ja ne yhdessä muodostavat PHUra:n henkilöstön toiminnan ohjenuoran. Toiminnan linjauksia ja tarvittavaa tarkastelua 

suoritetaan sisäisesti keskeisten sidosryhmien edustajien muodostamassa johtoryhmässä, ulkoista arviointia tekee Suomen Olympiakomitea.  

    

 

KOULU- / OPPILAITOSYHTEISTYÖ 

Verkoston koulut / oppilaitokset tekevät 

PHUra:n auttamana tiivistä yhteistyötä 

seurojen kanssa, jolloin toteutetaan 

yhden valmennuksen periaatetta. 

Koulu- / oppilaitosyhteistyön 

toteuttamiseen on erilaiset mallit 

perusasteella, toisella asteella ja korkea-

asteella, tavoitteena on progressio 

urheilun kokonaisuudessa kuljettaessa 

eteenpäin päijäthämäläisellä urheilijan 

polulla.  

Erityisesti päijäthämäläisen urheilijan 

polun yläkouluvaihe kehittyy vuoden 

aikana. 

 

SEURAYHTEISTYÖ 

Toteutetaan valittujen kärkilajien 

kanssa seurojen tarpeesta lähteviä 

kehitysprojekteja, jotka tuovat lisäarvoa 

ko lajien/seurojen 

valmennusprosesseihin. 

Viedään seurojen (erit. kärkilajit) 

tarpeita verkoston oppilaitoksiin, 

tavoitteena yhden valmennuksen 

periaate. 

Toteutetaan 

valmentajayhteisötoimintaa, joka tähtää 

valmentajien kehittymiseen ja 

osaamisen jakamiseen yli lajirajojen 

informaalien koulutustapahtumien 

kautta. 

 

KAKSOISURATUKI 

Tavoitteena on urheilijoiden 

taustajoukkojen (valmentajat, perhe) 

osaamisen lisääminen urheilijan 

tukemisessa niin, että arjen eri osa-

alueet (esim opiskelu, urheilu, 

sosiaaliset suhteet jne) otetaan 

huomioon. 

Urheilijat tekevät yhä enemmän 

kokonaisvaltaisia lyhyemmän ja 

pidemmän tähtäimen suunnitelmia, 

joissa on otettu huomioon elämän eri 

osa-alueet. 

Erilaisten kaksoisuratoimien kautta 

tavoitellaan lisääntyvää urheilijoiden 

hyvinvointia. 

ASIANTUNTIJATOIMINTA 

Asiantuntijatyö toimii osana 

kokonaisvaltaisia valmennusprosesseja 

entistä paremmin erityisesti 

kärkilajeissa, valmentajat johtavat 

kokonaisuutta. 

Platinatasolaiset huomioidaan entistä 

paremmin henkilökohtaisten, jokaisen 

tarpeista lähtevien erityisprojektien 

kautta. 

Asiantuntijaverkosto tekee aktiivisesti 

yhteistyötä eri asiantuntijoiden välillä 

paikallisesti ja saman alan sisällä 

kansallisessa verkostossa.



 

 

KEINOT TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI JA NIIDEN SEURANTA 

 

TOIMINNAN PAINOPISTE & TIIVISTETYT ALATAVOITTEET KEINOT JA TOIMENPITEET SEURANTA / MITTARIT 

KOULU- JA OPPILAITOSYHTEISTYÖ   

yhden valmennuksen periaate  
 

(ei erillisiä aamu- ja iltavalmennuksia, vaan 
valmentautumisen yksi kokonaisuus, jossa eri osa-alueet 
tukevat toinen toisiaan, ammattimaisuus ja laatu 
lisääntyvät) 
 

Edistetään seurojen ja koulujen / oppilaitosten välistä 
vuoropuhelua ja yhteistyötä 

- järjestetään vähintään 3 tilaisuutta, joissa 
oppilaitosedustajat (erityisesti urheiluyläkoulu ja 
toisen asteen erityistehtävän saaneet 
oppilaitokset) ja seuraedustajat yhteisesti koolla  

- Salpausselän peruskoulun 
urheiluyläkoulutoiminnan kehittämisen tukena 
toimivassa asiantuntijaryhmässä on edustajat 
seuroista, ryhmä tapaa vähintään 2 kertaa 
 
 

- urheilijoiden ja valmentajien sekä 
oppilaitostoimijoiden kokemukset (kyselyt) 

- vieressä listattujen toimenpiteiden toteutumisen 
seuranta 

 
 
 
 
 
 
 
 

alueellinen urheilijan polun kehitystyö painottuen 
yläkouluvaiheeseen 

Liikuntapainotteisten yläkoulujen ja lajien yhteistyön kautta 
mahdollistetaan yhä laajemmalle joukolle yläkouluikäisiä 
tarpeeksi suuri määrä harjoittelua ja riittävä laatu 
valmennukseen 

- Salpausselän peruskoulun urheiluyläkoulutoiminta 
vakinaistetaan 

- Salpausselän ja Mukkulan koulujen sekä lajien 
välisellä yhteistyöllä saadaan lajipainotuksia em 
koulujen välille (tavoitellaan parempaa arkea) 

- Orimattilan yläkouluissa saadaan suunnitelmat 
valmiiksi urheiluyläkoulutoimintaa varten ja 
toiminta valmis alkamaan 2022 syksyllä 

- 1 uuden yläkoulun kanssa aloitetaan keskustelut 
toiminnan kehittämisestä kohti 
urheilupainotteisuutta (esim. Asikkala, Heinola, 
Hollola) 

- Olympiakomitean Kasva Urheilijaksi –materiaalin 
hyödynnys liikuntapainotteisissa kouluissa 

 
 

- vieressä listattujen toimenpiteiden toteutumisen 
seuranta 

- verkoston oppilaitosten itsearviointi, johon 
tarjotaan työkalu 



 

Toisella asteella mahdollisuuksia kehitetään alueella 
ympäristökunnissa (Orimattila, Heinola, Asikkala) 

- valmennusta tukevien toimintamallien jatkaminen 
Lahden urheiluoppilaitoksissa: monipuolinen 
yleisvalmennustarjonta ei-painopistelajeissa, 
jalkautuva fysioterapia painopistelajien 
valmentajien toiveiden mukaisesti, 
ravitsemusvalmennusprojektit valituissa 
lajiryhmissä 

- ympäristökunnissa alkaneiden mallien tukeminen 
oppilaitosten tarpeiden mukaan 

- Olympiakomitean Kehity huippu-urheilijaksi – 
materiaalin hyödynnys oppilaitosverkostossa 
 

- Korkea-asteella yksilöllisten opintosuunnitelmien ja 
–ratkaisujen edistäminen 

- LAB-ammattikorkeakoulun urheilijoiden 
ohjausmallin kehitystyö yhdessä oppilaitoksen 
kanssa 

   

SEURAYHTEISTYÖ   

kehitysprojektit kärkilajeissa Aktivoidaan kärkilajiseuroja analysoimaan ja kehittämään 
omaa toimintaansa 

- kärkilajien tapaaminen puolen vuoden välein 
- toteutetaan kärkilajitapaamisista nousevia 

kärkilajiprojekteja urheilijoiden / valmentajien 
tarpeeseen vastaten (esim asiantuntijatoimintoihin 
liittyen) 

- vieressä listattujen toimenpiteiden toteutumisen 
seuranta 

- kärkilajiprojekteja syntyy vähintään 3 
- kärkilajiprojektien vaikuttavuus / onnistuminen 

mitataan kyselyn kautta (seurajohto & keskeiset 
valmentajat) 

 

valmentajayhteisötoiminta Valmentajayhtesiötoimintaa toteutetaan yhteistyössä 
PHLU:n seurakehitysohjelman ja Vierumäen 
valmentajakouluttajien kanssa  

- alueen valmentajille tarjotaan mentorointi-ohjelma 
- vähintään 5 kertaa vuodessa järjestetään 

valmentajayhteisötapaamiset, kokonaisuutta 
suunnitellaan yhdessä Vierumäen kanssa 

- PHLU:n kanssa yhteistyössä järjestetään 2 kertaa 
vuodessa seurafoorumi 

- vieressä listattujen toimenpiteiden toteutumisen 
seuranta 

- toiminnasta saatu palaute 

   

KAKSOISURATUKI   

urheilijoiden taustajoukkojen osaamisen lisääminen 
urheilijan tukemiseen liittyen 

- Olympiakomitean Kasvata urheilijaksi – 
materiaalien jalkautus ja hyödynnys 

- vieressä listattujen toimenpiteiden toteutumisen 
seuranta 



 

vanhempainiltasarjan muodossa yläkouluikäisten 
nuorten urheilijoiden vanhemmille syksyllä 

- valmentajien tukimateriaalin laatiminen 
- kansallisen kaksoisuraseminaarin järjestäminen 

syksyllä yhdessä Olympiakomitean kanssa 

- vanhempainilloista ja seminaarista saatu palaute 
- vähintään 50 osallistujaa vanhempainiltasarjaan 

suunnitelmallisuuden kehittäminen Urheilijoiden kokema hallinnan tunne omasta arjesta 
lisääntyy ja tunne siitä, että elämän eri osa-alueet ovat 
balanssissa keskenään ja tukevat toinen toisiaan 

- 50–100 urheilijoiden tekemää 
tulevaisuudensuunnitelmaa, joiden tekemisessä 
hyödynnetään urasuunnittelutyökalua 

- huippuvaiheen urheilijoille laaditaan oma versio 
työkalusta 

- vieressä listattujen toimenpiteiden toteutumisen 
seuranta 

- urheilijoiden kokemukset (kyselyt) 
 

   

ASIANTUNTIJATOIMINTA   

asiantuntijatyö toimii osana kokonaisvaltaisia 
valmennusprosesseja 

- jalkautuvan asiantuntijatyön mallit 
oppilaitosyhteistyön kautta toisella asteella 
fysioterapiassa ja ravitsemuksessa 

- 3-4 kärkilajiprojektia, joissa hyödynnetään 
asiantuntijaverkoston osaamista 

- alueella olevien valmentautumisen eri osa-alueiden 
osaajien selkeä tiedotus ja hyödyntäminen alueella 
seurojen ja valmentajien kautta 

- vieressä listattujen toimenpiteiden toteutumisen 
seuranta 

 

platinatasolaisten lisähuomiointi Aktivoidaan platinatason urheilijoita analysoimaan ja 
kehittämään omaa toimintaansa 

- henkilökohtaiset tapaamiset platinatasolaisten 
kanssa, joiden myötä syntyy urheilijakohtaisia 
kehitysprojekteja 

- vähintään 5 platinatasolaisen kanssa syntyy 
yksilökohtainen kehitysprojekti, jonka onnistumista 
ja vaikuttavuutta kysytään urheilijalta ja hänen 
valmentajaltaan projektin päätteeksi 

asiantuntijaverkostot kansallisesti ja paikallisesti Verkoston asiantuntijat ovat korkeatasoisia ja haluavat 
kehittyä edelleen 

- verkostossa olevat asiantuntija kaikki mukana 
Olympiakomitean koordinoimassa 
asiantuntijaverkostossa 

- paikallinen asiantuntijatiimi tapaa vähintään kerran 

- vieressä listattujen toimenpiteiden toteutumisen 
seuranta 

- verkoston asiantuntijat osallistuvat 
Olympiakomitean kutsumiin kansallisiin 
verkostotapaamisiin (vähintään 1 osallistuja per 
sektori) 

 

 

 

 



 

LAADULLINEN SEURANTA TOIMENPITEET LISÄHUOMIOT  

ITSEARVIOINTI - vuoden lopussa sisäisesti (henkilöstö ja 
johtoryhmä) tarkastellaan alatavoitteiden 
toteutumista keinojen ja suunniteltujen 
toimenpiteiden toteutumisen seurannan kautta 

- tehdään verkoston oppilaitoksille ja kärkilajeille 
työkalu heidän omaan itsearviointiin, ellei sellaista 
tule esim Olympiakomiteasta valmiina 

 

KYSELYT - urheilijoille  valmennuksen ja 
asiantuntijatoiminnan laatu  

- kärkilajeille (seurajohto & keskeiset valmentajat) 
 kärkilajiprojektien vaikuttavuus ja onnistuminen 

- oppilaitosverkostolle 

 
 

 

  



 

 

JOHTORYHMÄ JA HENKILÖSTÖ 

 

JOHTORYHMÄN KOKOONPANO VUONNA 2021      HENKILÖSTÖ 

 

Tero Kuorikoski, Pajulahden valmennuskeskus (puheenjohtaja)    Johanna Ylinen, toiminnanjohtaja (kokopäiväinen) 

Jukka Tiikkaja, Vierumäen valmennuskeskus     Janne Lahtinen, asiantuntija (osapäiväinen) 

Kustaa Ylitalo / Mai-Brit Salo, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry 

Tero Matkaniemi, Lahden kaupunki / Lahden lyseo 

Markku Karjalainen / Arto Pulkkanen, Lahden kaupunki / Salpausselän peruskoulu 

Tatu Saarinen, LAB-ammattikorkeakoulu 

Pekka Merikanto, Koulutuskeskus Salpaus 

Taru Kuoppa, urheilijajäsen 

Petri Selkee, valmentajajäsen 

täydennetään vielä toisella urheilijajäsenellä (toinen aste) 

Mari Merenluoto, Yliopistokampus, paikalla tarvittaessa 

 

  



 

KESKEISET KUMPPANIT

 

OPPILAITOKSET 

Perusaste 

- Salpausselän koulu 

- Mukkulan koulu 

- Heinsuon koulu 

- Orimattilan yhteiskoulu 

- Jokivarren koulu 

Toinen aste  

- Lahden lyseo 

- Koulutuskeskus Salpaus 

- Liikuntakeskus Pajulahti 

- Suomen Urheiluopisto, Vierumäki 

- Erkko Lukio 

- Heinolan lukio 

- Vääksyn yhteiskoulun lukio 

   

    

Korkea aste 

- LAB-ammattikorkeakoulu 

- Haaga-Helia AMK, Vierumäen yksikkö 

 

 

 

 

LAJIT / SEURAT 

Jääkiekko 

- Junior Pelicans 

Koripallo 

- Lahti Basketball Juniorit 

Yleisurheilu 

- Lahden Ahkera 

Mäkihyppy 

- Lahden Hiihtoseura 

- Suomen Hiihtoliitto 

Ampumaurheilu / trap 

- Suomen Ampumaurheiluliitto 

Jalkapallo 

- FC Lahti 

- (FC Kuusysi ja FC Reipas) 

Hiihto 

- Lahden Hiihtoseura 

- Hollolan Urheilijat -46 

- Orimattilan Jymy 

 

 

VALMENNUSKESKUKSET 

Vierumäki 

Pajulahti 

 

 

 

 

LISÄKSI  

alueen kunnat  

Suomen Olympiakomitea  



 

 

TALOUSARVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 


