
TOIMINTASUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN URHEILUAKATEMIA 2022 

 

Päijät-Hämeen Urheiluakatemian (PHUra) vuoden 2022 toiminnan painopisteet on tiivistetty neljän kokonaisuuden alle: valmennus, urhei lijat ja 

toimintaympäristöt. 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, v isiona 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 pääse miseksi 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. 

 

 

 

VALMENNUS 

TAVOITTEET/PAINOPISTEET TOIMENPITEET MITTARIT/SEURANTA 

Valmentajat 
 
1. Ammattimaistuminen 
2. Valmentajayhteisötoiminta ja osaamisen 
jakaminen 
3. Arvostuksen lisääminen ja 
valmennuskulttuurin kehittäminen 

1. Yhteispalkkauksiin osallistuminen 
 
Kehittyvää toimintaa v.2022: 
-Yleisurheilun kaupunkivalmennuskeskuksen 
kehittäminen yhdessä Suomen Urheiluliiton, 
Pajulahden valmennuskeskuksen ja 
seuratoimijoiden kanssa (koordinointi, tehostuva 
valmennus). 
 
Ylläpidettävää toimintaa:  
- Koripallo, mäkihyppy, jääkiekko 
- Jalkapallon kokonaisvaltaisen valmennuksen ja 
resurssien käytön optimoinnin kehittämisen 
jatkaminen. 

-Vieressä olevien toimenpiteiden toteutumisen 
seuraaminen. 
 
- Seuran, oppilaitosten ja urheiluakatemian 
yhteiset arviointitapaamiset puolivuosittain. 
 
-Alueella olevien valmentajien määrä 
(päätoimiset, sivutoimiset, NOV) 



-Mahdollistetaan yläkoulun aamuharjoituksiin 
fysiikkavalmentajan palkkaus 2xviikossa 
koripallossa ja yleisurheilussa. 
 
2. Valmentajayhteisötoiminta ja osaamisen 
jakaminen 
- Valmentajayhteisön tapaamiset vähintään 
3x/vuodessa. 
- Pajulahden VAT- koulutusten luentoihin avoin 
osallistumisoikeus alueen valmentajille 
- Urheiluyläkoulutoiminnan ympärille rakentuva 
valmentajien kehitysprojekti, joka toteutetaan 
yhdessä Vierumäen valmennuskeskuksen kanssa 
 (uimaseuran valmennus, jalkapallon 
biomekaniikka, yleisurheilun kokonaisvaltaisen 
valmennuksen kehittäminen). 
- Vuoden 2022 mentorointiryhmän aloitusta 
tarkastellaan vuoden alussa. 
- Vuosittain vähintään kerran vuodessa vierailut 
eri toimintaympäristöihin. 
 
3. Arvostuksen lisääminen ja 
valmennuskulttuurin kehittäminen 
-Valmennuksen vahvempi osallistaminen 
(yhdessä asiantuntijoiden ja valmennuksen 
kanssa hyvien käytänteiden jakamista yhteisissä 
kokoontumisissa). Asiantuntijayhteisön 
tapaamisiin kutsutaan alueen valmentajia. 
 

Asiantuntijatoiminta 
 
1. Asiantuntijatoiminnan jalkauttaminen arkeen 
2. Valmentajajohtoisuus  
3. Asiantuntijayhteisö 

1.Asiantuntijatoiminnan jalkauttaminen arkeen  
- Valmennusta tukevien toimintamallien 
jatkaminen Lahden urheiluoppilaitoksissa: 
monipuolinen yleisvalmennustarjonta ei-
painopistelajeissa, jalkautuva fysioterapia 
painopistelajien valmentajien toiveiden 

-Syntyvien projektien määrä  
 
- Kärkilajipalavereissa saatu palaute lajilta ja 
valmentajilta. 
 

- Vähintään 5 platinatasolaisen kanssa syntyy 



mukaisesti 
- Ravitsemusvalmennusprojektit valituissa 
lajiryhmissä  
- Psyykkisen valmennuksen projektit erillisinä 
kärkilajiprojekteina 
- Avoin ja maksuton fysioterapeutin vastaanotto 
1x viikossa 
- Mahdollisuus saada fysioterapeutti mukaan 
harjoituksiin yksittäisille urheilijoille. 
 
2. Valmentajajohtoisuus 
-Vuoden aikana syntyy 3–4 kärkilajiprojektia 
lajien tarpeista, joissa hyödynnetään 
asiantuntijaverkoston osaamista. 
-Platinatason urheilijoiden henkilökohtaiset 
projektit. Vahvistetaan urheilijan, 
henkilökohtaisen valmentajan ja asiantuntijoiden 
yhteistyötä. 
- Edistetään toiminnan ja tiedon siirtymistä 
arkivalmennukseen. Henkilökohtaisten 
valmentajien mukaanotto viestintään ja 
yhteisöjen tapaamisiin. 
 
3. Asiantuntijayhteisö 
- Asiantuntijayhteisö kutsutaan koolle 2–3 krt 
vuodessa. 

yksilökohtainen kehitysprojekti, jonka 
onnistumista ja vaikuttavuutta kysytään 
urheilijalta ja hänen valmentajaltaan projektin 
päätteeksi 
 
- Avoimen fysioterapiavastaanoton käyttömäärä. 
 
- Viikoittain käytetty asiantuntijapalveluiden 
määrä 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

URHEILIJAT 

 

TAVOITTEET/PAINOPISTEET TOIMENPITEET MITTARIT 

1. Autonomian ja vastuunoton vahvistaminen  
2. Yhden valmennuksen kokonaisuus 
3. Kaksoisuratuki 
4. Kuormituksen ja palautumisen kokonaisuus 
5. Platinaurheilijoiden kohtaaminen 
 

1.Autonomian ja vastuunoton vahvistaminen 

-Oppilaiden tietoisuuden ylläpitäminen 
kaksoisura- ja opintomahdollisuuksista Päijät-
Hämeen alueella ja urasuunnittelutyökalun 
esitteleminen opotunneilla ja yläkoululeirityksillä. 
(urheilijanurapolku.fi tukena) 
-Infotilaisuudet yläasteilla ja toisella asteella 
jatko-opintomahdollisuuksista 
oppilaitosedustajien/akatemian toimesta kerran 
vuodessa. 
 -Monikanavaisen viestinnän kehittäminen. 
(akatemian someviestintä, seutukuntien 
liikunta/urheilulinjojen tuotteistaminen, 
paikallislehdet, opot, koulujen omat kanavat jne.) 
- Psyykkisen valmennuksen kurssi? “Lupa 
unelmoida” 
 
2.Yhden valmennuksen kokonaisuus 
- Kärkilajitapaamiset (ks. Valmennus osio) 
 
3. Kaksoisuratuki 
- Vanhempainilta -sarjan järjestäminen yhdessä 
PHLU:n kanssa (urheilijan taustajoukot) 
- Alueen opoverkoston kohtaaminen 2krt 
vuodessa. 
- (ks. Osio 1) 
 
4. Kuormituksen ja palautumisen kokonaisuus 

- Vierailtujen 
oppilaitoksien/oppilaitoshenkilökunnan/yläkoulul
eiritysten määrä vuosittain. 
- Urheiluoppilaitoksiin ja seutukuntien 
liikuntalinjoille hakijoiden määrä. 
-Vanhempainiltoihin osallistuvien määrä 
- Vieressä listattujen toimenpiteiden 
toteutuminen 
 



- Opistojen asiantuntijoiden (palautumisen 
seuranta, testimahdollisuudet, kuormituksen 
seuranta jne.) mahdollisuuksien selvittäminen ja 
parempi hyötykäyttö urheilijoiden tueksi. 
 
5. Platinaurheilijoiden kohtaaminen 
Kerran vuodessa kohdataan henkilökohtaisesti 
platinaurheilijat (ja heidän valmentajansa). 
Aktivoidaan analysoimaan ja kehittämään omaa 
toimintaansa: 
- Rahallinen tuki ulkopuolisen asiantuntijan 
hyödyntämiseen 
- Yksilölliset kehitysprojektit hyödyntäen 
asiantuntijaverkostoa- ja olosuhteita 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖT 

 

TAVOITTEET/PAINOPISTEET TOIMENPITEET MITTARIT 

1. Säännöllinen kohtaaminen kärkilajeissa (1-
2krt vuodessa) 

2. Tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä 
3. Oppilaitostoiminta 
4. Poliittinen vaikuttaminen 

1. Säännöllinen kohtaaminen kärkilajeissa 
-1-2krt vuodessa kärkilajipalaverit yhdessä 
lajiedustajien ja toisen asteen/ja- tai yläasteen 
oppilaitostoimijoiden kanssa. 
 
2. Yhteistyön tiivistäminen  
- Järjestetään erityistehtävän saaneiden 
urheiluoppilaitosten (Salpaus, Lyseo) 
yhteistyötapaamiset vähintään 4 kertaa 
lukuvuodessa.  
 
3. Oppilaitostoiminta 
YLÄASTE: 
- 2–4 krt vuodessa yhteiset tapaamiset lajien ja 
Salpausselän oppilaitoksen kanssa. 
- Mahdollisuuksien avaaminen yksittäisille 

-Toiminnassa mukana olevien urheilijoiden 

määrä. NMJ-, AMJ, ja HUY- urheilijoiden määrä.  

- Yhteistyöoppilaitosten määrä 

- Vuosittainen kysely opiskelujen ja urheilun 

yhdistämisestä opiskelijoille 

-Vieressä olevien toimenpiteiden seuraaminen 



urheilijoille myös muista kouluista osallistua 
aamuvalmennuksiin. Pidemmän aikavälin 
tähtäimellä mahdollisuuksien avaaminen 
lukujärjestyksen rakenteisiin kaikkiin yläasteisiin:  
Neuvottelu koulujen, kuntien ja seurojen kanssa 
- Keskustelujen jatkaminen/käynnistäminen 
urheiluyläkoulutoiminnan tai 
urheiluluokkatoiminnan aloittamiseksi yhden 
uuden yläkoulun kanssa. 
 
TOINEN ASTE: 
- Alueellinen yhteistyö seutukuntien (Hollola, 
Heinola, Orimattila, Asikkala) kanssa ja 
kaksoisuramahdollisuuksien parantaminen. 
-Seutukuntien liikunta- ja urheilulinjojen laadun 
ja vetovoimaisuuden kehittäminen. 
-Seutukuntien kiertäminen 1-2krt vuodessa. 
- Vierumäen kaksoisura- hankkeen kulun 
suunnitteluun ja järjestelyyn osallistuminen. 
- Tuodaan seutulukioiden tuntitoimintaan 
lisäarvoa vierailevilla luennoitsijoilla tai 
mahdollisuuksien mukaan laajemmilla 
projekteilla (oppilaitoksen tarpeita kuunnellen). 
 
KORKEA-ASTE 
-Huippu-urheilumyönteisten koulujen 
laatujärjestelmä - aseman tavoittelu alueella. 
- LUT- opintomahdollisuuksien selvittäminen ja 
esilletuonti. 
- Kohtaaminen 2x vuodessa 
 
4. Poliittinen vaikuttaminen 
-PHLU:n kanssa 2x seurafoorumin järjestäminen 
-Kannanotot esim. Yllä olevissa tilaisuuksissa 
liikuntapaikkarakentamiseen (seurojen ääni 



kuuluviin). 
- Harrastamisen mallin lukujärjestysaukkojen 
hyödyntäminen ja laajentaminen 
urheilumahdollisuuksiin yläasteella. 
 

 

STRATEGIATYÖ 

TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 

Tavoitetilana vahvistaa kuvaa Päijät-Hämeen 
alueesta yhtenä merkittävimmistä 
valtakunnallisista huippu-urheilun alueista. 
 
Tunnistamme verkoston ja ympäristön 
erityispiirteet ja vahvuudet, sekä luomme 
kansainvälisen vertailun kestäviä lajiohjelmia 
valituissa painopistelajeissa. 
 
 

-Strategiatyön aloitus yhdessä Lahti Sports Hub, 
Pajulahden valmennuskeskuksen ja Vierumäen 
valmennuskeskuksen kanssa. Strategiatyöstä 
tehdään erillinen juoksutussuunnitelma ja 
aikataulutus. 
 
- Vierumäen kaksoisura- workshopeista 
syntyneiden visioiden ja toimenpiteiden 
sisällyttäminen toimijoiden ja akatemian 
toimintasuunnitelmaan.  
 
- Tavoitetilana on, että vuoden 2022 
toimintaympäristökeskusteluissa esitellään 
asiakirja, joka strategiatyöstä on saatu aikaan. 
Asiakirja on valmiina allekirjoitettavaksi 
toimintaan sitoutuvien painopistelajien kesken. 

-Valtakunnallinen ja ulkopuolinen arvio 

vuosittaisessa toimintaympäristöpäivässä. 
(Olympiakomitea) 
-Toimintaan kiinnittyvien lajiliittojen määrä 
-Toimintaan kiinnittyvien ammattiurheilijoiden ja 
HUY- tukiurheilijoiden määrä. 
- Ammattivalmentajien määrä 
- Seudun ulkopuolelta tulevien urheilijoiden ja 
valmentajien määrä  
 

 

 

 

 

 

 



 

JOHTORYHMÄ JA HENKILÖSTÖ 

 

Johtoryhmän kokoonpano v. 2022               HENKILÖSTÖ 

  

Tero Kuorikoski, Pajulahden valmennuskeskus (puheenjohtaja)      Mirka Tuisku, 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  

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 

 

 
 


