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1. Päijät-Hämeen urheiluakatemia 
 

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia (PHUra) on yksi yhdeksästätoista suomalaisesta urheiluakatemiasta. 

Suomen Olympiakomitean johtaman kansallisen urheiluakatemiaverkoston tavoitteena on varmistaa, 

että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö, ja että 

urheilijat voivat saavuttaa oman potentiaalinsa urheilussa ja muilla elämänaloilla. Lisäksi tavoitteena 

on, että kansainvälisesti menestyviä urheilijoita ja joukkueita on enemmän. Toimimme eettisesti 

kestävästi, koulutus ja siviiliuraan valmistautuminen hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti.  

  

PHUra on verkosto-organisaatio, joka tekee tiivistä yhteistyötä urheilun eri toimijoiden kanssa 

kansallisesti ja paikallisesti. Kansallisia kumppaneita ovat esimerkiksi Olympiakomitea ja muut 

urheiluakatemiat. Paikallisia kumppaneita ovat muun muassa Pajulahden ja Vierumäen 

valmennuskeskukset, alueen urheilupainotteiset oppilaitokset, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu sekä 

urheiluseurat.   

  

Hallinnollisesti PHUra toimii Liikuntakeskus Pajulahden valmennuskeskuksen alla. 

Valmennuskeskuksen alle on rekisteröity aputoiminimi nimeltä Päijät-Hämeen Urheiluakatemia, jolla 

on oma johtoryhmä, tili ja budjetti.  

  

MISSIO “Mahdollistamme verkostoyhteistyöllä huipulle tähtäävälle urheilijalle yksilöllisen ja 

laadukkaan valmennusprosessin.”  

  

VISIO “Urheilijan laadukas arki ja menestys”  

  

ARVOT Toiminnan keskeisiä arvoja ovat osaaminen, arvostus, menestys ja yhteistyö. 
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2. VALMENNUS 
 

Urheiluakatemiatoiminnon tarkoituksena on tukea eri lajien urheilijoita, että valmentajia kehittymään 

sekä tarjota harjoitteluolosuhteita ja asiantuntijatoimintaa urheilijoiden ja lajien arkeen. Yhteistyötä 

tehdään yli lajirajojen sekä eri asiantuntijoiden kanssa. Toimintaa pyritään kehittämään urheilijoiden 

ja lajien tarpeista.  

Vuoden 2021 valmennustoiminnan pääteemana oli yhden valmennuksen toteuttamisen edistäminen, 

sekä kärkilajeilta syntyvien tarpeiden kuuntelu ja kehittäminen siten, että ne tuottavat lisäarvoa lajin 

arkeen. 

  

Vuonna 2021 PHUra oli aikaisempien vuosien tapaan mukana ottamassa osaa muutamiin 

valmentajapalkkauksiin. PHUra haluaa olla tuomassa näiden kärkilajien alueellisen valmennuksen 

kehittämiseen lisäarvoa ja tukea valmennuksen ammattimaistumista. Tuki kohdistui pääasiassa 

nuorten, joko yläkouluikäisten tai toisen asteen opiskelijoiden, parissa toimivien valmentajien 

palkkaukseen jääkiekossa, yleisurheilussa ja koripallossa. Koripallossa lajivalmentajakulujen lisäksi 

tukea kohdistettiin yläkouluikäisten fysioterapia- / fysiikkavalmennusprojektiin.  

Perusaste 

 
Lahdessa Salpausselän koulun sisällä on vahva kehittävä ote toimintaa kohtaan. PHUra on tehnyt 

yhteistyötä Salpausselän koulun kanssa ja tuonut omaa panostaan toiminnan kehittämiseen ja 

erityisesti pyrkinyt auttamaan yhteistyön tiivistämisessä koulun ja urheiluseurojen välillä. 

Yläkouluista Salpausselän koulussa järjestettiin monipuolisen koululiikunnan lisäksi 

aamutreenimahdollisuuksia seurojen järjestämään toimintaan ja tarjottiin myös yleisvalmennuksia. 

Mukkulan ja Heinisuon- liikuntapainotteisissa yläkouluissa tarjottiin valinnaisten liikuntojen lisäksi 

nuorille urheilijoille suunnattua kerhotoimintaa, jota suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä PHUra:n 

kanssa.   

  

Urheiluyläkoulu Salpausselän koulun ympärille rakentuva valmentajien kehitysprojekti yhteistyössä 

Vierumäen urheiluopiston asiantuntijan kanssa aloitettiin akatemiavetoisesti syksyllä 2021. 

Yhteistyölajeina jalkapalloon kehitettiin biomekaniikka- projektia, ja yleisurheilussa terve urheilija- 

teemaista. Projektia ehdittiin aloittamaan erityisesti jalkapallon parissa, mutta projekti keskeytyi 

yllättäen asiantuntijan jäädessä väliaikaisesti työstä pois, joten jatkamista tarkastellaan uudelleen v. 

2022 aikana. 

 

Valintavaihe 

 

Valintavaiheen 16–20 –vuotiaiden urheilijoiden toiminnassa keskityttiin erityisesti Phuran 

kärkilajiyhteistyön tiivistämiseen ja yhden valmennuksen periaatteen eteenpäin viemiseen vuoden 

aikana. Lahden lyseon ja koulutuskeskus Salpauksen kärkilajitapaamiset pidettiin säännöllisesti 

akatemiavetoisesti valmennuksellisilla ja oppilaitosyhteistyöhön liittyvillä teemoilla. 

Kärkilajitapaamisista nousi lajien tarpeista syntyviä kehitystarpeita, joita tuettiin erilaisten 

kehitysprojektien muodossa (ks. asiantuntijatoiminta). Tapaamisen koettiin positiivisena niin lajien 

kuin oppilaitostenkin suunnalta, ja veivät eteenpäin yhden valmennuksen- toteuttamisen periaatetta.  
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Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden lyseon kärkilajeina olivat vuonna 2021: jalkapallo, jääkiekko, 

koripallo, yleisurheilu ja hiihto. Näissä lajeissa järjestettiin aamuvalmennusta 3–5 päivänä viikossa. 

Lajivalikoimalajeissa (muut lajit), kuten uinnissa, mäkihypyssä, painissa ja nyrkkeilyssä, seurat 

järjestivät lajin omaa valmennusta. Yhdessä oppilaitosten kanssa mahdollistettiin lajivalikoima- lajien 

urheilijoille myös yleisvalmennus- harjoituksia kolme kertaa viikossa (kehonhallinta, kehonhuolto, 

fysiikkavalmennus). Myös Vierumäen ja Pajulahden valmennuskeskuksissa järjestettiin 

akatemiaurheilijoita tukevaa valmennustoimintaa. Vierumäellä järjestettiin lajivalmennusta 

taitoluistelussa ja jääkiekossa.  

Seutukunnissa Vääksyn yhteiskoulussa, Heinolan lukiossa ja Orimattilan Erkko-lukiossa järjestettiin 

nuorille urheilijoille aamuvalmennuksia. Näissä oppilaitoksissa valmennukset olivat pääasiassa 

kaikkien lajien edustajille suunnattuja yleisvalmennuksia. 

 

Huippuvaihe 

 

Kultatason urheilijoista 12 ylsi platinatasolle (Olympiakomitean tukiurheilijoita tai johtoryhmän 

harkinnan mukaisesti vastaavalla tasolla olevia urheilijoita). Platinatasolle nostetuille urheilijoille 

tarjotaan kultatason tukipalveluiden lisäksi henkilökohtaisempaa tukea urheiluakatemialta. 

Platinatason urheilijoiden ja heidän valmentajiensa kanssa pidetään vuosittain keskustelut, joissa 

nousseita kehitystarpeita akatemia pyrkii tukemaan. 

 

Seurayhteistyö 

 

Syksyllä 2021 Lahteen alettiin rakentamaan Lahti-Pajulahti –yleisurheilukeskusta yhteistyössä Lahden 

Ahkeran, Liikuntakeskus Pajulahden, Päijät-Hämeen urheiluakatemian ja Suomen urheiluliiton kanssa. 

Tavoitteena on tehostaa valmennusta, mahdollistaa asiantuntijapalveluita ja harjoitusolosuhteita sekä 

rakentaa oppilaitosten kanssa huippu-urheilun mahdollistava kaksoisuramalli. Yleisurheilukeskuksen 

ensimmäinen vaihe on rakentunut Phuran asiantuntija Janne Lahtisen johdolla eteenpäin. 
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Asiantuntijatoiminta 

 

Asiantuntijatoiminta linkittyy osaksi lajien ja urheilijoiden valmennusprosesseja. Vuonna 2021 

säännöllisesti akatemiavetoisesti järjestetyillä kärkilajipalavereilla asiantuntijapalveluita saatiin 

integroitua paremmin lajien valmennusprosesseihin ja vastaamaan aitoon tarpeeseen.  

  

Fysioterapian osalta jalkautuvaa fysioterapiaa on toteutettu osana toisen asteen urheiluoppilaitosten 

aamuvalmennuksia jo useampana lukuvuotena. Fysioterapian saavutettavuutta pyrittiin parantamaan 

järjestämällä urheilijoille avoin fysioterapeutin vastaanotto, jonne on mahdollista mennä ilman 

ajanvarausta. Urheilijoille omalla ajanvarauksella fysioterapiaa, hierontaa, naprapatiaa, 

lihastasapainokartoituksia ja tukea akatemiaurheilijoiden valmennukseen tarjosivat fysioterapian 

asiantuntijat. Urheilijat hyödynsivät psyykkisen valmennuksen asiantuntijoita myös henkilökohtaisten 

tapaamisten kautta. Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on urheilijan tukeminen kohti parempaa 

suoritusvarmuutta, parempia tuloksia ja toisaalta myös hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukemista.  

  

Jääkiekossa jatkettiin valmentajien työnohjausta yksilöohjauksen muodossa yhdessä urheilupsykologi 

Päivi Frantsin kanssa. Valmentajien työnohjauksesta tuli valmentajilta hyvää palautetta, ja sen koettiin 

kehittävän valmentajien itsensä johtamisen kykyjä, pedagogisia taitoja ja tuovan perspektiiviä 

valmentamiseen. Mäkihypyn ja poikien jalkapallon kanssa toteutettiin molemmissa psyykkisen 

valmennuksen projektit valittujen urheilijoiden kanssa. Asiantuntijana näissä projekteissa toimi 

psyykkisen valmennuksen asiantuntija Markus Arvaja. Mäkihypyn osalta valmennukseen osallistuivat 

myös valmentajat.  

  

Ravitsemusvalmennuksessa Lyseon ja Salpauksen valmennusryhmistä koripallon ja hiihdon 

lajiryhmillä oli lukuvuoden aikana käynnissä ravitsemusprosessi ravitsemusasiantuntija Mari Lahden 

johdolla. Lajiryhmissä prosessi keräsi hyvää palautetta valmentajilta ja urheilijoilta, sekä koettiin että 

pienissä ryhmissä henkilökohtaisempi työstäminen oli mahdollista. Tämän lisäksi akatemia tarjosi 

yhteistyössä ravitsemusasiantuntijan kanssa neljän kerran koulutuksen valmentajille teemalla 

“Ravitsemus osaksi päivittäisvalmennusta -verkkokoulutus”, jonne ei kuitenkaan tullut 

ilmoittautumisia. Tulevana vuonna tarkastellaan toteutustavan muotoa ja markkinoinnin keinoja 

uudestaan. 

  

Urheilijoiden asiantuntija- ja tukipalveluista terveydenhuollon asiantuntijapalvelut (fysioterapia- ja 

hieronta ym., ravitsemusvalmennus, psyykkinen valmennus) olivat urheilijoiden käytössä myös 

henkilökohtaisten tapaamisten muodossa. Osa on käytettävissä maksuttomasti, osa pienellä 

omavastuuosuudella.  

Asiantuntijapalveluiden lisäksi akatemiakortilla akatemiaurheilijoille tarjottiin myös muita etuuksia. 

Olosuhde- etuuksista Suurhalli- kortti- etu, Suomen urheiluopistolla ja Pajulahdessa 

harjoitusolosuhteiden käyttöetu, maksuton Lahden uimahallien käyttö sekä muut etuudet 

harjoittelupaikkoihin ja kauppoihin.  
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Valmentajayhteisötoiminta 

 
Valmentajayhteistyötä ja valmentajien osaamista PHUra:ssa edistettiin valmentajayhteisötoiminnalla, 
joka on alueen urheiluvalmennuksen, arkityön tukemiseen, valmentajayhteistyöhön ja valmentajien 
osaamisen- ja toiminnan kehittämiseen tähtäävää toimintaa.  
  
Vuoden 2021 aikana järjestettiin Salpauksen ja Lyseon akatemiavalmentajille yhteensä 3x lukuvuoden 
aikana. Tapaamisten teemat liikkuivat valmennuksen, urheilijoiden ja kouluyhteistyön kehittämisessä. 
Osaan tapaamisista, joissa oli mukana ulkopuolinen asiantuntija/tai valmentaja tilaisuus avattiin myös 
muille alueen valmentajayhteisöön kuuluville. Tilaisuudet keräsivät n. 10–15 henkilöä per palaveri.  
Pajulahden VAT-koulutusten asiantuntijaluentoja avattiin alueen valmentajayhteisölle (etä- että 
livetoteutukset). Luentotilaisuuksiin tarjottiin avointa osallistumisoikeutta alueen valmentajille koko 
vuoden ajan n. kerran kuukaudessa.  
  
Vuonna 2021 alkuvuodesta pyörähti käyntiin valmentajien mentorointiryhmä, jonka mentorina toimi 
koulutettu mentori Petri Selkee. Ryhmään osallistui yhteensä neljä valmentajaa. Mentorointiryhmään 
osallistuneet kertoivat valmennusfilosofiansa kehittyneen ryhmän tapaamisten aikana ja vahva viesti 
oli, että tällaista toimintaa olisi hyvä olla jatkossakin.  
  
Yllä olevien lisäksi valmentajayhteisölle jaettiin tietoa ajankohtaisista seminaareista- ja tapahtumista. 
Joihinkin osallistuttiin porukalla myös yhdessä, kuten Haaga-Helian “Voimaa valmennukseen”- 
seminaariin. 
 

2021 akatemiavalmentajille ja valmentajayhteisölle suunnatut tilaisuudet ja tapaamiset:  
 
2021 Valmentajien mentorointiryhmä 4krt /osallistujina 4 valmentajaa  
2021 Toimintaympäristövierailu etäyhteydellä Jyväskylän urheiluakatemiaan  
6.4–27.4. Ravitsemus osaksi päivittäisvalmennusta -verkkokoulutus /4 kerran verkkotapaaminen  
Tommi Niemelän / Pelicans valmennusfilosofia   
1.2. Kimmo Kantosalo / nuorten voimaharjoittelu   
11.6. Seuraseminaari (sis. valmentajien työpajan)  
22.9. Ilir Zeneli FC Lahti päävalmentaja  
15.10. Pieti Poikolan valmennusfilosofia / Lahti Basketball valmennusfilosofia   
24.11. 2.asteen aamuvalmentajat /”Jalkautuva asiantuntijatoiminta keskiössä”/valmentajien ja asiantuntijoiden 
yhteistapaaminen  
  
Pajulahden VAT- koulutuksen luentoja avattiin alueemme valmentajayhteisölle maksutta:  
  
17.2. Urheilija kehittyy toimintakulttuurissa /Marko Malvela 
19.2. Valmentajan työsuhteen kulmakivet /Raino Nieminen 
19.4. Urheilijaa kehittävän toimintaympäristön kehittäminen ja valmennuslinjaus /Eero Pitkänen 
20.4. Vastuullisuusohjelma ja etiikka /Elina Laine 
17.5. Valmentaa kuin nainen, naisvalmentajien tukeminen ja määrän lisääminen /Sanna Erdogan 
18.5. Nuorten valmennuksen erityispiirteet /Manne Isoranta 
14.6. Lajin vaatimusten ja yksilöllisyyden huomiointi sekä tavoitteiden asettaminen /Timo Rauhala 
15.6. Taidon kehittäminen /Sami Kalaja 
10.8. ”Lajin kansainvälisten vaatimusten ja yksilöllisyyden huomiointi valmennusprosessin eri vaiheissa”/Petri Martinez  
10.8. Videoanalyysien tekeminen Voima-nopeustestaus käytännössä /Nikke Vilmi  
11.8. ”Yksilöllisyys valmennuksessa: nopeus- ja kestävyystyyppien valmennus” /Timo Vuorimaa  
21.9. Voimaharjoittelu /Aki Laitinen  
22.9. Ohjelmointi /Marko Haverinen  
14.10. Valmentajan itsetuntemus ja sekä tunne että vuorovaikutustaidot /Joonas Rantanen  
1.11. Yksilöllisyyden huomiointi huippusuorituksessa /Marko Siivonen  
2.11. Coach tools teknologia seurannan ja kommunikoinnin apuna /Teemu Varis  
3.11. Voittavan joukkueen kehittäminen ryhmädynamiikka ja motivoiminen /Maria Walhroos  
15.12. Kasvu valmentajuuteen ja ihmisten johtaminen /Erkka Westerlund   
16.12. Nopeuden kehittäminen, urheilijan vieminen huipulle + nopeusdemo /Mervi Brandenburg, Lotta Kemppinen    
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Välitetty tietoa lähialueella tai verkossa tapahtuvista valmentajakoulutuksista, esim.:  
  
16.9. Valtakunnallinen huippuvaiheen kaksoisurawebinaari  
25.9. Valmennusseminaari juniorista huipulle Hämeenlinna  
29.–30.10. Urheilumehiläisen asiantuntijakongressi   
22.–23.11. Pajulahden kestävyysseminaari  
22.1. Vierumäen / Haaga-Helian Voimaa valmennukseen seminaari    
2021 Kestävyyden liveseminaarit Jyväskylä  
PHLU valmentajakoulutukset 
 

3. URHEILIJAT 
 

Akatemiaurheilijoita koko verkostossa oppilaitosyhteistyön myötä oli vuonna 2021 noin 699, joista 

kultatasolaisia 105 ja platinatasolaisia 12 (ks. liitteet). Kulta- ja platinatasolaisten jäsenmaksu vuonna 

2021 oli kaikille 90 €. 

 

Kaksoisuratuki 

 

Kaksoisuran tukeminen on yksi urheiluakatemian päätehtävistä. Suomalaiseen urheiluun kuuluu 

vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy yhdistämään tasapainoisesti arjessaan tavoitteellisen 

urheilun sekä opiskelu- tai muun työuransa. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi. Suomalainen 

kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu –uran päättymisen jälkeiseen 

urasiirtymään.  

  

PHUra toimii päätoteuttajana ESR-rahoitteisessa ”Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä” – 

hankkeessa, joka alkoi maaliskuussa 2019 ja jatkui lokakuuhun 2021 saakka. Hankkeen tarkoituksena 

on lisätä tietoisuutta ja parantaa malleja urheilijoiden kaksoisuran toteuttamiseen, eli urheilun ja 

opiskelun tai urheilun ja muun työn yhdistämiseen.   

  

Tavoitteena kaksoisuratyössä on ollut lisätä urheilijoiden suunnitelmallisuuden lisääntymistä, luoda 

urasuunnitteluun työkaluja urheilijoille ja taustajoukoille, tiivistää yhteistyötä toimijoiden välillä 

alueella, edistää seutukuntien kaksoisuramahdollisuuksia ja lisätä tietoisuutta alueella kaksoisura 

asioista. Ohjausryhmän ja hanketoimijoiden mielestä edellisiin tavoitteisiin on hankkeessa ylletty 

kollektiivisesti kuluneen kahden vuoden aikana.   

  

Kaksoisuratyön keskeisimpiä toimintoja vuonna 2021 olivat mm. huippuvaiheen 

kaksoisurawebinaarin järjestäminen, erilaisien tilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen (esim. 

vanhempainiltasarja, seurafoorumit- ja seminaarit jne.), urheilijanurapolku.fi sivuston palautteen 

mukainen parantelu ja jalkauttaminen käyttöön.  

  

Huippuvaiheen kaksoisurawebinaari järjestettiin 16.9.2021 Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulun 

tiloissa yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. Tapahtumaan ilmoittautui n. 121 henkilöä, joista usea 

osallistui webinaarin seuraamiseen samasta paikasta urheiluakatemioiden- ja valmennuskeskusten 

verkostopäivien aikana.   

  

Vuoden 2021 lopussa käynnistyi nelivaiheinen nuoren urheilijan vanhempainiltasarja, joka on 

suunnattu yläasteikäisten urheilijoiden vanhemmille sekä valmentajille. Vanhempainiltasarjaa 

järjestettiin yhteistyössä Vierumäen ja Pajulahden yläkoululeirityksen järjestäjien kanssa, sekä Päijät-
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Hämeen Liikunta ja Urheilu- aluejärjestön kanssa. Vanhempainillat keräsivät 30–65 osallistujaa per 

kerta. Vanhempainiltojen tallenteita on katsottu yhteensä yli 300 kertaa (vain yksi tallenteista on 

tallennettu julkiseksi.) 

  

Tapahtumien lisäksi vuoden aikana järjestettiin lukuisia koulutustilaisuuksia urheilijoille, 

taustajoukoille ja valmentajille kaksoisuratietoisuuteen liittyen.   

Tämän lisäksi tuotettiin mm. valmentajien koulutusvideo ym. tukimateriaaleja, jotka ovat nähtävissä 

urheilijanurapolku.fi nettisivustolla.  

  

Urheilijanurapolku.fi nettisivuston jalkauttamista ja esittelemistä jatkettiin vuonna 2021 urheilijoille 

(vierailut urheiluoppilaitoksissa ja Pajulahden yli 10 eri lajiryhmän yläkoululeirityksessä), 

taustajoukoille (vanhempainiltasarja), alueen seuroille ja valmentajille (erinäiset PHLU:n järjestämät 

tilaisuudet seurafoorumissa, aamiaistapaamisissa) ja valtakunnallisesti (kaksoisurawebinaari). 

Nettisivustoa paranneltiin urheilijoiden ja opojen käyttökokemuksista saadun palautteen mukaisesti, 

ja sivustolle lisättiin mm. ohjevideot urasuunnittelutyökaluun. Lisäksi toteutettiin valmentajien tueksi 

suunnattu kaksoisuravideo, jonka esiintyjinä toimivat Olympiakomitean kaksoisura-asiantuntija ja 

Pelicansin liigajoukkueen päävalmentaja.  

  

Vuoden 2021 lopussa käynnistyi myös Vierumäen organisoima kaksoisurahanke. Hanke yhdistyy 

osaksi PHUran urheiluakatemiatyötä ja yhteistä strategiatyötä. Hanke kohdentuu alueen 2. asteen 

oppilaitoksiin ja korkea-asteen oppilaitoksiin. Tavoitteena on vahvistaa urheilijan opintopolkua ja 

opintomahdollisuuksia. Parhaimmillaan hanke toimii hyvänä jatkumona edelliselle ESR- hankkeelle. 

Ensimmäinen kaksoisuraworkshop järjestettiin 12.11. Vierumäellä paikallisten keskeisten 

oppilaitosten kesken. Ensimmäisen tapaaminen toimi johdantona prosessille, jossa hahmotettiin 

nykytilaa urheilijapaneelin ja oppilaitosten puheenvuorojen valossa. Loput workshop- tapaamiset 

järjestetään vuonna 2022. 

 

2021 urheilijoille ja heidän taustajoukoilleen järjestetyt tilaisuudet:  

  

11.6.2021 Seurawebinaari, teemana seuran ja urheilijan talous ja varainhankinta  

16.9.2021 Huippuvaiheen kaksoisurawebinaari  

20.10.2021 “Vanhempien rooli nuoren urheilijan tukena”, Nuoren urheilijan vanhempainilta  

21.10.2021 Urheilu-uran tuomat vahvuudet työelämässä  

3.11.2021 Urheilijoiden työnhaku- ja cv- sparraus  

22.11.2021 Kaksoisura, Nuoren urheilijan vanhempainilta  

2021 Kaksoisura- luennot Pajulahden yläkoululeirityksillä ja paranuorten leirillä sekä paikallisissa 

oppilaitoksissa ja muutamissa seuroissa 
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Vuoden akatemiaurheilija 

 

Menneen vuoden parhaita urheilutekoja ja -toimijoita on palkittu periteisesti alueellisessa 

Urheilugaalassa, ja samassa yhteydessä on jaettu myös vuoden akatemiaurheilija -palkinto. Vuoden 

akatemiaurheilijana palkitaan yleisurheilija Ilona Mononen. Vuonna 2021 Mononen voitti alle 20-

vuotiaiden EM-kilpailujen kultaa 3000 m juoksussa ennätyksellään 9.15,66. Mononen juoksi saman 

vuoden Kalevan kisoissa kultamitalille 1500 m juoksussa. Mononen on myös juossut pistesijoille 

Kenian nuorten MM-kilpailuissa, ollen parhaana eurooppalaisena 3000 m viides ja 1500 m kahdeksas. 

Loppuvuodesta Mononen juoksi marraskuussa 19-vuotiaiden PM-maastoissa pronssille sekä 

joulukuun PM-maastoissa alle 20-vuotiaiden sarjassa neljänneksi.  

  

Vaikka Mononen on jo useita vuosia edustanut Lahden Ahkeraa, hän muutti vuoden 2021 elokuussa 

Lahteen ja aloitti opinnot urheilulukio Lahden Lyseossa. Mononen toteuttaa myös mallikkaasti 

urheilijan kaksoisuraa opiskelemalla viimeistä vuotta lukiossa.  
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4. TOIMINTAYMPÄRISTÖT 
 

Urheiluakatemiatyö on vahvasti verkostotyötä. Suomen 19 urheiluakatemiaa ja 8 valmennuskeskusta 

muodostavat tiiviin kansallisen verkoston, jota johtaa Olympiakomitean akatemiaohjelma. Phuran 

verkostoon kuuluvat lisäksi Vierumäen ja Pajulahden valmennuskeskukset, paikalliset seurat, kunnat, 

aluejärjestö, urheilupainotteiset oppilaitokset ja lajiliitot. 

 

Oppilaitosyhteistyö 

 

Urheilijoiden opintojen ohjauksen kannalta merkittävää on tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa. 

Urheilijoille pyritään luomaan yksilöllisiä opintoratkaisuja. Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa ja 

urheilijoiden ohjaus ovat olleet keskeisessä osassa PHUra:n toimintaa alusta saakka.  PHUra:n 

oppilaitosverkostoa urheilijamäärineen on kuvattu tarkemmin alla olevissa taulukoissa. 

 

YHTEISTYÖOPPILAITOS  URHEILIJAMÄÄRÄ  
Yläkoulut     
Salpausselän koulu (urheiluyläkoulu & liikuntapainotteinen)  42 & 144  

Mukkulan koulu (liikuntapainotteinen)  72  

Heinsuon koulu (liikuntapainotteinen)  72  

Toinen aste     
Lahden lyseo (urheilulukio)  100  

Koulutuskeskus Salpaus (urheiluamis)  47  

Liikuntakeskus Pajulahti (urheiluamis)  11  

Suomen Urheiluopisto Vierumäki  26  

Erkko-lukio, Orimattila  29  

Vääksyn yhteiskoulun lukio  20  

Heinolan lukio  24  

Korkea-aste     

LAB-ammattikorkeakoulu  17  

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Vierumäki  3  

LUT-yliopisto (maisteritutkinnot DI, KTM)  0  

 

 

Perusaste 
 

Perusasteella yläkouluvaiheessa alueella toimii liikuntapainotteisten oppilaitosten yhteistyöverkosto, 

kärkenään Salpausselän koulu, joka on mukana liikuntapainotteisuuden lisäksi valtakunnallisessa 

urheiluyläkoulutoiminnassa. Muita liikuntapainotteisia kouluja ovat Mukkulan koulu Lahdessa ja 

Heinsuon koulu Hollolassa.  

  

Vuonna 2021 lähdettäessä tavoitteena oli, että erityisesti yläkouluvaihe Päijät-Hämeessä kehittyisi 

vuoden aikana. Mukkulan koulun kanssa oli tarkoitus viedä toimintaa vahvemmin kohti 

urheilupainotteisuutta palloiluluokka- toiminnan muodossa. Koulun sisäilma- ongelmista johtuen 

koulu on siirtynyt parakkitiloihin, ja tilanteen haastavuuden vuoksi koulun päässä asiaa ei nähty vielä 

ajankohtaisena. Asiaan tullaan palaamaan tilanteen parannuttua ja jatketaan kuitenkin tiivistä 

yhteistyötä ja toimintaa Mukkulan koulun kanssa.   

Tavoitteena aloittaa uusien koulujen kanssa keskustelut ja suunnitelmat kohti urheilupainotteisuutta. 
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Tätä tavoitetta ei saatu yhteistyökoulujen kanssa edistettyä eteenpäin. Työtä tullaan jatkamaan 

tulevana vuonna, mikäli ajankohta asian edistämiselle koetaan tuolloin ajankohtaisempana. Toisaalta 

vuonna 2021 Salpausselän urheiluyläkoulutoiminta vakinaistettiin, ja Kasva Urheilijaksi- materiaaleja 

hyödynnettiin toiminnassa aktiivisesti.  

  

Muu yläkoulutyö piti sisällään alueen liikuntapainotteisten yläkoulujen yhteistyöverkoston 

koordinoimista, sisällön ideoimista ja kehittämistä sekä leiritysmallien kehittämistä ja sisällön 

tuottamista yhdessä Vierumäen ja Pajulahden urheiluopistojen kanssa.  

 

Toinen aste 

Alueellisen kaksoisuramallin eteenpäin meno ja yhteistyön tiivistyminen Orimattilan, Heinolan ja 
Asikkalan lukioiden kanssa, joissa kaikissa on koulutuksenjärjestäjän omalla valinnalla toteutettu 
urheilupainotteisuutta ja luotu mahdollisuuksia esimerkiksi aamuharjoitteluun.  
  
Toinen aste on perinteisesti alueella ollut vahva osa urheilijan opintopolkua. Lahden lyseolla on 
urheilulukiona pitkät perinteet urheilijamyönteisenä oppilaitoksena, samoin kuin koulutuskeskus 
Salpauksella ammattikoulupuolella. Pajulahden ja Vierumäen urheiluopistoilla järjestetään myös 
liikunnanohjauksen perustutkinto – koulutusta, joissa oma urheilu-ura on mahdollista yhdistää 
opintoihin joustavasti. Toimintoja on suunniteltu ja toteutettu yhdessä näiden oppilaitosten kanssa 
liittyen valmennuksen kokonaisuuteen, seurayhteistyöhön, valmennuksen tueksi tarvittaviin 
asiantuntijatoimintoihin ja opintoihin / kurssisuorituksiin. Näiden oppilaitosten kanssa yhteistyö 
jatkui entisellään.  
 

Korkea-aste 
 
PHUra tekee korkea-asteella yhteistyötä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa sekä Haaga-Helian 
ammattikorkeakoulu Vierumäen yksikön kanssa. Lahdessa on myös mahdollisuus suorittaa yliopisto- 
opintoja LUT- yliopiston kautta (maisteriohjelmia tarjolla Lahdessa) ja Lahden Yliopistokampuksella 
on mahdollista suorittaa opintoja moneen eri tarpeeseen.  
  
Korkeakouluvaiheessa hyvä PHUra:n tuoma etu on Sportfolio-opintokokonaisuus, jotka luetaan 
vapaasti valittaviin opintoihin. Opintokokonaisuus sisältää kolme viiden opintopisteen osaa, joista 
urheilija voi omien tarpeidensa mukaan valita yhden, kaksi tai kaikki kolme osaa. Osat sisältävät 
urheilemiseen käytetyn ajan tunnustamisen lisäksi oman urheilu-uran ja opintojen 
yhteensovittamisen suunnittelemista, urasuunnittelua pitkällä tähtäimellä sekä 
seurayhteistyöprojektin. Korkea-asteella PHUra:n toiminta-alueella löytyy joustavia malleja opintojen 
suorittamiseen LAB-ammattikorkeakoulusta ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen 
yksiköstä. LAB-ammattikorkeakoulussa on jokaisella koulutusalalla oma urheilijoiden tutor- opettaja, 
jonka kanssa tarvittaessa opintoja suunnitellaan ja räätälöidään urheilijakohtaisesti. Vierumäellä on 
mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja liikunnan alalla, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun 
Vierumäen kampuksella. Sportfolio-opintoja on yhtä lailla mahdollisuus suorittaa näissä 
koulutusohjelmissa osana omia opintoja. Myös yliopistokampukselle on yhteistyöyhteys olemassa, 
mutta akatemiaurheilijoita siellä ei vuonna 2021 opiskellut.  
  
Vuonna 2021 LAB-korkeakoulussa kehitettiin urheilijalle mallia luomalla uudet tarkemmat 
tehtävänannot urheilijalle suunnattuihin opintoihin (Sportfolio). Nämä liittyvät opintojen aikaiseen 
suunnitteluun, oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen urheiluympäristössä sekä 
urasuunnitteluun. Urasuunnittelussa tärkeäksi nostettiin urheilusta syntyneen osaamisen 
tunnistaminen ja sanallistaminen sekä identiteetin pohtiminen muunakin kuin urheilijana. Lopullinen 
LAB urheilijan malli valmistellaan, kun Olympiakomitean kriteeristö urheilijaystävällisille 
korkeakouluille on julkaistu.   
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5. STRATEGIATYÖ 
 
Päijät-Hämeen alueen vaikuttavuus ja tunnettavuus huippu-urheilun osalta on vaatimaton olosuhde- 
ja osaamisresursseihin nähden, eikä aluetta tunnisteta merkittäväksi valtakunnalliseksi keskukseksi. 
Vuonna 2021 päätettiin aloittaa strategiatyön uudistaminen, jonka tavoitteena on keskittää resursseja 
ja osaamista entistä enemmän ja luoda jopa kansainvälisen vertailun kestäviä lajiohjelmia, johon 
joustavat urheilijaystävälliset kouluttautumismahdollisuudet kuuluvat. Ladecin Lahti Sports Hub- 
toimijat lähtevät ohjaamaan strategiatyötä, jonka työstäminen on aikataulutettu vuodelle 2022.  
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6. HALLINTO 
 
PHUra:n johtoryhmä koostui koulutuskeskus Salpauksen, LAB-ammattikorkeakoulun, Lahden 
kaupungin, Liikuntakeskus Pajulahden, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n, Suomen 
Urheiluopiston, Lahden Yliopistokampuksen sekä urheilijoiden ja valmentajien edustajista.   
Johtoryhmä kokoontui vuoden 2021 mittaan säännöllisesti. Koko johtoryhmän kokouksia oli yhteensä 
neljä. Näiden kokoontumisten lisäksi tarpeellisia ja ajankohtaisia asioita käsiteltiin sähköpostitse.   
Alla olevassa taulukossa on esitetty PHUra:n johtoryhmä vuonna 2021. 
 
 

Edustaja  Taustataho  

Kuorikoski Tero (pj)  Liikuntakeskus Pajulahti  

Ylitalo Kustaa  Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry  

Petäjä Vesa  valmentajat  

Tiikkaja Jukka  Suomen Urheiluopisto, Vierumäki  

Matkaniemi Tero  Lahden kaupunki / lyseon lukio  

Merikanto Pekka  koulutuskeskus Salpaus  

Kuoppa Taru  urheilijat  

Merenluoto Mari (tarpeen mukaan)  Lahden Yliopistokampus  

Tatu Saarinen  LAB-ammattikorkeakoulu  

Karjalainen Markku  Lahden kaupunki / Salpausselän koulu  

 
 
PHUra:n Lahden keskustan toimisto sijaitsi Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa Ståhlberginkadulla. 
Toinen toimisto sijaitsi Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa. Työntekijöitä PHUra:ssa oli vuonna 
2021 kaksi; toiminnanjohtaja Johanna Ylinen ja asiantuntija Janne Lahtinen. Toiminnanjohtajan 
sijaisena aloitti elokuun alussa Mirka Tuisku. Toiminnanjohtajan työhön kuului keskeisimpinä 
verkostoyhteistyö ja PHUra:n toiminnan kehittäminen johtoryhmän linjauksien ja valtakunnallisten 
suositusten mukaisesti sekä urheilijoiden kohtaaminen ja kaksoisuratyö. Asiantuntijan työtehtäviä 
olivat laji-/seurayhteistyö, oppilaitostyö erityisesti yläkouluvaiheessa ja valmentajayhteisötoiminta 
sekä valmennuskeskusyhteistyö. Työntekijöistä toiminnanjohtaja oli täyspäiväinen, asiantuntija 
osapäiväinen noin kahden työpäivän viikkopanoksella. 
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7. TALOUS 

 
Päijät-Hämeen urheiluakatemian yhteistyöverkoston toiminta perustuu toimijoiden omaan 
taloudelliseen panostukseen, sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tukeen.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tuki koordinointiin ja asiantuntijapalveluihin oli 100 000 €, 
josta 60 000 € asiantuntijapalveluihin ja 40 000 € johtamiseen ja koordinointiin. OKM vuosittaisen 
avustuksen lisäksi myös Lahden kaupungin toistuvaisavustus ja yhteistyöoppilaitosten tuki olivat 
merkittävässä roolissa tämän vuoden budjetissa. Olympiakomitean palkkatukea urheiluyläkoulu- 
toimintaan kohdennettiin yläkoulutoimintaan. Lisäksi kulta- ja platinatason urheilijoilta perittiin pieni 
vuosimaksu. Tulopuolella vuonna 2021 merkittävää osuus tuli myös kaksoisuratyöhön liittyvän ESR-
hankkeen ansiosta.  
 
Kokonaisuudessaan vuoden taloudellinen tulos muodostui 21 769,57e ylijäämäiseksi. 
Koronapandemian aiheuttamat sulkutilat ja toimintarajoitukset sävyttivät etenkin alkuvuotta, mikä 
osaltaan saattoi vaikuttaa ylijäämän syntymiseen. Johtamiseen- ja koordinaatioon tarkoitetussa 
40 000e tuessa loppuvuodesta tapahtui tekninen virhe palkkakulujen kirjaamisessa hankkeelle, jonka 
vuoksi tuen käyttö näkyy vajavaisena vuonna 2021. Kirjauksia pyrittiin osaltaan korjaamaan tulevan 
vuoden 2022 tammikuun kirjauksessa. 
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KATSAUS VUOTEEN 2022 
 
 
Yhteenvetoa vuodesta 2021 käytiin kattavasti läpi Olympiakomitean kanssa tavoite- ja 
tuloskeskustelussa vuoden lopulla. Seurantaa tarkempien tunnuslukujen muodossa kerättiin 
urheiluakatemioiden Pulssi-järjestelmään, jossa ne ovat koko ajan tarkasteltavissa. Myös sisäistä 
arviointia tehtiin vuoden mittaan aktiivisesti johtoryhmän toimesta.  
  
Vuonna 2022 toiminnassa tullaan tekemään strategisia valintoja ja keskittämään resursseja, jotta 
laadukkaita lajiohjelmia pystytään toteuttamaan. Strategiatyössä on tärkeää huomioida myös HUY- ja 
UAO:n strategiat. Strategiatyön aikana myös toimijoiden roolien selvittämiseen ja saada selville, mikä 
on se tahtotila, mihin toimijat pystyvät sitoutumaan.   
  
Toimintaympäristöpäivillä kannustettiin valmentaja- ja asiantuntijayhteisön tiiviiseen kohtaamiseen. 
Valmentajan ja asiantuntijan työ on usein yksinäistä, minkä vuoksi yhteisötoiminnan organisointi on 
tärkeä keino lisätä yhteisöllisyyttä ja kohdata toisia. Mitä paremmin ihmiset tuntevat toisiaan, sitä 
helpommin voidaan ottaa yhteyttä tarvittaessa. Samalla luodaan alueen urheilun toimintakulttuuria.  
Asiantuntijatoiminnassa saatiin positiivista palautetta siitä, että toimintoja on jo pystytty 
kohdentamaan arkitoimintaan (esim. jalkautuva fysioterapeutti 2. astella), mutta kehitystyötä on 
edelleen tehtävissä asian suhteen. Etenkin psyykkisessä valmennuksessa toimintakulttuurin suunta on 
kannustaa asiantuntijatoiminnan näkymistä arjessa pelkkien yksilökäyntien sijaan. Positiivista 
palautetta saatiin myös yhteistyön tiivistymisestä kärkilajien kanssa, joka on heijastunut kykynä 
vastata lajista tuleviin aitoihin kehitystarpeisiin. Kehityskohteina kannustettiin erityisesti Vierumäen 
osaamisen jakamista ja tuomista verkoston käyttöön.  
  
Tulevina vuosina tavoitellaan myös yläkouluvaiheen toiminnan kehittymistä, jotta yhä suuremmalla 
joukolla yläasteikäisiä olisi tarpeeksi suuri harjoittelumäärä ja riittävä laatu valmennuksessa. 2. 
asteella kaksoisuratyötä tullaan viemään vahvasti eteenpäin oppilaitosworkshopien kautta 
yhteistyössä Vierumäen kanssa. Tavoitteena on toimivien kaksoisuraratkaisujen vahvistaminen ja 
kehittäminen sekä näkyväksi tekeminen markkinoinnilla alueellamme tunnistamalla nykyiset 
toimintamallit ja visioimalla tulevaisuuden mahdollisuuksia, jotta voimme yhdessä Päijät-Hämeen 
alueella olla merkittävämpi toimija.  
  
Vaikka verkostoissa toimiminen on akatemiatoiminnalle tyypillistä, unohtaa ei sovi yksilöiden 
kohtaamista. PHUra on saanut urheilijoilta monesti positiivista palautetta heidän yksilöllisestä 
kohtaamisestansa ja kahdenkeskisistä keskusteluista. Tärkeä osa toimintaa on kultatasolaisille 
suunnatut asiantuntija- ja tukipalvelut, joista saatiin hyvää palautetta ja joiden kehittämistä jatketaan 
edelleen vuonna 2022. 
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LIITTEET 

 
 
Liite 1. Urheilijat tasoittain 
 
Taso 1 = Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijat sekä aikuisten maajoukkueurheilijat huippu-
urheiluyksikön tukemissa joukkuepeleissä. 
Taso 2A = Muut aikuisten maajoukkueurheilijat 
Taso 2N = Muut nuorten maajoukkueurheilijat 
Taso 3 = Muut toisen asteen ja sitä vanhemmat urheilijat 
Taso 4 = Urheiluakatemioiden yläkoulutoiminnassa mukana olevat urheilijat (urheiluyläkoulu ja 
liikuntapainotteiset) 
 
 
Urheilijoita yhteensä (kulta, hopea, platina) v. 2021 699 
Tason 1 urheilijat  7 
Tason 2A urheilijat 15 
Tason 2N urheilijat 73 
Tason 3 urheilijat 274 
Tason 4 urheilijat 330 
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Liite 2. Kulta- ja platinatason urheilijat 2021 
 
 

Antikainen Noora ampumaurheilu 

Koivu Matias ampumaurheilu 

Kopra Vili ampumaurheilu 

Jokinen Anniina ampumahiihto 

Rantala Anniina ampumahiihto 

Saarinen Rasmus ampumahiihto 

Juntunen Tero brasilialainen jujutsu 

Moilanen Petri brasilialainen jujutsu 

Pulkkanen Mikko brasilialainen jujutsu 

Mykkänen Anni freestylemelonta 

Laine Heidi frisbeegolf 

Torvinen Emilia golf 

Verto Kalle golf 

Kivikko Noora hiihto 

Lampinen Pyry jalkapallo 

Kuoppa Taru jousiammunta 

Aziz Zico judo 

Lavikainen Ella judo 

Savolainen Aleksi judo 

Vahe Lotta judo 

Alessio Giacomo jääkiekko 

Alscher Marek jääkiekko 

Bares Adam jääkiekko 

Lauri Onni jääkiekko 

Menna Mikael jääkiekko 

Kirppu Jaana karate 

Kolari Joni karate 

Kulovuori Björn karate 

Mänty Bess karate 

Byman Roi koripallo 

Heinonen Vesa koripallo 

Kuisma Kaisa koripallo 

Levola Saku koripallo 

Luumi Lotta koripallo 

Soininen Toni koripallo 

Ventoniemi Henri koripallo 

Visakko Mikko koripallo 

Penttilä Simo lukkopaini / BJJ 

Simola Tuomas lukkopaini 

Mäkelä Simo maahockey 

Forsström Susanna mäkihyppy 

Valta Kasperi mäkihyppy 

Tervahartiala Julia mäkihyppy 
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Pohjola Arttu mäkihyppy 

Tuomas Kinnunen mäkihyppy 

Embulaev Anton nyrkkeily 

Hakkarainen Jonna nyrkkeily 

Viantie Anni nyrkkeily 

Heikkilä Vili paini 

Heinonen Jere paini 

Harinen Veera painonnosto 

Nykänen Jesse painonnosto 

Nykänen Tomi pyöräsuunnistus 

Mittentag Sofia salibandy 

Palvaila Lauri salibandy 

Mustonen Henrik squash 

Anttolainen Aleksi suunnistus 

Arveala Henri suunnistus 

Taipale Anniina suunnistus 

Venäläinen Timo thainyrkkeily 

Hanhela Samu triathlon 

Rikkinen Elna triathlon 

Backman Taavi uinti 

Kallinen Sohvi uinti 

Kärkkäinen Kiia uinti 

Lillman Essi-Maria uinti 

Liikonen Saana uinti 

Martikainen Risto uinti 

Ovaskainen Jasu uinti 

Paalanen Minttu uinti 

Pulkkinen Santeri uinti 

Romo Saku uinti 

Tynjä Topias uinti 

Lukkarinen Aleksi vapaaottelu 

Kivioja Jenni vapaaottelu 

Merinen Lotta vikellys 

Ahonen Nea voimistelu 

Stucki Ella voimistelu 

Mutru Leevi yhdistetty 

Nonna Laitinen yhdistetty 

Aartolahti Sami yleisurheilu 

Ekström Pinja yleisurheilu 

Erkinheimo Sanna yleisurheilu 

Gul Arash Ahmad yleisurheilu 

Hautala Walte yleisurheilu 

Hautala Wilho yleisurheilu 

Hautala Wäinö yleisurheilu 

Hämäläinen Reetta yleisurheilu 

Ihander Petri yleisurheilu 

Katajalaakso Emma yleisurheilu 
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Kekki Ossi yleisurheilu 

Kuljukka Aino yleisurheilu 

Kunnas Anton yleisurheilu 

Koskinen Tuukka yleisurheilu 

Kotinurmi Pinja yleisurheilu 

Laukkanen Salla yleisurheilu 

Metsäkangas Manu yleisurheilu 

Mustonen Anton yleisurheilu 

Mälkiä Teemu yleisurheilu 

Nordlund Nelli yleisurheilu 

Ollikka Jemina yleisurheilu 

Porvari Eemil yleisurheilu 

Pulkkanen Venla yleisurheilu 

Rajaniemi Aleksi yleisurheilu 

Rajaniemi Sini yleisurheilu 

Rautiainen Laura yleisurheilu 

Ruoho Pinja yleisurheilu 

Saarikunnas Ilona yleisurheilu 

Sinelampi Anni yleisurheilu 

Snåre Eelis yleisurheilu 

Tuuri Heta yleisurheilu 

Järvinen Joni yleisurheilu 

Karjalainen Aaro yleisurheilu 

Kangas Jenni yleisurheilu 

Kankkunen Laura yleisurheilu 

Roos Senja yleisurheilu 

Rönkä Silja yleisurheilu 
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Liite 2. Platinatason urheilijat vuonna 2021 
 
 

Antikainen Noora haulikkoammunta 

Koivu Matias haulikkoammunta 

Kopra Vili haulikkoammunta 

Kuoppa Taru jousiammunta 

Mänty Bess karate 

Forsström Susanna mäkihyppy 

Pohjola Arttu mäkihyppy 

Nykänen Jesse painonnosto 

Mutru Leevi yhdistetty 

Kangas Jenni yleisurheilu 

Mononen Ilona yleisurheilu 

Tuuri Heta yleisurheilu 

 
 
 
 
 
 
 
 


