
Pajulahti 2021-2030



Pajulahti on vuonna 1929 perustettu liikuntakeskus joka sijaitsee 
Iso-Kukkasen rannalla Nastolassa. Vuosien saatossa Pajulahti on kas-
vanut naisten voimistelu- ja kesäkodista lähes 100 000 majoitusvuoro-
kautta vuodessa tuottavaksi urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin keskuk-
seksi joka työllistää noin 100 henkilöä. 

Pajulahden omistaa 100% Urheiluopistosäätiö. Pajulahden taustalla 
toimii kolme yritystä: Valtakunnallinen Valmennus- ja Liikuntakeskus Oy 
(VVLK), Pajulahden Palvelut Oy (PP) sekä Koy Kalliopaju. Näistä VVLK 
tuottaa Pajulahden vapaan sivistystyön sekä koulutuksen toiminnot ja 
PP taas verolliset yrityspalvelut sekä kansainväliset asiakkuudet. 

Suomen ainoana virallisena Olympia- ja Paralympia valmennuskes-
kuksena Pajulahti kehittää urheilua ja valmennusta yhteistyössä lajiliit-
tojen kanssa. Ministeriön myöntämänä erityistehtävänä Pajulahdessa 
keskitytään erityisesti kestävyyden ja vammaisurheilun kehittämiseen. 
Lisäksi Pajulahti järjestää valmentajan ammattitutkintoa sekä valmenta-
jan erikoisammattitutkintoa.

Pajulahti on oppilaitos, joka tarjoaa liikunnanohjauksen perustutkintoa 
sekä oppilaitosmuotoisena, että oppisopimuskoulutuksena. Lisäksi 
Pajulahti järjestää liikunnan ammattitutkintoa sekä hierojakoulutusta. 
Kansainvälinen liikunnan alempi korkeakoulututkinto toteutetaan yh-
teistyössä amerikkalaisen Averett yliopiston kanssa. 

Vapaan sivistystyön toimintana Pajulahti järjestää vapaa-ajan liikuntalo-
mia ja -kursseja niin lapsille, aikuisille kuin senioreillekin. Lisäksi jär-
jestämme erilaisia leirejä ja turnauksia yhteistyössä urheiluseurojen ja 
lajiliittojen kanssa. Olemme myös monen koulun vuosittainen leirikou-
lukohde ja näiden lisäksi meillä järjestetään paljon rippikouluja.
Pajulahti palvelee myös yritysasiakkaita järjestäen yrityksille erilaisia 
työhyvinvointi-, virkistys- ja kokouspäiviä. 

Kuluneiden reilun 90 vuoden aikana Pajulahdessa on aina katsottu 
määrätietoisesti tulevaisuuteen. Pajulahti on kasvanut ja kehittynyt ta-
saisesti omilla vahvuuksillaan.  Viimeisten kuluneiden 5 vuoden aikana 
Pajulahdessa on uusittu ravintola, rantasaunat, kokous ja luokkatilat 
sekä rakennettu kaksi uutta hotellirakennus Puistopajua. Puistopajun 
erikoisuutena on 16 alppimaja huonetta, jossa voidaan säätää huoneen 
happitasoja ja näin luoda vuoristo-olosuhteet urheilijalle. 

Tulevaisuudessa Pajulahti pyrkii kehittämään erityisesti ikääntyvää 
majoituskapasiteettia, unohtamatta kuitenkaan suorituspaikkoja jotka 
mahdollistavat niin tavoitteellisen harjoittelun kuin rennon lomailun 
Pajulahden järvimaisemassa.

PAJULAHTI
Liikuntaa, urheilua ja hyvinvointia jo yli 90-vuotta



Visio 
Olympic ja Paralympic Training Center Pajulahti on vetovoimainen huippu-urheilun valmennuksen, liikunnan koulutuksen ja hyvinvoinnin osaa-

misen keskus Suomessa.   

Missio
Pajulahti toimii Olympic ja Paralympic Training Centerina ja tarjoaa laadukasta huippu-urheilun valmennus-osaamista ja huippuolosuhteet jär-

jestää korkeatasoista liikunta-alan koulutusta sekä edistää liikunnan avulla hyvinvointia.



ARVOT 
Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot:

Asiakas edellä
Asiakas on meille tärkein ja kehitämme toimitaamme jatkuvasti asiakasnäkökulma edellä. 

Liikunta ja urheilu kuuluu kaikille
Haluamme tarjota jokaiselle turvallisen ja avoimen paikan liikkua ja urheilla. Meille ovat tervetulleita kaikki. 

Intohimo liikuttaa
Liikunta on intohimomme ja haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden liikkua monipuolisesti

Tavoitteista totta
Oli tavoitteesi sitten mikä tahansa, meillä voit tehdä näistä tavoitteista ja unelmista totta. 

Asenne ratkaisee
Suomen ainoana Paralympia valmennuskeskuksena esteettömyys ja sosiaalinen vastuullisuus ovat meille todella tärkeitä.  



Verkostoituva ja joustava 
liikunta-alan koulutus

Pajulahden asema liikunta-alan
koulutuksen järjestäjänä  

vahvistuu

Pajulahti on haluttu ja kehittyvä työ – 
ja opiskelupaikka

Pajulahti on kansainvälisesti 
tunnettu

koulutusorganisaatio

Verkostoituminen ja 
kumppaneiden lisääminen

Vahvistetaan Pajulahden Olympic  ja 
Paralympic Training Centerin brän-
diä yhteiskunnallisena yrityksenä ja  
liikuntakasvatuksen asiantuntijana

Hyvä yhteistyö kumppaneiden 
kanssa

Pajulahti on hiilineutraali 
liikuntakeskus vuonna 2035

Toiminnan kehittäminen asiakas 
näkökulmasta digitaalisia 

keinoja hyödyntäen

Toiminta perustuu koko henkilöstön 
omaksumaan palveluketju-ajatteluun

ICT-infran ja digiosaamisen paranta-
minen

Kehittyvä ja osaava 
organisaatio

Tapahtuma ja kehitysyksikön 
toiminnan käynnistäminen

Järjestetään vuosittain uusia 
tapahtumia ja vammaisurheilun 

arvokilpailuja

Uudet investoinnit tukevat 
kehitystoimintaa

Asiakasryhmien ja tuotteiden 
valinta sekä painotus

Pajulahti on yksi suurimmista vapaan 
sivistystyön kurssi- ja leiritoiminnan 

järjestäjistä

Asiakkaille Pajulahti näyttäytyy vas-
tuullisena, ajassa kiinni olevana ja 
korkealuokkaisena  kansainvälisen 

tason keskuksena

TOIMINNALLISET PAINOPISTEET



2021-2023
Korjausvelan poisto

Puistopaju 2 majoituksen rakentaminen

Training & Recovery Center rakentaminen

Aurinkopaneelien asennus jäähalliin

Vastuullisuusohjelman laadinta

2021 202720262025202420232022

2026-2030
Uudistunut yritys- ja terveysliiketoiminta

Kultapaju hotellin rakentaminen

Hiilineutraali Pajulahti 2035

2024-2025
Tapahtuma ja kehityskeskus täydessä toiminnassa

Uuden monitoimihallin rakentaminen

KEHITYS- JA INVESTOINTISUUNNITELMA



VASTUULLISUUS 

NASTOLA 3

LAHTI 18

HEINOLA 35

HELSINKI 115

Meidän mielestämme liikunta ja urheilu kuuluvat kaikille 
– ikään, sukupuoleen, kuntotasoon 

tai vammaan katsomatta.

300 t co2

väestön ikääntyminen

työelämän murros

teknologian kehitys

ympäristötietoisuus

Pajulahti on Suomen yhdenvertaisin urheiluopisto!

Tule sellaisena 
kuin olet!

Hyvinvoiva 
henkilöstömme 
auttaa ihmisiä 
voimaan paremmin.

Pidämme ympäröivästä 
luonnosta huolta 
- se on osa meitä.

Olemme osa 
alueen vetovoimaa 
ja työllistämme 
satoja ihmisiä.

100 työntekijää
300 palkkasuhdetta

Yksi kiinteistömme
on 100% esteetön

250 opiskelijaa
vuodessa

Yli 200.000 
vierasta vuodessa

xxx tapahtumaa
vuodessa

70 ha omaa metsää

1000 asiakasta päivässä
 

Paratoiminta?

Reilu Peli


