
ETELÄ-KARJALAN
URHEILUAKATEMIA

2021-2022
YLÄKOULUT LAPPEENRANTA

23.08.2021
Elina Sinisalo
Urheiluakatemian koordinaattori
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry



ALOITUSINFO 
• Urheiluakatemiatoiminta

• Viikkorytmi, vuosikello

• Tavoitteet 

• Toiminta:
• Ohjeistus

• Lajivalmennus, yleisvalmennus

• Viestintä

• Tukipalvelut

• Muut asiat





URHEILIJAT, SEURAT, VALMENTAJAT JA 
OPPILAITOKSET LUKUINA:
• noin 600 urheilijaa
• yli 20 urheiluseuraa
• yli 50 valmentajaa
• 25 oppilaitosta



URHEILUAKATEMIATOIMINTA

• Mukana toiminnassa Sammonlahti, Lauritsala,
Kesämäki ja Kimpinen. Osallistuminen 
ympäristökunnista sopimuksen mukaan.

• Urheiluakatemian tarkoituksena on verkoston
yhteistyöllä tarjota nuorille urheileville oppilaille 
mahdollisuus yhdistää koulutyö ja lisääntyvä 
harjoittelu tehokkaasti. 

• Nuorella on mahdollisuus osallistua 
urheiluseuran järjestämään aamuharjoitteluun 
tai yleisvalmennukseen eli fysiikka-aamuihin. 



VIIKKORYTMI YLÄKOULUT
• Torstaiaamu ~ klo 8.00-9.00

• Kimpisessä kaikilla oppilailla alkaa torstaisin koulu klo 9.30
• Valmennukseen osallistuminen mahdollistetaan Lauritsalassa

koulun kanssa sopimalla. 
• Sammonlahdessa liikuntapainotteisilla opintolinjoilla 

opiskelevilla oppilaille aamuaika on varattu vapaaksi. Muilla 
luokilla opiskelevat oppilaat voivat osallistua 
urheiluakatemiatoimintaan erillisen sopimuksen mukaisesti.

• Kesämäessä urheiluluokan oppilailla torstaiaamu on 
lukujärjestyksessä ja muilla luokilla opiskelevat oppilaat voivat 
osallistua urheiluakatemiatoimintaan erillisen sopimuksen 
mukaisesti. 

• ISK osallistuminen sopimalla koululla
• Muut yläkoulut (Lemi, Savitaipale) osallistuminen koulun 

kanssa sopimalla



VUOSIKELLO

• Starttipalaveri valmentajat ja liikunnanopettajat 
vko 32 (ti 10.8.2020)

• Aloitusinfo nuorille ja huoltajille ma 23.8. klo 18

• Valmennustoiminta seuroissa ja fysiikka-aamut 
alkavat to 26.8.

• Joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä haku 
seuraavan lukuvuoden toimintaan



TAVOITTEET

• Punaisena lankana kasva urheilijaksi –teema. 
• Auttaa oppilaita ymmärtämään, että liikunta ja urheilu on 

iso osa tervettä elämää 
• Monipuolisuus ja monipuolinen harjoittelu
• Perheen, koulun ja seuran toimiva yhteistyö
• Hyvä tiedonkulku puolin toisin, kuormittumisen seuranta. 

Hyvä harjoitella harjoituspäiväkirjan pitämistä. Malli löytyy 
www.eklu.fi/urheiluakatemia/materiaalipankki

• Urheiluakatemialainen:
• Motivaatio koulunkäyntiin hyvä, kouluhommat hoituvat
• Käyttäytyminen esimerkillistä
• Asenne monipuoliseen koululiikuntaan hyvä



TAVOITTEET

• Urheilijan ura ja ammatti on mahdollisuus. 

• Kehittyä omassa urheilulajissa myös kouluajan puitteissa.

• Kehittää asteittain viikkorytmiä seura-koulu- yhteistyöllä 
ja luoda pohjaa sekä harjoitella 2. asteelle (lukion ja 
ammattikoulun akatemiaharjoittelu kolmena aamuna 
viikossa)



TOIMINTA

• Lajivalmennus:
• Seurojen valmentajat, henkilökohtaiset valmentajat

• Yleisvalmennus eli fysiikka-aamut yläkouluissa:
• Sammonlahti Mikko Taipale ja Samu Suoraniemi, Kesämäki Markus Iitiä, 

Kimpinen+Lauritsala Mika Suoraniemi ja Elina Sinisalo

• Sisällöt mukailevat Olympiakomitean Kasva urheilijaksi sisältöjä



TOIMINTA

ESIMERKKI OHJELMASTA 



TOIMINTA
• Viestintä:

• Kotisivut: tiedon kotipesä. Kotisivuilta löytyy verkoston yhteystiedot.
• Some-kanavat: facebook, instagram, twitter. Nostoja toiminnasta vapaamuotoisesti.
• Sähköposti: viestintä ajankohtaisista asioista
• Uutiskirje: ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
• Koordinaattorin kautta tulee yleinen info toimintaan liittyen, lajivalmentajat vastaavat 

valmennusryhmänsä tiedottamisesta ja liikunnanopettajat fysiikka-aamujen tiedotuksesta
• Aamuvalmennustoiminta alkaa viikosta 34 (to 26.8.2021) tai miten sovittu lajikohtaisesti

• Korona:
• Toiminnassa mukaillaan yleisiä koronalinjauksia THL, EKSOTE, kaupungit, koulut jne.



URHEILIJASOPIMUS
• Lappeenrantalaisilla tulee Wilmaan 

allekirjoitettavaksi, muilla erillisenä



URHEILIJASOPIMUS



TUKIPALVELUT: Asiantuntijaverkosto

• Etelä-Karjalassa toimiva 
urheiluakatemian asiantuntijaverkosto 
koostuu eri alojen asiantuntijoista. 
Asiantuntijat ovat kehittämässä 
akatemiaurheilijoiden valmentautumista 
tarjoamalla asiantuntemustaan ja 
osaamistaan sekä urheilijoille että 
valmentajille. 



TUKIPALVELUT: Asiantuntijaverkosto

• Tuotekortit (esimerkit vieressä) ja tiedot 
palveluista päivittyvät urheiluakatemian 
sivuille ja laitetaan jakoon urheilijoille, 
valmentajille ja huoltajille

• Urheiluakatemialaisille alennetut hinnat

• Verkostossa mukana mm.
• Hanna Ropo, psyykkinen valmennus

• Sputnikfysio

• Fysiokaari

• Hanna Ronkainen, psyykkinen valmennus

• Risto Pietiläinen, Psyykkinen valmennus

• Maaria Haltsonen, urheiluravitsemus

Ja verkosto täydentyy!



TUKIPALVELUT: testaus

• Maksutta käytössä akatemiaympäristössä, paitsi K5 testi

• Lisätietoja testeistä: Ukonniemen testausasema | Ukonniemi Arena
(ukonniemiareena.fi)

• Esittely video: Imatran Ukonniemen testausasema - YouTube

https://ukonniemiareena.fi/fi/ukonniemen-testausasema
https://www.youtube.com/watch?v=a23A_6qiSig&t=101s


TUKIPALVELUT: TOP TEAM
• Etelä-Karjalan Urheiluakatemialle valittiin urheilijoiden 

Top Team ensimmäisen kerran vuodelle 2021. 

• Tarkoituksena on tukea teamiin valittujen urheilijoiden 
matkaa kohti lajinsa valtakunnallista ja kansainvälistä 
kärkeä. 

• Top Teamin myötä halutaan lisätä yhteistyötä urheilijan, 
valmentajan ja taustajoukkojen kanssa sekä auttaa 
urheilijaa saavuttamaan asiantuntijapalveluita 
valmentautumisensa tueksi.

• Asiantuntijapalveluita voivat olla esimerkiksi fyysinen 
valmennus, ravintovalmennus, hieronta tai urheilijan 
terveyspalvelut. Kokonaisuus suunnitellaan yhdessä 
urheilijan ja valmentajan kanssa. 

• Urheiluakatemian sisäinen haku syksyllä 2021.



TUKIPALVELUT: KOTIKOUTSI

• Vanhemmille suunnatut koulutukset 
kulkevat KOTIKOUTSI nimellä.

• KOTIKOUTSI -koulutuksissa käsitellään 
aiheita, jotka tukevat ja lisäävät 
vanhempien osaamista sekä tietoutta 
nuorten urheilun eri teemoista.

• Vanhemmille: Kasvata urheilijaksi e-
kirja ladattavissa 
www.eklu.fi/urheiluakatemia

• Materiaalia: materiaalipankki 
Materiaalipankki | Etelä-Karjalan 
Liikunta ja Urheilu ry (eklu.fi)

http://www.eklu.fi/urheiluakatemia
https://www.eklu.fi/urheiluakatemia/materiaalipankki/


Tulevaa

• Valmentajat/seurat infoavat omat ryhmänsä 
aloituksesta
• Kimpinen/Lauritsala fysiikkavalmennus to 26.8. klo

8.00 Kimpisen Urheilukenttä

• Korona: EKSOTE:n ja koulujen ohjeiden mukaan



KYSYMYKSIÄ JA KOMMENTTEJA



KIITOS


