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ALOITUSINFO 
• Urheiluakatemiat

• Toiminta:
• Viikkorytmi, vuosikello

• Ohjeistus

• Lajivalmennus, fysiikka-aamut

• Viestintä

• Muut asiat



”Varmistamme, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä 
päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö. Lahjakkaat nuoret voivat saavuttaa oman 

potentiaalinsa urheilussa. Kansainvälisesti menestyviä urheilijoita ja joukkueita on 
enemmän. Toimimme eettisesti kestävästi. Koulutus ja siviiliuraan valmistautuminen 

hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti.”





Etelä-Karjalan 
Urheiluakatemia
• Urheiluakatemia on alueellinen 

yhteistyöverkosto: urheiluseurat, 
oppilaitokset, valmentajat, asiantuntijat, 
kaupungin liikunta- ja opetustoimi 

• Opiskelun ja urheilun yhdistämistä 
perusasteella, toisella asteella ja korkea-
asteella 

• Mukana reilu 600 urheilijaa, yli 20 
urheiluseuraa, yli 50 valmentajaa, 25 
oppilaitosta 

• Mahdollisuus lisäharjoitteluun ja urheilijaksi 
oppimiseen 

• Koulutusta valmentajille, urheilijoille ja 
vanhemmille



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).

• Luoda paikallisia lajiohjelmia yhdessä koulujen,
oppilaitosten ja urheiluseurojen kanssa.



VIIKKORYTMI YLÄKOULUISSA
• 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, Taipalsaari, Joutseno) 

osallistuminen koulun kanssa sopimalla



VUOSIKELLO

• Valmennusryhmiin jakaminen

• Aloitusinfo nuorille ja huoltajille ma 22.8. klo 18

• Aloitus torstaina 25.8. klo 8.00-9.00 Kimpisen 
stadionilla

• Valmennustoiminta seuroissa ja fysiikka-aamut 
alkavat to 1.9.

• Maaliskuun loppuun mennessä haku seuraavan 
lukuvuoden toimintaan



TOIMINTA

• Lajivalmennus:
• Seurojen valmentajat, henkilökohtaiset valmentajat

• Seuroilla oikeus periä valmennusmaksu 30€/lukukausi

• Fysiikka-aamut yläkouluissa:
• Monipuolisuus, sopii kaikille lajeille

• Sammonlahti Mikko Taipale ja Samu Suoraniemi, Kesämäki Markus Iitiä, 
Kimpinen+Lauritsala Mika Suoraniemi ja Elina Sinisalo



TOIMINTA

Esimerkki ohjelmasta 

syksystä 2021



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



URHEILIJASOPIMUS
• Lappeenrantalaisilla tulee Wilmaan 

allekirjoitettavaksi, muilla erillisenä



URHEILIJASOPIMUS



VANHEMMILLE: 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/


KYSYMYKSIÄ JA KOMMENTTEJA


