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JOHDANTO
Joensuun Urheiluakatemian vuosi 2017 oli kärkilajiyhteistyön tiivistämisen ja tukipalveluihin satsaamisen vuosi. Merkille pantava
oli myös vuoden lopulla saatu päätös, jonka myötä Joensuun Yhteiskoulun lukio on syksystä 2018 alkaen osa kansallista urheilulukioverkostoa. Tämä oli varsin hieno tunnustus Joensuussa tehdystä
pitkäjänteisestä työstä urheilijoiden opiskelun mahdollistamiseksi.
Kärkilajeista yleisurheilussa aloitti kaksi uutta nuortenolympiavalmentajaa, mikä mahdollisti uudenlaisen toimintamallin rakentamisen Suomen Urheiluliiton, paikallisten seurojen, Itä-Suomen liikuntaopiston sekä Joensuun Urheiluakatemian välillä. Pesäpallon
kanssa jatkettiin vahvaa akatemiavalmennuksen ja urheilijanpolun
kehittämistä. Kun Pesäpalloliitto nimesi Joensuun kansallisen valmennuskeskuksen paikkakunnaksi, myös historian ensimmäiset
yläkoululeirit oli mahdollista aloittaa Joensuussa.
Vuodelle 2017 urheiluakatemioiden koordinaatioon ja tukipalveluihin tarkoitettua Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukea Joensuun Urheiluakatemia sai kaksinkertaisen määrän edellisvuoteen verrattuna (40 000 €). Tämä mahdollisti tukipalvelutarjonnan laajentamisen
ja mm. urheilijalähtöisen tukipalvelumallin pilotoinnin.
Kärkilajiyhteistyön tiivistämisen sekä tukipalvelutarjonnan laajentamisen lisäksi vuonna 2017 töitä tehtiin valmentajayhteisöjen ja
valmentajien osaamisen kehittämiseksi. Käytäntöön tämä heijastui mm. lajitutustumisiin ja job shadowing –tyyppiseen toimintaan
kannustamisena.
Kansallisella tasolla näkyvää oli urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteisen toimintamallin rakentamiseen liittyvä työ, mikä
tarkoitti myös kyseisten toimintaympäristöjen yhteisiä tavoite- ja
tuloskeskusteluja. Tähän kansalliseen huippu-urheiluun muutostyöhön sidotaan jatkossa yhä tiiviimmin myös lajiliitot.

Kuva: Joona-Pekka Hirvonen
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Joensuun Urheiluakatemian vuosi 2017 oli myös ensimmäinen vuodet 2017-2020 kattavan menestyssuunnitelman toimenpanon vuosi. Kyseinen asiakirja löytyy tämän toimintakertomuksen lopusta.
Toimintakertomuksen sisältö myötäilee menestyssuunnitelman toiminnan osa-alueita ja päämäriä.
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1 URHEILIJAN KAKSOISURAN MAHDOLLISTAMINEN
– vetovoimainen päivittäisvalmennus akatemian valmennuslajeissa
– laadukkaat harjoituspaikat joustavasti urheilijoiden käytössä
– joustavat opintojärjestelyt
– urheilijalähtöiset ja vaikuttavat tukipalvelut

Päivittäisvalmennus ja urheilijamäärät
Joensuun Urheiluakatemiassa valmennukset ovat kolmesti viikossa: tiistai-, keskiviikko- ja torstaiaamuisin klo
8-10 välillä. Vuonna 2017 valmennusta järjestettiin yhteensä 13 eri lajissa. Urheilijamääriltään suurimmat lajit
olivat pesäpallo, jääkiekko ja yleisurheilu. Lajista riippuen aamuvalmennuksissa paikalla oli yhdestä kolmeen
lajivalmentajaa. Suurin osa lajeista harjoittelee Mehtimäen alueella: Joensuu Areenassa, jäähalleissa, Virkistysuimala Vesikossa, alueen ulkokentillä tai Urheilutalolla.

laji

Kuva: Joona-Pekka Hirvonen
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urheilijamäärät

valmentaja (2017)

keskeiset harjoittelupaikat

2015

2016

2017

Ampumahiihto

16

19

18

Ari Jääskö (NOV),
Aku Moilanen

Kontiolahden jäähdytetty
latu, Pärnävaara

Hiihto

25

23

22

Olli-Pekka Tolvanen

Kontiolahden jäähdytetty
latu, Pärnävaara

Jalkapallo

19

30

28

Kalle Kangaspunta,
Johannes Mononen

Joensuu Areena

Jääkiekko

48

57

44

Simo Karjalainen,
Mikko Fisk

Jäähalli

Koripallo

26

22

21

Marko Tuononen

Joensuu Areena

Lentopallo

15

17

20

Matti Hämäläinen,
Jani Säisä

Joensuu Areena,
Niinivaaran urheiluhalli

Pesäpallo

37

44

48

Laura Jehkonen, Antti Väistö,
Petri Pennanen

Joensuu Areena

Salibandy

26

22

27

Santeri Raatarila, Jouni Juurela, Petri Väänänen

Joensuu Areena

Suunnistus

13

13

16

Aaro Asikainen

Joensuu Areena

Taitoluistelu

4

4

4

Miia Hyttinen

Jäähalli

TeamGym

10

14

10

Heli Lemmetty, Noora Nevalainen, Miira Voutilainen

Urheilutalo / telinesali

Uinti

8

11

12

Juha Turunen

Virkistysuimala Vesikko,
Vetrea

Yleisurheilu

25

28

33

Jarkko Kumpulainen,
Tomi Pyylampi, Jukka Keskisalo
(kestävyysjuoksu/NOV),
Olavi Parjanen (keihäs/NOV)

Joensuu Areena
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Valmennuslajien lisäksi vuonna 2017 akatemiaan kuului urheilijoita mm. seuraavista lajeista: golf, tennis, painonnosto sekä ammunta (skeet). Yhteensä urheilijoita oli vuoden 2017 lopussa 324.

Oppilaitokset ja akatemian opinnot
Lähes koko Joensuun Urheiluakatemian historian ajan hieman alle puolet akatemian urheilijoista on tullut
Joensuun Yhteiskoulun lukiosta. Vuonna 2017 Yhteiskoulun lukiossa opiskeli 144 akatemian urheilijaa. Seuraavaksi eniten akatemian urheilijoita oli Itä-Suomen yliopistossa (Joensuun kampuksella).

Oppilaitos

urheilijamäärä

yhteyshenkilö(t) opintoasioissa

Itä-Suomen yliopisto
Karelia
yhteensä

lv. 2014-15
2
12
14

lv. 2015-16
30
23
53

lv. 2016-17
31
30
60

yhteensä
63
65
128

Korkeakouluopiskelijoiden akatemiaopinnoista valtaosa koostuu urheilijan omasta valmentautumisesta. Tämän lisäksi jokaisen urheilijan kanssa käydään henkilökohtaisesti startti- ja palautekeskustelut. Opintojen
muut osat räätälöidään urheilijalähtöisesti. Akatemian koordinaattoreilla on keskeinen rooli sekä räätälöinnissä että suoritusten vastaanottamisessa. Tarkemmin opinnot on kuvattu Itä-Suomen yliopiston (weboodi:
urheiluakatemiaopinnot) ja Karelia-AMK:n (soleops: urheiluakatemiavalmennus) järjestelmissä.
Urheiluakatemian valmennukseen on mahdollista osallistua myös Lyseon peruskoulun ja Pataluodon koulun
liikuntaluokilta. Yläkoululaisia osallistujia on vuosittain n. 40.

2015

2016

2017

Joensuun yhteiskoulun lukio

129

142

144

Jarkko Rieppo, Katri Kuosmanen,
Anne Lukkarinen

Itä-Suomen yliopisto
(Joensuun kampus)

74

78

73

Erja Widgrén-Sallinen

Tukipalvelut

Karelia-ammattikorkeakoulu

39

42

42

Mervi Kurula

Pohjois-Karjalan
ammattiopisto Joensuu

17

27

31

Janne Lilja

Ensifysio on akatemian päivittäisvalmennukseen kiinteimmin nivoutuva ja kaikille akatemiaurheilijoille tarkoitettu asiantuntijapalvelu. Syksyllä 2017 kyseistä palvelutarjontaa lisättiin palautteen perusteella siten, että urheilijoiden käytössä oli yhteensä kolme eri asiantuntijaa. Vuoden aikana ko. asiantuntijoilla käytiin yli 350 kertaa.

Joensuun normaalikoulun
lukio

4

7

10

Visa Tuominen

Joensuun lyseon lukio

4

7

8

Matti Heinonen, Anu Kotilainen

Itä-Suomen Liikuntaopisto

1

1

1

Petri Hirvonen

Itä-Suomen koulun lukio

1

3

2

Pekka Kanninen

Kontiolahden lukio*

1

1

0

Harjoittelukeskus**

15

14

13

yhteensä

288

323

324

* vain ampumahiihto
* Harjoittelukeskus –statuksen voi saada urheilija, joka ei opiskele akatemian yhteistyöoppilaitoksista

Urheilijasta riippuen opinnoissa etenemistä suunnitellaan joustavasti urheilijan valmentautuminen ja kisa- ja
pelimatkat huomioiden. Merkittävä osa opintojen järjestelyjä ovat myös kurssit ja opintopisteet, joita urheilijat voivat saada akatemian valmennukseen osallistumisestaan.
Lukuvuonna vuonna 2016-17 2. asteen opiskelijat suorittivat yhteensä 576 akatemiavalmennuksesta muodostuvaa kurssia. Kyseinen kurssimäärä myötäilee viime vuotisia kurssikertymiä.
Urheilupainotteisen Joensuun Yhteiskoulun lukion osalta urheiluvalmennukseen liittyvä opintotarjonta laajeni lukuvuodelle 2017-18, kun syksyllä 2017 käynnistyi Kasva urheilijaksi –kurssi. Tuolle kurssille osallistui
yhteensä 25 urheilijaa.

asiantuntija

palvelu

toimintamalli

käyntikerrat

Rauno Ryhänen

ensifysio, hieronta

222

Juhamatti Eskelinen

ensifysio, voimavalmennus

Valtteri Paavola

ensifysio

vastaanotto Joensuu Areenalla, akatemiaurheilijoiden
käytössä 3 h/vko
Joensuu Areenalla to 8-10,
akatemiaurheilijoiden ja -valmentajien käytössä
Joensuu Areenalla ti 8-10
akatemiaurheilijoiden ja
-valmentajien käytössä (syyskuusta 2017 alkaen)

105

n. 40

Edellä kuvattujen päivystystyyppisen palvelun lisäksi akatemiaurheilijoille mahdollistettiin erilaisia testejä.
Testausta tarjosivat Karelian Fysiotikka sekä Islon valmennuskeskus.
Parin vuoden ajan toteutettujen, yläkouluikäisille kohdennettujen mittausten avulla on pyritty osoittamaan
mahdollisimman kattavasti ja lajitaustasta riippumatta urheilijoiden yleisen liikehallinnan, liikkuvuuden ja
osin voimatason tilanne. Lukiolaisten 1. luokkalaisten testit ovat olleet jatkumoa edellisille, ja ne ovat Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelman (LiVE) Terve Urheilija -materiaalia. Lisäksi lukiolaisille on
toteutettu FMS-testipatteriston sellaisia osioita, joissa yläkouluikäisillä (8-9. luokka) oli ollut eniten puutteita.
Vuonna 2017 kyseisten testien piirissä oli yhteensä yli 100 urheilijaa.

Korkeakouluissa akatemiavalmennukseen nivoutuvat opinnot (yhteensä 15 op) ovat osa kaikille yhteistä opintotarjontaa. Korkeakouluissa näiden urheiluakatemiaopintojen historia on kolmen lukuvuoden mittainen. Lukuvuodelle 2016-17 kurssikertymä näyttäisi tasaantuneen ja opintojen suorittajia oli tasaisesti opintojen eri
vaiheessa olevissa urheilijoissa.
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testauksen tarjoaja

kohderyhmä

mittaus/testi

Karelia, Fysiotikka/
opiskelijat + Juha Jalovaara
Karelia, Fysiotikka/
opiskelijat + Juha Jalovaara
Islo / Petri Hirvonen

yläkoulujen liikuntaluok- liikehallinnan ennakoivat
kalaiset (7. ja 8. luokka- mittaukset
laiset)
lukion (urheilulinja) 1.
lihastoimintatestit
luokkalaiset

JYK:n Kasva urheilijaksi FirstBeat –analyysi /koko-kurssilaiset
naiskuormituksen seuranta
Karelia, Fysiotikka/
uudet korkeakoululaiset yksilölliset kontrollit, mahopiskelijat + Juha Jalodollisuus myös kehonkoostuvaara
musmittauksiin

testeissä käyneiden
urheilijoiden määrä
20 + 20 urheilijaa

36 urheilijaa

26 urheilijaa
8 urheilijaa

Urheilijoiden tukipalvelutarjontaan kuuluu myös ns. kärkiurheilijakortti, jolla akatemian kärkiurheilijoiksi nimetyt urheilijat saavat käyttää maksutta Joensuu Areenaa ja uimahalleja. Kortilla pääsee maksutta myös yhteistyöseurojen tapahtumiin.
Kärkiurheilijoille kohdennettuja tukipalveluja laajennettiin syksyllä 2017 urheilijakohtaisen tuen mallilla. Mallissa jokaiselle kärkiurheilijalle osoitetaan tietty euromäärä, jonka tukipalveluihin käyttämistä urheilija saa
suunnitella hyvin tarvelähtöisesti. Kyseistä tukea urheilijat käyttivät mm. fysioterapiaan, hierontaan ja ravintovalmennukseen.

Stipendit
Vuodesta 2012 alkaen Joensuun Urheiluakatemia on jakanut stipendejä hyvästä opiskelun ja urheilun yhdistämisestä. Lukuvuoden 2016-17 päätteeksi kyseiset stipendit (200 €) saivat seuraavat urheilijat
- lukiot: Pinja Partinen (vapaasukellus), Joensuun yhteiskoulun lukio
- PKKY: Sami Lappalainen (jääkiekko), liiketalous
- Karelia-AMK: Joni Karvinen (yleisurheilu), liiketalous
- Itä-Suomen yliopisto: Misa Tuomala (hiihtosuunnistus), maantiede

Tukea urheilijoiden opintojen edistämiseksi myönnetään myös kansallisesti. Kansallisia apurahoja myöntää
Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö eli URA. Kyseinen apuraha voidaan myöntää kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun. Vuonna 2017 Joensuun Urheiluakatemian urheilijoille kyseisiä apurahoja myönnettiin yhteensä kahdeksan kappaletta. Apurahan saivat yleisurheilijat Simo Lipsanen (UEF), Heidi Nokelainen
(UEF) sekä Oona Sormunen (Karelia), suunnistaja Marika Teini (UEF), hiihtosuunnistaja Salla Koskela (UEF)
sekä ampumahiihtäjät Teemu Huhtala (Karelia), Tero Seppälä (Karelia) sekä Tiia-Maria Talvitie (Karelia). Maininnan arvoista on myös se, että aiemmin syksyllä 2017 Olympiakomitea oli palkinnut hiihtosuunnistaja Salla
Koskelan lukuvuoden 2016-2017 Suomen opiskelijaurheilijana.

Kuva: Kimmo Hyppönen
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2 HUIPPU-URHEILUN EDISTÄMINEN JA ARVOSTAMINEN
– pitkäjänteiset kumppanuudet paikallisten ja kansallisten urheilutoimijoiden kanssa
– vahva seura- ja lajiliittoyhteistyö ampumahiihdossa, pesäpallossa ja mahdollisissa
muissa kärkilajeissa
– urheiluakatemia luonnollinen osa yhteistyökumppaneiden arjen toimintaa

Urheiluakatemiaohjelma
Joensuun urheiluakatemia on osa varsin tiiviisti toimivaa kansallista urheiluakatemiaohjelmaa ja urheiluakatemiatoimijoiden verkostoa (ks. www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu). Vuonna 2017 kansallisissa akatemiaverkoston tapaamisissa jatkettiin vuonna 2016 aloitettua työtä verkoston valtakunnallisen rakenteen sekä
urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteisen toimintasuunnitelman rakentamiseksi.
Tuossa rakennetyössä urheiluakatemioista ja valmennuskeskuksista muodostettiin toimintaympäristöjen
verkosto, jota roolitettiin edelleen viiteen eri kategoriaan. Joensuun Urheiluakatemian ohella alueellisiin urheiluakatemioihin kuuluvat Vaasan seudun, Kuopion alueen, Ouluseudun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun
urheiluakatemiat.
Vuoden 2017 akatemiaohjelman kehittämistoimenpiteisiin kuului myös Johtamisen Erikoisammattitutkinto (JET), joka käynnistyi kesäkuussa ja jonka sisältö oli räätälöity nimenomaan urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten johtajille. Kyseisen tutkinnon tavoitteeksi oli asetettu paitsi henkilökohtaisia ja oman toimintaympäristön kehittämiseen myös kansallisen urheiluakatemia-valmennuskeskus -verkoston yhteiseen
kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Joensuun Urheiluakatemian valmennuskoordinaattori osallistui ko. koulutukseen ja oli koulutuksen kautta mukana erityisesti tukipalvelujen ja osallistuvan asiantuntijatyön kansallisessa kehittämisessä.
Vuoden 2017 lopulla brändättiin myös uusi Suomen Urheiluakatemiat –tunnus, joka on kattobrändi ja yhteinen nimittäjä paikallisille urheiluakatemioille. Tunnuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta huippu-urheilulle
asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävästä yhteisestä työstä ja samalla lisätä urheilun
arvostusta.

urheilijoita

leiripäivät/ lukuvuosi

7. luokkalaiset

20

300

8. ja 9. luokkalaiset

25

375

yhteensä

45

675

Ampumahiihto on akatemian kärkilajeista pitkäikäisin ja samalla laji, joka on jo useana vuonna vastannut
akatemiaurheilijoiden kirkkaimmista menestyksistä. Ampumahiihto säilytti nuorten olympiavalmentajansa ja
ko. tehtävässä aloitti Ari Jääskö.
Lajiyhteistyötä tiivistettiin myös kärkilajien ulkopuolella. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n kanssa
vuoden 2017 aikana toteutettiin yhteensä 12 laji- ja seuratapaamista, joissa käytiin läpi paitsi akatemiavalmennukseen liittyviä myös muita ajankohtaisia asioita (Pokalin kanssa yhteistyössä järjestetyt valmentajakoulutukset, ks. luku 3).

Urheilumenestys
Urheilu- ja erityisesti arvokisamenestyksen osalta vuosi 2017 oli varsin hieno, sillä Joensuun urheiluakatemian urheilijat saavuttivat seitsemän MM-tason mitalia. Näistä peräti neljä kuuluu hiihtosuunnistaja Salla
Koskelalle. Muut MM-mitalistit olivat Kaisa Mäkäräinen (ampumahiihto), Marika Teini (suunnistus) sekä Eetu
Sorvali (salibandyn nuorten MM-kisat). Kaikkiaan aikuisten maajoukkueissa urheili 15 ja nuorten maajoukkueissa seitsemän akatemian urheilijaa. Suomen mestaruusmitaleja 62 eri akatemian urheilijaa saavutti yhteensä 67 kappaletta.
Menestyksestä tiedottamista ja akatemian arjen kuvaamista vuonna 2017 pyrittiin lisäämään lähinnä sosiaalisen median avulla. Myös urheilijoita, valmentajia ja yhteistyökumppaneita kannustettiin lisäämään sosiaalisessa mediassa akatemian toiminnasta tiedottamista. Akatemian facebook-sivustolla seuraajia oli vuoden
2017 lopulla hieman vajaa 700. Kuluneen vuoden aikana akatemialle avattiin myös instagram –tili.

Laji- ja seurayhteistyö
Vuonna 2017 Joensuun Urheiluakatemialla oli kolme kärkilajia: yleisurheilu, pesäpallo sekä ampumahiihto.
K�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
ärkilajeista yleisurheilu vahvisti asemiaan
������������������������������������������������������������������������
kansallisesti, kun Suomen Urheiluliiton, Olympiakomitean, Joensuun Urheiluakatemian sekä paikallisten seurojen (Joensuun Katajan ja Pyhäselän Urheilijoiden yleisurheilujaostot) yhteisenä ponnistuksena Joensuun Urheiluakatemian palkkalistoilla aloitti kaksi uutta Nuorten Olympiavalmentajaa. Sekä Jukka Keskisalon (kestävyysjuoksu) että Olavi Parjasen (keihäs) työnkuva koostuu paitsi
paikallisen akatemiatoiminnan, myös kansallisen maajoukkuetoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Pesäpallo avasi polkua yläkoululeirien toteuttajana ja järjesti historian ensimmäiset yläkoululeirit Joensuussa.
Leireillä oli yhteensä 45 urheilijaa ja ne järjestettiin yhteistyössä Joensuun Mailan, Itä-Suomen liikuntaopiston, Pesäpalloliiton sekä Joensuun kaupungin kanssa. Pesäpallon yläkoululeireistä saatujen erittäin positiivisten kokemusten rohkaisemana myös uinti, jalkapallo ja yleisurheilu ottivat tarkasteluun yläkoululeiritysten
järjestämisen mahdollisuudet.
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Visio: Joensuun Urheiluakatemiassa on Suomen parhaat mahdollisuudet huippu-urheilun ja opiskelun yhdistämiseen
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3 OSAAMISEN JA VERKOSTOJEN VAHVISTAMINEN
– osallistuva asiantuntijuus ja valmentajayhteisöjä vahvistavat käytännöt osa toimintakulttuuria
– joustava valmentajuuden tukemisen malli
– yläkouluyhteistyön vahvistuminen ja urheilulukion saaminen Joensuuhun
– rohkea ja innovatiivinen yhteistyö korkeakoulujen kanssa

Valmentajayhteisöt
Akatemian valmentajaverkosto kokoontuu toisen asteen jaksojärjestelmän määrittämässä tahdissa viisi kertaa
lukuvuodessa. Vuoden 2017 aikana jatkettiin valmentajayhteisön kehittämistä ja muutettiin kokoontumisten
painotusta tiedon jaosta enemmän valmennuksellisten sisältöjen käsittelyyn. Syksyllä aloitettiin työstämään
myös sitä, kuinka tukipalvelut saataisiin integroitua nykyistä paremmin osaksi päivittäisiä valmennusprosesseja.
Valmentajakoulutusta akatemia järjesti yhteistyössä Pohjois-Karjalan Liikunnan kanssa. Vuoden aikana järjestyt koulutukset liittyivät tuloksen tekemiseen (kouluttajana Marko Malvela), suunnan muutoksiin (Antti
Heinänen) sekä havaintomotoriikkaan (Sami Kalaja). Jälkimmäisenä mainittu oli tarkoitettu myös yläkoulujen
liikunnanopettajille.
Yhtenä vuoden 2017 toiminnallisena tavoitteena oli valmentajien koulutuksiin osallistumisen tukeminen sekä
osaamisen jakaminen. Paikalliseen vertaistoimintaan kannustamisen lisäksi akatemiassa kokeiltiin myös kansalliselle tasolle kohdistuvaa lajivierailun tukea. Kyseistä toimintamallia olivat pilotoimassa pesäpallovalmentajat, jotka kävivät tutustumassa Kempeleen valmennustoimintaan.

Oppilaitosyhteistyö
Vuodet 2017-20 kattavaan menestyssuunnitelmaan kirjattu tavoite urheilulukion Joensuuhun saamisesta toteutui marraskuussa 2017, kun Opetus- ja kulttuuriministeriön julkisti päätöksensä urheilupainotteisen opetuksen erityisistä koulutustehtävistä. Kyseisen päätöksen mukaan Joensuun yhteiskoulun lukio on syksystä
2018 alkaen yksi Suomen viidestätoista ns. urheilulukiosta.
Kuluneena vuonna paikallista oppilaitosyhteistyötä jatkettiin myös yhdyshenkilötapaamisten, erilaisten tiedotustilaisuuksien sekä opiskelijoiden harjoitteluihin ja opintojaksosuorituksiin liittyen. Tiedotustilaisuuksista
esimerkkinä voi mainita Itä-Suomen yliopiston Tietotori- tapahtuman sekä abi-päivän, joissa molemmissa
Joensuun Urheiluakatemia oli esittelemässä toimintaansa. Vuoden lopulla valmennuskoordinaattori aloitti
myös 2. asteen yhteishakuun liittyvän yläkoulukierroksen. Opiskelijayhteistyönä toteutettiin urheiluakatemiaopintoihin sisällytetyt, urheilijoille kohdennetut cv-pajat sekä Yhteiskoulun lukion urheilijoille tarkoitetun
Kasva Urheilijaksi –kurssin sisällön suunnittelu (ks. luku 2).
Oppilaitosten kanssa yhteisesti toteutettua markkinointia edusti mm. korkea-asteen oppilaitosten kanssa yhteisenä ponnistuksena toteutettu esittelypiste Joensuu-Jukolassa kesällä 2017.
Keväällä 2017 akatemiaohjelman kaksoisura- ja urasiirtymäasioista vastaava Juha Dahlström vieraili Joensuussa akatemian, Karelia-AMK:n ja Itä-Suomen yliopiston vieraana.

Kuva: Sanna Neuvonen
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Joensuun Urheiluakatemian ja paikallisten korkeakoulujen yhdessä tekemä työ opiskelevien urheilijoiden hyväksi sai valtakunnallista huomiota useampaan eri otteeseen. Itäsuomalainen toimintamalli, johon kuuluvat
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mm. luvussa 2 esitellyt urheiluakatemiaopinnot, oli vahvasti esillä Suomen Olympiakomitean, Jyväskylän urheiluakatemian ja Jyväskylän yliopiston järjestämässä valtakunnallisessa korkea-asteen kaksoisuraseminaarissa.
Joulukuussa 2017 Itä-Suomen yliopisto sai Vuoden URAteko -kunniamaininnan Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiöltä (URA). Urheiluvalmentautumiseen liittyvän
opintokokonaisuuden mainitsemisen lisäksi palkinnon
perusteluissa todettiin, että Itä-Suomen yliopisto on
huomioinut opiskelevat huippu-urheilijat erinomaisesti
ja avustanut taloudellisesti Universiadeihin osallistuneita opiskelijoitaan.

Kuva: Kimmo Hyppönen
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Talous

4 HALLINTO

Kahden uuden nuorten olympiavalmentajapalkkauksen sekä tukipalvelutarjonnan laajentamisen myötä
vuonna 2017 akatemian kustannukset kasvoivat n. 90 000 eurolla vuoden takaisesta tilanteesta.

Johtoryhmä ja koordinaatio
Joensuun Urheiluakatemian toimintaa ohjaa johtoryhmä, joka koostuu yhteistyösopimuksen sopijatahojen
edustajista sekä asiantuntijajäsenistä. Johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on urheiluakatemian toimintasuunnitelman valmistelu, hyväksyminen ja toteutumisen seuranta sekä toiminnan ohjaus suunnitelman mukaisesti.
Vuoden 2017 aikana johtoryhmä kokoontui viisi kertaa. Johtoryhmän kokoonpano:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Joensuun kaupunki Kai Koponen,
hyvinvointilautakunnan jäsen

Timo Heinonen, liikuntajohtaja

26.10.2017 alkaen Pirjo Rämänen,
hyvinvointilautakunnan jäsen

26.10.2017 alkaen Mika Piiroinen,
hyvinvointilautakunnan jäsen

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
Widgrén-Sallinen Erja, opintoasiain päällikkö (vpj.)

Junkkarinen Marko, rekrytointipäällikkö

Karelia-ammattikorkeakoulu
Auvinen Pekka, vararehtori

Kurula Mervi, vastaava opinto-ohjaaja

Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Turunen Jyrki, rehtori (pj.)

Karppinen Anne, suunnittelujohtaja

Itä-Suomen Liikuntaopisto
Martikkala Vesa, rehtori

Petri Hirvonen, valmennuskeskuksen johtaja

Joensuun kaupunki Korhonen Anu (siht.), akatemiakoordinaattori
Asiantuntijajäsenet
Joensuun yhteiskoulun lukio Rieppo Jarkko, apulaisrehtori
Pohjois-Karjalan Liikunta ry Hurskainen Jari, aluejohtaja
Joensuun Urheiluakatemia Hyppönen Kimmo, valmennuskoordinaattori
Niemi Jesse, urheiluakatemian urheilija
Myyryläinen Juhani, urheiluakatemian urheilija

Edellisen vuoden tavoin vuonna 2017 Joensuun Urheiluakatemian arjen koordinaatiosta vastasi kaksi osaaikaista koordinaattoria. Akatemiakoordinaattorin vastuulle kuului akatemian hallinto ja oppilaitosyhteistyö
valmennuskoordinaattorin vastatessa valmennuksen järjestelyistä sekä laji- ja seurayhteistyöstä.
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Nuorten olympiavalmentajien palkkaus toteutettiin yhteistyössä Olympiakomitean, Suomen Urheiluliiton
sekä seurojen kanssa. Palkkauksen hallinnointiin liittyvien muutosten vuoksi osa ko. palkkauskustannuksista
on kirjautunut palvelujen ostoihin.
TP2016

TP2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö

20 000

24 962

Yhteistyöoppilaitokset

80 276

81 852

Joensuun kaupunki

92 860

99 878

Pesäpalloliitto

5 000

5 000

Tuotot

Suomen Urheiluliitto

30 024

Olympiakomitea

27 400

yhteistyöseurat

21 500

Laitevuokrat

524

Tuotot yhteensä

198 660

290 616

Henkilöstökulut

81 649

145 357

Palvelujen ostot

90 407

110 508

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

2 198

7 513

Muut toimintakulut

24 406

27 238

Toimintakulut yhteensä

198 660

290 616

Toimintakulut

Tukipalvelutarjontaa pystyttiin laajentamaan osin kasvaneen Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen
avulla. Kyseistä, tukipalveluihin sekä asiantuntijapalveluihin kohdennettavaa tukea myönnettiin akatemialle
yhteensä 40 000 €. Avustuksen toiminta-aika oli kuitenkin 1.4.2017-31.3.2018, joten n. 15 000 € ko. avustuksesta siirrettiin vuoden 2018 puolella käytettäväksi. Kokonaisuutena akatemian talous toteutui talousarvion
2017 mukaisesti.
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MENESTYSSUUNNITELMA
2017-2020
Joensuun Urheiluakatemiassa toimitaan menestyvälle huippu-urheilulle
asetettujen tavoitteiden suuntaisesti
osana kansallista urheiluakatemiaohjelmaa.
Joensuun Urheiluakatemiassa kaikki
on lähellä ja toimijoilla on aikaa urheilijan kohtaamiselle. Kansallisesti
ainutlaatuiset harjoitteluolosuhteet
sekä erittäin monipuolinen koulutustarjonta tarjoavat mielekkään
kasvuympäristön urheilijan polun eri
vaiheisiin: yläkoulusta korkeakouluihin ja kohti kansainvälistä urheilumenestystä.

Joensuun kaupungin vahva
tuki, vakaa talous, toimintaan
sitoutunut oppilaitos-, seura- ja muu
yhteistyöverkosto sekä alueen laaja
urheilumenestys takaavat osaltaan
toiminnan laadun ja jatkuvuuden.
Hyvät olosuhteet ja vetovoimainen
urheiluakatemia tuovat jatkuvasti
alueelle uusia, omaa unelmaansa
eläviä nuoria urheilijoita.
Kansainvälisessä verkostossa
toimivat korkea-asteen oppilaitokset
tarjoavat myös ulkomaisille
urheilijoille mahdollisuuden urheilun
ja opiskelun yhdistämiselle.

VISIO
Joensuun Urheiluakatemiassa
on Suomen parhaat
mahdollisuudet huippu-urheilun
ja opiskelun yhdistämiseen

ARVOT
Urheilijalähtöisyys,
vastuullisuus, yhteisöllisyys,
erinomaisuus

PERUSTEHTÄVÄ
Tuemme nuoren urheilijan
tavoitteellista etenemistä
urheilu-uralla ja opinnoissa

TOIMINNAN OSA-ALUEET
Osaamisen ja
verkostojen
vahvistaminen

PÄÄMÄÄRÄT

Huippu-urheilun
edistäminen ja
arvostaminen

• Vetovoimainen päivittäisvalmennus akatemian
valmennuslajeissa
• Laadukkaat harjoituspaikat
joustavasti urheilijoiden
käytössä
• Joustavat opintojärjestelyt
• Urheilijalähtöiset ja vaikuttavat tukipalvelut

• Pitkäjänteiset kumppanuudet
paikallisten ja kansallisten
urheilutoimijoiden kanssa
• Vahva seura- ja lajiliittoyhteistyö
ampumahiihdossa, pesäpallossa
ja mahdollisissa muissa kärkilajeissa
• Urheiluakatemia luonnollinen
osa yhteistyökumppaneiden
arjen toimintaa

• Osallistuva asiantuntijuus ja
valmentajayhteisöjä vahvistavat käytännöt osa toimintakulttuuria
• Joustava valmentajuuden
tukemisen malli
• Yläkouluyhteistyön vahvistuminen ja urheilulukion
saaminen Joensuuhun
• Rohkea ja innovatiivinen
yhteistyö korkeakoulujen kanssa

MITTARIT

Urheilijan
kaksoisuran
mahdollistaminen

• Urheilijamäärä
• Urheilijapalaute
• Opintosuoritukset ja
tutkinnot

• Laji- ja seurapalaute
• Urheilumenestys

• Valmentajapalaute
• Oppilaitostoimijoiden palaute
• Akatemiatoimintaan osallistuvien asiantuntijoiden määrä
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