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TERVETULOA KERTTULIN LUKIOON ja  
TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! 

 
Turun Seudun Urheiluakatemia (TSUA) on oppilaitosten, urheilijoiden, urheilun 
lajiliittojen, urheiluseurojen, Turun kaupungin ja urheilun tukipalveluja 
tarjoavien tahojen muodostama yhteistyöverkosto. TSUA on hallinnollisesti osa 
Kerttulin lukiota ja sen toimintaa pyöritetään Kerttulin lukion tiloissa. 
 
Turun Seudun Urheiluakatemia kuuluu Suomen johtaviin Urheiluakatemioihin ja 
toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa Suomen Olympiakomitean 
Urheiluakatemiaohjelman sekä valtakunnallisten lajiliittojen, Turun alueen 
seurojen ja muiden urheilutahojen kanssa. Turun Seudun Urheiluakatemia on 
myös mukana EU:n laajuisessa urheiluoppilaitosverkostossa (EAS: European 
Athlete as Student) sekä jäsen kansainvälisessä harjoittelukeskusten 
yhdistyksessä ASPC:ssä (Association of Sport Performance Centers). Suomen 
Olympiakomitea myönsi Turun Seudun Urheiluakatemialle valtakunnallisen 
huippu-urheiluakatemiastatuksen syksyllä 2008. 
 
Urheiluakatemiaohjelman tavoitteena on edistää lajissaan huipulle 
pyrkivien ja jo huipun saavuttaneiden urheilijoiden opiskelua ja ammattiin 
valmistumista, päivittäisvalmentautumista ja urheilun asiantuntijoiden 
saatavuutta. Koska Suomessa on jo hyvin toimiva toisen asteen 
urheilijakoulutus, urheiluakatemiahankkeella pyritään edistämään myös korkea-
asteella ja perusasteella opiskelevien lahjakkaiden urheilijoiden opiskelua ja 
päivittäisvalmennusta.  
 
Toisen asteen oppilaitoksista Kerttulin urheilulukio, Turun Ammatti-instituutti ja 
Katedralskolan i Åbo järjestävät opiskelevien urheilijoiden aamuvalmennuksen 
yhdessä alueen seurojen kanssa. Turun Seudun Urheiluakatemia koordinoi myös 
liikuntalinjoja tarjoavien turkulaisten ja lähikuntien yläkoulujen valmennusta, 
pyrkien osaltaan edesauttamaan lahjakkaiden ja motivoituneiden urheilijoiden 
mahdollisuuksia edetä kohti omia tavoitteitaan urheilussa ja opinnoissa. 
 
Korkea-asteella opiskelevia urheilijoita tuetaan erilaisten valmennuspalveluiden 
lisäksi opintojen ja urheilun yhdistämisessä ja useassa lajissa Turkuun on 
keskitetty lajin valmennustoiminta tavoitteena kansainvälinen menestys. Turun 
Seudun Urheiluakatemiassa toimii 13 Olympiakomitean ja lajiliittojen 
nimeämään Nuorten Olympiavalmentajaa (NOV) ja kaksi aikuisten 
Olympiavalmentajaa (OV) - kokonaisuudessaan valmentajaverkostomme käsittää 
yli 100 valmentajaa 27 eri lajissa. 
 

Yhdessä kohti unelmia. 
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1. OPISKELUN JA URHEILUN YHDISTÄMINEN URHEILULUKIOSSA  
 

Urheilulukiotoiminnan kolme päätavoitetta ovat 
1. Urheilu-uran ja opintojen mahdollisimman joustava yhdistäminen (”Dual 

Career”), ts. pyrkimys siihen että kumpikaan osa-alue ei kärsisi lukio-opintojen 
aikana 

2. Laadukkaan valmennuksen tarjoaminen/mahdollistaminen ja harjoittelua 
tukevat asiantuntijapalvelut 

3. Kokonaisvaltainen (huippu-) urheilijaksi kasvaminen; elämänhallinta ja huippu-
urheilun mahdollisuuksien ja haasteiden ymmärtäminen. 

 
Useimmilla urheilulukiopaikkakunnilla urheiluoppilaitokset nivoutuvat tiiviisti 
paikallisen urheiluakatemian toimintaan, näin myös Turussa. Keskeistä on 
mahdollisimman hyvä yhteistyö urheilulukion valmentajien, urheilijan, seura-/ 
henkilökohtaisen valmentajan ja perheen kesken. 
 

OPINTOJEN OHJAUS JA SEURANTA 
 
Kaikissa urheiluakatemiaan kuuluvissa oppilaitoksissa on yhteyshenkilöt, jotka auttavat 
tarvittaessa akatemiaan hyväksyttyjä opiskelevia huippu-urheilijoita opintojen ja 
urheilun yhteensovittamisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa suunnittelutukea joko 
suoraan yhdyshenkilöltä tai vaikkapa koulutusohjelman opinto-ohjaajalta.  
 
Osassa oppilaitoksista laaditaan opiskelijalle henkilökohtainen opintosuunnitelma. 
Tärkeintä on saada tarvittaessa tukea ja ohjausta urheilun ja opiskelun 
yhteensovittamiseen. Urheilijan velvollisuus on puolestaan sitoutua 
opintosuunnitelmaansa. 
 
Kerttulin urheilulukiossa opiskelevien urheilijoiden yhteyshenkilöinä toimivat 
Urheiluakatemian koordinaattori Mika Korpela sekä opintojen ohjaaja Mia Wikström. 
Lisäksi kaikilla lajivalmentajilla on vastuu seurata opiskelijoiden valmentautumisen 
lisäksi myös opintojen sujumista. 
 
URHEILUVALMENNUKSEN KURSSIKERTYMÄT 
 
Urheilulukiolaisen oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia. Kerttulin urheilulukion 
opiskelija voi sisällyttää lukion opinto-ohjelmaansa 12–20 koulukohtaista kurssia 
urheiluvalmennusta sekä valmennusopin kurssin. Valmennusopin kurssin suorittavat 
kaikki urheilulukiolaiset ensimmäisen lukuvuoden aikana. 
  
Saadakseen päättötodistuksen urheilulukiosta opiskelijalla on lukion päättövaiheessa 
oltava vähintään 12 koulukohtaista valmennuskurssia, joista yksi on valmennusopin 
kurssi. Yksi valmennuskurssi vastaa 18 lukio-opetuksen alaista harjoituskertaa. 
Lajivalmentajat pitävät kurssipäiväkirjaa harjoituskerrosta, jotka kirjataan kursseina 
opiskelijan opintorekisteriin. 
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Jos opiskelija osallistuu lukion valmennukseen neljänä valmennusaamuna viikossa, hän 
suorittaa yhdessä jaksossa noin 1,3 urheiluvalmennuksen koulukohtaista kurssia. 
Urheilija ehtii suorittaa keskimäärin 13–14 urheiluvalmennuskurssia kolmessa 
vuodessa. Tämä tulee huomioida lukion kokonaiskurssimäärää suunniteltaessa.  
 
Harjoittelun erityisjärjestelyt kuten mahdolliset omatoimiset harjoitukset, 
maajoukkueleirit, kilpailumatkat sovitaan aina oman lajivalmentajan kanssa etukäteen. 
Urheilija voi tarvittaessa sopia valmentajansa kanssa myös rauhallisemmasta 
valmennustahdista. Tällöin valmennuksen kurssikertymä on luonnollisesti pienempi. 
Urheilija osallistuu valmennukseen kaikkina lukion valmennusaamuina, ellei asiasta 
toisin sovita (ensimmäisen vuoden opiskelijat puolen vuoden ajan ti-to (ma: 
valmennusopin kurssi), muut ma-to). 
 
URHEILUPOISSAOLOT 
 

Opiskelija sopii urheilusta aiheutuvat poissaolot etukäteen oman lajivalmentajansa 
kanssa. Valmentaja myöntää poissaolon ja kirjaa poissaolon Vilmaan. Jälkikäteen 
ilmoitetut poissaolot eivät kirjaudu Vilmaan ja näkyvä aineopettajille luvattomina 
poissaoloina. Opiskelijat joilla ei ole omaa lajivalmennusta hoitavat poissaolot 
koordinaattori Mika Korpelan kanssa. 
 
URHEILUAKATEMIAN KOORDINAATTORIT 
 

Urheiluakatemian koordinaattorit vastaavat vastuualueensa toimintojen 
koordinoinnista ja kehittämisestä. Opiskeluun liittyvissä asioissa lukiolaisten 
yhteyshenkilönä toimii Mika Korpela, valmennuskoordinaattorina toimii Janne Salmi ja 
yläkoulukoordinaattorina Pertti Sahlberg.  Yhteystiedot löytyvät oppaan lopusta. 

   
            Mika Korpela      Janne Salmi      Pertti Sahlberg 
 

2. KERTTULIN URHEILULUKION URHEILUVALMENNUS 
 

Urheilulukion aamuvalmennusajat ovat maanantaista torstaihin klo 7/8-9.30. 
Ensimmäisen luokan opiskelijoilla syyslukukauden maanantain 
aamuharjoitukset korvautuvat valmennusopin kurssilla.   
 

Kerttulin Urheilulukiossa tarjotaan aamuvalmennusta 20 lajissa joko päivittäin tai 1-2 
aamuna viikossa. Muiden lajien urheilijat osallistuvat ominaisuusvalmennukseen tai 
harjoittelevat erikseen sovitulla tavalla oman valmentajan ohjelman mukaan. Kolmen 
koordinaattorin ohella kymmenen valmentajaa toimii tiiviisti Kerttulin lukion 
toimintaympäristössä ja he ovat tavattavissa päivittäin valmentajien työhuoneessa.  
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TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAN LAJIVALMENTAJAT 
 Ominaisuusvalmennus  Sami Aalto, Mika Luoto 
 Jääkiekko  Kalle Sahlstedt (NOV)    
 Jalkapallo  Timo Koljonen (NOV-fysiikkavalmentaja), Joonas  

Laurikainen (FC TPS), John Allen (FC Inter) 
 Salibandy  Atte Juuti (NOV)   
 Koripallo  Jussi Räikkä (NOV), Kimmo Vyyryläinen 
 Suunnistus  Jari Sipilä (NOV), Roope Koskinen  
 Uinti   Antti Kauhanen (NOV), Hanna Paatos, Tomi Pystynen 
 Soutu  Jani Heino (NOV), Ilona Hiltunen (NOV)  
 Taekwondo   Jarkko Mäkinen (NOV) 
 Yleisurheilu  Jarno Koivunen (NOV), Tanja Nirkkonen, Jani Ratia,  

Tuomas Laaksonen  
 Karate   Kai Keinänen (OV) 
 Lentopallo / tytöt  Juha Lönnqvist 
 Sulkapallo  Timo Koljonen 

 
Muissa lajeissa aamuvalmennus toteutetaan osin tai kokonaan seurayhteistyönä: taitoluistelu, 
telinevoimistelu, kilpa-aerobic, joukkuevoimistelu, tanssiurheilu, golf, cheerleading, golf, 
keilailu, purjehdus. 
 
HARJOITUSPAIKAT 
 

Harjoituspaikkojen käyttö on urheilulukiolaisille maksutonta. Kunkin lajin esittelyssä 
(ks. s. 7-19) kerrotaan kunkin lajin pääasialliset harjoituspaikat. Valmentajat vastaavat 
tarkemmasta ohjeistuksesta harjoituspaikkojen suhteen. 
 
KULJETUKSET HARJOITUSPAIKOILTA KOULULLE 
 

Urheilijat vastaavat itse kuljetuksistaan harjoituspaikoille. Harjoituspaikoilta koululle 
kuljetus on järjestetty Turun kaupungin toimesta. Omatoiminen kulkeminen on myös 
sallittu, mutta valmentajat eivät saa osallistua oppilaiden kuljetukseen. 
 
Bussikuljetuksen aikataulu: 

 9.15 Leaf-Areenan pysäkki (Kärsämäentie 31)  vain TI ja TO 
 9.20 JukuPark, parkkipaikka    MA-PE 
 9.25 Alfa liikuntakeskus, Virusmäentien bussipysäkki MA-PE 
 9.30 Halistupa (aerobic Jumppala)   vain TI ja TO 
 9.40 Kerttulin lukio    MA-TO  

 
TOIMINTA TAPATURMAN SATTUESSA 
 

Tapaturman sattuessa opiskelija toimitetaan Turun kaupungin terveyskeskuksen 
päivystykseen tai TYKSiin (koululaitos maksaa em. paikoissa ensihoidon). 
Kotiinkuljetuksen ja jatkohoidon opiskelija hoitaa itse. Tapaturman sattuessa lukion 
järjestämillä kilpailumatkoilla opiskelija toimitetaan lähimpää terveyskeskukseen. 
Kaupunki ei korvaa yksityisten lääkäriasemien antamaa hoitoa. 
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ANTIDOPING 
 

Urheilulukiolaisille järjestetään vuosittain Antidoping-tilaisuus ja jaetaan Kielletyt ja 
sallitut lääkeaineet -opas. Olemme sitoutuneet 100 % puhtaaseen urheiluun. 
Valmentajat antavat lajeittain antidoping-ohjausta tarpeen mukaan. 
 
TEHOSTETTU VALMENNUS 
 
Syksyllä 2016 Kerttulin urheilulukiossa käynnistyi nk. tehostettu valmennus lajissaan 
korkealle tähtääville, menestyneille ja motivoituneille 2.-4. vuosikurssin urheilijoille. 
Tehostetun valmennuksen tavoitteena on tarjota näille urheilijoille enemmän aikaa 
harjoitteluun / palautumiseen / lihashuoltoon, kunkin tarpeiden suunnassa. 
Tehostettuun valmennukseen on valittu 35 urheilijaa lukuvuodelle 2017–2018. 
 
Tehostetun valmennuksen valmennusajat ovat tiistaisin ja torstaisin 9.30–11.00 ja 
perjantaisin 8-9.45. Tämän ajan urheilija voi oman harjoitusohjelmansa mukaan 
käyttää joko lajivalmennukseen, TSUAn tarjoamaan ominaisuusvalmennukseen, 
palautumiseen, lihashuoltoon tai valmentajan kanssa käytäviin keskusteluihin.  
 
Ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa joko Kerttulin urheilulukion 
lajivalmentaja tai henkilökohtainen / seuravalmentaja.  
 
Turun Seudun Urheiluakatemia tarjoaa lukuvuoden 2017–2018 aikana 
ominaisuusvalmennusta tehostetun valmennuksen urheilijoille seuraavasti: 
 
TI 9.30–10.30 Telinevoimistelu, Alfa liikuntakeskus Sami Aalto 
TO 9.30–10.30 Urheilupsykologia                       Tuomas Grönman 
PE 8-9.00  Painonnostotekniikka, Alfa liikuntakeskus Vesa Vuori  

  Liikkuvuus-liiketaito, Kupittaan urheiluhalli Kati Toivonen 
      Ari Alonen 
 
Oppilaat vastaavat itse kuljetuksesta harjoituspaikoille ja kouluun. Oppitunnit alkavat 
tiistaina ja torstaina klo 11.00 ja perjantaina klo 9.45. 
 
Kukin urheilija / laji tekee valinnat näihin harjoituksiin osallistumisesta jaksoittain. 
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OMINAISUUSVALMENNUS 
 
Ominaisuusvalmennusta tarjotaan sekä urheilijoille, joille ei ole tarjolla oman lajin 
lajivalmennusta tai lajivalmennuksessa oleville urheilijoille heidän tarpeidensa mukaan. 
Ominaisuusvalmennuksessa pyritään kehittämään urheilijoiden fyysisiä ominaisuuksia 
kokonaisvaltaisesti. Harjoitukset sisältävät keskivartalovoimaa, vartalon hallintaa, 
taitoharjoittelua (telinevoimistelu, painonnostotekniikat), koordinaatio- ja 
nopeusharjoittelua ja liikkuvuusharjoittelua.  
 
Ennaltaehkäisevänä harjoitteluna tai loukkaantumisen jälkeen tarjotaan 
ominaisuusvalmennuksen oheisharjoitteena fysioterapiapainotteista valmennusta 
Kupittaan urheiluhallissa kerran viikossa, tiistai-aamuisin klo 8-9.15 (TSUAn 
fysioterapeutti Ari Alonen). Urheilijoiden tulee sopia lajivalmentajan kanssa 
osallistumisesta tähän valmennukseen. 
 
Tavoitteet 

- monipuolisuus, lajivalmennusta täydentävä ja ennaltaehkäisevä harjoittelu 
- muiden lajien urheilijoilta oppiminen (lajien sekaryhmät) 

 
 
 

 

 

 

 

HUOM! Mikäli teet ominaisuusvalmennuksen harjoitteluasi omana aikanasi itsenäisesti, 
sinun tulee sopia ajankohdista ja sisällöistä aina etukäteen valmentajan kanssa sekä 
toimittaa siitä kirjallinen harjoitussuunnitelma. Harjoitussuunnitelma toimitetaan 
valmentajalle kirjallisesti tai lähetetään sähköpostitse valmentajille.  

Valmentajat 
Mika Luoto, 050-3212473 / mika.luoto@turku.fi 
Ominaisuusvalmennuksen vastuuvalmentaja 
 
Sami Aalto, 040-5770400 / sami.aalto@turku.fi 
Telinevoimistelu 
 

Ari Alonen, 040-5877 466/ ari.alonen@gmail.com 
Fysioterapia 
 

Harjoituspaikat 
Kupittaan Urheiluhalli 
Liikuntakeskus Alfa (telinevoimistelu) 

mailto:mika.luoto@turku.fi
mailto:sami.aalto@turku.fi
mailto:ari.alonen@gmail.com
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UINTI 
 
Kerttulin urheilulukion uintivalmennus toteutetaan Impivaaran ja Raision 
uimahalleissa. 
 
Harjoitukset sisältävät pääsääntöisesti lajiharjoittelua, mutta myös oheisharjoittelua 
tehdään uimarin tarpeiden mukaan. Uinnin harjoitusajat ovat hieman pidemmät kuin 
muissa lajeissa, tämä siitä syystä että lukion on tarkoitus mahdollistaa 
kilpailumenestyksen kannalta riittävä määrä harjoittelua.  
 
Harjoituksissa valmentajina toimivat Antti Kauhanen yhdessä seuravalmentajien 
kanssa yhdessä sovituin harjoitussisällöin. Merkittävänä lisänä harjoitteluun uimareille 
on tarjolla TSUAn tekniikkakuvausjärjestelmä, jota hyödynnetään säännöllisesti. 
 

 
 

Tavoitteet 
- opiskelun ja lisääntyvän harjoittelun yhteensovittaminen  
- aerobisen kestävyyden vahvistaminen, anaerobisten ominaisuuksien ja 

nopeuden kehittäminen  
- teknisten yksityiskohtien hiominen ja niiden tärkeyden ymmärtäminen  
- lihashuollon tärkeyden ymmärtäminen ja käytäntöjen oppiminen  
- oman kehon tuntemusten ymmärtäminen valmentautumisprosessissa  
- tavoitteellisen asenteen omaksuminen 

 
Valmentajat 
Antti Kauhanen, Nuorten Olympiavalmentaja 
044-304 9719, antti.kauhanen@turku.fi 
 
Hanna Paatos, opintoasiat & valmennus 
044-344 0344, hannapaatos@hotmail.com  
 
Tomi Pystynen, valmennus 
044-365 7955, tomi.pystynen@gmail.com  
 
Harjoittelupaikat 
Impivaaran uimahalli, Raision uimahalli

mailto:antti.kauhanen@turku.fi
mailto:hannapaatos@hotmail.com
mailto:tomi.pystynen@gmail.com
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YLEISURHEILU 
 
Turun Seudun Urheiluakatemian lukion aamutreenit pidetään neljänä aamuna viikossa. 
Suuren urheilijamäärän ja yleisurheilun laajan lajikirjon takia aamutreenien 
päällimmäisenä teemana läpi vuoden on tehdä fyysisiä ominaisuuksia ja yleisiä 
lajitaitoja parantavia harjoituksia. Valmentajia aamuharjoituksissa on paikalla kolme-
neljä, joten urheilija ja henkilökohtainen valmentaja saavat valita erityyppisistä 
harjoitusvaihtoehdoista, omaan harjoitusohjelmaan parhaiten sopivan.  
 
2- 4 vuosikurssin urheilijoille, jotka tulostasoltaan ovat mahdollisia nuorten arvoki-
saurheilijoita, on tarjolla tehostettua valmennusta. Se tarkoittaa pidempiä aamuharjoi-
tusmahdollisuuksia, sekä muita lisäpalveluja tarpeen mukaan. Kyseisten urheilijoiden 
valmennus räätälöidään yhdessä henkilökohtaisen valmentajan kanssa.  
  
Tavoitteet  

- totuttautuminen lisääntyvään ja tehokkaampaan harjoitteluun  
- taidollisen ja fyysisen harjoituspohjan luominen aikuisiän urheilu-uraa varten 
- tärkeimpien lajiominaisuuksien, nopeuden, kestävyyden, kimmoisuuden ja  
- voiman kehittäminen  
- itsenäiseen harjoitteluun oppiminen ja harjoittelun arviointi  
- urheilijan elämäntavan oppiminen ja kokonaisrasituksen tiedostaminen  

 
Valmentajat  
Jarno Koivunen, Nuorten Olympiavalmentaja, 0400-707 394 jarno.koivunen@turku.fi  
Tehostettu valmennus, sekä koulunkäyntiin liittyvät asiat 
 
Tanja Nirkkonen, 040-5777 318 
Jani Ratia, 040-3004262 
Tuomas Laaksonen 041-503 7024 
 
Pääasialliset harjoittelupaikat 
Paavo Nurmi Stadion 
Kupittaan urheiluhalli 
Liikuntakeskus Alfa   

mailto:jarno.koivunen@turku.fi
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SUUNNISTUS 
 
Turun Seudun Urheiluakatemian suunnistajat harjoittelevat akatemiajohtoisesti ma, ti, 
ke ja to aamuisin. Iltaisin ohjelmassa on seuraharjoitusten lisäksi 1-2 alueellista 
suunnistus- tai juoksuharjoitusta. Lisäksi 1,5-2 kuukauden välein pidämme leiripäivän, 
jolloin suuntaamme harjoittelemaan alueemme parhaimpiin suunnistusmaastoihin. 
Turun Seudun Urheiluakatemian suunnistusryhmässä valmentautuu 20 lukioikäistä ja 
25 korkea-asteikäistä urheilijaa. 
 
Aamuharjoitukset pyrkivät tarjoamaan suunnistajille monipuolisia harjoituksia. 
Ohjelmassa on kestävyys- ja suunnistusharjoitusten lisäksi monipuolisia lihaskunto- ja 
juoksutekniikkaharjoituksia. TSUAn fysiikkavalmentajien johdolla ohjelmassa on myös 
kehonhallinta ja voimaharjoituksia mm. Alfa-liikuntakeskuksen voimistelusalissa.  
 

 
 
Tavoitteet 
Turun Seudun Urheiluakatemian tavoitteena on tarjota suunnistajalle 
toimintaympäristö, jossa sekä suunnistus- että opiskelu-ura etenevät toivotulla tavalla. 
Lukiolaisilla tavoitteena on erityisesti ammattimaisempaan kahdesti päivässä 
tapahtuvaan harjoitteluun totuttelu.  
 
Korkea-asteikäisille Turun Seudun Urheiluakatemia tarjoaa valmennusympäristön, 
jossa maailman huippu on saavutettavissa. Tämä tarkoittaa mm. kovaa määrätietoista 
ryhmäharjoittelua, testausta ja tukipalveluiden hyödyntämistä. Turun Seudun 
Urheiluakatemia pyrkii olemaan myös kansainvälisesti aktiivinen.  
 
Valmentajat 
Jari Sipilä, Nuorten Olympiavalmentaja  
040-593 7016, jari.sipila@suunnistusliitto.fi  
 
Roope Koskinen 
044-2827 243, koskinen.roope@hotmail.com  

mailto:jari.sipila@suunnistusliitto.fi
mailto:koskinen.roope@hotmail.com
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TAEKWONDO 

 
Turussa toimii Suomen Taekwondoliiton valmennuskeskus, joten Turun Seudun 
Urheiluakatemian taekwondovalmennus on maan huipputasoa. Tunnetuin taekwondo-
urheilijoista on Lontoon olympialaisissa viidenneksi sijoittunut Suvi Mikkonen. 
Akatemian päivittäisvalmennuksessa harjoittelee useita muitakin maamme kärkinimiä, 
kuten Tanja Pasanen, Roosa Närhi, Olli Siltanen, Niko Saarinen ja Frans Salmi. Yhteensä 
valmennuskeskuksessa harjoittelee lähes 40 lahjakasta urheilijaa.  
 

 Tavoitteet 
- totuttautuminen kahdesti päivässä tapahtuvaan harjoitteluun 
- totuttautuminen nousujohteiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun 
- itsenäisen harjoittelun ja harjoittelun seurannan oppiminen 
- tärkeimpien lajiominaisuuksien kehittäminen ja lajitaidon kehittäminen 
- kestävän pohjan luominen aikuisiän urheilu-uraa varten 
- yhteistyön kehittäminen yli lajirajojen urheiluakatemian muiden toimijoiden 

kanssa 
 

Toteutus 

Aamuharjoitukset järjestetään joko taekwondosalilla tai Kupittaan Urheiluhallissa. 
Niiden rooli on joko fyysisten ominaisuuksien kehittäminen tai palauttavat harjoitteet. 
Iltatreenit on aina taekwondosalilla ja silloin harjoitellaan lajitekniikkaa. 
Valmennuskeskuksella on käytössä elektroniset otteluvälineet, mikä mahdollistaa 
ajanmukaisen valmentautumisen.  
 
Muutenkin toiminnassa pyritään kaikessa siihen, että muiden maiden 
kilpakumppaneille ei anneta missään asiassa tasoitusta. Päinvastoin asioita pyritään 
tekemään maailman parhaalla tavalla. Suunnitelmallista päivittäisharjoittelua 
täydennetään leiritysjaksoilla. Keskeisiä yhteistyömaita ovat Ruotsi, Espanja ja Venäjä. 
 

Valmentaja 

Jarkko Mäkinen, Nuorten Olympiavalmentaja  
050-442 8839 
jarkkomail@gmail.com  
 
 
Harjoittelupaikat 
Suomen Taekwondoliiton valmennuskeskus 
Saippua Center (Kirstinkatu 1, Turku) 

Kupittaan Urheiluhalli 
Kerttulin lukion liikuntasali 

mailto:jarkkomail@gmail.com
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/taekwondoliitto/valmennuskeskus/
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KIVÄÄRIAMMUNTA 

Kerttulin lukion ampumavalmennus toteutetaan Kupittaan urheiluhallin 10 m:n ja 50 
m:n ampumaradoilla. Molemmilla radoilla on käytössä nykyaikaiset elektroniset 
taululaitteet. 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto on aloittanut kiväärivalmennuksen keskittämisen 
Turkuun talvella 2017, joten Kupittaan radoilla harjoittelee maamme kärkiampujia. 
 
Akatemian yhteisissä harjoituksissa keskitytään lajitekniikan kehittämiseen. 
Yhteisharjoitusten lisäksi ampujilla on mahdollisuus harjoitella omatoimisesti 
paikallisen seuran Turun Seudun Ampujien (TSA) yleisövuoroilla. 
 
Tavoitteet 

- henkilökohtaisen taitotason nostaminen 
- oheisharjoittelun kehittäminen tukemaan lajitekniikkaharjoittelua 
- lisääntyvän harjoittelun ja opiskelun rytmittäminen 
- lihashuollon merkityksen ymmärtäminen 
- psyykkisten valmennusmenetelmien monipuolinen käyttö osana 

päivittäisharjoittelua 
 
Valmentaja 
Pirjo Peltola, Nuorten Olympiavalmentaja 
pirjo.peltola@ampumaurheiluliitto  
040 5915809 
 
Harjoittelupaikat 
Kupittaan urheiluhalli 

 

SOUTU 
 
JAMPPA, ILONA! 

 

 

 

KARATE 

KAITSU! 

mailto:pirjo.peltola@ampumaurheiluliitto
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JÄÄKIEKKO 

 

Toisella astella opiskelevia jääkiekkoilijoita on yhteensä 40 ja yläkouluikäisiä 45.  
Korkea-asteella opiskelevia jääkiekkoilijoita mukana valmennuksessa on viisi. 
Jääkiekkoilijat harjoittelevat aamuisin eri ryhmissä: 
  
Vanhemmat akatemiapelaajat (pääsääntöisesti TPS A-juniorit, n. 15 pelaajaa) 
harjoittelevat HGatorade Centerissä 4 aamuna viikossa klo 7.30- 9.30. Tämä ryhmä 
käyttää aktiivisesti oheisharjoittelussa myös Leaf-Areenaa ja Mentor-salia. Harjoittelua 
vetämässä ovat HC TPS:n A-junioreiden valmentajat apunaan Fredrik Norrena ja Kalle 
Sahlstedt.  
Osa akatemiapelaajista on mukana TPS:n ja Tuton edustusjoukkueissa ja he 
harjoittelevat edustusjoukkueiden rytmin mukaisesti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuorempi toisen asteen akatemiaryhmä (pääsääntöisesti TPS B-juniorit ja naisten mj-
pelaajat, yhteensä noin 20 pelaajaa) harjoittelee 3-4 kertaa viikossa Impivaaran 
jäähallissa. Tukiharjoittelu tapahtuu samoissa tiloissa. Pääsisältönä on lajivalmennus. 
Harjoittelun päävastuussa on Kalle Sahlstedt apunaan Hermanni Vidman, Jani Kiviharju 
ja mv-valmentaja Antti Rautiola. Lisäksi valmennuksen tukena ovat alueen 
taitovalmentajat. Harjoittelu tapahtuu klo 7.30–9.00. Aamuharjoittelun pääpaino on 
yksilön kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.  
 
Tavoitteet 

- kriittiseksi, itsensä tuntevaksi urheilijaksi kasvaminen 
- lisääntyvän harjoittelun erityisvaatimusten ymmärtäminen 
- lajiteknisen ja fyysisen tietotaidon vahvistaminen 
- lajinomaisen roolipelaamisen periaatteiden omaksuminen 

 
Valmentaja 
Kalle Sahlstedt, 040-149 0923 
kalle.sahlstedt@turku.fi  
 
Harjoittelupaikat 
Impivaaran jäähalli 
Gatorade Center 

mailto:kalle.sahlstedt@turku.fi
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KORIPALLO 

 
Turku Basketball Academyn pelaajat tulevat Luostarivuoren liikuntapainotteisesta 
yläkoulusta, Kerttulin urheilulukiosta, Turun ammatti-instituutista ja korkea-asteen 
oppilaitoksista. Koripalloilijoita on kaikkiaan 52 ja eniten tulee Luostarivuoren 
yläkoulusta: 30 urheilijaa, jotka jakaantuivat tasaisesti 7-9 luokille.  
Harjoittelupaikkoina toimivat pääasiassa Samppalinnan palloiluhalli, Kupittaan 
urheiluhalli ja Turun urheilupuisto.  
 
Urheilulukion ja ammatti-instituutin koripalloilijat harjoittelevat 3-4 krt viikossa. 
Urheilulukion 1. luokkalaiset harjoittelevat 3 krt viikossa (ti, ke to) ja muut 4 krt 
viikossa (ma, ti, ke ja to). Harjoitukset alkavat klo 8.00 kestävät n. 75 minuuttia. 
 
Toiminta pohjautuu yksilön kokonaisvaltaiseen eteenpäinviemiseen. Aamuharjoittelu 
on pyritty luomaan resurssien puitteissa mahdollisimman hyvin urheilijan tarpeita 
huomioon ottavaksi.  Aamu- ja iltaharjoittelu on nivottu hyvin toimivaksi 
kokonaisuudeksi, joka vie urheilijaa eteenpäin. Resurssien lisääntyminen ja akatemian 
muiden valmentajien hyödyntäminen ovat mahdollistaneet entistä yksilöllisemmän 
otteen valmentamiseen.  Kiinteinä yhteistyökumppaneina ovat seura- ja 
maajoukkuevalmentajat. 
 
Tavoitteet 

- henkilökohtaisten lajitaitojen sekä fyysisten ominaisuuksien kehittäminen 
- harjoitusmäärän kasvuun totuttautuminen 
-  itseanalyysin oppiminen 
- urheilijana kasvaminen 

 
Valmentajat 
Kimmo Vyyryläinen, 040-707 9559 
Jussi Räikkä, Nuorten Olympiavalmentaja 040-515 9685  
 

Harjoittelupaikat 
Samppalinnan palloiluhalli ja Kupittaan urheiluhalli 
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JALKAPALLO 

 

Jalkapalloilijoiden valmennusryhmässä valmentautuu alueen lahjakkaimpia opiskelevia 
jalkapalloilijoita Kerttulin urheilulukiosta, Katedralskolanista sekä Turun ammatti-
instituutista. Jalkapallovalmennus toteutetaan yhteistyössä Suomen Palloliiton, FC 
INTERin ja FC TPS:n kanssa. 
 
Jalkapalloilijoita on mukana toisen asteen aamuvalmennuksessa yhteensä noin 50 
henkeä. Poikajalkapalloilijat harjoittelevat pääsääntöisesti omien seurojensa 
valmentajien vetämissä aamuharjoituksissa ja tyttöjalkapalloilijat yhteisenä ryhmänä.  
 
Urheiluakatemiavalmennuksen tarkoitus on olla yksilön kokonaisvaltaista kehittymistä 
ja samalla seuravalmennusta tukevaa toimintaa.   
 
Urheiluakatemiavalmennuksessa voidaan mahdollistaa neljä ohjattua 
harjoitustapahtumaa viikossa. Harjoittelu tapahtuu ma-to -aamuisin klo 8-9:15. Näin 
ollen aamuvalmennuksella on merkittävä osuus pelaajan jokapäiväisessä harjoittelussa 
ja kokonaisvaltaisessa valmentautumisessa. 
 
Tavoitteet 

- henkilökohtaisten lajitaitojen sekä fyysisten ominaisuuksien kehittäminen 
- harjoitusmäärän kasvuun totuttautuminen 
- itseanalyysin oppiminen  
- urheilijana kasvaminen 

 
Valmentajat  
Timo Koljonen (lajivastaava), 050-5546 221 
timo.koljonen@turku.fi  
Joonas Laurikainen (FC TPS), 045-162 4406 
John Allen (FC Inter), 050-4077 112 
 

 

Harjoittelupaikat 
Impivaaran jalkapallohalli 
Kupittaa 
 
 

    

mailto:timo.koljonen@turku.fi
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SALIBANDY 
 

Salibandyn valmennusryhmässä valmentautuu alueen lahjakkaimpia salibandyn 
pelaajia Kerttulin urheilulukiosta ja Turun Ammatti-instituutista. Kolmannella asteella 
opiskelevia pelaajia käy mahdollisuuksien mukaan ryhmämme aamuvalmennuksessa.  
Urheiluakatemiavalmennuksen tarkoitus on olla yksilön kokonaisvaltaista kehittymistä 
ja samalla seuravalmennusta tukevaa toimintaa.   
 
Urheiluakatemiavalmennuksessa voidaan mahdollistaa neljä ohjattua 
harjoitustapahtumaa viikossa. Harjoittelu tapahtuu ma-to aamuisin klo 07:55–09:15. 
Näin ollen aamuvalmennuksella on merkittävä osuus pelaajan jokapäiväisessä 
harjoittelussa ja kokonaisvaltaisessa valmentautumisessa. 
 
Akatemiavalmennus on olennainen osa salibandyliiton pelaajan polkua. 
Akatemiavalmennus on vauhdittanut naisten maajoukkueeseen mm. Eliisa ja Ella 
Alangon, sekä miesten maajoukkueeseen Mikael Laxin ja Mico Kailiala.  
 
 Tavoitteet 

- urheilijan opintojen edistymisen tukeminen 
- yksilön laji- ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelun tuleminen 
- urheilijan seurajoukkueen harjoitussuunnitelman tukeminen 
- ajankäytön ja kokonaisrasituksen seuraaminen 
- erilaisten harjoittelutapojen merkityksen sisäistäminen 

 
Valmentaja 
Atte Juuti (NOV), 0400-509 909  
 
Harjoittelupaikka 
Leaf Areena, Kärsämäentie 35 
Alfa liikuntakeskus 
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LENTOPALLO 
 

Lentopalloilijoiden valmennusryhmässä valmentautuu alueen eri oppilaitoksissa 
opiskelevia lahjakkaita lentopalloilijoita. Lentopallovalmennus toimii tavoitteellisten 
urheilijoiden harjoittelun tukijana Lentopalloliiton määrittelemien päälinjojen 
mukaisesti. Urheiluakatemiasta miesten maajoukkueeseen ovat ponnistaneet mm. 
Simo-Pekka Olli, Sauli Silpo, Mikko Oivanen ja Matti Oivanen. 
 
Tavoitteet 

- yksilötaitojen kehittäminen ja toistopainotteisen harjoittelun omaksuminen 
- voimaominaisuuksien ja huoltavan harjoittelun kehittäminen 
- koordinaation, lajitekniikan ja – taktiikan vahvistaminen 
- ammattimaiseen harjoitteluun totuttautuminen 

 
Valmentaja 
Juha Lönnqvist, 040-511 5671 
 
Harjoittelupaikat 
Peltolan palloiluhalli 
 
 

SULKAPALLO 
 
Sulkapallovalmennus toteutetaan lajiliiton sekä urheiluakatemian yhteistyönä. 
Harjoitteluryhmä koostuu toisen ja korkea-asteen urheilijoista. Aamuharjoittelu 
koostuu laji- ja ominaisuusharjoittelusta. Lajiharjoituksia on viikoittain kolme: MA-
aamuisin ja TI & PE iltapäivisin. 
 
Tavoitteet 

- urheilijana ja pelaajana kasvaminen ja kehittyminen 
- fyysisten ominaisuuksien kuten voiman, nopeuden, kestävyyden ja koordinaation 

kehittäminen  
- totuttautuminen kahdesti päivässä tapahtuvaan harjoitteluun 

 
Valmentaja 
Timo Koljonen, 050-5546221 
 
Harjoittelupaikat 
Nunnavuoren palloiluhalli 
Kupittaan urheiluhalli 
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TELINEVOIMISTELU  

 

Telinevoimistelun harjoitukset toteutetaan Turun alueen telinevoimisteluseurojen Turun 
Urheiluliiton ja Turun Pyrkivän valmentajien toimesta. Tavoitteena on yhä 
tehokkaampaan ja lisääntyvään harjoitteluun totuttautuminen. Telinevoimistelun 
urheilijat tulevat mm. Puropellon liikuntapainotteisesta yläkoulusta, Kerttulin 
urheilulukiosta sekä Turun Ammattikorkeakoulusta 
 
Valmentajat 
Sami Aalto (Turun Urheiluliitto, pojat) 
Andrei Pop (Turun Urheiluliitto, pojat)  
Jenni Lindroos (Turun Urheiluliitto, tytöt) 
Iira Murtonen (Turun Pyrkivä, tytöt) 
 
Harjoittelupaikka 
Liikuntakeskus Alfa 
 
 

TAITOLUISTELU 
 

Kerttulin urheilulukion taitoluisteluvalmennus toteutetaan yhdessä alueen seurojen 
kanssa. Yksinluistelijat harjoittelevat Impivaaran jäähallissa ja muodostelmaluistelijat 
omien seurojensa kanssa eri jäähalleissa. Aamuisin toisen asteen opiskelijoiden lisäksi 
jääharjoittelua tarjotaan myös yläkouluikäisille nuorille.  
 
Valmentajat 
Fabrice Masachs, TRT 
Essi Kivistö, VG-62 
Siiri Eskelinen, Kaarinan Taitoluistelijat 
 

Harjoittelupaikat 
Impivaaran jäähalli 
Kaarinan, Naantalin ja Varissuon jäähallit 
Kupittaan urheiluhalli 
 
 

JOUKKUEVOIMISTELU 
 
Joukkuevoimistelun valmennuksen suunnittelussa otetaan huomioon voimistelijan 
henkilökohtaiset lajiominaisuudet sekä oman joukkueen tavoitteet. Aamuharjoitusten 
ohjelma suunnitellaan yhteistyössä oman joukkueen valmentajan kanssa. 
 
Valmentaja 
Katri Nirhamo, 040-5244 554 
 
Harjoittelupaikka 
Lintula 
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KILPA-AEROBIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PURJEHDUS 
 

Purjehdusharjoittelu toteutetaan Suomen Purjehdus ja veneily ry:n Lounais-Suomen alu-
een harjoittelukeskuksessa. Purjehduksen valmennusryhmään osallistuu alueella opiske-
levia lahjakkaimpia purjehtijoita mm. Kerttulin urheilulukiosta, Puolalanmäen lukiosta, 
Salon lukiosta, Turun Yliopistosta, Åbo Akademista ja Turun Ammatti-instituutista. 
 
Valmentaja 
Petter Vane-Tempest, 0400-292 658  
 
Harjoittelupaikat 
Turun Pursiseuran Ruissalon purjehduskeskus  
Kupittaan urheiluhalli 
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3. TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAN TARJOAMAT TUKIPALVELUT 

Urheilijan tuloksekas valmentautuminen vaatii toimivan ja monialaisen 
taustaverkoston. Turun Seudun Urheiluakatemia on verkottanut valmentautumista 
auttavia tukipalveluita helposti saavutettavaksi verkostoksi urheilijoiden ja 
valmentajien ympärille.  

Turun Seudun Urheiluakatemian tukipalveluja tarjoavat yhteistyökumppanit: 

 Paavo Nurmi -keskus Urheilijan terveydenhuolto, ravitsemus ja testaus 
 Tuomas Grönman Oy  Psyykkinen valmennus    
 Fysioterapiapalvelu Superfysio Fysioterapia ja ennaltaehkäisevä harjoittelu  
 TYA – Turun hierojakoulu Hierontapalvelut   
 Turun Ylioppilaskyläsäätiö  Asumisjärjestelyt    

 

Asiantuntijapalvelut ovat tarjolla kaikille urheiluakatemian urheilijoille omavastuiden 
ollessa porrastettu eri tavoin eri ryhmille. Jaamme urheilijoille tarkennetun infon elo-
syyskuussa. Asiantuntijapalvelut kotisivullamme: http://www.urheiluakatemia.fi/turun-
seudun-urheiluakatemia/urheiluakatemian-asiantuntijapalvelut  

 

 

 

 

                                 

Harri Helajärvi              Tuomas Grönman         Katriina Toivonen                     Ari Alonen  
urheilulääkäri               urheilupsykologi            fysioterapeutti                    fysioterapeutti 
02-333 7560                      050-593 1390               045-1278 284                       040-5877 466  
harri.helajarvi@utu.fi     tuomas@gronman.fi        katriinatoivonen@gmail.com     ari.alonen@gmail.com 
    

 

4. TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAN YHTEYSTIEDOT 
 

Kerttulin urheilulukio 
Kaarinankatu 3 
20500 Turku 
www.kerttulinlukio.fi 
www.urheiluakatemia.fi  
 
 

Huippu-urheilukoordinaattori Mika Korpela  050-432 3592   mika.korpela@turku.fi  
Valmennuskoordinaattori          Janne Salmi  040-652 7490   janne.j.salmi@turku.fi  
Perusasteen koordinaattori       Pertti Sahlberg 040-1490  572   pertti.sahlberg@turku.fi 
Urheilijoiden opo (2. ja 4.lk)      Mia Wikström   044-907 4418   mia.wikstrom@turku.fi  
Urheilijoiden opo (1. ja 3.lk)      Anne Lukka       044-907 2339    anne.lukka@turku.fi    

http://www.urheiluakatemia.fi/turun-seudun-urheiluakatemia/urheiluakatemian-asiantuntijapalvelut
http://www.urheiluakatemia.fi/turun-seudun-urheiluakatemia/urheiluakatemian-asiantuntijapalvelut
mailto:harri.helajarvi@utu.fi
mailto:tuomas@gronman.fi
mailto:katriinatoivonen@gmail.com
mailto:ari.alonen@gmail.com
http://www.kerttulinlukio.fi/
http://www.urheiluakatemia.fi/
mailto:mika.korpela@turku.fi
mailto:janne.j.salmi@turku.fi
mailto:pertti.sahlberg@turku.fi
mailto:mia.wikstrom@turku.fi
mailto:anne.lukka@turku.fi

