S
U
K
S
E
K
S
U
N
VALMEN
ARVIOINTI
2015

a
Ari Nummel
Jari Lämsä,
a
& Maija Pusk
ro 52
aisusarja, n
KIHUn julk
DF)
2
-5676-82- (P
ISBN 978-952

Jari Lämsä, Ari Nummela & Maija Puska

VALMENNUSKESKUSARVIOINTI 2015

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU

1

Kihun julkaisusarja, nro 52
Copyright © 2017 KIHU
ISBN 978-952-5676-82-2 (PDF)
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan jäljentäminen ilman
tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on
tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylä 2017
Jyväskylä 2017

2

KIHUn julkaisusarja, nro 52
VALMENNUSKESKUSARVIOINTI 2015

SISÄLLYS
1 JOHDANTO.....................................................................................................................................4
2 VALMENNUSKESKUSTEN KANSAINVÄLISIÄ JA KANSALLISIA KEHITYSSUUNTAUKSIA	���������������5
3 ARVIOINNIN TARKOITUS ..............................................................................................................8
4 ARVIOINTIPROSESSI JA -MENETELMÄT .......................................................................................9
5 ARVIOINNIN TULOKSET...............................................................................................................10
5.1 Folkhälsan (Solvalla + Norrvalla)...................................................................................................10
5.2 Tanhuvaaran urheiluopiston valmennuskeskus.............................................................................10
5.3 Kisakeskuksen urheiluopisto.........................................................................................................11
5.4 Eerikkilän urheiluopiston valmennuskeskus .................................................................................11
5.5 Kisakallion urheiluopiston valmennuskeskus ...............................................................................17
5.6 Kuortaneen urheiluopiston valmennuskeskus .............................................................................23
5.7 Liikuntakeskus Pajulahden valmennuskeskus................................................................................29
5.8 Santasport Lapin urheiluopiston valmennuskeskus......................................................................35
5.9 Suomen urheiluopiston valmennuskeskus....................................................................................41
5.10 Varalan urheiluopiston valmennuskeskus...................................................................................48
5.11 Vuokatin urheiluopiston valmennuskeskus.................................................................................54
5.12 Ypäjän hevosopisto valmennus- ja kilpailukeskuksena...............................................................61
6 YHTEENVETO ...............................................................................................................................67
6.1 VALMENNUSKESKUSTEN PROFIILI JA TOIMINTAKULTTUURI..................................................68
6.2 PÄIVITTÄISVALMENNUS...........................................................................................................69
6.3 MAAJOUKKUE- JA TALENTTIVALMENNUS...............................................................................70
6.4 OSAAMINEN, SEN KEHITTÄMINEN JA JAKAMINEN.................................................................74
6.5 YHTEENVETO SUOMALAISESTA VALMENNUSKESKUSJÄRJESTELMÄSTÄ................................75
7 SUOSITUKSIA JATKOTOIMENPITEIKSI.........................................................................................77
LÄHTEET...........................................................................................................................................78
LIITE 1. VALMENNUSKESKUSARVIOINNIN OSA-ALUEET JA ARVIOINTIKRITEERIT........................79
LIITE 2. OSAAMISEN YHTEENVETOTAULUKOT ...............................................................................83
LIITE 3. VALMENNUSKESKUSTEN LAJIKUMPPANIEN HAASTATTELUT. ..........................................86
LIITE 4. URHEILUAKATEMIOIDEN JÄSENMÄÄRÄT V. 2015. ..........................................................104

3

1 JOHDANTO
Tämän arvioinnin kohteena ovat maamme 11 urheiluopiston ja Ypäjän hevosopiston yhteydessä toimivat valmennuskeskukset. Valmennuskeskuksella tarkoitetaan urheilukeskittymää, jonne on koottu huippu-urheiluvalmennuksen keskeisiä elementtejä; olosuhteita, urheilijoita, valmentajia, asiantuntijoita,
palveluja sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa (Armstrong, Hansen & Gauthier 1991). Keskuksen ideana
on luoda vuorovaikutusta em. elementtien välille ja vaikuttaa tätä kautta urheilijoiden valmennukseen.
Suomalaista valmennuskeskus-mallia on rakennettu pitkään. Jo vuonna 1986 Suomen Olympiakomitea
esitti osana suomalaisen huippu-urheilun pitkän tähtäimen suunnitelmaa, että urheiluopistojen yhteyteen perustettaisiin virallisia valmennuskeskusyksiköitä. Virallisesti tämä tapahtui vuoden 2012 alusta,
kun ministeriö myönsi erityisluvan kuudelle opistolle.
Valmennuskeskustoimintaa on Suomessa arvioitu vuosina 2001 ja 2011. Vuoden 2011 arviointi keskittyi
viiteen eri osa-alueeseen: 1) rakenteet ja resurssit, 2) olosuhteet, 3) asiantuntemus ja osaaminen, 4) lajikumppanuudet sekä 5) leiri- ja päivittäisharjoittelu. Arvioinnin jälkeen OKM myönsi yhteensä kuudelle
keskukselle seuraavat huippu-urheilun erityistehtävät:
• Eerikkilän urheiluopisto: Jalkapallon ja salibandyn kokonaisvaltaisen valmennuksen sekä urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen seurannan kehittäminen ja vammojen ennaltaehkäisyn kehittäminen.
• Kuortaneen urheiluopisto: Voima-nopeusvalmennuksen sekä urheilijatestauksen seurantajärjestelmän
kehittäminen.
• Lapin urheiluopisto: Lumilajien kokonaisvaltaisen valmennuksen ja yleisen taitovalmennuksen kehittäminen
• Liikuntakeskus Pajulahti: Kestävyyden, nopeuskestävyyden ja vammaishuippu-urheilun kehittäminen
• Suomen urheiluopisto: Valmennuskeskuksen päälajien ja valmentajakoulutuksen oppimisympäristöjen
kehittäminen
• Vuokatin urheiluopisto: Lumilajien kokonaisvaltaisen valmennuksen ja liikuntateknologian kehittäminen
Erityistehtävät olivat määräaikaisia päättyen vuoden 2015 lopulla. Maaliskuussa 2015 OKM kutsui koolle
valmennuskeskusarvioinnin ohjausryhmän, johon tuli edustus ministeriöstä, Suomen Olympiakomitean
huippu-urheiluyksiköstä sekä KIHUsta. Arvioinnista vastasivat KIHUn asiantuntijat Jari Lämsä ja Ari Nummela sekä harjoittelija Maija Puska.
”Kansallisen huippu-urheilun kehittämisestä ja koordinoinnista vastaa huippu-urheiluyksikkö. Arvioinnin
aluksi se hahmotti vision valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden tulevaisuudelle: ”Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat yhteisen kokonaisuuden sekä toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa. Kokonaisuutta ohjaa ja koordinoi HUY.”
Arviointiraportti koostuu kuudesta kappaleesta. Ensimmäiseksi käydään lyhyesti läpi valmennuskeskusten kansainvälisiä ja kansallisia kehitystrendejä. Seuraavaksi tiivistetään arvioinnin tarkoitus sekä esitellään arviointiprosessi ja -menetelmät. Viidennessä luvussa käydään läpi arvioinnin tulokset opistokohtaisesti. Kuudes luku tiivistää tulokset ja seitsemännessä esitetään toimenpidesuosituksia arvioinnin
pohjalta.
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2 VALMENNUSKESKUSTEN
KANSAINVÄLISIÄ JA KANSALLISIA
KEHITYSSUUNTAUKSIA
Erilaiset huippu-urheilu- tai valmennuskeskukset muodostavat tärkeän osan moderneja huippu-urheilujärjestelmiä, jotka pyrkivät aiempaa systemaattisemmin tuottamaan kansainvälisen tason urheilijoita
(Babiak 2007; Houlihan & Chapman 2015). Kansallisia huippu-urheilun toimintapolitiikoita 15 maassa
vertaillut SPLISS -tutkimus tunnisti yhdeksän maan huippu-urheilumenetykseen vaikuttavaa pilaria: 1)
taloudellinen tuki, 2) kansallisen toimintapolitiikan rakenne ja koordinaatio, 3) urheilun harrastaminen,
4) lahjakkuuden identifiointi ja kehittäminen, 5) tuki urheilijan uralla ja uran jälkeen, 6) harjoitteluolosuhteet, 7) valmentaminen – sen tarjonta ja kehittäminen, 8) kilpailutoiminta, erityisesti mahdollisuudet
kv. kilpailuihin sekä 9) tutkimus (De Bosscher ym. 2015, 42). Näistä pilari 6, olosuhteet, sisälsi erilaiset
huippu-urheilukeskukset. Kansallista toimintapolitiikkaa arvioitiin neljällä valmennus-/harjoittelukeskuksiin liittyvällä kriittisellä menestystekijällä:
• On olemassa riittävä määrä laadukkaita huippu-urheilun harjoitusolosuhteita joko ainoastaan huippu-urheilijoiden käytössä tai niin, että huippu-urheilijoilla on etuoikeus olosuhteiden käyttöön.
• On olemassa laadukkaita kansallisia huippu-urheilukeskuksia, joissa on hallinto, majoitusmahdollisuudet, urheilulääkäripalvelut, tieteelliset tukipalvelut sekä läheinen yhteys yliopistoon sekä
nuorten urheilijoiden koulutukseen.
• On olemassa laadukkaiden alueellisten huippu-urheilukeskusten verkosto, joissa kussakin on hallinto, majoitusmahdollisuudet, yhteys urheilulääkäripalveluihin ja tieteellisiin tukipalveluihin sekä
läheinen yhteys yliopistoon sekä nuorten urheilijoiden koulutukseen.
• Urheilijoilla on 24 h vapaa pääsy huippu-urheilun olosuhteisiin. (De Bosscher ym. 2015, 268)
Taulukossa 1 on esitetty SPLISS -tutkimukseen osallistuvien maiden kansalliset ja alueelliset valmennuskeskukset luokiteltuna keskittämisasteen mukaisesti. Australiassa, Ranskassa ja Japanissa on selkeästi
yksi johtava kansallinen keskus sekä useita alueellisia keskuksia. Näissä maissa myös viimeaikainen suuntaus on ollut kohti hajasijoitetumpaa mallia. Esimerkiksi Australiassa suurten kaupunkien (Sydney, Melbourne, Perth) ja osavaltioiden keskukset yhdessä kansallisen AIS:n (Australian Institute of Sport) kanssa
muodostavat huippu-urheiluverkoston. Myös Kanadassa on rakennettu valmennuskeskusverkosto Own
the Podium -organisaation toimesta (Babiak 2007; Sport Canada 2011).
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TAULUKKO 1. Luokittelu 15 maan kansallisista ja alueellista valmennuskeskuksista
(De Bosscher ym. 2015, 271).
AUS BRA CAN DEN ESP FIN
Keskitetyt kansalliset valmennuskeskukset
A
1
B
7
2
3
C
6
Hajautetut, alueelliset valmennuskeskukset
D
8
18
15
E
18
X
13

FLA

FRA

JPN

1

1

KOR

2
2

6
16
X

NED NIR

9

1+1

POR SUI

4

WAL

3
3

3
22

X

X

X

A = Yksi kansallinen keskus; B = Alueellisesti hajautetut kansalliset valmennuskeskukset (monilajiset,
ainoastaan huippu-urheilu, laji keskitetty yhteen keskukseen); C = Alueellisesti hajautetut kansalliset
lajikohtaiset valmennuskeskukset (myös liikunta); D = Alueellinen valmennuskeskus (saman lajin urh. eri
keskuksissa, HU, kans. koordinaatio); E = Alueellinen valmennuskeskus (normaalit urheilupaikat, liikunta)
Suomessa oli tutkimusajankohtana 2010 yhteensä kuusi valtakunnallista sekä 13 alueellista keskusta.
Suomi sijoittuu vertailussa samaa luokkaan Belgian kanssa. Molempien keskukset ovat monipuolisia liikunnan, vapaa-ajan ja urheilun keskuksia, jotka profiloituvat huippu-urheiluun erityisesti lajiliittojen kotipesinä toimimisen kautta.
Böhlke ja Neuenschwander (2015) ovat Sveitsissä pyrkineet rakentamaan huippu-urheilukeskuksen ideaalimallia tutkimukseen sekä asiantuntijoiden haastatteluihin tukeutuen. Tutkijoiden mielestä harjoitteluolosuhteet (training facilities) on käsitteenä liian kapea. Olosuhteiden sijaan tulisi puhua harjoitteluympäristöistä (training environments), johon sisältyvät erilaiset harjoitteluun liittyvät palvelut. He päätyvät
esittämään viisi ulottuvuutta laadukkaalle huippu-urheilun harjoitusympäristölle: 1) fyysinen infrastruktuuri, 2) päivittäisharjoitteluprosessin laatu, 3) tukipalvelut, 4) ilmapiiri ja kulttuuri sekä 5) strateginen
asemointi, kehittäminen ja turvallisuus. (Böhlke ja Neuenschwander 2015, 129-134).
Kunkin ulottuvuuden alla esitetään lista kriittisistä menetystekijöistä (yht. 33 kpl), jotka kuvaavat laatua
tarkemmin. Menetystekijöitä ovat esimerkiksi: Harjoitteluympäristö (HY) tarjoaa välineet ja osaamisen
harjoitus- ja kilpailudatan analysointiin (fyysinen infrastruktuuri, 1), Urheilijoilla on riittävästi hyvän tasoisia harjoituskumppaneita/vastustajia (2), Urheilijoille tarjottavia tukipalveluja johdetaan ja kehitetään
tehokkaasti (3), HY:llä on sekä kansallisesti että kansainvälisesti ”jos haluat huipuksi, sinun on syytä harjoitella täällä” -imago (4), HY:llä on selkeä asema urheilijoiden polulla. On selvää, millä tasolla urheilijoiden on oltava ennen harjoitteluympäristöön pääsemistä ja millaisia vaiheita urheilija kohtaa sieltä
lähdön jälkeen. (Emt. 2015, 132-134). Nikolai Bölhke tekee myös kv. vertailua eri maiden valmennuskeskuksista (Bölhke & Bähr 2015).
Suomessa on tällä hetkellä kahdenlaisia valmennuskeskittymiä. Urheiluopistoissa toimii valmennuskeskusyksiköitä, jotka ovat rakentuneet pitkän historian tuloksena ja kehittämisen lähtökohtana ovat olleet
valmentajakoulutus sekä leirivalmennus. Toisaalta 2000-luvulla on etenkin kaupunkikeskuksiin synnytetty urheiluakatemioita, joiden tarkoitus on mahdollistaa urheilijoiden kaksoisura sekä tukea päivittäisvalmennusta. Urheiluakatemiatoiminta on haastanut internaatteina toimivien opistojen valmennuskeskustoimintaa. Valmennuskeskusten keskuudessa on nähtävissä kolmenlaisia vastauksia akatemiatoiminnan
haasteeseen:
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1. Vanhan toimintamallin edelleen kehittäminen
2. Urheiluakatemiatoiminnan käynnistäminen ja integrointi osaksi valmennuskeskustoimintaa
3. Valmennuskeskuksen integroiminen urheiluakatemian satellisi
Vanhan valmennuskeskustoimintamallin kehitystyötä ovat tehneet etenkin Eerikkilän ja Vierumäen urheiluopistot. Molemmat ovat kehittäneet urheilijan ja valmentajan kehittymisen sähköisiä seurantatyökaluja, joiden avulla tuotettua tietoa jaetaan asiakkaille ja jalostetaan koulutusprosesseissa osaamiseksi.
Monet opistot, kuten Kuortane, Lappi, Tanhuvaara tai Varala, ovat perustaneet urheiluakatemian valmennuskeskuksen yhteyteen, jolloin osaavaa henkilöstöä voidaan hyödyntää sekä valmennuskeskustoiminnassa että akatemiassa. Vuokatissa ja Päijät-Hämeessä urheiluakatemia sijaitsee fyysisesti samalla
paikkakunnalla, mutta organisatorisesti erillään valmennuskeskuksesta.
Kolmannessa mallissa urheiluopiston valmennuskeskus profiloi itsensä akatemian kumppaniksi. Mallissa
urheiluakatemiaympäristössä tapahtuva päivittäisvalmennus ja kaksoisura ovat kokonaisuuden ydin. Valmennuskeskus tarjoaa leiritys- ja kilpailumahdollisuuksia sekä kehittää ja jakaa osaamista akatemiaverkostossa. Tämänkaltaista mallia toteuttaa Kisakallio osana URHEA -verkostoa.
Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö pohti kevään 2015 aikana urheiluakatemia- ja valmennuskeskustoiminnan linjauksia. Lähtökohtana tulevaisuuden valmennuskeskustoiminnalle pidettiin ajatusta, että nyt olemassa olevaa kahtiajakoa urheiluakatemioihin ja valmennuskeskuksiin ei tule
kasvattaa, vaan päinvastoin kaventaa. Yhteisen toimintamallin kehittämisen tavoitteeksi laadittiin visio:
”Valitut urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa. Kokonaisuutta ohjaa ja koordinoi Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö.” Kyseistä visiota lähdetään operationalisoimaan vuoden 2016 alusta lähtien.
Urheiluopistojen valmennuskeskustoiminnan erityispiirteitä ja samalla reunaehtoja ovat mm:
• Valmennuskeskus on yksi yksikkö urheiluopistolla. Opistot puolestaan ovat hybridiorganisaatioita,
joiden toimintaan sisältyy koulutusta, liikunnan ja hyvinvoinnin palveluja sekä valmennustoimintaa. Opistojen toimintaa ohjaa niin lainsäädäntö kuin markkinatkin (Kuvio 1.)
• Urheiluopisto on sisäoppilaitos. Vapaan sivistystyön lainsäädännön mukaan yhtenä opiskelujaksona järjestettävän koulutuksen vähimmäispituus on 15 tuntia. Opiskelijavuorokaudella tarkoitetaan
tuolloin yhden opiskelijan opiskelujaksoa, jona aikana hän on saanut ohjattua opetusta keskimäärin
vähintään viisi tuntia päivässä (OKM 2013). VST ei huomioi huippu-urheilijoiden erityistarpeita.
• Valmennuskeskuksen toimintaa rahoitetaan pääosin opiston toimesta. Opistojen tulot muodostuvat koulutustoiminnan valtionavustuksista sekä osallistujamaksuista, vapaa sivistystyön alaisesta
koulutustoiminnasta sekä kaupallisesta palvelutoiminnasta. OKM tukee valmennuskeskusten
toimintaa erillisellä hankeavustuksella, joka on vuodesta 2012 myönnetty yhdelle kaikki kuusi
valmennuskeskusta käsittävälle hankkeelle.
• Urheiluasiakas tulee opistolle/valmennuskeskukseen pääasiallisesti urheiluseuran tai lajiliiton
kautta. Huippu-urheiluyksiköllä ei ole tällä hetkellä juurikaan vaikutusvaltaa valmennuskeskusten
toimintaan.
• Valmennuskeskukset muodostavat löyhän verkoston, joka kokoontuu säännöllisesti lähinnä
raportoimaan kunkin keskuksen toiminnasta. Verkostoon kuuluvat myös OKM:n, KIHU:n ja HUY:n
edustajat sekä vuodesta 2014 lähtien myös kolmen suurimman kaupunkiakatemian (Pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku) edustajat.
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• Verkostosta huolimatta keskukset ja opistot kilpailevat keskenään samoista resursseista. Erityisesti
tämä koskee VST-vuorokausia, joiden korvaamiseen on varattu rajallinen osuus OKM:n budjetista.
Opistot ovat tuottaneet aiempaa enemmän VST-vuorokausia, jotta ne saisivat suuremman VSTtuen OKM:ltä. Kilpailun kiristyminen VST-tuesta johtaa siihen, ettei OKM pysty enää korvaamaan
kaikkia tuotettuja VST-vuorokausia. (OKM 2011). Opistot myös kilpailevat lajikumppanuuksista.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana yhä useampi opisto on halunnut kehittää valmennuskeskustoimintaa ja hankkia lajiliittoja kumppaneiksi toiminnan tukemiseksi.
• Muutama lajiliitto omistaa joko suoraan tai on lajia lähellä olevan säätiön kautta merkittävä omistaja urheiluopistoissa. Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiön omistajia ovat Jääkiekkosäätiö (65,68 %), Koripallosäätiö (6,07 %), Suomen Taitoluisteluliitto (4,34 %), SVoli (2,77 %) sekä
Suomen Uimaliiton tuki ry (1,25 %). Eerikkilän urheiluopiston omistaa jalkapalloa lähellä oleva
Palloilusäätiö. Vuokatin urheiluopiston toisena omistajatahona on Suomen Hiihtoliitto ja arviointiin v. 2016 lisätyn Ypäjän hevosopiston omistajana (25 %) on Suomen Ratsastajainliitto.
KUVIO 1. Liikunnan koulutuskeskusten kokonaisuus ja keskeiset sidosryhmät.
OKM

LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUS
Kunnat ja
alueorganisaatiot

Yritykset ja järjestöt

• Hallinto
• Markkinointi
• T & K -toiminta

Liikunta &
terveys

Huippuurheiluyksikkö

Valmennuskeskus
Urheiluakatemia
Lajiliitot + seurat
Valmennuskeskus

Urheiluasiakas,
Urheilija,
Valmentaja

Yritys- ja
terveysasiakas
“Koulutusasiakas”
opiskelija

3 ARVIOINNIN TARKOITUS
Tämän valmennuskeskusarvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoa urheiluopistoissa toimivista valmennuskeskusyksiköistä. Arviointi palvelee sekä päätöksentekoa että suomalaisten valmennuskeskittymien pitkäjänteistä suunnittelu- ja kehitystyötä. Arvioinnin keskeisiä kysymyksiä ovat:
• Miten valmennuskeskukset hoitavat huippu-urheilutehtäviä (päivittäisvalmennus, maajoukkue- ja
talenttivalmennus, osaamisen kehittäminen)
• Miten valmennuskeskukset ovat hoitaneet v. 2011 annettua kansallista huippu-urheiluun liittyvää
erityistehtävää ja millaiseksi sidosryhmät arvioivat em. tehtävän tulokset?
• Miten muut urheiluopistot (valtakunnalliset liikunnan koulutuskeskukset) ovat kehittäneet omaa
valmennuskeskustoimintaansa?
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4 ARVIOINTIPROSESSI JA -MENETELMÄT
Yhteensä kuudelle urheiluopistolle myönnettiin huippu-urheilun erityistehtävä vuonna 2011. Erityistehtävät
olivat määräaikaisia ja tuolloin sovittiin, että valmennuskeskusten toimintaan palataan vuoden 2015 aikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi KIHUlta tarjousta valmennuskeskusten arvioinnista maaliskuussa 2015.
Tarjous hyväksyttiin ja valmistelut arvioinnin tekemiseksi aloitettiin huhtikuussa. Arvioinnin tueksi muodostettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat: Kari Niemi-Nikkola (OKM) ja Hannu Tolonen (OKM) sekä Leena Paavolainen (HUY). Lisäksi ryhmän työskentelyyn osallistuivat arvioinnin tekijät Jari Lämsä ja Ari Nummela KIHUsta.
Työryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa.
Valtakunnallisille valmennuskeskuksille (VAKE) ei ole määritelty laatu- tai toimintakriteerejä (Lämsä &
Nummela 2012, 62-63). Kukin opisto ja VAKE on linjannut toimintaansa pääsääntöisesti itsenäisesti tai
yhteistyössä keskeisten kumppaneidensa kanssa. Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö linjasi keväällä 2015, että ”Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa. Kokonaisuutta ohjaa ja koordinoi Suomen
Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö.”
Kyseisen linjauksen mukaisesti arvioinnissa kiinnitettiin huomiota valmennuskeskuksen toiminnan kolmeen keskeiseen ulottuvuuteen. Nämä ulottuvuudet noudattavat HUY huippu-urheilutoiminnan jakoa
kolmeen ohjelmaan eli osaamisohjelmaan, akatemiaohjelmaan ja huippuvaiheen ohjelmaan. Arvioinnin
ulottuvuuksia ovat: 1) VAKE osaaminen – sen kehittäminen ja jakaminen, 2) VAKEn toiminnan vaikuttavuus urheilijoiden päivittäisvalmennukseen sekä 3) VAKEn toiminnan vaikuttavuus maajoukkue- ja talenttivalmennukseen. Neljäntenä (4) osa-alueena arvioitiin VAKEn toimintakulttuuria (Ks. Liite 1).
Arviointi rajattiin aluksi käsittämään valtakunnalliset liikunnan koulutuskeskukset eli urheiluopistot. Kaikki 11 urheiluopistoa ilmoittautuivat mukaan arviointiin. Ensimmäiseksi opistoille lähetettiin itsearviointikysely, johon opistot vastasivat 15.6.-10.8.2015 välisenä aikana. Ensimmäisen vaiheen perusteella kolme
opistoa pudotettiin pois varsinaisesta arvioinnista. Tanhuvaaran ja Solvallan valmennuskeskukset olivat
resursseiltaan ja kumppanuussuhteiltaan selvästi arvioitavia keskuksia pienempiä. Kisakeskuksessa ei
puolestaan ollut valmennuskeskusta.
Jäljelle jääneiden kahdeksan opiston (Eerikkilä, Kisakallio, Kuortane, Lappi, Pajulahti, Varala, Vierumäki
ja Vuokatti) kanssa sovittiin yhden työpäivän mittainen arviointikäynti, jotka toteutettiin 11.9.-9.10.2015
välisenä aikana. Lisäksi haastateltiin yhteensä 19 valmennuskeskusten nimeämää strategista kumppania
(Haastatterunko ks. Liite 3). Pääosan haastatteluista toteutti harjoittelija Maija Puska.
Arvioinnin alustavia tuloksia esiteltiin ohjausryhmälle 20.10. sekä opistojen edustajille 7.11. Vuokatissa
opistojen hallintopäivillä. Tämän jälkeen jokaiselle varsinaiseen arviointiin osallistuneelle valmennuskeskukselle toimitettiin sitä koskeva teksti tarkastettavaksi. Vierumäkeä lukuun ottamatta kaikki VAKEt kommentoivat omaan osuuttaan ja tekijät korjasivat VAKEjen esiin nostamia puutteita.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti alkuvuodesta 2016, että Ypäjän hevosopiston toiminta hevosurheilun valmennuskeskuksena olisi syytä arvioida osana toteutettua arviointihanketta. Ypäjä vastasi ennakkokyselyyn ja arviointikäynti toteutettiin 17.6.2016.
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5 ARVIOINNIN TULOKSET
Arvioinnin tulokset esitetään opistokohtaisesti. Aluksi käydään ne kolme opistoa, Solvalla/Norrvalla, Tanhuvaara ja Kisakeskus, jotka itsearvioinnin perusteella pudotettiin pois varsinaisesta arvioinnista. Tämän
jälkeen käydään läpi loppujen kahdeksan keskuksen tulokset.

5.1 FOLKHÄLSAN (SOLVALLA + NORRVALLA)
Folkhälsan rf:n hallinnoima valmennuskeskus toimii kahdessa eri toimipisteessä (Norrvalla Vöyrillä sekä
Solvalla Espoossa). Valmennuskeskuksen tavoitteena on toimia ruotsinkielisen liikunta- ja urheiluväen
osaamis- ja harjoittelukeskuksena.
Arviointiryhmän mukaan Folkhälsanin hallinnoiman valmennuskeskuksen resurssit eivät ole riittävät valtakunnallisen tason toimintaan. Valmennuskeskuksella on 1,3 henkilötyövuoden (HTV) resurssit käytössään, joista 0,5 HTV:tä muodostuu puolipäiväisen valmennuskeskusjohtajan työpanoksesta ja 0,4 HTV:tä
kolmen valmentajan yhteispalkkauksesta. Keskuksen yhteistyökumppaneita ovat valtakunnallisella tasolla Suomen Käsipalloliitto sekä lisäksi ruotsinkielisen urheiluliikkeen järjestöt, alueorganisaatiot ja seurat.
Keskuksella on myös yhteys Ruotsin aluetason organisaatioon.
Norrvallan toimipiste on yhteydessä Vaasan urheiluakatemian toimintaan. Solvallassa toimii käsipallolinja, jolla on 8 pelaajaa. Huippu-urheilun näkökulmasta Folkhälsanin valmennuskeskuksen kehittäminen Vaasan seudulla alueellisena ja ruotsin kielisenä keskuksena on kannustettavaa. Keskuksen muista
lajeista (hiihto, yleisurheilu, suunnistus) löytyy osaamista jo olemassa olevista valmennuskeskuksista.
Solvallan ja käsipalloliiton yhteistoiminnan jatkaminen pääkaupunkiseudulla voi puolestaan vahvistaa
kyseistä toimipistettä. Tällöin Solvallan tulisi solmia yhteyksiä myös urheiluakatemiaan/-akatemioihin.
Keskuksen osaamishankkeista ei ole myöskään nostettavissa esiin mitään selkeää osaamiskokonaisuutta,
jolla keskus voisi profiloitua valtakunnallisesti.

5.2 TANHUVAARAN URHEILUOPISTON VALMENNUSKESKUS
Tanhuvaaran urheiluopiston valmennuskeskusyksikkö perustettiin edellisen arvioinnin (2011) yhteydessä. Yksikön tavoitteena on olla osa alueellista palveluverkostoa kilpaurheilun osalta, johtaen ja koordinoiden valmennus- ja kilpaurheilutoimintaa Itä-Suomen alueella.
Valmennuskeskuksella on käytössään 1,45 HTV:n henkilöresurssit, yhteistyötä alueellisten urheiluorganisaatioiden ja urheiluseurojen kanssa. Lisäksi keskus hallinnoi Etelä-Savon urheiluakatemiaa. Huippu-urheilijoiden valmennus opistolla keskittyy laadukkaaseen, mutta erittäin kapeaan, lajijoukkoon (Itä-Suomen keihäänheittäjät sekä ampujien leiritystä). Selkeää omaa osaamisaluetta ei ole. Näin ollen arvioijat
eivät näe Tanhuvaaran valmennuskeskuksella edellytyksiä valtakunnalliseen huippu-urheilustatukseen.
Tanhuvaaralla on mahdollisuus tarjota laadukkaita leiritysolosuhteita alueellisella ja joissakin lajeissa
myös kansallisella tasolla. Opiston valmennuskeskustoiminnan kehittäminen vaatinee keskuksen vahvempaa alueellista roolia ja yhteyksiä Etelä-Savoa laajemmin.
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5.3 KISAKESKUKSEN URHEILUOPISTO
Kisakeskuksella on tavoitteena valmennuskeskustoiminnan käynnistäminen 3-5 vuoden kuluessa. Opiston alueelle on valmistunut täysimittainen frisbeegolfrata ja lajin toiminnan kehittäminen on käynnistetty. Opistolla ei tällä hetkellä ole valmennuskeskusyksikköä, eikä se näin täytä valtakunnallisen valmennuskeskusstatuksen lähtökohtia.
Kun opisto haluaa kehittää valmennuskeskustoimintaa, on kehitystyössä syytä konsultoida myös Suomen
olympiakomitean huippu-urheiluyksikköä, jotta kehittämistoimet eivät olisi päällekkäisiä jo olemassa
olevien toimintojen kanssa.

5.4 EERIKKILÄN URHEILUOPISTON VALMENNUSKESKUS
Eerikkilän urheiluopiston valmennuskeskuksen visio on: tuloksistaan tunnettu, ihmisen kokonaisvaltaisen kehittämisen osaamiskeskus, joka tavoittelee tuloksia valmennuskeskustoiminnassa, koulutuksessa
sekä yritys- ja vapaa-aikasektorilla. Eerikkilän strategisia valintoja ovat: ihmisen kokonaisvaltainen kehittäminen, sähköinen kehittämisympäristö, osaaminen, olosuhteet ja palvelukonsepti. Valmennuskeskuksen johtajan ja kehityspäällikön alaisuudessa toimivat kahden strategisen lajikumppanin yksiköt; Sami
Hyypiä Academy (SHA) jalkapallossa ja Floorball Academy (FBA) salibandyssä. Valmennuskeskuksen tehtävä on määritelty yksilökeskeiseksi – tarjota osaamista yksilöiden, joukkueiden ja seurojen käyttöön ja
sitä kautta auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa.
Opiston toimintamalli ja organisaatio uudistettiin vuoden 2014 aikana, jolloin rehtorimallista siirryttiin
toimitusjohtaja + johtoryhmä –hallintomalliin. Opiston uudessa strategiassa valmennuskeskuksen toimintaidea ja -malli on laajennettu käsittämään koko opiston toimintaa.
Valmennuskeskus ilmoitti itsearvioinnissa seuraavat keskeiset toiminnot:
•

Nuorten maajoukkue-, alue-, ja piiritoiminta sekä huippuseurojen nuorisovaiheen kehitystoiminta (40 %)

•

Huippuseurojen lasten vaiheen kehitystoiminta (30 %)

•

Aikuisten maajoukkuetason toiminta ja sen kehittäminen (10 %)

•

Valmentajakoulutus ja valmentajien täydennyskoulutustoiminta (10 %)

•

Huippu-urheilun vaatimusten mukainen kansainvälinen toiminta ja sen kehittäminen lapsista
aikuisiin (10 %)

Valmennuskeskuksen toimintakulttuuri
Eerikkilän valmennuskeskustoiminta uudistettiin perusteellisesti vuosien 2010-2011 aikana jalkapallotoiminta edellä. Nyt valmennuskeskustoiminta toteutuu kokonaisuutena SHA ja FBA toiminnan kautta.
Valmennuskeskuksen toimintamallina on: 1. kerätä tietoa kehittymisenseurantatapahtumien kautta, 2.
jalostaa tietoa KIHUn ja UKK-instituutin kanssa, 3. jalkauttaa tietoa ja lisätä osaamista täydennyskoulutusprosessien avulla suoraan seuroihin sekä palloliiton maajoukkuetoimintaan. Keskeisenä tavoitteena
on vaikuttaa päivittäisvalmennuksen laatuun systemaattisesti säännöllisellä ja pitkäjänteisellä kehittä-
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misprosessilla. SHA -toimintamalli on selkeä valinta lasten ja nuorten urheilijaksi kehittymisen tueksi.
Valinta myös tarkoittaa sitä, että Eerikkilä ei pyri olemaan päivittäisvalmennus-keskus, vaan urheilijoiden,
valmentajien, valmennuspäälliköiden, seurojen ja lajien kehittämiskeskus. Vaikuttavuus syntyy prosessityöskentelyn seurauksena.
Eerikkilän valmennuskeskuksen toimintakulttuuri, jota tässä arvioinnissa tarkasteltiin johtamisen, prosessien, kumppanuuksien, verkostojen ja resurssien osalta, on hyvällä perustasolla. Kaikissa arvioiduissa
kohdissa valmennuskeskuksella on suunniteltu ja käyttöönotettu toimintatapa. Strategian, asiakkaiden ja
teknologian osa-alueilla toimintatapaa lisäksi parannetaan systemaattisesti. Hyvä perustaso tarkoittaa,
että VAKEn toiminta on suunniteltu ja suunnitelmat ovat myös kirjallisessa muodossa.
Valmennuskeskuksen kumppanuudet ovat rakentuneet jalkapallon ja salibandyn ympärille. Molemmille
Eerikkilä on selkeä pääkeskus. Jalkapallo on lisäksi käynnistänyt vuoden 2015 aikana kaksi omaa alueellista valmennuskeskusta (Jyväskylä ja Oulu), kun taas salibandyn keskeisiä yhteistyötahoja ovat Pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun urheiluakatemiat. Molemmat liitot hakevat Eerikkilästä osaamista
(tietoa), koulutusta, leiritystä sekä kilpailutoimintaa. Molemmat liitot tunnistavat Eerikkilän haasteellisen
sijainnin, josta syystä keskus ei toimi päivittäisvalmennuksessa. Sijainnista huolimatta liitot ovat tyytyväisiä Eerikkilän toimintaan. Salibandy jopa erittäin tyytyväinen. Palloliitto tiedostaa Eerikkilän arvon suomalaiselle jalkapallolle ja näkee, että liiton ja opiston lievä erisointuisuus korjautuu ajan myötä.
TAULUKKO 2. Eerikkilän urheiluopiston lajikumppanuudet v. 1987, 2000, 2011 ja 2015.
1987
Eerikkilä

2000

2011

2015

ei mukana tarkaste- jalkapallo, salibandy, jalkapallo, salibandy, jalkapallo, salibandy
lussa
yleisurheilu (nuoret) jousiammunta, rugby

Valmennuskeskuksella on hyvä ja selkeä toimintamalli yhteistyössä seurojen kanssa. Mallin kehitystyö
käynnistettiin jalkapallossa, jossa toiminnan ytimen muodostaa 20 yhteistyöseuran kanssa tehtävä kaksivuotinen yhteistyöprosessi. Prosessi on kuvattu ja julkaistu mm. SHA kausijulkaisussa 1/2015. VAKE
kerää yhteistyöseurojen juniorijoukkueiden urheilijoista systemaattista tietoa, analysoi sitä sekä jakaa
analysoitua tietoa seurojen toimijoille. Samaa tietoa hyödynnetään myös koulutusprosesseissa. Vastaavanlainen prosessi on käynnistetty salibandyssa 2014.
VAKEn toimintakulttuurissa on myös parannettavaa. Erityisesti tämä koskee kumppanuutta Suomen Palloliiton kanssa. Eerikkilän ja SHA:n asema on vankasti määritelty Suomen Palloliiton strategiassa, mutta
käytännössä kumppanuussuhde ei ole kehittynyt yhtä hyvin. Yhteys Palloliiton omiin alueellisiin valmennuskeskuksiin (Jyväskylä, Oulu) sekä luottamusjohtoon ovat ensisijaisia kehityskohteita.

Osaaminen – sen kehittäminen ja jakaminen
Eerikkilän valmennuskeskuksen osaaminen on selkeästi keskittynyt kahteen suureen joukkuelajiin jalkapalloon ja salibandyyn. Jalkapalloon ja salibandyyn keskittyminen näkyy harjoitusolosuhteiden kehittämisessä ja henkilöiden osaamisessa. Henkilöiden rekrytoinnissa ei kuitenkaan ole lähdetty pelkästään
lajipää edellä, vaan henkilöiden osaamisessa näkyy valmennuskeskuksen keskeinen valinta keskittyä val-
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mennuksen kokonaisvaltaisen kehittymisen seurantakonseptin kehittämiseen. Konseptin kehittämisessä
merkittäviä yhteistyökumppaneina ovat KIHU ja UKK-instituutti. Seurantakonseptin kehittämisen valinta
näkyy myös Eerikkilän osaamisprofiilissa (Kuvio 2). Eerikkilän vahvuus on juuri pelaajan kokonaisvaltainen seuranta ja valmentajakoulutus, josta urheiluopistolla on pitkät perinteet ennen valmennuskeskuksen perustamistakin. Koska Eerikkilä on tehnyt valinnan, että opisto ei panosta päivittäisvalmennukseen,
sillä ei ole tarjolla terveydenhuoltopalveluja, urheilijan elämänhallinta- ja urapalveluja ja lajin valmennusosaaminenkin tulee useimmiten joukkueiden mukana. Maajoukkueet tuovat tarvittavat terveydenhuoltohenkilöt mukanaan Eerikkilään sekä maajoukkue- ja seurayhteistoimintaan liittyen pelaajat ovat
opiskelijoita kasvukeskusten urheiluakatemiatoiminnassa, jossa pelaajille on tarjolla elämänhallinta- ja
urapalvelut.
Kuviossa 2 on esitetty kuuden eri osaamisalueen arviointi Eerikkilän urheiluopiston valmennuskeskuksessa pohjautuen pääosin ASPC:n (Association of Sport Performance Centres) luokitukseen. Arviointi
perustuu Eerikkilän omaan arviointikäynneillä tehtyyn itsearviointiin sekä arviointiryhmän näkemykseen
suhteessa muihin arvioinnissa mukana olleisiin valmennuskeskuksiin. Arvioinnissa on otettu huomioon
myös kuinka suuri rooli ja merkitys osaamisella on suomalaisen huippu-urheilun näkökulmasta.

Valmennus
4,0
3,0
Osallistuva
asiantuntijatoiminta

2,0

Terveydenhuolto ja
urheilulääketiede

1,0
0,0

Urheilijatestaus ja
harjoittelun seuranta

Valmentajakoulutus

Elämänhallinta, urheilijan
koulutus ja urapolku

KUVIO 2. Kuuden osaamisalueen arviointi ASPC:n luokittelun mukaan: 1 = Kehitettävä (Developing), 2 =
Määritetty (Defined), 3 = Kehittynyt (Advanced) ja 4 = Huippuluokka (Best-in-Class). Kuviossa Eerikkilä
on sinisellä ja yhdeksän arvioinnissa olleen valmennuskeskuksen keskiarvo on oranssilla katkoviivalla.
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Henkilöstö ja osaaminen. Eerikkilän urheiluopiston valmennuskeskusta johtaa Kyösti Lampinen ja hänellä on johdettavanaan kuuden henkilön valmennuskeskusyksikkö (Taulukko 3). Yhtä henkilöä lukuun ottamatta kaikilla päätoimisilla työntekijöillä on liikunta-alan koulutus. Valmennuskeskuksen päätoimisten
työntekijöiden työkokemus vaihtelee yhdestä vuodesta yli 30 vuoteen. Koska valmennuskeskuksen toiminta keskittyy jalkapalloon ja salibandyyn, niin keskuksen työntekijöiden ydinosaamista ovat em. lajien
valmennus-, testaus- ja koulutustoiminta. Päätoimisten työntekijöiden lisäksi valmennuskeskuksessa on
neljä asiantuntijaa, jotka tekevät osana omaa toimenkuvaansa urheiluopistolla myös valmennuskeskuksen tehtäviä tai ovat sivutoimisessa työsuhteessa urheiluopistolla. Oleellinen osa Eerikkilän valmennuskeskustoimintaa on harjoitteluolosuhteiden ylläpitäminen ja tietotekniikan toimiminen. Harjoitusolosuhteiden ja tietotekniikan kunnosta huolehtii yhdeksän työntekijän päätoiminen laitosmiesryhmä sekä
urheiluopiston ICT-vastaava. Valmennuskeskus toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen Palloliiton ja Salibandyliiton kanssa, joten liiton palkkaamat lajin ammattilaiset vastaavat omalta osaltaan valmennuksesta ja
koulutuksesta valmennuskeskuksessa.
TAULUKKO 3. Valmennuskeskuksessa päätoimisesti ja osa-aikaisesti työtä tekevät henkilöt syksyllä 2015.
Henkilö

Toimenkuva

Päätoiminen /
Osa-aikainen

Lampinen Kyösti
Forsman Hannele
Hakala Antti
Koskela Tero
Lahti Hans
Lamu Miikka
Kytäjä Sari
Hakala Olli-Pekka
Pohja Antti
Savolainen Jonasz
Vilkki Juha

Valmennuskeskusjohtaja
Kehityspäällikkö
Tuottaja, kv. yhteistyö
SHA päällikkö
Valmentaja ja kouluttaja
FBA päällikkö
Seurayhdyshenkilö
Rehtori ja valmentajakouluttaja
Viestintä
Videokuvaaja/editoija
Opettaja, testaaja ja valmentajakouluttaja

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
OA
OA
OA
OA

Vuoden 2011 arviointiin verrattuna valmennuskeskuksen osaaminen on lisääntynyt merkittävästi, mikä
näkyy henkilöstön määrän kasvuna. Vuoden 2011 arviointikäynnin aikaan valmennuskeskuksessa oli juuri aloittanut neljä päätoimista ja yksi osa-aikainen työntekijä. Valmennuskeskustoiminnan kasvun ja kehittymisen myötä keskuksen osaaminen on henkilömäärässä mitattuna yli kaksinkertaistunut.
Valmennusosaaminen. Eerikkilän valmennuskeskuksessa ei ole päivittäisvalmennusta ja valmennuskeskuksessa leireilevillä maajoukkueilla ja seurajoukkueilla on useimmiten omat valmentajat, jotka vastaavat valmennuksesta leirien ajan. Eerikkilän valmennuskeskuksen työntekijöiden valmennuskokemus on
valmennuskeskusjohtajaa ja kehityspäällikköä lukuun ottamatta vähäistä. Valmennuskeskusympäristö ja
toiminta siellä antavat kuitenkin hyvän mahdollisuuden kehittää valmennusosaamista.
Terveydenhuolto ja urheilulääketiede. Terveydenhuollon ja lääketieteen palveluja ei ole valmennuskeskuksessa saatavilla, vaan jokainen maajoukkue ja seurajoukkue tuovat tarvittaessa omat terveydenhuollon asiantuntijat valmennuskeskukseen.
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Urheilijatestaus ja harjoittelun seuranta. Eerikkilän toimintakonsepti perustuu pääosin kokonaisvaltaisen kehittymisenseurantakonseptiin, joka kerryttää suuren määrän seurantadataa nuorista jalkapallon
pelaajista EeNet -kehittymisympäristöön (10/2015 alkaen MyEerikkilä –kehittymisympäristö). Järjestelmä on Suomessa ainutlaatuinen ja kestää hyvin kansainvälisenkin vertailun. Valmennuskeskuksen
osaaminen urheilijoiden seurannassa täyttää tältä osin huippuluokan vaatimukset. Järjestelmä on toiminnassa jalkapallon ikäluokissa 10-13 v sekä 2015 lähtien ikäluokissa 14-16. Salibandyssä toiminnassa
ovat mukana 13-14 vuotiaat, joista toimintaa on tarkoitus laajentaa sekä vanhempien että nuorempien
ikäluokkien suuntaan. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön lajien keskinäisessä luokittelussa kumpikaan laji ei kuitenkaan yllä korkeimmalle tasolle.
Elämänhallinta, urheilijan koulutus ja urapolku. Eerikkilän valmennuskeskuksessa urheilijan elämänhallinta, koulutus tai urapolku ei ole ollut kehittämiskohteena käytössä olevaan EeNet tai MyEerikkilä –kehittymisympäristöön, joten tämän osaamisalueen osalta valmennuskeskus on kehitysvaiheessa.
Toisaalta tarvetta tämän osaamisalueen kehittämiseen ei ole ollut, sillä valmennuskeskuksessa ei ole
päivittäisvalmennusta.
Valmentajakoulutus. Eerikkilän valmennuskeskus toteuttaa yhteistyössä opiston koulutusyksikön kanssa valmentajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta (VAT) sekä näyttöjä. Tutkinnot toteutetaan
yhteistyössä Palloliiton ja Salibandyliiton kanssa. VAT koulutuksen ohella valmennuskeskuksessa järjestetään yhteistyössä Palloliiton kanssa UEFA ja UEFA Study Group valmentajakoulutuksia, jotka antavat
valmiudet edustustason joukkueiden valmentamiseen kansainvälisesti. Näiden valmentajakoulutusten
lisäksi Eerikkilässä järjestetään kansainvälisiä valmentajaseminaareja erityisesti jalkapallossa.
Osallistuva asiantuntijatoiminta. Eerikkilän valmennuskeskuksen asiantuntijat osallistuvat asiantuntijatyöhön maajoukkueiden ja seurajoukkueiden kanssa pääasiassa joukkueiden harjoitellessa Eerikkilässä.
Lisäksi Eerikkilän toimintakonseptiin kuuluu yhteistyöseurojen konsultointi ja asiantuntijatuki myös päivittäisharjoittelussa joukkueiden ollessa omalla kotipaikkakunnalla harjoittelemassa. Tällöin asiantuntijatuki annetaan EeNet/MyEerikkilä –kehittymisympäristön ja seurakäyntien avulla.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Eerikkilän valmennuskeskuksessa on meneillään useita eri kehittämisprojekteja, joiden tarkoituksena on valmennuskeskuksen toimintakonseptin kehittäminen tai jalkapallon
ja salibandyn pelaajien kehittäminen. Eri kehittämisprojekteissa ovat mukana lajiliittojen (SPL ja SSBL)
lisäksi UKK-instituutti Tampereelta ja KIHU Jyväskylästä. Tieteellinen tutkimustoiminta on mukana Eerikkilän T&K –toiminnassa Hannele Forsmanin väitöskirjatyön muodossa, jossa tarkoituksena on tarkastella
kokonaisvaltaisen valmennuksen näkökulmasta suomalaista joukkuepalloilijaa matkalla menestykseen.
Väitöskirjatyön ohjaus tulee Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta ja KIHUsta. Eerikkilän laajan T&K –toiminnan täydentää alkamassa oleva neljän maan (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Hollanti) junioreiden kehittämisen ja kehittymisen seurantaprojekti. Eerikkilän valmennuskeskuksen SHA konseptin
kerättyjen faktojen ja johtopäätösten pohjalta on tehty yhteistyösopimus espanjalaisen Soccer Services
yrityksen kanssa jalkapallon teknis-taktisten valmiuksien oppimisohjelmaan (Ekkono) liittyen.
Huippu-urheilun erityistehtävä. Eerikkilän erityistehtävä on kokonaisvaltaisen valmennuksen, pelaajan
kokonaisvaltaisen kehittymisen seurannan, sähköisen ympäristön ja vammojen ennaltaehkäisevän toiminnan (yhdessä UKK-instituutin kanssa) kehittäminen jalkapallossa ja salibandyssä. Eerikkilä on toteuttanut erityistehtäväänsä ja vienyt projektisuunnitelmassa olevia asioita eteenpäin. Hanke on keskittynyt
erityisesti kokonaisvaltaisen kehittymisseurannan, valmennusosaamisen ja menetelmien kehittämiseen
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täydennyskoulutus- ja seurakäyntiprosessien sekä sähköisen kehittämisympäristön keinoin (mm. MyEerikkilä).
Oleellisena osana erityistehtävää on synnytetyn osaamisen jakaminen valmentajille, seurojen valmennuspäälliköille ja muille toimijoille, pelaajien vanhemmille sekä yli laji- ja organisaatiorajojen muille suomalaisille urheilun ammattilaisille. Muista suomalaisista valmennuskeskuksista Eerikkilän toimintakonseptia ollaan hyödynnetty Pajulahdessa ja Varalassa siten, että em. keskukset suorittavat testejä, jotka
siirretään MyEerikkilä tietokantaan. Eerikkilä on hankkeen sisällä aktiivisesti jakanut osaamista mukana
olevien 34 seuran valmennuspäälliköille ja valmentajille sekä seuran johdolle ja pelaajien vanhemmille.
Sen lisäksi tietoa on levitetty www-sivujen, valmentajakoulutusten ja seminaarien kautta, joilla on ollut
mahdollista tavoittaa tuhansia henkilöitä vuodessa. Sen sijaan muihin joukkuelajeihin kuin jalkapalloon
ja vuodesta 2014 alkaen salibandyyn ei ole toimintakonseptia jalkautettu.
Eerikkilän toimintakonsepti jalkapallossa on innovatiivinen ja ainutlaatuinen, joten sen edelleen kehittäminen on perusteltua ja kannatettavaa. Uuden toimintakonseptin tuottamien tulosten analysointi ja vaikuttavuuden arviointi on syytä tarkastella perusteellisesti sitten, kun mukana olleet pelaajat ovat päässeet huippuvaiheeseen omalla urheilu-urallaan.

Valmennuskeskuksen vaikuttaminen urheilijoiden päivittäisvalmennukseen
Eerikkilän valmennuskeskuksessa ei ole päivittäisvalmennusta. SHA:n toimintakonsepti ei rakennu keskuksessa tapahtuvan päivittäisvalmennukseen varaan, vaan siihen, että pelaajan kokonaisvaltaisen kehittymisen seurannan kautta osaamista ja tietoa jaetaan systemaattisesti päivittäisvalmennuksen tueksi.
Vuonna 2015 kokonaisvaltaisen seurannan parissa oli 3840 jalkapalloilijaa ja salibandyn pelaajaa.
Valmennuskeskus raportoi seuraavia keinoja päivittäisvalmennuksen tehostamiseksi:
• Toteutamme koko päivittäisen valmennuksen vaikuttavuuden seurannan systemaattisesti huippuseuroissa.
• Toteutamme kehittymisenseurannan pohjalta huippuseuroille valmentajien ja valmennuspäälliköiden täydennyskoulutusprosessia, joka vaikuttaa päivittäisvalmennukseen koko ajan.
• Toteutamme koulutusturnauksia, joissa on pelaaja ja valmentaja sekä VP yhteistoimintaa kehitetään ohjatusti toimintatapoja kehittäen.
• Toteutamme seurakäyntejä, jotka vaikuttavat valmennuspäälliköiden ja valmentajien päivittäisvalmennuksen kehittymiseen.
• Tuotamme sähköistä materiaalia, sähköisiä koulutuskokonaisuuksia, jotka vaikuttavat päivittäisiin
valmennuksen tavoitteisiin, suunnitteluun ja toteutukseen sekä toteutuksen seurantaan.
• Toteutamme ulkomailla koulutusjaksoja sekä tuomme ulkomailta koulutuksiin asiantuntijoita,
jotka antavat lisäarvoa päivittäiseen valmennukseen. Toteutamme kv. kehittymisen seurantatapahtumia, joiden kautta nähdään suomalaisten pelaajien kehittymistä suhteessa ulkomaisiin
pelaajiin.

Maajoukkue- ja talenttivalmennus
Aikuisten maajoukkuevalmennusta tarkasteltaessa Eerikkilän rooli on melko pieni. Eerikkilän rooli aikuisten maajoukkuevalmennuksessa on keskittynyt kahteen lajiin: jalkapalloon ja salibandyyn, joista
kumpikaan ei olympiakomitean huippu-urheiluyksikön luokittelussa ole korkeimman tason lajeja. Jalka-

16

KIHUn julkaisusarja, nro 52
VALMENNUSKESKUSARVIOINTI 2015

pallossa naisten maajoukkue hyödyntää Eerikkilän olosuhteita ja kehittymisen seurantajärjestelmää (EeNet ja MyEerikkilä), mutta miesten maajoukkueen kanssa tällaista yhteistyötä ei ole olemassa. Miesten
jalkapallomaajoukkue koostuu hyvin pitkälti ulkomailla pelaavista ammattilaisista, joten maajoukkueen
yhteisten tapahtumien määrä on suhteellisen pieni, mikä osaltaan selittää yhteistoiminnan vähäisyyttä. Toisaalta miesten maajoukkueen toiminnassa valmennuskeskuksen osaamiselle ei ole ollut tarvetta.
Kaikki maajoukkueen pelaajat ovat ammattilaisia, joiden päivittäisvalmennus ja harjoittelun seuranta on
hoidettu seurojen toimesta.
Salibandyssä yhteistyötä tehdään molempien aikuisten maajoukkueiden kanssa valmennuskeskuksen
olosuhteiden kehittämisessä ja kehittymisen seuranta on käynnistetty vuonna 2015. Salibandyliiton näkökulmasta valmennuskeskuksen sijainti, valmennusresurssien vähäisyys ja lajin suoritustilojen vähäisyys
asettavat haasteen keskuksen käytölle muuten kuin maajoukkueen leiritystoiminnassa ja seurannassa.
Eerikkilän valmennuskeskuksen rooli on sekä jalkapallon että salibandyn osalta merkittävämpi nuorten
maajoukkueiden toiminnassa verrattuna aikuisiin. Eerikkilän kehittymisen seuranta- ja palautejärjestelmä (EeNet ja MyEerikkilä) ovat poikien ja tyttöjen maajoukkueiden käytössä.
EERIKKILÄ VALTAKUNNALLISENA VALMENNUSKESKUKSENA
• Jalkapallon ja salibandyn vahva leiritys- ja kehityskeskus
• Hyvä konsepti nuorten urheilijoiden kehittymisen seurantaan
• Osaamista ja tietoa tulisi jakaa avoimemmin suomalaiseen urheiluun
• Suhteet Suomen Palloliittoon ja sen valmennuskeskuksiin kehityksen alla

5.5 KISAKALLION URHEILUOPISTON VALMENNUSKESKUS
Kisakallion valmennuskeskustoiminta käynnistettiin vuonna 2010. Valmennuskeskuksen strategiassa
2012-2016 keskuksen visioksi määriteltiin: Kisakallion urheiluopisto on yksi huippu-urheilun valtakunnallinen valmennuskeskus toimien keskeisenä valmennus- ja koulutuskeskuksena osana kasvu- ja osaamiskeskittymän huippuosaamisverkostoa.
Kisakallion valmennuskeskuksen johto uudistui vuoden 2014 aikana, jolloin opiston rehtori otti vastuun
myös valmennuskeskuksen johtamisesta. Koko opiston visiona on olla vuonna 2020 Etelä-Suomen johtava liikunnallisen elämäntavan edistäjä ja kansainvälisesti tunnettu huippu-urheilun osaamiskeskus, jossa
autetaan asiakkaita kehittymään erityisesti motorisissa taidoissa. Valmennuskeskuksen strateginen tavoite on palvella yhteistyölajeja niiden valmennuksen kokonaisuuden tarpeista lähtien. Isossa kuvassa
Kisakallio on omalta osaltaan vahvistamassa ja kehittämässä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa (URHEA) kohti valtakunnallista Olympiavalmennuskeskusta, jossa Kisakallion rooli tulee olemaan valmennuksen kokonaisuutta täydentävä, keskeisinä toimintamuotoinaan leiritys, testaus, erilaiset turnaus- ja
kilpailutapahtumat sekä osaamisen kehittäminen (Kuvio 3).
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KUVIO 3. Visio URHEAn ja Kisakallion työnjaosta.

URHEA, valtakunnallinen Olympiavalmennuskeskus
KESKUS KAMPUS
(Mäkelänrinne)

23 LAJILIITTOA ja 28 LAJIA
- ARKIHARJOITTELU
- Kv. Joukkueiden leiritys
- OLOSUHTEET
- VALMENNUS
- URHEILIJOIDEN KAKSOISURA
- KILPAILUTAPAHTUMAT
- ASIANTUNTIJAPALVELUT
- lääkäri
- fysioterapia
- ravinto
- psykologia
- urheilijatestaus
- ASUMINEN

KISAKALLION KAMPUS

5 LAJILIITTOA + 11 LAJIA
- LEIRI ja TEHOVIIKKOHARJOITTELU
(kotimaa ja kv. asiakkaat)
- OLOSUHTEET
- VALMENNUS
- KOULUTUS
- URHEILIJATESTAUS
- URHEILUFYSIOTERAPIA
- Kv. TURNAUKSET
- LOHJALAINEN URHEILIJAN POLKU

Valmennuskeskus on nimennyt seuraavat viisi tärkeintä toimintamuotoa: leirivalmennus, 30 % kokonaisuudesta, osaamisen kehittäminen (30 %), urheilijatestaus (20 %), kilpailutapahtumat ja turnaukset (10 %) ja
Lohjan alueen urheilijan polun valmennuksen kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa (10 %).

Valmennuskeskuksen toimintakulttuuri
Kisakallion näkyvyys suomalaisessa ja jopa kansainvälisessä urheilukentässä on kasvanut merkittävästi.
Opisto on aktiivisesti osallistunut erilaisiin hankkeisiin ja tapahtumiin sekä markkinoinut itseään laajasti
erilaisilla foorumeilla. Kisakallion tiivis yhteistyö voimistelulajien kanssa näkyy opiston arjessa.
Valmennuskeskuksen toimintakulttuurin arvioinnissa valmennuskeskus täytti toiminnan peruskriteerit, mutta osassa arvioitavia kohtia keskus vasta harjoitteli työkalujen käyttöä. Toiminnan johtamisessa
keskuksella on edelleen voimassa oleva strategia vuosille 2012-16. Valmennuskeskuksen toiminta on
kuitenkin linjattu uudelleen koko opiston strategiassa, jossa nostetaan esiin kumppanuus URHEAn kanssa, lajien järjestelmien tukeminen sekä tiivis yhteistyö Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön
kanssa. Valmennuskeskuksen toiminnan seuranta tapahtuu pääosin muiden keskusten mukaisesti valmennuskeskusjohdon ja toimitusjohtajan sekä hallituksen välillä. Toiminnan tavoitteiden seurantaan on
olemassa opiston oma tuloskortti, jota valmennuskeskus parhaillaan ottaa käyttöön.
Valmennuskeskuksen henkilöstö on kohtuullisen pieni (neljä päätoimista ja seitsemän osa-aikaista henkilöä). Keskusjohtajan toimesta työntekijöiden vastuita ja tehtäviä on tarkennettu. Valmennuskeskuksen
osaamisen lisääminen tapahtuu tulevaisuudessa ensisijaisesti yhteispalkkausten muodossa strategisten
lajikumppanien kanssa. Lisäksi suunnitelmissa on lisätä valmennuksen asiantuntijoiden keskinäistä hyödyntämistä URHEAn kanssa. Henkilöstöjohtamiseen ja työn organisointiin on koko opistolla panostettu
vuodesta 2014 voimakkaasti toimitusjohtajan, rehtorin/ valmennuskeskusjohtajan ja henkilöstöjohtajan
yhteistyöllä.
Kisakallion valmennuskeskus määrittelee lajikumppanuuksiaan kolmiossa Kisakallio – URHEA – Lajiliitto.
Yhteistyön tulee perustua lajin tarpeeseen ja Kisakallio – URHEA -akselin työnjakoon. Lajikumppanien
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haastatteluissa URHEA – Kisakallio -yhteistyöltä odotetaan paljon tulevaisuudessa. Kisakallion valmennuskeskus on ollut viime vuosina erittäin suosittu uusien lajikumppanuuksien solmimisessa. Valmennuskeskuksen toimintamallit ja -kulttuuri pohjautuvat pitkään ja tuloksekkaaseen yhteistyöhön rytmisen ja
joukkuevoimistelun kanssa. Koripallo siirtyi Kisakallioon v. 2014 aikana. Arvioinnin aikana beach volley
ja suunnistus solmivat yhteistyösopimuksen opiston kanssa ja käsipallo neuvotteli sopimuksesta, joka
toteutui v. 2015 lopulla (Taulukko 4).
Lajikumppanuuksien puitteissa haastateltiin yhteensä neljän lajin, voimistelu, koripallo, melonta & soutu
ja beach volley, edustajat. He olivat erittäin tyytyväisiä Kisakallion tekemiin avauksiin, etenkin olosuhteissa. Toisaalta lajit myös esittivät paljon tulevaisuuden tarpeita. Myös Kisakallion kohdalla esille nousi
opiston saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla.
Muita kumppaneita opistolla/valmennuskeskuksella on myös kohtuullisen paljon. Yhteistyösopimus on
24 urheiluseuran kanssa, yhteistyötä tehdään puolustusvoimien, Jyväskylän yliopiston, HULAn, KIHUn
sekä Turun urheiluakatemian kanssa.
TAULUKKO 4. Kisakallion valmennuskeskuksen lajikumppanuudet v. 1980/1987, 2000, 2011 ja 2015.

Kisakallio

1987
Ei tarkastelussa

2000
Ei kumppanuuksia

2011
SVoLi (rytminen +
joukkue), ringette,
tanssi, melonta &
soutu, taekwondo

2015
Voimistelu (rytminen), koripallo, beach
volley, melonta &
soutu, purjehdus,
suunnistus, ringette,
käsipallo

Kokonaisuutena Kisakallion valmennuskeskuksen toimintakulttuuri on vielä kehitysvaiheessa. Lähtökohdat keskuksen kehittämiselle ovat hyvät. Koko opiston toiminta on laajentunut voimakkaasti viimeksi
kuluneen 10 vuoden aikana. Kilpa- ja huippu-urheilu ovat nousseet näkyväksi osaksi opiston toimintaa
ja useat lajit ovat kiinnostuneet yhteistyöstä. Lisäksi Kisakallio haluaa profiloitua osaksi pääkaupunkiseudun huippu-urheiluverkostoa.

Osaaminen – sen kehittäminen ja jakaminen
Kisakallion valmennuskeskuksen yhtenä strategisena valintana on valmennusosaamisen kehittäminen.
Tämä strateginen valinta on näkynyt henkilöiden rekrytoinnissa, valmentajakoulutuksissa sekä valmennuskeskuksen henkilöstön aktiivisessa roolissa valtakunnallisessa valmennusosaamisverkoston toiminnassa. Valmennuskeskuksen sisällä osaamisen kehittäminen näkyy kahdessa lajissa: voimistelu (erityisesti rytminen voimistelu) ja koripallo. Valmennusosaamisen kehittäminen näkyy myös Kisakallion
osaamisprofiilissa (Kuvio 4). Kisakallion aktiivisuus valmennusosaamisen verkostotyössä tekee Kisakallion valmennuskeskuksesta yhden merkittävimmistä valmennusosaamisen kehittäjistä Suomessa. Sen
sijaan muissa osaamisprofiilissa arvioiduissa osaamisalueissa Kisakallion valmennuskeskuksella on vielä
kehittämistä valtakunnallisen osaamistason saavuttamiseksi.
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Kuviossa 4 on esitetty kuuden eri osaamisalueen arviointi Kisakallion valmennuskeskuksessa pohjautuen
pääosin ASPC:n luokitukseen. Arviointi perustuu Kisakallion omaan arviointikäynneillä tehtyyn itsearviointiin sekä arviointiryhmän näkemykseen suhteessa muihin arvioinnissa mukana olleisiin valmennuskeskuksiin. Arvioinnissa on otettu huomioon myös kuinka suuri rooli ja merkitys osaamisella on suomalaisen huippu-urheilun näkökulmasta.

Valmennus
4,0
3,0
Osallistuva
asiantuntijatoiminta

2,0

Terveydenhuolto ja
urheilulääketiede

1,0
0,0

Urheilijatestaus ja
harjoittelun seuranta

Valmentajakoulutus

Elämänhallinta, urheilijan
koulutus ja urapolku

KUVIO 4. Kuuden osaamisalueen arviointi ASPC:n luokittelun mukaan: 1 = Kehitettävä (Developing), 2 =
Määritetty (Defined), 3 = Kehittynyt (Advanced) ja 4 = Huippuluokka (Best-in-Class). Kuviossa Kisakallio
on sinisellä ja yhdeksän arvioinnissa olleen valmennuskeskuksen keskiarvo on oranssilla katkoviivalla.
Henkilöstö ja osaaminen. Kisakallion urheiluopiston valmennuskeskusta johtaa rehtori Asko Härkönen.
Hänellä on johdettavanaan neljän henkilön yksikkö (Taulukko 5). Kaikilla valmennuskeskustyöntekijöillä
on liikunnan ammattikoulutus ja alan työkokemus vaihtelee yhdestä vuodesta yli 20 vuoteen. Voimisteluun keskittyminen näkyy selvästi valmennuskeskustyöntekijöiden osaamisessa. Varsinaisten valmennuskeskuksen työntekijöiden lisäksi keskukselle tekee töitä kuusi osa-aikaista työntekijää urheilijatestauksessa, valmentajakoulutuksessa, koripallovalmennuksessa ja urheilufysioterapiassa. Oleellinen osa
valmennuskeskustoimintaa on harjoitteluolosuhteet ja niiden kehittäminen, josta vastaa olosuhdejohtaja ja kolme liikuntapaikkahoitajaa.
Vuoden 2011 arviointiin verrattuna valmennuskeskuksen osaaminen on lisääntynyt henkilöstön osaamisen osalta merkittävästi uusien rekrytointien kautta, vaikka valmennuskeskuksen henkilöstön määrässä
ei olekaan muutosta tapahtunut. Vuoden 2011 arvioinnissa valmennuskeskuksessa oli kolme päätoimista ja seitsemän osa-aikaista työntekijää kuten tämän vuoden arvioinnissa.
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TAULUKKO 5. Valmennuskeskuksessa päätoimisesti ja osa-aikaisesti työtä tekevät henkilöt syksyllä 2015.
Henkilö

Toimenkuva

Härkönen Asko
Gryadunova Larisa
Konttinen Juuso (Rikala Anne sij.)
Puonti Pulmu
Rikala Anne
Alanen Aki-Matti
Avo Taina
Hokka Jukka
Tammivaara Ari
Tarhala Marjaana
Valavuori Mika

Rehtori ja valmennuskeskuksen johtaja
Valmentaja
Urheilutestaaja ja valm.koul. kehittäjä
Kehittämispäällikkö
Urheilutestaaja ja valm.koul. kehittäjä
Testaaja ja urheilufysioterapia
Urheilufysioterapia
Valmentajakoulutuksen kehittäjä
Koripallon kehittäjä
Projektipäällikkö / liiketaitotestistö
Urheilutestaaja

Päätoiminen /
Osa-aikainen
OA
PT
PT
PT
PT
OA
OA
OA
OA
OA
OA

Valmennusosaaminen. Kisakallion valmennuskeskuksessa päivittäisvalmennus keskittyy rytmiseen
voimisteluun, missä Larissa Gryadunovan valmennuskokemus ja osaaminen yltää aina kansainväliselle
tasolle asti. Myös koripallon kehitystyöstä yhteispalkkauksella vastaavan koripalloliiton valmennuksen
johtajan osaaminen on kansainvälistä tasoa. Valmennuskeskusympäristö ja –toiminta antavat mahdollisuuden valmennusosaamisen kehittämiseen.
Terveydenhuolto ja urheilulääketiede. Terveydenhuollon palveluista urheilufysioterapia ja hieronta ovat
osa-aikaisesti saatavilla valmennuskeskuksessa, mutta lääketieteen palvelut jokainen ryhmä tai joukkue
järjestää Kisakallioon pääsääntöisesti itse.
Urheilijatestaus ja harjoittelun seuranta. Urheilijatestaus on järjestetty yhteistyölajien tarpeiden mukaisesti keskittyen perusominaisuuksien testaamiseen.
Elämänhallinta, urheilijan koulutus ja urapolku. Kisakallion valmennuskeskus tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian URHEAn kanssa, joten elämänhallintaan ja urheilijan koulutukseen
tai urapolkuun ei ole erityisesti panostettu. Valmennuskeskuksessa leireilevät lajit hoitavat tätä aluetta
itsenäisesti.
Valmentajakoulutus. Kisakallion valmennuskeskus järjestää valmentajan ammattitutkintoon (VAT) valmistavaa koulutusta, yhteistyölajien valmentajakoulutusta sekä kansainvälisiä valmentajaseminaareja (esim. First Scientific Conference on Motor Skill Acquisition, 2015). Kisakallion valmennuskeskuksen
työntekijät ovat myös aktiivisia kehittäjiä valtakunnallisessa valmennusosaamisen verkostossa.
Osallistuva asiantuntijatoiminta. Kisakallion valmennuskeskuksen asiantuntijat toimivat lajien asiantuntijoina lähinnä silloin, kun lajin urheilijat harjoittelevat opistolla. Jonkun verran valmennuskeskuksen olosuhdeasiantuntemusta hyödynnetään opiston alueen ulkopuolella.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Kisakallion valmennuskeskus on valinnut strategiassaan yhdeksi osaamisalueeksi motoriset taidot. Opistolla on useita korkea-asteen koulutettuja, joilla on hyvää osaamista

21

motorisen oppimisen ja taitojen kehittämiseen. He työskentelevät kuitenkin pääosin opetustehtävissä.
Opistolla on hankkeiden kautta edistetty motoristen taitojen kehittämistyötä. Tällä hetkellä opistolla on
motoristen taitojen oppimisen ja kehittämisen hanke, jossa on yksi päätoiminen määräaikainen työntekijä. Hankkeissa yhteistyötahoina ovat olleet KIHU, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta,
Varalan, Tanhuvaaran ja Lapin urheiluopistot sekä URHEA.

Valmennuskeskuksen vaikuttaminen urheilijoiden päivittäisvalmennukseen
Kisakallion valmennuskeskus ei ole varsinainen päivittäisvalmennuskeskus. Keskuksessa päivittäin harjoittelevien urheilijoiden lukumäärä on pieni, noin 25-30 urheilijaa, joista 20 on vähintään nuorten maajoukkuetasoisia. Kisakallio toimii rytmisen voimistelun kansallisena tukikohtana ja suurin osa em. urheilijoista on rytmisiä voimistelijoita, joiden kanssa toteutettavaa mallia voidaan nimittää puolittaiseksi
päivittäisvalmennusmalliksi tai tehostetuksi leirivalmennukseksi. Rytmisen maajoukkueen urheilijat harjoittelevat keskimäärin viikon kuukaudessa Kisakalliossa. Kyseisellä tehojaksolla he voivat keskittyä täysin
harjoitteluun ja palautumiseen. Keskus itse näkee päivittäisvalmennukseen vaikuttavina toimenpiteinä
lisäksi paikallisen yhteistyön Lohjan koulujen kanssa sekä yleisen motorisen taidon opettamisen eri lajeille.
Merkittävin linjaus päivittäisvalmennuksen suunnassa on valmennuskeskuksen toiminen osana pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa. Keskus nimeää itsensä URHEAn toiseksi tärkeäksi valmennuskampukseksi. URHEAn ja Kisakallion yhteistyölajien kanssa on sovittu valmennuskokonaisuuksiin liittyvistä
rooleista. Lisäksi osapuolet ovat käynnistäneet asiantuntijavaihtoa. Valmennuskeskuksen asema ja rooli
osana URHEAa on vielä kehitysvaiheessa. Osapuolilla on yhteinen näkemys pääkaupunkiseudun huippu-urheilutoiminnan tulevaisuudesta sekä molempien tahojen rooleista, mutta käytännön toimenpiteet
ovat vielä yksittäisiä ponnisteluja. Esimerkiksi URHEAn toimintakertomuksessa 2014 tai toimintasuunnitelmassa 2016 ei kumppanuuden kehittäminen Kisakallion kanssa nouse mitenkään erityisesti esille.

Maajoukkue- ja talenttivalmennus
Aikuisten maajoukkuevalmennusta tarkasteltaessa Kisakallion rooli on melko pieni. Kisakallion rooli maajoukkuevalmennuksessa on suurin rytmisen voimistelun osalta, jossa Kisakallio on mukana olosuhteiden
lisäksi valmennuksessa, fysioterapiassa ja testauksessa. Rytminen voimistelu myös hyödyntää Kisakallion olosuhteita eniten (80-100 vrk/v) yksilö- ja joukkuetasolla. Kisakallion valmennuskeskuksen kanssa
muut yhteistyötä tekevät maajoukkueet ovat: koripallo, ammunta (ilma-aseet), purjehdus, beach volley
ja melonta. Kaikissa näissä lajeissa Kisakallion yhteistyö rajoittuu olosuhteiden tarjontaan (pois lukien
purjehdus) ja testaukseen. Leirivuorokaudet em. lajien maajoukkueissa vaihtelee 10-30 vrk/v. Näin ollen
Kisakallion valmennuskeskuksen muulla kuin testaus- tai olosuhdeosaamisella ei ole tällä hetkellä suurta
kysyntää aikuisten maajoukkueiden toiminnassa.
Kaikki yhteistyölajit beach volleyta lukuun ottamatta hyödyntävät Kisakallion olosuhteita myös nuorten
maajoukkueiden toiminnassa. Eri lajeista koripallon nuorten maajoukkueet hyödyntävät eniten Kisakallion olosuhteita leireilemällä yhteensä 135 vrk/v. Muiden nuorten maajoukkueiden leirivuorokaudet
vaihtelevat 10-70 vrk/v.
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KISAKALLIO VALTAKUNNALLISENA VALMENNUSKESKUKSENA
• Keskuksella monta uutta lajikumppania, joilla kovat odotukset yhteistyölle
• Yhteys pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan suuri mahdollisuus
• Halu kehittää motorisen taidon oppimista systemaattisesti

5.6 KUORTANEEN URHEILUOPISTON VALMENNUSKESKUS
Kuortaneen urheiluopisto määrittelee itsensä henkilösidonnaiseksi koulutus- ja asiantuntijaorganisaatioksi. Opiston visio 2020 on: ”Maakuntamme liikunnan, urheilun ja terveyden edistämisen oppimis-,
osaamis- ja innovaatioympäristö sekä valtakunnallinen huippu-urheilun täyden palvelun osaamis- ja valmennuskeskus.” Valmennuskeskuksen toimintaa ohjaa vahvasti ”nuorista huipulle” ajattelu ja toimintakonsepti. Myös Kuortaneella on uudistettu opiston organisaatiota ja toimintamallia. Rehtori vetoisesta
mallista on siirrytty toimitusjohtaja + rehtori malliin lokakuusta 2014 lähtien. Samalla rehtori toimii myös
valmennuskeskusjohtajana.
Kuortaneen urheiluopiston toimintaa on kehitetty aiempaa kaupallisempaan suuntaan. Huippu-urheilussa tätä valintaa ovat tukeneet Kuortane Olympic Training Centre –brändi sekä TEKESin tukema Kuortane high performance –hanke, jonka tavoitteena on kehittää huippu-urheilupalveluja kansainvälisille
markkinoille. Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia on integroitu osaksi Kuortaneen valmennuskeskusta.
Akatemian ytimen muodostaa Kuortaneen urheilulukio.
Valmennuskeskus nimesi seuraavat viisi keskeistä toimintoa:
1. Harjoitusleirit (60 % valmennuskeskustoiminnan kokonaisuudesta)
2. Päivittäisvalmennus – urheilulukio ja –akatemia (13 %)
3. Kilpailut ja turnaukset (12 %)
4. Valmentajakoulutus (8 %)
5. Testaus ja asiantuntijatyö (7 %)

Valmennuskeskuksen toimintakulttuuri
Kuortaneen urheiluopiston toimintakulttuuri nojaa vahvaan maakunnalliseen urheiluperinteeseen. Huippu-urheilu näkyy ja tuntuu koko opistolla. Valmennuskeskuksen toimintakulttuurin arvioinnissa keskus
oli erittäin tasainen. Useimmilla arvioiduilla osa-alueilla (8 kpl) toimintatapa oli suunniteltu ja käyttöönotettu. Prosesseja myös parannetaan, mutta systemaattista arviointia ja benchmarkingia hyödynnetään
vähäisesti. Esimerkiksi valmennuskeskuksen toiminnan seurannan tukena on tuloskorttimalli, jota voitaisiin hyödyntää laajemminkin keskuksen toiminnasta kerrottaessa.
Kuortaneen valmennuskeskuksen toimintamalli nojaa vahvaan johtajuuteen. Valmennuskeskuksen johtaja toimii urheilussa monessa roolissa niin paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Keskuksen organisoituminen perustuu VAKEn perustoimintoihin (valmennus, koulutus, testaus,
myynti) sekä eri lajien yhteispalkkauksiin.
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Kuortaneen keskeisistä kumppaneista (Taulukko 6) haastateltiin kuusi (pikaluistelu, paini, salibandy,
yleisurheilu, telinevoimistelu ja team gym sekä lentopallo). Kuortaneen valmennuskeskuksella on pitkät
suhteet keskeisten kumppaneidensa kanssa, jotka hakevat keskuksesta laajasti valmentautumisen kokonaisuuteen liittyviä palveluja (päivittäisvalmennus, testaus, koulutus, leiritys).
Valmennuskeskus toteutti vuonna 2013 oman kehittämisprosessinsa, jonka seurauksena valmennuskeskus kehitti uusia työkaluja (valmentajatapaamiset, round table tapaamiset lajien kanssa) lajikumppanuuksien syventämiseksi. Uudistukset ovat vahvistaneet valmennuskeskuksen ja lajien yhteistyötä ja
keskuksen keskeiset lajikumppanit arvioivat yhteistyön erittäin hyväksi. Lajien näkökulmasta yhteistyön
haasteita olivat tilojen päällekkäisyys (paini - voimistelu), hintataso, opiston ruuhkaisuus (tilat täynnä)
sekä valmennuksen tukitoimien (lääkäri) heikko taso. Muutama laji mainitsi myös yhteispalkkausten
puutteen kumppanuutta hidastavaksi tekijäksi.
TAULUKKO 6. Kuortaneen valmennuskeskuksen lajikumppanuudet v. 1987, 2000, 2011 ja 2015.

Kuortane

1987
yleisurheilu, paini,
painonnosto,
ampumahiihto
lentopallo,
jousiammunta,
suunnistus, hiihto,
ammunta, pesäpallo,
uinti

2000
jousiammunta,
jääkiekko (nuoret),
lentopallo (pojat),
paini, painonnosto,
yleisurheilu

2011
jääkiekko (tytöt),
lentopallo,
telinevoimistelu,
keilailu, paini,
yleisurheilu, kriketti,
pesäpallo

2015
jääkiekko (naiset),
lentopallo,
telinevoimistelu,
yleisurheilu, keilailu,
paini, kriketti,
pikaluistelu, salibandy

Kuortaneen valmennuskeskuksen toiminta pohjautuu vahvaan huippu-urheilukulttuuriin, jossa vaarana
voi olla eräänlainen sisäänpäin kääntyneisyys, jossa toimintaa ei juuri avata tai perustella ulkopuolisille. Kuortaneen valmennuskeskuksessa on paljon ns. hiljaista tietoa, jota voitaisiin hyödyntää paremmin
suomalaisessa urheilussa. Tällä hetkellä valmennuskeskuksesta, sen osaamisesta tai toiminnasta, ei ole
julkisesti saatavilla muuta kuin markkinointitietoa opiston kotisivuilta.

Osaaminen – sen kehittäminen ja jakaminen
Kuortaneen valmennuskeskuksen osaaminen on laaja-alaista, vaikka osaamisen keskittämistä on tapahtunut erityisesti painopistelajien ja erityisosaamisen kuten voima-nopeusvalmennuksen suunnassa.
Osaamisen laaja-alaisuudesta saa hyvän kuvan tarkastelemalla osaamisprofiilia (Kuvio 5) ja valmennuskeskuksen työntekijöiden toimenkuvaa ja osaamista (Taulukko 7). Kuortaneen vahvuus on voima-nopeusvalmennuksen osaamisessa, urheilijoiden testaamisessa ja valmentajakoulutuksessa, joissa kaikissa
osa-alueissa Kuortaneen osaaminen on valtakunnan parasta tasoa. Tämä on valmennuskeskuksen pitkäaikaisen kehittämistyön tulosta ja näkyy mm. siinä, että valmennuskeskuksen päätoimiset ja osa-aikaiset
työntekijät ovat erittäin kokeneita oman osaamisalueen asiantuntijoita. Lisäksi urheiluopiston alueella
toimii fysioterapiapalveluja tarjoava yritys. Kuortaneen valmennuskeskus (Olympic Training Center) on
Suomen valmennuskeskuksista lähimpänä ASPC:n luokittelussa kokonaisvaltaista täyden palvelun valmennuskeskusta. Suurimpana puutteena Kuortaneella on terveydenhuolto- ja lääkäripalvelut, jotka eivät
täytä kansainvälisen tason harjoittelukeskuksen vaatimuksia.
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Kuviossa 5 on esitetty kuuden eri osaamisalueen arviointi Kuortaneen valmennuskeskuksessa pohjautuen pääosin ASPC:n (Association of Sport Performance Centres) luokitukseen. Arviointi perustuu Kuortaneen omaan arviointikäynneillä tehtyyn itsearviointiin sekä arviointiryhmän näkemykseen suhteessa
muihin arvioinnissa mukana olleisiin valmennuskeskuksiin. Arvioinnissa on otettu huomioon myös kuinka suuri rooli ja merkitys osaamisella on suomalaisen huippu-urheilun näkökulmasta.
Henkilöstö ja osaaminen. Kuortaneen urheiluopiston valmennuskeskusta johtaa Tapio Korjus, joka toimii samalla myös urheiluopiston rehtorina. Lähes kaikilla työntekijöillä (13/18) on liikunta-alan koulutus.
Valmennuskeskuksen työntekijät ovat erittäin kokeneita oman alansa asiantuntijoita. Päätoimisista ja
osa-aikaisista työntekijöistä suurimmalla osalla (11/18, 61 %) on työkokemusta urheilualalta vähintään
10 vuotta keskiarvon ollessa 12,1 vuotta (1-25 v). Valmennuskeskuksen 12 päätoimisen ja 6 osa-aikaisesti
valmennuskeskukselle töitä tekevän työntekijän osaaminen jakautuu laajasti eri lajien valmennukseen,
ominaisuuksien testaamiseen, valmentajakoulutukseen, urheilufysiologiaan, biomekaniikkaan sekä ravitsemukseen ja urheilupsykologiaan. Edellä mainittujen 18 työntekijän lisäksi valmennuskeskuksessa on
kaksi päätoimista ja yksi osa-aikainen myyntisihteeri, joiden tehtäviin kuuluu yhteydenpito painopistelajien kanssa. Valmennuskeskus toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen Lentopalloliiton, Jääkiekkoliiton, Urheiluliiton, Voimisteluliiton, Painiliiton ja Keilailuliiton kanssa, joiden työntekijät vastaavat merkittävältä
osin lajin valmennuksesta ja koulutuksesta valmennuskeskuksessa.
Valmennus
4,0
3,0
Osallistuva
asiantuntijatoiminta

2,0

Terveydenhuolto ja
urheilulääketiede

1,0
0,0

Urheilijatestaus ja
harjoittelun seuranta

Valmentajakoulutus

Elämänhallinta, urheilijan
koulutus ja urapolku

KUVIO 5. Kuuden osaamisalueen arviointi ASPC:n luokittelun mukaan: 1 = Kehitettävä (Developing), 2 =
Määritetty (Defined), 3 = Kehittynyt (Advanced) ja 4 = Huippuluokka (Best-in-Class). Kuviossa Kuortane
on sinisellä ja yhdeksän arvioinnissa olleen valmennuskeskuksen keskiarvo on oranssilla katkoviivalla.
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TAULUKKO 7. Valmennuskeskuksessa päätoimisesti ja osa-aikaisesti työtä tekevät henkilöt syksyllä 2015.
Henkilö

Toimenkuva

Korjus Tapio
Hallila Anita
Holappa Hannu
Karjalainen Olli-Pekka
Laitinen Maarit
Lilli Jorma
Maja Piritta
Piironen Petteri
Pärmäkoski Tommi
Rauhala Teemu
Saarikoski Ari
Salo Tiina (äitiysloma)
Vilenius Tiina
Haapakoski Antti
Hoffren-Mikkola Merja
Honkanen Sari
Luomala Matti
Virtanen Juha
Yli-Jaskari Kimmo

Rehtori, valmennuskeskusjohtaja
Laboratoriohoitaja
Testausfysiologi
Projektipäällikkö
Akatemiakoordinaattori
Koulutuspäällikkö
Keilailuvalmentaja, keilailun VK päällikkö
Valmentaja
Hankekoordinaattori, jääkiekon fysiikkavalm.
Valmennuspäällikkö/urheiluakatemia
Testaaja, valmentaja
Testaaja, ravintokonsultti
Voimisteluvalmentaja
Hankeasiantuntija ja valmentaja
Testaaja/biomekaniikan asiantuntija
Psykologi
Testaaja
Hankeasiantuntija ja valmentaja
VK kehittämishankkeen koordinaattori

Päätoiminen /
Osa-aikainen
OA
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
OA
OA
OA
OA
OA
OA

Vuoden 2011 arviointiin verrattuna Kuortaneen valmennuskeskus on keskittänyt osaamistaan painopistelajeihin, joista viisi on Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tason yksi lajeja (lentopallo,
jääkiekko, yleisurheilu/keihäs, miesten telinevoimistelu ja paini). Henkilömäärä on lisääntynyt vuoteen
2011 verrattuna yhdellä, mutta päätoimisten työntekijöiden määrä on lisääntynyt kolmella ja osa-aikaisten määrä pudonnut kahdella.
Valmennusosaaminen. Useilla valmennuskeskuksen palkkaamilla valmentajilla on kansainvälistä näyttöä
valmennusosaamisestaan ja valmennuskeskuksessa tehdään yhteistyötä viiden olympiakomitean huippu-urheiluyksikön painopistelajin kanssa. Valmennuskeskus tarjoaa valmentajille myös mahdollisuuden
osaamisen kehittämiselle valmennuskeskuksessa.
Terveydenhuolto ja urheilulääketiede. Terveydenhuoltopalveluista urheilufysioterapiaa on alueella
tarjolla Kuortaneen Kuntopalvelut Oy:n kautta ja urheiluhierontaa on saatavilla urheiluhierontakoulun
palveluna. Psykologipalvelut on osa-aikaisesti järjestetty ja on tarvittaessa saatavilla valmennus-keskuksessa. Lääkäripalvelut ovat vain osa-aikaisesti saatavilla.
Urheilijatestaus ja harjoittelun seuranta. Kuortaneen valmennuskeskuksella on yli 30 vuoden historia
urheilijoiden testauksesta. Valmennuskeskuksesta on saatavilla testauspalvelut useiden lajien tarpeisiin
ja valmennuskeskus vastaa painopistelajien testauksesta. Valmennuskeskus on myös urheilijatestaukseen soveltuvan ja urheilijatestauksessa valtakunnallisesti käytössä olevan KLab tietokannan kehittäjä.
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Elämänhallinta, urheilijan koulutus ja urapolku. Valmennuskeskuksessa on ammattilaisia, jotka auttavat
yksilöllisesti urheilijan elämänhallinnassa ja urasuunnittelussa. Valmennuskeskuksessa on myös mahdollista opiskella ammattikorkeakoulussa ja lukiossa.
Valmentajakoulutus. Kuortaneen valmennuskeskus järjestää valmentajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta (VAT ja VEAT). Sen lisäksi valmennuskeskus on aktiivinen kansainvälisten valmentajaseminaarien järjestäjä. Vakiintuneina tapahtumina joka toinen syksy vuorottelevat World Javelin Conference
ja voimavalmennusseminaari sekä Icoach -keilailukonferenssi. Kuortaneen valmennuskeskus on myös
yksi aktiivisimmista toimijoista valtakunnallisen valmentajakoulutuksen kehittämisessä.
Osallistuva asiantuntijatoiminta. Kuortaneen valmennuskeskuksen asiantuntijat toimivat lajivalmennuksen ulkopuolisina asiantuntijoina sekä painopistelajien maajoukkueiden leireillessä Kuortaneella että
harjoitus- ja kilpailumatkoilla valmennuskeskuksen ulkopuolella.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Kuortaneen valmennuskeskuksella on meneillään useita kehittämishankkeita muiden valmennuskeskusten kuten Pajulahden, Vuokatin ja Vierumäen kanssa ja lajiliitojen
kanssa yhteistyössä. Kehittämistoiminta keskittyy oman valmennuskeskustoiminnan kuten päivittäisvalmennuksen kehittämiseen, valmentajakoulutukseen sekä valmennusta parantavien menetelmien kehittämiseen.
Huippu-urheilun erityistehtävä. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) määrittelemä erityinen valtakunnallinen kehittämistehtävä Kuortaneen valmennuskeskukselle on voima- ja nopeusvalmennuksen sekä
urheilijatestauksen tieto- ja seurantajärjestelmien kehittäminen. Kuortaneen hanketiimin vetäjänä toimii
Tommi Pärmäkoski, jonka johdolla voima-nopeusvalmennuksen osaamista on kehitetty erityisesti lentopallossa, painissa, yleisurheilussa (painotus heittolajeissa) sekä jääkiekossa (tytöt ja naiset).
Osaamisen kehittämisessä on keskitytty valmennuskeskuksen oman osaamisen ja painopistelajien kanssa yhteistyön kehittämiseen ja hankkeen dokumentointi ja uuden opitun tiedon ja hyvien käytänteiden
levittäminen on ollut vähäistä. Voima-nopeusvalmennuksen osaamisen kehittämisessä yhteistyötä on
tehty lähinnä Varalan ja Vuokatin valmennuskeskuksien kanssa. Hankkeessa kehitettyä osaamista on lisäksi jaettu Kuortaneen omien seminaarien ja valmennuskoulutusten kautta valmentajille.

Valmennuskeskuksen vaikuttaminen urheilijoiden päivittäisvalmennukseen
Kuortaneen urheiluopisto on keskisuuri päivittäisharjoittelukeskus. Keskuksen ilmoituksen mukaan
opistolla harjoitteli säännöllisesti yhteensä 232 urheilijaa, joista noin 100 on vähintään nuorten maajoukkuetasoisia. Lentopallo sekä naisten jääkiekko ovat keskittäneet nuorten maajoukkuevalmennusta Kuortaneen urheilulukioon. Valmennuskeskus koordinoi myös Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemiaa,
jossa on Kuortaneella harjoittelevien urheilijoiden lisäksi noin 230 akatemiaurheilijaa. Viikonloppuisin
opisto toimii ”urheilevan Pohjanmaan” harjoituspaikkana. Nykyinen päivittäisvalmennus pohjautuu pitkälti alueella toimivan urheilulukion toimintaan. Lisäksi opistolla opiskelee muutamia urheilijoita toisen
asteen koulutuksessa.
Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemiatoiminta painottuu vahvasti toiselle asteelle, jolla opiskelee 78 % akatemiaurheilijoista. Valmennuskeskuksella on lisäksi rooli alueellisen (Etelä-Pohjanmaa) valmennustoiminnan kehittämisessä yhteistyössä akatemian kanssa.
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Kuortaneen urheiluopisto on lanseerannut Kuortane Top Tiimin, johon kuuluu 12 urheilijaa, pääosin Etelä-Pohjanmaalta. Urheilijoille tarjotaan mahdollisuus käyttää opiston palveluja ilmaiseksi. Valmennuskeskus arvioi itse tehneensä seuraavat toimet päivittäisvalmennuksen edistämiseksi:
• VAKE on ollut aktiivinen kehittäjä Kuortaneen Urheilulukion päivittäisvalmennuksessa
• VAKE on ollut aloitteellinen ja johtava toimija EP:n urheiluakatemian käynnistämisessä ja pyörittämisessä
• VAKE on aloittanut ja ylläpitää huippu-vaiheen urheilijoiden TOP TEAM päivittäisvalmennuksen
toimintamallia Kuortaneella
• VAKE on ollut aloitteellinen akatemiaurheilijoiden Life Coaching -hankkeen käynnistämisessä
• VAKE on kehittänyt ja järjestänyt lajien (lentopallo, jääkiekko, yleisurheilu, keilailu) oheisharjoittelun (paini, telinevoimistelu, functional training) valmennusta Kuortaneella

Maajoukkue- ja talenttivalmennus
Aikuisten maajoukkuevalmennusta tarkasteltaessa Kuortaneen rooli on kaikista valmennuskeskuksista
merkittävin. Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön luokittelussa ykköstason lajeista ovat keskittäneet maajoukkuetoimintaansa Kuortaneelle viisi lajia: lentopallo, paini, miesten telinevoimistelu,
yleisurheilu (heittolajit) ja naisten jääkiekko. Näiden lisäksi Kuortaneen valmennuskeskuksen painopistelajeihin kuuluu vielä keilailu. Kuortaneen valmennuskeskuksen selkeä strateginen valinta on keskittyä
painopistelajien tukemiseen. Kuortaneen valmennuskeskuksen rooli vaihtelee hieman lajeittain, mutta
useimpien lajien kanssa tuki liittyy olosuhteisiin, fysiikkavalmennukseen, ominaisuuksien testaamiseen
ja valmentajakoulutukseen. Painopistelajien harjoitusolosuhteiden, urheilijan kehittymisen seuranta- ja
testauspalveluiden, palautumisolosuhteiden sekä voima-nopeusvalmennusosaamisen kehittäminen ja
vastuuvalmentajien lisäkoulutus mainitaan Kuortaneen tärkeimmiksi kehitystoimenpiteiksi painopistelajien maajoukkuevalmennuksen tehostamiseksi. Tämä kertoo Kuortaneen pyrkivän tiiviiseen yhteistyöhön painopistelajiensa kanssa. Kuortane on perustanut myös TOP TEAMin tukeakseen eri lajien huippu-urheilijoiden harjoittelua.
Lajien antamissa palautteissa Kuortane saa paljon kiitosta yhteistyöstä painopistelajien kanssa. Palautteiden mukaan suurimmat kehittämiskohteet liittyvät lääkäri- ja terveydenhoitopalveluihin, joita ei ole
kokoaikaisesti ja nopeasti saatavilla valmennuskeskuksessa harjoitteleville urheilijoille. Lisäksi lajit toivovat vieläkin suurempaa keskittymistä vain urheiluun, sillä urheiluopiston tilat ovat aktiivisessa käytössä,
mikä vaikuttaa myös urheilijoiden harjoitusmahdollisuuksiin.
Nuorten maajoukkuevalmennuksessa Kuortaneen rooli on samanlainen kuin aikuistenkin ja painopistelajitkin ovat samat. Nuorten valmennuksessa valmennuskeskuksen roolissa korostuu laji- ja fysiikkavalmennus sekä ominaisuuksien testaaminen.
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KUORTANE VALTAKUNNALLISENA VALMENNUSKESKUKSENA
• Viisi HUY:n 1. korin lajikumppania
• Hyvä toimintamalli lajien maajoukkuetoiminnan kehittämisessä
• Urheilulukio, johon rekrytoidaan urheilijoita valtakunnallisesti
• Akatemia/Vake vaikuttaa koko maakunnan valmennustoimintaan
• Keskuksessa huippu-urheiluosaamista, jota voitaisiin jakaa paremmin valtakunnallisesti

5.7 LIIKUNTAKESKUS PAJULAHDEN VALMENNUSKESKUS
Pajulahden valmennuskeskuksen visiona on olla kansainvälisen tason huippuvalmennuskeskus – Olympic
and Paralympic Training Centre. Vision toteuttamiseksi Pajulahti pyrkii olemaan harjoittelu- ja leirityspaikka entistä suuremmalle kansainvälisen tason huippu-urheilijajoukolle, kehittämään huippuolosuhteita ja –osaamista valituissa painopistelajeissa sekä kehittämään päivittäisvalmennusta ja terveydenhuollon palveluja yhdessä Päijät-Hämeen urheiluakatemian kanssa. Pajulahti on 2000-luvulla panostanut
vahvasti huippu-urheiluolosuhteiden rakentamiseen. Seuraavana vuorossa on panostaminen osaamisen
kehittämiseen.
Liikuntakeskus Pajulahti uudisti strategiansa vuonna 2013. Valmennuskeskuksen osalta Pajulahti haluaa
hakea kokonaisvaltaista valmennuskeskusroolia, joka sisältää vahvan yhteyden paikallisen tason urheiluseura- ja akatemiatoimintaan, lajikumppanuuksia sekä panostuksen kansainvälisen toiminnan kasvattamiseen. Strategiassa valmennuskeskuksen toiminnan painopistettä siirretään lajiliitoista seuroihin.
Toisaalta opiston strategia nojaa vahvasti laajaan leiritystoimintaan. Valmennuskeskuksella on edelleen
selvästi eniten yhteistyösopimuksia eri lajiliittojen ja urheiluseurojen kanssa. Jalkapallon seura- ja piirileiritys muodostaa opiston suurimman vuorokausikertymän, 26 % kokonaisvuorokausimäärästä. Pajulahden toimintaympäristössä suuri muutos oli armeijan urheilukoulun lakkauttaminen Lahdesta sekä
hajasijoittaminen Helsinkiin ja Kajaaniin.
Pajulahden valmennuskeskus määritteli keskeisiksi tehtävikseen:
1. Valmennusosaaminen (ammattivalmennus, kehityshankkeet, valmentajakoulutus) (35 % valmennuskeskuksen toiminnan kokonaisuudesta)
2. Valmennus- ja leirityspalvelut sekä olosuhteet (40 %)
3. Tukipalveluosaaminen (testaus, harjoittelun seuranta, hieronta…) (10 %)
4. Valmennuksen ja opiskelun yhdistäminen (7 %)
5. Alueellinen ja valtakunnallinen verkostotyö (8 %)

Valmennuskeskuksen toimintakulttuuri
Pajulahden valmennuskeskuksen johtaminen noudattelee opistojen perusmallia, jossa henkilökohtaisella vuorovaikutuksella on vahva rooli. Valmennuskeskuksen strategia on osa koko opiston strategiaa, joka
uusittiin viimeksi vuonna 2013. Kyseisessä strategiassa huippu-urheilu on yksi kolmesta keskeisestä valin-
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nasta Pajulahdessa. Strategiassa Pajulahden valmennuskeskustoimintaa määritellään edelleen vahvasti
vuorokausikertymien ja lajiasiakkuuksien kautta. Keskeisinä kehityskohteina nähdään urheilijan polun,
alakoulusta lähtien, luominen Pajulahteen sekä tukipalvelukokonaisuuden rakentaminen.
Operatiivisella tasolla valmennuskeskuksen johtaja raportoi yhdessä rehtorin kanssa keskuksen toiminnasta säännöllisesti hallitukselle. Vuorokausimäärät ovat keskeisiä seurantamittareita. Raportoinnissa ei
ole käytössä erityisiä malleja tai työkaluja. Asiakaspalautetta Pajulahti kerää säännöllisesti opistolla kävijöiltä. Lisäksi valmennuskeskuksen työntekijät keskustelevat säännöllisesti eri lajien valmentajien kanssa.
Valmennuskeskus kokoontuu sisäisiin palavereihin kerran kuukaudessa. Pajulahden vahvuutena on osaamisen laatuhanke, jossa on kartoitettu myös valmennuskeskuksen osaamista sekä luotu tulevaisuuden
osaamissisältöjä. Hanke loppuu vuoden 2015 aikana ja siirtyy osaksi liikuntakeskuksen käytäntöjä seuraavan vuoden alusta lähtien.
Pajulahden valmennuskeskuksen vastuut on jaettu toiminnoittain (testaus, valmentajat, opinto-ohjaus).
Lisäksi kaksi henkilöä vastaa keskeisestä lajiyhteistyöstä (tennis, paralympia). Prosesseja kehitetään arjen
toimintojen yhteydessä sekä yhteistyökumppaneita kuunnellen. Valmennuskeskuksen johtaja on toiminut Päijät-Hämeen urheiluakatemian puheenjohtajana. Prosessit alueen yhteisen toimintamallin löytämiseksi ovat kesken. Päijät-Hämeessä on vahva tihentymä (Pajulahti, Vierumäki, Akatemia, Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu) urheiluorganisaatioita.
Pajulahdella on paljon kumppaneita (Taulukko 8). Valmennuskeskus ilmoitti omaavansa sopimukset yhteensä 34 lajiliiton ja 27 urheiluseuran kanssa. Lisäksi keskuksella on kaksi urheiluakatemiakumppania
(Päijät-Häme ja Kymenlaakso). Valmennuskeskus käy sopimusneuvottelut vuosittain. Strategisten kumppaneiden kanssa (SUL, Judoliitto, VAU, Paralympiakomitea, Tennisliitto, Karateliitto, Lahden Tennisseura,
Päijät-Hämeen urheiluakatemia, Sulkapalloliitto, Pyöräilyunioni) vuorovaikutus on jatkuvaa ja yhteistyötä suunnitellaan olympiadin aikajänteellä. Pajulahti on mukana yhteensä yhdeksän valmentajan palkkauksessa yleisurheilussa, judossa, maastohiihdossa, vammaisurheilussa sekä tenniksessä.

TAULUKKO 8. Pajulahden valmennuskeskuksen lajiliittokumppanuudet 1987, 2000, 2011 ja 2015.

Pajulahti

1987
2000
2011
2015
Paini, painonnosto,
Nyrkkeily, paini,
yleisurheilu, tennis,
yleisurheilu, judo,
nyrkkeily, judo, jää- yleisurheilu (nuoret),
vammaisurheilu,
paraurheilu, tennis,
urheilu, sisäpalloilu,
SVoLi (aerobic)
lentopallo, paini,
karate, sulkapallo,
pöytätennis, jalkajudo, nyrkkeily, tanssi, pyöräily + sopimus
pallo
pesäpallo, sulkapallo, 27 lajiliiton kanssa
karate, taido, pikaluistelu, am. jalkapallo

Arvioinnissa haastateltiin neljä Pajulahden ilmoittamaa strategista kumppania (SUL, Judoliitto, VAU ja
paralympiakomitea). Haastatelluista kumppaneista VAU (maalipallo) oli selkeimmin keskittänyt toimintaansa valmennuskeskukseen. Judossa Pajulahti on yksi kolmesta (Varala, URHEA) ja yleisurheilussa yksi
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monista (Kuortane, Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Lappi, Virpiniemi, Eerikkilä, Tanhuvaara) keskuksista.
Laajin yhteistyö on yleisurheilulla, jossa leiritystä toteutetaan ennen kaikkea Pajulahdessa ja Kuortaneella. Yleisurheilun huipulle tähtäävää päivittäisvalmennusta ollaan keskittämässä Helsinkiin, Tampereelle
ja Jyväskylään. Judossa kumppanuus pohjautuu alle 18-vuotiaiden ja naisten päivittäis- ja maajoukkuevalmennukseen. Maalipallossa ja vammaisurheilussa Pajulahti on leiritys- ja kilpailupaikka, joka saa paljon kiitosta esteettömien olosuhteiden luomisesta. Valmentajien yhteispalkkaus muodostaa keskuksen
ja strategisten lajien kumppanuuksien perustan. Kriittisessä tarkastelussa kyse on enemmän taktisesta
kuin strategisesta kumppanuudesta, varsinkin kun yksikään opiston keskeisistä lajeista ei ole keskittänyt
toimintaansa ainoastaan Pajulahteen.
Valmennuskeskuksen kumppanit olivat pääosin tyytyväisiä yhteistyöhön valmennuskeskuksen kanssa.
Judo on omaan toisen asteen kaksoisuramalliinsa jopa erittäin tyytyväinen. Pajulahden ja valmennuskeskuksen henkilökuntaa pidettiin palveluhalukkaana. Kaikkien vastaajien kohdalla suurimpana kritiikkinä
esiin nousi Pajulahden syrjäinen sijainti ja esimerkiksi se, että opistolle ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla.
Syrjäinen sijainti vaikuttaa nimenomaan päivittäisvalmennuksen toteuttamiseen keskuksessa. Yleisurheilussa Pajulahdella nähtiin tulevaisuuden rooli valmentajakoulutuksessa sekä paikallisessa ja alueellisessa
lapsi- ja nuorisovalmennuksessa. Vammaisurheilussa Pajulahteen toivottiin laajempaa vammaisurheilun
osaamista, jota voitaisiin hyödyntää systemaattisemmin.

Osaaminen – sen kehittäminen ja jakaminen
Pajulahden valmennuskeskuksen osaaminen on laaja-alaista, mikä näkyy hyvin osaamisprofiilikuvaajasta
(Kuvio 6) ja tarkastelemalla valmennuskeskuksen työntekijöiden toimenkuvaa ja osaamista (Taulukko 9).
Pajulahden vahvuus on valmennus- ja testausosaamisessa, sillä valmennuskeskuksessa on töissä kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti 14 urheiluvalmennuksen ammattilaista, joista useilla on vielä kansainvälistä näyttöä valmennusosaamisestaan. Sen lisäksi Pajulahden toimitusjohtaja/rehtori on kansainvälisen
tason valmennuksen ammattilainen. Pajulahden valmennusosaaminen kohdistuu erityisesti kahteen
painopistelajiin: yleisurheilu ja tennis (yhteensä 9 työntekijää). Urheilijatestauksen osalta Pajulahdessa on käytössä monipuoliset ja viimeisintä teknologiaa hyödyntävät testausmenetelmät, joita käyttävät
alan ammattilaiset. Pajulahden tavoitteena olevassa täyden palvelun valmennuskeskuksessa suurimmat
puutteet ovat lääkäri- ja terveyspalvelujen saatavuudessa sekä urheilijan elämänhallinta- ja uraohjauksessa. Pajulahdella on olympiakomitean Olympic Training Center status.
Pajulahden valmennuskeskus erottuu kaikista muista valmennuskeskuksista vammaisurheilun huomioimisessa. Valmennuskeskuksessa on palkattuna työntekijänä vammaisurheilun koordinaattori ja mm.
vammaisten esteettömään liikkumiseen on kiinnitetty kiitettävästi huomiota valmennuskeskuksen
alueella. Pajulahden valmennuskeskuksella on myös Paralympic Training Center status.
Kuviossa 6 on esitetty kuuden eri osaamisalueen arviointi Pajulahden valmennuskeskuksessa pohjautuen
pääosin ASPC:n (Association of Sport Performance Centres) luokitukseen. Arviointi perustuu Pajulahden
omaan arviointikäynneillä tehtyyn itsearviointiin sekä arviointiryhmän näkemykseen suhteessa muihin
arvioinnissa mukana olleisiin valmennuskeskuksiin. Arvioinnissa on otettu huomioon myös kuinka suuri
rooli ja merkitys osaamisella on suomalaisen huippu-urheilun näkökulmasta.
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Valmennus
4,0
3,0
Osallistuva
asiantuntijatoiminta

2,0

Terveydenhuolto ja
urheilulääketiede

1,0
0,0

Urheilijatestaus ja
harjoittelun seuranta

Valmentajakoulutus

Elämänhallinta, urheilijan
koulutus ja urapolku

KUVIO 6. Kuuden osaamisalueen arviointi ASPC:n luokittelun mukaan: 1 = Kehitettävä (Developing), 2 =
Määritetty (Defined), 3 = Kehittynyt (Advanced) ja 4 = Huippuluokka (Best-in-Class). Kuviossa Pajulahti
on sinisellä ja yhdeksän arvioinnissa olleen valmennuskeskuksen keskiarvo on oranssilla katkoviivalla.
TAULUKKO 9. Valmennuskeskuksessa päätoimisesti ja osa-aikaisesti työtä tekevät henkilöt syksyllä 2015.
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Henkilö

Toimenkuva

Levola Mikko
Karjalainen Jukka
Kemppinen Jonne
Kuorikoski Tero
Kuutamo Osku
Pöyhönen Essi
Suutarinen Harri
Vilmi Nikke
Erkinheimo Jaakko
Favén Otto
Hakkarainen Erik
Immonen Jari
Kainulainen Pekka
Nuutinen Niko
Ribbon Steve
Sorvisto Juha
Virlander Rami

Valmennuskeskusjohtaja
Valmentaja / tennis
Jalkapallokoordinaattori
Hankekoordinaattori
Vammaisurheilukoordinaattori
Testaus ja ensiapukoulutus
Valmentaja / tennis
Valmennuksen kehittäjä
Yleisurheilun seurakehittäjä
Valmentaja / NOV judo
Valmentaja / tennis
Valmentaja / maastohiihto
Koulutuspäällikkö / tennis ja VAT tutkinnon johtaja
Urheilupsykologi
Valmentaja / seiväshyppy
Liikuntafysiologi
Lajivalmentaja / kestävyysjuoksu
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Päätoiminen /
Osa-aikainen
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA

Henkilöstö ja osaaminen. Pajulahden valmennuskeskusta johtaa päätoiminen valmennuskeskusjohtaja
Mikko Levola. Lähes kaikilla työntekijöillä (14/17) on liikunta-alan koulutus. Valmennuskeskuksessa on
hyvä sekoitus sekä kokeneita oman alansa asiantuntijoita, että nuorempia alan ammattilaisia. Päätoimisista ja osa-aikaisista työntekijöistä viidellä (29 %) on työkokemusta urheilualalta vähintään 10 vuotta
keskiarvon ollessa 9,9 v (0-28 v). Valmennuskeskuksen 8 päätoimisen ja 9 osa-aikaisesti valmennuskeskukselle työtä tekevän työntekijän osaaminen jakautuu laajasti eri lajien valmennukseen, ominaisuuksien
testaamiseen, valmentajakoulutukseen, urheilufysiologiaan, biomekaniikkaan sekä urheilupsykologiaan
(Taulukko 9). Edellä mainittujen 17 työntekijän lisäksi valmennuskeskuksessa on syksyllä 2015 kolme päätoimista myyntisihteeriä, harjoittelija ja oppisopimuskoulutuksessa oleva työntekijä.
Vuoden 2011 arviointiin verrattuna Pajulahden valmennuskeskus on menettänyt painin myötä hieman
asemaansa kamppailu-urheilukeskuksena, vaikka Pajulahdella on edelleen hyvät olosuhteet kamppailulajien harjoitteluun. Valmennuskeskuksessa toimivien työntekijöiden määrä on myös laskenut 22:sta
17 työntekijään ja valmennuskeskus on neljän vuoden aikana myös kokenut henkilövaihdoksia ja nuorennusleikkauksia, joten kokemusta on nykyisillä työntekijöillä vähemmän kuin neljän vuoden takaisella
työyhteisöllä.
Valmennusosaaminen. Useilla valmennuskeskuksen palkkaamilla valmentajilla on kansainvälistä näyttöä
valmennusosaamisestaan. Valmennuskeskuksessa on painopistelajina yleisurheilu ja maalipallo olympiakomitean huippu-urheiluyksikön määrittämistä painopistelajeista. Valmennuskeskus tarjoaa valmentajille mahdollisuuden osaamisen kehittämiselle valmennuskeskuksessa.
Terveydenhuolto ja urheilulääketiede. Terveydenhuoltopalveluista urheiluhierontaa on saatavilla urheiluhierontakoulun palveluna ja urheilupsykologiapalvelua on osa-aikaisesti tarjolla.
Urheilijatestaus ja harjoittelun seuranta. Pajulahden valmennuskeskuksessa on pitkä historia urheilijoiden testauksessa. Tällä hetkellä testausta tekevät vähän työkokemusta omaavat testauksen
ammattilaiset. Valmennuskeskuksessa on kuitenkin saatavilla erittäin monipuoliset testausmenetelmät
ja –palvelut, jotka soveltuvat monien eri lajien käyttöön.
Elämänhallinta, urheilijan koulutus ja urapolku. Valmennuskeskuksessa on ammattilaisia, jotka auttavat
yksilöllisesti opintojen suunnittelussa sekä opintojen ja harjoittelun yhteensovittamisessa. Valmennuskeskusympäristössä on mahdollista opiskella ammattikorkeakoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa.
Valmentajakoulutus. Pajulahden valmennuskeskus järjestää valmentajan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta (VAT ja VEAT). Sen lisäksi valmennuskeskus on aktiivinen kansainvälisten valmentajaseminaarien järjestäjä, kuten Euroopan yleisurheiluliiton valmentajaseminaari ja kansainvälinen tennisvalmentajaseminaari vuonna 2015. Vakiintuneena seminaarina on joka toinen vuosi järjestettävä
kestävyysseminaari.
Osallistuva asiantuntijatoiminta. Pajulahden valmennuskeskuksen asiantuntijat toimivat lajivalmennuksen ulkopuolisina asiantuntijoina pääosin maajoukkueiden leireillessä Pajulahdessa. Useat valmennuskeskuksen asiantuntijat ovat lajivalmentajina mukana eri lajien maajoukkuetoiminnassa, mutta lajivalmennuksen ulkopuolisina asiantuntijoina harjoitus- ja kilpailumatkoille he eivät juurikaan osallistu.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Pajulahden valmennuskeskuksella on meneillään useita kehittämishankkeita muiden valmennuskeskusten kuten Kuortaneen, Vuokatin ja Vierumäen kanssa sekä lajiliitto-
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jen kuten Suomen urheiluliiton, Suomen vammaisurheilun ja Suomen hiihtoliiton kanssa yhteistyössä.
Kehittämistoiminta keskittyy oman valmennuskeskustoiminnan kuten päivittäis-valmennuksen, henkilöstön laatujärjestelmän ja kansainvälistymisen kehittämiseen.
Huippu-urheilun erityistehtävä. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) määrittelemä erityinen valtakunnallinen kehittämistehtävä Pajulahden valmennuskeskukselle on kestävyyden, nopeuskestävyyden ja
vammaishuippu-urheilun kehittämiseen. Pajulahden hanketiimin vetäjänä toimii valmennuskeskusjohtaja Mikko Levola, mutta hankkeen eri osa-alueissa on omat tiimivetäjät.
Osaamisen kehittämisessä on keskitytty valmennuskeskushenkilöstön oman osaamisen kehittämiseen ja
hankkeen dokumentointi ja uuden opitun tiedon ja hyvien käytänteiden levittäminen on ollut vähäistä.
Osittain tämä johtuu jakelukanavien puutteesta, mutta myös valtakunnallisten kehittämistarpeiden huomiotta jättämisestä esimerkiksi kestävyyden ja nopeuskestävyyden osalta. Kehittämishankkeessa syntynyttä tietoa on välitetty eteenpäin valmennuskeskuksen omissa valmentajakoulutustilaisuuksissa sekä
paikallisesti valmentajayhteistyön kautta.

Valmennuskeskuksen vaikuttaminen urheilijoiden päivittäisvalmennukseen
Pajulahti on merkittävä päivittäisharjoittelukeskus, jossa harjoittelee noin 460 urheilijaa, joista noin 100
on vähintään nuorten maajoukkuetasoisia. Pajulahden urheiluopisto toimii toisen asteen ammatillisena
urheiluoppilaitoksena, jossa opiskelee noin 50-60 urheilijaa.
Valmennuskeskus on uudessa strategiassaan panostanut Lahden seudun seurayhteistyöhön. Yleisurheilussa, koripallossa ja tenniksessä on käynnissä kehitystyö, jossa valmennuskeskus kehittää seuran nuorisovalmennustoimintaa. Yleisurheilussa kuviossa on mukana myös lajiliitto ja tenniksessä Jarkko Nieminen -akatemia. Uudenlainen linjaus ei vielä näy valmennuskeskuksen rakenteessa ja myös toiminnan
tuloksia on vaikea arvioida.
Valmennuskeskus nimesi itsearvioinnissa keskeisiksi päivittäisvalmennuksen tehostamiskeinoiksi:
• Urheilun ammatillinen oppilaitos
• Lukiotoiminnan käynnistäminen yhdessä Lahden lukiotoimen kanssa valituissa painopistelajeissa
• Yläkouluikäisten talenttileirityksen käynnistäminen ja laajentaminen
• Alueen yhteistyöseurojen valmennuksen kehittämisprojektit
• Akatemiaurheilijoiden valmennuksen kehittäminen
Pajulahden valmennuskeskuksen johtaja on toiminut usean vuoden ajan Päijät-Hämeen urheiluakatemian hallituksen puheenjohtajana. Alue muodostaa haastavan toimintaympäristön urheiluakatemia-toiminnalle. Alueella toimii kaksi suurta urheiluopistoa, urheilulukio, aluejärjestö sekä vuoteen 2014 saakka
myös puolustusvoimien urheilukoulu. Näiden vahvojen toimijoiden seassa urheiluakatemialla on haasteita saada hyväksyttyä ja vahvaa asemaa muilta toimijoilta. Pajulahti on ollut urheiluakatemiatoiminnassa mukana aktiivisesti ja viime vuosina yhteys on tiivistynyt. Valmentajien yhteispalkkaus, Pajulahden
olosuhteiden hyödyntäminen sekä VAKE-johtajan toiminta akatemian puheenjohtajana ovat olleet keskeisiä kumppanuustoimintoja.
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Maajoukkue- ja talenttivalmennus
Aikuisten maajoukkuevalmennuksessa Pajulahden valmennuskeskuksen rooli on edelliseen vuoden 2011
arviointiin verrattuna hieman heikentynyt. Tämä heikennys näkyy kamppailulajien toiminnassa. Painin
maajoukkuetoimintaa on siirtynyt pois Pajulahdesta. Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön
luokittelussa ykköstason lajeista Pajulahden yhteistyökumppanina on vammattomien puolelta ainoastaan yksi - yleisurheilu. Yleisurheilun lisäksi merkittävä painopistelaji maajoukkuetasolla on vammaisurheilu, joista maalipallo kuuluu huippu-urheiluyksikön ykköstason lajeihin. Muut vammaisurheilulajit ovat
hyvin pääosin integroituneet vammattomien urheilijoiden maajoukkueleiritykseen. Muita valmennuskeskuksen kanssa sopimuksen tehneitä lajeja ovat: judo, paini, amerikkalainen jalkapallo, karate, nyrkkeily ja sulkapallo. Kolmen lajin (yleisurheilu, vammaisurheilu ja judo) kanssa valmennuskeskus ja lajiliitto
ovat palkanneet yhdessä valmentajia valmennuskeskusympäristöön toimimaan oman lajin urheilijoiden
päivittäisvalmennuksessa. Muu yhteistyö näiden lajien osalta on urheilijoiden leiritystä, testausta sekä
valmentajakoulutusta. Valmennuskeskus panostaa myös paljon yhteistyölajien harjoitteluolosuhteiden,
harjoitteluvälineistön ja tukipalveluiden kehittämiseen. Erittäin merkittävä tuki Pajulahden valmennuskeskuksen yhteistyölajeille on Pajulahden taustaorganisaation, Urheiluopistosäätiön, taloudellinen tuki
(n. 200 000 €/v) yhteistyölajiliitoille, seuroille ja yksittäisille urheilijoille. Urheiluopistosäätiö on perustanut yhteistyössä Suomen olympiakomitean kanssa Team Pajulahden tukemaan ryhmää huipulle pyrkiviä
urheilijoita. Lisäksi Pajulahdessa toimii edelleen keihäsakatemia sekä tenniksen ja judon talenttivalmennusryhmät.

PAJULAHTI VALTAKUNNALLISENA VALMENNUSKESKUKSENA
• Paljon lajikumppanuuksia ja leiritysvuorokausia – vahva strateginen kumppani puuttuu
• Vammaishuippu-urheilu huomioitu toiminnassa
• Merkittävä rooli Lahden seudun urheilijan polun kehitystyössä ja päivittäisvalmennuksessa
• Valtakunnallinen rooli osaamisen kehittämisessä pieni

5.8 SANTASPORT LAPIN URHEILUOPISTON VALMENNUSKESKUS
Lapin urheiluopiston valmennuskeskuksen tavoitteena on olla tunnustettu urheilun edelläkävijä sekä
johtava toimija ja osaaja kokonaisvaltaisessa valmennuksessa. Valmennuskeskus ”johtaa ja koordinoi
Pohjois-Suomen valmennus- ja koulutustoimintaa, on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu huippu-urheilun osaaja lumilajeissa ja taitovalmennuksessa sekä aktiivinen toimija ja vaikuttaja kansallisessa
urheiluverkostossa.”
Lapin urheiluopiston valmennuskeskuksen toiminnan linjaukset ovat pitkälti vuoden 2011 arvioinnin mukaisia. Valmennuskeskuksen emo-organisaatio, Santasport Lapin urheiluopisto, on vuoden 2014 aikana
organisoitu uudella tavalla. Urheiluopisto muodostuu ammatillisen koulutuksen, valmennuksen sekä vapaa-ajan kokonaisuuksista. Uusi osakeyhtiö Santasport Oy vastaa majoituksen, liikuntatilojen ja palvelujen myynnistä. Uudelleen organisoinnin tavoite on toisaalta selkeyttää opiston ydintehtäviä ja toisaalta
mahdollistaa opiston kasvu – etenkin markkinoilla. Uuden organisaation myötä myös yhteistyötä valmennuksen ja vapaa-ajan välillä pyritään lisäämään.
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Lapin urheiluopiston valmennuskeskus sisältää sekä perinteisen valmennuskeskustoiminnan että Lapin
urheiluakatemiatoiminnan. Valmennuskeskus määritteli keskeisiksi tehtävikseen:
• Erityistehtävän (lumilajit ja taito) mukainen huippu-urheilu- ja kehittämistoiminta (20 % kokonaisuudesta)
• Muiden lajien valmennus- ja urheilutoiminta (20 %)
• Lapin urheiluakatemia ja yläkouluakatemia (30 %)
• Moniurheilukoulu (10 %)
• Valmennuksen kehittäminen, kouluttaminen ja muu (20 %)

Valmennuskeskuksen toimintakulttuuri
Valmennuskeskuksen ja urheiluakatemian johdossa ovat uudet vastuuhenkilöt aiempien siirryttyä maastohiihdon valmennusjohtoon vuoden 2014 aikana. Uusi johto oli syyskuuhun 2015 mennessä hahmotellut valmennuskeskuksen toimintamallia ja siihen tehtäviä uudistuksia, mutta prosessi oli vielä kesken.
Käytössä oli siis edellisen johdon tekemä valmennuskeskuksen strategia ja toimintamalli.
Lapin urheiluopistolla ja valmennuskeskuksella on käytössään perustyökalut toiminnan johtamiseen.
Valmennuskeskuksen toimintaa seurataan ensisijaisesti koordinaatioryhmässä, jossa painottuu talousseuranta (vrk, €). Asiakaspalautetta kerätään jonkin verran, mutta tavoitteena on tehostaa palautteen
keräämistä ja hyödyntämistä. Valmennuskeskuksen sisällä toimintaa seurataan lajiliittokumppanuuksilla
sekä akatemiassa urheilijoiden menestyksellä.
Lapin urheiluopiston operatiivinen toiminta tapahtuu tiimeissä. Valmennuskeskuksen osalta silmiin pistävää on edelleen suuri määrä eri lajien valmentajia, jotka toimivat keskuksen palkkalistoilla. Päävastuun
toiminnasta kantavat valmennuskeskuspäällikkö sekä urheiluakatemian koordinaattori. Useilla henkilöstön jäsenillä toimenkuvaan kuuluu valmennustoiminnan lisäksi jokin toinen sisällöllinen osa-alue (esim.
ravintovalmennus, yläkoulutoiminta).
Valmennuskeskuksen haasteena ovat valtakunnalliset kumppanuudet (Taulukko 10). Opiston yhteys
Suomen Hiihtoliittoon ja etenkin maastohiihtoon on edelleen tiivis. Yhteistyö Ski Sport Finlandin (alppihiihto ja freestyle) kanssa on tiivistymässä toukokuussa 2015 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Opistolla
toimii mäkihypyn ja yhdistetyn nuorten olympiavalmentaja (NOV) ja yhteistyötä tehdään maajoukkueiden valmennuksessa. Jääkiekossa, jalkapallossa ja lentopallossa yhteys on alueellinen. Painonnostossa
on vahvaa paikallista toimintaa, mutta uusien tilojen myötä kiinnostusta on myös maajoukkueleiritykseen. Opisto on itse ollut aktiivinen kumppanuussuhteiden luomisessa, mutta kokee välimatkan suureksi
useimpiin lajeihin.
TAULUKKO 10. Lapin urheiluopiston valmennuskeskuksen lajiliittokumppanuudet 2000, 2011 ja 2015.
2000
Lapin urheiluopisto Ei kumppanuuksia

36

KIHUn julkaisusarja, nro 52
VALMENNUSKESKUSARVIOINTI 2015

2011

2015

maastohiihto, mäki +
yhdistetty, alppihiihto,
jääkiekko, jalkapallo

maastohiihto, alppihiihto, mäki +
yhdistetty, jalkapallo, jääkiekko,
lentopallo,painonnosto

Osaaminen – sen kehittäminen ja jakaminen
Lapin urheiluopiston valmennuskeskuksen osaaminen on painottunut valmennusosaamiseen, mikä näkyy hyvin osaamisprofiilikuvaajasta (Kuvio 7) ja tarkastelemalla valmennuskeskusympäristössä toimivien
henkilöiden määrää, toimenkuvaa ja osaamista (Taulukko 11). Lapin valmennuskeskuksessa on töissä
yhteensä 26 valmentajaa yhteensä kymmenessä eri yksilö- ja kolmessa joukkuelajissa, mikä tekee Lapin
valmennuskeskuksen toimintaympäristöstä päivittäisvalmennuskeskeisen. Enemmän kuin yksi valmentaja on palkattu alppihiihtoon, maastohiihtoon, yleisurheiluun, jääkiekkoon, jalkapalloon ja lentopalloon.
Lisäksi Lapin valmennuskeskuksessa toimii psyykkisen valmennuksen, taito- ja ominaisuusvalmennuksen
ja ravintovalmennuksen asiantuntijoita sekä kumppanuuden kautta fysioterapeutteja. Päivittäisvalmennuksen lisäksi Lapin erityisosaamista on akatemiatoiminta, erityisesti toiminta yläkouluakatemiamallin
kehittämisessä ja siirtämisessä muihin keskuksiin Suomessa.
Kuviossa 7 on esitetty kuuden eri osaamisalueen arviointi Lapin valmennuskeskuksessa pohjautuen pääosin ASPC:n (Association of Sport Performance Centres) luokitukseen. Arviointi perustuu Lapin omaan
arviointikäynneillä tehtyyn itsearviointiin sekä arviointiryhmän näkemykseen suhteessa muihin arvioinnissa mukana olleisiin valmennuskeskuksiin. Arvioinnissa on otettu huomioon myös kuinka suuri rooli ja
merkitys osaamisella on suomalaisen huippu-urheilun näkökulmasta.
Valmennus
4,0
3,0
Osallistuva
asiantuntijatoiminta

2,0

Terveydenhuolto ja
urheilulääketiede

1,0
0,0

Urheilijatestaus ja
harjoittelun seuranta

Valmentajakoulutus

Elämänhallinta, urheilijan
koulutus ja urapolku

KUVIO 7. Kuuden osaamisalueen arviointi ASPC:n luokittelun mukaan: 1 = Kehitettävä (Developing), 2
= Määritetty (Defined), 3 = Kehittynyt (Advanced) ja 4 = Huippuluokka (Best-in-Class). Kuviossa Santasport on sinisellä ja yhdeksän arvioinnissa olleen valmennuskeskuksen keskiarvo on oranssilla katkoviivalla.
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Henkilöstö ja osaaminen. Lapin valmennuskeskusta johtaa päätoiminen valmennuskeskusjohtaja Mikko
Pohjola, joka toimii Eero Hietasen sijaisena hänen toimiessa Suomen hiihtoliiton palveluksessa maastohiihdon valmennuspäällikkönä. Suurimmalla osalla valmennuskeskuksen päätoimisista ja osa-aikaisista
työntekijöistä (24/31) on liikunta-alan koulutus. Valmennuskeskuksessa toimivien työntekijöiden kokemus urheiluvalmennuksesta ja valmennuskeskustoiminnasta vaihtelee yhdestä vuodesta yli 20 vuoteen, joten työyhteisö on sekoitus nuorista ja kokeneista työntekijöistä. Valmennuskeskuksen seitsemän
päätoimisen ja 24 osa-aikaisesti valmennuskeskukselle työtä tekevän työntekijän osaaminen kohdistuu
pääosin eri lajien valmennukseen, mutta osaamista on myös taitovalmennuksessa, psyykkisessä valmennuksessa ja fysioterapiassa.
Vuoden 2011 arviointiin verrattuna Lapin valmennuskeskus on vahvistanut asemaansa päivittäisvalmennuksessa työtä tekevien valmentajien yhteisönä, sillä päätoimisten ja osa-aikaisten työntekijöiden yhteenlaskettu määrä on noussut 19:stä 31:een. Valmennuskeskuksesta on kuitenkin lähtenyt kaksi merkittävässä asemassa ollutta ammattilaista (valmennuskeskusjohtaja ja akatemiakoordinaattori) väliaikaisesti
muihin tehtäviin, mikä vaikuttaa myös valmennuskeskuksen osaamiseen. Lapin valmennuskeskuksella on
enemmän paikallista kuin valtakunnallista vaikuttavuutta kilpa- ja huippu-urheilussa.
Valmennusosaaminen. Useilla valmennuskeskuksen palkkaamilla valmentajilla on kansainvälistä näyttöä valmennusosaamisestaan. Valmennuskeskuksen valmentajat tekevät työtä kuitenkin vain yhdessä
Suomen olympiakomitean määrittämässä painopistelajissa, maastohiihdossa. Muut yhteistyölajit eivät
ole valtakunnallisia painopisteitä tai valmennuskeskuksen toiminta on pääosin paikallista/alueellista. Valmennuskeskuksen työympäristö antaa kuitenkin hyvän mahdollisuuden ammattitaidon kehittymiseen.
Terveydenhuolto ja urheilulääketiede. Terveydenhuollon palveluista urheiluhierontaa ja urheilufysioterapiaa on saatavilla jatkuvasti ja muut palvelut ovat vain osa-aikaisesti saatavilla. Lisäksi akatemiassa on
viikoittain fysioterapeutin ja lääkärin konsultaatiovastaanotto.

TAULUKKO 11. Valmennuskeskuksessa päätoimisesti ja osa-aikaisesti työtä
tekevät henkilöt syksyllä 2015.
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Henkilö

Toimenkuva

Pohjola Mikko
Kumpuniemi Mervi
Muranen Ville
Parkkisenniemi Susanna
Pätsi Veli-Matti
Seppänen Kari
Tuokko Virpi
Cajan Olli
Dementjeff Jarmo
Hyyppä Janne
Kaipald Aivor
Kivistö Riikka

Valmennuskeskuspäällikkö (vs)
Valmentaja/voimistelu
Kouluttaja (VAT), valmentaja
Valmentaja/yleisurheilu + moniurheilukoulu
Valmentaja/taito
Yläkouluakatemian koordinaattori
Valmentaja/lentopallo + ravintovalmennus
Valmentaja/alppi- ja freestyle sekä taito
Akatemiavalmentaja
Valmentaja/maastohiihto
Valmentaja/lentopallo
Testauspäällikkö
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Päätoiminen /
Osa-aikainen
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
OA
OA
OA
OA
OA

Koskela Ossi
Lempinen Jari
Mäkikyrö Teemu
Määttä Saija
Oksanen Ville
Piittinen Milja
Rautio Liisa-Maija
Shemeikka Jukka
Sirviö Leena
Suvala Santeri
Tauriainen Vesa
Tiihonen Kalle-Pekka
Toivola Juuso
Tuomikoski Petri
Ulvas Kimmo
Uramo Mika
Vazana Joona
Viirret Tommi
Ylipulli Jukka

Valmentaja/jalkapallo
Lajivastaava/jääkiekko
Valmentaja/lentopallo
Valmentaja/fysiikkavalmennus, painonnosto
Valmentaja/NOV maastohiihto
Valmentaja/taitoluistelu
Akatemiavalmentaja/jalkapallo
Valmentaja/uinti
Testiaseman laboratoriopalvelut
Valmentaja/jalkapallo
Valmentaja/jalkapallo
Akatemiavalmentaja/yleisurheilu, kouluyhteyshenkilö
yläkouluakatemiassa
Urheiluakatemiakoordinaattori, valmentaja/jääkiekko
Valmentaja/NOV alppihiihto
Akatemiavalmentaja/voimavalmennus
Valmentaja/jääkiekko
Psyykkisen valmennuksen asiantuntija
Valmentaja/alppihiihto
Valmentaja/NOV mäkihyppy + yhdistetty

OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA

Urheilijatestaus ja harjoittelun seuranta. Valmennuskeskuksen testiasemalla on urheilijoiden testaukseen soveltuvia testejä saatavilla. Maajoukkueista alppihiihto ja freestyle ovat vuonna 2015 aloittaneet
käyttämään valmennuskeskusta ominaisuuksien ja harjoittelun seurantaan säännöllisesti.
Elämänhallinta, urheilijan koulutus ja urapolku. Valmennuskeskuksessa ja urheiluakatemiassa on ammattilaisia, jotka auttavat urheilijan opintojen suunnittelussa, elämänhallinnassa ja harjoittelun yhteensovittamisessa. Valmennuskeskuksessa on mahdollista opiskella toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksissa.
Valmentajakoulutus. Valmennuskeskus järjestää ammatillista valmentajakoulutusta mutta kansainvälisiä valmentajaseminaareja ei ole viime vuosina Lapissa järjestetty.
Osallistuva asiantuntijatoiminta. Valmennuskeskuksen asiantuntijat osallistuvat lajien valmennustoimintaan lähinnä vain silloin, kun urheilijat harjoittelevat Lapin urheiluopistolla. Valmennuskeskuksessa
on useita eri lajien valtakunnallisina lajivalmentajina toimivia valmentajia, jotka kiertävät joukkueiden
mukana leireillä, mutta ulkopuolisina asiantuntijoina muiden lajien leiri- ja kilpailumatkoille he eivät juurikaan osallistu. Mäkihyppy hyödyntää Lapin valmennuskeskuksen psyykkisen valmennuksen asiantuntemusta maajoukkuetoiminnassa.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Lapin valmennuskeskuksella on käynnissä joitakin kehittämishankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää valmennuskeskuksen omaa valmennustoimintaa kuten päivittäisvalmennusta ja henkilöstön osaamista sekä hankkia valmennuksen teknologisia apuvälineitä ja analyysilaitteistoja. Kehittämishankkeet toteutetaan pääosin Rovaniemen toimintaympäristön kuten Lapin
ammattikorkeakoulun ja Lapin liiton kanssa. Lapin alueen ulkopuolelta yhteistyötahona on Vuokatin urheiluopisto.
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Huippu-urheilun erityistehtävä. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) määrittelemä erityinen valtakunnallinen kehittämistehtävä Lapin valmennuskeskukselle on lumilajien kokonaisvaltaisen valmennuksen ja
yleisen taitovalmennuksen kehittäminen. Lapin hanketiimin vetäjänä toimii valmennuskeskuspäällikkö
Mikko Pohjola.
Lumilajien kokonaisvaltaisen valmennuksen kehittäminen on toteutettu yhteistyössä Vuokatin valmennuskeskuksen kanssa. Keskeisimmät kehittämiskohteet hankkeessa on verkkopohjaisen valmennus- ja
oppimisympäristön (lumilajit.fi) kehittäminen ja käyttöönotto lumilajien valmennustoimintaan ja koulutuksiin, lumilajien valmentajakoulutuksen toimintamallin kehittäminen sekä valmentajien osaamisen
lisääminen. Lumilajien osalta hanke on edennyt hyvin erityisesti maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn
osalta, mikä johtuu omalta osaltaan siitä, että em. lajiliittojen edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet
hankkeen eteenpäin viemiseen. Vuonna 2015 sovittu yhteistyö Ski Sport Finlandin kanssa vauhdittanee
muiden lumilajien kanssa tehtävää yhteistyötä.
Yleisen taitovalmennuksen osalta hanke on painottunut yleistaitovalmennukseen sekä yleistaitojen
mittauspatteriston kehittämiseen. Lumilajeista alppihiihto- ja freestylemaajoukkueet ovat saaneet leiritykseensä taitotestipatteriston, joka on otettu käyttöön vuonna 2015. Taitovalmennus on vakiintunut
yhdeksi osaksi Lapin valmennuskeskuksen päivittäisvalmennusta erityisesti lumilajeissa. Taitovalmennuksen kehittämisessä keskeinen toimija Olli Cajan tekee yksityisenä elinkeinoharjoittajana kehittämistyötä yhteistyössä Lapin urheiluopiston kanssa.

Valmennuskeskuksen vaikuttaminen urheilijoiden päivittäisvalmennukseen
Lapin urheiluopisto on merkittävä kaupunkivalmennuskeskus. Merkitys on suuri erityisesti paikallisesti ja
alueellisesti. Opistolla harjoittelee päivittäin 150 urheilijaa, joista 40 on vähintään nuorten maajoukkuetasoisia. Akatemian toiminnassa on mukana lisäksi noin 90 urheilijaa. Päivittäisvalmennukseen voidaan
laskea myös valmennuskeskuksen organisoima paikallinen moniurheilukoulu (430 osallistujaa). Yläkoululeirityksessä on lisäksi 120 urheilijaa.
Valmennuskeskus- ja akatemiakokonaisuudessa toimii noin 40 valmentajan yhteisö, johon kuuluu lisäksi
18 Lapin AMK:n opiskelijavalmentajaa. Päätoimisia valmentajia on 20, joista viisi tekee valmennustyötä
opiston lisäksi muille työnantajille. Akatemiassa on kuusi päälajia, joista maastohiihto, alppihiihto sekä
mäkihyppy ovat myös valmennuskeskuksen strategisia kumppaneita.
Valmennuskeskuksen vahvuutena päivittäisvalmennuksessa on laaja ammattivalmentajajoukko yhdistettynä AMK-opiskelijavalmentajiin sekä kattavaan palvelupakettiin, joka on tarjolla opistolla. Samat valmentajat ovat tekemisissä urheilijoiden kanssa koko akatemiapolulla yläkoulusta korkea-asteelle. Lapin urheiluopiston valmennuskeskus on toteuttanut seuraavia päivittäisvalmennuksen kehittämis-toimenpiteitä:
• Lapin urheiluakatemian valmentajat on rekrytoitu pääasiassa valmennuskeskuksella työskentelevistä valmentajista. Näin ollen akatemiavalmentajat toimivat pääosin kokopäivätoimisesti valmennustehtävissä.
• Taito- ja fysiikkaharjoitteluryhmät sekä valmennuksen tukipalvelut ovat jatkuvasti osana Lapin
urheiluakatemian toimintaa.
• Leirimallinen yläkouluakatemia, joka auttaa kehittämään nuorille urheilijoille parempia valmiuksia
hyödyntää Lapin urheiluakatemian päivittäisvalmennuksen palveluja ja olosuhteita myöhemmässä vaiheessa sekä pääasiassa lapsille ja nuorille suunnattu moniurheilukoulu, joka tarjoaa moni-
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puolista ja korkealaatuista päivittäisvalmennustoimintaa hyvien valmentajien johdolla tavoitteellisen urheilun parissa.
• Yhteistyö toisten urheiluakatemioiden, mm. Vuokatti-Ruka, OSUA, Kuortane, kanssa. Esim. urheilijavaihto, yhteisten toimintatapojen ja yhtenäisen urheilijapolun rakentaminen, valmennus- ja
asiantuntijayhteistyö.
• Valmennuskeskus toimii Lapin AMK:n valmennuksen opiskelijoiden ensisijaisena työharjoittelupaikkana. Opiskelijat toimivat valmennuksen ja valmennuksen tukipalvelujen tehtävissä Lapin
urheiluakatemiassa sekä muussa valmennuskeskuksen toiminnassa.
• Valmennusyhteistyö lähialueen seurojen ja muiden urheilutoimijoiden kanssa Lapin urheiluakatemian, yläkouluakatemian ja moniurheilukoulun toiminnassa sekä seurojen valmennustoiminnassa.

Maajoukkue- ja talenttivalmennus
Aikuisten maajoukkuevalmennuksessa Lapin rooli edelliseen vuoden 2011 arviointiin verrattuna on pysynyt lähes muuttumattomana. Kaiken kaikkiaan valmennuskeskuksen rooli on melko pieni eri lajien maajoukkuevalmennuksessa. Merkittäviä maajoukkuetoiminnan kumppanuuksia on maastohiihdossa, mäkihypyssä, alppihiihdossa ja freestylessä. Maastohiihdon B-maajoukkueen eli haastajaryhmän valmennus
on Lapin valmennuskeskuksen valmentajien vastuulla ja yhteistyötä tehdään myös A-maajoukkueen
kanssa. Lisäksi maastohiihtoon on perustettu uusi valtakunnallinen valmennusryhmä; akatemiaryhmä,
jossa on noin 20 urheilijaa. Ryhmä toimii leiritysperiaatteella tukikohtanaan Santasport. Maastohiihto kuuluu Suomen olympiakomitean ykköstason lajeihin. Mäkihypyn osalta nuorten maajoukkueen valmennus on Lapin valmennuskeskuksen valmentajien vastuulla sekä aikuisten maajoukkueen psyykkinen
valmennus. Alppihiihto- ja freestylemaajoukkueet ovat aloittaneet taito- ja fysiikkavalmennuksen sekä
testauksen osalta yhteistyön Lapin valmennuskeskuksen valmennuksen asiantuntijoiden kanssa. Valmennuskeskus on mukana myös jääkiekon naisten maajoukkueen valmennuksessa yhteispalkkausjärjestelyn kautta. Edellä mainittujen lisäksi painonnostomaajoukkue leireilee Lapin valmennuskeskuksessa,
mutta valmennuskeskuksen rooli on pääasiassa olosuhteiden tarjoaminen. Lapin valmennuskeskuksen
kehittämistoimenpiteet keskittyvät erityisesti lumilajien kuten maastohiihdon, alppihiihdon, freestylen,
mäkihypyn ja yhdistetyn valmennuksen kehittämiseen sekä yhteistyön kehittämiseen em. lajiliittojen
kanssa. Lapin valmennuskeskuksessa ei ole omaa erityistä talenttivalmennusryhmää.

SANTASPORT VALTAKUNNALLISENA VALMENNUSKESKUKSENA
• Opistolla merkittävä panostus ammattivalmennukseen
• Vahva rooli paikallisessa päivittäisvalmennuksessa
• Yhteinen intressi lumilajien kehittämisessä Vuokatin valmennuskeskuksen kanssa

5.9 SUOMEN URHEILUOPISTON VALMENNUSKESKUS
Suomen urheiluopiston valmennuskeskuksen visiona on olla urheilumaailman tiedostama ja tunnustama
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valmennuskoulutuksen kehittäjä ja strategisten lajiensa johtava kansainvälinen kehityskeskus. Suomen
urheiluopiston toimintaympäristö Vierumäellä on kasvanut perinteisestä urheiluopistotoiminnasta vahvaksi liikunta-, hyvinvointi-, koulutus- ja matkailukeskittymäksi. Alueen liikevaihdoksi arvioidaan noin 40
m€, josta urheilutoiminnan osuus on vain noin 4 m€. Opiston toiminnan suuntaaminen avoimemmin
markkinoille on selvästi nähtävissä toimintasuunnitelmissa, joissa erilaisilla tuotteilla ja tuotekehittelyillä
on merkittävä rooli.
Suomen urheiluopisto kokee vahvuudekseen 90 liikunta-alan ammattilaisen sekä 400 päätoimisen sekä
400 monimuoto-opiskelijan muodostaman kokonaisuuden, jossa toiminnan ohjenuoraksi on nostettu
työelämälähtöisyys. Valmennuskeskuksen, urheiluopiston sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rajapintoja on häivytetty. Opisto on työstänyt uutta toimintamallia kahden vuoden ajan ja nyt toiminta alkaa
saada haluttua muotoa. Huippu-urheilutoiminnan kannalta uudistus on merkinnyt VAKEa laajemman
urheilutiimin kehittämistä. Urheilutiimiin kuuluu 20 osaajaa opistolta ja Haaga-Heliasta. Urheilutiimin
osaaminen kattaa valmennusosaamista, urheiluosaamista (johtaminen) sekä seuratoimintaosaamista.
Opiston valmennuskeskuksen erityistehtävänä on valmennusosaamisen kehittäminen. Kokonaisuutta on
kehitetty linjausten mukaisesti työelämälähtöisesti sekä oman Vierumäki -pedagogiikan mukaisesti. Vierumäki -pedagogiikka korostaa kokonaisvaltaista valmennusta ja valmentajuuden merkitystä. Linjaus on
osittain syntynyt vastapainona Jyväskylän yliopiston tarjoamalle luonnontieteellispainotteiselle valmentajakoulutukselle. Vierumäki -pedagogiikka on integroitu opiston koulutuksiin sekä seminaareihin. Tämän lisäksi osaamisen kehittämisen työkaluna on kokonaisvaltainen valmennustoiminnan kehittäminen
(hockey centre). Opisto myös järjesti kouluttajakoulutusta valmennuskoulutuksesta vastaaville henkilöille, mutta tämä hanke on loppunut.
Valmennuskeskus määritteli keskeisiksi tehtävikseen:
1. Valmennusosaamisen kehittäminen valmentajakoulutusprosesseissa (30 % valmennuskeskuksen
kokonaistoiminnasta)
2. Strategisten yhteistyölajiliittojen yhteistoiminta (30 %)
3. Seuraleirit ja turnaukset (10 %)
4. Valmennustyökalujen kehittäminen (10 %)
5. Valmennuskeskus / HUY –yhteistoiminta (10 %)

Valmennuskeskuksen toimintakulttuuri
Suomen urheiluopiston valmennuskeskustoiminnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia v. 2011 jälkeen. Myönteisiä muutoksia ovat olleet jääkiekon kehityskeskuksen ja valmennuskeskuksen toiminnallinen yhdistäminen sekä Hockey Centre -työkalun tuotteistaminen myös muiden lajien käyttöön. Keskusta
heikentäviä asioita ovat olleet henkilöstön väheneminen sekä usean osaajan siirtyminen muihin tehtäviin. Osana uudistuksia valmennuskeskus on osana koko Vierumäen kokonaisuutta siirtynyt uudenlaiseen toimintakulttuuriin, jossa eri tahojen osaajista koostuvat tiimit vastaavat toiminnasta. VAKE –arvioinnissa mukana olleet opiston edustajat myönsivät, että toimintaa harjoitellaan vielä. Tämä näkyi myös
lajiliittokumppaneiden vastauksissa. Tiimiytyminen ei ole merkinnyt parempaa palvelua lajeille. Tosin
jääkiekkoliitto, opiston suurimpana omistajana, on erittäin tyytyväinen valmennuskeskustoimintaan.
Suomen urheiluopistolla on käytössään useita moderneja johtamisen työkaluja, joita hyödynnetään
toiminnan johtamisessa. Käytettävien johtamisen työkalujen suhteen opisto ja valmennuskeskus ovat
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hyvällä tasolla. Valmennuskeskuksen vahvuutena on eittämättä jääkiekon kehityksen konsepti (Hockey
Centre), sekä siitä muokatut muut lajisovellukset. Haasteena ovat erilaisten työkalujen ja palautteiden
tuottaman tiedon systemaattinen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä, uuden toimintamallin näkyminen lajiyhteistyössä niin, että lajit todella saavat lisäarvoa valmennuskeskuksesta sekä huippu-urheilukulttuurin näkyminen Vierumäen kokonaisuudessa.
Suomen urheiluopisto omaa vahvan historian useiden lajien koulutus- ja leirityspaikkana. Opisto on
2000-luvulla opittu tuntemaan erityisesti jääkiekon valtakunnallisena ja kansainvälisenä keskuksena.
Opiston lajikumppanuudet ovat 2000-luvulla vähentyneet (Taulukko 12). Vuoden 2011 arvioinnin jälkeen koripallo ja ammunta ovat siirtäneet maajoukkuetoimintaansa muualle. Valmennuskeskuksella on
useita (12 kpl) muita kumppaneita, joista merkittävimpiä ovat kansainvälinen jääkiekkoliitto ja CAR Sierra
Nevada.
TAULUKKO 12. Suomen urheiluopiston valmennuskeskuksen lajikumppanuudet
v. 1987, 2000, 2011 ja 2015.
1987
Suomen
Yleisurheilu
urheiluopisto
(kest.juoksu),
jääkiekko,
suunnistus,
koripallo, lentopallo,
judo, tennis, squash,
alppilaji,
ampumahiihto, autourheilu,
freestyle,
hiihtosuunnistus,
jousiammunta, karate,
miekkailu, moottoriurh., paini, painonnosto,
pikaluistelu,
pyöräily, soutu, uinti

2000
curling, golf,
jääkiekko,
kaukalopallo,
koripallo,
lentopallo,
pöytätennis,
ringette, taido,
taitoluistelu,
tanssi, tennis,
uinti,
urheilusukellus

2011
jääkiekko,
koripallo,
taitoluistelu,
uinti, golf,
painonnosto,
cheerleading,
voimistelu,
ampumaurheilu,
AKK, suunnistus,
soutu, melonta,
alppihiihto,
mäki & yhdistetty

2015
jääkiekko,
taitoluistelu, golf,
uinti, AKK,
painonnosto,
cheerleading,
salibandy
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Osaaminen – sen kehittäminen ja jakaminen
Osaamisprofiilikuvaajan mukaan Vierumäen valmennuskeskuksen osaaminen on laaja-alaista (Kuvio 8).
Vierumäen vahvuus on valmentajakoulutusosaamisessa, mikä näkyy Vierumäen kampuksella työtä tekevien ihmisten toimenkuvassa ja osaamisessa (Taulukko 13). Vierumäen valmennuskeskusta ei voida
tarkastella erillisenä yksikkönä Vierumäen sisällä, sillä urheilun, liikunta- ja valmennuskoulutuksen ja
muun toiminnan rajapintoja ollaan pyritty häivyttämään. Vierumäen osaaminen on keskittynyt erityisesti jääkiekkoon, sillä valmennuskeskuksen kahdeksasta päätoimisesta työntekijästä viisi toimii jääkiekon
kansainvälisen kehityskeskuksen työntekijöinä. Jääkiekkoon on kehitetty myös verkossa toimiva harjoittelun seurantajärjestelmä Hockey Centre, jonka avulla valmentaja ja yksittäiset pelaajat voivat seurata
monipuolisesti harjoittelua ja kehittymistä.
Kuviossa 8. on esitetty kuuden eri osaamisalueen arviointi Vierumäen valmennuskeskuksessa pohjautuen pääosin ASPC:n (Association of Sport Performance Centres) luokitukseen. Arviointi perustuu Vierumäen omaan arviointikäynneillä tehtyyn itsearviointiin sekä arviointiryhmän näkemykseen suhteessa
muihin arvioinnissa mukana olleisiin valmennuskeskuksiin. Arvioinnissa on otettu huomioon myös kuinka suuri rooli ja merkitys osaamisella on suomalaisen huippu-urheilun näkökulmasta.

Valmennus
4,0
3,0
Osallistuva
asiantuntijatoiminta

2,0

Terveydenhuolto ja
urheilulääketiede

1,0
0,0

Urheilijatestaus ja
harjoittelun seuranta

Valmentajakoulutus

Elämänhallinta, urheilijan
koulutus ja urapolku
KUVIO 8. Kuuden osaamisalueen arviointi ASPC:n luokittelun mukaan: 1 = Kehitettävä (Developing), 2 =
Määritetty (Defined), 3 = Kehittynyt (Advanced) ja 4 = Huippuluokka (Best-in-Class). Kuviossa Vierumäki
on sinisellä ja yhdeksän arvioinnissa olleen valmennuskeskuksen keskiarvo on oranssilla katkoviivalla.
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Henkilöstö ja osaaminen. Vierumäen valmennuskuskuksen johtajana toimii Ismo Hämäläinen. Lähes
kaikilla valmennuskeskuksessa ja Vierumäen kampuksella toimivilla työntekijöillä on liikunta-alan koulutus. Valmennuskeskuksen henkilöstön osaaminen painottuu vahvasti valmentajakoulutukseen ja valmennukseen. Kahden valmennuskeskuksen päätoimisen työntekijän nimike on valmentajakouluttaja,
mikä kertoo, että valmennuskeskuksessa työ kohdistuu suurelta osin valmentajien kouluttamiseen. Loput
valmennuskeskuksen päätoimisista työntekijöistä tekevät töitä jääkiekon kehityskeskukselle. Vierumäen
kampuksella on useita valmennuksen ammattilaisia, joista monella on jopa kansainvälistä näyttöä
valmennuksesta, mutta siitä huolimatta itse päivittäisvalmennus on pienessä roolissa Vierumäellä.
Vierumäen osaaminen päivittäisvalmennuksessa on keskitetty verkossa toimivan Hockey Centren kehittämiseen ja ylläpitoon. Verkkojärjestelmästä on tehty omat sovellukset taitoluisteluliitolle (Figure
Centre) ja uimaliitolle (Pisara). Edellä mainittujen kahdeksan päätoimisen työntekijän lisäksi Vierumäen
kampuksella toimii yhdeksän Haaga Helian ammattikorkeakoulun valmennuksen opettajaa ja koulutuspäällikkö, kolme olympiakomitean nuorten valmentajaa (golf, taitoluistelu ja suunnistus), testauspäällikkö sekä seitsemän urheiluopiston opettajaa, jotka uuden toimintamallin mukaisesti ovat Vierumäen
kampuksen osaamisresurssia, josta hyötyy myös valmennuskeskus.
Vuoden 2011 arviointiin verrattuna Vierumäen asema henkilöstön osaamisessa on pysynyt samalla tasolla, vaikka mm. valmennuskeskuksen johtaja on vaihtunut. Vuonna 2011 Vierumäen valmennuskeskuksessa oli 9 päätoimista ja 8 osa-aikaista työntekijää, kun vuonna 2015 määrä on 8+20 työntekijää. Suuri
ero osa-aikaisesti työtä valmennuskeskukselle tekevien määrässä johtuu toimintatavan muutoksesta,
jossa Vierumäen kampuksen työntekijöiden raja-aitoja on pyritty häivyttämään. Vuonna 2011 valmennuskeskus ja jääkiekon kehityskeskus olivat selvästi toiminnallisesti erillisiä yksiköitä, mutta vuonna 2015
ne toimivat samassa valmennuskeskusyksikössä. Sen lisäksi urheiluopiston ja Haaga Helian opettajien
ja valmennuskeskustyöntekijöiden toimenkuvien rajausta on pyritty häivyttämään niin, että Vierumäen
kampus olisi yhtenäisempi.
TAULUKKO 13. Valmennuskeskuksessa päätoimisesti ja osa-aikaisesti työtä
tekevät henkilöt syksyllä 2015.
Henkilö

Toimenkuva

Hämäläinen Ismo
Andersen Robert
Kubischta Frauke
Kärki Tuomo
Laaksonen Antti
Nieminen Raino
Pekonen Pia
Varmanen Jukka
Arvaja Markus
Hirvi Mikael
Kaijomaa Berit
Kantosalo Kimmo

Valmennuskeskuksen johtaja
Projektivastaava/Hockey Centre
Projektipäällikkö
Projektipäällikkö/Hockey Centre
Projektivastaava/Hockey Centre
Valmentajakouluttaja
Valmentajakouluttaja
Projektivastaava/Hockey Centre
Valmennuksen opettaja HaagaHelia
Opettaja/seuratoiminnan kehittäminen
Valmentaja/NOV taitoluistelu
Valmennuksen opettaja HaagaHelia

Päätoiminen /
Osa-aikainen
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
OA
OA
OA
OA
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Lehmusto Teemu
Paalanen Tomi
Pohjola Pertti
Puronaho Petri
Ruutiainen Marja
Savolainen Kari
Skyttä Juha
Sorvisto Juha
Tiikkaja Jukka
Valto Riina
Varho Manu
Vasarainen Jere
Vuorimaa Timo
Vähälummukka Mika
Väisänen Marko
Örn Antti

Opettaja/urheilijoiden monimuoto-ohjelma
Valmennuksen opettaja HaagaHelia
Ohjelmajohtaja/seuratoiminnan kehittäminen
Opettaja/johtamisen erikoisammattitutkinto
Valmennuksen opettaja HaagaHelia
Valmennuksen opettaja HaagaHelia
Valmentaja/NOV golf
Testauspäällikkö
Ohjelmajohtaja jääkiekko/koulutuspäällikkö HaagaHelia
Valmennuksen opettaja/taitoluisteluvalmentaja
Opettaja/liikuntapaikkakoulutus
Asiakaspalvelu jalkapallo ja salibandy
Valmennuksen opettaja HaagaHelia
Valmennuksen opettaja HaagaHelia
Valmennuksen opettaja HaagaHelia
Valmentaja/NOV suunnistus

OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA

Valmennusosaaminen. Vierumäen valmennuskeskuksen työntekijöiden ja Vierumäen kampuksen työntekijöiden valmennusosaaminen on kansainvälistä tasoa, mutta Vierumäellä ei kuitenkaan ole kv. tasoisten urheilijoiden päivittäisvalmennusta.
Terveydenhuolto ja urheilulääketiede. Vierumäen valmennuskeskuksessa on hierontapalvelut ja yleinen terveydenhuolto urheilijoiden käytössä, mutta muita lääketieteen palveluja ei ole koko ajan Vierumäellä saatavilla.
Urheilijatestaus ja harjoittelun seuranta. Vierumäen jääkiekon kehityskeskus on kehittänyt harjoittelun
ja valmennuksen seurantajärjestelmän, joka on laajasti käytössä jääkiekossa. Vierumäki ylläpitää ja analysoi jääkiekon testaustietokantaa.
Elämänhallinta, urheilijan koulutus ja urapolku. Päivittäisvalmennus ei ole Vierumäen strateginen
valinta, mutta kampuksella opiskelevien urheilijoiden opiskelun ja harjoittelun suunnittelussa auttavat
valmennuksen ja opinto-ohjauksen ammattilaiset.
Valmentajakoulutus. Vierumäen valmennuskeskus järjestää ammatillista valmentajakoulutusta (VAT ja
VEAT), kansainvälisiä valmentajaseminaareja sekä osallistuu hyvin aktiivisesti valtakunnallisen valmentajakoulutuksen kehittämiseen.
Osallistuva asiantuntijatoiminta. Vierumäen asiantuntijat toimivat lajien asiantuntijoina lähinnä silloin,
kun lajin urheilijat harjoittelevat opistolla, mutta jääkiekon asiantuntijat toimivat lajin asiantuntijoina
myös valmennuskeskuksen toimintaympäristön ulkopuolella.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Vierumäen valmennuskeskuksen kehittämishankkeet liittyvät valmennusosaamisen, kouluttajakoulutukseen ja testaustoiminnan kehittämiseen. Valmennusosaamisen kehittämisessä on mukana Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö, valtakunnallisen erityistehtävän
saaneet valmennuskeskukset sekä lajiliittoja. Kouluttajakoulutuksessa ovat mukana kaikki urheiluopistot.
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Huippu-urheilun erityistehtävä. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) määrittelemä erityinen valtakunnallinen kehittämistehtävä Vierumäen valmennuskeskukselle on valmennuskeskuksen päälajien ja valmentajakoulutuksen oppimisympäristön kehittäminen. Vierumäen hanketiimin vetäjänä toimii valmennuskeskusjohtaja Ismo Hämäläinen.
Hankkeen tavoitteena on kehittää osaamisjärjestelmä, jonka avulla todennetaan ja kehitetään toiminnan
laatua suomalaisessa valmennus- ja seuratoiminnassa. Järjestelmä on osittain käytössä valmennuskeskuksen omien yhteistyölajien jääkiekon, voimistelun, uinnin ja taitoluistelun seuratason valmennustoiminnan laadun kehittämisessä. Hankkeen yhteistyötahoina ovat Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö, KIHU ja kaikki valmennuskeskukset, mutta käytännössä hanketta on viety eteenpäin
paikallisesti Vierumäen kampuksella omien yhteistyölajien kanssa.

Valmennuskeskuksen vaikuttaminen urheilijoiden päivittäisvalmennukseen
Suomen urheiluopisto ei ole merkittävä päivittäisharjoittelupaikka. Vierumäen Kampuksella valmentautuu säännöllisesti noin 50 urheilijaa, joista suurin osa opiskelee alueella. Suomen urheiluopiston strategiset linjaukset viittaavat siihen, että valmennuskeskus haluaa noudattaa vahvaa perinteistä toimintalinjaa,
jossa kilpa- ja huippu-urheilun keskeisinä valintoina ovat osaamisen kehittäminen sekä koulutus- ja leiritystoiminnat. Päivittäisvalmennuksessa Suomen urheiluopiston haaste on toisen asteen urheiluoppilaitoksen puuttuminen opiston välittömästä ympäristöstä.
Urheiluopisto on ollut jäsenenä Päijät-Hämeen urheiluakatemiassa sen perustamisesta lähtien. Opistolla
ei kuitenkaan ole aktiivista roolia akatemiatyössä. Valmennuskeskuksen asiantuntija on osallistunut akatemian hallitustyöskentelyyn.
Valmennuskeskus nimesi seuraavat päivittäisvalmennuksen tehostamistoimet:
• jääkiekon luistelun kehitysprojekti
• opiskelijayhteistyö: Opisto – Haaga-Helia – Lajiliitot – seurat
• valmennus- ja majoituspalvelut golflukiolaisille
• taitoluistelun NOV-valmennus sekä Vierumäki A/B jääkiekon valmennusryhmä
Valmennuskeskuksen yhteydessä toimiva kansainvälinen jääkiekon kehityskeskus on kehittänyt lajin toiminnan- ja laadunohjausjärjestelmän, Hockey Centren, joka on käytössä niin kansainvälisessä kuin kansallisessakin jääkiekossa. Hockey Centre -alusta on myös rakennettu muita lajeja palvelevaksi alustaksi,
jonka uinti (Pisara) ja taitoluistelu (Figure Centre) ovat jo ottaneet käyttöön. Palvelulla on tällä hetkellä
noin 25 000 käyttäjää ja sitä myydään aktiivisesti eri lajeille.

Maajoukkue- ja talenttivalmennus
Aikuisten maajoukkuevalmennuksessa Vierumäen rooli on hieman heikentynyt edelliseen vuoden 2011
arviointiin verrattuna. Heikennys johtuu koripallon ja ammunnan maajoukkuetoiminnan keskittämisestä muualle kuin Vierumäelle. Tilalle ei ole myöskään tullut uusia lajeja. Sen vuoksi jääkiekkoa lukuun
ottamatta Vierumäen rooli maajoukkuevalmennuksen tukemisessa on pieni. Jääkiekko on puolestaan
ammattilaisuuteen perustuva laji, minkä vuoksi maajoukkue ei harjoittele kovin pitkiä jaksoja yhdessä. Vierumäen olosuhteiden käyttö A-maajoukkueen leirityksessä on vähäistä. Sen sijaan Vierumäen
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jääkiekon kehityskeskuksen työntekijät ovat asiantuntijoina mukana maajoukkueen toiminnassa. Muut
Suomen olympiakomitean ykköstason lajien maajoukkueet eivät käytä Vierumäen valmennuskeskuksen
olosuhteita harjoitteluun tai leiritykseen. Muista lajeista taitoluistelu, painonnosto, cheerleading, moottoriurheilu, golf ja Team Gym käyttävät vähän Vierumäen valmennuskeskuksen olosuhteita ja palveluita
maajoukkueiden harjoittelu- tai leiritoiminnassa. Vierumäen valmennuskeskuksen toimenpiteet omien
painopistelajien maajoukkuevalmennuksen tehostamiseksi liittyvät jääkiekon kansainvälisen kehityskeskuksen perustamiseen ja kehittämiseen sekä maajoukkueiden harjoittelun seurannan, testauksen ja
tukitoimien kehittämiseen. Vierumäellä ei ole omaa erityistä talenttiryhmää, jonka valmennuksesta valmennuskeskus olisi ottanut vastuun.

VIERUMÄKI VALTAKUNNALLISENA VALMENNUSKEKSUNA
• Jääkiekossa merkittävä kansainvälisen tason kehitys- ja leirityskeskus
• Perinteinen valmennuskeskustoiminta heikentynyt henkilöstövähennysten sekä lajikumppaneiden vähentyessä
• Hockey centre -seurantatyökalu mahdollisuus lajien kokonaisvaltaiseen kehitystyöhön
• Valmentajien osaamisen ja koulutuksen laaja osaamisalue – tarvitsee kumppaneita

5.10 VARALAN URHEILUOPISTON VALMENNUSKESKUS
Varalan valmennuskeskus toimii Varalan urheiluopistossa, yhtenä toiminnallisena yksikkönä koulutusyksikön sekä yritys- ja vapaa-ajan liikunnan yksikön lisäksi. Varalan urheiluopisto on lähitulevaisuudessa merkittävien muutosten edessä. Opisto on omassa strategiassaan valinnut strategiakseen Varala 5.0
vaihtoehdon, jonka keskeisiä toimenpiteitä ovat toisen toimipisteen perustaminen Tampereelle, merkittävä panostus tuotekehittelyyn sekä markkinointiin ja valmennuskeskuksen nostaminen kansainväliset
vaatimukset täyttäväksi kaupunkivalmennus-keskukseksi.
Varalan urheiluopiston valmennuskeskuksen visiona on toimia osana valtakunnallista ja alueellista urheilun osaamisverkostoa, joka mahdollistaa urheilijan polun päiväkoti-ikäisestä huippu-urheilijaksi. Varala on yhdessä Lapin urheiluopiston kanssa selkeimmin kaupunkiympäristössä sijaitseva keskus. Varalan
kohdalla erityispiirteenä on myös opiston omien liikuntapaikkojen vähäinen määrä.
Varalan valmennuskeskus on rakennettu ja organisoitu uudelleen sitten 2011 arvioinnin. Varalan urheiluopisto otti vastuun Tampereen urheiluakatemian koordinaatiosta vuonna 2008. Aina vuoteen 2013
saakka opiston valmennuskeskus koostui lähinnä eri lajien yhteistyökuvioista. Opisto perusti 1.8.2013
valmennuskeskuksen, jonka toimintoihin integroitiin urheiluakatemian lisäksi aiemmin ulkopuolinen testausasema sekä valmentajakoulutus, sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Uudistuksen myötä opisto on
panostanut merkittävästi niin valmennuskeskuksen tiloihin kuin myös henkilöstöönkin.
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Varalan valmennuskeskus nimeää keskeisiksi toiminnoikseen:
• Tampereen urheiluakatemian koordinointi ja käytännön työ (30 % kokonaisuudesta)
• Lajeja tukeva valmennus (sisältää myös urheiluakatemiatoimintaa) (25 %)
• Valmennusosaamisen prosessit ja kehittäminen (20 %)
• Testaus- ja seurantajärjestelmät sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta (20 %)
• Valtakunnallinen rooli Terve urheilija -ohjelman kehittämisessä ja jalkauttamisessa, erityisesti
vammoja ehkäisevän harjoittelukulttuurin ja kuntoutuksen osalta, yhteistyössä ohjelmaa koordinoivan UKK-instituutin kanssa (5 %)

Valmennuskeskuksen toimintakulttuuri
Varalan valmennuskeskus on kasvanut vauhdilla. Syksyllä 2015 valmennuskeskus työllisti 16 henkilöä,
joista neljä päätoimisesti. Lisäksi keskuksen palkkalistoilla toimi yli 10 tuntityöntekijää valmennus- ja
testaustehtävissä. Keskuksen toimintaa johtaa valmennuskeskuspäällikkö. Lisäksi urheiluakatemia-toiminnalla, valmennusosaamisella ja testaus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on omat nimetyt vastuuhenkilöt.
Varalan urheiluakatemian johtaminen sekä henkilöstön vastuut on määritelty selkeästi. Varalan valmennuskeskuksen keskeiset toiminnot ovat urheiluakatemia, valmennusosaaminen sekä testaus-, tutkimusja kehittämistoiminta. Urheiluakatemian kautta valmennuskeskus on vahvasti mukana urheilijoiden päivittäisvalmennuksessa sekä urheilijan koulutuksessa ja elämähallinnassa. Etenkin dual career -toiminnat
eri uran vaiheissa on kuvattu erinomaisesti. Prosessikuvaus on olemassa myös valmennusosaamisen
prosesseista. Kuten muissakin valmennuskeskuksissa toiminnan seuranta perustuu pääosin talousmittareihin.
Valmennuskeskuksella on monipuoliset kumppanuudet. Suurena opiskelukaupunkina akatemiaverkostossa ovat mukana Tampereen oppilaitokset yläkouluista korkea-asteen oppilaitoksiin saakka. Lisäksi yhteistyötä tehdään aktiivisesti UUK-instituutin sekä Tampereen urheilulääkäriaseman kanssa. Asiantuntija- ja tukipalveluja tuottaa yhteensä 21 ulkopuolista kumppania.
Valmennuskeskuksella on valmennuskeskus- tai akatemiatoimintaan liittyvä sopimus yhteensä 6 lajiliiton ja 14 urheiluseuran kanssa (Taulukko 14). Tampereella valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden
eri maailmojen yhdistäminen näkyy keskuksen kumppanuusprosesseissa. Valmennuskeskus jaotteli lajikumppaninsa kolmen eri otsikon alle:
1. Valmennus- ja urheiluakatemiakeskus (judo, melonta & soutu, pesäpallo)
2. Valmennuskeskus (voimistelu – kilpa-aerobic, yleisurheilu – 7-ottelu)
3. Urheiluakatemiakeskus, jossa valmennuskeskuksen pääasiallinen rooli on koordinoida valmennussopimuksia Tampereen kaupungin, seurojen ja lajiliittojen kesken. (voimistelu, paini, yleisurheilu, taitoluistelu, suunnistus, uinti, salibandy, jääkiekko, jalka- ja lentopallo, tennis)
Em. kumppanuusprosessien eteneminen ja vahvistaminen ovat yksi valmennuskeskuksen suurimmista
haasteista. Varalan valmennuskeskukselta puuttuu vahva valtakunnallinen lajiprofiili.
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TAULUKKO 14. Varalan urheiluopiston valmennuskeskuksen
lajikumppanuudet 1987, 2000, 2011 ja 2015.

Varalan
urheiluopisto

1987
Naisvoimistelu,
sisäliikunta,
palloilu

2000
Judo, lentopallo
(tytöt/naiset)

2011
Judo, lentopallo
(tytöt),
SvoLi (aerobic)

2015
Judo, Melonta & soutu,
pesäpallo, voimistelu
(aerobic), yleisurheilu
(7-ottelu)

Osaaminen – sen kehittäminen ja jakaminen
Varalan valmennuskeskuksen osaaminen on laaja-alaista, mikä näkyy hyvin osaamisprofiilikuvaajasta
(Kuvio 9). Varalan vahvuus muihin valmennuskeskuksiin nähden on yhteistyö UKK-instituutin ja Tampereen urheilulääkäriaseman kanssa sekä Terve Urheilija -koulutus. Ne yhdessä nostavat Varalan asemaa
urheilulääketieteen osaamisessa muihin valmennuskeskuksiin verrattuna. Muilla valmennuskeskuksilla
osaamista on useimmiten kehitetty valittujen painopistelajien ehdoilla, mutta Varalan valmennuskeskuksesta puuttuu selkeä kiinnittyminen painopistelajeihin. Varalan toiminnassa näkyy urheiluakatemian toiminta päivittäisvalmennuksessa enemmän kuin perinteinen valmennuskeskustoiminta, jossa maajoukkueet leireilevät opistolla pitempiä ajanjaksoja. Varalassa akatemiatoiminta ja valmennuskeskustoiminta
on pyritty näyttämään urheilijoille yhtenä kokonaisuutena. Yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa on
tärkeää, sillä esim. Varalan omat urheiluharjoittelupaikat ovat vähäiset, jolloin Tampereen kaupungin
harjoitteluolosuhteet eri lajeille ovat tärkeässä asemassa.
Kuviossa 9 on esitetty kuuden eri osaamisalueen arviointi Varalan valmennuskeskuksessa pohjautuen
pääosin ASPC:n (Association of Sport Performance Centres) luokitukseen. Arviointi perustuu Varalan
omaan arviointikäynneillä tehtyyn itsearviointiin sekä arviointiryhmän näkemykseen suhteessa muihin
arvioinnissa mukana olleisiin valmennuskeskuksiin. Arvioinnissa on otettu huomioon myös kuinka suuri
rooli ja merkitys osaamisella on suomalaisen huippu-urheilun näkökulmasta.
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Valmennus
4,0
3,0
Osallistuva
asiantuntijatoiminta

2,0

Terveydenhuolto ja
urheilulääketiede

1,0
0,0

Urheilijatestaus ja
harjoittelun seuranta

Valmentajakoulutus

Elämänhallinta, urheilijan
koulutus ja urapolku

KUVIO 9. Kuuden osaamisalueen arviointi ASPC:n luokittelun mukaan: 1 = Kehitettävä (Developing), 2 =
Määritetty (Defined), 3 = Kehittynyt (Advanced) ja 4 = Huippuluokka (Best-in-Class). Kuviossa Varala on
sinisellä ja yhdeksän arvioinnissa olleen valmennuskeskuksen keskiarvo on oranssilla katkoviivalla.

Henkilöstö ja osaaminen. Varalan valmennuskeskuspäällikkönä toimii Hannele Hiilloskorpi. Taulukon 15
mukaan Varalan valmennuskeskuksessa toimii neljä päätoimisesti valmennuskeskuksessa työtä tekevää
henkilöä ja 12 osa-aikaisesti valmennuskeskukselle töitä tekevää henkilöä. Lähes kaikilla valmennuskeskuksessa toimivilla henkilöillä on liikunta-alan tai fysioterapeutin koulutus. Työntekijöiden osaaminen
kohdistuu suurelta osaan kunkin henkilön lajiosaamiseen ja päivittäisvalmennukseen. Lisäksi valmennuskeskuksessa on osaamista urheilijan terveyteen ja testaukseen liittyvissä asioissa. Valmennuskeskuksessa tekee töitä sekä pitkän kokemuksen omaavia että vasta työuraansa aloittavia henkilöitä. Varalan
valmennuskeskustoiminta on vielä alussa, mikä näkyy mm. siinä, että suurimmalla osalla valmennuskeskuksen työntekijöistä on alle kolme vuotta kokemusta valmennuskeskustoiminnasta.
Vuoden 2011 arvioinnissa Varalan valmennuskeskustoiminta oli vasta alussa ja valmennuskeskuksella
oli vain kolme osa-aikaista työntekijää. Neljän vuoden aikana valmennuskeskustoiminta on muuttunut
selvästi, vaikka edelleen se on hyvin kiinteässä yhteydessä Tampereen urheiluakatemiaan. Varala itse
ilmoittaa, että valmennuskeskuksen ja urheiluakatemian toiminta pyritään näyttämään urheilijalle yhtenä kokonaisuutena. Henkilömäärässä mitattuna Varalan valmennuskeskuksen toiminta on kasvanut
erittäin paljon. Valmennuskeskus on muuttunut vuoden 2011 kolmen osa-aikaisen työntekijän yhteisöstä
15 hengen yhteisöksi, jonka työntekijöistä neljä on päätoimisia. Iso muutos näkyy myös toiminnassa, sillä
valmennuskeskuksen ja urheiluakatemian työntekijöillä on omat yhteiset työtilat Varalassa.
Valmennusosaaminen. Osa valmennuskeskuksen palkkaamista valmentajista tekee valmennustyötä
kansainvälisen tason urheilijoiden kanssa. Valmennuskeskuksen työympäristö antaa mahdollisuuden
ammattitaidon kehittymiseen.
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Terveydenhuolto ja urheilulääketiede. Terveydenhuollon ja urheilulääketieteen palvelut ovat Tampereen urheilulääkäriaseman kautta tarjolla koko ajan. Valmennuskeskuksen Terve Urheilija -koulutus on
merkittävä lisä urheilijan terveydenhuollossa ja valmennuskeskustoiminta pitää sisällään vammojen kuntoutustoiminnan, terveystiimitoiminnan sekä ravitsemusvalmennuksen.
TAULUKKO 15. Valmennuskeskuksessa päätoimisesti ja osa-aikaisesti työtä
tekevät henkilöt syksyllä 2015.
Henkilö

Toimenkuva

Hiilloskorpi Hannele
Antikainen Juha

Valmennuskeskuspäällikkö
Pesäpallon aluekehittäjä, VAT tutkintovastaava, Terve
urheilija kouluttaja
Testauspäällikkö
Valmennusosaamisen kehittäjä, Terve urheilija kouluttaja,
liikunnanopettaja
Liikuntafysiologi, testaus
Valmentaja, NOV paini
Valmentaja/ NOV suunnistus
Valmentaja, NOV yleisurheilu, Terve urheilija kouluttaja
Fysiologi ja laboratorionhoitaja
Fysiikkavalmentaja NOV, fysioterapeutti
Valmentaja/lentopallo
Urheiluakatemian koordinaattori, Judon nuoriso- ja koulutuspäällikkö
Voimanpolku ohjelman koordinaattori, voimavalmentaja
Valmentaja/palloilu ja fysiikka
Liikunnanopettaja, taitovalmennus
Kuntotestaaja

Haverinen Marko
Rindell Pekka
Ahonen Jere
Asell Marko
Harju Antti
Hautala Tiia
Kettunen Päivi
Koskela Juha
Kosonen Heikki
Luukkainen Petteri
Puputti Jenni
Rekimies Heli
Sainio Aila
Salmi Jari

Päätoiminen /
Osa-aikainen
PT
PT
PT
PT
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA

Urheilijatestaus ja harjoittelun seuranta. Varalassa on käytössä urheilijoille soveltuvat testausmenetelmät ja testausta on kehitetty melonnassa, judossa, aerobicissä ja pesäpallossa, mutta Huippu-urheiluyksikön ykköstason lajeissa testausta ei ole muuta kuin huippuyksilötukiurheilijoille. Testausasema on
mukana valtakunnallisessa urheilijatestaustietokannassa.
Elämänhallinta, urheilijan koulutus ja urapolku. Valmennuskeskuksen ammattilaiset auttavat urheilijan
urasuunnittelussa ja elämänhallinnassa erityisesti toisella asteella. Korkea-asteella Tampereen useat korkeakoulut ovat haaste tehokkaalle koordinaatiolle.
Valmentajakoulutus. Valmennuskeskus järjestää ammatillista valmentajakoulutusta (VAT), kansainvälisiä valmentajaseminaareja sekä osallistuu aktiivisesti valtakunnallisen valmentajakoulutuksen kehittämiseen.
Osallistuva asiantuntijatoiminta. Valmennuskeskuksen asiantuntijat toimivat lajien asiantuntijoina urheiluakatemian päivittäisvalmennuksessa ja silloin, kun lajin urheilijat harjoittelevat urheiluopistolla.
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Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Varalan valmennuskeskuksen kehittämishankkeet liittyvät valmennusosaamisen sekä urheilijan terveyteen liittyvien tukitoimien kehittämiseen. Valmennusosaamisen kehittämisen alla on Voiman polku -hanke, jonka tarkoituksena on voimaharjoittelun systemaattinen kehittäminen urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheessa. Lisäksi valmennusosaamisen kehittämisen alla
on Huippu-urheiluyksikön kanssa toteutettava valmennusosaamisen prosessin kehittäminen. Urheilijan
terveyteen liittyvät kehittämistoimenpiteet ja hankkeet ovat: Terve Urheilija -ohjelma yhdessä UKK-instituutin ja Tampereen urheilulääkäriaseman kanssa ja urheilijaravitsemuksen valtakunnallisen asiantuntijaverkoston synnyttäminen vuosina 2011-2013 yhdessä monien eri tahojen kanssa.

Valmennuskeskuksen vaikuttaminen urheilijoiden päivittäisvalmennukseen
Varalan kaupunkivalmennuskeskus on kehittynyt vahvasti akatemiatoiminnan pohjalta, joten sen yhteys
päivittäisvalmennukseen on vahva. Suuren kaupungin opistona Varalan erityispiirre on myös omien liikuntapaikkojen rajoitettu määrä, jolloin valmennustoiminta hyödyntää Tampereen kaupungin omistamia
liikuntapaikkoja. Päivittäisvalmennuksessa haasteen muodostaa myös laaja lajikirjo – akatemiassa urheilee 50 eri lajin urheilijoita ja akatemia järjestää valmennusta 15 eri lajissa.
Varalan valmennuskeskuksen ja akatemian vaikutuspiirissä urheilee noin 700 urheilijaa. Heistä tiiveimmässä päivittäisharjoitteluyhteydessä on noin 500 urheilijaa, joista 250 on vähintään nuorten
maajoukkuetasoista. Tampereen urheiluakatemiassa toimii 34 lajivalmentajaa ja tämän lisäksi
valmennuskeskuksessa on 10 asiantuntijavalmentajaa lajien tukena. Näistä päätoimisia on yhteensä
37. Lisäksi valmennuskeskus koordinoi urheiluakatemian asiantuntijaverkostoa, johon kuuluvat alueen
keskeiset urheilun asiantuntijat.
Keskuksen tarjoamat tuki- ja asiantuntijapalvelut ovat kattavia, haasteena on ulkopuolisten palvelutuottajien suuri osuus ja markkinaehtoisuus. Toisaalta valmennuskeskus hyödyntää omaa osaamisaluettaan
”terve urheilija” -kokonaisuutta vahvasti myös akatemiatoiminnassa. Tampereen valmennuskeskus ilmoitti seuraavat toimenpiteet päivittäisharjoittelun kehittämiseksi:
• Terve Urheilija -ohjelman sisältöjen jalkauttaminen ja osaamisen jakaminen: valtakunnallinen
urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkosto, kouluttajakoulutukset, verkostotapaamiset, valmentaja- ja opettajakoulutukset, netti, sosiaalinen media
• Voimaharjoittelu urheilijan polulla -kehittämishankkeen myötä voimaharjoittelun sisältöjen systemaattinen rakentaminen urheilijan polun eri vaiheisiin, harjoituskokonaisuudet, sisällöt liikuntapainotuskouluihin, urheiluseuroihin
• Akatemiavalmennus / toinen aste: fysiikkavalmennus, ravitsemusvalmennus, psyykkinen valmennus, kuntoutusryhmät, mentorointi, kuormituksen seuranta, testaus osana päivittäisvalmennusta
• Akatemiavalmennus / perusopetus: liikkuva koulu -yhteistyö, opettajien koulutus Terve Urheilija
-ohjelman sisältöihin, valmennussisältöjen jalkauttaminen koulupäivän sisään
• Valmennus / seurat: fysiikkavalmennus, ravitsemusvalmennus, psyykkinen valmennus, kuntoutusryhmät, mentorointi, kuormituksen seuranta, testaus osana päivittäisvalmennusta
Varalan valmennuskeskuksen toimintaympäristö on väkirikkain heti pääkaupunkiseudun jälkeen. Varalan
urheiluopiston valmennuskeskus on viimeksi kuluneiden vuosien aikana kyennyt nostamaan profiiliaan
alueen kilpa- ja huippu-urheilun verkoston veturina. Toiminta pohjaa vahvasti päivittäisvalmennukseen
ja siinä tehtävään verkostoyhteistyöhön eri tahojen kanssa.
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Maajoukkue- ja talenttivalmennus
Varalan valmennuskeskuksen rooli maajoukkueiden valmennuksessa on melko pieni. Neljän lajin maajoukkueet käyttävät Varalan valmennuskeskuksen palveluja toiminnassaan. Judo ja Varalan valmennuskeskus ovat palkanneet yhdessä lajiin nuoriso- ja koulutuspäällikön sekä miesten maajoukkue ja A-nuoret käyttävät Varalaa leirityspaikkana. Sen lisäksi judomaajoukkueen urheilijoita harjoittelee Tampereen
urheiluakatemiassa. Kolme muuta lajia, joiden maajoukkueet leireilevät Varalassa ovat kilpa-aerobic,
melonta ja yleisurheilun 7-ottelu. Kaikille em. lajeille Varala tarjoaa testausta, harjoitusolosuhteita ja valmennusapua. Sen lisäksi maajoukkueurheilijoita harjoittelee Tampereen urheiluakatemiassa ja he pystyvät siten hyödyntämään Varalan valmennuskeskuksen osaamista ja palveluja valmennukseensa. Edellä
mainittujen lajien olosuhteiden ja valmennuspalvelujen kehittämisen lisäksi Varalan valmennuskeskus
pyrkii kehittämään yleisurheilun lajikeskustoimintaa (kiekko, moukari ja 7-ottelu), taitoluistelu- ja telinevoimistelumaajoukkueiden valmennuspalveluja sekä alppihiihdon testausjärjestelmää yhdessä Lapin
valmennuskeskuksen kanssa. Varalassa ei ole omaa erityistä talenttiryhmää, jonka valmennuksesta valmennuskeskus olisi ottanut vastuun.

VARALA VALTAKUNNALLISENA VALMENNUSKESKUKSENA
• Vahvistuva ote urheilijoiden päivittäisvalmennukseen suuressa kaupunkikeskuksessa
• Valtakunnalliset lajikumppanuudet vähäiset
• Hyvää kehitystyötä ja osaamisen jakamista terve urheilija -hankkeessa yhteistyössä
UKK-instituutin kanssa

5.11 VUOKATIN URHEILUOPISTON VALMENNUSKESKUS
Vuokatin urheiluopiston valmennuskeskus on keskeinen osa vuokattilaisen urheilijan polun kokonaisuutta, johon kuuluvat keskuksen lisäksi Vuokatti-Ruka -urheiluakatemia, teknologiapuisto Snowpolis sekä
Kainuun prikaati. Näiden toimijoiden kesken on vuodesta 2012 lähtien rakennettu yhteistyössä vuokattilaisen urheilijan polkua. Vuokatin urheiluopiston valmennuskeskus profiloituu osaksi Vuokatin valmennuskeskittymää, jonka visio on: ”Vuokatti on 13-22 –vuotiaan urheilijan korkeakoulu, joka mahdollistaa
urheilija- ja valmentajapolulla kehittymisen kansainväliselle tasolle saakka. Vuokatti-Ruka –akatemian
toimijat tekevät saumatonta yhteistyötä osaamisen lisäämiseksi, olosuhteiden parantamiseksi ja opiskelujen eteenpäinviemiseksi. Olosuhteet ja tukipalvelut mahdollistavat harjoittelun parhaissa olosuhteissa
ympärivuotisesti.”
Seutukunta vahvistui merkittävästi vuoden 2014 alussa, kun puolustusvoimien urheilukoulun lumilajit
siirtyivät Lahdesta Kajaaniin osaksi Kainuun Prikaatia. Prikaatin laatupäällikkö on toiminut ”Vuokattilaisen
urheilijan polun” -prosessin sparraajana. Vuokatin valmennuskeskus määritteli keskeiseksi tehtävikseen:
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1. Olosuhdetyö (20 % valmennuskeskuksen kokonaisuudesta)
2. Osaamisen kehittäminen (15 %)
3. Yhteistyö Vuokatti-Ruka -urheiluakatemian kanssa (30 %)
4. T & K -toiminta Jyväskylän yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa (15 %)
5. Valmennus-, koulutus- ja kilpailutoiminta yhteistyössä lajiliittojen ja seurojen kanssa (20 %)

Valmennuskeskuksen toimintakulttuuri
Vuokatin urheiluopiston valmennuskeskus itsessään on kohtuullisen pieni yksikkö. Henkilöstöä on 11.
Varsinaisen valmennuskeskushenkilöstön lisäksi opiston olosuhdetyöntekijät (7 kpl) liittyvät olennaisesti
toiminnan kokonaisuuteen.
Valmennuskeskus toimii ”vuokattilaisen urheilijan polun kokonaisuudessa”. Kokonaisuutta on lähdetty
kehittämään valmennuskeskusjohtaja Jyri Pelkosen aloitteesta ja keskus myös halusi osallistua arviointiin osana tätä kokonaisuutta. Vuokattilaisen urheilijan polun kokonaisuus perustuu prosessiajatteluun
ja eri toimijoiden yhteistyöhön prosessien kehittämisessä. Prosessikeskeisyyden lisäksi toiminta on 1)
asiakas- ja urheilijalähtöistä, 2) lajien ja osaamisen keskittämistä sekä 3) toiminnan jatkuvaa arviointia ja
parantamista.
Vuokattilaisen urheilijan polun kokonaisuuden johtamisen keskeinen periaate on jatkuva päivittäinen
vuorovaikutus, erityisesti akatemian ja valmennuskeskuksen välillä. Akatemia on oma organisaationsa.
Työnjaon keskeinen periaate on ollut päivittäisvalmennusta tekevien valmentajien sijoittaminen akatemiaan, jolloin he ovat lähempänä urheilijoiden arkea ja erityisesti opiskelujen ja harjoittelun yhdistämistä. Päivittäisen vuorovaikutuksen lisäksi Vuokatin toimijat käyvät vuodessa neljä yhteisistuntoa, joissa
toimintaa tarkastellaan koko viitekehyksessä. Näissä tilaisuuksissa sparraajana toimii Kainuun prikaatin
laatupäällikkö.
Vuokatissa on valittu kolme keskeistä ydinprosessia: 1) opetus ja kasvatus, 2) valmennus sekä 3) olosuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen (Kuvio 10). Näitä tukevia prosesseja on seitsemän. Toimijat ovat
erittäin tyytyväisiä prosessiajatteluun ja sen tuomaan toiminnan parannukseen. Siinä eri tahot on saatu
yhteisen viitekehyksen alle suunnittelemaan urheilijakeskeistä toimintaa.
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Vuokattilaisen urheilijan polun pääprosessit
Suunnittelu ja ohjaus

PÄÄTUOTOKSET

13

21

Opetus ja
kasvatus

Opetus ja
kasvatus

Koul/
kasvatus

Valmennus

Valmennus

Valmennus

Olosuhteiden ylläpito ja kehittäminen
Arjen hallinta

HUIPPUJEN KASVATUS
URHEILIJANA JA
OPISKELIJANA
KEHITTYMINEN
-Laadukkaat opetus- ja
valmennustapahtumat
HUIPPU-URHEILUA (lumilajit
ja pesäpallo) TUKEVAT
ASIANMUKAISET
OLOSUHTEET JA
KILPAILUTAPAHTUMAT SEKÄ
ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tutkimustoiminta
Osaamisen kehittäminen
Kilpailutapahtumien järjestäminen
Jatkuva arviointi ja parantaminen

Tärkeimmät asiakasryhmät ja asiakkaat
(suomalaiset ja kansainväliset)
1. Urheilijat
2. Valmentajat
3. Seurat ja joukkueet
4. Järjestöt ja lajiliitot
5. Olympiakomitea
6. Yritykset
7. Yhteisöt

Sidosryhmä- ja kumppanuusprosessit

KUVIO 10. Vuokattilaisen urheilijan polun pääprosessit.

Vuokatin valmennuskeskuksen keskeiset kumppanit ovat lumilajeja: maastohiihto, mäki ja yhdistetty, ampumahiihto sekä lumilautailu (Taulukko 16). Kumppaneista haastateltiin kolme: ampumahiihto,
maastohiihto ja lumilautailu. Lajit hakivat Vuokatista sekä päivittäis- että leirivalmennusta. Keskeiseltä
lajikumppanilta tuli kritiikkiä erilaisista käytännöistä valmentajien yhteispalkkauksessa opiston ja akatemian välillä, eli yhtenäiset toimintatavat eivät vielä näy lajikumppaneille. Kaksi haastatelluista lajeista
koki usean tahon kanssa erikseen neuvottelut vaikeiksi.
TAULUKKO 16. Vuokatin valmennuskeskuksen lajiliittokumppanuudet 1987, 2000, 2011 ja 2015.

Vuokatin
urheiluopisto
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1987
hiihto,
ampumahiihto,
mäki + yhdistetty,
hiihtosuunnistus
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2000
hiihto,
ampumahiihto,
mäki + yhdistetty,
lumilautailu,
suunistus

2011
maastohiihto,
lumilautailu,
ampumahiihto,
mäki + yhdistetty,
vammaisurheilu,
suunnistus,
hiihtosuunnistus,
pesäpallo

2015
maastohiihto,
mäki + yhdistetty,
ampumahiihto,
lumilautailu,
pesäpallo

Osaaminen – sen kehittäminen ja jakaminen
Vuokatin valmennuskeskuksen osaaminen on hieman hankala määritellä, sillä itse valmennuskeskuksen
henkilöstö on vain 11 henkilöä (Taulukko 17), mutta Vuokatin valmennuskeskus tekee tiivistä yhteistyötä
Vuokatin urheiluakatemian, Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian liikuntabiologian yksikön (Vuotech) sekä Kainuun prikaatin talvilajien urheilukoulun kanssa. Koska yksiköt ovat hallinnollisesti erillisiä,
niin osaamista arvioidaan pääosin pelkästään valmennuskeskuksen osalta, mutta yhteistyö em. ysiköiden
välillä tuodaan myös esille. Vuokatin valmennuskeskuksen yksi suurimmista vahvuuksista on urheilijatestaus ja harjoittelun seuranta, sillä valmennuskeskus hallinnoi Lapin valmennuskeskuksen ja lumilajien
kanssa yhdessä kehitettyä sähköistä urheilijan harjoittelun ja kehittymisenseurannan sekä valmentajakoulutuksen verkkopalvelua. Toinen Vuokatin valmennuskeskuksen vahvuus on lumilajien valmennusosaaminen. Valmennuskeskuksen henkilökuntaan kuuluu maastohiihdon, mäkihypyn, yhdistetyn ja lumilautailun valmentajia ja lajikehittäjiä. Valmennuksen osaamisverkosto kasvaa huomattavasti, jos tähän
lasketaan mukaan urheiluakatemiassa toimivat lumilajien valmentajat.
Kuviossa 11 on esitetty kuuden eri osaamisalueen arviointi Vuokatin valmennuskeskuksessa pohjautuen
pääosin ASPC:n (Association of Sport Performance Centres) luokitukseen. Arviointi perustuu Vuokatin
omaan arviointikäynneillä tehtyyn itsearviointiin sekä arviointiryhmän näkemykseen suhteessa muihin
arvioinnissa mukana olleisiin valmennuskeskuksiin. Arvioinnissa on otettu huomioon myös kuinka suuri
rooli ja merkitys osaamisella on suomalaisen huippu-urheilun näkökulmasta.
Henkilöstö ja osaaminen. Vuokatin valmennuskeskuksen johtajana toimii Jyri Pelkonen. Taulukon 17 mukaan Vuokatin valmennuskeskuksessa toimii neljä päätoimisesti valmennuskeskuksessa työtä tekevää
henkilöä ja seitsemän osa-aikaisesti valmennuskeskukselle töitä tekevää henkilöä. Päätoimisiin henkilöihin on tässä laskettu myös Vuokatin testiaseman toimitusjohtaja, vaikka hän ei valmennuskeskuksen
palkkalistoilla olekaan. Osa-aikaiset työntekijät ovat kahta lukuun ottamatta kaikki päätoimisia työntekijöitä, mutta heidän palkkauksestaan ja työtehtävistään 30-70 % tulee muualta kuin valmennuskeskuksesta. Lähes kaikilla työntekijöillä on liikunta-alan koulutus (8/11). Työntekijöiden osaaminen on pääosin
oman lajin laaja-alaista valmennusosaamista ja työkokemus valmennuskeskuksessa/urheiluopistossa
vaihtelee 0,5-19 vuoden välillä. Tärkeä osa Vuokatin valmennuskeskuksen osaamista on olosuhdetyö lumilajeissa, josta huolehtii seitsemän hengen työyksikkö, joista yksi on osa-aikainen työntekijä.
Vuoden 2011 arviointiin verrattuna Vuokatin valmennuskeskus ei ole kovin paljon muuttunut. Vuonna
2011 valmennuskeskuksessa oli neljä päätoimista ja viisi osa-aikaista työntekijää, mikä on suunnilleen
saman kuin vuonna 2015 syksyllä (4+7). Vuokatin toimintaympäristössä suuri muutos on ollut talvilajien
urheilujoukkojen siirtyminen Kainuun prikaatiin, jolloin Vuokatin ympäristö on vahvistanut asemaansa
lumilajien valmennuskeskuksena.
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Valmennus
4,0
3,0
Osallistuva
asiantuntijatoiminta

2,0

Terveydenhuolto ja
urheilulääketiede

1,0
0,0

Urheilijatestaus ja
harjoittelun seuranta

Valmentajakoulutus

Elämänhallinta, urheilijan
koulutus ja urapolku

KUVIO 11. Kuuden osaamisalueen arviointi ASPC:n luokittelun mukaan: 1 = Kehitettävä (Developing), 2
= Määritetty (Defined), 3 = Kehittynyt (Advanced) ja 4 = Huippuluokka (Best-in-Class). Kuviossa Vuokatti
on sinisellä ja yhdeksän arvioinnissa olleen valmennuskeskuksen keskiarvo on oranssilla katkoviivalla.

TAULUKKO 17. Valmennuskeskuksessa päätoimisesti ja osa-aikaisesti työtä tekevät henkilöt syksyllä
2015.
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Henkilö

Toimenkuva

Pelkonen Jyri
Mustonen Virpi
Virtanen Mikko
Ähtävä Ann-Mary
Hakola Lauri
Kuisma Antti
Makkonen Marika
Maunuksela Ville
Pätäri Kari
Räsänen Jussi
Uotila Jyrki

Valmennuskeskuksen johtaja
Myyntisihteeri
Testiaseman toimitusjohtaja, valmentaja
Tapahtumakoordinaattori
Lajikehittäjä, Mäkihyppy-yhdistetty
Valmentaja, NOV Yhdistetty
Urheiluakatemian viestintävastaava
Valmentaja, Maastohiihto
Valmentaja, NOV Mäkihyppy
Lajikehittäjä, Lumilautailu
Valmentajakouluttaja
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Päätoiminen /
Osa-aikainen
PT
PT
PT
PT
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA

Valmennusosaaminen. Valmennuskeskuksen palkkaamat valmentajat tekevät valmennustyötä kansainvälisellä tasolla urheileville urheilijoille, seuroille ja lumilajien lajiliitoille. Valmennuskeskuksen työympäristö antaa mahdollisuuden ammattitaidon kehittymiseen.
Terveydenhuolto ja urheilulääketiede. Vuokatin urheiluopiston alueella toimii lääkäriasema, josta lääkäripalvelut ovat saatavilla. Lisäksi hieronta- ja fysioterapiapalveluja on saatavilla, joko opistolla toimivan
urheilijahierontakoulutuksen tai yksityisen fysioterapian kautta.
Urheilijatestaus ja harjoittelun seuranta. Huippu-urheiluyksikön määrittelemistä lajeista maastohiihdolle on tarjolla monipuolinen ja kattava analyysi- ja testausjärjestelmä yhteistyössä testausaseman ja
Jyväskylän yliopiston kanssa. Lisäksi Vuokatin valmennuskeskus hallinnoi lumilajien harjoittelun seurantajärjestelmää, jonka avulla lajeja voidaan pitkäjänteisesti kehittää.
Elämänhallinta, urheilijan koulutus ja urapolku. Jos urheiluakatemiatoiminta jätetään huomioimatta,
niin valmennuskeskus ei vaikuta systemaattisesti urheilijan elämänhallintaan tai urasuunnitteluun, mutta
valmennuskeskuksella on partnereita toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksista.
Valmentajakoulutus. Valmennuskeskus järjestää I-II -tason valmentajakoulutusta, VAT yhdessä Lapin
valmennuskeskuksen ja Virpiniemen liikuntaopiston kanssa sekä pesäpallon lajivalmentajatutkintoa ja
nuorten valmentajatutkintoa. Lisäksi valmennuskeskus on osallistunut kansainvälisen hiihtokongressin
järjestämiseen yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa.
Osallistuva asiantuntijatoiminta. Valmennuskeskuksen asiantuntijat toimivat lajien asiantuntijoina lähinnä silloin, kun lajin urheilijat harjoittelevat opistolla. Valmennuskeskuksen työntekijät osallistuvat
mäkihypyn, yhdistetyn, lumilautailun ja maastohiihdon lajikehitystyöhön myös valmennuskeskuksen ulkopuolella.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Valmennuskeskus on mukana kehittämässä, mutta ei ole kehitysprojektien toteuttajataho. Vuokatin valmennuskeskus on itse ollut kehittämässä lumilajien yhteistä harjoittelun ja koulutuksen sähköistä ympäristöä yhdessä Lapin valmennuskeskuksen, KIHUn ja lumilajien kanssa. Valmennuskeskus tekee tiivistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian koulutusyksikön
sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa valmennuksen apuvälineiden kehittämisessä.
Huippu-urheilun erityistehtävä. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) määrittelemä erityinen valtakunnallinen kehittämistehtävä Vuokatin valmennuskeskukselle on lumilajien kokonaisvaltaisen valmennuksen ja liikuntateknologian kehittäminen. Vuokatin hanketiimin vetäjänä toimii valmennuskeskusjohtaja
Jyri Pelkonen.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää reaaliaikaista palautejärjestelmää päivittäisvalmennuksessa.
Tätä osaa Vuokatti kehittää yhteistyössä Kuortaneen ja Pajulahden valmennuskeskuksien kanssa. Palautejärjestelmän tarkoituksena on toimia urheilijan ja valmentajan työkaluna harjoitustilanteessa ja tarjota
välitöntä palautetta videokuvan ja muiden muuttujien avulla. Tarkoituksena on myös, että suoritukset
voidaan tallentaa palvelimelle, josta käyttäjän on mahdollista tarkastella omien suoritusten kehittymistä
useiden vuosien ajan. Tämän tavoitteen osalta hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti.
Lapin ja Vuokatin valmennuskeskuksien yhteisenä tavoitteena on lumilajien huippu-urheiluosaamisen
kasvattaminen ja koulutuksen uudistaminen. Se on tarkoitus toteuttaa verkkopohjaisen valmennus- ja
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toimintaympäristön (lumilajit.fi) jatkokehittämisellä sekä valmentajakoulutuksen kehittämisellä. Tämäkin
osa-alue on edennyt lähes suunnitelmien mukaisesti niin, että lumilajit.fi on käytössä, mutta toimintaympäristön kehittäminen on vielä kesken. Valmentajakoulutusta on uudistettu ja ensimmäiset valmentajakoulutukset uudessa verkkoympäristössä on toteutettu.

Päivittäisvalmennus
Vuokatin urheiluopisto on merkittävä lumilajien päivittäisharjoittelukeskus. Opiston alueella harjoittelee
yhteensä 287 urheilijaa, joista 60 on vähintään nuorten maajoukkuetasoa. Lisäksi yläkoululeirityksessä
Vuokatissa harjoittelee säännöllisesti noin 250 urheilijaa. Alueella toimii 40 valmentajan yhteisö, jonka
valmentajista 30 on päätoimisia. Päivittäisharjoittelu on Vuokatissa organisoitu urheiluakatemian toimesta, mikä tarkoittaa sitä, että valmentajat palkataan akatemiaan, jolloin heillä on parempi yhteys urheilijan kokonaisuuteen. Organisatorista yhteyttä akatemian ja valmennuskeskuksen välillä ei kuitenkaan
ole. Valmennuskeskuksen keskeiset toimenpiteet päivittäisvalmennuksen kehittämiseksi ovat:
• valmentajien toimenkuvien selkeyttäminen – valmentajat keskittyvät valmennukseen.
• lajikehittäjät palkattu vastaamaan lajien kehitystyöstä ja koulutuksesta sekä toimimaan valmennuksen ja tutkimuksen rajapinnassa
• kiinnitetty huomiota urheilijan ravintoon; urheilijakohtainen kehitystyö sekä opiston ruokavalikoima
• urheilijoiden ja valmentajien kuuleminen suorituspaikkojen ja olosuhteiden kehittämisessä
• resursoitu akatemian ns. vemppa -ryhmän valmennusta ja yleisvalmennusta lajiryhmittäin
• urheilijakorttiratkaisu laajennettu koskemaan myös KAIPR:n urheilijoita.
Vuokatissa on vuodesta 2012 lähtien määrätietoisesti rakennettu ”vuokattilaisen urheilijan polkua”, jossa
yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut päätoimisen valmentamisen lisääminen sekä kehittäminen. Valmennuskeskuksen kautta toimiva yläkoululeiritys sekä urheilulukion valmennustoiminta ovat mahdollistaneet valmennustoiminnan kehittämisen. Vuokatin urheilijamäärästä suurin osa muuttaa paikkakunnalle muualta. Syksyllä 2015 lukion 173 urheilijaopiskelijasta 150 oli ulkopaikkakuntalaisia.
Vuokatin urheiluopiston huippu-urheilun erityistehtävänä on lumilajien kehitystyö. Osana tätä työtä valmistuu vuoden 2016 aikana Luminet -toiminnan- ja laadunohjausjärjestelmä, joka tulee osaltaan tiivistämään Vuokatin valmennuskeskittymän yhteyttä urheilijan kehittymiseen.

Maajoukkue- ja talenttivalmennus
Vuokatin valmennuskeskuksen painopistelajit maajoukkuevalmennuksessa ovat maastohiihto, mäkihyppy, yhdistetty, ampumahiihto ja lumilautailu. Ampumahiihtoa lukuun ottamatta kaikissa näissä lajeissa
valmennuskeskukselle on palkattu lajin valmentajia tai kehittäjiä. Ensi sijaisesti valmennuskeskus on panostanut em. lajien harjoitusolosuhteiden kehittämiseen urheiluopiston alueella sekä tarjoamalla mm.
testausta urheilijoille. Vuokatin valmennuskeskus ei kuitenkaan ole minkään em. lajin tärkein harjoittelukeskus, vaan parhaita harjoitteluolosuhteita lajien maajoukkueurheilijat hakevat myös Suomen ulkopuolelta. Nuorten maajoukkueiden valmennuksessa em. lajien osalta Vuokatin valmennuskeskus on ykkönen
Suomessa.
Vuokatin valmennuskeskuksella on oma Top Team, johon kuuluu kaudella 2015-2016 seitsemän huippu-urheilijaa. Valmennuskeskus tarjoaa Top Teamin urheilijoille palveluita kauden aikana, mutta ei osal-
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listu varsinaisesti urheilijoiden valmennukseen. Lisäksi Vuokatin valmennuskeskus järjestää yläkoululeiritystä. Lukuvuoden 2015-16 aikana se järjesti leiritystä yhteensä 50 kouluviikon ajan painopistelajeissa
sekä pesäpallossa ja lentopallossa. Vuokatin valmennuskeskuksen ja urheiluakatemian valmentajilla on
vetovastuu näissä leirityksissä.
VUOKATTI VALTAKUNNALLISENA VALMENNUSKESKUKSENA
• Selkeä profiili lumilajien valmennus-, leiritys- ja kehityskeskuksena
• Tiivistyvä yhteistoiminta eri tahojen kanssa vuokattilaisen urheilijan polun
kehittämiseksi
• Valtakunnallisesti merkittävä lumilajien urheilulukiotoiminta, jota tuetaan
yläkoululeirityksellä.

5.12 YPÄJÄN HEVOSOPISTO VALMENNUS- JA KILPAILUKESKUKSENA
Ypäjän hevosopisto tuli mukaan arviontiin vasta opistokierroksen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriön
päätöksellä ja arviointikäynti toteutettiin 17.6.2016. Tässä arvioinnissa on syytä huomioida hevosopiston
muista arvioinnin kohteena olevista valmennuskeskuksista poikkeava luonne. Hevosopisto ei ole urheiluopisto, vaan ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa laajat koulutusmahdollisuudet hevosalalle sekä monipuoliset olosuhteet ratsastuksen ja raviurheilun valmennus- ja kehittämistoimintaan. Ypäjä on selkeästi
suurin Suomen yhteensä kahdeksasta hevosalan koulutusta tarjoavasta oppilaitoksesta. Toisen asteen
koulutuksessa on noin 280 oppilasta sekä lisäksi noin sata aikuisopiskelijaa ammatillisessa koulutuksessa.
Hevosopiston omistavat Suomen valtio (25 %), Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat (25 %) sekä Suomen
Hippos (25 %) ja Suomen Ratsastajainliitto (25 %). Hevosopisto on yleishyödyllinen osakeyhtiö. Se on yksi
Euroopan suurimmista hevosalan oppilaitoksista, jonka liikevaihto oli 8,8 m€ vuonna 2015. Työntekijöitä
opistolla oli 99, opetushevosia 128. Opiston toiminta-alue on noin 300 ha, josta opisto omistaa 132 ha.
Ypäjän valmennuskeskuksen tavoitteena on toimia ratsastuksen valmennuskeskuksena ja tarjota maajoukkue- ja aluevalmennukselle sekä akatemia- ja talenttitoiminnalle huippuosaamista huippuolosuhteissa sekä tarjota mahdollisuus laadukkaaseen 365 -valmentautumiseen ratsastuksen eri lajeissa. Lisäksi Ypäjän tavoitteena on toimia laadukkaana ammattioppilaitoksena, jossa urheilijoiden on mahdollista
kouluttautua ammattiin sekä verkostoitua urheilun, tutkimustoiminnan ja valmennusosaajien yhteisössä
treenaamaan kohti tavoitteitaan. Ravipuolella Ypäjä pyrkii tarjoamaan laadukasta valmennuspalvelua tavoitteena menestyä valtakunnan korkeimmalla tasolla pyrkien samalla kehittämään ravivalmennuksen
seurannan menetelmiä.
Arvioinnissa opiston johto esitti mallin, jossa valmennuskeskuksen OTO -johtajana toimii opiston toimitusjohtaja. Valmennuskeskuksen toimintaan sisältyvät seuraavat osa-alueet: 1) kouluratsastus ja kv. valmentajat, 2) kenttäratsastus, 3) esteratsastus, 4) vammaisratsastus, 5) nuoret hevoset, sisäänratsastus ja
irtohypytys, 6) ratsastuskoulu, talentti- ja leirikoulu, 7) kansainvälinen yhteistyö, 8) tutkimus- ja kehitystoiminta, 9) koulutus- ja valmennuskoordinaattori, 10) kilpailutoiminta sekä 11) tukipalvelut: hevossairaala, hevosfysio, valjaspaja, kuntosali, hevosten juoksumatto, Ypäjä -liikuntasali ja pururata.
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Valmennuskeskus ilmoitti keskeisiksi toiminnoikseen seuraavat:
• ammattilaisten kouluttaminen alalle			

55 %

• valmennustoiminta					

25 %

• toimihenkilökoulutus					

5%

• kilpailutoiminta						

10 %

• muut; seminaarit, hevosiin liittyvät näyttelyt yms.		

5%

Valmennuskeskuksen toimintakulttuuri
Hevosopiston virallisista dokumenteista ei löydy mainintaa valmennuskeskuksesta opiston yksikkönä tai
vastaavana organisatorisena kokonaisuutena. Sen sijaan esimerkiksi vuosikatsauksessa 2015 (s.8) mainitaan, että hevosopisto on valtakunnallinen valmennus- ja kilpailukeskus. Nykymuotoisen keskustoiminnan kehittäminen nykyaikaiseksi huippu-urheilukeskukseksi on käynnistetty yhteistyössä Suomen Ratsastajainliiton kanssa. Prosessi käynnistyi Suomen Ratsastajainliiton kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan
kehittämisestä 2010-luvun alussa. Osana näitä suunnitelmia pyritään Ypäjän opiston suunnitelmalliseen
ja systemaattiseen kehittämiseen hevosurheilun valmennuskeskuksena.
Keskeiset prosessit hevosopiston valmennuskeskusajattelussa ovat olleet v. 2014 toteutettu huippuratsastuksen kehitysohjelma sekä helmikuussa 2016 valmistunut selvitystyö; Ypäjän hevosopisto ratsastusurheilun valmennuskeskuksena (Vertainen 2016). Näiden jälkeen sekä Suomen Ratsastajainliiton, että
Ypäjän Hevosopiston hallitukset ovat käsitelleet asiaa myönteisesti ja opisto on keväällä 2016 perustanut
valmennuskeskuksen kehitysryhmän, johon kuuluvat Petri Meller (johto), Anu Korppoo (kouluratsastus,
valmentajakoulutus sekä kv. valmentajat), Pirkko Herd (kenttäratsastus ja urheiluakatemia), Marian Seppälä (toimihenkilö- ja valmentajakoulutus) ja Pauliina Pöntinen (kilpailutoiminta).
Kehitysryhmän työ perustuu edellä mainittuihin prosesseihin ja dokumentteihin, joissa on kirjattu useita
konkreettisia toimenpiteitä valmennuskeskustoiminnan kehittämiseksi. Konkreettisia toimenpiteitä ovat
v. 2016 aikana olleet olosuhteiden kehitystyö sisähallien pintojen uusimisena, urheiluakatemiayhteistyön
tiivistäminen Turun akatemian kanssa sekä yhteistyön tiivistäminen Suomen ratsastajainliiton kanssa.
Ypäjän hevosopiston valmennuskeskusta voidaan luonnehtia Suomen hevosurheilun keskeiseksi koulutus- ja leirityskeskukseksi, joka on vuonna 2016 käynnistänyt kehitystyön kohti huippu-urheilun valmennuskeskustoimintaa. Vaikka opistolla on monia vahvuuksia mm. olosuhteissa, leiritys-, koulutus- ja
kilpailutapahtumissa, vaatii tavoitteen saavuttaminen vielä paljon kehitystyötä. Opisto on oppilaitoksena
osallistunut v. 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön laadunhallinnan arviointiin. Arvioinnin tulokset ja
suoritukset ovat nähtävillä opiston nettisivuilla (http://www.hevosopisto.fi) ja järjestelmä mahdollistaa
myös kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvien prosessien ja tavoitteiden seurantaa tulevaisuudessa.
Suomen ratsastajainliiton palautteen mukaan Ypäjän hevosopisto on tärkeä kumppani, jonka kanssa
toteutetaan maajoukkueen leiritystoimintaa sekä koulutusta. Myös kilpailutoiminta on Ypäjällä aktiivista,
mutta siinä liiton rooli ei ole kovin suuri. Yleisesti ottaen lajiliiton vastauksessa todettiin, että suomalaisissa urheiluopistoissa tulisi olla oma valmennuskeskusyksikkö ja selkeät yhteyshenkilöt, joiden kanssa
hoidetaan huippu-urheiluun ja urheilijoihin liittyviä asioita; valmennuskeskusyksikkö, jonka kanssa liitto
ja urheilijat voivat suoraan neuvotella tarpeistaan.
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Raviurheilun osalta Ypäjän rooli painottuu koulutustoimintaan. Suomen Hippokselle on tärkeää, että
Ypäjältä löytyy riittävän hyviä ravihevosia, jotka mahdollistavat osaavien ammattilaisten kouluttautumisen. Varsinaisessa huippuravitoiminnassa Ypäjän rooli ei tule kasvamaan kovin merkittäväksi. Arvioilta
3-5 huipputallia vastaa huippuravihevosten valmennuksesta ja kilpailuista.

Osaaminen – sen kehittäminen ja jakaminen
Ypäjän valmennuskeskuksen osaaminen keskittyy hevosurheiluun, jossa pitää ottaa huomioon ratsukon
valmentamisen lisäksi vielä erikseen ratsastajan ja hevosen kokonaishyvinvointi ja valmennus. Ypäjän
valmennuskeskuksessa tekee töitä seitsemän päätoimista ja 11 osa-aikaisesti valmennuskeskukselle töitä tekevää eri alueen ammattilaista (Taulukko 18). Ypäjän valmennuskeskuksen valmennusosaaminen
keskittyy kolmeen hevosurheilulajiin: kouluratsastus, kenttäratsastus ja ravi, joissa kaikissa on päätoimiset valmentajat. Hevosurheilun valmennusosaamisen lisäksi Ypäjän valmennuskeskuksen osaaminen
tulee erityisesti esille hevosen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa ja valmennuksessa. Hevosten osalta
Ypäjän asema on Suomessa kiistaton, ja valmennuskeskus on hevosten osalta myös vertailukelpoinen
kansainvälisiin hevosurheilun keskuksiin nähden.
Kuviossa 12 on esitetty kuuden eri osaamisalueen arviointi Ypäjän hevosopiston valmennuskeskuksessa
pohjautuen pääosin ASPC:n (Association of Sport Performance Centres) luokitukseen. Arviointi perustuu
Ypäjän omaan arviointikäynneillä tehtyyn itsearviointiin sekä arviointiryhmän näkemykseen suhteessa
muihin arvioinnissa mukana olleisiin valmennuskeskuksiin. Arvioinnissa on otettu huomioon myös kuinka suuri rooli ja merkitys osaamisella on suomalaisen huippu-urheilun näkökulmasta.
Henkilöstö ja osaaminen. Ypäjän valmennuskeskuksen johtajana toimii Petri Meller. Hän toimii myös
Ypäjän Hevosopiston toimitusjohtajana, joten vain osa hänen ajankäytöstään menee valmennuskeskuksen johtamiseen. Taulukon 18 mukaan Ypäjän valmennuskeskuksessa toimii seitsemän päätoimisesti ja
yhdeksän osa-aikaisesti valmennuskeskukselle työtä tekevää henkilöä sekä yksi työntekijä, jonka toimenkuvaan kuului valmennuskeskuksen markkinointi ja viestintä. Lisäksi yksi työntekijä oli arviointihetkellä
äitiyslomalla. Osa-aikaiset työntekijät ovat lähes kaikki päätoimisia Hevosopiston työntekijöitä, mutta
heidän palkkauksestaan ja työtehtävistään yli puolet koostuu muusta kuin valmennuskeskustoiminnasta.
Työntekijöiden osaamisessa painottuu selkeästi hevosten hyvinvointi ja valmentaminen sekä ratsukon
valmentaminen, sillä kaikista työntekijöistä suurimmalla osalla erityisosaaminen liittyy hevosiin tai ratsukkoon (59 %) ja vain neljän (24 %) työntekijän toimenkuvaan kuului pelkästään ihmisen/ratsastajan
hyvinvointi ja valmentaminen.
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Valmennus
4,0
3,0
Osallistuva
asiantuntijatoiminta

2,0

Terveydenhuolto ja
urheilulääketiede

1,0
0,0

Urheilijatestaus ja
harjoittelun seuranta

Valmentajakoulutus

Elämänhallinta, urheilijan
koulutus ja urapolku

KUVIO 12. Kuuden osaamisalueen arviointi ASPC:n luokittelun mukaan: 1 = Kehitettävä (Developing), 2 =
Määritetty (Defined), 3 = Kehittynyt (Advanced) ja 4 = Huippuluokka (Best-in-Class). Kuviossa Ypäjä on sinisellä ja yhdeksän arvioinnissa olleen valmennuskeskuksen keskiarvo on oranssilla katkoviivalla. Kuviossa on erikseen vaaleansinisellä hevosten osalta valmennus, terveydenhuolto ja harjoittelun seuranta.

TAULUKKO 18. Valmennuskeskuksessa päätoimisesti ja osa-aikaisesti työtä tekevät henkilöt keväällä
2016.
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Henkilö

Toimenkuva

Meller Petri
Korppoo Anu
Hasa Heli
Herd Pirkko
Hipp-Koskenoja Pirita
Korpi Ilkka
Mansikkamäki Pauliina
Seppälä Marian
Eskola Minna
Frey Susanna
Heikkilä Anni
Hyyppä Seppo
Karvonen Eeva
(äitiysvapaa)

Valmennuskeskuksen johtaja
Kouluratsastuksen valmentaja, kv valmentajat
Hevosten hyvinvointi ja ruokinta
Kenttäratsastuksen valmentaja
Liikunnanohjaaja, testaus
Hevosten valmentaja
Tutkimus ja kehitys
Koulutus- ja valmennuskoordinaattori
Personal trainer
Ratsastuksen opettaja
Ratsastuksen opettaja/valmentaja
Eläinlääkäri
Hevosten valmentaminen
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Päätoiminen /
Osa-aikainen
OA
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
OA
OA
OA
OA
OA

Keinänen Irina
Korkiamäki Sirkku
Mettala Marjo
Pasuri Perttu
Viitanen Anna-Mari

Markkinointi ja viestintä
Elämäntaidon/työyhteisön valmentaja
Ratsastuksen opettaja/valmentaja
Ratsastuksen opettaja/valmentaja
Ratsastuksen opettaja/valmentaja

OA
OA
OA
OA
OA

Valmennusosaaminen. Valmennuskeskuksen palkkaamat valmentajat tekevät valmennustyötä kansainvälisellä tasolla urheileville ratsukoille, seuroille ja ratsastajainliitolle. Valmennuskeskuksen työympäristö
antaa mahdollisuuden ammattitaidon kehittymiseen.
Terveydenhuolto ja urheilulääketiede. Terveydenhuolto ja urheilulääketieteen palvelut eroavat huomattavasti hevosten ja ratsastajien välillä. Ypäjän opiston alueella toimii hevossairaala, josta hevosten
lääkäripalvelut ovat saatavilla. Lisäksi hevosille on tarjolla monipuoliset palvelut vammojen ennaltaehkäisyn, kuntoutuksen ja huippusuorituksen näkökulmasta. Ratsastajien osalta terveydenhuollon ja urheilulääketieteen palvelut ovat vain osa-aikaisesti tarjolla.
Urheilijatestaus ja harjoittelun seuranta. Kuten terveydenhuolto ja urheilulääketieteen palvelut, niin
myös testaus ja harjoittelun seuranta poikkeavat huomattavasti hevosten ja ratsastajien välillä. Hevostenkin osalta harjoittelun seuranta ja testaus on eri tasolla, kun verrataan raviurheilua ja ratsastusta. Ravihevosille on käytössä monipuolinen ja kattava analyysi- ja testausjärjestelmä, mutta ratsastuksessa ei
samaa järjestelmää ole käytössä. Ratsastajille perusominaisuuksien testausta on tarjolla, mutta testaus
ei ole systemaattista.
Elämänhallinta, urheilijan koulutus ja urapolku. Valmennuskeskuksessa on ammattilaisia, jotka auttavat urheilijan elämänhallinnassa ja urasuunnittelussa. Ypäjän opistolla on mahdollista suorittaa toisen
asteen tutkintoja.
Valmentajakoulutus. Ypäjä järjestää I-III -tason valmentajakoulutusta. VAT ja VEAT koulutusta järjestetään yhteistyössä muiden opistojen kanssa. Lisäksi valmennuskeskus/opisto tarjoaa alan harrastajille ja
ammattilaisille mahdollisuuden kehittää hevostaitojaan valmennuksessa, lyhytkursseilla ja ratsastuskouluissa. Lisäksi opistolla järjestetään vuosittain useampia valmennuskursseja, joissa esiintyy suomalaisia
ja ulkomaalaisia huippuvalmentajia.
Osallistuva asiantuntijatoiminta. Valmennuskeskuksen asiantuntijat toimivat lähinnä vain hevosurheilun asiantuntijoina, kun lajien ratsukot harjoittelevat opistolla. Ypäjän erityisasiantuntemus liittyy hevosiin ja hevostalouteen.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Ypäjän tutkimus- ja kehitystoiminta on alkuvaiheessa. Ypäjällä on yhteistyöverkosto ja kumppaneita erityisesti kotimaassa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealueiden
määrittely tapahtuu vuoden 2016 aikana.

Päivittäisvalmennus
Ypäjän hevosopisto ei ole tällä hetkellä merkittävä päivittäisvalmennuskeskus. Säännöllisessä päivittäisvalmennuksessa on noin 25 ratsastajaa. Turun ja Tampereen urheiluakatemioiden kanssa tehtävässä yhteistyössä opistolla harjoittelee yhteensä kuusi ratsastajaa, joista kaksi Tampereen akatemian kouluratsastajaa aluevalmennusleirityksen yhteydessä.
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Ypäjällä on tavoite kehittää myös päivittäisvalmennusta ja yhteyttä Etelä-Suomen keskeisiin urheiluakatemioihin (Helsinki, Turku,Tampere). Myös Forssan urheiluakatemiassa opiskelee ratsastajia.

Maajoukkue- ja talenttivalmennus
Ypäjän valmennuskeskuksen painopistelajit maajoukkuevalmennuksessa ovat kouluratsastus ja kenttäratsastus. Molemmissa lajeissa on valmennuskeskukselle palkattu lajin valmentajia. Kouluratsastuksessa
järjestetään maajoukkuevalmennusta opiston tiloissa yhteistyössä Top Dressage Finlandin kanssa, joka
vastaa kouluratsastuksen huippu-urheilun kehittämisestä Suomen ratsastajainliitossa. Kenttäratsastuksen maajoukkuevalmentaja Pirkko Herd on Ypäjän työntekijä. Ypäjä on panostanut ensi sijaisesti em.
lajien valmennuksen henkilöresursseihin ja harjoitusolosuhteiden kehittämiseen urheiluopiston alueella.
Lisäksi valmennuskeskus järjestää alueellaan useita kilpailutapahtumia vuosittain. Ypäjä ei kuitenkaan
ole em. lajien huippuratsukoiden harjoittelukeskus, vaan parhaita harjoitteluolosuhteita lajien maajoukkueurheilijat hakevat erityisesti Suomen ulkopuolelta. Ypäjän valmennuskeskuksessa järjestetään nuorten maajoukkueiden valmennusleirejä useissa eri lajeissa: kouluratsastus, esteratsastus, kenttäratsastus,
vikellys, valjakkoajo, lännenratsastus ja islanninhevoset. Valmennuskeskuksen rooli on tarjota olosuhteet
hevosille ja valmennukselle ja osallistua maajoukkueen valmentajien kanssa yhteistyössä myös valmennukseen.
YPÄJÄN HEVOSOPISTO VALTAKUNNALLISENA VALMENNUSKESKUKSENA:
• Hevosopistolla on selkeä profiili ratsastuslajien leiritys-, kehitys-, koulutus- ja
kilpailukeskuksena sekä raviurheilun koulutus- ja kehityskeskuksena.
• Yhteistyö ja kumppanuus Suomen Ratsastajainliiton kanssa on tiivistynyt.
Valmennuskeskustoiminnassa on käynnissä voimakas kehittämisvaihe, jota
tukevat hyvät yhteiset näkemykset ja suunnitelmat valmennuskeskustoiminnasta. Useiden prosessien eteneminen riippuu opiston kyvystä luoda
uudenlaisia kumppanuuksia.

66

KIHUn julkaisusarja, nro 52
VALMENNUSKESKUSARVIOINTI 2015

6 YHTEENVETO
Suomessa on hajanainen urheilujärjestelmä, jonka muodostaa suuri joukko itsenäisiä toimijatahoja. Yhtenä esimerkkinä hajanaisuudesta voidaan pitää maahan perustettuja valmennuskeskittymiä, joita on
kahdenlaisia: urheiluopistojen yhteyteen syntyneitä valmennuskeskuksia sekä urheilun ja opiskelun yhteyteen perustettuja urheiluakatemioita.
Tämän arvioinnin kohteena olivat urheiluopistoilla sijaitsevat valmennuskeskukset, joista kuusi sai vuoden 2012 alusta lähtien OKM:n myöntämän virallisen valmennuskeskusstatuksen. Käytännössä status on
mahdollistanut keskuksille vuotuisen kehittämisresurssin, jota kaikki kuusi opistoa ovat hakeneet yhtenä
hankkeena. Huomioitavaa on myös se, että kehittämisresurssia on ollut saatavissa myös muihin tarkoituksiin ja halukkaat opistot ovat voineet hyödyntää sitä oman valmennuskeskustoimintansa kehittämisessä (Lämsä 2014). Arviointiin liitettiin v. 2016 puolella Ypäjän Hevosopisto, joka toimii hevosurheilun
valmennus- ja kilpailukeskuksena.
Urheiluopistojen valmennuskeskustoimintaa on kehitetty opistojen omista intresseistä sekä yhteistyössä
keskusten keskeisten lajikumppaneiden kanssa. Valmennuskeskusten isäntäorganisaatiot, urheiluopistot, ovat suuria ja merkittäviä toimijoita suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa. Vuonna 2014 urheiluopistojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 88 m€ ja ne työllistivät yhteensä 845 henkilöä.
Valmennuskeskukset ovat viime vuosina vahvistuneet. Vuonna 2011 nyt loppusuoralla mukana olleissa
valmennuskeskuksissa työskenteli 101 henkilöä, joista 49 oli päätoimisia (Lämsä & Nummela 2012, 26).
Nyt vastaavissa valmennuskeskuksissa työskenteli 159 henkilöä, joista 60 oli päätoimisia. Lisäksi keskusten olosuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen sekä myynti ja markkinointi työllisti 30 henkilöä (Taulukko 19). Päätoimisten valmennuskeskustyöntekijöiden kohdalla ei ole tapahtunut suurta muutosta. Sen
sijaan keskustoimintaan on rekrytoitu merkittävästi lisäosaamista joko opistojen sisältä tai esimerkiksi
urheiluakatemioista. Arvioinnin perusteella vahvistunut keskustoiminta ei kuitenkaan jalostu vielä laajempana tai parempana ulospäin näkyvänä toimintana.
TAULUKKO 19. Valmennuskeskustyöntekijät 2015.

Päätoimiset
Osa-aikaiset
Muut
Yhteensä

Eerik
-kilä

Kisakallio

Kuortane

Lappi

Paju
-lahti

Varala

Vieru
-mäki

Vuokatti

Ypäjä

YHT.

7

3

12

7

8

4

8

4

7

60

4

7

7

24

9

12

20

7

9

99

10

4

3

0

5

0

0

7

1

30

21

14

22

31

22

16

28

18

17

189

Valmennuskeskustoimintaa ei ole juurikaan ohjattu opistojen ulkopuolelta. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti opistojen tavoiteohjauksen v. 2012, mutta käytäntö hiipui vastaavan viranhaltijan vaihtaessa
työpaikkaa. Kehityshankkeiden osalta ministeriön edustaja on osallistunut ns. VAKE -tapaamisiin, joissa
keskukset ovat raportoineet hankkeen etenemisestä. Suurin osa opistojen valtionavustuksesta määräytyy tällä hetkellä joko koulutuspaikkojen lukumäärän tai vapaan sivistystyön vuorokausikertymien perusteella. Myös vuonna 2013 toimintansa aloittanut Huippu-urheiluyksikkö on neuvotellut valmennuskes-

67

kusten kanssa niiden roolista, tehtävistä ja asemasta suomalaisessa huippu-urheilussa. Maaliin saakka
tämäkään prosessi ei ole päätynyt. Viimeisin avaus valmennuskeskusten ja urheiluakatemioiden rooleista tapahtui tämän arvioinnin yhteydessä, jolloin HUY ilmoitti tavoittelevansa tilannetta, jossa sekä valmennuskeskukset että urheiluakatemiat ovat yhteisen toimintasuunnitelman alaisuudessa ja toimintaa
johtaa ja koordinoi HUY. Vielä on tarkemmin määrittelemättä, mitä HUY:n visio käytännössä tarkoittaa.
Tässä arvioinnissa valmennuskeskuksia tarkasteltiin neljän eri osa-alueen suhteen: 1) valmennuskeskuksen toimintakulttuuri, 2) osaaminen – sen kehittäminen ja jakaminen, 3) valmennuskeskuksen yhteys
päivittäisvalmennukseen sekä 4) valmennuskeskuksen yhteys maajoukkue- ja talenttivalmennukseen.

6.1 VALMENNUSKESKUSTEN PROFIILI JA TOIMINTAKULTTUURI
Arvioinnissa valmennuskeskuksilta kysyttiin heidän omaa näkemystään keskuksen tärkeimmistä tehtävistä avoimella kysymyksellä (Taulukko 20). Kehitys- ja koulutustoimintaan panostavia valmennuskeskuksia
ovat Eerikkilä, Vierumäki ja Ypäjä. Valmennukseen, erityisesti leirivalmennukseen, panostaa Kuortaneen
valmennuskeskus. Kisakallio, Pajulahti, Lappi ja Varala ovat keskuksia, joissa valmennus sekä kehitys- ja
koulutustoiminta muodostavat samankokoiset osuudet. Vuokatissa olosuhdetyön merkitys on muita keskuksia suurempi. Vuokatin kokonaisuudessa valmennustoiminta sijoittuu pääosin urheiluakatemian alle.
TAULUKKO 20. Valmennuskeskusten tehtävärakenne.
TEHTÄVÄ
KEHITYS- JA KOULUTUSTOIM.
VALMENNUS /
MJ -toiminta
• Leirivalm.
• Päivittäisvalm.
• Akatemiavalm.
AKATEMIATOIM.
TESTAUS /
TUKIPALVELUT
MUUT:

YHTEENSÄ
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Eerikkilä

Kisakallio

Kuortane

Pajulahti

Lappi

Vierumäki

Varala

Vuokatti

Ypäjä

70 %

40 %

8%

35 %

35 %

60 %

40 %

37 %

60 %

20 %

30 %

73 %

40 %

45 %

25 %

40 %

21 %

25 %

20 %

30 %

60 %

40 %

20 %

20 %

10 %

5%

25 %

6%

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %
(kilpailut+
verkosto)

5%
(terveurh.)

27 %

10 %

(kilpailut+
olosuhteet)

(kilpailut)
5%
seminaaarit,
näyttelyt

100 %

100 %

100 %

100 %

13 %
7%
20 %

7%

10 %

10 %
(kv.
toim.)

10 %
(kilpailut)

12 %
(kilpai
-lut)

8%

100 %

100 %

100 %
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5%

(verkos
-to)

100 %

100 %

Hallinnollisesti valmennuskeskusten asema ja toimintaperiaatteet ovat hyvin samankaltaisia, eikä arvioinnissa muodostunut suuria eroja keskusten välille. Valmennuskeskukset ovat yksi urheiluopistojen
yksikkö, jolla on joko sivu- tai päätoiminen valmennuskeskusjohtaja, joka osallistuu johtoryhmän työskentelyyn. Toiminnan suunnittelu ja raportointi opiston hallitukselle tapahtuu joko toimitusjohtajan tai
valmennuskeskusjohtajan kautta systemaattisesti. Toiminnan seurannassa on käytössä joko talon omia
seurantatyökaluja tai markkinoilla yleisesti saatavilla olevia johtamisen apuvälineitä. Seuranta painottuu talous- ja vuorokausimääriin. Monet opistot ilmoittivat toiminnan painopisteen siirtyvän kohti asiantuntijaorganisaatiota, jolloin osaamisen merkitys kasvaa. Osaamiskartoitukset sekä osaamisen kehittämisohjelmat joko olivat jo käytössä tai niitä oltiin tekemässä. Ypäjällä valmennuskeskus ei ole opiston
hallinnollinen yksikkö, vaan enemmän toiminnallinen yhteenliittymä.
Urheilutoiminnassa opistot ovat vahvasti riippuvaisia urheiluseura- ja lajiliittokumppanuuksista. Vahva ja
onnistunut kumppanuus mahdollistaa opistolle laajan leiritystoiminnan sekä vapaan sivistystyön valtionavustusten hyödyntämisen. Kuortaneen urheiluopisto on systemaattisesti panostanut lajikumppanuuksien kehittämiseen, mikä näkyi arvioinnissa. Osa lajiliitoista omistaa urheiluopistoja, jolloin kumppanuuden tulisi olla sisäsyntyistä. Aina näin ei kuitenkaan ole. Kumppanuus on luonnollisesti riippuvainen
molempien osapuolien intresseistä ja resursseista. Opistot nimeävät lajeja strategisiksi kumppaneiksi ja
tekevät strategisen tason kumppanuussopimuksia hyvin herkästi. Nimeämistä tärkeämpää on kuitenkin
kumppanuuden ja erityisesti urheilijoille suunnattujen palvelujen jatkuva kehittäminen.

6.2 PÄIVITTÄISVALMENNUS
Useat valmennuskeskukset ovat ratkaisseet päivittäisvalmennuksen haastetta perustamalla urheiluakatemian valmennuskeskuksen yhteyteen. Näin on toimittu Lapin, Kuortaneen, Varalan ja Tanhuvaaran urheiluopistoissa. Vuokatti-Rukan urheiluakatemia toimii Sotkamon kunnan sivistystoimen alaisena läheisessä yhteistyössä Vuokatin urheiluopiston kanssa. Pajulahti ja Vierumäki ovat jäseninä Päijät-Hämeen
urheiluakatemiassa ja Kisakallio pääkaupunkiseudun URHEAssa. Opistoista Eerikkilä, Solvalla ja Kisakeskus eivät ole liittyneet jäseneksi urheiluakatemioihin (Ks. Liite 4.).
Urheiluopistojen valmennuskeskuksista Varala, Lappi, Kuortane, Vuokatti ja Pajulahti toimivat päivittäisharjoittelukeskuksina. Varalan ja Lapin urheiluopistojen valmennuskeskustoiminta on uudistettu
2000-luvulla ja pohjautuu urheiluakatemiatoimintaan, sillä erotuksella, että Lapin urheiluopistolla on
laajat olosuhteet omassa hallussaan, kun taas Varala hyödyntää Tampereen kaupungin urheilupaikkoja
ja toimii enemmän koordinatiivisessa roolissa. Tampereen akatemia on urheilijamäärältään kolmanneksi
ja Lappi kymmenenneksi suurin.
Vuokatti ja Kuortane ovat maaseudulla sijaitsevia urheiluopistoja, jotka molemmat omaavat pitkät perinteet valmennuskeskustoiminnassa. Molemmat omaavat vahvan lajiprofiilin ja päivittäisharjoittelu perustuu urheilulukion oppilaisiin, joita opistoille hakeutuu valtakunnallisesti. Kuortane profiloituu vahvaksi
valmennuskeskuspaikaksi ja toisen asteen koulutukseen, kun taas Kainuussa on viime vuosina haettu yhteistä ”vuokattilaisen urheilijan polkua” eri toimijoiden yhteistyöllä. Akatemia muodostaa valmennuksen
ja koulutuksen yhteensovittamisen ytimen ja opisto vastaa olosuhteista ja tapahtumista. Leiritysmallinen
yläkoulutoiminta sekä yhteys Kajaanin ammattikorkeakouluun ja Kainuun Prikaatiin ovat mahdollistaneet
urheilijan polun laajentumisen.
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Pajulahti on strategisesti valinnut myös päivittäisvalmennuksen kehittämisen tavoitteeksi. Tällä hetkellä
Pajulahdessa on toisen asteen ammatillinen urheiluoppilaitos ja opiston urheilupaikkoja hyödyntävät
lahtelaiset seurat ja urheilijat. Tavoitteena on kuitenkin muodostaa yhtenäinen urheilijan polku alakoulusta toiselle asteelle yhteistyössä Päijät-Hämeen akatemian kanssa. Kokonaisuutena prosessissa ei
ole vielä löydetty ratkaisuja eri tahojen voimien yhdistämiseksi.
Vierumäellä ja Kisakalliossa päivittäisharjoittelijoiden lukumäärä on vähäinen. Päivittäisharjoittelijat ovat
joko alueen urheilijoita tai muutamia kansallisesti merkittäviä urheilijoita. Eerikkilä on linjannut, että
valmennuskeskus ei ole mukana päivittäisvalmennuksessa.
Paperilla Vuokatin malli, jossa eri toimijat pyrkivät yhdessä kehittämään urheilijan polun keskeisiä prosesseja vastasi parhaiten suomalaisen huippu-urheilun linjauksia. Samankaltaista toimintaa on olemassa
myös Lapin urheiluopistolla sekä Varalan valmennuskeskuksessa. Vierumäki pyrkii kaatamaan raja-aitoja
opiston ja Haaga-Helian AMK:n välillä. Valmennuskeskusten lajikumppaneiden arvioista kävi ilmi, että
urheilijan polku ei näyttäydy yhtenäisenä valmennuskeskuspaikkakunnilla. Luvattua lisäpanostusta ei ole
saatavilla tai useiden organisaatioiden erilaiset käytännöt aiheuttavat ylimääräistä työtä esimerkiksi silloin, kun lajiliitto joutuu neuvottelemaan valmentajien yhteispalkkauksesta eri säännöillä saman paikkakunnan akatemian ja valmennuskeskuksen kanssa.
Jos opistolla ei ole päivittäisharjoittelevia urheilijoita, on valmennuskeskuksen ratkaistava yhteys ja vaikuttaminen päivittäisharjoitteluun muilla keinoilla. Eerikkilän Sami Hyypiä akatemia edustaa kokonaisvaltaisen kehittymisen seurannan mallia, jossa valitut seurat/joukkueet/urheilijat leireilevät säännöllisesti
opistolla saaden joka kerta palautetta oman toimintansa tasosta. Eerikkilän yhteys päivittäisvalmennuksen
kehittämiseen on tiivein. Suomen urheiluopiston hockey centre -työkalu edustaa samankaltaista mallia,
jossa sovellutuksen osa-alueet ovat SHA:ta laajemmat sisältäen valmentajien osaamista sekä seuran ja
joukkueen toiminnan organisointia. Vuokatin ja Lapin urheiluopistot ovat yhdessä kehittäneet lumilajit.fi
-sovellutusta, jonka tavoitteena on saada lumilajien urheilijat kattavan seurannan pariin. Muilla opistoilla
vastaavia työkaluja ei ole tai ne kokoavat tietoa huomattavasti rajatummin, esimerkiksi testaustoiminnasta.
Näiden toimenpiteiden lisäksi jokainen opisto tekee yhteistyötä paikallisen ja alueellisen valmennustoiminnan kehittämiseksi. Käynnissä on yhteisiä kehityshankkeita urheiluseurojen kanssa, valmennuskeskushenkilöstö osallistuu urheilijoiden valmennukseen joko osana toimenkuvaansa tai OTO -tehtävänä.
Keskukset ovat myös lanseeranneet erityisiä Top Team -toimintakonsepteja, joissa huippu-urheilijat tai
potentiaaliset huippu-urheilijat saavat ilmaisia palveluja opistolla. Vastapalveluksena opisto voi hyödyntää urheilijaa markkinoinnissa.

6.3 MAAJOUKKUE- JA TALENTTIVALMENNUS
Suomessa urheiluopistojen perustoimintamuoto kilpa- ja huippu-urheilussa on alusta asti ollut urheilijoiden leiritys- ja koulutustoiminta. Huippu-urheilun ammattimaistuminen ja yhteiskunnallistuminen sekä
toisaalta laajentuminen liikunnaksi johti huippu-urheilun eriytymiseen myös urheiluopistoissa. Urheiluopistot keskittivät olosuhteiden rakentamista ja toimintaa valittuihin painopistelajeihin. Suomalaista valmennuskeskusjärjestelmää suunniteltaessa 1980-luvun lopussa tavoitteena oli luoda valmennuskeskusjärjestelmä, jossa olisi optimaaliset olosuhteet huippu-urheilijoiden valmennukseen, paras mahdollinen
tieto-taito valmentautumisen eri osa-alueilla ja urheilijoilla mahdollisuus varmistaa huippu-urheilu-uran
jälkeinen elämä opiskelemalla tai työhön ohjautumalla.
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Vuonna 2000 valmennuskeskustyöryhmä luokitteli valmennuskeskukset. Kolmiportaisen luokittelun ensimmäisellä portaalla olivat valtakunnalliset huippu-urheilun valmennuskeskukset, joiden tehtävänä oli
toimia osana suomalaista liikunnan koulutuskeskusjärjestelmää. Huippu-urheilun valmennuskeskusten
tehtävänä oli vahvistaa suomalaisen huippu-urheilun kansainvälisen menestymisen edellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä harjoitus- ja leiritysolosuhteita sekä tukipalveluita, tuottamalla valmennus-,
testaus- ja seurantapalveluita, toteuttamalla sekä kehittämällä valmentajakoulutusta ja urheilijan opiskelumahdollisuuksia. Huippu-urheilun valmennuskeskuksien toiminnan tuli perustua lajiliittojen kanssa
tehtyihin yhteistyösopimuksiin koskien nuorten ja aikuisten maajoukkuevalmennusta, -leiritystä ja -koulutusta.
Kaksituhatta luvun alussa alkoi Suomeen syntyä kaupunkikeskuksiin urheiluakatemioita, jotka haastoivat
valmennuskeskukset ja koko suomalaisen urheilujärjestelmän pohtimaan tilannetta uudelleen. Syksyllä
2010 käynnistyneen huippu-urheilun muutosryhmän tehtävänä oli myös asemoida ja määritellä liikunnan koulutuskeskusten valmennuskeskukset osaksi uutta suomalaista huippu-urheilua. Historiaa tarkasteltaessa on varsin odotettua, että valmennuskeskukset ovat keskittyneet toiminnassaan urheilijoiden
leiritys- ja koulutustoimintaan.
TAULUKKO 21. Valmennuskeskusten nimeämät aikuisten maajoukkuetoiminnan painopistelajit 2015.
Yksilölajit
1 Alppihiihto
2 Ammuntailma-aseet
3 Ampumahiihto
4 Autourheilu
5 Cheerleading
6 Hevosurheilu
7 Judo
8 Karate
9 Keilailu
10 Lumilautailu
11 Maastohiihto
12 Melonta
13 Mäkihyppy
14 Nyrkkeily
15 Paini
16 Painonnosto
17 Purjehdus
18 Sulkapallo
19 Suunnistus
20 Taitoluistelu
21 Vammaisurh.

Eerikkilä

Kisakallio

Kuortane

Pajuahti

Lappi

Vierumäki

Varala

Vuo
-katti

Ypäjä

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
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22 Voimisteluaerobic
23 Voimistelurytminen
24 Voimistelutelinevoim.
25 Yhdistetty
26 Yleisurheilu
Joukkuelajit
27 Amerikk. jalkapallo
28 Beachvolley
29 Jalkapallo
30 Jääkiekko
31 Koripallo
32 Käsipallo
33 Lentopallo
34 Salibandy
YHTEENSÄ

x
x
x
x
Eerikkilä

Kisakallio

x
Kuortane

x
Pajulahti
x

Lappi

x
Vierumäki

Varala

Vuokatti

Ypäjä

3

5

1

x
x
x

x

x
x
x
x
2

8

6

8

5

5

Valmennuskeskukset nimesivät omasta mielestään tärkeimmät tehtävänsä tämän arvioinnin yhteydessä.
Puolet keskuksista nimesi valmennustoiminnan tärkeimmäksi tehtäväksi ja kehitys- ja koulutustoiminnan toiseksi tärkeimmäksi. Toinen puoli keskuksista piti samoja tehtäviä tärkeimpinä, mutta päinvastaisessa järjestyksessä (Taulukko 20). Valmennus- ja maajoukkuetoiminta oli valmennuskeskusten omien
ilmoitusten mukaan 20-73 % koko toiminnasta keskiarvon ollessa 36 %. Valmennuskeskukset ovatkin
märitelleet painopistelajit ja tehneet sopimuksia painopistelajien kanssa leiritys-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta. Valmennuskeskukset ovat nimenneet yhteensä 34 lajia painopistelajeikseen siten, että
kullakin valmennuskeskuksella on yhteensä 2-8 painopistelajia ja jotkut lajit ovat tehneet sopimuksen
usean valmennuskeskuksen kanssa (Taulukko 21). Maajoukkueyhteistyö pitää yleensä sisällään harjoitusolosuhteet, testauksen ja mahdollisesti valmennuspalvelua, mutta yhteistyö vaihtelee paljon lajeittain ja valmennuskeskuksittain.
Lajien maajoukkuetoimintaa on edelleen mahdollista keskittää valmennuskeskuksiin kuitenkin ottaen
huomioon kehittyneen urheiluakatemiaverkoston. Nykyaikana voisi toimia malli, jossa valmennuskeskukset toimisivat lajien kehittämiskeskuksina. Kukin lajin valitsisi itselleen keskuksen oman toimintansa
keskuspaikaksi. Tämä edellyttää strategista kumppanuutta lajien ja valmennuskeskusten välille. Strateginen kumppanuus tarkoittaa, että lajiliitot sijoittaisivat maajoukkuevalmennuksen vastuuhenkilöt valmennuskeskukseen, jolloin lajin maajoukkuetoimintaa johdettaisiin valmennuskeskuksesta. Keskitetty
toiminta tarkoittaisi myös sitä, että valmennuskeskus toimisi lajin maajoukkueurheilijoiden merkittävänä
leiripaikkana ja osa urheilijoista voisi harjoitella pitempiäkin ajanjaksoja keskuksessa. Tämä edellyttää
valmennuskeskukselta ja lajilta yhteistä visiota valmennusolosuhteiden kehittämisestä, valmennuksen
tukipalveluiden rakentamisesta, lajin urheilijoiden harjoittelun seurannan ja testauksen keskittämisestä
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sekä valmentajakoulutuksen järjestämisestä. Lisäksi lajin kehittämistoiminta tapahtuisi yhteistyössä valmennuskeskuksen kanssa.
Edellä mainituista olosuhteet, ominaisuuksien testaaminen ja valmentajakoulutus ovat jo nyt valmennuskeskuksissa pääsääntöisesti hyvällä tai jopa erinomaisella tasolla kuten tämäkin arviointi on osoittanut. Kehittämistä edellä kuvattuun järjestelmään siirtymisessä olisi strategisten kumppanuuksien rakentamisessa siten, että lajit valitsisivat oman toiminnan keskukseksi valmennuskeskuksen, johon lajin
valmennuksen johto keskittyisi. Valmennuskeskuksilla on myös osaamista, joka mahdollistaisi lajin kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen. Eri lajien urheilijoiden harjoittelun, valmennuksen ja testauksen
seurantajärjestelmät on yleisesti ottaen heikosti järjestetty, tai heikoimmillaan lajin yhteistä seurantajärjestelmää ei ole edes olemassa. Tämä on kokonaisuus, jonka valmennuskeskukset voisivat ottaa vastattavakseen, mikä mahdollistaisi myös pitkäjänteisen seurannan lajeissa, eikä järjestelmää muutettaisi aina,
kun päävalmentaja lajissa vaihtuu. Suuri kehittämiskohde on myös erilaisten valmennuksen tukipalveluiden rakentaminen lajin maajoukkuetoiminnan ympärille siten, että ne olisivat keskitetysti tarjolla valmennuskeskuksissa aina, kun maajoukkue- tai talenttiryhmät harjoittelevat keskuksessa. Valmennuksen
tukipalvelut tarkoittavat valmennuksen asiantuntijapalveluita, urheilijan terveyteen liittyviä palveluita,
ravitsemuspalvelua, urheilijan elämänhallintaan, opintoihin ja uraan liittyviä palveluita, psyykkisen valmennuksen palvelua, ominaisuuksien testauspalvelua, suoritustekniikan seurantapalvelua sekä kilpailuanalyysiä.
Jos edellä lyhyesti kuvattu maajoukkue- ja talenttivalmennus olisi tulevaisuudessa valtakunnallisten valmennuskeskusten tehtävä, niin strateginen kumppanuus lajien ja valmennuskeskusten välillä pitäisi kuvata ja määritellä, jolloin toiminnan seuranta ja arviointi olisi vaivattomampaa kuin nykytilanteessa. Valmennuskeskusten lajiyhteistyö ei saisi olla erillään olympiakomitean huippu-urheiluyksikön toiminnasta,
mikä tarkoittaa mm. sitä, että huippu-urheiluyksikön määrittelemillä painopistelajeilla on merkittävämpi
asema järjestelmässä kuin kakkos- tai kolmostason lajeilla. Taulukossa 22 on esitetty huippu-urheiluyksikön ykköstason lajit ja niiden sijoittuminen valmennuskeskuksiin tai urheiluakatemioihin. Taulukon
perusteella vuonna 2015 Kuortaneen kanssa teki yhteistyötä neljä lajia (lentopallo, paini, telinevoimistelu ja yleisurheilu), Kisakallion kanssa koripallo, Pajulahden kanssa yleisurheilu, Vuokatti-Lappi kanssa
maastohiihto sekä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian URHEAn kanssa purjehdus, koripallo ja yleisurheilu. Ammunta ja uinti eivät ole selkeästi keskittäneet toimintaansa mihinkään valmennuskeskukseen
tai urheiluakatemiaan. Taulukko on hyvä lähtökohta mietittäessä valtakunnallisia valmennuskeskuksia
lajien maajoukkuetoiminnan keskittämisen näkökulmasta. Tässä tarkastelussa ei saa unohtaa kaupunkivalmennuskeskuksia tai urheiluakatemioita, joilla on mahdollisuus sopia lajien kanssa vastaavia strategisia kumppanuussopimuksia kuin valmennuskeskuksillakin. Monet urheiluakatemiat ovat kuitenkin vielä
niin pieniä yksiköitä, että lajien maajoukkuevalmennuksen tukipalveluiden ja harjoitteluolosuhteiden järjestäminen ei onnistu huippu-urheilun vaatimusten mukaisesti. Urheiluakatemioista pääkaupunkiseutu,
Tampere, Jyväskylä ja Rovaniemi pääsevät yhteistyökumppaniensa avulla lähelle valmennuskeskusten
resursseja.
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TAULUKKO 22. Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön luokittelemat ykköstason lajit vuonna
2015 ja niiden kiinnittyminen valmennuskeskuksiin tai urheiluakatemioihin.
Lajit
Ammunta
Jääkiekko
Koripallo
Lentopallo
Maalipallo
Maastohiihto
Paini
Purjehdus
Telinevoimistelu
Uinti
Yleisurheilu

Valmennuskeskus/urheiluakatemia
Ei kumppania, Vierumäki (kiväärilajit), Kisakallio (ilma-aseet)
Vierumäki
Kisakallio, Helsinki
Kuortane
Pajulahti
Vuokatti, Lappi
Kuortane
Helsinki
Kuortane
Ei kumppania, Vierumäki (koulutus), Turku (tekniikkaseuranta)
Kuortane, Pajulahti, Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Turku

6.4 OSAAMINEN, SEN KEHITTÄMINEN JA JAKAMINEN
Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö toteuttaa omaa tehtäväänsä kolmen eri ohjelman kautta: huippuvaiheen ohjelma, akatemiaohjelma ja osaamisohjelma. Osaamisohjelma vastaa huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä valmennusosaamisen kehittämisestä ja toteuttamisesta.
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) vastaa osaamisohjelman käytännön johtamisesta ja
koordinoinnista. Osaamisohjelman tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa paras ja viimeisin tieto, osaaminen ja asiantuntijatuki urheilijoille, valmentajille ja lajiliitoille. Tarkoituksena on rakentaa huippu-urheilun
osaamisverkosto, jossa toimijoiden yhteistyö, asiantuntemus ja huippu-urheilun ymmärrys lisääntyvät.
KIHUn lisäksi osaamisohjelman verkoston tärkeitä toimijoita ovat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, muut yliopistot ja ammattikorkeakoulut, urheiluopistot ja valmennuskeskukset, urheiluakatemiat, lajiliitot, liikuntalääketieteen keskukset, Suomen valmentajat ry sekä VALO.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt erityisen kehittämistehtävän kuudelle valtakunnalliselle valmennuskeskukselle. Tähän kehittämistehtävään osoitetun avustuksen tarkoituksena on tukea huippu-urheiluun liittyvän osaamisen, asiantuntemuksen ja verkoston kehittämistä liikunnan koulutuskeskuksissa.
Tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa liikunnan koulutuskeskusten valmennuskeskusten roolia ja yhteistyötä suomalaisessa huippu-urheilujärjestelmässä, sekä luoda pysyvämpiä yhteisiä toimintamuotoja ja -tapoja
oppilaitosten ja suomalaisen huippu-urheilujärjestelmän välille. Erityiset koulutustehtävät ovat seuraavat:
1. Voima-nopeusvalmennuksen sekä urheilijatestauksen seurantajärjestelmän kehittäminen (Kuortane)
2. Kestävyyden, nopeuskestävyyden ja vammaishuippu-urheilun kehittäminen (Pajulahti)
3. Valmennuskeskuksen päälajien ja valmentajakoulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen
(Vierumäki)
4. Lumilajien kokonaisvaltaisen valmennuksen ja liikuntateknologian kehittäminen (Vuokatti)
5. Lumilajien kokonaisvaltaisen valmennuksen ja yleisen taitovalmennuksen kehittäminen (Lappi)
6. Jalkapallon ja salibandyn kokonaisvaltaisen valmennuksen sekä urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen seurannan kehittäminen ja vammojen ennaltaehkäisyn kehittäminen (Eerikkilä)
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Huippu-urheiluyksikön ja osaamisohjelman näkökulmasta tarkasteltuna valmennuskeskusten erityistehtävät eivät ole kaikilta osin suomalaisen huippu-urheilun osaamisen keskeisiä kehittämiskohteita. Lisäksi
KIHUn tehtävä on johtaa ja koordinoida osaamisen kehittämistä ja jakamista Suomessa. Tämä ei kuitenkaan ole toteutunut valtakunnallisten valmennuskeskusten yhteisessä suomalaisen huippu-urheilun
kehittämishankkeessa. Erityiset koulutustehtävät ja valmennuskeskusten yhteinen kehittämishanke on
toteutettu pääosin valmennuskeskusten omista lähtökohdista ja kehittämistarpeista, ei niinkään KIHUn
koordinoimana valtakunnallisena huippu-urheilun kehittämishankkeena. Tässä arvioinnissa on kiinnitetty
huomiota kehittämishankkeen puutteelliseen dokumentointiin ja raportointiin. Lisäksi kehittämishankkeeseen oleellisesti liittyvä tiedon ja osaamisen jakaminen on jäänyt puutteelliseksi. Osittain tämä johtuu
selkeiden jakelukanavien puutteesta, mutta osaamisen kehittäminen on myös liian paljon keskittynyt
valmennuskeskusten oman osaamisen ja omien painopistelajien kanssa tapahtuvaan kehittämiseen.
Jotta valtakunnallisilla valmennuskeskuksilla olisi myös jatkossa huippu-urheilun osaamisen kehittämiseen liittyvä erityistehtävä, niin erityistehtävien määrittely ja kehittämistoiminnan käytännön toteutus
pitäisi olla selkeämmin huippu-urheiluyksikön ja KIHUn johtamaa. Huippu-urheilun osaamisen kehittämisen kannalta erityistehtävät pitäisi kohdistaa huippu-urheiluyksikön ykköstason lajien toiminnan kehittämiseen sekä huippu-urheilun kannalta tärkeisiin yli lajirajojen meneviin kehittämishankkeisiin. Nykyisellään valmennuskeskusten kehittämistoiminta ei tue kaikilta osin huippu-urheiluyksikön linjauksia
osaamisen kehittämisestä.

6.5 YHTEENVETO SUOMALAISESTA
VALMENNUSKESKUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Suomalaisessa järjestelmässä Suomen olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö toimii huippu-urheiluverkoston moottorina ja vastaa suomalaisesta huippu-urheilusta. HUY johtaa ja koordinoi huippu-urheiluverkoston toimintaa mukaan lukien vammaishuippu-urheilu. Lajiliitot ovat eri lajien kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan omistajuuden kautta keskeisimmät toimijat, joten niillä on yhdessä HUY:n kanssa
pääasiallinen vastuu lajin kehittämisestä ja menestyksestä. HUY vastaa resurssien ohjaamisesta huippu-urheiluverkoston tukemiseen kolmen ohjelman kautta. Ohjelmat ovat Urheiluakatemiaohjelma,
Huippuvaiheen ohjelma ja Osaamisohjelma. Urheiluakatemiaohjelma johtaa koko urheilijan polun kattavaa urheiluakatemiaverkostoa, jonka tavoitteena on tukea seurojen, urheilijoiden ja valmentajien päivittäisvalmennustyötä. Huippuvaiheen ohjelma tukee ja kehittää yhdessä lajiliittojen kanssa kansainvälistä
menestystä tavoittelevien urheilijoiden ja joukkueiden valmennustoimintaa. Osaamisohjelma puolestaan johtaa ja koordinoi huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaa. Suomen olympiakomitea ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ovat sopineet, että KIHU ottaa kokonaisvastuun
Osaamisohjelman käytännön toteutuksesta.
Tämän valmennuskeskusarvioinnin tarkastelukohteet, päivittäisvalmennus, maajoukkue- ja
talenttivalmennus ja osaaminen - sen jakaminen ja kehittäminen, noudattavat HUY huippuurheilutoiminnan jakoa kolmeen ohjelmaan. Maajoukkuevalmennus ja siihen liittyvä leiritystoiminta on
valmennuskeskusten perinteistä toimintaa. Jotta valmennuskeskukset tukisivat parhaalla mahdollisella
tavalla HUY valintoja ja eri lajien maajoukkuetoimintaa, niin valmennuskeskuksilla pitäisi olla strategiset
kumppanuussuhteet erityisesti HUY valitsemien ykköstason lajien kanssa (Taulukko 22, s. 66). Strateginen kumppanuus tarkoittaisi lajien valmennus-, seuranta-, koulutus- ja kehitystoiminnan keskittämistä
valmennuskeskuksiin. Tällä hetkellä Kuortaneen valmennuskeskuksessa tämä kokonaisuus toimii parhai-
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ten, sillä Kuortane on yhteistyössä peräti neljän ykköstason lajin kanssa. Toiseksi parhaalle tasolle yltävät
Vuokatti, Lappi ja Vierumäki, sillä kaikissa keskuksissa on yksi ykköstason laji, maastohiihto tai jääkiekko,
jotka ovat strategisessa suhteessa keskukseen. Muut merkittävät maajoukkuetoiminnan keskukset ovat
Pajulahti, Eerikkilä ja Kisakallio. Pajulahdessa on kaksi ykköstason lajia (yleisurheilu ja vammaisurheilulajeista maalipallo), mutta kriittisessä tarkastelussa strategisesta kumppanuudesta ei kummankaan lajin
kanssa voida puhua. Eerikkilässä on kahden lajin (jalkapallo ja salibandy) kanssa strategista kumppanuutta, mutta kumpikaan lajeista ei kuulu HUY:n ykköstason lajeihin. Kisakalliossa on yhden ykköstason lajin,
koripallon, kanssa strateginen kumppanuus, mutta yhteistyö on vielä alkuvaiheessa eikä yllä samalle tasolle edellä mainittujen keskuksien kanssa. Varalan ja Ypäjän keskuksilla ei ole strategista kumppanuutta
yhdenkään HUY ykköstason lajin kanssa ja yhteistyön syventäminen muidenkin maajoukkueiden kanssa
vaatii panostusta.
Osaamisen kehittämisen ja jakamisen näkökulmasta OKM on määrittänyt kuudelle valmennuskeskukselle erityistehtävät. Erityistehtävissä ja niiden toteutuksissa eivät ole olleet lähtökohtana koko suomalaisen huippu-urheilun kehittämistarpeet, vaan keskukset ovat toteuttaneet erityistehtäväänsä pääasiassa
omien vahvuusalueidensa ja lajikumppaniensa yhteistyön kehittämistä ajatellen. Jos valmennuskeskustoiminta on jatkossakin vahvasti lajikumppanuuksien varassa, niin lajikumppanien kanssa tehtävä kehitystyö pitäisi olla osaamisen kehittämisen painopisteenä. Tällä tavalla valmennuskeskus voi vahvistaa
oman osaamisen kehittämisen kautta lajien kehittymistä. Sen lisäksi olisi suomalaisen huippu-urheilun
etu, jos valmennuskeskuksen osaamista voidaan käyttää myös laajemmin suomalaisen huippu-urheilun
kehittämistarpeita ajatellen. Parhaiten yli lajirajojen menevää osaamisen kehittämistä ja jakamista on
toteuttanut Varalan valmennuskeskus, joka on ollut toteuttamassa UKK-instituutin ja Tampereen urheilulääkäriaseman kehittämää laaja-alaista Terve Urheilija –ohjelmaa. Eerikkilä, Vierumäki ja Vuokatti-Lappi
ovat tehneet merkittävää eri lajien kokonaisvaltaisten seurantajärjestelmien (MyEerikkilä, Hockey Center
ja lumilajit.fi) kehittämistyötä, josta ovat hyötyneet tai voivat jatkossa hyötyä muutkin kuin ko. valmennuskeskuksen omat painopistelajit. Vuokatti on lisäksi tehnyt merkittävää yhteistyötä Jyväskylän yliopiston Vuokatin yksikön kanssa lumilajien kehittämiseksi. Kuortaneen kehitystyö urheilijatestaustietokannan (KLab) kehittämiseksi palvelee myös useamman lajin urheilijoiden tarpeita, mutta KLab ei ole yhtä
laaja kuin em. keskusten kehittämät seurantajärjestelmät. Lappi ja Kisakallio ovat kehittäneet motorista
oppimista ja taitoharjoittelua, mutta kummankaan valmennuskeskuksen osalta ei voida vielä puhua koko
suomalaisen huippu-urheilun kannalta merkittävästä kehitystyöstä ja sen jakamisesta.
Päivittäisvalmennuksen näkökulmasta monien valmennuskeskusten ongelmana on syrjäinen sijainti,
jonne nykyajan kaupunkikeskeisessä yhteiskuntamallissa urheilijat eivät halua sijoittua. Dual career on
oleellinen osa huippu-urheilijoiden arkea, minkä vuoksi suuret opiskelijapaikkakunnat vetävät urheilijoita enemmän puoleensa kuin urheiluopistot, jotka sijaitsevat näiden keskusten ulkopuolella. Sen vuoksi
on perustettu Urheiluakatemiajärjestelmä, joilla on mahdollisuus vastata urheilun ja opiskelun yhteensovittamisen haasteeseen. Osa valmennuskeskuksista ovat lähteneet mukaan urheiluakatemiatoimintaan
perustamalla urheiluakatemian osaksi valmennuskeskusta (Varala, Lappi, Kuortane) tai tekemällä yhteistyötä urheiluakatemian kanssa (Vuokatti, Pajulahti, Vierumäki, Kisakallio, Ypäjä). Päivittäisvalmennuksen
vaikuttavuuden kannalta suurin merkitys on Varalan valmennuskeskuksella, jonka osana toimii Tampereen urheiluakatemia. Tampereen urheiluakatemia on urheilijamäärältään maan kolmanneksi suurin.
Vuokattilaiselle urheilijan polulle Vuokatti-Ruka urheiluakatemia on elinehto. Vuokatin päivittäisvalmennuksesta merkittävä osa tulee urheiluakatemiatoiminnasta, joka nojautuu vahvasti urheilulukion oppilaisiin, joita akatemiaan hakeutuu koko Suomesta. Vuokatti on vielä merkittävästi erikoistunut lumilajien
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keskuksena. Pajulahti ja Vierumäki ovat yhteistyössä maamme kuudenneksi suurimman Päijät-Hämeen
urheiluakatemian kanssa. Pajulahti on valinnut päivittäisvalmennuksen kehittämisen tavoitteekseen, mutta Päijät-Hämeen akatemiakokonaisuudessa Pajulahden hyödyntäminen on vielä hakemassa ratkaisua.
Sen sijaan Vierumäen rooli on tässä kokonaisuudessa hyvin pieni, eikä Vierumäkeä voida näin ollen pitää merkittävänä päivittäisvalmennuskeskuksena. Lapin ja Kuortaneen merkitys päivittäisvalmennuksessa
on omalla alueellaan suuri, minkä vuoksi päivittäisvalmennuksen merkityksen tarkastelussa ne voidaan
asettaa Pajulahden ja Vierumäen edelle, vaikka urheilijamäärällä mitattuna Lappi on 10. ja Kuortane 14.
suurin urheiluakatemia. Vaikka Kisakallio on osana maan selvästi suurinta pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaa (URHEA), niin URHEAlle Kisakallion merkitys on vielä vähäinen ja päivittäisvalmennus Kisakalliossa
on pientä. Eerikkilän merkitys päivittäisvalmennuksen kehittämiseen on merkittävä, vaikka se ei olekaan
varsinaisesti päivittäisvalmennuskeskus, jossa urheilijat päivisin harjoittelevat. Sen vuoksi Eerikkilää ei voida nostaa merkittäväksi päivittäisvalmennuskeskukseksi, vaan Eerikkilän toiminnan vahvuus on päivittäisvalmennuksen osaamisen kehittämisessä, joten tällöin näkökulmana pitää olla osaamisen kehittäminen ja
jakaminen, eikä päivittäisvalmennus. Ypäjän merkitys päivittäisvalmennuksessa on pieni.

7 SUOSITUKSIA JATKOTOIMENPITEIKSI
Vuonna 2011 toteutetussa valmennuskeskusarvioinnissa todettiin, että arvioinnin jälkeen tulisi hahmottaa valmennuskeskusten toiminnan päämääriä, tavoiteltavia tuloksia ja vaikutuksia sekä niitä keinoja ja
prosesseja, joilla keskukset tavoitteisiin pyrkivät. Tavoitteeksi tuli siis ottaa se, että valtakunnallinen valmennuskeskustoiminta määriteltäisiin ja sille luotaisiin kriteerit. (Lämsä & Nummela 2012, 62-63). Näin
ei tapahtunut, vaan kuusi erityistehtävän saanutta valmennuskeskusta on jatkanut toimintaa yhteisen
hankkeen puitteissa.
HUY on laatinut kevään 2015 aikana vision akatemia- ja valmennuskeskustoiminnan valtakunnalliselle kehittämiselle. Vision mukaisesti akatemioita ja valmennuskeskuksia halutaan ohjata yhteisen mallin
mukaisesti. Tämä edellyttää kahden eri tasoisen kysymyksen ratkaisemista.
Ensimmäiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö ja huippu-urheiluyksikkö sopivat valmennuskeskus- ja akatemiatoiminnan valtakunnallisesta rahoitus-, ohjaus- ja seurantamallista. Tällä hetkellä OKM vastaa talousresurssien jaosta sekä akatemioille että valmennuskeskuksille. HUY osallistuu akatemiarahoituksen
valmisteluun ja lausuu oman kantansa valmennuskeskusten kehittämishankkeesta. Toiminnan seuranta
on akatemioiden osalta HUY:n vastuulla, kun taas valmennuskeskusten kehittämisavustusten seuranta
tapahtuu OKM:n normaalin hankeseurannan avulla. Mahdollisia ratkaisumalleja ovat ainakin seuraavat:
1. Huippu-urheiluyksikölle annetaan/se ottaa vastuuta akatemia- ja valmennuskeskus-kokonaisuudesta. Valmennuskeskusten kehittämisavustukset ja akatemiarahoitus yhdistetään. OKM vastaa
kokonaisuuden strategisesta johtamisesta. HUY vastaa akatemia- ja valmennuskeskustoiminnan
valtakunnallisesta kehittämisestä sekä rahoituksen jakamisesta eri akatemioiden ja keskusten
välillä. HUY raportoi ministeriölle akatemia- ja valmennuskeskustoiminnasta.
2. Tarkennetaan nykymallia, jolloin OKM vastaa akatemia- ja valmennuskeskustoiminnan valtakunnallisesta kokonaisuudesta (strateginen ja operatiivinen vastuu). OKM jakaa resurssit akatemioille
ja valmennuskeskuksille. HUY avustaa OKM:tä kyseisessä tehtävässä erikseen sovittavalla tavalla.
3. Toiseksi sovitaan valmennuskeskusten ja akatemioiden rooleista, tehtävistä sekä toiminnan valtakunnallisen ohjaamisen ja arvioinnin käytännöistä. Tähän työhön osallistetaan OKM:n ja HUY:n
lisäksi akatemiat ja valmennuskeskukset sekä mahdollisesti myös keskusten isäntäorganisaatiot
- urheiluopistot.
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LIITE 1. VALMENNUSKESKUSARVIOINNIN
OSA-ALUEET JA ARVIOINTIKRITEERIT
Toimintakulttuuri
Valmennuskeskuksen toimintakulttuurin perustan muodostavat keskuksessa työskentelevät ihmiset sekä
muut resurssit joita valmennuskeskuksella on käytössään. Arviointi perustuu yllä olevien teemojen tuloksiin arviointikäynnillä sekä kumppanihaastatteluissa saataviin tietoihin. Valmennuskeskuksen toimintakulttuuria arvioidaan seuraavien teemojen kautta:

Valmennuskeskuksen johtaminen
1. Valmennuskeskuksen toiminnan ohjaaminen
• Johto laatii VAKEn mission, vision ja strategian, ottamalla huomioon henkilöstön ja keskeiset
sidosryhmät.
• Johto määrittää tuloksellisuus- ja vaikuttavuustavoitteet VAKEn toiminnan osa-alueille ja luo
seurantajärjestelmän VAKEn strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiselle.
• Johto määrittää VAKEn roolia osana suomalaista huippu-urheiluverkostoa
2. Henkilöjohtaminen ja työyhteisön rakentaminen
• Johto tukee VAKEn tavoitteiden toteutumista määrittelemällä henkilöstön toimenkuvat sekä
tukemalla työntekijöitä tehtävien ja tavoitteiden saavuttamisessa.
• Johto tukee oppimiskulttuuria ja kannustaa henkilöstöä kehittämään osaamistaan.
• Johto edistää huippu-urheilun menestyskulttuuria VAKEssa arvostamalla menestyksen tekijöitä (urheilijat ja valmentajat, työntekijät).
Valmennuskeskuksen prosessit/toiminnot

3. VAKE tunnistaa, suunnittelee, johtaa ja kehittää prosessejaan yhdessä sidosryhmien kanssa
• VAKE tunnistaa ja kuvaa ydinprosessit sekä nimeää niille vastuuhenkilöt
4. VAKE sovittaa omat prosessinsa yhteen muiden keskeisten organisaatioiden kanssa sekä huolehtii prosessiensa yhteensopivuudesta

Valmennuskeskuksen kumppanuudet, verkostot ja resurssit

5. VAKE kumppanuus- ja asiakassuhteiden sekä verkostojen kehittäjänä ja johtajana
• VAKE tunnistaa keskeiset kumppaninsa eri sektoreilta ja määrittelee kumppanuussuhteiden
luonteen
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• VAKE on määrittänyt keskeiset asiakkaat ja kerää systemaattisesti tietoa, ideoita ja kehitysehdotuksia asiakkailta ja hyödyntää niitä systemaattisesti.
• VAKE on tunnistanut oman toimintansa kannalta keskeiset verkostot ja määritellyt oman
roolinsa em. verkostoissa.
6. VAKE tiedon, teknologian ja olosuhteiden johtajana
• VAKE luo tarvittavat strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaiset järjestelmät tiedon
johtamiseen, säilyttämiseen ja arviointiin.
• VAKElla on olosuhteiden kehittämisohjelma, joka on tehty yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa.

Osaaminen - sen kehittäminen ja jakaminen
Valmennuskeskuksen tehtäviä suomalaisessa urheilujärjestelmässä voidaan toteuttaa vain, jos valmennuskeskuksilla on tarvittavaa osaamista keskuksen sisällä tai yhteistyöverkostoissa. Valmennuksen osaamista voidaan arvioida tarkastelemalla valmennuskeskuksen työntekijöiden osaamista, johon vaikuttavat
pääasiassa koulutus ja työkokemus. Sen lisäksi valmennuskeskuksen osaamisen laaja-alaisuudesta ja laadusta saa kuvan tarkastelemalla valmennuskeskusten toimintaa ja osaamista valmennuksessa, urheilijan
terveydenhuollossa, testauksessa, urheilijan uraohjauksessa ja elämänhallinnassa, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, valmentajakoulutuksessa, asiantuntijatoiminnassa sekä osaamisen jakamisessa.
Valmennuskeskusten osaamista arvioidaan seitsemässä alueessa sijoittamalla valmennuskeskukset neljään eri luokkaan. Luokitus noudattaa kaikissa ASPC:n (Association of Sports Performance Centres) käyttämää luokitusta: Kehitettävä (Developing), Määritetty (Defined), Kehittynyt (Advanced) ja Huippuluokka
(Best-in-Class). Alla on alustavat luokitukset kuudessa eri osaamisalueessa.
Valmennus (Coaching)
• Kehitettävä: valmennus on vapaaehtoistyötä, ei ole päivittäisvalmennusryhmiä
• Määritetty: VK palkkaamat valmentajat hoitavat valmennusta päivittäisvalmennusryhmissä
• Kehittynyt: VK palkkaamat valmentajat tekevät valmennustyötä kansainvälisellä tasolla urheilijoille, seuroille tai lajiliitoille; VK työympäristö antaa mahdollisuuden ammattitaidon kehittymiseen
• Huippuluokka: VK palkkaamilla valmentajilla kansainvälistä arvokilpailunäyttöä valmennuksesta ja
tekevät työtä HUY:n määrittämille painopistelaj(e)ille; VK tarjoaa yksilöllistä ammatillista osaamisen kehittämistä valmentajille
Terveydenhuolto ja urheilulääketiede (Medicine, Sport Medicine and Para Medicine)
• Kehitettävä: terveydenhuollon ja urheilulääketieteen palveluja ei ole tarjolla mutta niitä voidaan
tarvittaessa järjestää urheilijoiden käyttöön
• Määritetty: terveydenhuollon ja urheilulääketieteen palvelut ovat osa-aikaisesti tarjolla
• Kehittynyt: terveydenhuollon ja urheilulääketieteen palvelut on tarjolla jatkuvasti ja sisältää vammojen ennaltaehkäisevän toiminnan
• Huippuluokka: terveydenhuollon ja urheilulääketieteen palvelut on keskittynyt huippu-urheilijoiden palvelemiseen vammojen ennaltaehkäisyn, kuntoutuksen ja huippusuorituksen näkökulmasta
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Urheilijatestaus ja harjoittelun seuranta (Performance Analysis and Sport Science)
• Kehitettävä: urheilijoiden tarpeisiin soveltuvaa suoritusanalyysiä ja testausta on tarjolla vain rajoitetusti, mutta voidaan tarvittaessa järjestää ulkopuolisen tahon toimesta
• Määritetty: urheilijoiden tarpeisiin soveltuvaa analyysiä ja perusominaisuuksien testausta on
tarjolla
• Kehittynyt: HUY:n määrittämien painopistelaji(e)n urheilijoille soveltuvat analyysit ja testaus on
järjestetty ja ylläpidetään lajin analyysi ja testaustietokantaa
• Huippuluokka: HUY:n määrittämien painopistelaji(e)n urheilijoille on tarjolla monipuolinen ja
kattava analyysi- ja testausjärjestelmä, jonka avulla lajia kehitetään pitkäjänteisesti
Elämänhallinta, urheilijan koulutus ja urapolku (Life Services, Youth and Pathway Development and
Education)
• Kehitettävä: urheilijan hyvinvointia, urasuunnittelua ja koulutusta ei ole järjestetty
• Määritetty: satunnaisia koulutuksia urheilijoiden hyvinvoinnista ja elämänhallinnasta järjestetään, urheilijan polku on huomioitu valmennuksessa ja VK:lla on partnereita toisen ja kolmannen
asteen oppilaitoksista sekä tuetaan etäopiskelua
• Kehittynyt: ammattilaiset auttavat urheilijan urasuunnittelussa ja elämänhallinnassa, urheilijan
uran eri vaiheet ovat suunnitelmallisesti mukana harjoittelussa ja opiskelu toisen ja kolmannen
asteen oppilaitoksissa on mahdollista
• Huippuluokka: ammattilaiset auttavat urheilijan urasuunnittelussa ja elämänhallinnassa, urheilijan uran eri vaiheet ovat suunnitelmallisesti mukana harjoittelussa ja opiskelu toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksissa on suunnitelmallista, VK kehittää pitkäjänteisesti urheilijan tukemista
urasuunnittelussa ja opiskelun ja urheilun yhteensovittamisessa
Valmentajakoulutus
• Kehitettävä: VK ei itse järjestä valmentajakoulutusta muuten kuin yhteistyössä lajiliittojen kanssa
• Määritetty: VK järjestää I-III –tason valmentajakoulutusta itsenäisesti ja yhteistyössä lajiliittojen
kanssa sekä osallistuu valmentajaseminaarien järjestämiseen
• Kehittynyt: VK järjestää ammatillista valmentajakoulutusta sekä kansainvälisiä valmentajaseminaareja
• Huippuluokka: VK järjestää ammatillista valmentajakoulutusta, kansainvälisiä valmentajaseminaareja sekä osallistuu valmentajakoulutuksen kehittämiseen valtakunnallisesti
Osallistuva asiantuntijatoiminta lajien maajoukkueissa (ei tarkoita lajivalmennusta)
• Kehitettävä: VK:n asiantuntijat eivät ole mukana lajien asiantuntijatoiminnassa
• Määritetty: VK:n asiantuntijat toimivat lajien asiantuntijoina lähinnä silloin kun lajin urheilijat
harjoittelevat opistolla.
• Kehittynyt: VK:n asiantuntijat toimivat HUY:n asiantuntijoina painopistelaj(e)issa leiri- ja kilpailumatkoilla sekä päivittäisvalmennuksessa
• Huippuluokka: VK:n asiantuntijat toimivat HUY:n asiantuntijoina painopistelaj(e)issa sekä osallistuvat valmennuksen asiantuntijuuden eri osa-alueiden osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen
valtakunnallisesti
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Yhdeksi suomalaisen huippu-urheilun menestyksen kulmakiveksi on valittu huippu-urheilun osaamisen
vahvistaminen ja vieminen käytäntöön. Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön osaamisohjelma vastaa huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan sekä valmennusosaamisen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) vastaa osaamisohjelman
johtamisesta ja koordinoinnista. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on määrännyt erityisen kehittämistehtävän kuudelle valtakunnalliselle valmennuskeskukselle (Eerikkilä, Kuortane, Pajulahti, Rovaniemi,
Vierumäki ja Vuokatti).
Osaamisen kehittämisen ja jakamisen osalta arviointi perustuu ennakkokyselyjen vastauksiin sekä arviointikäynneillä selvitettäviin asioihin. Osaamisen kehittämisen ja jakamisen arvioinnissa on lähtökohtana
valmennuskeskusten erilaisuus. Kunkin valmennuskeskuksen osaamisalueet, niiden kehittäminen ja jakaminen arvioidaan erikseen, jotta keskusten ominaispiirteet tulevat paremmin esille ja voidaan tarkastella kunkin keskuksen osaamista osana suomalaista urheilujärjestelmää. Valmennuskeskusten osaamisen kuvauksen jälkeen esitetään kokonaisarvio perusteluineen.

Valmennuskeskuksen vaikuttavuus urheilijoiden päivittäisvalmennukseen
Valmennuskeskusten päivittäisvalmennuksella tarkoitetaan niitä urheilijoita tai joukkueita, jotka harjoittelevat pääsääntöisesti ja pitkiä ajanjaksoja hyödyntäen valmennuskeskuksen olosuhteita, valmennusta
ja osaamista. Tämä edellyttää, että valmennuskeskus pystyy tarjoamaan harjoitteluolosuhteita, valmennusosaamista, valmennusta tukevaa toimintaa sekä yhteistyötä oppilaitosten ja urheiluakatemioiden
kanssa. Päivittäisvalmennusta valmennuskeskus voi tarjota alueen oppilaitoksissa opiskeleville urheiluoppilaitos- tai akatemiaurheilijoille, alueen urheiluseurojen urheilijoille urheilijan polun eri vaiheissa
sekä valmennuskeskuksissa pitkäaikaisesti valmentautuville huippu-urheilijoille. Päivittäisvalmennuksen
arvioimiseksi on ennakkokyselyssä selvitetty olosuhteet, yhteistyö oppilaitosten ja akatemioiden kanssa
sekä niiden urheilijamäärät, valmennuskeskuksen palveluja päivittäin hyödyntävät urheiluseurat ja kansainvälisen tason huippuvaiheen urheilijat ja joukkueet.
Päivittäisvalmennustoimintaa on arvioitu osaamisen näkökulmasta osaamisen arvioinnin kohteessa Valmennus. Päivittäisvalmennuksen arviointi perustuu ennakkokyselyjen vastauksiin sekä arviointikäynneillä selvitettäviin asioihin. Päivittäisvalmennuksen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan
vaikuttavuuteen ja toiminnan merkitykseen koko suomalaisen urheilun kannalta (painopistelajit, urheilijan polun eri vaiheet, päivittäisvalmennuksessa olevien urheilijoiden taso). Lisäksi arvioinnissa selvitetään myös, miten valmennuskeskuksen päivittäisvalmennus on sijoittunut urheiluakatemioiden ja lajiliittojen verkostossa.

Valmennuskeskuksen vaikuttavuus maajoukkue- ja talenttivalmennukseen
Maajoukkuevalmennuksella tarkoitetaan valmennusta, joka kohdistu valmennuskeskuksen kumppanuuslajien maajoukkuetoimintaa. Lajiliitto linjaa maajoukkuevalmennusta. Olosuhteet muodostavat
perustan VAKEn ja lajin maajoukkuevalmennukselle. Tarvittavat valmennuksen asiantuntijat sekä asiantuntija- ja tukipalvelut tulee olla maajoukkueiden käytössä leiritysten aikana. Myös ulkomaisten urheilijoiden ja joukkueiden osuus valmennuskeskustoiminnasta arvioidaan maajoukkuevalmennuksen yhteydessä. Maajoukkuevalmennusta arvioidaan seuraavilla kriteereillä:
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• Valmennuskeskuksen lajikumppanuuksien lukumäärä ja laatu
• Maajoukkueleirityksen määrä keskuksessa (miehet, juniorit, kv. Urheilijat/joukkueet)
• Keskuksen asiantuntijoiden osallistuminen ja roolit maajoukkuevalmennuksessa
• Vuorovaikutus keskeisten lajikumppaneiden kanssa
Talenttivalmennuksella tarkoitetaan tässä arvioinnissa joko valmennuskeskuksen tai lajin valitsemaa urheilija-/joukkueryhmää, johon kohdennetaan valmennuksellisia erityistoimenpiteitä. Valmennuskeskuksen rooli talenttivalmennuksessa tulee olla merkittävä (kokonaisuus tai oleellinen osa-alue). Talenttivalmennusta arvioidaan seuraavilla kriteereillä:
• Ryhmän valintakriteerit ja tavoitteet
• Ryhmän toimintaperiaatteet ja -käytännöt
• Vastuut ryhmän valmennuksessa / VAKEn roolit
• Osallistujien määrä (ikä, sukupuoli, taso)

LIITE 2. OSAAMISEN
YHTEENVETOTAULUKOT
Taulukko 1. Valmennus
Arviointiluokka ja kriteerit
Huippuluokka VK palkkaamilla valmentajilla kansainvälistä arvokilpailunäyttöä valmennuksesta ja tekevät työtä HUY:n määrittämille painopistelajeille. VK tarjoaa yksilöllistä ammatillista osaamisen kehittämistä
valmentajille.
Kehittynyt VK palkkaamat valmentajat tekevät valmennustyötä kansainvälisellä tasolla urheilijoille, seuroille tai lajiliitoille. VK työympäristö antaa mahdollisuuden ammattitaidon kehittymiseen.

Valmennuskeskukset
Kuortane
Pajulahti
Lappi, Varala, Vuokatti
Kisakallio, Vierumäki
Eerikkilä

Määritetty VK palkkaamat valmentajat hoitavat valmennusta päivittäisvalmennusryhmissä pääosin aikuisten kansallisen tason tai nuorten
urheilijoiden kanssa.
Kehitettävä VK:ssa ei ole palkattuja valmentajia. Valmennus on VK:ssa
vapaaehtoistyötä, ei ole päivittäisvalmennusryhmiä.
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Taulukko 2. Terveydenhuolto ja urheilulääketiede.
Arviointiluokka ja kriteerit
Valmennuskeskukset
Huippuluokka Terveydenhuollon ja urheilulääketieteen palvelut on
keskittynyt huippu-urheilijoiden palvelemiseen vammojen ennaltaehkäisyn, kuntoutuksen ja huippusuorituksen näkökulmasta.
Kehittynyt Terveydenhuollon ja urheilulääketieteen palvelut on tarjolla Varala
jatkuvasti ja sisältää vammojen ennaltaehkäisevän toiminnan.
Vuokatti
Määritetty Terveydenhuollon ja urheilulääketieteen palvelut ovat
Kisakallio, Kuortane, Lappi,
osa-aikaisesti tarjolla.
Pajulahti, Vierumäki
Kehitettävä Terveydenhuollon ja urheilulääketieteen palveluja ei ole
Eerikkilä
tarjolla, mutta niitä voidaan tarvittaessa järjestää urheilijoiden käyttöön.
Taulukko 3. Urheilijatestaus ja harjoittelun seuranta.
Arviointiluokka ja kriteerit
Huippuluokka HUY:n määrittämien painopistelaji(e)n urheilijoille
on käytössä monipuolinen ja kattava harjoittelun ja ominaisuuksien
analyysi- ja seurantajärjestelmä, jonka avulla lajia kehitetään pitkäjänteisesti.
Kehittynyt Lajiliittojen maajoukkueurheilijoille soveltuvat analyysit ja
testaus on järjestetty ja VK ylläpitää lajin analyysi- ja testaustieto-kantaa.
Määritetty Urheilijoiden tarpeisiin soveltuvaa analyysiä ja perusominaisuuksien testausta on tarjolla.
Kehitettävä Urheilijoiden tarpeisiin soveltuvaa suoritusanalyysiä ja testausta on tarjolla vain rajoitetusti, mutta voidaan tarvittaessa järjestää
ulkopuolisen tahon toimesta.

Valmennuskeskukset
Kuortane
Eerikkilä, Vierumäki, Vuokatti
Pajulahti
Lappi, Varala
Kisakallio

Taulukko 4. Elämänhallinta, urheilijan koulutus ja urapolku.
Arviointiluokka ja kriteerit
Huippuluokka Ammattilaiset auttavat urheilijan urasuunnittelussa ja
elämänhallinnassa, urheilijan uran eri vaiheet ovat suunnitelmallisesti
mukana harjoittelussa ja opiskelu toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksissa on suunnitelmallista, VK kehittää pitkäjänteisesti urheilijan
tukemista urasuunnittelussa ja opiskelun ja urheilun yhteensovittamisessa.
Kehittynyt Ammattilaiset auttavat urheilijan urasuunnittelussa ja
elämänhallinnassa, urheilijan uran eri vaiheet ovat suunnitelmallisesti
mukana harjoittelussa ja opiskelu toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksissa on mahdollista.
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Valmennuskeskukset

Kuortane, Lappi, Varala
Pajulahti, Vierumäki, Vuokatti*

Määritetty Satunnaisia koulutuksia urheilijoiden hyvinvoinnista ja
elämänhallinnasta järjestetään, urheilijan polku on huomioitu valmennuksessa ja VK:lla on partnereita toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksista sekä tuetaan etäopiskelua.
Kehitettävä Urheilijan elämänhallinnan opetusta, urasuunnittelua ja
koulutusta ei ole järjestetty.
*Vuokatin valmennuskeskus tekee yhteistyötä urheiluakatemian kanssa

Kisakallio

Eerikkilä

Taulukko 5. Valmentajakoulutus.
Arviointiluokka ja kriteerit
Huippuluokka VK järjestää ammatillista valmentajakoulutusta, kansainvälisiä valmentajaseminaareja sekä osallistuu aktiivisesti valmentajakoulutuksen kehittämiseen valtakunnallisesti.
Kehittynyt VK järjestää ammatillista valmentajakoulutusta sekä kansainvälisiä valmentajaseminaareja.
Määritetty VK järjestää I-III –tason valmentajakoulutusta itsenäisesti ja
ammatillista valmentajakoulutusta yhteistyössä muiden tahojen kanssa
sekä osallistuu valmentajaseminaarien järjestämiseen.
Kehitettävä VK ei itse järjestä valmentajakoulutusta muuten kuin yhteistyössä lajiliittojen kanssa.

Valmennuskeskukset
Kisakallio, Kuortane, Varala,
Vierumäki
Eerikkilä, Pajulahti
Lappi, Vuokatti

Taulukko 6. Osallistuva asiantuntijatoiminta.
Arviointiluokka ja kriteerit
Valmennuskeskukset
Huippuluokka VK:n asiantuntijat toimivat HUY:n asiantuntijoina painopistelaj(e)issa sekä osallistuvat valmennuksen asiantuntijuuden eri
osa-alueiden osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen valtakunnallisesti.
Kehittynyt VK:n asiantuntijat toimivat asiantuntijoina eri lajien leiri- ja Kuortane
kilpailumatkoilla sekä päivittäisvalmennuksessa.
Lappi, Vierumäki, Vuokatti
Määritetty VK:n asiantuntijat toimivat lajien asiantuntijoina lähinnä sil- Eerikkilä, Kisakallio, Pajulahloin, kun lajin urheilijat harjoittelevat opistolla.
ti, Varala
Kehitettävä VK asiantuntijat eivät ole mukana lajien asiantuntijatoiminnassa.
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LIITE 3. VALMENNUSKESKUSTEN
LAJIKUMPPANIEN HAASTATTELUT
(HUOM! joitakin haastatteluja puuttuu, mm. palloliitto ja paralympiakomitea)
Eerikkilä
Lajiliittokumppanit
1. Yhteistyön tarkoitus

Salibandy
Tapahtumat, leiritykset, tiedon tuottaminen, koulutus.

2. Yhteistyön osa-alueet

☐ Urheilijoiden päivittäisvalmennus keskuksessa
☒ Urheilijoiden leiritys keskuksessa
☒ Lajin kilpailutoiminta keskuksessa
☒ Valmentajien yhteispalkkaus
☐ Dual career ratkaisut lajin urheilijoille
☒ Keskuksen asiantuntijat lajin/valmennuksen konsultteina
☒ Lajin valmentajakoulutuksen toteuttaminen
☒ Lajin valmentajakoulutuksen kehittäminen
☒ Urheilijoiden testaus
☒ Urheilijoiden kehittymisen kokonaisvaltainen seuranta
☒ Lajin tutkimus- ja kehittämistoiminta
☒ Lajin kansainvälisen kehityksen seuranta
☒ Muu mikä:
VAT, Floorball academy = nuorten pelaajien seurantaprosessi
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3. Yhteistyön tulokset

Olosuhteet, videovalmennus, nettialusta tiedonkeruuseen, nuorten
pelaajien seurantaprosessi.

4. Esteet ja haasteet

Ei arkivalmennusta, sijainti, tilatarpeet.

5. VAKE:n kehittäminen

Kaupunkikeskukset - paikalliset harjoituskeskukset akatemioiden ympärille. Opistot leirittäjinä ja tiedontuottajina, lajianalyysit. Erikoistuminen.
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Kisakallio
Lajiliittokumppanit
1. Yhteistyön tarkoitus

voimistelu, koripallo, beachvolley, melonta&soutu
Strateginen kumppanuus, yhteiset tavoitteet. Olosuhteet ja osaaminen.
(voimistelu)
Olosuhteet, leiritys, valmentajakoulutus. (Koripallo ja SMSL)

2. Yhteistyön osa-alueet

Olosuhteet, valmentajakoulutuksen kehittäminen, tapahtumat.
(beachvolley)
☒ 1 Urheilijoiden päivittäisvalmennus keskuksessa x 1
☒ 2 Urheilijoiden leiritys keskuksessa x 4
☒ 3 Lajin kilpailutoiminta keskuksessa x 3
☒ 4 Valmentajien yhteispalkkaus x 1
☒ 5 Dual career ratkaisut lajin urheilijoille x 1
☒ 6 Keskuksen asiantuntijat lajin/valmennuksen konsultteina x 3
☒ 7 Lajin valmentajakoulutuksen toteuttaminen x 2
☒ 8 Lajin valmentajakoulutuksen kehittäminen x 4
☒ 9 Urheilijoiden testaus x 3
☐ 10 Urheilijoiden kehittymisen kokonaisvaltainen seuranta 0
☒ 11 Lajin tutkimus- ja kehittämistoiminta x 2
☒ 12 Lajin kansainvälisen kehityksen seuranta x 1
☒ 13 Muu mikä:
Lobbaus, molempien tunnettuus, opiskelijoiden voimisteluosaamisen
lisääminen, oppisopimuskoulutus. (voimistelu)

3. Yhteistyön tulokset

Rippikoulutoiminta, nuorten toiminnan kehittäminen. (Beach)
Olosuhteet, huippu-urheilutavoitteiden toteutuminen, vammojen
ehkäisy.
Olosuhteet, leiritys, testauksen seurantajärjestelmä, kansainvälinen
yhteistyö, VAKE:n henkilöstö koulutuksen kehittämisessä.
Olosuhteet, kilpailuihin valmistautuminen parantunut, yhteistyöverkosto, kansainvälinen yhteistyö.
Leirityksen keskittäminen, valmentajakoulutus, testaustoiminta.
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1. Esteet ja haasteet

VAKE:en välinen yhteistyö heikkoa, ei osaamisen jakamista, keskinäinen
kilpailu. VAKE:t eivät tue lajien välistä yhteistyötä.
Palautumisolosuhteet, sijainti, lääkäripalvelut.

2. VAKE:n kehittäminen

Hintataso, puutteellinen testiasema, olosuhteet: investoinnit eivät ole
toteutuneet. Toimintaa kehitetään eurojen, ei huippu-urheilun, ehdoilla.
VAKE:t ja lajiliittot yhdessä yhteistyöhön. Avoimen osaamisverkoston
rakentaminen.
Kokonaisvaltainen palvelu, palautuminen, lääkärit, fysioterapeutit,
kv-suhteet, lajien välinen yhteistyö.
Valmentajaverkostot ja yhteistyö – viedään puheet ja suunnitelmat käytäntöön. Toiminnan keskittäminen, nyt etäisyydet ovat liian pitkät eri
keskusten välillä.
Rahoituksen avaaminen: valtion tuki pois opistoilta ja rahojen siirto
lajiliitoille. Opistot altistetaan vapaalle kilpailulle.

Kuortane
Lajiliittokumppanit
1. Yhteistyön tarkoitus

luistelu, paini, salibandy, yleisurheilu, voimistelu (TV ja team gym),
lentopallo
Laadun parannus, urheilijoiden päivittäinen seuranta. (luistelu)
Strateginen kumppanuus, yhteiset tavoitteet. Olosuhteet ja osaaminen.
Kv-yhteistyön kehittäminen. (paini)
Alueellinen leiritys ja koulutus. (salibandy)
Leiritys, asiantuntijatoiminta leireillä, valmentajakoulutus. (yu)
Lajin koti ja keskus, nuoret asuvat, harjoittelevat ja opiskelevat siellä,
leiritykset, olosuhteet. (lentopallo)
Yhteiset tavoitteet, huippu-urheilumenestys, osaamisen kehittäminen,
olosuhteet. (voimistelu)
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2. Yhteistyön osa-alueet

☒ Urheilijoiden päivittäisvalmennus keskuksessa x 5
☒ Urheilijoiden leiritys keskuksessa x 5
☒ Lajin kilpailutoiminta keskuksessa x 3
☒ Valmentajien yhteispalkkaus x 1
☒ Dual career ratkaisut lajin urheilijoille x 1
☒ Keskuksen asiantuntijat lajin/valmennuksen konsultteina x 4
☒ Lajin valmentajakoulutuksen toteuttaminen x 4
☒ Lajin valmentajakoulutuksen kehittäminen x 2
☒ Urheilijoiden testaus x 5
☒ Urheilijoiden kehittymisen kokonaisvaltainen seuranta x 2
☒ Lajin tutkimus- ja kehittämistoiminta x 3
☒ Lajin kansainvälisen kehityksen seuranta x 2

3. Yhteistyön tulokset

☒ Muu mikä: Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian koordinointi. (salibandy) Palautumista tukevat välineet, lajin kehitystyöhön osallistuminen (lentopallo)
Urheilijoiden seuranta- ja testausjärjestelmien rakentaminen, keskuksen
asiantuntija mukana leireillä.
Naisten NOV Kuortaneelle, kaksi urheilijaa Kuortaneen Top Teamissa,
heille olympiapaikat, suunnitelmallisuus, yläkoululeiritys pilottikokeilu.
Muutamia valmentajakoulutuksia.
Leirit ja valmentajakoulutus toteutuneet suunnitellusti, hyvät olosuhteet ja palvelutaso.
Miesten maajoukkue menestynyt arvokisoissa, Kuortaneelta noussut
pelaajia maajoukkueeseen, nuorten päivittäisvalmennus toimii ja sitä
kehitetään edelleen, olosuhteet ja puitteet hyvät.
Olosuhteiden parantuminen, leirityksen selkiytyminen, voimisteluvalmentajan palkkaus.
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4. Esteet ja haasteet

Hintataso, opisto täynnä, sama harjoitustila toisen lajin kanssa, sijainti,
ei valmentajien yhteispalkkausta.
Keskitämme Eerikkilään, emme haluakaan tiiviimpää yhteistyötä,
sijainti. Valmennuksen tukitoimet: urheilulääketiede ja ravitsemus, ei
valmentajien yhteispalkkausta.

5. VAKE:n kehittäminen

Lääkäri- ja hoitopalvelut, tarvitaan yksi valmentaja lisää.
Keskittäminen. Kaikilla lajiliitoilla pitäisi olla nimetty yhteistyökumppani,
jokin tietty VAKE/opisto, jonka kanssa tehdään yhteistyötä.
Suomeen pitäisi saada vain urheilijoille tarkoitettuja edullisen hintatason VAKE:ja (ei muuta toimintaa), joissa olisi joustavat harjoitustilat,
tukitoimet, lääkintähuolto ja ruokailu. Edullisempien hintojen ansiosta
urheilijat voisivat olla siellä kauemmin kuin 1-2 viikkoa kerrallaan.
VAKE:jen toiminta vastaamaan vielä enemmän huippu-urheilun vaatimuksia mistään tinkimättä. Tämä pitää sisällään ruuan, lääkäripalvelut,
koko kokonaisuuden. VAKE:issa on tehtävä lajivalintoja ja keskitettävä
resursseja niihin, kaikkia ei voi miellyttää.
Kaupunkikeskukset - paikalliset harjoituskeskukset akatemioiden ympärille. Opistot leirittäjinä ja valmentajakoulutuksen järjestäjinä. Kv-yhteistyön kehittäminen.
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Lappi
Lajiliittokumppanit
1. Yhteistyön tarkoitus

Hiihto
Olosuhteet, valmentajien yhteispalkkaus.

2. Yhteistyön osa-alueet

☒ Urheilijoiden päivittäisvalmennus keskuksessa
☒ Urheilijoiden leiritys keskuksessa
☒ Lajin kilpailutoiminta keskuksessa
☒ Valmentajien yhteispalkkaus
☒ Dual career ratkaisut lajin urheilijoille
☒ Keskuksen asiantuntijat lajin/valmennuksen konsultteina
☒ Lajin valmentajakoulutuksen toteuttaminen
☐ Lajin valmentajakoulutuksen kehittäminen
☐ Urheilijoiden testaus
☐ Urheilijoiden kehittymisen kokonaisvaltainen seuranta
☐ Lajin tutkimus- ja kehittämistoiminta
☐ Lajin kansainvälisen kehityksen seuranta
☐ Muu mikä:

3. Yhteistyön tulokset

Maajoukkuevalmennuksen keskittäminen, olosuhteet ja opiskelumahdollisuudet hyvät.

4. Esteet ja haasteet
5. VAKE:n kehittäminen

Ei haasteita
ks. Vuokatti

91

Pajulahti
Lajiliittokumppanit
1. Yhteistyön tarkoitus

judo, yleisurheilu, VAU
Nuorten valmennus, huippupuitteet, osaaminen, testaus ja valmennus, lajiliittojen välinen yhteistyö. (judo)
Leiritys, asiantuntijatoiminta leireillä, valmentajakoulutus, valmentajien yhteispalkkaus. (yu)

2. Yhteistyön osa-alueet

Sijainti, olosuhteet ja esteettömyys, henkilökunnan osaaminen.
(VAU)
☒ Urheilijoiden päivittäisvalmennus keskuksessa x 2
☒ Urheilijoiden leiritys keskuksessa x 3
☒ Lajin kilpailutoiminta keskuksessa x 3
☒ Valmentajien yhteispalkkaus x 2
☒ Dual career ratkaisut lajin urheilijoille x 1
☒ Keskuksen asiantuntijat lajin/valmennuksen konsultteina x 3
☒ Lajin valmentajakoulutuksen toteuttaminen x 2
☒ Lajin valmentajakoulutuksen kehittäminen x 2
☒ Urheilijoiden testaus x 3
☒ Urheilijoiden kehittymisen kokonaisvaltainen seuranta x 1
☒ Lajin tutkimus- ja kehittämistoiminta x 1
☒ Lajin kansainvälisen kehityksen seuranta x 1
☒ Muu mikä:
Lahden Ahkera ja muut alueen seurat mukaan yhteistyöhön. (yu)

3. Yhteistyön tulokset

Opiskelijoiden koulutus toimitsijoiksi meidän kilpailuihimme. (VAU)
Nuorten harrastajamäärät kasvaneet, kilpailutulokset parantuneet,
seurat vahvemmin mukana palkkauksessa, uusi ilmoittautumisjärjestelmä koulutuksiin, leireihin ja kisoihin. Yhteispalkkaus edistänyt
kilpaurheilumenestystä, valmennusleiri-, seurakoulutus- ja koulutuspalvelut toimineet hyvin.
Yhteispalkkaus edistänyt kilpaurheilumenestystä, valmennuksen
keskittäminen, tapahtumat, leiritys, kilpailut - olosuhteiden esteettömyyden kehittäminen.
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4. Esteet ja haasteet

Sijainti ja saavutettavuus, puutteet testauksessa ja punttisalilla.
Valmennuksen tukitoimet: urheilulääketiede ja ravitsemus, urheilupsykologia.

5. VAKE:n kehittäminen

Ei haasteita/sijainti ei houkuttele nuoria internaattiasumiseen.
Keskittäminen. Kaikilla lajiliitoilla pitäisi olla nimetty yhteistyökumppani, jokin tietty VAKE/opisto, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Pääkaupunkiseudulle saatava yksi iso VAKE, nyt sijainti on
ongelma monissa VAKE:issa.
Keskittäminen. Kaikilla lajiliitoilla pitäisi olla nimetty yhteistyökumppani, jokin tietty VAKE/opisto, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Osaamisen kasvattaminen, yhteistyön lisääminen ja kehittäminen.
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Varala
Lajiliittokumppanit
1. Yhteistyön tarkoitus

judo, melonta ja soutu, voimistelu (aerobic)
Dual career: opiskelun, harjoittelun ja työpaikkojen yhdistyminen.
Nuoristopäällikön palkkaus. Huippu-urheilufasiliteetti, testaus,
koulutus, majoitus ja ruokailut. (judo)
Toiminnan keskittäminen suureen kaupunkiin, mahdollisuus yhdistää opinnot ja urheilu, urheiluakatemiavalmennus, päätoimisen
valmentajan palkkaus (NOV), vahva seuratoiminta alueella, olosuhteiden kehittäminen. (melonta&soutu)

2. Yhteistyön osa-alueet

Olosuhteet, tiivis yhteistyö akatemian kanssa. (voimistelu)
☒ Urheilijoiden päivittäisvalmennus keskuksessa x 2
☒ Urheilijoiden leiritys keskuksessa x 3
☒ Lajin kilpailutoiminta keskuksessa x 1
☒ Valmentajien yhteispalkkaus x 2
☒ Dual career ratkaisut lajin urheilijoille x 1
☒ Keskuksen asiantuntijat lajin/valmennuksen konsultteina x 2
☒ Lajin valmentajakoulutuksen toteuttaminen x 1
☒ Lajin valmentajakoulutuksen kehittäminen x 1
☒ Urheilijoiden testaus x 3
☒ Urheilijoiden kehittymisen kokonaisvaltainen seuranta x 2
☒ Lajin tutkimus- ja kehittämistoiminta x 1
☐ Lajin kansainvälisen kehityksen seuranta
☐ Muu mikä:
Yhteisvaikuttaminen Tampereen kaupunkiin olosuhteiden parantamiseksi (Kaukajärven soutu- ja melontastadion)
Akatemiayhteistyö
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3. Yhteistyötä kuvaavat käsitteet keskimäärin

Pitkäjänteistä 1,7
Yhteiset tavoitteet 2,3
Luotettavaa ja avointa 2,7
Rohkeaa, kokeilevaa 2,3
Tiivistä vuorovaikutusta 2,3
Ylimmän johdon tuki 1,3
Selkeät rooli 2,3
Kyky vastata toisen odotuksiin 2,7

4. Yhteistyön tulokset

Keskimäärin kaikki 2,2
Kahden henkilön palkkaus, miesten maajoukkueen keskittäminen,
koulutukset ja leirit.
Akatemiavalmennus toimii hyvin, testaustoiminta riittävän laajaa,
hyvä yhteistyö, päivittäisharjoittelun seuranta, olosuhteiden kehittyminen.

5. Esteet ja haasteet

6. VAKE:n kehittäminen

Olosuhteet, leiritys. Akatemiayhteistyö toimii hyvin.
Tilan puute, ei kiinteää riittävän isoa judotatamia, puutteellinen
punttisali, opisto/VAKE täynnä, ei päästä sinne silloin kuin haluttaisiin.
Hintataso silloin kun majoitutaan opistolla, olosuhteet vaativat
edelleen parantamista.
Lisäksi VAKE:t sinne, missä urheilijat asuvat, ei metsän keskelle.
Kaupunkikeskukset - paikalliset harjoituskeskukset akatemioiden
ympärille.
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Vierumäki
Lajiliittokumppanit
1. Yhteistyön tarkoitus

suunnistus, taitoluistelu, uinti
Koulutus, leiritys (suunnistus)
Leiritykset, valmentajakoulutus, seminaarit (tl)

2. Yhteistyön osa-alueet

Lasten ja nuorten leiritys, valmennusprosessin ja sen osaamisen
kehittäminen leirien aikana, leirien testien, tulosten ja kuvausten
siirtyminen suoraan koulutukseen ja valmentajille (Pisara-verkkoalusta). (uinti)
☒ Urheilijoiden päivittäisvalmennus keskuksessa 1
☒ Urheilijoiden leiritys keskuksessa 3
☒ Lajin kilpailutoiminta keskuksessa 1
☒ Valmentajien yhteispalkkaus 2
☒ Dual career ratkaisut lajin urheilijoille 2
☒ Keskuksen asiantuntijat lajin/valmennuksen konsultteina 3
☒ Lajin valmentajakoulutuksen toteuttaminen 3
☒ Lajin valmentajakoulutuksen kehittäminen 2
☒ Urheilijoiden testaus 3
☐ Urheilijoiden kehittymisen kokonaisvaltainen seuranta 0
☒ Lajin tutkimus- ja kehittämistoiminta 1
☐ Lajin kansainvälisen kehityksen seuranta 0
☐ Muu mikä:

3. Yhteistyön tulokset

Koulutusten volyymit ja valmennusseminaarien osallistujamäärät
hyvällä tasolla.
LPT-opiskelijoiden koulutus, leirityksen varausjärjestelmät parantuneet, testien tekeminen ja seuranta kehittynyt, valmennusresurssit
parantuneet, monipuolinen valmennustoiminta, kommunikointi
parantunut.
Lapsuusvaiheen leiritys onnistunutta, Pisara-verkkoalustan kehittäminen, ikäkausimaajoukkueen olosuhteet ja ohjelmien toteuttaminen ovat parantuneet koko ajan.
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4. Esteet ja haasteet

Opistoa ei ole kehitetty huippu-urheilun, vaan tyhy:n, jääkiekon ja
golfin ehdoilla. Ongelmat NOV:n palkkauksessa ja työnkuvassa.
Jääaika, henkilöstöllä ei lajin tarvitsemaa teknologista osaamista,
testitulosten analysointi ja jakaminen puutteellista.

5. VAKE:n kehittäminen

Roolit ovat epäselvät. Ei henkilöstöresursseja painopistelajien
valmentajakoulutuksen kehittämiseen tai muuhun kehitystyöhön.
Ei huippu-urheilun vaatimaa pyrkimystä erinomaisuuteen (excellence). Tavoitteet ehkä ovat, mutta tekeminen ei vastaa niitä. Se
on VAKE:n/opiston johtamisen ongelma.
Keskittäminen. Kaikilla lajiliitoilla pitäisi olla nimetty yhteistyökumppani, jokin tietty VAKE/opisto, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Osaamisen kasvattaminen, yhteistyön lisääminen ja kehittäminen. VAKEista osaamiskeskuksia. Valtakunnalliset erityistehtävät
eivät ole vielä toteutuneet.
Täyden palvelun VAKE, olosuhteet ja majoitus, henkilöstön osaaminen, viihtyisyys, innostaa urheilijoita, tuo monipuolisuutta
valmennukseen, lajirajat ylittäviä valmennuspalveluita. Lajille
vastuuhenkilö, joka hoitaa lajin asioita VAKE:ssa. Saavutettavuus:
VAKEen päästävä julkisella liikenteellä, esim. bussikuljetus rautatieasemalta.
VAKE:jen ja akatemioiden rooleja selkiytettävä ja määrää mietittävä. Priorisointi ja keskittäminen. Mikä on VAKE:n tehtävä: olosuhteet, koulutus, testaaminen? T&K toimintaa VAKE:ihin, pitkäjänteinen tiedonkeruu, lajin kotipesä, lajin kv-kehityksen seuranta,
osaamisen vieminen valmentajien arkeen. Vanhojen omistamiseen
liittyvien rakenteiden purkaminen.
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Vuokatti
Lajiliittokumppanit
1. Yhteistyön tarkoitus

Ampumahiihto, hiihto, lumilauta
Keskittäminen, olosuhteet, mahdollisuus yhdistää harjoittelu, leiritys ja
opiskelu (lukio ja yläkoulu). (ah)
Resurssien jakaminen ja hyödyntäminen yhteispalkkauksissa, urheilijan
polulle voimaa, urheilijaporukan kokoaminen, olosuhteet. (hiihto)

2. Yhteistyön osa-alueet

Lajin kehittäminen (lajikehittäjän palkkaus), yhteistyön edistäminen paikallisten toimijoiden välillä, valmennuksen ja olosuhteiden kehittäminen,
opiskelun ja urheilun yhdistäminen. (ll)
☒ Urheilijoiden päivittäisvalmennus keskuksessa 3
☒ Urheilijoiden leiritys keskuksessa 3
☒ Lajin kilpailutoiminta keskuksessa 3
☒ Valmentajien yhteispalkkaus 3
☒ Dual career ratkaisut lajin urheilijoille 1
☒ Keskuksen asiantuntijat lajin/valmennuksen konsultteina 3
☒ Lajin valmentajakoulutuksen toteuttaminen 3
☒ Lajin valmentajakoulutuksen kehittäminen 2
☒ Urheilijoiden testaus 3
☐ Urheilijoiden kehittymisen kokonaisvaltainen seuranta 0
☐ Lajin tutkimus- ja kehittämistoiminta 0
☒ Lajin kansainvälisen kehityksen seuranta 1
☒ Muu mikä: kansainväliset projektit, olosuhteiden kehittäminen

3. Yhteistyön tulokset

Nuorten harrastajamäärien kasvu.
Yhdistetyn osalta yhteistyö toimii, maastohiihdossa teemme yhteistyötä
akatemian, ei VAKE:n kanssa. Akatemian kanssa yhteistyö toimii, esim.
leiritys ja valmennus.
Lajikehittäjän palkkaus, valmennuksen ja olosuhteiden kehittäminen.
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4. Esteet ja haasteet

Koulutettuja ampumahiihdon valmentajia ei ole riittävästi.
Vuokatin sisäinen johtaminen, siellä on liian monta henkilöä, joiden
kanssa joudumme neuvottelemaan. Joudumme tekemään eri sopimukset VAKE:n ja akatemian kanssa. Emme pysty rakentamaan mitään pitkän
aikavälin yhteistä suunnitelmaa, koska meillä on kaksi eri sopimusosapuolta (akatemia ja VAKE), joilla on omat tavoitteet.

5. VAKE:n kehittäminen

Olosuhteet puutteelliset, lajin ympärillä on monia toimijoita, joita on
vaikea saada samaan pöytään.
Tulevaisuudessa tarvitsemme mahdollisesti lisää ampumahiihdon suorituspaikkoja, erityisesti ampumaratoja.
Lajiliitoille yhden luukun periaate: VAKE:n ja akatemian yhteistyön oltava
saumatonta. Asiakaspalveluhenkisyys: valmentajan verokortin sijainti
ei saa vaikuttaa palveluun. VAKE:jen toiminnan kehittäminen, esim. valmennuksen asiantuntijapalvelut.
Yhteistyö ja tiedon jakaminen toisille VAKE:ille ja lajeille. Myös lajien
keskittäminen on hyvä idea.
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Ypäjä
Lajiliittokumppanit
1. Yhteistyön tarkoitus

Ratsastajainliitto
maajoukkueleirit (ikäkausi), koulutustoiminta, kilpailutoiminta

2. Yhteistyön osa-alueet

☐ Urheilijoiden päivittäisvalmennus keskuksessa
☒ Urheilijoiden leiritys keskuksessa
☒ Lajin kilpailutoiminta keskuksessa
☒ Valmentajien yhteispalkkaus
☒ Dual career ratkaisut lajin urheilijoille
☒ Keskuksen asiantuntijat lajin/valmennuksen konsultteina
☒ Lajin valmentajakoulutuksen toteuttaminen
☒ Lajin valmentajakoulutuksen kehittäminen
☒ Urheilijoiden testaus
☐ Urheilijoiden kehittymisen kokonaisvaltainen seuranta
☒ Lajin tutkimus- ja kehittämistoiminta
☐ Lajin kansainvälisen kehityksen seuranta

3. Yhteistyön tulokset
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☒ Muu mikä: ammatillinen koulutus
koulutuksen siirto Ypäjälle, 3665 -hanke, jossa tavoitellaan
kansainvälisen tason keskusta

4. Esteet ja haasteet

kv. tason valmentaja puuttuu, tason nosta kaikille osa-alueilla

5. VAKE:n kehittäminen

Nämä kaikki urheiluopistot ovat todella suuria kokonaisuuksia. Siksi niissä pitäisi olla oma valmennuskeskus ja
-yksikkö, eli selkeät yhteyshenkilöt, joiden kanssa hoidetaan huippu-urheiluun ja urheilijoihin liittyviä asioita.
Valmennusyksikkö, jonka kanssa liitto ja urheilijat voivat
suoraan neuvotella harjoitustarpeista ja muista. Ettei se
Valmennuskeskus huku siihen suurempaan yksikköön,
vaan yhteistyökuvio olisi selkeä.
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KEHITYSEHDOTUKSET KOOTTUNA:
VAKE:ien välinen yhteistyö
Useat haastateltavat toivoivat sekä VAKE:n ja lajien että VAKE:jen keskinäisen yhteistyön tiivistämistä. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että yhteistyöstä ja osaamisen jakamisesta oli kyllä
puhuttu, mutta suunnitelmat eivät olleet edenneet käytäntöön.
VAKE:t ja lajiliitot pitäisi saada äkkiä saman pöydän ääreen ja tekemään yhteistyötä. Meidän
pitäisi rakentaa yhdessä avoin osaamisverkosto.
Valmentajaverkostot ja yhteistyö – viedään puheet ja suunnitelmat käytäntöön.
Osaamisen kasvattaminen, yhteistyön lisääminen ja kehittäminen. VAKEista osaamiskeskuksia.
Valtakunnalliset erityistehtävät eivät ole vielä näkyneet VAKE:jen toiminnassa.
Yhteistyö ja tiedon jakaminen toisille VAKE:ille ja lajeille.
Roolien ja tehtävien selkiyttäminen
VAKE:jen rooli ja tehtävät mietityttivät joitakin haastateltavia. VAKE:jen, akatemioiden ja opistojen yhteistyö ei ollut aina ollut sujuvaa ja saumatonta. Liitot näyttivät kaipaavan VAKE:ista ensisijaisesti hyviä olosuhteita lajilleen, ”lajin kotipesää”. Sinne voisi monien mielestä sijoittua myös
testausta ja jonkin verran T & K toimintaa, erityisesti lajin kansainvälisen kehityksen seurantaa.
Se, kuinka paljon T & K toimintaa kaivataan, ja miten esimerkiksi valmentajakoulutusta tulisi järjestää, vaihteli vastaajasta riippuen. Päivittäisvalmennuksen koordinointivastuu oli siirtymässä
yhä enemmän akatemioille. Myös mahdollisuus VAKE:jen keskittämisestä suurten kaupunkien
ympärille nousi esiin.
Mikä on VAKE:n tehtävä: olosuhteet, koulutus, testaaminen? Mielestäni VAKE:ihin pitäisi keskittää lajien T&K toiminta, pitkäjänteinen tiedonkeruu, lajin kv-kehityksen seuranta, osaamisen
vieminen valmentajien arkeen. Se olisi lajin kotipesä.
Kehitetään VAKE:ista kaupunkikeskuksia, paikallisia harjoituskeskuksia akatemioiden ympärille.
Opistot voisivat toimia leirittäjinä ja tiedontuottajina, tehdä lajianalyysejä.
Nythän tämä suomalaisen urheilun profiili liikkuu vahvasti siihen suuntaan, että urheilijoiden
päivittäisharjoittelu ja siihen liittyvät resurssit keskittyvät akatemioihin ja suuriin kaupunkeihin.
Urheiluopiston rooli muuttuu, tietyissä asioissa vähenee. Mutta valmentajakoulutuksessa näen
niiden roolin erittäin keskeisenä myös jatkossa, sekä paikallistason lapsi- ja nuorisovalmennuksessa.
Kokonaisvaltainen palvelu, palautuminen, lääkärit, fysioterapeutit, kv-suhteet, lajien välinen yhteistyö.
Täyden palvelun VAKE, olosuhteet ja majoitus, henkilöstön osaaminen, viihtyisyys, innostaa urheilijoita, tuo monipuolisuutta valmennukseen, lajirajat ylittäviä valmennuspalveluita.
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Lajien keskittäminen ja priorisointi
VAKE:n toimintaan olivat useimmiten tyytyväisiä suurehkot lajit, jotka olivat keskittäneet toimintansa tiettyyn VAKE:n. Myös pienemmät lajit, jotka olivat keskittäneet resurssit yhteen paikkaan, olivat tyytyväisiä keskittämisratkaisuun. Pienille liitoille opistojen hintataso oli kuitenkin
useammin ongelma, ja ne kokivat ajoittain jäävänsä isojen lajien jalkoihin olosuhteiden kehitystyössä.
Selkeitä keskittämisratkaisuja tehneet liitot olivat erityisen tyytyväisiä olosuhteiden parantumiseen ja testaus- ja seurantajärjestelmien kehittymiseen. Useat haastateltavat olivat sitä mieltä,
että keskittämistrendi oli hyvä, ja kaikkien lajien tulisi valita itselleen yhteistyöVAKE. Myös VAKE:t voisivat näin kehittää olosuhteitaan yhteistyölajeille sopiviksi, eivätkä yrittää tarjota kaikille
vähän kaikkea.
VAKE:issa on tehtävä lajivalintoja ja keskitettävä resursseja niihin, kaikkia ei voi miellyttää.
Keskittäminen. Kaikilla lajiliitoilla pitäisi olla nimetty yhteistyökumppani, jokin tietty VAKE/opisto,
jonka kanssa tehdään yhteistyötä.
Olosuhteet ja niiden saatavuus
Yhteistyössä korostuivat lajien tarvitsemat olosuhteet ja niiden saatavuus. Joissakin keskuksissa
oli ongelmana tilojen suuri käyttöaste, jolloin urheilijat eivät päässeet harjoittelemaan aina, kun
olisivat halunneet. Jotkut lajit joutuivat myös jakamaan harjoitustilan muiden kanssa, mikä hankaloitti harjoittelun suunnittelua. Liitot toivoivat VAKE:ihin huippuolosuhteita omalle lajilleen ja
noiden olosuhteiden joustavaa käyttömahdollisuutta.
Yhteispalkkaus
Valmentajien yhteispalkkaus oli yksi toivotuimmista yhteistyömuodoista. Esimerkiksi Pajulahdessa ja Varalassa se oli toiminut hyvin, Kuortaneella huonosti. Vuokatin haasteena oli valmennuskeskuksen ja akatemian erilaiset käytännöt yhteispalkkauksessa.
Sijainti ja saavutettavuus
Useat lajit olivat sitä mieltä, että VAKE:t sijaitsevat keskellä metsää. Lajit toivoivat, että VAKE:ihin pääsisi julkisilla, eikä sinne kulkemiseen tarvittaisi omaa autoa. Lisäksi ehdotettiin suurimpiin kaupunkeihin, lähemmäksi urheilijoita ja valmentajia, perustettavia VAKE:ja:
Nuoret eivät kuitenkaan lähde sijainniltaan semmoiseen paikkaan, joka on ihan metsän keskellä.
Ollaan siellä, missä urheilijat ovat ja elävät, eikä missään metsän keskellä.
Monet korostivat myös akatemiayhteistyön tärkeyttä. Yleinen trendi näytti olevan akatemiayhteistyön tiivistyminen ja lajien toiminnan keskittyminen isoihin kaupunkeihin. Myös pääkaupunkiseudulle, lähemmäksi kuin Kisakallio, sijoittuvalle VAKE:lle uskottiin olevan kysyntää. Se
voisi edistää kv-yhteistyötä ja kv-leirien järjestämistä, kun matka lentokentältä VAKE:en olisi
lyhyempi.
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Huippu-urheilun ehdoilla toimiminen
Joidenkin haastateltavien mielestä VAKE:jen/opintojen toiminta keskittyi liikaa muuhun kuin
huippu-urheiluun. Esimerkiksi VAKE:jen/opistojen majoituspuoleen oli investoitu runsaasti viime vuosina. Se oli haastateltavien mukaan nostanut opistojen vuorokausihintoja. Investoinnit
eivät kuitenkaan olleet heidän mielestään kohdistuneet huippu-urheilulle tärkeisiin harjoitusolosuhteisiin, vaan hotellihuoneiden viihtyisyyteen.
Mielestäni se raha kaadetaan nyt vähän mustaan aukkoon, meneekö se raha siihen, että pumpulilakanat vaihtuvat silkkilakanoihin hotellitason majoituksessa, vai siihen, että sinne kuntosalille
tulee lisää levytankoja? Kumpi näistä on huippu-urheilun kehittymisen kannalta oleellisempi?
VAKE:jen toiminta voisi vastata vielä enemmän huippu-urheilun vaatimuksia mistään tinkimättä. Tämä pitää sisällään ruuan, lääkäripalvelut, koko kokonaisuuden.
Suomeen pitäisi saada vain urheilijoille tarkoitettuja edullisen hintatason VAKE:ja (ei muuta toimintaa), joissa olisi joustavat harjoitustilat, tukitoimet, lääkintähuolto ja ruokailu. Edullisempien
hintojen ansiosta urheilijat voisivat olla siellä kauemmin kuin 1-2 viikkoa kerrallaan.
Muutama lajiliitto toivoikin vain (huippu) urheilijoille suunnattua VAKE:a, jossa ei ohjattaisi resursseja tyhy-toimintaan ja matkailupalveluihin. Mikäli hintataso edelleen nousisi, lajit tulisivat
harkitsemaan leirien siirtämistä yhä enemmän ulkomaille. Lisäksi Vierumäkeä kritisoitiin siitä,
että opistoa oli viime vuosina kehitetty golfin, työhyvinvoinnin ja jääkiekon ehdoilla, jolloin valmentajakoulutuksen kehittäminen oli jäänyt sivurooliin.
Lääkäri- ja hoitopalvelut
Osa VAKE:ista toimii opistojen yhteydessä taajamissa tai haja-asutusalueilla. Osa taas sijaitsee
suurten kaupunkien läheisyydessä, jolloin yhteistyötä tehdään myös kaupungin urheiluakatemian kanssa. Osa lajeista sai tarvitsemiaan lääkäri- ja hoitopalveluita akatemian kautta silloin, kun
he harjoittelivat opistolla/VAKE:ssa. Harva VAKE tarjosi kuitenkaan itsenäisesti lääkäripalveluita.
Moni lajiliitto toivoi nopeita ja helposti saatavilla olevia lääkäri- ja hoitopalveluita VAKE:en tai
sen kautta järjestyviksi.
Lajin vastuuhenkilö VAKE:ssa
Kaksi lajiliittoa koki kommunikoinnin VAKE:n kanssa ongelmalliseksi. He toivoivat VAKE:ihin lajin
vastuuhenkilöä, jonka kautta kaikki lajiin liittyvät käytännön järjestelyt voisi hoitaa. Näin lajiliiton
edustajan ei tarvitsisi käyttää aikaa henkilöltä toiselle pallotteluun.
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LIITE 4. URHEILUAKATEMIOIDEN
JÄSENMÄÄRÄT V. 2015
Akatemia
URHEA
Turku
Tampere
Pohjois-Savo
Keski-Suomi
Päijät-Häme

HUY:
tukiurh.

Aikuisten
MJ

Nuorten
MJ

Kans.+alue
taso

Yhteensä

VAKE

114

312

488

1943

2857

Kisakallio

11

49

157

868

1085

11

95

152

650

908

3

16

63

490

572

14

27

65

443

549

6

20

63

453

542

Varala

Pajulahti,
Vierumäki

Vuokatti-Ruka
Vaasa
Oulunseutu
Lappi
Satakunta
Etelä-Savo

6

14

52

424

496

5

33

72

354

464

2

17

69

375

463

3

16

29

343

391

4

5

43

332

384

0

4

12

361

377

Joensuu
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Etelä-Karjala
Kouvola
Etelä-Kymenlaakso
Tavastia
YHTEENSÄ

2

16

13

340

371

15

19

101

213

348

0

0

10

316

326

0

2

27

260

289

0

3

18

261

282

2

2

30

246

280

0

0

18

116

134

198

650

1 482

8 788

11 118

LÄHDE: Akatemioiden valtionavustushakemukset v.2016.
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Vuokatti

Lappi
Tanhuvaara
Kuortane
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