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TERVETULOA TURUN AMMATTI INSTITUUTTIIN 
ja TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAAN! 

 

Turun Seudun Urheiluakatemia kuuluu Suomen johtaviin Urheiluakatemioihin ja 
toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa Huippu-urheiluyksikön 
Urheiluakatemiaohjelman sekä valtakunnallisten lajiliittojen, Turun alueen 
seurojen ja muiden urheilutahojen kanssa. Turun Seudun Urheiluakatemia on 
myös mukana EU:n laajuisessa urheiluoppilaitosverkostossa (EAS: European 
Athlete as Student) sekä jäsen kansainvälisessä harjoittelukeskusten 
yhdistyksessä ASPC:ssä (Association of Sport Performance Centers). Suomen 
Olympiakomitea myönsi Turun Seudun Urheiluakatemialle valtakunnallisen 
huippu-urheiluakatemia-statuksen syksyllä 2008. 

Urheiluakatemiaohjelman tavoitteena on edistää lajissaan huipulle pyrkivien ja jo 
huipun saavuttaneiden urheilijoiden opiskelua ja ammattiin valmistumista, 
päivittäisvalmentautumista ja urheilun asiantuntijoiden saatavuutta. Koska 
Suomessa on jo hyvin toimiva toisen asteen urheilijakoulutus, 
urheiluakatemiahankkeella pyritään edistämään myös korkea-asteella ja 
perusasteella opiskelevien lahjakkaiden urheilijoiden opiskelua ja 
päivittäisvalmennusta.  

Toisen asteen oppilaitoksista Kerttulin urheilulukio, Turun Ammatti-instituutti ja 
Katedralskolan i Åbo järjestävät opiskelevien urheilijoiden aamuvalmennuksen 
yhdessä alueen seurojen kanssa. Turun Seudun Urheiluakatemia koordinoi myös 
liikuntalinjoja tarjoavien turkulaisten ja lähikuntien yläkoulujen valmennusta, 
pyrkien osaltaan edesauttamaan lahjakkaiden ja motivoituneiden urheilijoiden 
mahdollisuuksia osallistua seurojen tai urheiluakatemian järjestämään 
aamuvalmennukseen. 

Korkea-asteella opiskelevia urheilijoita tuetaan erilaisten valmennuspalveluiden 
lisäksi opintojen ja urheilun yhdistämisessä. Korkea-asteen oppilaitokset ovat 
nimenneet yhteyshenkilöt urheiluakatemiaan. Heidän tehtävänään on ohjata 
urheilijat hyödyntämään opiskelun ja urheilun yhteensovittamisessa 
oppilaitostensa tarjoamat mahdollisuudet. 
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OPISKELUN JA URHEILUN YHDISTÄMINEN TURUN AMMATTI 
INSTITUUTISSA 

Urheiluoppilaitostoiminta Suomessa käynnistyi 1990-luvulla ja vuodesta 2004 
alkaen 12 ammatillista oppilaitosta on saanut Suomen Olympiakomitean 
myöntämän valtakunnallisen urheiluoppilaitoksen statuksen. Useimmilla 
paikkakunnilla urheiluoppilaitokset nivoutuvat tiiviisti paikallisen 
urheiluakatemian toimintaan, näin myös Turussa. 

Huippu-urheilun muutostyön ja suomalaisen huippu-urheilun uusien linjausten 
myötä urheiluakatemioiden ja täten myös urheiluoppilaitosten rooli uudessa 
toimintakulttuurissa näyttäytyy vahvassa roolissa nuoren, valintavaiheessa 
olevan urheilijan arjessa. Suomalaisen huippu-urheilun uudessa kuvassa 
urheiluakatemiat nähdään keskeisessä roolissa erityisesti nuorten, opiskelevien 
urheilijoiden urheilu-uran ja koulunkäynnin yhdistävänä ja näitä edesauttavana 
tekijänä.  

Urheiluakatemiat ovat nousemassa nykyistä merkittävämmäksi alueelliseksi 
urheilun toimijaksi tarjoten urheilijoille asiantuntevaa valmennusta sekä kattavia 
asiantuntijapalveluita opintojoustojen lisäksi. Oleellista urheiluakatemioiden 
toiminnassa on tiivis vuorovaikutussuhde ja yhteistyö oman alueensa seurojen 
sekä kansallisten lajiliittojen kanssa. 

Suomen Olympiakomitea laati vuoden 2012 syksyllä urheiluakatemioille 
ohjeiston, jonka mukaan urheiluakatemioiden tulisi toimintojaan suunnata. 
Johtavaksi teemaksi huippu-urheilun muutostyöryhmä valitsi Urheilijan polun. 

 

  

 

Urheilulukioikäiset urheilijat sijoittuvat kuvassa valintavaiheeseen ja 
urheilulukion ydintehtävänä on tarjota paras mahdollinen tuki sekä opiskelu- 
että urheilu-uran eteenpäinviemiseen. Vastuu tämän ”kaksoisuran” (DUAL 
CAREER) toteutumisessa on urheiluakatemian ja samalla urheilulukion 
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koordinaattoreilla ja valmentajilla sekä opettajilla ja opintojen ohjaajilla. Perheen 
tuki on tässä prosessissa ensiarvoisen tärkeä. 

 

TOIMINTA TURUN AMMATTI INSTITUUTISSA 

Turun ammatti instituutissa urheilijoiden koulutusohjelmassa opiskelevilla 
urheilijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja jatkaa samalla lajinsa 
täysipainoista harjoittelua Turun Seudun Urheiluakatemian valmennusryhmissä.  

Urheilijoille laaditaan jaksoittain henkilökohtainen opiskelu- ja 
valmennussuunnitelma (HOVS). Suunnitelmaan sisältyvät toteutuneet 
urheiluvalmennustunnit lasketaan osaksi tutkintoon kuuluvia opintoja. 
Harjoittelun toteutumista kontrolloivat urheiluakatemian lajivalmentajat 
jaksoittain. Yhteenvedon urheiluläsnäoloista työstää urheiluakatemian 
koordinaattori. Urheiluakatemian koordinaattori ja opinto-ohjaaja laatii 
urheilijan kanssa opiskelusuunnitelman. Suunnitelman toteutumista sekä 
opintomenestystä seuraavat lajivalmentajat, opinto-ohjaajat sekä luokanvalvojat. 

Urheilevan opiskelijan koulutusaika ja tapa suunnitellaan yksilöllisesti. 
Urheilusta aiheutuvien, runsaiden poissaolojen vuoksi, voidaan tarvittaessa 
soveltaa myös monimuotoisia opetus- ja opiskelumenetelmiä Urheilija voi 
tarvittaessa saada vapaata opetuksesta harjoitusleirejä ja kilpailumatkoja varten.  

Toiminnan koordinointi  

Turun ammatti-instituutti koordinoi urheilijoiden koulutussuunnitelmaa yhdessä 
Turun Seudun Urheiluakatemian kanssa. Käytännön valmennustoimintaa 
koordinoi ja ohjaa urheiluakatemian koordinaattori ja on tiiviissä yhteistyössä 
oppilaitosten opinto-ohjaajiin. Opinto-ohjaajat tiedottavat jaksoittain luokanval-
vojille/tutoropettajille urheilijoiden sovitut valmennusaikataulut. 

Opetusjärjestelyt 

Urheilijoiden opetus tapahtuu pääosin tavanomaiseen tapaan lähiopetuksena 
opiskelijan omassa ryhmässä henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa 
noudattaen. Urheilijaopiskelija on itse vastuullinen neuvottelemaan 
opettajan kanssa mahdollisista poissaoloista ja korvaavista tehtävistä ja 
toimintamalleista.   

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua urheiluvalmennukseen myös 
työssäoppimisjakson aikana, mikäli asiasta on työnantajan kanssa erikseen 
sovittu ja työnantaja suhtautuu asiaan myönteisesti. Opiskelija on velvoitettu itse 
neuvottelemaan työssäoppimispaikan erityisjärjestelyistä työnantajan kanssa. 
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Opiskelijan velvollisuudet 

Turun ammatti instituutti tarjoaa kansalliselle ja kansainväliselle huipulle 
tähtääville hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmentautumismahdollisuudet. 
Osallistuminen valmennukseen on etuoikeus eri lajien parhaille urheilijoille, joilla 
on edellytykset määrätietoiseen opiskeluun ja valmennukseen. Urheilijaopiskelija 
on velvoitettu toimimaan ennalta sovittujen pelisääntöjen mukaan. Mikäli 
opiskelija ei toteuta sovittuja pelisääntöjä voidaan 
urheiluvalmennusmahdollisuus evätä väliaikaisesti tai kokonaan.  

URHEILEVAN OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET 

1. Urheilijaopiskelija käyttäytyy hyvin ja edustavasti itsensä, 
urheiluakatemian ja oppilaitoksen parhaaksi. 

2. Urheilijaopiskelija tapaa säännöllisesti (jaksojen vaihteessa) 
oppilaitoksen oppilaan ohjaajan sekä urheiluakatemian koordinaattorin. 
Tapaamisista tiedotetaan tekstiviestillä puhelimeen tai opinto-ohjaajan 
välityksellä. Jokaisella oppilaalla on läsnäolovelvollisuus tapaamisissa. 
Pakollisista poissaoloista on ilmoitettava urheiluakatemian koordinaattorille tai 
opinto-ohjaajalle. 

3. Urheilijaopiskelija etenee opiskelussaan sovitun henkilökohtaisen 
suunnitelman mukaan. Mikäli opiskelu ei etene suunnitelmien mukaan voidaan 
harjoitteluoikeus väliaikaisesti evätä siihen asti kun opintojen etenemisessä on 
tapahtunut muutos. Mikäli oppilaalla on jaksotodistuksessa useita hylättyjä tai 
keskeytettyjä suoritusta, hänen valmennusoikeus evätään siihen saakka kunnes 
hylätyistä tai keskenjääneistä kursseista on kirjattu suoritus.  

4. Urheilijaopiskelija neuvottelee henkilökohtaisesti luokanvalvojan ja 
aineopettajan kanssa mahdollisista erityisjärjestelyistä opintoihin liittyen. 

5. Opiskelu-, harjoitus- ja oppilaitokseen tai urheiluakatemiaan liittyvien 
matkojen ja tapahtumien yhteydessä alkoholin, tupakan, nuuskan sekä 
huumeiden ja dopingin käyttö on kielletty 

 

URHEILEVAN OPISKELIJAN OIKEUDET 

1. Urheilijaopiskelijalla on oikeus harjoitella vähintään kaksi kertaa 
viikossa. Harjoitusaamut ovat maanantai-, tiistai-, keskiviikko- ja torstai aamuisin 
klo 8-9.30. 

2. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa urheiluvalmennuksella osan 
opinnoista (valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja), enintään 17 
osaamispistettä (osp). Urheiluvalmennusta voi kertyä opiskeluaikana 
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enemmänkin kuin 17 osaamispistettä. Urheiluvalmennuksen hyväksytyt 
suoritukset kirjataan opintokorttiin opintosuorituksina joko arvosanoin (1-3) tai 
suoritusmerkinnällä (S). 

3. Urheilijaopiskelijalle voidaan myöntää vapaata kontaktiopetuksesta 
kilpailuja ja harjoitusleirejä varten. Poissaolot on sovittava aineopettajien kanssa 
henkilökohtaisesti.  

4. Urheilijalla on oikeus saada maksuton välipala kolme kertaa viikossa, 
niin aamuina kun urheilija harjoittelee. Välipala tarjotaan oman oppilaitoksen 
kahvilassa tai oppilaitoksen ruokalassa. Urheilija ilmoittaa välipalatarpeen joka 
jakson vaihteessa käydyssä tapaamisessa. Välipala mahdollisuus evätään, mikäli 
urheilija jättää välipalan käyttämättä sovitusta huolimatta. 

5. Urheilijaopiskelijalla on mahdollisuus käyttää Turun Seudun 
Urheiluakatemian tarjoamia asiantuntijapalveluja. Lisätietoja Turun Seudun 
Urheiluakatemian tukipalveluista www.urheiluakatemia.fi 

URHEILIJAOPISKELIJAN SIIRTYMINEN URHEILULINJALTA 
”NORMAALIOPISKELIJAKSI” 

Urheilevan opiskelijan urheilu-uraa ja opintojen edistymistä seurataan tiiviisti. 
Jokaisen lukuvuoden jälkeen arvioidaan urheilijan urheilullinen taso uudelleen. 
Mikäli urheilullinen taso ei enää edellytä urheiluakatemiastatusta, opiskelija 
voidaan siirtää pois urheilulinjalta. 

Syitä urheilustatukselta normaaliopiskelijaksi:  

1. Tavoitteellinen harjoittelu ei enää kiinnosta riittävästi 

2. Lopettaa seuratason urheilemisen 

3. Käyttää väärin valmennusaikaansa 

4. Kurinpitokeinona määräaikaisesti 

5. Edesauttaa opiskelijan valmistumista, esim. neljännen vuoden 
opiskelija 

Käytännön ohjeita 

Urheiluvalmennus kuuluu osana tutkintoon vaadittavaa ja hyväksyttävää 
suoritusta, johon osallistuminen on pakollista normaalin oppilaitoksessa 
tapahtuvan opiskelun tavoin. Suorituksiksi hyväksytään vain todellinen 
urheiluvalmennukseen osallistumisen opintoviikkomäärä. Myös harjoitusleirit, 
maajoukkueleirit ja edustukset, kisamatkat voidaan sisällyttää 
opintoviikkokertymään. Täten suoritettujen opintoviikkojen määrä ei välttämättä 
ole sama kaikilla urheilijoilla. 
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Urheilijaopiskelija vastaa harjoituspaikalle siirtymisestä ja harjoituspaikalta 
oppilaitokseen itse. 

Oma-aloitteisuus ja aktiivinen tiedottaminen luokanvalvojan ja aineopettajien 
suuntaan helpottaa opintojen etenemistä ja urheilijan arjen toteutumista.  

 
Urheilupoissaolot 
 

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

Urheiluakatemian koordinaattorit 
 

Urheiluakatemian koordinaattorit vastaavat oman vastuualueensa toimintojen 
koordinoinnista. Opiskeluun liittyvissä asioissa lukiolaisten yhteyshenkilönä toimii 
ensisijaisesti Mika Korpela. Koordinaattorien yhteystiedot löytyvät oppaan lopusta. 
 

          

    Mika Korpela    Janne Salmi           Pertti Sahlberg 
 

 
TURUN AMMATTI INSTITUUTIN URHEILUVALMENNUS 

 

Urheiluakatemian aamuvalmennusajat ovat maanantaista torstaihin klo 7/8-9.30. 
Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla puolet (syys-/kevätlukukausi) maanantain 
aamuharjoituksista korvautuu valmennusopin kurssilla. Tästä tiedotetaan urheilijoita 
erikseen / lajiryhmittäin. 
 

Turun Seudun Urheiluakatemiassa tarjotaan aamuvalmennusta 15 lajissa 25 
lajivalmentajan johdolla. Muiden lajien urheilijat osallistuvat 
ominaisuusvalmennukseen tai harjoittelevat erikseen sovitulla tavalla oman 
valmentajan ohjelman mukaan. Kolmen koordinaattorin ohella kymmenen valmentajaa 
toimii tiiviisti Turun ammatti instituutin toimintaympäristössä ja he ovat tavattavissa 
päivittäin valmentajien työhuoneessa (Kerttulin urheilulukio, Kaarinankatu 3, 20500 
TKU) 
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ENSISIJAISESTI TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIASSA TOIMIVAT VALMENTAJAT 
Antti Kauhanen uinti, Nuorten Olympiavalmentaja Olympiakomitea + TSUA 
Pasi Ikonen suunnistus, Nuorten Olympiavalmentaja Lajiliitto + Olympiakomitea + 

TSUA 
Atte Juuti salibandy & liikunnanopetus TSUA 
Jarno Koivunen yleisurheilu TSUA 
Kalle Sahlstedt jääkiekko TSUA 
Timo Koljonen jalkapallo & sulkapallo TSUA 
Kimmo Vyyryläinen koripallo  TSUA 
Jussi Räikkä koripallo, nuorten Olympiavalmentaja Lajiliitto + Olympiakomitea 
Sami Aalto ominaisuusvalmennus & 

telinevoimistelu 
TuUL & TSUA 

Mika Luoto ominaisuusvalmennus (kestävyyslajit) TSUA & Kerttulin lukio 
Jarkko Mäkinen taekwondo  Lajiliitto + Olympiakomitea + 

TSUA 
Jani Heino soutu Lajiliitto 
 

ENSISIJAISESTI SEUROISSA / LAJILIITOSSA TOIMIVAT PÄÄTOIMISET VALMENTAJAT 
Joonas Laurikainen jalkapallo / tytöt TPS & TSUA 
Jami Wallenius jalkapallo/ Inter FC Inter 
Tommi Pikkarainen jalkapallo/ TPS FC TPS 
Andrei Pop telinevoimistelu Turun Urheiluliitto 
Lotta Jarkko taitoluistelu TRT 
Petter Vane-Tempest purjehdus Turun Pursiseura 
Tanja Nirkkonen yleisurheilu TuWe 
Hanna Paatos uinti  Raision Urheilijat 
Janne Harju lentopallo tytöt Raision Loimu 

OSAPÄIVÄTOIMISET 
VALMENTAJAT 

  

Katri Nirhamo joukkuevoimistelu 

 
Harjoituspaikat 
 

Harjoituspaikkojen käyttö on urheiluakatemian urheilijoille maksutonta. Kunkin lajin 
esittelyssä (ks. s. 7-19) kerrotaan kunkin lajin pääasialliset harjoituspaikat. Valmentajat 
vastaavat tarkemmasta ohjeistuksesta harjoituspaikkojen suhteen. 
 
Kuljetukset  
 

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

 9.15 Leaf Areena, Kärsämäentien bussipysäkki 
 9.20 Impivaaran jalkapallo- ja jäähalli, paikoitusalue 
 9.21 Impivaara, Markulantien bussipysäkki 
 9.25 Alfa liikuntakeskus, Virusmäentien bussipysäkki 
 9.40 Kellonsoittajankadun koulutalo  
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Toiminta tapaturman sattuessa 
 

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

Urheilulukiolaisille järjestetään vuosittain Antidoping-tilaisuus ja jaetaan Kielletyt ja 
sallitut lääkeaineet -opas. Olemme sitoutuneet 100 % puhtaaseen urheiluun. 
Valmentajat antavat lajeittain antidoping-ohjausta tarpeen mukaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
OMINAISUUSVALMENNUS 
 
Ominaisuusvalmennusta tarjotaan urheilijoille, joille ei ole tarjota oman lajin 
lajivalmennusta. Ominaisuusvalmennuksessa pyritään kehittämään urheilijoiden 
fyysisiä ominaisuuksia kokonaisvaltaisesti. Harjoitukset sisältävät keskivartalovoimaa, 
vartalon hallintaa, taitoharjoittelua telinevoimistelussa, nopeusharjoittelua, 
kestävyysharjoittelua ja liikkuvuusharjoittelua (aktiivista ja passiivista liikkuvuutta).  
 
Ominaisuusvalmennuksen oheisharjoitteena käytetään fysioterapiapainotteista 
valmennusta ja vastaanottoa Kupittaan urheiluhallissa kerran viikossa (Superfysio: Ari 
Alonen). Loukkaantuneet ja vammautuneet urheilijat ohjataan tähän ryhmään lajista 
riippumatta. 
 
Tavoitteet 

- opiskelun ja lisääntyvän harjoittelun yhteensovittaminen 
- voimaharjoittelun, palauttavan harjoittelun ja lihashuollon merkityksen 

omaksuminen 
- itsenäiseen harjoitteluun oppiminen 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Valmentajat 
Mika Luoto, 050-3212473 / mika.luoto@turku.fi 
Kestävyyslajien päävastaava 
 
Sami Aalto, 040-5770400 / sami.aalto@turku.fi 
Muiden lajien päävastaava 
 

Harjoituspaikat 
Kupittaan Urheiluhalli 

mailto:mika.luoto@turku.fi
mailto:sami.aalto@turku.fi
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Liikuntakeskus Alfa 

 
UINTI 
 
Urheiluakatemian  uintivalmennus toteutetaan Impivaaran ja Raision uimahalleissa. 
 
Harjoitukset sisältävät pääsääntöisesti lajiharjoittelua, mutta myös oheisharjoittelua 
tehdään uimarin tarpeiden mukaan. Uinnin harjoitusajat ovat hieman pidemmät kuin 
muissa lajeissa, tämä siitä syystä että lukion on tarkoitus mahdollistaa 
kilpailumenestyksen kannalta riittävä määrä harjoittelua.  
 
Harjoituksissa valmentajina toimivat Antti Kauhanen yhdessä seuravalmentajien 
kanssa yhdessä sovituin harjoitussisällöin. Merkittävänä lisänä harjoitteluun uimareille 
on tarjolla TSUAn tekniikkakuvausjärjestelmä, jota hyödynnetään säännöllisesti. 
 
 

 
 

 
Tavoitteet 

- opiskelun ja lisääntyvän harjoittelun yhteensovittaminen  
- aerobisen kestävyyden vahvistaminen  
- anaerobisten ominaisuuksien ja nopeuden kehittäminen  
- teknisten yksityiskohtien hiominen ja niiden tärkeyden ymmärtäminen  
- lihashuollon tärkeyden ymmärtäminen ja käytäntöjen oppiminen  
- oman kehon tuntemusten merkityksen ymmärtäminen valmentautumis-

prosessissa  
- tavoitteellisen asenteen omaksuminen 

 
Valmentaja 
Antti Kauhanen, Nuorten Olympiavalmentaja 
040-809 5714 
 
Harjoittelupaikat 
Impivaaran uimahalli  
Raision uimahalli 
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YLEISURHEILU 
 
Turun Seudun Urheiluakatemian aamutreenit pidetään neljänä aamuna viikossa. 
Suuren urheilijamäärän ja yleisurheilun laajan lajikirjon takia aamutreenien 
päällimmäisenä teemana läpi vuoden on tehdä fyysisiä ominaisuuksia ja yleisiä 
lajitaitoja parantavia harjoituksia. Valmentajia aamuharjoituksissa on paikalla kaksi, 
joten urheilija ja henkilökohtainen valmentaja saavat valita kahdesta erityyppisestä 
harjoitusvaihtoehdosta, kumpi omaan harjoitusohjelmaan sopii parhaiten. Viikon 
pääharjoitukset ja tärkeimmät lajiharjoitukset jäävät oman henkilökohtaisen 
valmentajan vastuulle. 
 
Aamuharjoitusten lisäksi lukiolaisille tarjotaan maanantaisin ja keskiviikkoisin 
mahdollisuus tulla kello 15 alkaviin iltapäiväharjoituksiin, jos lukujärjestyksessä on 
tilaa. Iltapäiväharjoituksissa paikalla on vain yksi akatemian valmentaja. Harjoittelu 
iltapäivisin on enemmän lajipainotteista ja monesti yhdessä urheilijan henkilökohtaisen 
valmentajan kanssa yhdessä vedettyjä. Harjoitukset toimivat samalla hyvänä 
mentorointikanavana urheilija-valmentaja pareille. 
 
Korkeamman asteen yleisurheiluhuipuille on tarjolla yhden akatemiavalmentajan apu 
2-3 harjoitukseen viikoittain. Harjoituksista sovitaan erikseen kunkin urheilijan oman 
henkilökohtaisen valmentajan kanssa. Urheiluakatemian yleisurheiluvalmennus 
perustuu pitkäjänteisen harjoittelun suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen 
yhdessä henkilökohtaisen valmentajan kanssa.  
 
Tavoitteet 

- totuttautuminen lisääntyvään ja tehokkaampaan harjoitteluun 
- taidollisen ja fyysisen harjoituspohjan luominen aikuisiän urheilu-uraa varten 
- tärkeimpien lajiominaisuuksien, nopeuden, kestävyyden, kimmoisuuden ja 

voiman kehittäminen 
- itsenäisen harjoittelun oppiminen ja harjoittelun arviointi 
- urheilijan elämäntavan oppinen ja kokonaisrasituksen tiedostaminen 

 
 
Valmentajat  
Jarno Koivunen, 0400-707 394  
Tanja Nirkkonen, 040-5777 318 
 
Harjoittelupaikat 
Paavo Nurmi Stadion 
Kupittaan urheiluhalli 
Liikuntakeskus Alfa   
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SUUNNISTUS 
 
Turun Seudun Urheiluakatemian suunnistajat harjoittelevat akatemiajohtoisesti ma, ti, 
ke ja to aamuisin. Lisäksi iltaisin ohjelmassa on seuraharjoitusten lisäksi 1-2 alueellista 
suunnistus- tai juoksuharjoitusta. Lisäksi noin kerran kuukaudessa pidämme 
leiripäivän, jolloin suuntaamme harjoittelemaan alueemme parhaimpiin 
suunnistusmaastoihin. Turun Seudun Urheiluakatemian suunnistusryhmässä 
valmentautuu 11 lukioikäistä ja 10–12 korkea-asteikäistä urheilijaa. 
 
Aamuharjoitukset pyrkivät tarjoamaan suunnistajille monipuolisia harjoituksia. 
Ohjelmassa on kestävyys- ja suunnistusharjoitusten lisäksi monipuolisia lihaskunto- ja 
juoksutekniikkaharjoituksia. TSUAn fysiikkavalmentajien johdolla ohjelmassa on myös 
kehonhallinta ja voimaharjoituksia mm. Alfa-liikuntakeskuksen voimistelusalissa.  
 

 
 
Tavoitteet 
Turun Seudun Urheiluakatemian tavoitteena on tarjota suunnistajalle 
toimintaympäristö, jossa sekä suunnistus- että opiskelu-ura etenevät toivotulla tavalla. 
Lukiolaisilla tavoitteena on erityisesti ammattimaisempaan kahdesti päivässä 
tapahtuvaan harjoitteluun totuttelu.  
 
Korkea-asteikäisille Turun Seudun Urheiluakatemia tarjoaa valmennusympäristö, jossa 
maailman huippu on saavutettavissa. Tämä tarkoittaa mm. kovaa määrätietoista 
ryhmäharjoittelua, testausta ja tukipalveluiden hyödyntämistä. Turun Seudun 
Urheiluakatemia pyrkii olemaan myös kansainvälisesti aktiivinen.  
 
 Valmentaja 
Pasi Ikonen, Nuorten Olympiavalmentaja 
040-7445955 
Janne Salmi 
040-6527490 
 

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

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

kanssa 
 

Toteutus 

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

Valmentajat 
Jarkko Mäkinen, Nuorten Olympiavalmentaja 
050-442 8839 
Petri Huttunen, Liikesarjojen vastuuvalmentaja 
044-3777 844 
 

Harjoittelupaikat 
Suomen Taekwondoliiton valmennuskeskus 
Saippua Center (Kirstinkatu 1, Turku) 

Kupittaan Urheiluhalli 
Kerttulin lukion liikuntasali 

http://www.suomentaekwondoliitto.fi/taekwondoliitto/valmennuskeskus/
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TELINEVOIMISTELU  

 

Telinevoimistelun harjoitukset toteutetaan Turun alueen telinevoimisteluseurojen 
Turun Urheiluliiton ja Turun Pyrkivän valmentajien toimesta. Harjoittelu tapahtuu 
pääasiassa Alfan Liikuntakeskuksessa, Turussa. Harjoittelun tavoitteena on 
urheilijoiden fyysisten ominaisuuksien (voima, liikkuvuus, nopeus, koordinaatio) 
kehittäminen ja vahvistaminen sekä uusien liikkeiden opettelu. Tavoitteena on myös 
yhä tehokkaampaan ja lisääntyvään harjoitteluun totuttautuminen. Telinevoimistelun 
urheilijat tulevat mm. Puropellon liikuntapainotteisesta yläkoulusta, Kerttulin 
urheilulukiosta sekä Turun Ammattikorkeakoulusta 
 
Urheiluakatemian menestyneimpiä telinevoimistelijoita ovat tällä hetkellä Juho 
Kanerva (Turku AMK) sekä Roosa Rantanen (Kerttulin Urheilulukio), jotka voittivat 
aikuisten sarjan Suomen mestaruudet v. 2013. 
 
Tavoitteet 

- fyysisten ominaisuuksien kehittäminen  
- uusien liikkeiden opettelu ja liikkeiden perustekniikan hiominen 
- opiskelun ja urheilun yhteensovittaminen ja hallinta  
- lisääntyvään ja tavoitteelliseen harjoitteluun totuttautuminen 

 
Valmentajat 
Sami Aalto (lajivastaava, Kerttulin urheilulukio), 040-577 0400 
Andrei Pop (Turun Urheiluliitto, pojat)  
Olexandr Strelets (Turun Pyrkivä, tytöt)  
 
Harjoittelupaikka 
Liikuntakeskus Alfa 
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JÄÄKIEKKO 
 

Toisen astella opiskelevia jääkiekkoilijoita on yhteensä 40 ja yläkouluikäisiä 45.  
Korkea-asteella opiskelevia jääkiekkoilijoita mukana valmennuksessa on neljä.  
 
Jääkiekkoilijat harjoittelevat aamuisin eri ryhmissä: 
  
Vanhemmat akatemiapelaajat (pääsääntöisesti TPS A-juniorit, n. 15 pelaajaa) 
harjoittelevat HK Areenalla 3-4 aamuna viikossa klo 7.30- 9.30. Tämä ryhmä käyttää 
aktiivisesti oheisharjoittelussa Leaf Areenaa, jossa ryhmä käy harjoittelemassa 1-2 
aamua viikossa riippuen pelirytmistä. Kortit Leaf Areenalle kustantaa HC TPS.              
HK Areenalla tapahtuva toiminta on lajivalmennusta ja Leafilla tukiharjoittelua. 
Harjoittelua vetämässä ovat HC TPS:n A-junioreiden valmentajat ja Kalle Sahlstedt.  
Osa akatemiapelaajista on mukana TPS:n ja Tuton edustusjoukkueissa ja he 
harjoittelevat edustusjoukkueiden rytmin mukaisesti.  
 
Nuorempi toisen asteen akatemiaryhmä (pääsääntöisesti TPS B-juniorit ja naisten Mj-
pelaajat, yhteensä noin 25 pelaajaa) harjoittelee 3-4 kertaa viikossa Impivaaran 
jäähallissa. Tukiharjoittelu tapahtuu samoissa tiloissa. Pääsisältönä on lajivalmennus. 
Harjoittelun päävastuussa on Kalle Sahlstedt apunaan Mika Suoraniemi, Sami Aaltonen, 
Jouni Lammi ja Anatoli Bogdanov. Lisäksi valmennuksen tukena ovat alueen 
taitovalmentajat. Harjoittelu tapahtuu klo 7.30–9.00 riippuen vuodenajasta, 
pelirytmistä ja rasituksesta. Aamuharjoittelun pääpaino on yksilön kokonaisvaltaisessa 
kehittämisessä.  
 
Tavoitteet 

- Kriittiseksi, itsensä tuntevaksi urheilijaksi kasvaminen 
- Lisääntyvän harjoittelun erityisvaatimusten ymmärtäminen 
- Lajiteknisen ja fyysisen tietotaidon vahvistaminen 
- Lajinomaisen roolipelaamisen periaatteiden omaksuminen 

 
Valmentaja 
Kalle Sahlstedt, 040-149 0923 
 
Harjoittelupaikat 
Impivaaran jäähalli 
HK Areena  
 

 

 

 

 

 



 17 

KORIPALLO 

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

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

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

Harjoittelupaikat 
Samppalinnan palloiluhalli ja Kupittaan urheiluhalli 
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JALKAPALLO 

 

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

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

 
Valmentajat  
Timo Koljonen (lajivastaava), 050-5546 221 
Joonas Laurikainen (tytöt), 045-162 4406 
Tommi Pikkarainen (TPS), 045-131 0019 
Jami Wallenius (Inter), 040-5877 648 
 
Harjoittelupaikat 
Impivaaran jalkapallohalli 
Kupittaa 
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SALIBANDY 
 

Salibandyn valmennusryhmässä valmentautuu alueen lahjakkaimpia salibandyn 
pelaajia Kerttulin urheilulukiosta ja Turun Ammatti-instituutista. Kolmannella asteella 
opiskelevia pelaajia käy mahdollisuuksien mukaan ryhmämme aamuvalmennuksessa.  
Urheiluakatemiavalmennuksen tarkoitus on olla yksilön kokonaisvaltaista kehittymistä 
ja samalla seuravalmennusta tukevaa toimintaa.   
 
Urheiluakatemiavalmennuksessa voidaan mahdollistaa neljä ohjattua 
harjoitustapahtumaa viikossa. Harjoittelu tapahtuu ma-to aamuisin klo 8-9:15. Näin 
ollen aamuvalmennuksella on merkittävä osuus pelaajan jokapäiväisessä harjoittelussa 
ja kokonaisvaltaisessa valmentautumisessa. 
 
Akatemiavalmennus on olennainen osa salibandyliiton pelaajan polkua. 
Akatemiavalmennus on vauhdittanut naisten maajoukkueeseen mm. Eliisa ja Ella 
Alangon, sekä miesten maajoukkueeseen Mikael Laxin ja Mico Kailiala.  
 
Tavoitteet 

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

 
Valmentaja 
Atte Juuti, 0400-509 909  
 
Harjoittelupaikka 
Leaf Areena, Kärsämäentie 35 
Kerttulin lukion liikuntasali 
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LENTOPALLO 

 

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

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

 
Valmentajat 
Janne Harju (tytöt), 040-748 7793 
 
Harjoittelupaikat 
Caribian liikuntahalli  
Kerttulan palloiluhalli 
 
 
 

SULKAPALLO 
 
Sulkapallovalmennus toteutetaan lajiliiton sekä urheiluakatemian yhteistyönä. 
Harjotteluryhmän kuulu noin 10 toisen ja korkea-asteen urheilijaa. Aamuharjoittelu 
koostuu laji- ja ominaisuusharjoittelusta. 
 
Tavoitteet 

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

kehittäminen  
- totuttautuminen kahdesti päivässä tapahtuvaan harjoitteluun 

 
Valmentaja 
Timo Koljonen, 050-5546221 
 
Harjoittelupaikat 
Caribian liikuntahalli 
Kupittaan urheiluhalli 
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TAITOLUISTELU 
 

Urheiluakatemian taitoluisteluvalmennus toteutetaan yhdessä alueen seurojen kanssa. 
Taitoluistelijat harjoittelevat Impivaaran jäähallissa. Aamuisin toisen asteen 
opiskelijoiden lisäksi jääharjoittelua tarjotaan myös yläkouluikäisille nuorille.  
 
Tavoitteet 

- fyysisten ominaisuuksien kehittäminen  
- uusien liikkeiden opettelu ja liikkeiden perustekniikan hiominen 
- opiskelun ja urheilun yhteensovittaminen ja hallinta  
- lisääntyvään ja tavoitteelliseen harjoitteluun totuttautuminen 

 
Lajivastaava 
Seija Maria Lehtonen, 040-749 5678 
 
Harjoittelupaikat 
Impivaaran jäähalli 
Kupittaan urheiluhalli 
 
 
 
 

JOUKKUEVOIMISTELU 
 
Joukkuevoimistelun valmennuksen suunnittelussa otetaan huomioon voimistelijan 
henkilökohtaiset lajiominaisuudet sekä oman joukkueen tavoitteet. Aamuharjoitusten 
ohjelma suunnitellaan yhteistyössä oman joukkueen valmentajan kanssa. 
 
Tavoitteet 

- lisääntyvän harjoittelun ja opiskelun rytmittäminen 
- henkilökohtaisten lajitaitojen ja fyysisten ominaisuuksien vahvistaminen 
- vastuulliseen, aktiiviseen ja suunnitelmalliseen harjoitteluun kasvattaminen 
- liikkuvuus- ja voimaharjoittelun lisääminen ja monipuolistaminen 
- säännöllisen lihashuollon ja oman elimistön kuuntelun merkityksen oivaltaminen 

 
Valmentaja 
Katri Nirhamo, 040-5244 554 
 
Harjoittelupaikka 
Lintula 
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PURJEHDUS 
 

Purjehdusharjoittelu toteutetaan Suomen Purjehdus ja veneily ry:n Lounais-Suomen 
alueen harjoittelukeskuksessa. Purjehduksen valmennusryhmään osallistuu alueella 
opiskelevia lahjakkaimpia purjehtijoita mm. Kerttulin urheilulukiosta, Puolalanmäen 
lukiosta, Turun Yliopistosta, Åbo Akademista ja Turun Ammatti-instituutista.  
 
Purjehtijat edustavat useita Lounais-Suomen alueen sekä pääkaupunkiseudun 
purjehdusseuroja, kuten Turun Pursiseura, Airisto Segelsällskapet i Åbo, Turun 
Työväen Pursiseura, Naantalin Purjehdusseura ja Esbo Segelförening sekä Espoon 
Pursiseura. 
 
Tavoitteet 

- opiskelun ja urheilun yhteensovittaminen ja hallinta 
- purjehduksen teknisten taitojen sekä taktisen osaamisen syventäminen 
- voimaharjoittelun ja lihashuollon niveltäminen osaksi harjoittelua  
- tavoitteellisen asenteen omaksuminen ja lisääntyvään harjoitteluun 

totuttautuminen 
- psyykkisen valmentautumisen oppiminen 

 
Valmentaja 
Petter Vane-Tempest, 0400-292658 
 
Harjoittelupaikat 
Turun Pursiseuran Ruissalon purjehduskeskus  
Kupittaan urheiluhalli 
 
 
TENNIS 
 
Urheiluakatemian tennisvalmennus tukee lahjakkaan ja motivoituneen nuoren 
urheilijan kehittymistä maajoukkuetasolle ja mahdollistaa opiskelun ja urheilun 
yhteensovittamisen. Valmennus toteutetaan yhteistyössä TVS-Tennis ry:n kanssa 
 
Tavoitteet 

- fyysisten ominaisuuksien kuten voiman, nopeuden, kestävyyden ja koordinaation 
kehittäminen  

- urheilijana ja pelaajana kasvaminen ja kehittyminen 
- totuttautuminen kahdesti päivässä tapahtuvaan harjoitteluun 

 
Valmentaja 
Kimmo Hurme, 040-520 6666 
 
Harjoittelupaikat 
Impivaaran tennishalli 
Kupittaan urheiluhalli 
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TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAN TARJOAMAT TUKIPALVELUT 

 

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

Turun Seudun Urheiluakatemian tukipalveluja tarjoavat yhteistyökumppanit: 

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

 Turun Ylioppilaskyläsäätiö  Asumisjärjestelyt    
 

Asiantuntijapalvelut ovat tarjolla kaikille urheiluakatemian urheilijoille. Tutustu 
asiantuntijapalveluihimme tarkemmin: urheiluakatemia.fi/asiantuntijapalvelut  

                                 

Harri Helajärvi          Tuomas Grönman  Ari Alonen 
TSUAn urheilulääkäri           TSUAn urheilupsykologi TSUAn fysioterapeutti 
Paavo Nurmi keskus           

   

 

TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAN YHTEYSTIEDOT 
 

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

Huippu-urheilukoordinaattori Mika Korpela  050-432 3592    mika.korpela@turku.fi  
Valmennuskoordinaattori          Janne Salmi  040-652 7490    janne.j.salmi@turku.fi  
Perusasteen koordinaattori       Pertti Sahlberg 040-1490  572   pertti.sahlberg@turku.fi 

http://urheiluakatemia.fi/asiantuntijapalvelut
http://www.turkuai.fi/
http://www.urheiluakatemia.fi/
mailto:mika.korpela@turku.fi
mailto:janne.j.salmi@turku.fi
mailto:pertti.sahlberg@turku.fi

