
 

 

 
  

 
 



 

 
 

Tervetuloa Kerttulin lukioon ja Turun Seudun Urheiluakatemiaan! 
 
Turun Seudun Urheiluakatemia (TSUA) on oppilaitosten, urheilijoiden, urheilun lajiliittojen, 
urheiluseurojen, Turun kaupungin ja urheilun tukipalveluja tarjoavien tahojen muodostama 
yhteistyöverkosto. TSUA on hallinnollisesti osa Kerttulin lukiota ja sen toimintaa pyöritetään 
Kerttulin lukion tiloissa.  
 
Urheiluakatemiaohjelman tavoitteena on mahdollistaa lajissaan huipulle pyrkivien ja jo huipun 
saavuttaneiden urheilijoiden urheilun ja opiskelun tehokas, toimiva ja tuloksekas yhdistäminen siten, 
että sekä urheilu-ura että opinnot etenevät mahdollisimman hyvin. Tässä työssä opiskelijoiden 
tukena ovat laji- ja fysiikkavalmentajat, eri alojen asiantuntijat, oppilaitosten henkilökunta sekä 
Urheiluakatemian hallintohenkilöstö. Turun Seudun Urheiluakatemiassa toimii 9 olympiakomitean ja 
lajiliittojen nimeämää Nuorten Olympiavalmentajaa ja yksi aikuisten Olympiavalmentaja. 
Kokonaisuudessaan valmentajaverkostomme käsittää yli 100 valmentajaa yli kolmessakymmenessä 
lajissa.  
 
Toisen asteen oppilaitoksista Kerttulin Urheilulukio, Turun Ammatti-instituutti ja Katedralskolan i 
Åbo järjestävät opiskelevien urheilijoiden aamuvalmennuksen yhdessä alueen seurojen kanssa. 
Turun Seudun Urheiluakatemia koordinoi myös liikuntalinjoja tarjoavien turkulaisten ja lähikuntien 
yläkoulujen valmennusta, pyrkien osaltaan edesauttamaan lahjakkaiden ja motivoituneiden 
urheilijoiden mahdollisuuksia edetä kohti omia tavoitteitaan urheilussa ja opinnoissa.  
 
Paras mahdollinen tulos urheilussa ja opiskelussa saavutetaan urheilijoiden, valmentajien, opettajien 
ja perheiden hyvällä yhteistyöllä.  
 
 

Jokainen kohtaaminen ratkaisee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen urheilulukiossa 
 
Kaksoisuran tukeminen Kerttulin urheilulukiossa tarkoittaa urheilun ja opiskelun yhdistämistä, mikä 
valmistaa nuorta urheiluun ammattina, urheilun ja jatko-opintojen yhdistämiseen sekä urheilun ja 
työelämän yhdistämiseen. Urheilu-uran aikana valmistaudutaan urheilu-uran jälkeiseen aikaan 
huomioimalla urheilu-uran tuomat työelämävalmiudet ja jatko-opintomahdollisuudet. Kaksoisuralla 
opiskelija kasvaa kokonaisvaltaiseksi huippu-urheilijaksi, joka ymmärtää huippu-urheilun haasteita 
sekä mahdollisuuksia.  
Urheilijan tukena kaksoisuralla ovat Urheiluakatemian tarjoama laadukas valmennus sekä 
harjoittelua tukevat asiantuntijapalvelut. Keskeistä toiminnassa on mahdollisimman hyvä yhteistyö 
urheilulukion valmentajien, urheilijan, seura-/henkilökohtaisen valmentajan ja perheen kesken.  

Opintojen ohjaus ja seuranta 
 
Kerttulin urheilulukiossa opiskelujen suunnittelussa sekä auttavat opinto-ohjaajat Mia Wikström, 
Anne Lukka sekä Heidi Autero. Myös kaikilla valmentajilla on vastuu seurata opiskelijoiden 
valmentautumisen lisäksi myös opintojen edistymistä.  

Urheiluvalmennuksen opintopistekertymät 
 
Urheilulukiolaisen oppimäärään kuuluu 150 opintopistettä, joista vähintään 24 opintopistettä 
koostuu urheiluvalmennuksen opintojaksoista. Urheiluvalmennuksen opintopisteisiin sisältyy myös 
Kehity huippu-urheilijaksi -kurssi, jonka kaikki urheilulukiolaiset suorittavat ensimmäisen 
opiskeluvuoden aikana. Yksi valmennuksen opintojakso vastaa 18 harjoituskertaa ja kahta 
opintopistettä. Kun opiskelija on suorittanut urheiluvalmennuksen opintopisteiden 
vähimmäismäärän, on hänellä oikeus poislukea pakollisia lukio-opintoja 16 opintopisteen verran. 
Urheilulukion opiskelija suorittaa lukion aikana keskimäärin noin 13-14 opintojaksoa 
urheiluvalmennusta.  Suuri osa urheilulukiolaisista jatkaa opintojaan 3,5 vuoteen tai 4 vuoteen, mikä 
mahdollistaa paremmin keskittymisen niin lukio-opintoihin kuin urheilu-uralla kehittymiseen. 
 

Kehity Huippu-urheilijaksi - kurssi 
 
Toisen asteen aloittavat urheilijat osallistuvat yhtenä aamuna viikossa Kehity Huippu-urheilijaksi – 
kurssille. Kurssia järjestetään periodeissa 2, 3 ja 4. Kurssin tavoitteena on urheilijan 
kokonaisvaltainen valmentautuminen, johon kuuluvat muun muassa psyykkinen valmentautuminen, 
valmennusfysiologia sekä antidopingtyö.  

 
  



 

 
 

Urheilupoissaolot 
 
Opiskelija sopii urheilusta aiheutuvat poissaolot sekä harjoittelun erityisjärjestelyt, kuten 
omatoimijaksot ja maajoukkueleirit oman lajivalmentajansa kanssa. Valmentaja myöntää poissaolon 
ja kirjaa sen etukäteen Wilmaan. Jos opiskelijalla on koulun ulkopuolinen valmentaja, tulee hänen 
olla yhteydessä koulun urheilukoordinaattori Mika Korpelaan sopiakseen poissaolosta.  

Tarkastukset ja seulonnat  
 
Vammojen ja sairauksien ennaltaehkäisynä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat käyvät EKG-
mittauksissa ja verikokeissa. Opiskelijoita ja vanhempia tiedotetaan asiasta lukuvuoden alussa. 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

Kerttulin urheilulukion valmennustoiminta 
 
Urheilulukion aamuvalmennusajat ovat maanantaista torstaihin klo 8-9.30. Osassa lajeista harjoitus 
alkaa aikaisemmin. Kehity Huippu-urheilijaksi -kurssi korvaa aamuharjoitukset yhtenä aamuna 
viikossa.  
 
Kerttulin urheilulukiossa tarjotaan lajivalmennusta 13 lajissa 23 lajivalmentajan toimesta joko 
päivittäin tai 1-2 aamuna viikossa. Muiden lajien urheilijat osallistuvat ominaisuusvalmennukseen tai 
harjoittelevat erikseen sovitulla tavalla oman valmentajan ohjelman mukaan.  

Turun Seudun Urheiluakatemian lajivalmentajat 
 
Seuraavissa lajeissa aamuvalmennus toteutetaan yhteistyössä lajiliiton, Olympiakomitean tai muiden 
yhteistyötahojen kanssa. Valmentajien vastuulla on myös urheilijoiden kokonaisvaltainen 
kehittyminen sekä opiskelun ja urheilun yhteensovittaminen.  
 

• Jääkiekko 
• Salibandy 
• Koripallo 
• Kivääriammunta 
• Suunnistus 
• Taekwondo 
• Triathlon 

Esimerkiksi seuraavissa lajeissa aamuvalmennus toteutetaan osin tai kokonaan seurayhteistyönä: 
 

• Jalkapallo, miehet 
• Joukkuevoimistelu 
• Kilpa-aerobic 
• Käsipallo 
• Lentopallo 
• Muodostelmaluistelu 
• Paraurheilu 
• Telinevoimistelu 
• Uinti 
• Yleisurheilu 

Näiden lajien urheilijoilla on mahdollisuus osallistua ominaisuusvalmennukseen 1-3 aamuna viikossa 
oman valmentajan suunnitelman mukaan. Pertti Sahlberg toimii tämän ryhmän koordinaattorina 
vastaten yhdessä seuravalmentajien kanssa kurssikertymistä sekä valmennuksen koordinoinnista.  

  



 

 
 

Urheilijabussi 
 
Maksuton urheilijabussi kuljettaa urheilijat aamutreeneistä Impivaaran ja Alfan 
liikuntapaikkakeskittymien kautta Kerttulin lukiolle. Bussin tarkempi aikataulu sekä pysäkit löytyvät 
Wilmasta.  

Turun Seudun Urheiluakatemian tehoryhmä 
 
Tehoryhmän toiminta on suunnattu lajissaan korkealle tähtääville, menestyneille ja motivoituneille 
2.-4. vuosikurssin opiskelijoille. Tehoryhmän tavoitteena on tarjota urheilijoille enemmän aikaa 
harjoitteluun, palautumiseen ja lihashuoltoon tarpeiden mukaan. Tehoryhmän urheilijoiden lukio-
opintojen kesto on 3,5 tai neljä vuotta. Tehoryhmälle tarjotaan myös varsin laaja 
asiantuntijatoimintakokonaisuus.  
 
Tehoryhmän valmennusajat ovat tiistaisin ja torstaisin 10-11.00 ja perjantaisin 8.00-9.30. Tämän ajan 
urheilija voi oman harjoitusohjelmansa mukaan käyttää joko lajivalmennukseen, lukion tarjoamaan 
ominaisuusvalmennukseen, palautumiseen, lihashuoltoon tai valmentajan kanssa käytäviin 
keskusteluihin. Urheilijan ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa joko Kerttulin 
urheilulukion lajivalmentaja, henkilökohtainen valmentaja tai seuravalmentaja.  
 
Turun Seudun Urheiluakatemia tarjoaa viikoittain 1-2 ominaisuusharjoitusta tehoryhmän 
urheilijoille. Tarjottavista harjoituksista tiedotetaan ennen kutakin jaksoa. Kukin urheilija tai laji 
tekee valinnat näihin harjoituksiin osallistumisesta jaksoittain.  

 



 

 
 

Turun Seudun Urheiluakatemian yhteystiedot 
 
Kerttulin urheilulukio 
Kaarinankatu 3 
20500 Turku 
www.kerttulinlukio.fi 
www.urheiluakatemia.fi 
@urheiluakatemia 
 
 
 

 
Rehtori  
Tapio Laine 044 9072 349  
 
 
 
 
 
Urheiluakatemian toiminnanjohtaja  
Mika Korpela 050 432 3592 
 
 
 
 
 
Asiantuntijatoiminnan vastaava  
Päivi Granholm paivi.granholm@edu.turku.fi 
 
 
 
 

Fyysisen valmennuksen vastaava  
Jani Heino, 040 969 6317, jani.heino@edu.turku.fi 
 
 
 
 
 
Tehoryhmävalmennuksen vastaava 
Lauri Paalasmaa, 050 330 4822, lauri.paalasmaa@edu.turku.fi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Lajivalmennus  
 
Jääkiekko 
Timo Hirvonen (NOV), 040 514 9819, timo.hirvonen@edu.turku.fi 
Terhi Mertanen (jääkiekko/tytöt) terhi.mertanen@tps.fi 
 
Koripallo 
Kimmo Vyyryläinen, 040 707 9559, kimmo.vyyrylainen@edu.turku.fi 
 
Salibandy 
Atte Juuti (NOV), 040 050 9909, atte.juuti@edu.turku.fi 
 
Yleisurheilu 
Jarno Koivunen (NOV), 040 070 7394, jarno.koivunen@edu.turku.fi 
Tuomas Laaksonen, 041 503 7024 
 
Suunnistus 
Jari Sipilä (NOV), 040 593 7016, jari.sipila@suunnistusliitto.fi 
Otto Loukkalahti, otto.loukkalahti@gmail.com 
 
Taekwondo 
Jarkko Mäkinen (NOV), 050 442 8839, jarkkomail@gmail.com 
 
Karate 
Kai Keinänen (NOV), 050 301 7255, kai.keinanen@karateliitto.fi 
 
Lentopallo / tytöt 
Juha Lönnqvist, 040 511 5671, juhalonn70@gmail.com 
 
Käsipallo 
Aku Kuusisto, 044 518 0299, aku.kuusisto95@gmail.com 
 
Triahtlon 
Mika Luoto, 050 321 2473, mika.luoto@edu.turku.fi 
 
Jalkapallo / tytöt 
Petteri Joensuu, petteri.joensuu@palloliitto.fi 
 
Paraurheilu  
Janne Keränen, keranen.janne@gmail.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ominaisuusvalmennus 
 
Jani Heino, 040 969 6317, jani.heino@edu.turku.fi 
Sami Aalto, 040 577 0400, sami.aalto@edu.turku.fi 
Kalle Koskimäki, 050 535 5856, kalle@kk-valmennus.fi 
 
Testaus 
Maria Valtanen, 040 070 3431, maria.valtanen@edu.turku.fi 
 
Fysioterapia 
Linda Kettunen, 044 037 8555, linda-maria.kettunen@edu.turku.fi 
Jani Lehtonen, jani.1.lehtonen@edu.turku.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opas päivitetty 11/22 


