URHEILUVALMENNUS
2020–2021

Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen
myöntämä erityistehtävä urheilun ammatillisena erityisoppilaitoksena.
Erityistehtävä mahdollistaa urheileville opiskelijoille tilaisuuden
yhdistää joustavasti ammatillisen peruskoulutuksen opinnot sekä eri
urheilulajien asettamat täysipainoisen harjoittelun vaatimukset.
Valmennukseen osallistuminen voidaan näin lukea osaksi opintoja.
Hyvin toteutettu opintojen ja harjoittelun yhteen sovittaminen
varmistaa opiskelijan kehittymisen niin urheiluharrastuksessaan,
opinnoissaan kuin ihmisenä.

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia
Ekamin urheiluvalmennus toteutetaan
yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson
urheiluakatemian (EKA), paikallisten
urheiluseurojen valmentajien ja
urheilijoiden henkilökohtaisten
valmentajien kanssa.
Urheiluvalmennukseen valitulla
opiskelijalla on oikeus osallistua EKA:n
järjestämiin harjoituksiin koulupäivän
aikana.

EKA on seudullinen, opiskelun, urheilun ja työ- sekä siviiliuran yhdistävä
toimintaorganisaatio, joka perustettiin V.2004 Kotkan Urheilijakoulutuksen
toimintaperiaatteiden pohjalle. Urheiluakatemian keskeisimpänä
tehtävänä on kansalliselle tai kansainvälisellehuipulletähtäävien tai siellä
jo olevien urheilijoiden päivittäisvalmennuksen tehostaminen ja opiskelun
tukeminen.

Urheiluvalmennus Ekamissa
Urheiluvalmennukseen osallistuminen sisällytetään henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman (eHOPS) kautta toisen asteen ammatilliseen tutkintoon.
Urheiluvalmennus hyväksiluetaan osaamispisteinä (20–24 osp) tutkintoon.
Poissaolo oppitunneilta valmennuksen vuoksi edellyttää, että opiskelija hoitaa vaadittavat
opintosuoritukset erillisin ratkaisuin opettajien tuella.
Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelijan ei ole pakollista osallistua aamuharjoituksiin.
Opintojen niin vaatiessa opiskelija voi erillisellä sopimuksella osallistua jonkin jakson
aikana aamuharjoitusten sijasta opintojen suorittamiseen. Tällöin tulee yhdessä sopia,
kuinka opiskelija suorittaa tarvittavan määrän korvaavia osaamispisteitä, ettei hänen
valmistumisensa viivästy.
Opetuksettomat päivät EIVÄT ole aamuharjoituksista vapaita!!

Urheiluvalmennus Ekamissa
 Urheiluvalmennusta 5 h/vko, akatemiassa käytössä lukion 5 jakson järjestelmä. Jokaisesta jaksosta kertyy 2 osp.
Lukion koeviikoilla usein omatoimiset harjoitukset ellei valmentajan kanssa toisin sovita
Harjoituspäiväkirjaa täytetään ja tarkistetaan Its learningissä jaksoittain
 Urheiluvalmennukseen kuuluu 2 (3) kokonaisuutta:

Urheiluvalmennuksen perusteet 3-9 osp ( aamuharjoitukset (noin 1. vuosi), sis. Urheiluvammojen ennaltaehkäisy-luennot)
Aktiivinen kilpaurheilija 10-15 osp

Valmennusoppi (Kotkan lyseon lukio) + 2 osp
Pro-ryhmä + 2 osp

Aamuharjoitukset pe 14.8.2019
alkaen

(HUOM! Kotkassa yleistaitovalmennus, Haminassa akatemiainfo!)

tiistai klo 8–10 (lajiharjoitus)
keskiviikko klo 8–10
(lajiharjoitus)

perjantai klo 8–9
(yleistaitovalmennus)
Perjantai Kotkassa: Ekamin pojat
Kotekon kampuksen likuntasali,
Ekami
Ekamin tytöt Kotkan Lyseon
lukion sali (Kirkkokatu 15)

Perjantai Haminassa: Ekamin
urheilijat Haminan liikuntahalli

Valmennuslajit lukuvuonna 2020–2021/Kotka
Jalkapallo (Arto Tolsa -areena, talvella Ruonalan halli)

Telinevoimistelu (Savotta)

Ossi Virta 045 270 1440, ossi.virta@hotmail.com
Janne Hyppönen
Tuomo Turunen 050 525 7970

Mikko Paavola 044 890 9112, mikko.rodman@gmail.com

Jääkiekko (Karhulan jäähalli)
Mika Iltola 044 343 5125, mika.iltola@titaanit.fi
Koripallo (pojat Karhuvuoren urheilutalo, tytöt Karhulan urheilutalo)
Tomi Kaminen 040 545 5622, tomi.kaminen@hotmail.com
Larry Pounds 0440 581 000, larry.pounds@kotka.fi
Michael Pounds
Harri Mannonen
Lentopallo
Jouni Helenius 044 231 6107, jouni.helenius@ekami.fi
Uinti (tiistai Katariinan uimahalli, keskiviikko Karhulan uimahalli)
Pasi Järvinen 050 518 7871

Katariina Kaartinen
Elisa Hämäläinen
Marie Lappalainen
Tennis (Kotkan tennishalli)
Pasi Ahti 041 502 2762, pasi.ahti@kymp.net
Yleisurheilu (Ruonalan halli)
Antti Sihvonen 050 531 5941, antti.sihvonen@kotka.fi
Yleisvalmennus
Leena Kaukiainen 041 503 1167, leena.kaukiainen@kotka.fi, Huuma keskiviikko
Vesa Kaukiainen 041 503 1169, vesa.kaukiainen@kotka.fi, PowerGym/Karhulan koulu perjantai
Eki Luukka 050 371 3027, ekiluukka@hotmail.com, Ruonala ti–ke, Haukkavuoren koulu perjantai
Risto Palonen 0440 180 249, pappa.palonen@gmail.com, Ruonala ti–ke, pe

Valmennuslajit lukuvuonna 2020–2021/Hamina
Jalkapallo

Haminan urheilukenttä, talvella HaPK:n palloiluhalli

Sami Sahala 0400 557 402, sami@peltisahala.fi
Ari Mäenpää 040 584 0059, ari.maenpaa@pp9.inet.fi
Pesäpallo

Vallikenttä, talvella HaPK:n palloiluhalli
Marko Hovi

Jere Heikkilä

Yleisvalmennus

Haminan liikuntahalli, Haminan urheilukenttä

Petri Kotro 0400 705 077, petri.kotro@hamina.fi
Reijo Kauppila 0400 802 452, rkauppila@gmail.com

Koulutukset 2020–2021
• Vammojen ennaltaehkäisy -koulutus
1.vuoden opiskelijoille (EKA)
• yht. 4 krt aamuharjoituksen aikana
• järjestetään Kotkassa, haminalaisille
yhteiskuljetus

• Valmennusoppi-kokonaisuus 2 osp
kaikille urheilijoille

• Järjestetään Ekamissa kevätlukukaudella
2021

Poissaolot!!!
 Poissaoloista tieto AINA suoraan akatemiavalmentajalle ja hyvissä ajoin ennen harjoitusta. Ilmoita
poissaolosta myös Tiinalle!
 Valmentajien yhteystiedot löydät tästä diasarjasta sekä akatemian nettisivuilta:
https://peda.net/kotka/urheilijakoulutus
-> Tallenna puhelimeesi välittömästi valmentajiesi puhelinnumerot!!!
 Myös kaikki muut mahdolliset, ennakkoon tiedossa olevat poissaolot aamuharjoituksista (esim. leirit,
työssäoppimiset, tärkeät koulutunnit yms.) tulee sopia ja ilmoittaa hyvissä ajoin ryhmänohjaajalle, Tiinalle ja
valmentajille.
 Ainuttakaan luvatonta/selvittämätöntä poissaoloa EI SAA jaksolle tulla! 1-3 epäselvästä poissaolosta seuraa
tarkempi selvityspyyntö ja sitä useammista luvattomista poissaoloista, koko jakso jää suorittamatta. Jos
kokonaisia jaksoja jää tämän takia suorittamatta, istumme alas miettimään jatkoa akatemiassa.
 Jos esim. loukkaantuminen estää aamuharjoituksiin menon, mutta pystyt menemään oppitunneille, menet
sinne aina ja ehdottomasti!

Harjoituspäiväkirja
• Harkkapäiväkirja löytyy Its learning -oppimisalustalta
urheiluvalmennuksen suunnitelmasta.

• Päiväkirjaa täytetään säännöllisesti ja se tarkastetaan akatemian
jaksojen mukaan.

• Alaikäisen kohdalla huoltajan tulee kuitata urheilijan poissaolot esim.
Wilma-viestillä Tiinalle.

Urheiluvalmennus/EKAMI
• Ekami tarjoaa urheilijoilleen aamupalan kaikilla kampuksilla JOKA arkiaamu
• Kerro kahvilan kassalla nimesi ja, että olet urheiluvalmennuksen opiskelijoita.

• Jokaisen jakson lopussa pidämme kampuksittain yhteiset ”Urheilijoiden aamukahvit” (pe-aamuisin klo 9),
jossa kokoonnutaan vapaamuotoisesti ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Näihin osallistuminen kuuluu
urheilijoiden ohjelmaan.
• Ekami tarjoaa urheilijoilleen Kotkan testausasemalla suoran/epäsuoran max. hapenkulutuksen testin ja
omalle lajilleen räätälöidyn muun testistön. (www.testausasema.fi). Ota aikaa varataksesi suoraan yhteyttä
testausasemalle.
• Kotekon kampuksen kuntosali on urheilijoiden käytössä esim. aamuisin ja hyppytuntien aikana.
Henkilökohtainen kulkulupa saatavilla Kotekon salille, kysy Tiinalta.

• Kotekon joogastudio D101 toimii urheilijoiden lepo- tai lihashuoltotilana. Siellä on myös jääkaappi omia
eväitä varten. Ota yhteyttä Tiinaan, jos tilan käyttö kiinnostaa.
• Haminassa turva-alan tiloissa oleva kuntoilutila on sopimuksen mukaan urheilijoiden käytettävissä
omatoimiseen harjoitteluun. Ota yhteyttä Tiinaan, jos tilan käyttö kiinnostaa.

• Huikeista saavutuksista arvokisoissa urheilijalle järjestetään aina myös mitalikahvit oppilaitoksen toimesta. 
Muistathan ilmoittaa Tiinalle kaikista saavutuksistasi!

Kuva: www.testausasema.fi

Akatemian tukipalvelut
Uimahallit

Urheiluakatemian urheilijat pääsevät maksutta Kotkan ja Haminan
uimahalleihin ja Haminan kampuksella opiskelevilla opiskelijoilla on oikeus
käyttää veloituksetta Haminan liikuntahallin kuntosalia.

Remonttiryhmä
Pro-ryhmä

Remonttiryhmä
• Remonttiryhmän tarkoituksena on luoda loukkaantuneelle urheilijalle mahdollisimman hyvät puitteet
loukkaantumisista toipumiseen ja lajiin paluuseen.

• Mikäli urheilija ei pysty osallistumaan urheiluakatemian harjoituksiin, tulee urheilijan kertoa ensisijaisesti ja
viipymättä akatemian valmentajalle ko. tilanteesta. Jos poissaolon syy on tuki- ja liikuntaelinperäinen, voivat
urheilija, valmentaja tai he yhdessä tiedustella ohjeistusta urheilijan vaivaan Remonttiryhmästä.

• Kuntoutusvaiheessa olevan urheilijan korvaavan harjoittelun sisällöstä vastaa tulevaisuudessakin ensisijaisesti
hoitava lääkäri ja urheilijan oma terapeutti. Akatemian harjoitusvuoroilla korvaavaa- ja kuntoutusharjoittelua
kontrolloi ja tarvittaessa ohjaa ko. toiminnasta vastaava ryhmä, joka koostuu Xamkin naprapatian
koulutusohjelman opiskelijoista, joiden toimintaa koordinoivat koulutusohjelman ammattiopettajat.
• Korvaavaa harjoittelua tehdään siis aamuharjoituksissa sovitun ohjelman mukaan ja se dokumentoidaan
normaalisti urheilijan omaan harjoituspäiväkirjaan.
• Remonttiryhmän eri lajien vastuuhenkilöiden yhteystiedot löydät EKA:n sivuilta:
https://peda.net/kotka/urheilijakoulutus/tukipalvelut/remonttiryhm%C3%A4

Tärkeitä päivämääriä:

 Pe 14.8.2020 klo 8-8.45 Kotkan urheilijoiden
aamuvalmennus alkaa (yleistaitovalmennus)
 Pe 14.8.2020 klo 8-9.30 Akatemian alkuinfo
Haminan urheilijoille, Haminan lukio
(monitoimitila)
 Ti 18.8.2020 klo 8-9.30 Akatemian alkuinfo
Kotkan urheilijoille, Xamk (Pääskysentie 1)
 Ti 18.8.2020 klo 8-9.30 Haminan
urheilijoiden aamuvalmennus alkaa
(lajivalmennus)
 Ti 18.8.2020 huoltajainfo klo 17.30 Karhulan
lukion auditorio
 Ti 1.9.2020 1. vuoden opiskelijoiden
ryhmäytymispäivä Pajulahdessa

Uudelleen haku ja seuranta
Urheilevan opiskelijan harjoittelumotivaatiota ja kykyä suoriutua
opinnoista seurataan säännöllisesti lukuvuoden aikana.

 Urheiluakatemiaan haetaan tämän vuoksi uudelleen joka kevät.
Etelä-kymenlaakson urheiluakatemia vastaa uudelleenhakuprosessista.

Yhteystietoja
Urheiluvalmennuksen koordinaattori
Tiina Keinänen
tiina.keinanen@ekami.fi
p. 050 576 5371
Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian
toiminnanjohtaja
Jiri Auranen
jiri.auranen@kotka.fi
p. 044 702 5731

HUOM!

Ensisijainen yhteydenottotapa urheilijoiden
kesken on Ekamin oma
urheiluvalmennuksen Whatsapp-ryhmä.
Muista kuitenkin, että EKA:n tiedotteet
tulevat aina sähköpostilla! Käy siis
katsomassa postiasi säännöllisesti joka
viikko ja huolehdi ettei postisi ole täynnä!

Muista päivittää yhteystietosi myös kaikille,
mikäli ne muuttuvat.

