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Urheiluakatemiaohjelma 
– lisää vauhtia yhdessä 
yritysten kanssa
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SISÄLTÖ

Yritysyhteistyön perusteet

Konsepti ja brändäys

Tunnukset

Eteneminen



MIKSI?

Urheiluakatemiaverkostossa tapahtuu suomalaisen sportin näkökulmasta 
uutta innostavaa toimintaa

Toiminta on osoittautunut vaikuttavaksi ja eri toimijoita on saatu 
puhaltamaan yhteiseen tavoitteeseen

Nuorten urheilijoiden tukemiselle on yhteiskunnallinen tilaus

Akatemiasisältö on kestävää ja laadukasta

Resurssit varsin niukat – olemme matkan alussa – yksi keino lisätä 
resursseja on alkaa valtakunnallisesti kommunikoimaan asiasta ja 
yhdistämään myös mahdollisten yritysten kanssa tehtävä yhteistyö mukaan.



MITÄ?

Valtakunnallisen yhteisen äänen voimistamiseksi ja asian nostamiseksi 
entistä tärkeämmäksi tarvitaan yhteinen ääni

Yhteistä ääntä tukee yhteinen valtakunnallinen kattokonsepti

Kattokonseptilla on hyvä olla tunnistettavat elementit ja pääviestit

Yritykset liittyvät vain testattuihin ja hyväksi havaittuihin positiivisen 
mielikuvan omaaviin hankkeisiin, jotka toimivat vastuullisesti ja 
eettisesti kestävällä tavalla – akatemiatoiminta on sitä – vahvistettava 
lisää.
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Valtakunnallinen kattobrändi SUOMEN URHEILUAKATEMIAT 
paikallisille urheiluakatemioille ja valituille oppilaitoksille. 

Tavoitteena on tarjota 10 000 yläkoululaiselle 600 000 tuntia 
valmennusta seuraavan neljän vuoden aikana sekä saada Kasva 
Urheilijaksi sisällöt tukemaan yli 200 yläkoulussa nuoren urheilijaksi 
kasv

Yrityksille mahdollisuus paikalliseen ja valtakunnalliseen 
vaikuttamiseen. 

Yritysyhteistyön tuki kohdistuu ensisijaisesti nuorten 
yläkouluikäisten valmennukseen ja koulutukseen. 

Vahvistaa ja tukee urheiluakatemian ja paikallisen oppilaitoksen 
omaa identiteettiä – antaa uskottavan viitekehyksen 
valtakunnalliselle vaikuttavalle toiminnalle.

KONSEPTI



TUNNUS
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AKATEMIOIDEN JA KOULUJEN ON MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ MYÖS 
VERSIOTA JOSSA ON OK TUNNUS ISOMMALLA, MUTTA SIINÄ EI 
OLE TEKSTIÄ

KÄYTTÖ: ESIM PAINOTUOTTEESSA, JOSSA TEKSTISSÄ KERROTAAN 
AKATEMIASTA

- VIRALLINEN TUNNUS
- OLYMPIAKOMITEAN KÄYTTÄMÄ TUNNUS
- VALTAKUNNALLISTEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN 
KÄYTTÄMÄ TUNNUS
- SUOSITELTU ENSIMMÄINEN KÄYTTÖVERSIO 
AKATEMIOILLE JA KOULUILLE

TEKSTILLÄ ILMAN TEKSTIÄ



Konseptilla vahvistetaan 
urheiluakatemian ja paikallisen 
koulun statusta

Urheiluakatemiat ja urheiluyläkoulukokeilussa 
mukana olevat koulut saa tunnuksen 
käyttöönsä.

Yksi maailman arvokkaimmista 
urheilubrändeistä. 

Olympiatunnuksen käyttöön liittyy 
Kansainvälisen Olympiakomitean määrittämät 
ohjeet ja rajoitukset. 



TUNNUKSEN TILAAMINEN

Suomen Urheiluakatemiat -tunnuksen ja siihen liittyvät ohjeet voit tilata 
seuraavasta linkistä: https://www.lyyti.in/urheiluakatemiatunnus

Ohjeistusta päivitetään säännöllisesti, kysymykset ja palautteet 
samuli.vasala@olympiakomitea.fi 044 358 65 78
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STATUS

Ensimmäisiä toimintaa tukevia yrityskumppanuuksia ovat mm. P&G, 
Lumoava ja paikallisilla Osuuspankeilla on mahdollisuus lahjoittaa 
halutessaan Kasva Urheilijaksi –materiaaleja yläkoululle.

Yritysyhteistyön mahdollistama valmentajapalkkauksen tuki on avattu 
Urheiluakatemioille, jotka voivat hakea tukea yläkoulujen 
valmentajien palkkaamiseen (lukuvuosi 2018 – 2019). Akatemioiden 
hakuaika 15.4.2018 asti.
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Suomen Olympiakomitea

Samuli Vasala 044 358 65 78 

samuli.vasala@olympiakomitea.fi


