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OPEL EXPERIENCE
Jumpin tapahtumassa!
Opel 2019 perheauto uutuudet
esillä tapahtumassa 2.9.2018
Opel Grandland X ja Opel Crossland X
Edut jopa tuhansia euroja muun muassa:
Opel FLEXCARE Takuu & jatkoturva
5 vuotta tai150tkm veloituksetta
Vain uuden Opel-auton tilaajalle tapahtumakampanjan aikana, 1.9.-31.9.
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Autokauppaa sekä huoltoa jo vuodesta 1969
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URHEILU- JA VAPAA-AJAN
TAPAHTUMA KOKO PERHEELLE

2.9.2018
UUSIMAA AREENA
KOKONNIEMI, PORVOO
KLO 10-17

Tapahtumakonsepti on kehitetty yhteistyössä viranomaisten, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Tavoitteena on
innostaa liikkumaan sekä lisätä tietoisuutta liikuntatoimen, urheiluseurojen sekä
liikunnan ja hyvinvoinnin merkityksestä
lasten ja nuorten kehityksessä, vanhempia ja isovanhempia unohtamatta.

Liikunnan
ulottuvuudet

Jump In on myös myynti- ja markkinointitapahtuma.
Uusimaa-Areenalle Porvoon Kokonniemeen tulee seurojen ja yritysten osastoja
ja pelikenttiä, ohjelmanumeroita ja paneelikeskusteluja. Paneelikeskusteluissa ja pelikentillä ovat mukana Suomen
huippu-urheilijat ja urheilulegendat.
Tervetuloa mukaan!

Idrottens
dimensioner

I

Porvoossa aikuisten terveysliikuntaan on tarjolla laadukkaat
yli 200 liikuntapaikan mahdollisuudet. Jokainen voi valita
kuntoilulajikseen itselleen mieluisimman lajin, kuten esimerkiksi
saliharjoittelun, kävelyn, pyöräilyn, hiihdon tai uinnin. Loppujen
lopuksi lähin kuntoilutila avautuu suoraan kotiovelta, josta
kotireittien jälkeen voi ottaa suunnan kohti kävelyteitä tai
maastoreittejä
puhumattakaan
virkistävästä
liikunnasta
Porvoonjoen mainioissa maisemissa.

I Borgå har de vuxna tillgång till över 200 idrottsanläggningar
för att utöva hälsobefrämjande motion. Var och en kan välja
den gren de tycker om, som t.ex. styrketräning, gång, cykling,
skidning eller simning. Trots allt finns det närmaste gymmet
genast utanför dörren: gångvägar eller terrängbanor, för att
inte tala om möjligheterna till uppfriskande motion i de vackra
landskapen kring Borgå å.

Urheilulajien kohdalla Porvoo osoittaa elävää esimerkkiä
monimuotoisesta urheiluseuratoiminnasta. Kymmenien seurojen
laaja lajivalikoima yhdessä hyvin hoidetun valmennuksen kanssa
merkitsee lapsille ja nuorille mahdollisuutta liittyä jäseneksi
vireään urheiluseuratoimintaan. Kaikista uusia lajeja kokeilevista
ei kuitenkaan tarvitse tulla kansallisen tai kansainvälisen tason
huippu-urheilijoita, sillä seurojen tehtäviin tulee myös kuulua
vapaaehtoisen talkootyön perinteen siirtämisen yhä uusille
seuratyösukupolville.

drottens betydelse för människans fysiska och mentala
hälsa är obestridlig. Det lönar sig för vuxna att motionera
på ett för dem behagligt sätt utan tävlingsmässiga mål
för en bättre livskvalitet. Däremot kan tävlan ingå i barn
och ungdomars idrott på deras egna villkor. Föräldrarna
bör uppmuntra sina barn att röra på sig men det slutgiltiga
grenvalet gör barnet och ungdomen själv.
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FÖR HELA FAMILJEN
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UUSIMAA AREENA
KOKONUDDEN, BORGÅ
KL. 10-17

Evenemangskonceptet har utvecklats
i samarbete med myndigheter, företag
och den tredje sektorn. Målsättningen
är att uppmuntra till rörelse, samt att öka
medvetenheten om idrottstjänsterna,
idrottsföreningarna och motionens och
välbefinnandets betydelse för barnens
och ungdomarnas utveckling, utan
att glömma föräldrar samt far- och
morföräldrar.
Jump In är även ett utmärkt försäljningsoch marknadsföringsevenemang.
Fotbollshallen, Uusimaa-Areena, i Kokon
fylls av föreningarnas och företagens
avdelningar
samt
av
spelplaner,
programnummer och paneldiskussioner.
I
paneldiskussionerna
och
på
spelplanerna deltar finländska toppidrottare och idrottslegender.
Välkomna med!

Yhteistyökumppani
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Samarbetspartner

L

iikunnan merkitys osana ihmisten fyysistä ja henkistä
hyvinvointia on kiistaton. Aikuisten kannattaa liikkua
mieleisillään tavoilla ja vailla kilpailullisia tavoitteita
paremman elämänlaadun puolesta. Sitä vastoin lasten ja
nuorten liikuntaan voi heidän omilla ehdoillaan liittyä myös
kilpailullisuutta. Vanhempien tulee kannustaa lapsia liikkumaan,
mutta lopullisen lajivalinnan tekee, niin halutessaan, urheiluun
motivoitunut lapsi ja nuori.

Borgå uppvisar ett bra exempel på en mångsidig
idrottsverksamhet med ett stort antal idrottsföreningar.
Klubbarnas stora utbud av grenar i kombination med
välorganiserad träning ger barn och unga en möjlighet att
gå med i idrottsföreningsverksamhet. Alla som prövar på
nya grenar behöver dock inte bli toppidrottare på nationell
eller internationell nivå för till föreningarnas uppgifter hör
också att föra traditionen av frivilligt talkoarbete vidare till nya
generationer av föreningsverksamma människor.
Motion och tävlingsidrott möter Borgåborna den 2.9.
under Jump In -idrottsevenemanget i Uusimaa Arenan. Det
mångsidiga evenemanget samlar Borgås alla framstående
idrottsföreningar i den stora Arenan som samtidigt firar sin
invigning. Representanterna för föreningarna berättar om sina
olika grenar och vilka tränings- och tävlingsmöjligheter de kan
erbjuda. Under dagen har publiken även möjlighet att följa
med paneldiskussioner kring teman som idrott och ungdom,
idrottens finansiering samt stegen till framgång. Jump In!
-program och -tider hittar du på sidorna 47-50.

Översättning: Åsa Johansson

Kuntoliikunta ja kilpaurheilu kohtaavat porvoolaiset 2.9. Uusimaa
Areenalla järjestettävässä Jump In -liikuntatapahtumassa.
Monipuolinen tapahtuma kokoaa vihkitilaisuuttaan viettävän
Kokonniemen
palloiluhallin
mittaviin
tiloihin
kaikkien
merkittävien
porvoolaisten
urheiluseurojen
edustajat
kertomaan tapahtumavieraille lajeistaan valmennus- ja
kilpailumahdollisuuksineen. Päivän aikana yleisöllä on myös
mahdollisuus seurata ajankohtaisia paneelikeskusteluja aiheista
urheilu ja nuoret, urheilun rahoitus sekä menestyksen portaat.
Jump In! -ohjelma aikatauluineen löytyy lehden sivuilta 47-50.

Jari Hemmilä
Päätoimittaja
Chefredaktör

Jump In! myös Facebookissa
ja Instagramissa.

Jump In! också på
Facebook och Instagram
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Sisällysluettelo

Innehållsförteckning

Pääkirjoitus				 5
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Koonnut: Tuula Lukić Kuvat: Srba Lukić

Porvoolaisissa urheiluseuroissa on yli 10 000 eri-ikäistä harrastajaa. Kävimme kysymässä, mikä innostaa
liikkumaan ja mitä oma harrastus opettaa. Painopisteet vaihtelivat lajeittain, mutta se kävi selväksi, että
liikunta kehittää monipuolisesti erilaisia taitoja.

Sara Kuivisto tähtää ennätyksiin		

8

Liikunta on parasta lastensuojelua		

14

Idrott är det bästa barnskyddet		

16

Nuoren urheilu-ura käynnistyy kotoa
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Historialliset urheilupoiminnat		
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Olemme kasvaneet koripallomaassa
nimeltä Suomi				30
Kohti kultaa				32

Osallistu
Jump In! -suureen
huutokauppaan
su 2.9.2018 klo 12:30.
Varat lahjoitetaan
urheiluseuroille!

Jump In!-ohjelma
aikatauluineen löytyy
lehden sivuilta 47-50.
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Annina on vuoden tyttöpelaaja		
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Laadukkaan liikunnan Porvoo		
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Den kvalitativa idrottens Borgå		

46

Jump In! -ohjelma/program		
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Elämä olisi tylsää ilman liikuntaa

HUUTOKAUPPA

Itseluottamus kasvaa

Monipuoliset treenit
Ketään ei kiusata

Asiakaspalvelu/Kundservice:
ma-pe klo 10-15 må-fre
Puhelin/Telefon:
+358 (0)44 980 55 10
S-posti: jumpin@tuulet.fi
Päätoimittaja/Chefredaktör:
Jari Hemmilä
Toimittajat/Redaktörer:
Jari Hemmilä, Tuula Lukić

Kivat joukkuekaverit ja hyvä yhteishenki
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Mestarin ohjauksessa kohti kansainvälisiä kisoja

Sara Kuivisto
tähtää ennätyksiin
Keskimatkojen juoksija Sara Kuivisto on kehittynyt maamme kärkijuoksijoiden
joukkoon 800 ja 1000 metrin Suomen ennätyksen haltijan Ari Suhosen viisaan
ja hätäilemättömän valmennuksen turvin.

Ari Suhonen muistaa olleensa innostunut juoksemisesta jo lapsuudessa, jolloin monet kiinnostuivat kestävyysjuoksusta Lasse Virénin, Pekka Vasalan ja Juha Väätäisen antaman esimerkin mukaisesti.
- Olin alle 10-vuotias liittyessäni Porvoon Urheilijoihin,
mutta aina 15-vuotiaaksi asti harrastin useita lajeja ennen kuin päätin tulla 800 metrin juoksijaksi.
Valmennusasiassa Sara Kuivisto otti yhteyttä Suhoseen vuosia sitten.
- Olen aina liikkunut tosi paljon, ja yläasteella liikunnan opettaja kehotti liittymään Urheilijoihin. Aria pyysin
valmentajaksi elokuussa vuonna 2011, ja hän mietti asiaa pari viikkoa. Myönteisen vastauksen jälkeen olin iloinen ja tiesin valmennuksen punaisen langan löytyvän.
Mietintäaikanaan Suhonen pohti sekä oman aikansa
riittävyyttä että Saran odotuksia.
- Valmentajalla pitää olla aikaa riittävästi, sillä ei ole olemassa joko tai vaihdetta. Lisäksi huomasin Saran olevan
jalat maassa, ja hänen odotuksensa olivat realistiset.
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Teksti: Jari Hemmilä

Harjoitusmotivaatiosta huipputuloksiin

Ari Suhonen voitti vuosien 1985-93 välisenä aikana 800
metrin Suomen mestaruuden yhdeksän kertaa peräkkäin, joten syystäkin hän kertoo olevansa aika vaativa
valmentaja.
- Teen asiat aina tosissani, ja silloin myös urheilijan
pitää olla tosissaan. Vaikka vaadin paljon, en kuitenkaan
ole piiskuri. Jos en mieti asioita tarkkaan, niin silloin urheilijakin huomaa ylimalkaisuuteni, sanailee Suhonen.
Kuivisto jatkaa aiheesta yhdessä tekemisen suuntaan.
- Valmentajana Ari on vaativa kertomansa mukaisesti. Valmentautumisessa meillä on läheinen suhde,
jonka ansiosta molemmat voivat sanoa rohkeasti
mielipiteensä.
Suhonen tunnistaa valmennettavassaan harjoitusmotivaation ja huipputuloksiin tarvittavan kunnianhimon.
- Urheilijana hän on pitkäjänteinen ja tunnollinen, yhtäkään kertaa en ole epäillyt hänen jättäneen treenejä

väliin. Urheilijan tärkein ominaisuus on olla hyvä
kilpailija, ja sitä Sara on, sillä hän juoksee kilpailut aina kuntonsa edellyttämällä tasolla.

Perinteen puhuttelevuus

Tulevien vuosien menestystavoitteisiin kaksikko
tähtää jatkuvan kehityksen kannuksilla.
- Tietyt periaatteet ovat muodostuneet oman
urheilu-uran aikana ja sen jälkeen, ja niihin uskon sataprosenttisesti. Mutta luen valmennuksesta koko ajan, ja kehittyminen tapahtuu myös
tekemisen kautta. Kun huomaa jonkin asian
menneen pieleen, se jätetään pois, ja tilalle otetaan uusia asioita, aloittaa Suhonen ja siirtää
puheenvuoron Kuivistolle kehittymisestä juoksijana.
- Vaikka olenkin todella kärsivällinen ja näen
pitkän ajan tavoitteet, pitäisi harjoittelussa kuitenkin aina pitää maltti mukana. Esimerkiksi
kun ohjelmassa on vapaapäivä, saatan silti kysyä, voinko käydä edes verryttelemässä.
Molemmat antavat suuren arvon Arin hallussa olevalle aktiiviuran tietämykselle.
- Omakohtainen kokeminen antaa tekemiselle paljon vahvemman luoton sen sijaan, että
olisin lukenut valmennuksesta vain oppikirjoista, jolloin valmentaminen on liian teoreettista.
Ja voihan joku osata soveltaa valmentamista
muilta saamansa kokemustiedon perusteella,
syventää Suhonen.

Yhteistyötä tarvitaan

Maamme kestävyysjuoksuvalmentajat voisivat
Suhosen mukaan tehdä enemmän yhteistyötä.
- Yhteistyö ei näy meidän arjessamme, ja kokemusten vaihtoa voisi olla enemmänkin. Esimerkiksi leireillä nuorten tyttöjen valmentajat
eivät kysele valmennuksesta, vaikka olemme
samoissa treeneissä. Säännöllisemmin yhteyttä
puhelinsoitoillaan pitää 3-4 valmentajaa.
Vastaavasti kysymykseen juoksuradalla tehtävästä yhteistyöstä kertoo Sara seuraavaa:
- Toisinaan teemme yhteistyötä, mutta monesti meitä vauhdittaa jänis. Usein jänikset epäonnistuvat tehtävässään, koska juoksijat ovat
niin sanotusti pikkutyttöjä. He aloittavat liian
kovaa, ja sitten vauhti saattaa hiljentyä, jolloin
jäniksestä ei ole mitään hyötyä.
Yhteistyön merkitys korostuu myös harjoituspäivien luonteessa.
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- Silloin kun treenataan, niin treenataan tosissaan. Kun on helppo päivä, niin silloin on helppo
päivä, ja vapaapäivänä on vapaapäivä. Lisäksi saan
Saralta viestiä harjoittelusta päivittäin, ja tarvittaessa voimme keventää tai koventaa harjoittelua, Suhonen sanoo.

Menestyksen portaat

Sara Kuivisto on harjoitellut seitsemän vuoden ajan
päästäkseen jo lähitulevaisuudessa juoksemaan
kansainvälisiin kisoihin.
- Kun huomaan pystyväni juoksemaan tavoitetuloksen ensin yhden kerran, tiedän pystyväni juoksemaan sen myös uudestaan, aloittaa Kuivisto aiheesta antaen sitten puheenvuoron valmentajalleen.
- Tavoitteena ovat Suomen ennätykset sekä 800
että 1500 metrin matkoilla. Kansainväliselle tasolle
pääseminen vaatii muutaman onnistumisen, ja tämän
jälkeen tavoitteena on vakiinnuttaa saavutettu taso.
Vuonna 2020 olympialaiset ovat Tokiossa, ja kaksikko tähtää jo tiukasti kohti nousevan auringon
maata Suhosen sanoin:
- Kun urheilija Saran tapaan uskoo sataprosenttisesti itseensä, niin usko siirtää vuoret, sanoo vanha
sananlasku. Jos tätä epäilee, niin silloin ei olla menossa oikeaan suuntaan.

Ari Suhonen

800 ja 1000 metrin Suomen ennätykset ajoilla
1.44,10 ja 2.16,88
Sisähalli-EM-kilpailut:
- kultaa 1500 m metrillä 1988
- pronssia 800 metrillä 1987
Universiadien voittaja 800 metrillä 1989
Kalevan kisat:
- 14 Suomen mestaruutta 800 ja 1500 metrin
matkoilla.

TAHDO PANKILTASI
ENEMMÄN!

Sara Kuivisto
Parhaat tulokset:

Porvoon Akilleen Sara Kuivisto juoksi Jyväskylän
Kalevan kisoissa 19.-22.7. kaksoismestariksi 800 ja
1500 metrin matkoilla. 800 metrillä Kuivisto juoksi
juuri Jyväskylässä ennätysajakseen 2.02,14, ja jo
aikaisemmin heinäkuussa hän juoksi Barcelonassa
1500 metrin ennätyksensä 4.08,96. Ajoillaan hän
sijoittuu Suomen kaikkien aikojen tilastoissa sijoille
kuusi (1500 m.) ja seitsemän. Saavutustensa
perusteella Sara Kuivisto edusti Suomea yleisurheilun
EM-kisoissa Berliinissä 7.-12.8.
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Puhelinpalvelumme numerossa 010 441 7210
sekä chat kotisivuillamme www.saastopankki.fi
palvelevat sinua ma – pe klo 8.00 – 22.00
Konttorimme on avoinna ma – pe 10.00 – 16.30.
Ajan voit varata www.saastopankki.fi/varaa-aika

PORVOO | Mannerheiminkatu 16 | www.saastopankki.fi
Puhelujen hinnat 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min

10

11

Palvelemme
ammattitaidolla

Kestävät ratkaisut.
Jatkuva valmius.
Ota yhteyttä, paikalliset
asiantuntijamme ovat lähellä sinua.

Polygon Finland Oy
Puh. 020 7484 01
24H 020 7484 00

Sarjalippuja voit maksaa
myös kulttuuriseteleillä!

www.biorex.fi

Toimimme Aina Parhaaksesi.

Vahinkopalvelut
· Kartoitamme ja korjaamme
vesi- ja palovahingot
Sisäilmapalvelut
· Tutkimme ja ratkaisemme
sisäilmaongelmat
Olosuhdehallinnan palvelut
· Hoidamme kosteusmittaukset
ja kosteudenhallinnan
rakennusaikana.

Sarjalipuilla enemmän
elokuvaelämyksiä!

Meiltä laadukkaat
offset- ja digipainotuotteet
ammattitaidolla
tarpeittesi mukaan.

-SMARTUM Kulttuuriseteli
-SMARTUM Saldo -maksukortti
-Tyky-Kuntoseteli+
-Sähköinen Tyky-Online
-EDENRED Virikesetelit
-EDENRED Ticket Mind & Body -kortti
-EDENRED Ticket Duo -kortti
-ePASSI KulttuuriPassi

5 Sarjalippu I 55€ I Voimassa 5kk*
10 Sarjalippu I 100€ I Voimassa 10kk*
*Voimassa ostohetkestä. Sarjaliput käyvät maksuvälineinä kaikkiin
2D-, 3D-, sekä REX -salin elokuvanäytöksiin voimassaoloaikanaan.

BioRex Porvoo
Läntinen Aleksanterinkatu 1
06100 Porvoo

Nuori urheilija!
Onko selkäsi ja selustasi turvattu?
Sporttiturvamme on monipuolinen vakuutus,
joka turvaa urheilijan vahingon sattuessa.
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Ennaltaehkäisemme, hallitsemme
ja vähennämme veden, tulen
ja ilmaston vaikutuksia.
www.polygongroup.fi

Tutustu ja hanki Sporttiturva-vakuutus osoitteessa op.ﬁ.
Tai tule juttelemaan kattavasta Terveysvakuutuksesta konttoriimme.
Vakuutuksen myöntää OP Vakuutus Oy.
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Teksti: Jari Hemmilä

Liikunta
on parasta
lastensuojelua
Liikunnan merkitys lasten ja nuorten elämässä on keskeinen
sekä fyysisen ja henkisen kunnon että myönteisen omakuvan
kehittämisessä.

P

orvoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Jalonen kertoo lastensuojelun
olevan oman tärkeyslistansa kärjessä, ja
hän on havainnut liikunnan olevan parasta
lastensuojelua.
- Ensinnäkin liikunta tuo lasten elämään järjestelmällisyyttä, sillä liikunnan avulla voidaan päivään luoda
rakennetta. Liikunta voi myös toimia myönteisyyden ja
pitkäjänteisyyden kehittäjänä, sanailee Jalonen lastensuojelutyössä tekemiensä havaintojen perusteella.
Suurin osa ihmisen peruskunnosta olisikin hänen
mukaansa hyvä rakentaa lapsuudessa, eli alle 15
-vuotiaana.
- Tästä aiheesta olen puhunut jo kauan aikaa maininnalla, että aikaisemmin kilvoiteltiin urheilussa, mutta nyt
enemmän älypuhelimilla.
Liikunnan mukanaan tuomiin hyötyihin voidaan
liittää sosiaaliset kontaktit, joukkuekavereiden kanssa
kasvaminen ja ehkäpä myös työelämään valmentaminen.
- Oikeastaan on niin, että työelämään tullessaan
liikkumattomat henkilöt eivät ehkä osaa tiedostaa asioita
liikkuvien tavoin, kuten vaikkapa tunnistaa pomon käskyt
tai ottaa vastaan ohjeita, luonnehtii Jalonen.
”Nuorille mahdollisuus päästä urheilulajiin kiinni”
Porvoon Urheilun Tuki ry:n ylläpitämä Tuen myymälä
aloitti kaksi vuotta sitten käytettyjen urheiluvarusteiden
myynnin aikaisemmin Porvoossa toimineen liikkeen
toimintamallin mukaisesti.
- Urheilutarvikkeiden kierrätysmyymälä sijaitsee
keskellä kaupunkia, kuten myös linja-autoasema, koulut
ja tekojäärata, ja talvisin teemmekin paljon luistimien
teroitusta. Keskeisellä paikalla sijaitsevaan myymälään
voivat lapsetkin poiketa helposti, mainitsee Jalonen.
Tuen myymälän suurena tavoitteena on muun muassa
poistaa perheen hankalan taloustilanteen aiheuttamia
esteitä toteuttaa lapsen liikunnallisuutta.
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- Tarjoamme kaikille nuorille mahdollisuuden
päästä johonkin urheilulajiin kiinni ja samalla madaltaa
kynnystä uuden liikuntalajin aloittamiseksi. Lapselle
voidaan ostaa käytettyjä ja hyväkuntoisia varusteita, ja
hän pääsee kokeilemaan tiettyä lajia. Tärkeää on, ettei
liikuntaharrastus jää rahasta kiinni.
Myös liikuntaseuroilla voi olla suuri merkitys
lastensuojelutyössä.
- Liikunnan mukana olevat kasvatukselliset asiat
toimivat lastensuojelutyönä, ja tässä ajassa seurojen
on pakko ottaa kasvatuksessa enemmän roolia kotien
rinnalla. Tästä hyvänä esimerkkinä on Porvoon Tarmon
valmennuksen käsikirja, joka on valmennuksessa
mukana alkaen lapsen ensimmäisestä harjoituksesta
aina aikuisurheilijaksi kehittymiseen asti.
Urheiluseuroissa toimivien valmentajien olisikin hyvä
olla tietoisia haasteellisissa kotioloissa olevien lasten
tilanteista.
- Valmentajilta vaaditaan yhä enemmän pedagogista
ja psykologista silmää. Esimerkiksi kun yksi pelaajista
epäonnistuu ja menee itkien pukuhuoneeseen, niin
pystyykö valmentaja silloin näkemään, onko pelaajalla
muitakin huolia. Tässä tapauksessa valmentajan pitää
oppia tuntemaan valmennettavat paremmin, Jalonen
toteaa.

joukkueensa tähdeksi, mutta urheilussa ja
liikunnassa on kyse paljosta muustakin.
- Vanhemmille pitäisi kertoa niin lapsen
onnistumista rajoittavista tekijöistä kuin
myös siitä, että lapsi saattaa olla hyvä
joukkuehengen luoja.
Seurojen olisi hyvä ottaa myös maahanmuuttajat mukaan toimintaan.
- Maahanmuuttajat ovat samalla viivalla
kantaväestön kanssa ja heitä pitäisi saada
mukaan yhä enemmän, sillä liikunta on
myös kotouttamisen väline. Olen keskustellut aiheesta seurojen kanssa. Joskus
meille tulee pyyntöjä myös ulkomaalaistoimiston kautta, Jaakko Jalonen mainitsee.
Artikkelin päätteeksi Jalonen vielä
kertoo työkolmiostaan "urheilu, lastensuojelu ja politiikka".
- Rooliini kuuluvat kaikki lastensuojeluun kohdistuvat näkökulmat. Vuonna
2007 olin ehdokkaana eduskuntavaaleissa
ja tuolloin esitin, että tekemällä hyvää
lastensuojelutyötä, teemme lapsista hyviä
kansalaisia. Kuten esimerkiksi pääsemään
työelämään ja huolehtimaan esimerkiksi
minusta ja muista ihmisistä siirtyessämme
eläkkeelle.

Harrastus osaksi arkea
Vanhempien kannattaa valpastua urheiluseuratoiminnan roolista osana lastensuojelua ja lasten elämän
tyytyväisyyttä.
- Vanhempien pitäisi olla todella hyvin lastensa
mukana. Kehukaa lapsianne heidän tekemistään
suorituksista, tuokaa harrastus osaksi perheen arkea.
Tee lapsen kanssa se high five, puhukaa kotona ja
kyselkää, sillä se on lapsen itsetunnon kannalta erittäin
tärkeää, neuvoo Jalonen viisaasti.
Kaikki lapset eivät välttämättä kohoa vaikkapa
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Översättning: Jenny Törnroos

Idrott är det
bästa barnskyddet
Betydelsen av idrott och motion i barnens och
ungdomarnas liv är av stor vikt då det gäller utvecklingen av den psykiska och fysiska hälsan
samt uppbyggandet av en positiv självbild.
Stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen
berättar att barnskyddet har högsta prioritet på
hans egen agenda och han har märkt att idrott
är det bästa barnskyddet.
- För det första så skapar idrotten en rutin i barnens liv, eftersom man genom idrotten bygger
upp en struktur i vardagen. Idrotten utvecklar
även positivt tänkande och uthålligheten, säger
Jalonen.
Till fördelarna med idrott kan dessutom tilläggas
sociala kontakter, att man växer tillsammans
med lagkamraterna och kanske även att man
förbereder sig för arbetslivet.

En chans för de unga att haka på en
idrottsgren
Porvoon Urheilun Tuki ry har hand om affären
Tuen myymälä som för två år sedan började sälja begagnade sportkläder och sportredskap, i
enlighet med den föregående affärens verksamhetsmodell.
- Affären som säljer begagnade sportartiklar
finns mitt i centrum, så gör även busstationen,
skolorna och konstisen. På vintrarna slipar vi
många par skridskor. Det är lätt för skolelever
att sticka in sig i affären, nämner Jalonen.

Gör hobbyn till en del av vardagen
Det lönar sig för föräldrarna att reflektera över idrottsföreningarnas roll som en del av barnskyddet och som något som ger barnen livsglädje.
- Beröm era barn för deras prestationer, låt hobbyn bli
en del av familjens vardag. Gör en high-five med barnet,
diskutera hemma och ställ frågor, eftersom det är väldigt
viktigt för barnets självkänsla, uppmanar Jalonen.
Han påpekar också att det vore bra om idrottsföreningarna även tog invandrare med i verksamheten.
-Invandrarna står på samma linje som resten av befolkningen och man borde också få med dem i allt större utsträckning, eftersom idrott också fungerar som integration.

Tule
Jumpin
Tulekäymään
kannustamaan
Butchers voittoon2.9.2018
tapahtumassa
– me tarjoamme sisäänpääsyn.
klo 10 – 17
Lauantaina 9.6. klo 15.30 Porvoon keskuskentällä.
Uusimaa Areena
Kokonniemi

Olemme mukana myös
Porvoon Päivillä sekä Porvoon Ajoissa.
Osastollamme poljetaan watteja.
– tule moikkaamaan!

Oletko sinä päivän tehokkain polkija?
Hae myös vinkit ja neuvomme
energiasta!
Luonnollinen valinta – Ett naturligt val
 (019) 661 411
info@porvoonenergia.fi | www.porvoonenergia.fi

TuleKom
kannustamaan
och träffa oss på
Butchers
voittoon
Jumpin
den 2.9.2018
– me tarjoamme
kl. 10 sisäänpääsyn.
- 17
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Valitsemalla Porvoon Energian hiilineutraalia
ja päästötöntä energiaa välität kanssamme
tulevista sukupolvista, ja voit olla varma,
että kuluttamasi energia ei rasita ympäristöä.

Va l i t s e m a l l a
ympäristöystävällisen
energiamme, välität
kanssamme tulevista
sukupolvista.

Uusimaa
Areenakeskuskentällä.
Lauantaina 9.6.
klo 15.30 Porvoon
Ditt lokala energibolag Kokon
Borgå Energi - bryr sig
o m b åILMASTONMUUTOKSEN
de människor och
Olemme
myös
På vårmukana
avdelning
trampas det watter.
n a t u r.
Är du dagens effektivaste på cykeln?

Porvoon Päivillä sekä Porvoon Ajoissa.
Vi ger också information och
– tule moikkaamaan!
råd om energi!

Affärens mål är bland annat att hjälpa familjer
som annars inte skulle ha råd att bekosta barnens idrottshobby.
Det skulle vara viktigt att tränarna i idrottsföreningarna skulle vara medvetna om de barn vars
hemförhållanden är utmanande. Det krävs allt
mer pedagogiska och psykologiska färdigheter
av tränarna.

ILMASTONMUUTOKSEN
P a i k a l l i nEI
e nAINA
TORJUMISEEN
e n e rTARVITA
g i a y h t i öTYÖLÄITÄ
si- Porvoon
Energia - välittää niin
i h m i s i s t ä TEKOJA
kuin luonnosta.

TORJUMISEEN EI AINA
Genom att välja vår
TARVITA TYÖLÄITÄ
miljövänliga energi
b r y r v i t i l l s a m TEKOJA
mans om

k o m m a n d e g e n e r a t i o n e r.

Luonnollinen valinta – Ett naturligt val
 (019) 661 411
info@porvoonenergia.fi | www.porvoonenergia.fi

Valitsemalla Porvoon Energian hiilineutraalia
ja päästötöntä energiaa välität kanssamme
tulevista sukupolvista, ja voit olla varma,
että kuluttamasi energia ei rasita ympäristöä.

www.porvoonenergia.fi
17

Jump In!

Jump In!

Teksti ja kuva: Jari Hemmilä

Nuoren urheilu-ura
käynnistyy kotoa
Kilpaurheilevien lasten ja nuorten olisi hyvä omaksua
elämäntavakseen myös terveysliikunta osaksi myöhempiä
aikuisiän elämäntapavalintoja.

K

aikki liikunnallisen ihmisen kasvu käynnistyy
kotoa, aloittaa aiheesta urheilulääkäri Pippa Laukka.
- Arvioiden mukaan jopa puolet lapsista ei liiku
tarpeeksi, eikä kilpaurheilu takaa riittävää fyysistä
aktiivisuutta. Vanhempien rooliin ei kuulu ainoastaan kuljettaa lapsia harrastuksiin, sillä tärkeää on
osoittaa omaa esimerkkiä aktiivisilla liikuntavalinnoilla.
Laukan mukaan liikkujan identiteettiä ei enää ole
yhtä helppoa rakentaa kuin esimerkiksi 1970-luvulla,
mutta edelleenkin maalaisjärjellä tehtävät elämäntapavalinnat muodostavat kivijalan.
- Ravinto, liikunta ja uni muodostavat toisistaan
erottamattoman kokonaisuuden, jotta kasvuikäinen saisi parhaat mahdolliset lähtökohdat. Tämä
puolestaan edellyttää koteja tukemaan nuoria oikeissa asioissa, kuten ravinnon kohdalla ateriarytmi, aamupalat ja välipalat.

- Vanhempien tulee edesauttaa aikuiseksi ja urheilijaksi kasvua. Antaa tilaa lasten omille tunteille,
sillä urheilu on vähän kuin laaja oppimäärä elämää,
jossa vanhempi auttaa parhaiten olemalla tukena ja
laittamalla itsensä syrjään, neuvoo Laukka.
Urheilevien lasten ehkäpä suorituskeskeisille vanhemmille hän antaa reilusti yli vuosikymmenen mittaisen kokemuksensa turvin viisaan ohjeen.
- Joissakin tilanteissa vanhempia auttaisi kymmeneen laskeminen. Ja sitäkin voisi kysyä, miltä
itse tuntuisi olla vastaavassa tilanteessa. Vanhempien pitäisi muistaa lasten olevan lainaa vain.
Vanhempien lisäksi myös valmentajan tulee olla
lähellä nuorta urheilijaa kaikissa tilanteissa.
- Valmentajalla on vähän samantyylinen rooli kuin
vanhemmalla. Näkisin, että yhteisen onnistumisen
tai epäonnistumisen hetkellä valmentaja voi olla
jopa lähempänä urheilijaa, sillä hän on urheilijan
mukana ikään kuin työnään.

”Arkipäivän liikunta mukaan”

Täysillä tekevät urheilijat

Pippa Laukka mainitsee tutkimuksissa todetun
mukaisesti liikunnan polarisoitumisen jakavan nuoret ääripäissään kahteen ryhmään.
- On paljon liikkuvia ja sitten niitä, jotka eivät liiku
yhtään. Vuosikymmeniä sitten kuljettiin polkupyörällä kouluun. Tätä ei enää siinä määrin tapahdu, ja
liikunta pitäisi ottaa mukaan arkipäivään. Maailman
muuttuessa liikuntaan voi ”käpylehmien” sijaan tulla uusia digitaalisia innovaatioita ja muotoja, joista
esimerkkinä Pokémon.
Kaikilla elämänaloilla tarvittavan intohimon olisi
suotavaa olla liikunnassa mukana.
- Vanhempien pitäisi tukea ja kannustaa lasten
intohimoa, mutta motivaatio liikuntaan tarvitaan
liikkujalta itseltään. Vanhempien tärkeimpiin tehtäviin kuuluu varmistaa urheilun monipuolisuus lajisiiloutumisen sijaan. Jos nuoren motivaatio ei olekaan omaa, tulevat ristiriidat esiin murrosiässä. Jos
lapsi harrastaa kahta lajia, niin ne poteroivat toinen
toistaan.

Lasten tunteille pitää antaa tilaa

Urheilu tarjoaa lapsille kaikenlaisia kokemuksia,
voittoja ja pettymyksiä laidasta laitaan.
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Eräänä nuorten urheilijoiden selvästi tunnistettavana tekijänä voidaan mainita syömishäiriöt, kertoo
Pippa Laukka.
- Hyvin monella urheilijalla se lähtee liikkeelle tosi
pienestä laukaisevasta tekijästä, vaikka vain puolihuolimattomasta kommentista. Syömishäiriöitä on
monenlaisia, mutta urheilun ja syömishäiriön yhteisenä tekijänä on kunnianhimo ja täydellisyyden
tavoittelu.
Valmennuksessa pitäisikin kiinnittää huomio havaintoon häiriön käynnistymisestä.
- Tyypillinen piirre on salailu, joten treenaamisessa voi olla todella vaikea havaita mitään poikkeavuuksia. Lisäksi urheilijat ovat aika usein pedantteja, he tekevät töitä täysillä, jolloin urheilu on sijalla
yksi ennen muita elämän prioriteetteja.
Myös ilmentymään nuorten urheilusta osana
nykyaikaisen yhteiskunnan suorituskeskeisyyttä
Laukka kommentoi ajatuksia herättävällä tavalla.
- Elämä on kuitenkin kestävyyslaji, ja huonokuntoiset eivät välttämättä kestä suorituskeskeistä arkea. Urheilu on paikka kehittää voimavaroja kohti
omaa elämää, ja paineensietokyvystä voi myöhemmin olla etua esimerkiksi työn haussa.
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KOKO PERHEELLE
KATTAVA ELÄMÄNTURVA.
Tule tutustumaan toimintaamme ja
hyödyntämään liikuntapäivän tapahtumatarjoukset. Tervetuloa osastollemme!

M
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Avoinna arkisin 8-19 , lauantaisin 9-17, sunnuntaisin 12-16

Pienyritysten tilitoimisto • Småföretagarens bokförinsbyrå

Loviisantie 8, PORVOO • Lovisavägen 8, Borgå • www.mikrokulma.fi

Sannaistenkatu 8, 06100 Porvoo, Puhelinnumero 040-4120576
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Teksti ja kuvat: Jari Hemmilä

Terveysliikunnan lähettiläs
Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula on huomannut säännöllisen
kuntoliikunnan olevan edellytys omalle jaksamiselleen työelämässä.

S

äännöllinen kuntoliikunta tarjoaa Jukka-Pekka Ujulalle aikaa huoltaa yleisellä tasolla kehoa ja mieltä. Sopivaksi liikuntalajiksi hän on
havainnut lenkkeilyn.
- Jokainen arvottaa omista lähtökohdistaan itselleen parhaiten sopivan liikuntalajin. Omaan arkeeni
ja aikataulujen säännölliseen epäsäännöllisyyteen
juokseminen sopii lajina parhaiten, luonnehtii Ujula.
Hän arvostaa myös juoksemiseen liittyvää arkisuutta ja aikataulullista riippumattomuutta.
- Laji tarjoaa mahdollisuuden liikkua myös matalalla kynnyksellä ja kohtuullisen vähäisellä varustautumisella muun muassa matkojen tai lasten harrastusten yhteydessä.

Järjestelmällisyyden hyöty

Jukka-Pekka Ujula pyrkii liikkumaan kolme kertaa viikossa, mutta mahdollisista väliin jäävistä päivistä hän
ei halua ottaa paineita.
- Liikunnalle on mielestäni hyvä ylläpitää sekä säännöllisyyttä että karkeita tavoitetasoja. Hyviä ja huonoja esteitä harjoittelulle tietenkin sattuu, ja niistä ei tule
ottaa paineita. Jos harjoitus joskus jää väliin, voi sen
hyvin paikata myöhemmin varsinkin, jos keskeisenä
tavoitteena on vain ylläpitää omaa peruskuntoa.
Terveyttä ylläpitävään liikuntaan kannattaa liittää
jonkinlainen järjestelmä, josta aiheesta kaupunginjohtaja kertoo itselleen sopivan ratkaisun.

Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula liikkuu säännöllisesti paremman
jaksamisen puolesta.
- Ainakin omalla kohdallani järjestelmällisyys takaa,
että pidemmällä aikavälillä kunnon ylläpitäminen aidosti toteutuu, ja samalla se saattaa toimia osaltaan
myös yhtenä henkisenä kannustimena liikuntaan.

Liikunta lisää jaksamista

Jokainen voi liikkua valitsemassaan lajissa esimerkiksi liikunnan rasittavuuden mukaan. Hengittävissä lajeissa, kuten kävely, juoksu, hiihto ja pyöräily, monet
liikkujat ottavat käyttöönsä apuvälineitä.
- Minulle riitti pitkään vain mukana ollut matkapuhelin ja siinä oleva juoksemiseen liittyvä sovellus.
Taannoin otin myös käyttöön harjoittelua tarkemmin
mittaavan kellon, sanoo Ujula.
Erääksi liikkumisen aineettomaksi hyödyksi voidaan
kohdentaa liikunnan jälkeinen vireystila, josta aiheesta hän sanailee seuraavaan tapaan.
- Ehkä suurimman hyödyn koen saavani siitä, että
jaksan paremmin arjessa, liikunta antaa kokonaisvaltaisesti lisää virtaa elämään.
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Liikkumista terveyden puolesta

Terveysliikunnassa on kyse oman kehon hyvinvoinnista, ja tässä aiheessa Jukka-Pekka Ujula kannustaa jokaista porvoolaista harrastamaan säännöllistä
liikuntaa.
- Liikunnan terveysvaikutukset ovat kiistattomat ja
koskettavat kaikenikäisiä. Ehkäpä tunnettu lause ”jokainen syy, joka estää meitä liikkumasta, on tekosyy”
kertoo myös omasta suhtautumisestani liikunnan positiiviseen edistämiseen.
Keinoiksi innostaa liikkumattomia liittymään liikkuvien joukkoon Ujula mainitsee useita selväpiirteisiä
tekijöitä.
- Kaupunki, eri seurat ja järjestöt tuottavat lukuisia
ohjattuja mahdollisuuksia liikkumiseen, ja useat työnantajat tarjoavat kannusteita liikuntaan. Ajantasainen
tieto liikuntamahdollisuuksista, sen tuottamista terveyshyödyistä, riittävä läheisten kannustus ja oma
motivaatio ovat tärkeitä. Tärkeintä on aloittaa ja saada omakohtainen positiivinen kokemus liikunnasta.
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Koonnut: Tuula Lukić Kuvat: Porvoon museo

Ensimmäinen
Velosipedistä Porvoon Ajoihin jalkapalloottelu
Porvoossa
URHEILUPOIMINNAT

…pelattiin vuonna 1907 eli samana
vuonna, kun urheiluseura Akilles otti
jalkapallon lajivalikoimaansa. Akilleksen ja
muiden kaupunkilaisseurojen pelaajissa
oli myös maalaiskunnan poikia. Porvoon
maalaiskunnan puolella harjoittelu oli
vaikeaa, kun ei ollut pelikenttiä.

Ensimmäiset
urheilukentät
1930-luku

Porvoon ensimmäisen pikajalan
eli velosipedin toi kaupunkiin
tehtailija-kauppaneuvos
Johan
Askolinin poika, Johan Wilhelm
Askolin.
Luuntäristäjäksikin
velosipediä aikanaan kutsuttiin,
sillä meno mukulakivikaduilla oli
melkoista ryskytystä. Velosipedissä
ei ollut ketjuja, polkimet oli
yhdistetty vipuvarsin etupyörään.
Kilpaurheiluna
maantiepyöräily
aloitettiin
maailmalla
kuitenkin
jo
samalla
vuosikymmenellä
1860-luvulla, kun velosipedi oli
patentoitu.

11.10.1931

Urheilulle pyhitetyt ensimmäiset kentät
Porvoon seudulla olivat talkootyönä
raivattuja maa-alueita, samalla kun tiet,
niityt ja pellot toimivat harjoituspaikkoina.
Ensimmäinen
Porvoon
kaupungin
toimesta tasoitettu kenttä tehtiin
Myllymäelle
vesitornin
läheisyyteen
vuonna 1902.
Myös kaupunginpuisto oli keskeinen
urheilupaikka - siellä oli 364 metriä
pitkä juoksurata nykyiseltä Kalapojan
suihkulähteeltä Seurahuoneelle.
Ensimmäinen varsinainen urheilukenttä
valmistui talkootyönä 1920-luvun lopulla
nykyisen keskuskentän paikalle. Se
jäädytettiin ensimmäisen kerran talvella
1931-32, kun ennen sitä luistelukenttä
oli tapana tehdä Porvoonjoen jäälle.

Naisten voimisteluyhdistys
Vuonna 1894 alkoi 14 nuorta naista neiti Anni Bergholmin aloitteesta voimistella kaksi kertaa
viikossa lyseon voimistelusalissa. Tuosta sai alkunsa Borgå Kvinnliga Gymnastikförening.
Kahden vuoden jälkeen yhdistys vaipui hiljaiseloon, kunnes vuonna 1899 rouva Fanny
Söderström elvytti toiminnan. Yhdistys jatkoi aina toiseen maailmansotaan asti. Voimistelun
lisäksi harrastettiin hiihtoa ja tanssia. Musiikki kuului kuvaan erityisesti 1930-luvulla, jolloin
voimisteluharjoituksissakin oli musiikkia.

Akilles jalkapallojoukkue

1926 Pellinki

Polkupyörä oli kehittynyt lähes nykyisenkaltaiseksi, kun Porvoossa
järjestettiin ensimmäiset maantiepyöräilyn kisat, Porvoon Ajot, vuonna 1926 Porvoo-Helsinki-edestakaisella, 120 kilometrin matkalla.
Kilpailu sai alkunsa aikansa huippupyöräilijän ja urheiluvälinealan
liikemiehenä menestyneen Raul
Hellbergin aloitteesta. Porvoon Ajot
on Suomen vanhin yhä järjestettävä
pyöräilykilpailu.
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Yrityskilpailua

Urheilu ja liikunta olivat tärkeällä sijalla yrityksissä
henkilöstön yhteenkuuluvuuden luomisessa 1900-luvun
alkupuoliskolla, jolloin Porvoon seudun suurimpia
työnantajia olivat Aug. Eklöf Osakeyhtiö ja WSOY. Muita
melko suuria työnantajia olivat esimerkiksi Porvoon Panimo
ja Oy Urheilutarpeita. Eklöfin, WSOY:n ja Urheilutarpeita
henkilökuntien kesken järjestettiin 1950-luvulla useana
vuonna hiihtokilpailut.
Eklöf yhtiöllä oli oma urheilutoimikunta. Suosituimmat lajit
olivat soutu ja hiihto. Kilpaa käytiin paitsi muiden firmojen

Jalkapallo-ottelu Posti - Poliisi

joukkueita vastaan, myös yhtiön sisällä eri osastojen kesken.
Käytiinpä maa- ja valtakunnallisissakin, jopa kansainvälisissä
kilpailuissa. Eklöfin soutunelikko pääsi 1952 Helsingin
olympialaisissa finaaliin asti.
Neste Oy astui kuvaan 1960-luvulla. Nesteen Soutajien
kirkkain tähti on ollut kolminkertainen olympiavoittaja Pertti
Karppinen.
Lähteet: Porvoon kaupungin historia III:2 ja IV, Porvoon pitäjä
kautta aikojen II, Porvoon Matkailuopas -kurssityöt 1999.
Kuvat: Porvoon museo.

Prosenttihiihdot

Eklöf yhtiöiden henkilöstölehdessä kannustettiin osallistumaan firman sisäisiin hiihtokisoihin vuonna 1948 seuraavasti:

"Matka tulee olemaan 10 km,
siis pelkkää lastenleikkiä, etenkin kun aikaa ei tarvitse ottaa
huomioon. Voit hiihtää kilometrin ja sitten pistäytyä lähimpään
mökkiin juomaan kupposen virkistävää kahvia ja jatkaa taas
sen jälkeen. Pääasia on, että
tulet perille maaliin ennen pimeän tuloa, sillä muutoin täytyy lähettää partioita maastoon
antamaan sinulle vauhtia. Kun
sitten tulet maaliin, antaa ruokasalin radio musiikkia, ja sinä
saat siellä kupin kuumaa tai virkistävän sitruunasuudan.
Antaaksemme kaikille lähtökohdan eri tehtaiden mahdollisuuksien laskemista varten, julkaisemme vuoden 1945 hiihtojen
tulokset. Silloin pääkonttori
voitti tuloksella 38,7 %, II Haikka 26,4 %, III Hevosenkenkätehdas 24,7 %, IV Hattulan höyrysaha 5,5 %, Porvoon höyrysaha
5 % ja viimeisenä oli Selluloosatehdas, joka ei saanut liikkeelle
ainoatakaan 315:sta työntekijästään."
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Tuottavuusloikilla vauhdissa mukana

Kasvua ja uusia tiloja

Nelikymppinen porvoolainen perheyritys, Eino Korho-

Porvoon Teollisuustiellä sijaitseva uusi halli on vanhoja

nen Oy, jatkaa kasvua investoiden ja ympäristöarvot huo-

tuotantotiloja korkeampi, jotta uusi robotiikka mahtuu

mioiden. EKOY on sähköteknisten tuotekokonaisuuksien

sisään. Trendi on, että asiakkaat kysyvät yhä suurempia

sekä muovi- ja metallituotteiden sopimusvalmistukseen

muovikappaleita, jolloin koneilta ja oheislaitteilta edelly-

erikoistunut perheyritys. EKOY:n asiakkaat ovat suoma-

tetään vastaavasti kokoa ja kapasiteettia.

laisia, kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä.
EKOY:ssä on käynnissä sen historian mittavimmat in-

rustuu kumppanuussuhteisiin ja keskinäiseen luotta-

vestoinnit uusiin tuotantotiloihin, -koneisiin ja auto-

mukseen. Yhtä aikaa se on myös tiukkaan kilpailtua, ja

maatioon. EKOY on satsannut myös aurinkoenergian

voittajan tulee olla vähintään jollain osa-alueella muita

hyödyntämiseen tuotantotilojensa katolla olevilla 510

parempi - aivan kuten urheilussa. Sopimusvalmistajan on

aurinkopaneelilla. Valtavasti energiaa kuluttavassa tuo-

välttämätöntä uusia konekalustoa ja tuotantovälineitään

tannossa sähköntuotannon osittainenkin omavaraisuus

sekä panostaa organisaatioon pysyäkseen kehityksen

on ensisijaisesti ympäristöstrategista yhteiskuntavastuun

vauhdissa mukana ja pärjätäkseen kilpailussa globaalilla

ottoa: CO2 päästöjen välttäminen uusiutumattomiin

toimialalla.

energialähteisiin nähden on luokkaa 65 tuhatta kiloa vuodessa! Porvoon tehtaalla omaan hukkalämmön talteenottoon sovelletaan porvoolaisen Dimfrost Oy:n innovatiivista uutta kaukolämmitykseen sovellettavaa teknologiaa,
jolla voi olla mullistava merkitys kansantaloudellisestikin.

Tulevana syksynä 40 vuotta täyttävän perheyhtiön liikevaihto on kasvanut isoilla harppauksilla. Tilikaudella 2017
liikevaihto kasvoi yli 20 %, ollen n. 15,6 miljoonaa euroa.
Konsernin kokonaishenkilömäärä on 150 tietämillä, josta
emoyhtiössä Porvoossa työskentelee 43 vakituista tiimi-

EKOY:n eestiläisellä tytäryhtiöllä OÜ EKOY Elektrooni-

pelaajaa. Kunnioitus, jatkuva parantaminen ja yhteistyö

kalla on iso rooli kilpaillulla toimialalla ja myös siellä niin

– näillä arvoilla luodaan olosuhteet laadukkaalle toimin-

automaatio- kuin energiatehokkuusinvestointeja tehdään

nalle ja jatkuvuudelle.

yhtä aktiivisesti.
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Liiketoimintana sopimusvalmistus ja alihankinta pe-

www.ekoy.fi

Markkinointiyhteistyö
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”Olemme kasvaneet
koripallomaassa nimeltä
Suomi”
Suomalaisen koripalloilun suurmies Hanno Möttölä pelasi ensimmäisenä
suomalaispelaajana NBA:ssa kahden vuoden ajan ennen muutaman vuoden
kestoista ammattilaisuraa Euroopan suurseuroissa.

M

öttölän lähes kahdenkymmenen vuoden
mittainen aikuisiän peliura kohdentui vuosiin 1994-2013. Kaiken kokeneelle koripalloilijalle voidaan ensimmäinen kysymys
osoittaa kohti joukkuelajien menestyksen portaita.
- Joukkue on yksilöiden summana enemmän kuin yksilö. Menestymiselle mahdollisuuden antavia asioita ovat
yksilön lahjakkuus, taito sekä fyysiset ominaisuudet, joiden tulee olla tarpeellisella tasolla, aloittaa Möttölä.
Joukkueessa pelaajilla ja valmentajilla tulee olla yhteinen vastuu, jossa kaikki osapuolet ostavat ajatuksen
joukkueen menestymiseen tarvittavista tekijöistä.
- Eri mieltä saa olla, mutta kaikkien pitää kulkea samaan suuntaan. Tärkeän osan muodostavat valmentajien johtamistaidot ja pelaajien osallistuminen myös
kentän ulkopuolisiin asioihin. Heidän tulee olla mukana
valmennusprosessissa, ja joukkueen kapteenisto saa
päättää esimerkiksi pelimatkojen matkustustavoista,
luonnehtii Möttölä.

Itseluottamus kasvaa harjoittelusta

Urheilijalle valmentautumista ja kilpailemista tukeva ympäristö muodostaa menestyksen saavuttamiselle kiitettävän lähtökohdan.
- Valmentaja ei voi ikinä kommunikoida urheilijoiden
kanssa liikaa. Mutta valmentaja- ja pelaajasuhteen tulee aina olla selkeä, valmentaja ei voi olla pukuhuoneessa heittelemässä femmoja pelaajien kanssa. Toisaalta sitten, jos nuorten pelaajien vanhemmat ottavat
liikaa kantaa lastensa valmennukseen ja pelaamiseen,
niin tällöin he rajoittavat nuoren kasvua urheilijaksi, analysoi Möttölä.
Osana urheilua sekä yksilö- että joukkuelajien edustajien tulisi pystyä käsittelemään suorittamiseen liittyviä
paineita itselleen sopivalla tavalla.
- Tässä aiheessa joukkueurheilija on yksilöurheilijaa
helpommassa asemassa. Itse olen kokenut niin, että kun
on kova itseluottamus, ovat paineet vain hyväksi. Minulle
itseluottamus on muun muassa sitä, että olen harjoitellut
hyvin ja olen vastustajaa paremmassa kunnossa.
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Itsekritiikki on persoonakohtaista

Eräs joukkueurheilun määritteistä kuuluu, että ”joukkueessa kukaan ei ole älykäs yksin”, josta aiheesta Möttölä nostaa esiin termin koripalloilijoiden IQ.
- Valmennus ja pelisysteemi antavat tietyt raamit, ja
niiden puitteissa pelaajat saavat tietyn vapauden improvisoida. Jos joukkueessa ei ole tietoa ja taitoa, silloin ei
voi improvisoida. Puhutaan koripalloilijoiden IQ:sta, jossa pelaajat osaavat sekä improvisoida että pelata omaa
paikkaansa.
Urheilijan itsekritiikin Möttölä määrittelee persoonakohtaiseksi.
- Oma itsekritiikkini oli kova ja tarvitsin asioiden käsittelyyn seuraavan päivän, ja varsinaista sparrausta ei siihen aikaan harrastettu. Huipputasolla palaute harjoituksista ja peleistä on tärkeää ja päivittäistä. Vaikeistakin
asioista voi puhua, kun dialogi joukkueen sisällä toimii.

Jokainen haluaa olla Markkanen

Nykyisellään Hanno Möttölä valmentaa monellakin tasolla. Vuodesta 2012 alkaen hän on toiminut Koripalloliiton valmentajana Helsinki Basketball Academyssä,
Mäkelänrinteen urheilulukiossa. Vuonna 2014 hän aloitti
täyspäiväisenä ammattivalmentajana.
- Aika erilaisessa maassa Suomessa nykyään pelataan verrattuna aikaisempiin vuosiin. Nyt on nähty se,
että maajoukkue pystyy voittamaan, olemme kasvaneet
koripallomaassa nimeltä Suomi, ja se on huikea asia,
sanailee Möttölä.
Suomen Susijengin kantaviin voimiin kuuluvat muun
muassa espanjalaista FC Barcelonaa edustava Petteri
Koponen sekä NBA:n Chicago Bullsin riveissä huippukauden palannut Lauri Markkanen.
- On mahtavaa, että nykynuoret ovat nähneet Susijengin nousun. Koripallokulttuuri maassamme on nousemassa, jokainen kaduntallaaja tietää Lauri Markkasen. Ja jokainen koulukentillä pelaava haluaa olla Lauri
Markkanen.
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Teksti: Tuula Lukić Kuvat: Amelie Enroth ja Tuula Lukić

Kuva: Amelie Enroth

Kohti kultaa
”Jos voitettaisiin edes kerran. Edes yksi mitali saataisiin,
kultamitali, se olisi onnenpäivä!"
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I

loinen energia pulppuaa nuorista muodostelmaluistelijoista Porvoon Jäähallin edustalla Kokonniemessä.
Syksyn harjoittelukausi on päässyt vauhtiin ja Porvoon
Taitoluistelijat ry:n Ad Aurum -ryhmällä on tanssitunti alkamassa. Nimensä mukaisesti ryhmä kulkee kohti kultaa, mutta harrastus merkitsee näille innokkaille luistelijoille paljon muutakin kuin palkintomitalin loiste.

Haastatteluhetkeen jäävät Kiira (8v), Anni (9v), Inari (10v),
Jasmin (8v) ja Maaria (11v). Ad Aurumissa on kaikkiaan
25 muodostelmaluistelijaa, joiden keski-ikä on 9,3 vuotta.
Moni on aloittanut luisteluharrastuksen ennen kouluikää,
ja useimmiten sen pariin on tultu, kun vanhemmat ovat
kannustaneet tai kaveripiiristäkin joku on ollut mukana.
Porvoon Taitoluistelijoiden luistelukouluun voi osallistua jo
3-vuotiaana.
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Teksti ja kuvat: Tuula Lukić

Iloista jännitystä

Läpimeno, piiri, rivi

Kesän muistot ovat vahvasti mielessä, kun harrastuksen
huippuhetket tulevat puheeksi.
- Kesäleireillä on kivaa. Ollaan oltu trampoliinipuistossa ja
seinäkiipeilemässä, tytöt kertovat.
Valmentaja Essi Bruun tarkentaa, että aina leirin viimeisenä päivänä lapset viedään johonkin yllätyskohteeseen.
Kesäleireillä on oma paikkansa harrastustoiminnassa,
mutta kun syksy etenee, on edessä kisakausi aina marraskuusta maaliskuulle. Ja myös kisailu on kivaa, vaikka
vähän jännittäisikin.
- En kauheasti jännitä, paitsi pari sekuntia ennen jäälle
menoa. Silloin kipristää vatsassa, Inari aloittaa.
- Sama täällä, ensin jännittää, mutta sitten se menee ohi,
Kiira jatkaa.
- Sehän olisikin kauheaa, jos tulisi rimakauhu, sitten ei
voisi luistella, Anni lisää.
- Jos olisi yksin, jännittäisi enemmän, mutta me olemme
jäällä yhdessä, Maaria toteaa.
- Kilpailujännitys on iloista, ei pelokasta, Jasmin sanoo
ja lisää vielä, ettei voitto ole tärkeintä, vaan se, että luistelu
on hauskaa.
Tytöt juttelevat luontevasti, yksi ajatus johtaa toiseen ja
jokaiselle annetaan suunvuoro. He ovat sitä mieltä, että kisoissa on aina hauskaa, paitsi joskus aikaisin herääminen
ärsyttää, jos täytyy lähteä varhain aamulla jonnekin. Toisaalta uusia paikkoja ja kisahalleja eri puolilla Suomea on
kiinnostava nähdä.

Ad Aurumilla on neljät harjoitukset viikossa. Jäällä tehdään
muodostelmaluistelun perusliikkeitä, läpimenoja, rivejä ja piirejä.
Vaikeinta on linjeeraus, siinä sattuu vielä kaatumisiakin.
Jasmin hyppää ylös ja näyttää alkuasennon. Ryhdikkäästi,
jalat suorana ja kärjet ulospäin. Li´un ja kaarroksen demonstraatioon tarvittaisiin luistimet, ruohikolla se on vähän vaikeaa. Tosin kuivaharjoitteluakin tehdään paljon.
Miten uusiin liikkeisiin uskaltaa ryhtyä?
- Ensin voi antaa itselle helpotuksia ja aikaa ymmärtää liike,
Jasmin sanoo.
- Ja monta kertaa on tehtävä samaa, kerrattava, Inari lisää.
Valmentaja kertoo, että aloittelevat harrastajat oppivat perustaitoja ensin luistelukoulussa, josta ohjataan joko yksinluistelun tai muodostelmaluistelun puolelle. Yksinluistelusta
voi siirtyä muodostelmaluisteluun, mutta toisin päin ei onnistu. Yksinluistelun hypyt ja piruetit vaativat paljon, joten niiden
harjoittelu on aloitettava pienenä.
Muodostelmaluistelun paras anti on yhdessä tekeminen.
Epäonnistutaan yhdessä ja onnistutaan yhdessä. Tällä kaudella Ad Aurumin luistelijoilla on voitto tähtäimessä. Edes
yksi mitali, mieluiten kultainen, ettei tarvitsisi aina kuunnella
vain muiden riemunkiljuntaa.
- Kyllä mekin kiljuttaisiin, jos voitettaisiin, mutta ei niin kovaa, Anni miettii.
Kiira tiivistää tunnelmat:
- Se olisi onnenpäivä!
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Monipuolista
liikuntaa

Essi Bruun, 28, on aloittanut Ad Aurumin valmentajana viime toukokuussa. Muodostelmaluistelua hän kuvailee monipuoliseksi liikunnaksi, jossa lajitaitojen ohella opitaan myös
rytmisyyttä.
Jäällä harjoittelun lisäksi tehdään ns. oheisia,
kuten tanssia. On kehonhuoltoa ja lihaskuntoliikkeitä. Luistellessa koko keho on hallittava,
erityisesti keskivartalo, samalla kun pää, kädet
ja jalat liikkuvat.
Laji opettaa myös toisten huomioimista.
- Ryhmäytyminen on jatkuva prosessi. Jäällä
tavoitteena on yhdenmukaisuus, tarkoitushan
on, että luistelijat tekevät samaa asiaa samaan
tahtiin samalla tavalla, Essi Bruun kertoo.
Keskeisimpänä tavoitteena hän pitää kuitenkin sitä, että harrastus tuottaa lapsille iloa.
Porvoon Taitoluistelijat eli PTL ry täyttää tänä
vuonna 40 vuotta. Eri-ikäisiä luisteluharrastajia,
myös aikuisia, on seurassa noin 300.
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Uusimaa Areena
Lisää liikunnan rikkautta Porvooseen

J

alkapalloseura FC Futura Juniorit ry:n puheenjohtaja Janne
Ranta ja Uusimaa Areenan toimitusjohtaja Toni Nyström
tapasivat halliaiheessa toisensa ensimmäisen kerran kesällä
kaksi vuotta sitten, mutta jalkapallohallia Porvooseen on Rannan
mukaan suunniteltu jo useiden vuosien ajan.
- Porvoon kaupungin vuonna 2013 koolle kutsuma
olosuhdetyöryhmä pohti erilaisia vaihtoehtoja harjoitusolosuhteiden
kehittämiseksi. FC Futura Juniorit ja Porvoon Butchers päätyivät
esittämään ylipainehallin rakentamista Porvooseen, ja tästä
ajatuksesta lähti jalostumaan nykyinen kiinteärakenteinen
palloiluhalli.
Rannan ja Nyströmin tavatessa suunnittelutyö hallista
käynnistettiin lähtökohtana juniorijalkapalloilijoiden tarpeet.
- Noin puolen vuoden suunnittelun jälkeen päätimme aloittaa
kiinteän hallin rakentamisen, sillä sen käyttökustannukset ovat
ylipainehalliin verrattuna matalammat ja käyttöikä on noin 50
vuotta toisin kuin ylipainehallin noin 20 vuoden kestoinen käyttöikä,
luonnehtii Nyström.

FC Futura Junioreiden tärkeys

Futuran Juniorit on suurin Uusimaa Areenan omistajista ja
käyttäjistä. Toni Nyström kertoo varaustilanteesta lisää.
- Futuran noin 40 tunnin viikkovaraukset mahdollistavat hallin
toiminnan. Yleisellä tasolla halli voi olla päivittäin avoinna 16 tunnin
ajan. Tällä hetkellä kello 16-22 väliset arkiajat on jo suurelta osin
varattu, sunnuntait ovat täynnä, mutta lauantaisin on vielä tilaa.
Janne Ranta puolestaan kertoo Uusimaa Areenan olevan Futuran
tulevaisuudelle uskomattoman hieno ja tärkeä mahdollisuus.
- Nyt saamme harjoitteluolosuhteet kuntoon, ja tämä tuo
varmasti paljon uusia pelaajia mukaan toimintaan. Toimintamme
päätavoitteena on, että jokainen Itä-Uudenmaan tyttö- ja
poikapelaaja voi harrastaa jalkapalloa lähellä kotiseutua omalla
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tasollaan ja mahdollisimman pitkään. Pyrkimyksenä on antaa
pelaamisesta innostuneille lapsille ja nuorille aikaa kehittyä ja
innostua lajista ilman kovia lähtötasovaatimuksia.
Toiminnassaan FC Futura Juniorit on menestynyt upealla tavalla
sitten perustamisvuoden 2010.
- Vuonna 2012 rekisteröityjä pelaajia oli 569, mutta viime vuoden
lopussa rekisteröityneiden määrä oli tarkalleen sanottuna 888
kappaletta.

Uusimaa Areenan laaja käyttäjäkunta

Toni Nyström kertoo olevansa hyvin tyytyväinen Areenan
lopputulokseen.
- Junioreille mitoitetun jalkapallokentän lisäksi hallin toiminnallisella
alueella on juoksusuora, punttialue ja tekonurmialue, joilla urheilijat
ja kuntoilijat voivat ryhmissä harjoitella ammattitaitoisen valmentajan
ohjeiden mukaisesti.
Nyström iloitsee Uusimaa Areenan nimestä, kuten myös
mahdollisuudesta tavoitella laaja-alaisesti selkeästi toisistaan
erottuvia kohderyhmiä.
- Uusimaa nimenä tuo Areenalle näkyvyyttä ja lisäarvoa.
Käyttäjäryhmistä toiminnallisen alueen vuoroja myydään
käyttäjäryhmille, joita voivat urheiluseurojen lisäksi olla yritykset,
koulut, yksittäiset henkilöryhmät ja päiväkodit. Kentällä pystyy
jalkapallon lisäksi pelaamaan myös amerikkalaista jalkapalloa ja
rugbya.
Laaja-alaisuuden puolesta liputtaa toiminnassaan myös FC
Futura Juniorit.
- Vanhempia on seuran toiminnassa mukana todella paljon
erilaisissa tehtävissä, kuten valmentajina, apuvalmentajina,
huoltajina, joukkueenjohtajina, tiedottajina ja pyörittämässä
buffettia, luettelee Janne Ranta.

Kokonniemen ulkoilualueelle syyskuun alussa käyttöönsä vihittävä
Uusimaa Areena tarjoaa loistavat liikuntatilat niin urheiluseuroille,
yrityksille kuin myös yksittäisille ryhmille.
Kuvassa Toni Nyström (vas.) ja Janne Ranta.
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Teksti ja kuvat: Jari Hemmilä

Monipuolinen elektroninen
urheilu kasvattaa suosiotaan
Harrastuksena ja kilpailumuotona tapahtuva elektroninen urheilu on
nimensä mukaisesti urheilua, jossa huippupelaajat harjoittelevat monipuolisilla tavoilla menestyäkseen monikansallisissa turnauksissa.

sitä isommaksi ikähaarukkakin tulee.
- Varsinkin elektronisen urheilun parissa miehet
käyttävät kilpailulliseen pelaamiseen enemmän aikaa kuin naiset. Tämä on kuitenkin muuttumassa,
sillä naisia kiinnostaa kilpailullinen pelaaminen ainakin harrastuksena entistä enemmän, ja fyysistä
eroa suoriutumiseen miesten ja naisten välillä ei ole
havaittu, analysoi Kapiainen.
Kilpapelaajalle keskeisiä asioita ovat esimerkiksi
kyky oppia uutta ja harjoitella aktiivisesti eri tavoin,
mutta menestymistä varten tarvitaan myös muita
asioita.
- Pelillisen taidon lisäksi pelaajan tulee huolehtia omasta fyysisestä ja psyykkisestä kunnostaan
ja huolehtia terveistä elämäntavoista. Pitkäkestoisissa turnaustapahtumissa pelaajat joutuvat
odottamaan ja pelaamaan useita tunteja, ja tämä
vaikuttaa nopeammin huonokuntoisen pelaajan vireystasoon ja suorituskykyyn.

Liiton tärkeä rooli

Tutustuminen urheilumuotoon voidaan käynnistää kysymyksellä: Mitä on elektroninen urheilu?
- Se on käytännössä mitä tahansa elektronisella laitteella tehtävää kilpailua. Näkyvin, suosituin ja tunnetuin
elektronisen urheilun muoto on digitaalinen kilpailullinen
videopelaaminen, jossa kilpaillaan verkon välityksellä turnaus- tai liigamuotoisesti, vastaa seikkaperäisellä tavalla
Suomen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Joonas Kapiainen.
Elektronisen urheilun suosituimmista tyylisuunnista
maassamme hän kertoo seuraavasti.
- E-urheilun Suomessa voi karkeasti jakaa kategorioihin toiminta- ja räiskintäpelit (FPS), strategiapelit (RTS),
areenapelit (MOBA), taistelupelit, urheilupelit, ajopelit
sekä rytmi- ja tanssipelit. Suosituimpien genrejen paikan
jakavat Suomessa FPS- ja MOBA-pelit.
Kapiainen mainitsee pelien suosittuuden syntyvän
monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta.
- Pelin suosio maailmalla, peliin liittyvät kilpailulliset tapahtumat, striimaajien ja tubettajien luoma sisältö, pelaajamäärät, helppo lähestyttävyys ja progressiivisuus sekä
pelin sisäisen hahmon tai profiilin parantelu kuuluvat yksityiskohtiin. Kilpailullinen verkkopeli toimii hyvin, kun siitä
löytää kavereita tai kun kaverit sitä pelaavat, ja kun sen
pariin haluaa palata aina uudelleen sisällön ja ystävien
vuoksi.

Tuhansien tuntien harjoittelu

Joonas Kapiainen harmittelee erään jatkuvasti esille nousevan, ehkäpä epäoleellisen kysymyksen kohdentuvan
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aiheeseen ”onko elektroninen urheilu urheilua”.
- Huipulle päästäkseen ammattilaiset harjoittelevat
tuhansia tunteja ja vastuksena on lähtökohtaisesti koko
maailma, sillä lähes kaikki suuremmat turnaukset ovat
aina monikansallisia. Myös yleisö ja kilpapelaamisen miljoonat fanit ovat levittäytyneet ympäri maailman.
Maailman huippupelaajien joukkoon pääseminen
edellyttää pelaajalta erilaisten fyysisten ominaisuuksien lisäksi myös psyykkisen puolen ominaisuuksia esimerkiksi
päätöksenteko-, ratkaisu- ja yhteistyökyvyn muodossa.
- Pelaajat harjoittelevat todella paljon eri tavoin, sillä
sponsorit ja joukkueiden johto odottavat tuloksia. Tavoite
on voittaminen, ja sitä kautta kaikilla tasoilla saavutettava näkyvyys, maine, raha ja kunnia. E-urheilusta löytyy
myös fyysisiä muotoja, kuten simulaattoriautopelit, laserpelaaminen tai tanssipelit. Ainakin toistaiseksi sen suosituimpia muotoja pelataan tietokoneen näppäimistöä ja
hiirtä, taikka pelikonsolin ohjainta käyttäen.
- Tämä on rinnastettavissa olympialajeista esimerkiksi
ammuntaan tai curlingiin. Vastakkainasettelu on luonnollista, mutta itse asiaan perehtyneenä en löydä syytä olla
kutsumatta tätä urheiluksi, sanoo Kapiainen diplomaattisesti.

Terveydestä vireyttä ja suorituskykyä

Vuonna 2015 tehdyn pelaajabarometrin mukaan miehet pelaavat vain hieman naisia aktiivisemmin erilaisia
pelejä, ja ero näkyy erityisesti digitaalisessa pelaamisessa. Aktiivinen lajin seuraaja Suomessa on 13-35
-vuotias mies, ja mitä enemmän laji tulee tunnetuksi,

Suomen elektronisen urheilun liiton rooliin kuuluu
levittää tietoutta ja ymmärrystä lajista suuren yleisön keskuuteen.
- Konkretiana yhdistämme alan toimijoita, annamme haastatteluita, jaamme tietoa elektronisesta urheilusta, ja osa hankkeistamme vaikuttaa
välillisesti myös tunnettuuden lisäämiseen, kuten
yhteistyö puolustusvoimien urheilukoulun kanssa,
lausuu Kapiainen.
Tehtävässään liitto lanseerasi viime vuonna laaja-alaisen neljän vuoden strategian.
- Siinä osa-alueita ovat juniori- ja nuorisotoiminnan lisäksi e-urheilun kilpailutoiminnan kehittäminen, valmentaja- ja tuomaritoiminnan standardointi
ja e-urheilun kentän vahva viestintä- ja vaikuttamistyö.
Liiton osalta on myös keskeistä, että toimimme
voittoa tavoittelemattomana tahona lajin kehittämisen parissa, ja kehitämme malleja esimerkiksi pelaajien ja organisaatioiden edunvalvonnan parantamiseksi, luonnehtii Kapiainen.
Keväällä elektronisen urheilun puolesta otti kantaa myös urheiluministeri Sampo Terho maininnalla, jonka mukaan Suomesta pitäisi tehdä e-urheilun mahtimaa.
- Terhon avaus on mielestäni terve ja hyvä
näyttö siitä, että uusiin pienempiin urheilulajeihin
ja teknologiapainotteisiin toimialoihin halutaan yhteiskunnallisesti panostaa. Elektroninen urheilu on
kuitenkin paljon muutakin kuin pelaamista, ja sen
pariin on nyt syntynyt ja syntyy jatkuvasti uusia
työpaikkoja. Voidaan jopa puhua tietynlaisesta digitaalisesta vallankumouksesta, jonka parista yhä
useampi löytää mielekkään ammatin.
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URHEILUAKATEMIA

yhdistää urheilun opiskeluun
Porvoossa toimivan Itä-Uudenmaan Urheiluakatemian
tavoitteena on edesauttaa nuoria urheilijoita menestymään
samanaikaisesti sekä opinnoissa että urheilussa.
Urheiluakatemiassa tähän tavoitteeseen pyritään rakentamalla nuorille laadukas polku varmistamaan uran eri
vaiheissa tarvittavien taustatekijöiden kunnollisuus.
- Lajiaan esimerkiksi 15-18-vuotiaana harjoittelevien
nuorten kohdalla harjoittelun olosuhteiden, ravintoasioiden
ja valmennuksen laadun tulee olla kunnossa, ja niiden
avulla pitää pystyä vastaamaan opiskelun haasteisiin olipa
kyseessä sitten ammatillinen koulu tai lukio, aloittaa aiheesta
Urheiluakatemian koordinaattori Tommy Ekblom.
Akatemian toiminta käynnistyi syksyllä kaksi vuotta sitten,
mutta jo vuonna 2008 perustettiin Porvoon Urheiluakatemia.
- Alkuvaiheessa toiminta sujui hyvin, mutta vailla palkallista vastuuhenkilöä toiminta hiipui, ja vuosien 2012-14
aikana se oli aika hiljaista. Sitten suurimmat urheiluseurat
sopivat toiminnan uudelleen käynnistämisestä palkkaamalla
henkilön esimerkiksi luomaan yhteyksiä kouluihin. Päättyneellä
lukukaudella Urheiluakatemian piiriin kuului noin 70 urheilijaa,
ja alkavalla lukukaudella mukana on noin 120 nuorta.

Urheilulajien monipuolisuus

Maamme 21 valtakunnallisen tuen piirissä olevissa urheiluakatemioissa on yhteensä 10000 nuorta, ja pienemmissä,
Porvoon tapaisissa kokonaisuuksissa, yhteensä noin 2000
nuorta.
- Porvoon kohdalla näen tärkeänä, että pystymme
tarjoamaan nuorille opiskelun ja urheilun yhdistämiseen
samanlaiset mahdollisuudet kuin muualla. Meidän akatemian
yhtenä tavoitteena on muun muassa avata urheilijan silmät
näkemään mahdollisuuden hakea menestystä urheilijan
uralla, luonnehtii Ekblom.
Tähän aiheeseen liittyy kiinteästi hänen oma tehtävänsä
akatemian koordinaattorina akatemialaisten määrän kasvattamisen lisäksi.
- Eräänä tehtävänä on varmistaa oppilaitosten, urheiluseurojen ja akatemian välisen yhteistyön sujuminen,
että kaikki ovat tyytyväisiä. Tehtäviin kuuluu myös tehdä
akatemiatoimintaa laajemmin tutuksi ja etenkin ysiluokkalaisten kohdalla.
Urheiluseurojen keskinäinen yhteistyö sujuu hyvin, sillä
Urheiluakatemiaan osallistuvien lajikirjo on enemmän kuin
maininnan arvoinen.
- Jääkiekko, jalkapallo, salibandy isoimpana lajina,
suunnistus, uinti, yleisurheilu, taitoluistelu olivat mukana
jo viime lukukauden aikana, kuten myös entisen huipputriathlonisti Magnus Lönnqvistin vetämä triathlonryhmä,
jossa hän valmentaa myös lupaavaa 19-vuotiasta Robin
Jalkasta. Syksyllä akatemiassa aloittavat uusina lajeina
esimerkiksi cheerleading ja tankotanssi.
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Oppilaitokset, urheiluseurat ja kaupunki

Jatketaan vielä Tommy Ekblomin jo aikaisemmin mainitsemasta
laaja-alaisesta ja arvokkaasta yhteistyöstä.
- On niin luontevaa, kun akatemia on yhdistysten perustama,
sillä se sitouttaa seurat olemaan mukana toiminnassa, kuten myös
urheilijat etenkin niissä lajeissa, joissa seura on pystynyt hoitamaan
valmennuksen, aloittaa Ekblom syventäen sitten valmennusaihetta.
- Neljässätoista eri lajissa seurat ovat itse pystyneet järjestämään akatemian aamuvalmennuksen. Jos seuraharjoituksia ei
ole, niin yleisryhmässä olevat nuoret harjoittelevat monipuolisesti
akatemian oman valmentajan johdolla.
Porvoon kaupungin roolia Ekblom kiittää akatemian
mahdollistajana.
- Toiminta-avustuksen lisäksi kaupunki panostaa toimintaan
antamalla tilat ilmaiseksi käyttöön. Ilman tätä keskeistä avustustapaa akatemia ei pystyisi toimimaan.
Tulevaisuudessa Urheiluakatemia haluaa toimia yhteistyökumppanina alueen yrityksille.
- Toiminnan edistyessä tarvitsemme kasvuun lisäpanostusta
sellaisilta yrityksiltä, jotka olisivat kiinnostuneita tukemaan nuoria
heidän urheilijanpolullaan. Tämän hetkisiin yhteistyökumppaneihin
kuuluu esimerkiksi suurehkon viidentuhannen euron avustuksen
toiminnalle osoittanut Neste.

Alueellisuuden kehitystavoitteet

Tulevina vuosina Urheiluakatemian tavoitteena ei ole ainoastaan
kasvattaa urheilijamäärää, vaan tarjota urheilijoille laadullisesti
korkeatasoista toimintaa.
- Hyväksymme periaatteessa sisään kaikki kilpaurheiluun
motivoituneet, sillä uskomme, että vielä 15-16-vuotiaana voivat
tulokset olla vasta tulollaan. Emme kuitenkaan ole liikuntakerho,
ja toiminnan periaatteena on, että urheilijalla on asenne kunnossa,
valottaa Ekblom.
Merkittävänä korkeatasoisuuden tavoitteena voidaan myös
pitää tukipalveluiden kehittämistä.
- Tukipalveluiden kattavuutta pitää pystyä parantamaan, ja
mielellään vailla urheilijoiden suurta rahallista panostusta. Valmennuksen olosuhteiden tulee olla kilpailulliset, kuten esimerkiksi
jalkapalloilijoiden kohdalla Uusimaa Areenan valmistumisen myötä.
Erääksi lähiajan tavoitteeksi Tommy Ekblom nimeää alueellisen
yhteistyön kasvattamisen.
- Kun nimi on Itä-Uudenmaan Urheiluakatemia, niin toivoisin,
että voisimme tehdä enemmän yhteistyötä Itä-Uudenmaan kuntien
kanssa. Hallinnollisesti asiat voitaisiin hoitaa yhdestä paikasta, ja
varsinainen valmennus sitten kussakin kunnassa, kuten Loviisa,
Askola, miksei Mäntsäläkin.
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I Idrottsakademin
kombineras idrott
och studier
Idrottsakademin i Östra Nyland, som verkar i Borgå, har som mål att kunna erbjuda
unga idrottare en möjlighet att uppnå framgång både inom studierna och idrotten.
- Till exempel de ungdomar i åldersgruppen 15-18 år som tränar på sin egen gren
bör stå på en stadig grund då det gäller träningsmöjligheter, kost och kvaliteten på träningen. Med hjälp av dessa bör man kunna
svara på de utmaningar som studierna för
med sig, vare sig det gäller yrkesutbildning
eller gymnasiestudier, berättar Idrottsakademins koordinator Tommy Ekblom.
Under den förra terminen deltog cirka 70
idrottare i Idrottsakademin och inkommande termin deltar cirka 120 ungdomar.
Idrottsföreningarna medverkar aktivt och
många olika idrottsgrenar finns representerade.
- I princip får alla motiverade tävlingsidrottare delta, eftersom vi anser att resultaten
hos 15-16-åringarna ännu är på kommande. Vår verksamhet är ändå ingen idrottsklubb och verksamheten baserar sig på att
idrottaren har den rätta inställningen, upplyser Ekblom.
- Eftersom namnet är Idrottsakademin i
Östra Nyland, så hoppas jag, att vi kunde
samarbeta mera med de andra kommunerna i regionen. Administrationen kunde
skötas på ett och samma ställe och träningarna skulle ordnas i de olika kommunerna, så som Lovisa, Askola och varför
inte till och med i Mäntsälä.

Annina on vuoden tyttöpelaaja maassamme
Porvoon Salibandyseuran Annina Levälampi
on menestynyt pelaajana kotiseuransa
lisäksi myös alle 19-vuotiaiden tyttöjen
maajoukkueessa.

pelien aikana joukkue hitsautui yhteen aina vain
paremmin. MM-kisoissa huomasin, että peleissä
vauhti on naisten liigaa nopeampaa. Syötöt ovat
nopeampia ja pelitilanteissa toiminnan on oltava
välitöntä, analysoi Levälampi.

Salibandyn pelaajana Annina on jo varsin kokenut.

Turnauksessa hänen arvostettavana roolinaan oli
toimia maajoukkueen kapteenina.

- Olen harrastanut lajia 5-vuotiaasta, vaikka muita lajeja on
sittemminkin ollut rinnalla. Varsinaisesti valitsin salibandyn
lajikseni siirtyessäni yläasteelle, ja osaltaan tämä johtui
futistreeneissä sattuneesta urheiluvammasta, sillä vamman
vaikutuksesta jouduin jäämään jalkapalloharjoituksista
useasti pois, taustoittaa pelaaja lajivalinnastaan.

- Kapteenin tehtävänä on pitää
yhtenäisenä. Tsempata muita tilanteen
niin treeneissä kuin peleissä, vaikka
ovatkin ikänsä puolesta jo riittävän
tsempatakseen itse itseään.

Ennen päälajin valintaa hän harrasti jalkapallon lisäksi
muitakin lajeja, kuten jääkiekkoa ja uintia. Annina
kannustaakin monipuolisuuden ääreen kaikkia lapsia ja
nuoria ennen varsinaista lajivalintaa.

Pelaajana Annina itse kokee
parhaimmillaan hyökkääjänä.

joukkue
mukaan
pelaajat
osaavia
olevansa

- Jos haluaa kehittää itseään lisää, on esimerkiksi
mailatekniikkaa hyvä harjoitella itsenäisesti. Harjoittelu
onnistuu helposti, sillä tarvitaan vain treeniin sopiva pihaalue, maila ja pallo.

- Olen pelannut myös puolustajana, mutta
hyökkääjänä koen olevani omalla paikallani.
Hyökkäyspäässä pystyn pelaajana ottamaan
enemmän pelillistä roolia, kuten riistämään
vastustajalta pallon pois ja käynnistämään uuden
hyökkäyksen.

Annina on vuoden tyttöpelaaja

Hyödyllinen Urheiluakatemia

Salibandyn suosio maassamme kohoaa vuosi toisensa
jälkeen, ja tänä vuonna harrastajamääräksi kirjataan
jo yli 60 000 lisenssipelaajaa. Pelaajista 700 kuuluu
alle 19-vuotiaiden tyttöjen joukkoon, ja tästä ryhmästä
Annina Levälampi valittiin keväällä vuoden tyttöpelaajaksi
maassamme. Sen ansiosta hänet palkitaan syksyllä uuden
pelikauden käynnistyessä.

Annina käynnisti vuosi sitten opintonsa ItäUudenmaan Urheiluakatemiassa.
- Ensimmäisen vuoden kokemukset ovat
hyvät, sillä Urheiluakatemiassa saa tehdä omia
harjoituksia joukkueharjoittelun lisäksi. Kauden
aikana meillä oli salibandyssä omia treenejä,
mutta pelikauden päätyttyä harjoittelimme myös
yleisryhmässä, sanoo Annina.

- Valinnan johdosta tuli itselle hyvä tunne siitä, että olen
treenannut hyvin ja onnistunut peleissä. Lisäksi valintani
osoittaa porvoolaisille pelaajille ja yleisölle, että täältä pystyy
nousemaan hyviin saavutuksiin, luonnehtii Levälampi.

Lukuvuoden aikana nuoria urheilijoita ohjattiin
luennoilla kohti henkistä valmennusta.
- Niillä käsiteltiin asioiden kohtaamista
positiivisesti jännittämisen sijaan, ja oppitunneilla
teimme rentoutumisharjoituksia.

Suuren kiitoksen hän osoittaakin koko uransa ajan
edustamalleen Porvoon Salibandyseuralle.
- Seurassa panostetaan juniorivalmennukseen ja junioreihin,
että heitä saataisiin nousemaan yhä enemmän kohti
salibandyn pääsarjoja, Ruotsin Superliigassa pelaavan My
Kippilän tavoin.

Heinäkuussa Annina pääsi ensimmäistä kertaa
mukaan naisten maajoukkueleiritykseen.
- Tulevalla kaudella päätavoitteet ovat
ehdottomasti kotijoukkueen menestymisessä,
sillä maajoukkueessa minulla on mahdollisuus
saada enemmän vastuuta vielä vuosien ajan.

MM-kisoissa joukkueen kapteeni
Toukokuussa pelattiin Sveitsissä U19-tyttöjen MM-turnaus
Suomen sijoittuessa toiseksi Ruotsin jälkeen.
- Kokonaisuudessaan turnaus sujui joukkueelta hyvin, sillä
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Kotiseuransa kantaviin voimiin kuuluva Annina Levälampi on myös
päässyt mukaan naisten maajoukkueleiritykseen.
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Laadukkaan liikunnan Porvoo
Porvoon liikuntapalveluiden lähtökohtana on tarjota houkuttelevia liikuntaolosuhteita kohtuuhintaisesti eri ikäisille ja kuntoisille kaupunkilaisille.

L

iikuntapalveluiden tarjoamat palvelut ovat laadukkaita, josta asiasta kertoo lisää päällikkö Per
Högström.
- Laadukkuuteen voidaan yhdistää palveluiden läheisyys, turvallisuus ja saatavuus käyttäjien aikataulujen
mukaan, mutta yhtenä lähtökohtana on myös liikkumaan houkutteleva tilojen siisteys.
Liikuntapalveluiden työn laajuudesta 42 työntekijän
kiireiselle joukolle kertoo vastuu yli 200 liikuntapaikan
ylläpidosta.
- Tehtäviimme kuuluu kehittää ja rakentaa sekä
huolehtia liikuntaolosuhteista varsin laajalla skaalalla.
Käytettävissä olevien resurssien puitteissa kuntalaisten kannattaisi arvostaa tarjolla olevia palveluita, kuten
uimahallia, jossa käy vuosittain noin 220 000 liikkujaa,
summaa Högström.
Suurimmista korkean käyttötason haasteista hän
kertoo käyttäen esimerkkinä hiihtoa.
- Talvisin kuntalaiset odottavat latuja, mutta vähälumisten talvien aikana ne täytyy tehdä käytössä olevilla
resursseilla.

Liikuntapalveluja kehitetään tutkimuksella

Kuluvan vuoden aikana Porvoon kaupunki selvittää
sekä liikuntaseurojen toimintaedellytyksiä ja tiloja kos-
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kevia tarpeita että kuntalaisten liikuntatottumuksia ja
liikuntapaikkoja koskevia näkemyksiä ja tarpeita.
- Kuntalaisista tehdään otanta, ja pyrimme tekemään haastattelut elokuussa. Haastatteluihin osallistuu myös luottamushenkilöitä, kaupungin virkamiehiä
ja urheiluseurojen edustajia. Tarvitsemme kuntalaisilta laaja-alaisia näkemyksiä, joita voimme hyödyntää
ensi vuoden talousarviossa suunnitelmien esittämiseen, luonnehtii liikuntapalveluiden päällikkö Högström.
Kesällä valmistuu myös kaupungin toteuttama
koululaisten ja varhaisikäisten liikuntatottumusten
selvitystyö edelleen kehittämään ja ylläpitämään lasten liikuntaintoa kohti urheiluseuratoimintaa.
- Tutkimus kohdentuu koulujen ja päiväkotien lähiliikunta-alueisiin ja toimintaan sekä lasten vapaaaikaan. Tällä hetkellä koulukilpailuja järjestetään hiihdossa, yleisurheilussa ja suunnistuksessa, ja näkisin
niiden innoittavan lapsia ja nuoria liittymään mukaan
seuratoimintaan.

Lasten ja nuorten liikuntamahdollisuudet

Liikuntapalveluiden työstä koululaisten liikunnan lisäämiseksi Högström kertoo muutamalla esimerkillä.
- Tärkeimpänä tekijänä on se, että jokainen koulu saa käyttöönsä viisi ilmaista uimavuoroa ja me
järjestämme koululaisille opetustoimintana uinnin
alkeiskurssin. Toisena tärkeänä asiana haluamme
priorisoida koulujen lähellä olevien liikuntapaikkojen
ylläpitoon. Lisäksi kaiken liikunnan tulee olla lapsille
kohtuuhintaista.
Porvoon liikuntapalvelut tekee sujuvaa yhteistyötä niin koulujen, urheiluseurojen kuin Itä-Uudenmaan
urheiluakatemian kanssa.

- Urheiluakatemian toimintaa tuemme ilmaisilla liikuntavuoroilla, ja koulujen mukanaolon myötä yhteistyöhön osallistuu sivistystoimi. Urheiluakatemiassa
on otettu lisäaskelia Tommy Ekblomin toimesta. Urheiluseurojen kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt
seuroihin palkattujen työntekijöiden ansiosta.

Arvokasta työtä lajien parhaaksi

Porvoon liikuntapalveluiden tehtäviin kuuluu huolehtia eri lajien edustajille kiitettävät olosuhteet valmentautumiseen ja kilpailemiseen.
- Huippu-urheilun luonne on muuttunut viimeisimmän 15-20 vuoden aikana, ja kunnan peruspalvelut
eivät enää riitä vastaamaan kaikkiin haasteisiin. Toivoisin urheilussa mukana olevien näkevän, että Porvoossa tehdään hyvää työtä lajien hyväksi, sanailee
Högström.
Urheiluseurojen aktiivisuutta määritetään toisinaan
liikuntapaikkojen ja liikuntatilojen käyttöasteen avulla. Jotta kaikkien hakijoiden käyttöön voidaan tarjota harjoitusvuoroja ja liikuntasaleja, tulisi esimerkiksi
seuroilla olla valmiutta käyttää niitä entistä enemmän
myös viikonloppuisin perjantain ja sunnuntain välisenä aikana.
- Käyttöastetta on seurattu, ja seuratoiminnan kovasta tarpeesta kertoo se, että esimerkiksi koulujen
liikuntasalit ovat tehokkaassa käytössä. Uutena asiana
on tullut ilmi, että tilojen käyttäminen kello 21 jälkeen
on vähentynyt. Urheilupaikkojen käyttö tiivistyy päivään, alkuiltaan ja viikonvaihteisiin.
Högström lisää vielä, että laajalla olosuhdetarjonnalla eri puolilla kaupunkia saadaan nuoria liikkeelle
ja sitä kautta saattavat nousta esiin myös pitkäjänteisempi urheilu ja huippu-urheilu.
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Till Borgå idrottstjänsters uppgifter hör att se till att
utövarna av olika idrottsgrenar har bra förhållanden för
träning och tävlan.
- Toppidrottens karaktär har förändrats under de
senaste 15 - 20 åren och kommunens bastjänster räcker
inte längre till för att uppfylla alla kraven. Jag önskar att
alla inom idrotten skulle se att i Borgå görs ett gott arbete
för de olika grenarnas bästa, säger Högström.
Idrottsföreningarnas aktivitet mäts genom hur mycket
de använder idrottsanläggningar och-utrymmen. Om
man kan erbjuda träningsturer och gymnastiksalar till alla
som vill ha så borde t.ex. föreningarna vara beredda att
använda dem ännu mer, även på veckosluten.
- Användningsgraden har följts upp och om
föreningarnas stora behov berättar t.ex. det faktum att
skolornas gymnastiksalar är i flitig användning. En ny sak
som framkommit är att användningen av utrymmen efter kl.
21 har minskat. Användningen av idrottsanläggningarna
koncentrerar sig till dagtid, tidig kväll och veckoslut.
Genom ett brett utbud av anläggningar i olika delar av
staden får vi ungdomarna i gång och på så vis kan även
ett långsiktigt idrottande eller utövande av toppidrott bli
aktuellt.
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Under innevarande år klargör Borgå stad vilka
idrottsföreningarnas behov rörande verksamhetsvillkor
och utrymmen är samt kommuninvånarnas motionsvanor,
åsikter om och behov av idrottsanläggningar.
- Vi gör ett urval av kommuninvånarna och strävar till
att genomföra intervjuer med dem inom augusti månad. I
intervjuerna deltar även förtroendevalda, några av stadens
tjänstemän och representanter för idrottsföreningarna. Vi
behöver omfattande information av kommuninvånarna
som vi kan använda i presentationen av våra planer för
nästa årsbudget, berättar Högström.
Under sommaren blir också den undersökning om skoloch småbarnens motionsvanor, som staden genomfört,
klar. Undersökningen skall hjälpa staden vidareutveckla
och upprätthålla barnens motionsiver.
- Undersökningen fokuserar på de idrottsområden
och -verksamheter som ligger nära skolor och
daghem samt barnens fritid. För närvarande ordnas
skolmästerskap i skidning, friidrott och orientering och
jag anser att de inspirerar barn och unga till att gå med i
föreningsverksamhet, fortsätter Högström.

MO

genom

Idrottstjänsternas arbete för att öka skolbarnens fysiska
aktivitet belyser Högström med några exempel.
- Den viktigaste punkten är att varje skola får fem
avgiftsfria simturer till sitt förfogande och vi står även för
en grundkurs i simning. En annan viktig aspekt rörande
skolbarnen är att vi prioriterar skötseln av idrottsplatser
som ligger nära skolor, utöver detta bör alla former av
fysisk aktivitet vara tillgängliga för barnen till ett rimligt
pris.
Borgå idrottstjänster har ett smidigt samarbete med
skolor, idrottsföreningar och Idrottsakademin i Östnyland.
- Idrottsakademins verksamhet stöder vi genom
avgiftsfria träningsturer och i och med att skolorna är med
deltar även bildningssektorn i samarbetet. Verksamheten
inom Idrottsakademin har gått framåt tack vare Tommy
Ekblom. Samarbetet med idrottsföreningarna har ökat i
och med att föreningarna anställt fler människor.

•

utvecklas

Barnens och ungdomarnas möjlighet till
att utöva idrott

TA

Idrottstjänsterna
forskning

UN

Den service som idrottstjänsterna erbjuder är av god
kvalitet, berättar Per Högström, chef för idrottstjänsterna.
- Kvaliteten kommer av att servicen är nära, trygg och
att användarna av tjänsterna får tillgång till dem i enlighet
med sina tidtabeller. En utgångspunkt är också att
utrymmena är i ett sådant skick att man gärna tränar där.
Hur omfattande arbetet är för idrottstjänstens 42
fullt sysselsatta medarbetare blir klart då man tar i
beaktande att de bär ansvaret för skötseln av över 200
idrottsanläggningar.
- Till våra uppgifter hör att utveckla, bygga och sköta
om idrottsanläggningarna. Med tanke på de resurser som
står till förfogande borde kommuninvånarna uppskatta
den service som står till buds, såsom t.ex. den för hälsan
så viktiga simhallen, vilken årligen besöks av ca. 220 000
motionärer, summerar Högström.
Om de utmaningar som en hög användargrad av en
idrottsgren för med sig berättar han genom att använda
skidning som exempel.
- På vintern förväntar sig kommuninvånarna skidspår,
men under vintrar med lite snö måste de göras med de
resurser som står till förfogande.

IIK
• L

Borgå idrottstjänster har som utgångspunkt att till ett skäligt pris
erbjuda stadsborna, oberoende av ålder och kondition, funktionella
idrottsanläggningar.
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Mukana tapahtumassa
1. Tanssiseura Tellus tanssi
2. Porvoon Weikot paini
3. FunShine Cheerleaders cheerleading
4. Taiji-seura Baolei He ry taiji, taistelutaito
5. Shirokawa ry judo
6. Porvoon Taekwondo taekwondo
7. Porvoon Talviuimarit uinti, ulkona
Tule kokeilemaan, löydä oma lajisi!
8. Porvoon Taidoseura taido, budolaji
Urheiluseurat esittäytyvät.
9. Porvoon Salibandyseura salibandy
10. Porvoon Ampujat ammunta
Tapahtumassa yllätyksiä ja iloista kisailua.
11. Porvoon Tarmo koripallo
12. Porvoon Akilles pyöräily
Jump In! Porvoo 2.9.2018 klo 10-17
		 käsipallo
Uusimaa Areena, Kokonniemi
		
hiihto
		 jalkapallo
		
suunnistus
		
jääpallo
		
yleisurheilu
		
kuntourheilu
13. FC Futura jalkapallo
14. Porvoon Taitoluistelijat taitoluistelu
15. Porvoon Uimarit uinti
16. Porvoon Butchers amerikkalainen jalkapallo
17. Porvoo Thaiboxing Club thainyrkkeily
18. Porvoon Shukokai karate
18. Oldtown Shamrocks rugby
19. Porvoon Hunters jääkiekko
20. Porvoon Urheilijat yleisurheilu
		
suunnistus
		
voimistelu
21. IU Urheiluakatemia
22. Liikuta Lasta ry
23. Sokos
24. Kauppakeskus Lundi
25. Kevätkummun Apteekki
26. Ekoy
27. LähiTapiola
28. Porvoon Energia
29. Myrskylän Säästöpankki
30. Auto-Open
31. Intersport
32. Stadium
33. NOCCO/Witamin Well Ab
34. Itä-Uudenmaan Osuuspankki
35. Candy Team
36. Porvoon Hockey Club maahockey
37. Haikon Kartano
38. Kaj Forsblom Oy
40. Porvoon Mikrokulma
41. Gorilla Wear/Skip Nutrition
42. Barebells
43. Oliver Mailat
44. Porvoo Indoor Golf
45. Korispiste
46. Porvoo Golf
47. Itäväylä
48. L-Tec Sport
49. Rocktape
50. Dunlop
51. Garmin
52. Helly Hanssen
...ja monet muut lehden painoonmenon jälkeen ilmoittautuneet.
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OHJELMA

JUMP N!

PROGRAM

• 09.30 Jump In! liikuntapäivä alkaa 2700 metrin
kävelyllä. Yksin, kaksin tai koko perheen voimin.
Startti on Porvoon torilta, ja kävely päättyy
Kokonniemen Uusimaa Areenalle.
Ensimmäiset 30 osallistujaa saavat yllätys-aamiaisen.

• 09.30 Jump In! -idrottsdagen börjar med en 2700 m
lång promenad. Ensam, i par eller med hela familjen.
Starten sker på Borgå torg och promenaden slutar i
Uusimaa Arenan.
De 30 första deltagarna får en överrasknings frukost.

• 10.00 Jump In! tapahtuma avaa ovet

• 10.00 Jump In! öppnar dörrarna.

• 10.30 Avajaispuhe
- Tommy Ekblom, Itä-Uudenmaan
Urheiluakatemian koordinaattori

• 10.30 Öppningstal
- Tommy Ekblom, koordinator för
Idrottsakademin i Östra Nyland

• 11.00 Paneelikeskustelu Urheilu ja nuoret
Panelisteina:
- Sara Kuivisto, juoksija
- Kari-Pekka Kyrö, valmentaja
- Mikko Sumusalo, jalkapalloilija
- Tommy Ekblom, IUUA-koordinaattori
- Robin Jalkanen, triatlon

• 11.00 Paneldiskussion, på finska, Urheilu ja nuoret
(Sport och unga). Panelister:
- Sara Kuivisto, löpare
- Kari-Pekka Kyrö, tränare
- Mikko Sumusalo, fotbollsspelare
- Tommy Ekblom, koordinator för
Idrottsakademin i Östra Nyland
- Robin Jalkanen, triatlon

• 12.00 Muotinäytös: Urheilu- ja vapaa-ajan muotia
• 12.30 Huutokauppa: Urheiluvälineet ja paljon muuta
• 13.00 Paneelikeskustelu Rahoitus
Panelisteina:
- Harri Aalto, SUL-toimitusjohtaja
- Samuli Vasala, Suomen
Olympiakomitean liiketoimintayksikön toimitusjohtaja
- Amanda Kotaja, pyörätuolikelaaja
- Kristiina Mäkelä, kolmiloikkaaja
- Mikko Vanni, toimitusjohtaja
• 14.00 Muotinäytös: Urheilu- ja vapaa-ajan muotia
• 14.30 Palkintojenjako
• 15.00 Paneelikeskustelu Menestyksen resepti
Panelisteina:
- Tapio Korjus, keihäänheittäjä,
Kuortaneen urheiluopiston rehtori
- Hanno Möttölä, koripalloilija ja
valmentaja
- Ari Suhonen, juoksija ja valmentaja
- Jukka Erätuli, lumilautailija
• 16.00 Muotinäytös: Urheilu- ja vapaa-ajan muotia
Paneelikeskustelujen juontajina ovat Petri Hänninen ja
Aki Hirvonen.
Ohjelmamuutokset mahdollisia.

• 12.00 Modevisning: Sport- och fritidsmode
• 12.30 Auktion: Sportredskap med mera
• 13.00 Paneldiskussion, på finska, Rahoitus
(Finansiering). Panelister:
- Harri Aalto, Finlands
Friidrottsförbundets VD (SUL)
- Samuli Vasala, VD för Finlands
Olympiska Kommittés affärsenhet
- Amanda Kotaja, rullstolsåkare
- Kristiina Mäkelä, trestegshoppare
- Mikko Vanni, verkställande direktör
• 14.00 Modevisning: Sport- och fritidsmode
• 14.30 Prisutdelning
• 15.00 Paneldiskussion, på finska, Menestyksen
resepti (Framgångens recept)
Panelister:
- Tapio Korjus, spjutkastare,
Kuortaneen urheiluopistos rektor
- Hanno Möttölä, korgbollsspelare och
tränare
- Ari Suhonen, löpare och tränare
- Jukka Erätuli, snowboardåkare
• 16.00 Modevisning: Sport- och fritidsmode
Paneldiskussionerna leds av Petri Hänninen och Aki
Hirvonen.
Ändringar i programmet är möjliga.
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Kokonhalli
Kokonhallen
Iso jäähalli
Stora ishallen

3

Skeittialue
Skateparken

4

Nuorisojäähalli
Ungdomsishallen

5

Tekonurmi
Konstgräset

6

Aurora-Halli
Aurora-Hallen

7

Uusimaa-Areena

8

Maauimala
Siminrättningen

JUMP N!

vä
g

en

To
lkk
ist
en

P

tie

1

To
lki
s

Kokonniemi
Kokonudden

3

8

P
2
4

P
P

5

1

6

7
ie

kot

kiek

Jää

P

Tapahtumassa

Porvoon Tarmon ja Korispisteen
järjestämä heittokilpailu
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ITÄ-UUDENMAAN URHEILUAKATEMIA
IDROTTSAKADEMIN I ÖSTRA NYLAND
TERVETULOA
OPISKELEMAAN JA
URHEILEMAAN
HYVÄSSÄ SEURASSA

VÄLKOMMEN MED ATT
STUDERA OCH IDROTTA
I TREVLIGT SÄLLSKAP

ITÄ-UUDENMAAN URHEILUAKATEMIA on
Porvoon ja sen lähialueiden urheilijoiden, oppilaitosten
ja seurojen välinen yhteistyöverkosto. Urheiluakatemia
tukee, kannustaa ja edistää kilpaurheilijoiden
urakehitystä sekä siihen liittyvää fyysistä ja henkistä
kasvua.
Akatemian tärkeimpänä tehtävänä on luoda
yhteistyökumppaneiden
kanssa
urheilu-uraansa
satsaaville nuorille olosuhteet, jossa he voivat
viedä opiskeluaan joustavasti eteenpäin samalla
kun harjoittelu oman urheilulajin parissa vaatii yhä
suurempaa panostusta.
Tavoitteenamme
on
tarjota
laadukasta
urheiluvalmennusta,
valmentautumiseen
liittyviä
tukipalveluja kohtuullisella hinnalla ja huolehtia
samalla siitä, että opinnot tulevat hyvin hoidetuksi.

IDROTTSAKADEMIN I ÖSTRA NYLAND
är ett samarbetsnätverk mellan idrottare, skolor
och idrottsföreningar i Borgå och dess närområde.
Idrottsakademins uppgift är att stöda, inspirera och
främja tävlingsidrottarens karriärutveckling och
därigenom hjälpa dem att växa som idrottare både
fysikt och mentalt.
Idrottsakademins viktigaste uppgift är att skapa
förutsättningar, för de hårt satsande idrottarna att
också kunna genomföra sin skolgång på bästa sätt trots
ständigt ökande träningsmängder. Detta görs i nära
samarbete med lokala samarbetspartners.
Vårt mål är att erbjuda kvalitetsträning och
stödfunktioner till träningen till ett rimligt pris samt
göra det möjligt för en framgångsrik skolgång.

Urheiluakademian koordinaattori
Tommy Ekblom
044 2308183
tommy.ekblom@iuakatemia.fi
www.iuakatemia.fi

Idrottsakademins koordinator
Tommy Ekblom
044 2308183
tommy.ekblom@iuakatemia.fi
www.iuakatemia.fi
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Valitse 2 Maksa 1
alk.

149€

Vakioyksiteholinssit
sisältyvät hintaan

Kahdet design-silmälasit
yksien hinnalla

Porvoo: Lundinkatu 10, puh. 040 550 0059

Varaa aika Kokonaisvaltaiseen näöntutkimukseen: specsavers.fi
Ostaessasi Design-silmälasit Valitse 2 Maksa 1 -hinnoittelun mukaisesti alk. 149 €, saat samasta tai edullisemmasta hintaryhmästä kehyksen, samat linssit ja samat lisämukavuudet veloituksetta. Molemmat parit samalla
reseptillä. Ei voi yhdistää tarjouksiin. ©2017 Specsavers
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