
Palloilulajien valmennustuet  

Vuoden 2016 lajikohtaiset palloilulajien valmennustuet 

Palloilulajeille myönnetään huippu-urheilun tehostamistukea vuodelle 2016 yhteensä 1 250 000 

euroa. 

Jalkapallo – 190 000 euroa 

- Joukkuetuki: Naiset 70 000 euroa 

 

Tehostamistoimenpiteet maajoukkueen laadukkaamman arjen parantamiseksi lähinnä 

urheiluakatemiapinnassa sekä valmistautuminen EM-jatkokarsintaan 2016. 

 

- Valintavaiheen tuki: pohjatuki 75 000 euroa 

 

Kohdennetaan poikien ja tyttöjen maajoukkuetoimintaan ja sen kehittämiseen. 

 

- Nuorten olympiavalmentajatuki 45 000€ 

Jääkiekko - 355 000 euroa 

- Joukkuetuki: Miehet 50 000 euroa ja naiset 75 000 euroa 

 

Menestyksen takaamiseksi ja terävöittämiseksi miesten A-maajoukkueen osalta kohti 2018 

PyeongChangia. Naisten joukkuetuki kanavoidaan valmennuksen tehostamisratkaisuihin ja 

toiminnan terävöittämiseen kohti seuraavia olympialaisia. 

 

- Valintavaiheen tuki: pohja 90 000 euroa ja kohdennettu 50 000 euroa 

 

Ohjataan pääosin nuorten poikien ja tyttöjen maajoukkueiden toimintaan ja sen kehittämiseen. 

Kohdennettu tuki mahdollistaa jääkiekkolehtorin toimen perustamisen kuuteen eri 

urheiluakatemiaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

 

- Nuorten olympiavalmentajatuki: 90 000 euroa 

Koripallo – 290 000 euroa 

- Joukkuetuki: Miehet 90 000 euroa 

 

Tehostamistoimenpiteet ja maajoukkueen toiminta sekä valmistautuminen EM-kisoihin 2017. 

 

- Valintavaiheen tuki: pohja 105 000 euroa ja kohdennettu 20 000 euroa 

 

Pohjatuki pääosin HBA:n päivittäisvalmennuksen kehittämiseen, jonka kautta pyritään toteuttamaan 

myös naisten maajoukkueen profiilin nosto. Kohdennettu joukkuekohtainen tuki MU17-ikäluokan 

toiminnan organisoimiseen tavoitteena ikäluokan MM-kisat. 



 

- Nuorten olympiavalmentajatuki 75 000 euroa 

Käsipallo - 15 000 euroa 

- Erillinen palkkatuki 15 000 euroa 

 

Kohdennetaan Urhean valmennusryhmän toimintaan ja kehittämiseen. Samalla mahdollistetaan 

Puolustusvoimien urheilukoulun valmennusryhmän toiminta. 

Lentopallo – 315 000 euroa 

- Joukkuetuki: Miehet 200 000 euroa  

 

Tehostamistoimenpiteet seuratoiminnan ulkopuolella (kesäkausi) sekä maajoukkueen 

valmistautuminen Maailmanliigaan ja EM-karsintoihin sekä itse turnaukset. 

 

- Valintavaiheen tuki: pohja 70 000 euroa ja kohdennettu varaus 10 000 – 30 000 euroa 

 

Kohdennetaan pääasiassa Kuortaneen valmennuskeskuksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Lisäksi 

valintavaiheen tukea kohdistetaan tyttöjen ja poikien maajoukkuetoimintaan ja kehittämiseen. 

Kohdennettu tuki varataan mahdollisen uuden valmentajan palkkatukeen syksyllä 2016. 

 

- Nuorten olympiavalmentajatuki 45 000 euroa 

Salibandy – 85 000 euroa 

- Valintavaiheen tuki: pohja 30 000 euroa 

 

Kohdennetaan poikien ja tyttöjen maajoukkuetoimintaan ja sen kehittämiseen. 

 

- Nuorten olympiavalmentajatuki 30 000 euroa 

 

- Erillinen palkkatuki 25 000 euroa 

 

Kohdennetaan huippu-urheilujohtajan päätoimisen toimen perustamiseen. Toimenkuva koostuu 

huippuvalmennuksen johtamisesta sekä miesten maajoukkueen päävalmentajan pestistä. 

 


