TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN ILMOITTAMAT VALINNAT PAINOPISTELAJEIKSI
(Valinnat rakentuvat osana toimintaympäristöjen kehitystyötä)
Toimintaympäristö
Eerikkilän valmennuskeskus / SHA+FBA
Etelä – Karjalan Urheiluakatemia, Lappeenranta
Etelä – Kymenlaakson urheiluakatemia, Kotka
Etelä - Savon Urheiluakatemia, Mikkeli / Savonlinna + Tanhuvaara
Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia + Kuortaneen valmennuskeskus

Forssan urheiluakatemia, Forssa

Joensuun Urheiluakatemia
Jyväskylän Urheiluakatemia + KIHU
Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia, Kokkola
Kouvolan Urheiluakatemia
Kuopion alueen Urheiluakatemia, Kuopio

Lapin urheiluakatemia + Santa Sport

Valtakunnalliset lajit
jalkapallo, salibandy

Alueelliset / paikalliset lajit
kaikki paikalliset lajit
jalkapallo, jääkiekko, koripallo, lentopallo,
golf, uinti, tennis, YU, pesäpallo, yksittäiset
yksilöurheilijat
jääkiekko, jalkapallo, salibandy, jääpallo,
lentopallo, YU, taitoluistelu, kamppailulajit

lentopallo, telinevoimistelu, jääkiekko (N),
YU, keilailu, paini, pikaluistelu,
jääkiekko, jalkapallo, salibandy, pesäpallo,
jousiammunta
koripallo, kestävyyslajit
jalkapallo, jääkiekko, ringette,
joukkuevoimistelu, koripallo, lentopallo,
pesäpallo, salibandy, yksittäiset
yksilöurheilijat
YU, uinti, teamgym, jalkapallo, jääkiekko,
korpallo, lentopallo, maastohiihto, salibandy,
ampumahiihto, pesäpallo
suunnistus, taitoluistelu
voimistelu, uinti, jääkiekko, YU, jalkapallo,
koripallo, freestyle
salibandy, maastohiihto
jalkapallo, jääkiekko, koripallo, salibandy,
lentopallo
koripallo, jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo, top
athlete team
lentopallo, uinti, maastohiihto, salibandy,
alppihiihto, mäkihyppy, yhdistetty,
pesäpallo, ampumahiihto, yksittäiset
jääkiekko, jalkapallo, YU
yksilöurheilijat
lentopallo, jalkapallo, jääkiekko, taitoluistelu,
YU, judo, suunnistus, hiihtosuunnistus,
maastohiihto, mäkihyppy, yhdistetty,
ampumahiihto, uinti, yksittäiset
alppihiihto, freestyle, painonnosto
yksilöurheilijat

Ouluseutu Urheiluakatemia

Päijät-Häme; P-H URA, Pajulahden ja Vierumäen valmennuskeskus

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia + Kisakallion valmennuskeskus

jääkiekko, jalkapallo, lentopallo,
salibandy,
jääkiekko, taitoluistelu, golf, uinti,
voimistelu, YU, judo, tennis, sulkapallo,
karate, amerikkalainen jalkapallo,
ammunta, maastohiihto, mäkihyppy,
pyöräily, VAU, paralympia

koripallo, rytminen voimistelu,
telinevoimistelu, purjehdus, YU

Satakunta Sports Academy

Tampereen Urheiluakatemia + Varalan valmennuskeskus

Turun seudun Urheiluakatemia

judo, YU, melonta, pesäpallo, jääkiekko,
jalkapallo, salibandy, suunnistus,
voimistelu
taekwondo, soutu, suunnistus, uinti,
ammunta, YU, kilpa-aerobic, jääkiekko,
koripallo, salibandy

Urheiluakatemia Tavastia, Hämeenlinna
Vaasan Seudun Urheiluakatemia

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia + Vuokatin valmennuskeskus

maastohiihto, kestävyysjuoksu, YU,
maastohiihto, ampumahiihto, alppihiihto,
lumilautailu, mäkihyppy, yhdistetty,
freestyle, pesäpallo, top team

miekkailu, squash, YU, voimistelu, pesäpallo,
uinti, yksittäiset yksilöurheilijat

jalkapallo, koripallo, salibandy, cheerleading,
fittnes, autourheilu
jalkapallo, jääkiekko, beach volley, judo,
paini, pikaluistelu, salibandy, sulkapallo,
squash, tennis, suunnistus, taitoluistelu,
uinti, uimahypyt, golf, joukkuevoimistelu,
käsipallo, lentopallo, muodostelmaluistelu,
taekwondo, maalipallo, pyörätuolirugby,
pöytätennis, tanssiurheilu, yksittäiset
yksilöurheilijat
uinti, YU, jalkapallo, jääkiekko, karate,
taitoluistelu, alppihiihto, salibandy,
pesäpallo, jääpallo, yksittäiset yksilöurheilijat
lentopallo, koripallo, taitoluistelu, uinti,
paini, tennis, yksiittäiset yksilöurheilijat
jalkapallo, lentopallo, purjendus, triathlon,
telinevoimistelu, joukkuevoimistelu
jääkiekko, jalkapallo, salibandy, lentopallo,
YU, uinti, golf
jousiammunta, jalkapallo, jääkiekko,
suunnistus, uinti, salibandy,
joukkuevoimistelu, taitoluistelu, FSI lajit
jääkiekko, jalkapallo, salibandy, uinti,
lentopallo, YU

