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Pohjois-Savon Urheiluakatemia
on urheilijoiden, oppilaitosten ja
kuntien, lajiliittojen ja seurojen sekä
valmennuksen tukipalveluita tarjoavien tahojen yhteenliittymä.
Urheiluakatemia on tarjoaa
ikäluokkansa kansallista kärkitasoa
oleville urheilijoille toisen tai korkea
-asteen koulutusta ja samalla mahdollistaa urheilijana kehittymisen.
Kaikkiaan 9 Pohjois-Savon akatemiaoppilaitosta: lukioita, ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu
ja yliopisto tukevat huipulle tähtäävien urheilijoiden harjoittelua ja kilpailemista ja opiskelussa pyritään
ottamaan huomioon urheilun tuomat erityisvaatimukset!

Pohjois-Savon urheilu
akatemia on Suomen
Olympiakomitean hyvä
ksymä huippuurheiluakatemia.
Huippu-urheiluakatem
iastatus tarkoittaa,
että Pohjois-Savon ur
heiluakatemia täyttää
vaaditut laatukriteerit
- opiskelussa
- valmennuksessa
- olosuhteissa
- hallinnossa.
Tarkoittaen myös sitä,
että urheiluakatemia
on valtakunnallisesti
merkittävä
toimija urheilijoiden op
iskelun ja valmentautumisen yhteensovitta
misessa ja
laadukkaan päivittäisv
almennuksen mahdollistajana.
Pohjois-Savon urheilu
akatemian jäsenet
ovat oikeutettuja seur
aaviin palveluihin:
 Urheiluakatemiala
isen status ja jäsenkortti
 Mahdollisuus osal
listua aamuvalmennukseen
 Mahdollisuus hake
a Kuopion kaupungin
ylläpitämien harjoitusp
aikkojen käyttöön oikeuttavaa urheilijan ka
usikorttia
 Joustavat oppilaito
skohtaiset opiskelujärjestelyt, mm. etäopi
skelumahdollisuudet
ja verkkokurssit
 Opiskelu- ja urasuu
nnittelu yhteistyössä
oppilaitosten kanssa
 Tukipalvelut kute
n lääkäri-, fysioterapi
aja testauspalvelut alen
netuin hinnoin

Lentisakatemia
Kuopion lentopallolinjalla voit osallistua
tyttöjen sekä poikien aamuharjoituksiin.
Aamuharjoitukset ovat maanantai, keskiviikko sekä perjantai aamuisin.
Suurin osa urheilijoista akatemian lentopallolinjalta on mukana alueen lentopallojoukkueiden pelaajaringissä. Uusille opiskelijoille pyritään löytämään tasoa vastaava joukkue Puijo Wolley Junioreissa tai yhteistyöseuroissa.
Lentisakatemian valmentajina toimivat
Puijo Wolleyn 1-edustusjoukkueiden valmentajat.
Yhteystiedot:
Puijo Wolley Juniorit
Valmennuspäällikkö
Arttu Keränen
044-7120992

