
                    

 

 

Tampereen Urheiluakatemia hakee täydennystä Top Teamiin                         19.5.2018

     

Tampereen Urheiluakatemia ja Varalan Urheiluopiston Valmennuskeskus hakevat 2-4 lisäjäsentä akatemian 

esikuvaurheilijoista koostuvaan Top Teamiin. 

Top Team perustettiin syksyllä 2016. Tällä hetkellä jäseniä on neljä (Jouki Tikkanen, rytminen voimistelu; Kalle 

Pyykkönen, uinti; Jeremy Hakala, ratamelonta ja Samuli Viitanen, judo). Tiimiläiset ovat oman lajinsa 

kansainväliselle huipulle tähtääviä tai siellä jo olevia urheilijoita, jotka pyrkivät aktiivisesti yhdistämään 

urheilun ja muun elämän parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tiimin avulla Tampereen Urheiluakatemia haluaa tuoda akatemiaurheilijoille kasvot omien viestintäkanaviensa 

ja esimerkiksi Varalassa järjestettävien tapahtumien kautta. Tiimiin kuuluvat urheilijat hyötyvät ryhmästä 

esimerkiksi tehostettujen urheilun asiantuntija- ja tukipalveluiden, medianäkyvyyden, esiintymiskokemuksen 

sekä verkostoitumisen muodossa. 

Haemme nyt tiimiin 2-4 uutta jäsentä. Valinnat tehdään lähtökohtaisesti jäljellä olevan kesäolympiadin ajaksi 

(2018–2020). 

 

Valintakriteerit: 

- Olet Tampereen Urheiluakatemian jäsen ja mielellään edustat pirkanmaalaista/tamperelaista 
urheiluseuraa. 

- Olet jo osoittanut potentiaalisi omassa lajissasi ja tähtäät kansainväliselle huipulle. 
- Omaat vahvan työmoraalin ja olet sitoutunut tekemään töitä arvokilpailumenestyksen eteen. 
- Pyrit yhdistämään urheilu-uran opiskelun tai työelämän kanssa tarkoituksenmukaisella tavalla tai mikäli 

urheilu ei mahdollista samanaikaista opiskelua, olet tehnyt itsellesi suunnitelman urheilu-uran jälkeisistä 
askelmerkeistä.   

- Olet nuoremmille akatemiaurheilijoille elävä esimerkki urheilijan terveistä elämäntavoista sekä aktiivisesta 
ja positiivisesta otteesta elämään myös urheilun ulkopuolella.  

 

Top Teamin jäsenen odotamme: 

- olevan tiimin aktiivinen jäsen ja kehittämään sen toimintaa eteenpäin positiivisella otteella 
- osallistumaan tiimin yhteisiin tapahtumiin 

- osallistumaan tiimin edustajana kahteen muuhun tapahtumaan vuoden aikana 
- kirjoittamaan blogitekstin kahdesti vuodessa akatemian nettisivuille 
- viestimään aktiivisesti tiimin edustajana sosiaalisessa mediassa  
- toimimaan hyvänä esikuvana ja roolimallina nuoremmille urheilijoille sekä tuomaan akatemian toimintaa 

esille eri sidosryhmille  
- olemaan käytettävissä akatemian/Varalan Urheiluopiston markkinoinnissa erikseen sovittavilla tavoilla  
 

Valintaprosessi: 

Lähetä viimeistään 31.5. mennessä vapaamuotoinen hakemuksesi, jossa kerrot miksi haluat mukaan tiimiin ja 
miksi juuri sinä olisit osuva valinta akatemian uudeksi urheilijakasvoksi. Liitä mukaan yhteystietosi, jotta 
voimme olla sinuun yhteydessä valintaprosessi edetessä. Hakemukset lähetetään osoitteeseen 
tampereenurheiluakatemia@varala.fi  
 
Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä kesäkuun aikana. 
 

Lisätietoja voit kysyä tarvittaessa 28.–31.5. välisenä aika Tampereen Urheiluakatemian Petteri Luukkaiselta 
puh. 040 739 2231, s-posti petteri.luukkainen@varala.fi 
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