
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Idrottsakademin i Östra Nyland 
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URHEILUAKATEMIAN ALKUVAIHEET 
Borgånejdens idrottsföreningar samlades under våren 2016 tillsammans med stadens 
idrottstjänster för att diskutera möjligheterna att starta en idrottsakademi på orten. Som ett 
resultatet av diskussionerna grundades Idrottsakademin i Östra Nyland rf. den 3.10.2016.  
 
Till föreningens styrelse valdes: 
Esa Mäki-Tulokas (pj) 
Gina Rask 
Mikael Forslund 
Peter Storgård 
Gunilla Träskelin 
Timo Kareinen 
 
Idrottsakademins främsta uppgift är att stödja, de ungdomar som satsar på en 
idrottskarriär på nationell- eller internationell toppnivå, så att både skola och träning kan 
skötas på smidigast möjliga sätt på en kvalitativt hög nivå ända fram till att studierna är 
slutförda. 
 
Nästan alla andra stadiets läroinrättningar är med som samarbetsparters till 
Idrottsakademin: 
Borgå Gymnasium 
Haaga - Helia ammattikorkeakoulu 
Östra Nylands yrkeinstitut Inveon 
Porvoo International College / Point College 
Yrkeinstitut Prakticum 
Linnankosken lukio 
Askolan lukio 
Porvoon ammattiopisto / Amisto 
Itä-Uudenmaan Oppisopimuskeskus 
 
Borgå stads roll i startandet av Idrottsakademins har varit stor från första början. Staden 
står till tjänst med gratis tränings- och kontorsutrymmen för Idrottsakademin.  
 
Den egentliga verksamheten började den 17.10.2016 då Idrottsakademins nyvalde 
koordinator Tommy Ekblom började sitt jobb. Han är anställd på halvtid och har sitt kontor i 
Borgå stads idrottstjänsters utrymmen vid Krämaretorget i Borgå. 
 
TRÄNING  
Ansökningen till Idrottsakademin startade genast. Den görs elektroniskt på via en länk på 
Idrottsakademins internetsida.  
Under höstterminen 2016 deltog sammanlagt 43 idrottare från 12 olika grenar i 
morgonträningarna. De första träningsgrupperna satt igång med morgonträningarna fr.o.m. 
början av november. 
 
Träningarna hölls i princip alltid på onsdag- och fredag morgon kl 8:00 – 9:15. Simmarna 
hoppar i bassängen lite tidigare. 
För planeringen och utförandet av träningarna ansvarar idrottsföreningarnas tränare. 

– Handboll (Borgå Idrottshall), tränare Christian Lindblad 
– Innebandy (Aurorahallen), tränare Jukka Kouvalainen, Risto Lall, Sauli Hynynen 
– Simning (Borgå simhall), tränare Patrick Björk 
– Ishockey (Borgå ishall), tränare Teemu Karppinen 



– Triathlon (Borgå simhall), tränare Magnus Lönnqvist 
– Orientering (Borgå Idrottshall), tränare Elli Virta 
– Allmänträning i Kokonhallen med eget träningsprogram 

 
 
Träningsgrupperna fick en bra start trots att verksamheten kom igång mitt i terminen. 
Speciellt innebandy och handboll lyckades samla relativt stora träningsgrupper. 
 
IDROTTSGRENAR OCH ANTALET IDROTTARE I SLUTET AV ÅRET 2016 
 

Fotboll 2 

Ishockey 2 

Bandy 1 

Fälttävlan 1 

Handboll 8 

Innebandy 15 

Orientering 3 

Thaiboxning 1 

Simning 3 

Friidrott 4 

Fäktning 1 

Volleyboll 2 

sammanlagt 43 

 
Indelning enligt läroinrättning: 
Borgå Gymnasium  16 
Linnankosken lukio  14 
Point College    7 
Askolan lukio     4 
Amisto     2 
 
KOMMUNIKATION 
Grundandet av Idrottsakademin fick bra synlighet i lokaltidningarna. Ett större infotillfälle 
hölls i Linnakosken Lukio den 10.10.2016. Där samlades ett stort antal ungdomar, 
föräldrar, läroinrättningarnas representanter samt representanter för potentiella 
producenter av stödfunktioner som Idrottsakademin vill ha som samarbetsparter.  
Verksamheten kom igång med att koordinatorn gjorde en runda hos idrottsföreningarna 
där han träffade ledare och träningschefer för att presentera Idrottsakademins mål. En 
liknande runda gjordes också hos läroinrättningarnas rektorer och 
idrottsakademikoordinatorer. Man diskuterade hur samarbetet bäst kunde utformas.  
 
Koordinatorn höll utvecklingssamtal med de idrottare som börjat på Idrottsakademin för att 
höra hurudana tankar ungdomarna har angående sin egen idrotts- och studiekarriär. 
På Idrottsakademins internetsida finns ytters knappt med information än så länge. Det 
viktigaste, dvs ansökningsblanketten finns åtminstone. Utvecklingen av internetsidorna 
påbörjas på allvar i början av 2017. 
 
 
 



STÖDTJÄNSTER 
Ett av de viktigaste utvecklingsområden under hösten 2016 var att starta bygget av 
stödtjänsterna som skall finnas till för de idrottande ungdomarnas bästa. Samarbetsavtal 
gjordes inom följande områden som näringsterapi, mental träning, massage och 
fysioterapi samt läkartjänster. 
Dessa tjänster hann man inte ta i bruk ännu under hösten. 
 
 
 


