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Urheiluakatemia 

• Suomen Olympiakomitean johtama huippu-urheilun valtakunnallinen verkosto ja perustukiratkaisu 
koko urheilijan uralle

• Verkosto kattaa koko Suomen: 20 Urheiluakatemiaa 

• Tampereen Urheiluakatemia  jäsenmäärältään suurimpien joukossa (1 000 jäsentä + 450 
pikkuakatemialaista)

• Urheiluakatemia on kokonaisuus, johon kuuluvat urheiluoppilaitokset, yhteistyöseurat ja lajiliitot 
sekä muut yhteistyökumppanit 

• Tehtävänä tukea urheilijan kaksoisuraa ja valmentautumista yhdessä oppilaitosten, 
lajivalmennuksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

• Toimintaa johdetaan Varalan Urheiluopiston valmennuskeskuksesta käsin
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Urheiluakatemian lajivalmennus lukukaudella 2020-21

• Jalkapallo

• Judo 

• Joukkuevoimistelu

• Jääkiekko 

• Koripallo 

• Lentopallo

• Nyrkkeily

• Pesäpallo

• Ratamelonta

• Salibandy

• Suunnistus 

• Telinevoimistelu

• Tennis

• Uinti

• Yleisurheilu 



Akatemia tukee valmentautumista eri lajeissa

• Asiantuntijavalmentajat lajien valmennusprosessien tukena ryhmäharjoittelussa 
(mm. fysiikkavalmennus, ennaltaehkäisevä/toiminnallinen fysioterapia, 
ravintovalmennus ja psyykkinen valmennus)

• Mahdollisuus myös yksittäisille urheilijoille hakeutua oman valmentajan 
tarvearvion perusteella ravinto- tai psyykkiseen valmennukseen, urheilulääkärille 
sekä testaukseen/palautumisen seurantaan alennetuin hinnoin



Monilajiset viikkoryhmät valmennuksen tukena



Jäsenyys

• Urheilulinjalle Treduun tai Sammon keskuslukioon päässeet urheilijat on jo kertaalleen pisteytetty 
lajiliitoissa -> akatemiajäsenyyteen riittää jäsenmaksun maksaminen 

• Sammon keskuslukion yleislinjalle, muihin lukioihin tai Varalan Urheiluopiston LPT:lle valitut urheilijat 
voivat myös hakea akatemian jäseneksi. Hakuaika elokuussa ja tammikuussa

• Jäsenmaksukausi vuosittain 1.8.-31.7.



Urheilukoordinaattori Heikki Kosonen

Sammon keskuslukio



Urheiluoppilaitosten tavoitteita

• ”Dual career”   

• Urheiluoppilaitokset ovat tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten 
kilpaurheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävän 
urheilun yhdistäminen tavoitteelliseen opiskeluun on mahdollista. 

• Varmistaa lahjakkaan urheilijan koulutuspohja
• lukion oppimäärä + yo-tutkinto
• ammatillinen perustutkinto (+ yo-tutkinto)

• Mahdollistaa harjoittelumäärän lisäys

• ”Kasvattaa nuorta urheilijaksi”



Valmennus

• Oman lajin valmennusta on pääsääntöisesti
ti, ke ja pe  8-9.30, mutta on myös lajikohtaista eroa 

• Valmennuksesta huolehtii Tampereen urheiluakatemia yhdessä 
paikallisten seurojen kanssa

• Treenikuljetukset valmennuspaikalle huolehdittava aamulla itse, 
Pirkkahallista ja Pyynikiltä kyyditys takaisin oppilaitoksiin. Reitti 
tarkentuu syksyllä.

• Valmennusryhmät ovat yhteisiä Samken, Tredun ja Tampereen 
urheiluakatemian muiden yhteistyöoppilaitosten kanssa lajin 
määrittämällä tavalla



Urheilijaopiskelijan viikko-ohjelma, 
esim.



Opinto-ohjaaja Jaana Puranen

Sammon keskuslukio



Lukio-opinnot urheilulinjalla

• Lukion oppimäärä 150 opintopistettä

• 94/ 102 opintopistettä pakollisia opintoja

• Urheilulinjan opinnot 24 op
• vähintään 22 op lajivalmennusta ( LIV)
• 2 op valmennusoppi (VOP)

=> Mahdollisuus vähentää 16 op pakollisista opinnoista.



Opiskeluaika 3-4 vuotta

Opiskeluajan pituuteen vaikuttavat mm.:

• Opiskelijan ainevalinnat

• Urheilun vaativuus

• Henkilökohtaiset syyt (terveydelliset, oppimisvaikeudet 
jne.)



Haku urheilulinjalle 2021 -
valintaperusteet

• 50 aloituspaikkaa

• Max pistemäärä on 20p

peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo (lukuaineet + 
liikunta) max 10p

urheilu- ja soveltuvuuspisteet max 10p

• Huom! Lukuaineiden keskiarvon on kuitenkin oltava väh. 
7,5, jotta opiskelija voi tulla valituksi



Urheilu- ja soveltuvuuspisteet 10p

 Lajiliiton pisteet (0-5p) 
Olympiakomitean pisteytyskriteerit

Oppilaitospisteet (0-5p)
 lähtökohtana on tukea lajiliiton pisteytystä potentiaalisimpien urheilijoiden 

sisäänpääsyn varmistamiseksi

painopistelajit: lajiliiton pisteiden suuntaisesti

yksilölliset lajit: lajiliiton nimeämät huippulahjakkuudet saavat erillisen 
kutsun haastatteluun sekä tehtävän, jossa selvitetään aamuvalmennuksen 
järjestäminen ja olosuhteet



Painopistelajit Samkessa

• jalkapallo

• joukkuevoimistelu

• judo

• jääkiekko

• koripallo

• lentopallo

• salibandy

• suunnistus

• telinevoimistelu

• tennis

• uinti

• yleisurheilu



Hakulomakkeet
- yhteishaku 23.2.-23.3.2021

1) opintopolku.fi
Sammon keskuslukion urheilulinja
Sammon keskuslukion yleislinja

2) ”Hakulomake Urheiluoppilaitoksiin”
koulun kotisivuilta
Olympiakomitean www-sivuilta

Palauta ”Hakulomake urheiluoppilaitokseen” omalle opollesi tai 
suoraan Sammon keskuslukioon yhteishaun aikana.



Urheilukoordinaattori Antti Särösalo

Tredu



30 AMMATTINIMIKETTÄ, URHEILIJOITA KAIKILLA TUTKINTOALOILLA

LIIKETOIMINNALLA OMA SPORTTILUOKKA

EI PAINOPISTELAJEJAKAKSOISTUTKINTO: LUKIO, URHEILU JA AMMATTI

STUDY IN ENGLISH

JATKO-OPINTOKELPOISUUS AMK/ YLIOPISTO



Ammatilliset opinnot

• Perustutkinnon laajuus 180 osaamispistettä

• Urheiluvalmentautumisen opintokokonaisuudet 24-34 
osp

• Urheilusta kertyvät opintokokonaisuudet sisältyvät 
yhteisten ja ammatillisten valinnaisten tutkinnon osiin



Opinto-ohjaaja Ulla Haavikko

Tredu



Haku urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen 
2021

1. Tee yhteishaku normaalisti opintopolku.fi –sivustolla. 
Valitessasi Tredun opintoja VASTAA MYÖNTÄVÄSTI 
HAKUSIVUSTOLLA OLEVAAN KYSYMYKSEEN: ”Oletko 
kiinnostunut suorittamaan ammatillisen 
perustutkinnon urheilijana?”

2. Tulosta/lataa Tredun tai opintopolun tai 
Olympiakomitean sivujen kautta "Hakulomake 
urheiluoppilaitokseen 2021" –lomake, täytä itse sivu 1 
ja toimita sivu 2 urheiluseuran täytettäväksi.



Haku urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen 
2021

3. Lähetä lomakkeen molemmat sivut yhteishakuaikana 
Tredun hakupalveluun: TreduNavi, 
tredu.haku@tampere.fi

4. Päätös urheilijastatuksesta tulee opiskelupaikan 
varmistuttua



Valintaperusteet

• Tredussa ei ole määräkiintiötä urheilijoille

• Urheilijastatuksen voi saada jokainen, jolla on 
opiskelupaikka ja joka täyttää statuksen kriteerit

• Statuksen myöntämiseen vaikuttavat lajiliittopisteet (0-5)

• Urheiluansioista ei saa lisäpisteitä. On siis viisasta hakea 
koulutusaloille, jotka kiinnostavat ja joille on edellytykset 
päästä sisään



Muita hakumahdollisuuksia

• Jatkuva haku
• Tarkemmat tiedot Tredun sivuilta ja opinto-ohjaajilta

• Sisäinen haku
• Opiskelun kestäessä voi hakea urheilijastatusta jos…

• … ei ole hakenut sitä opintojen alussa

• … urheilullinen taso on noussut kriteerit täyttäväksi



LPT tutkintovastaava Katja Laaksonen

Varalan urheiluopisto



VARALA

Kaikilla pakolliset  
yhteiset tutkinnon  
osat

Valinnaiset  
tutkinnonosat  
45 osp

YTO-aineet

Osaamisalat

Työelämän erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito – viestintä työelämälle erikoistuneemmasta osaamisesta

Kaikille osaamisaloille yhteiset valinnaiset tutkinnon osat – yksittäiset opintopolut kohti erikoistuneempaa osaamista

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Liikunnanohjauksen perustutkinto, LPT

Tutkinnon laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet – liikunta-alan ydinosaaminen

Liikunnanohjaaminen  
25 osp

Valmentaminen ja seuratoiminta Terveyttä edistävä liikuntaneuvonta Liikunnan palvelutuotanto

Liikuntaneuvojana  
toimiminen 25 osp

Valmentajana toimiminen seurassa  
30 osp

Terveyttä edistävän liikunnan-
ohjaajana toimiminen 30 osp

Yritystoiminnan suunnittelu  
15 osp

Palvelumuotoilu  
15 osp

Liikuntatapahtuman järjestäminen 20 osp
Kilpailutapahtuman järjestäminen  

20 osp

Testaaminen ja  
harjoittelun  

ohjelmointi
15 osp

Uimavalvojana  
toimiminen

15 osp

Soveltavan  
liikunnan  

ohjaaminen  
15 osp

Alppihiihdon  
ohjaajakurssi  

15 osp

Ryhmäliikunnan  
ohjaaminen

15 osp

Yrityksessä  
toimiminen  

15 osp

Uinnin  
opettaminen  

15 osp

Yksilöllinen  
liikunnanohjaus  

15 osp

Yritystoiminnan  
suunnittelu

15 osp

Elämysliikunnan  
ohjaaminen

15 osp

Huippuosaajana  
toimiminen

15 osp



Urheilijoiden haku

• Yhteishaku 23.2.-23.3.2021

• Urheilijat hakevat kuten muutkin hakijat
• Ei erillisiä todistuksia
• Opiskelijaksi valitut urheilijat hakevat akatemiajäsenyyttä opintojen 

alussa elokuussa / tammikuussa

• Hakijoita n. 200-250
• Pääsykokeissa n. 150-180
• Otamme sisään 22 pk-pohjaista opiskelijaa ja 24 jatkuvan haun 

opiskelijaa



Pääsykoe 24.5.-26.5.2021

• Liikuntataidot - 4 pistettä
• Uinti
• Rytmiikka ja kehonhallinta
• Palloilu
• Kestävyystesti

• Sosiaaliset taidot (kyky ja halu ihmisten kanssa toimimiseen) - 6 

pistettä
• Ryhmätehtävä
• Henkilökohtainen haastattelu
• Ohjaustuokio



YSIpäivä

• YSIpäivä
• Etänä 2.12. klo 9-10

• Tilaisuus nauhoitetaan

• Linkki Varala.fi sivulla

Ysipäivä – infopäivä 9. luokkalaisille Varalassa

https://varala.fi/ysipaiva-infopaiva-9-luokkalaisille-varalassa/


Akatemiaurheilijat

• Liikunnanohjauksen perustutkinto

• Opiskelijoita n. 100

• 3 Pk-ryhmää, 2 jatkuvan haun ryhmää

• Akatemiaurheilijoita n. 20

• Lajit: pesäpallo, jääkiekko, cheerleading, jalkapallo, futsal, 

frisbeegolf, yleisurheilu, salibandy



Opiskelu Varalassa

• Työelämälähtöistä

• Tiimipedagogiikka käytössä

• Yksilölliset opintopolut



Akatemiaurheilijat Varalassa

• Yhteiset tutkinnon osat
• 9 osp

• Ammatilliset tutkinnon osat
• 5-15 osp

• Ammatillinen valinnainen tutkinnon osa
• Huippuosaajana toimiminen: ”Urheilijaksi kehittyminen” 15 osp



Sisäoppilaitos

• Haku asuntolapaikkoihin ulkopaikkakuntalaisille

• Keväällä 2019 Varalaan tuli asuntolaohjaaja

• Ryhmänohjaajat tukena
• Uni

• Ravinto



Haaga-Helia -yhteistyö

• Jatko-opintoväylä, Liikunnanohjaaja AMK
• Avoin AMK 1,vuosi

• 2. vuosi tutkinto-opiskelijana

• Opetus Varalassa


