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Urheiluakatemiaohjelmassa rakennamme kokonaisuutta



• Verkostotapaamiset

• Urheiluyläkoulumallin rakentuminen (1.8.2017) 

• Liikuntapainotteisten koulujen / liikuntalähikoulujen kontaktointi ja 
määrän lisääminen, kehys- ja seutukunnat

• Leiritysmallin valtakunnallinen kattavuus, 11 urheiluopistoa ja 
yhteinen toimintasuunnitelma

• Lajiliittojen linjaukset lajiharjoitteluun

• Seuranta ja arviointi yläkoulutoiminnalle

• Soveltuvuuskokeen stilisointi

• Varainhankinnan konsepti

• Sisältötyön syventäminen ja päivittäminen, Kasva urheilijaksi –
harjoituskirjat

Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan 
toimenpiteet 2017-2018



Urheiluakatemioiden yläkoulut

Urheiluyläkoulu
- Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu

- Urheiluluokka, liikuntaa ja urheilua 
koulupäivään liitettynä 10h/vko ->

- Täyttää kansalliset urheiluyläkoulukriteerit
- Mahdollisesti koulussa lisäksi liikuntaluokka 

Liikuntapainotteinen koulu
- Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu

- Liikuntaluokka, liikuntaa ja urheilua 
koulupäivään liitettynä 6h/vko ->

Liikuntalähikoulu
- Oppilaat omalta oppilaaksiottoalueelta
- Urheiluakatemialuokat, liikuntaa ja urheilua 

koulupäivään liitettynä 6h/vko ->

Yläkoululeiritys
- Urheiluakatemian leiritysmalli
- Lajiliitto, urheiluopisto ja urheiluakatemia 

toteuttavat yhteistyössä
- 7.-9. luokat, 4-6 leiriä / lukuvuosi

Koulut yhteistyössä seurojen, lajiliitojen ja urheiluakatemioiden kanssa 

Urheiluopistot, lajiliitot ja urheiluakatemiat 
yhteistyössä koulujen kanssa



Urheiluakatemiakoulun yleisohjeisto

Koulu sitoutuu Urheilijan polun tavoitteisiin ja liikunnallisen kulttuurin rakentamiseen koulussa 

Koulu-, lajiliitto- ja seurayhteistyö, joka pohjautuu valtakunnallisesti sovittuihin 
valmennuksellisiin sisältöihin (monipuolisuus, yleis- ja lajitaito)

Kouluajan harjoittelu kiinteä osa lajien harjoittelukokonaisuutta

Urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen, urheilijana kasvaminen

Koulun käytössä urheiluun sopivat olosuhteet 

Koulu kuuluu urheiluakatemiaverkostoon

Koulu on nimennyt urheiluakatemian yhteyshenkilön ja opinto-ohjauksen vastuuhenkilön

Urheilijasopimus käytössä ja sitouduttu noudattamaan voimassaolevia antidopingsäännöstöjä sekä 
urheilun eettisiä periaatteita

Koulu on rekisteröitynyt Liikkuva koulu -ohjelmaan ja sitoutunut liikunnallistamaan koko koulun 
toimintakulttuuria 



MÄÄRÄÄ...

Urheiluakatemiaverkostossa 160 yhteistyökoulua

Urheiluyläkoulukokeilussa 22 koulua

Yläkoululeiritystä toteuttaa 11 urheiluopistoa

Toiminnassa mukana 8777 yläkoululaista lukuvuonna 2017-2018



…ja LAATUA Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkouluissa 

Motoriset perustaidot Fyysiset 
ominaisuudet

Psyykkiset taidot Elämäntaidot Lajivalmennus

7. 
luokka

Liikkumistaidot
Tasapainotaidot 

Välineenkäsittely-
Taidot

Nopeus
Liikkuvuus

Muut

Ilo ja innostus
Vahva itsetunto
Itsesäätelytaidot

Reilu peli
Elämänhallinta

Hyvinvointi: ravinto, uni ja
fyys. aktiivisuus
Terve urheilija

8. 
luokka

Välineenkäsittely-
taidot

Tasapainotaidot
Liikkumistaidot

Kestävyys
Nopeus
Muut

Ilo ja innostus
Vahva itsetunto
Itsesäätelytaidot

Terve urheilija
Hyvinvointi: ravinto, uni ja

fyys. aktiivisuus
Elämänhallinta 

Reilu peli

9. 
luokka

Tasapainotaidot 
Liikkumistaidot

Välineenkäsittely-
taidot

Voima
Liikkuvuus

Muut

Vahva itsetunto 
Itsesäätelytaidot
Ilo, innostus ja 

intohimo

Terve urheilija
Hyvinvointi: ravinto, uni ja

fyys. aktiivisuus
Elämänhallinta

Reilu peli

Lajivalmen-
nuksen
sisältö-

suositukset 
lajiliiton 

valmennus-
linjauksen 
mukaan 

Syksyllä 
2017

+ 
opetta-
jan PP-

diat



Urheiluakatemiatoiminnan 
urheilijapainotukset

Korkea-aste

1306

II-aste 
6208

Yläkoulut 8777

Korkea-aste 
1309 ja II-
aste 5665

Yläkoulut
4374

2015-2016 2017-2018

Korkea-aste

1357

II-aste 
5778

Yläkoulut 6574

2016-2017

11348 13709 16291



Espoo Leppävaaran koulu

Helsinki Haagan peruskoulu, Pukinmäenkaaren peruskoulu, Tehtaanpuiston yläasteen koulu, 
Pasilan peruskoulu

Helsinki sopimuskoulut Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Herttoniemen yhteiskoulu

Jyväskylä Kilpisen koulu, Viitaniemen koulu

Kuopio Hatsalan klassillinen koulu, Jynkänlahden koulu

Lahti Salpausselän koulu

Lappeenranta Kesämäenrinteen koulu

Oulu Kastellin koulu

Pori Kuninkaanhaan koulu

Savonlinna Talvisalon koulu

Tampere Tesoman koulu, Sammon koulu, Hatanpään koulu

Turku Vasaramäen koulu

Vaasa Onkilahden yhtenäiskoulu

Urheiluyläkoulukokeilussa



• Lappi

• Vuokatti

• Kuortane

• Norrvalla

• Varala

• Tanhuvaara

• Vierumäki

• Pajulahti

• Kisakallio

• Eerikkilä

• Itä-Suomen liikuntaopisto

Yläkoululeiritystä järjestävät 
urheiluopistot



Tapahtuu seuraavaksi

Yritysyhteistyön startti + sisältökoulutukset

Harjoituskirjat versio 2.0

Urheiluyläkoulukiertue

Lajiliittojen harjoittelun linjaukset yläkouluikäisille

Yläkoululeirityksen yhtenäinen konseptointi 

Asiantuntijoiden sisältökoulutus Kasva urheilijaksi –sisältöihin

Opettajien täydennyskoulutus Kasva urheilijaksi –sisältöihin

Urheiluyläkoulutoiminnan dokumentointi



On tehty ennen meitä, tullaan tekemään meidän jälkeenkin. 
Pidetään huoli että ketju säilyy vahvana juuri nyt!



Kasva urheilijaksi –harjoituskirjat 7.-9. luokille



Kasva urheilijaksi harjoituskirjat

Harjoituskirjojen ja opettajan materiaalien rakentaminen 
osana kolmivuotista urheiluyläkoulukokeilua

Ensimmäiset versiot käytössä urheiluyläkoulukokeilussa 
ja yläkoululeirityksessä 2018

Harjoituskirjat soveltuvat ohjattuun ja itsenäiseen opiskeluun 
koulu- ja leiritysmalleissa

SISÄLTÖ 2018-2019 – 7. luokka

Urheilijan polku

Urheilijan hyvä päivä

Urheilijan toimintaympäristö

Fyysiset ominaisuuden ja 
motoriset taidot

Urheilijan terveys  

Psyykkiset taidot

Urheilijan ravitsemus

Meidän reilu peli

Antidoping ja puhdas urheilu

Kaksoisura ja opiskelutaidot


