
Urheiluakatemiaohjelman

Yläkouluseminaari 14.-15.3.2019
Helsinki

#urheiluyläkoulu 
#urheiluakatemiat 

#nuorellesiivet





Lahjoitukset

#nuorellesiivet -lahjoituksia voi tehdä 

Tekstiviestillä: SIIVET numeroon 16499 (10€)

Puhelinsoitolla: 0600 0 3510 (10,01 + pvm)

Verkkolahjoituksena: nuorellesiivet.fi (0- 100 000€)

Ostamalla Lumoava Loisto –korusarjaa (5€)
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Yrityskumppanuudet

Kumppanit: Metsä Group, Alko, Veikkaus

Mediakumppani: Ilta-Sanomat

Sisältökumppani: Coronaria Uniklinikka, Lumoava
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Kampanjasta mediassa
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Valmentajien palkkatuki 2019-2020

OK:n yritysyhteistyön kumppanuuksien ja Nuorelle siivet -
kampanjan avulla palkkatuki on onnistuttu tuplaamaan 
lukuvuodelle 2019-2020!

Lahjoituksia voi tehdä edelleen ja ne voi kohdentaa haluamalleen 
urheiluakatemialle

Tuki on 2.500 € (vastaava omavastuu)

Tuen hakijana on urheiluakatemia

Hakuaika 19.3.-17.4.2019

Tuen saajista ilmoitetaan 3.5.2019 jälkeen



Valmentajien palkkatuki 2019-2020

Tukea voi hakea kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

Yläkoulut, joiden toimintaan tukea saava valmentaja kiinnittyy, ovat urheiluakatemian verkosto-
ja yhteistyökouluja

2500 € palkkatuki / lukuvuosi kohdistetaan yhden valmentajan palkkaukseen

Valmentajapalkkauksessa on 50 % omavastuu eli omarahoitusta tulee olla vähintään 2500 € / 
valmentaja

Urheiluakatemia varmistaa, että yläkoulussa toteutetaan urheilijaksi kasvamisen 
sisältösuosituksia

Urheiluakatemia varmistaa, että palkkatuen saava valmentaja osallistuu 
urheiluakatemiaohjelman koulutuksiin ja urheiluakatemian valmentajayhteisön toimintaan





URHEILUYLÄKOULUKOKEILU 
2017-2020



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



Urheiluyläkoulukokeilu 2017-2020

Tavoitteena rakentaa urheilua ja koulunkäyntiä tukeva valtakunnallinen malli 
yläkouluihin

25 urheiluyläkoulua 14 kunnasta, Olympiakomitea koordinoi kokeilua

Yhteiset sisällöt:

Valtakunnallinen soveltuvuuskoe

10 tuntia liikuntaa ja urheilua viikossa koulupäivien aikana ja yhteydessä

Kasva urheilijaksi -sisällöt: urheiluoppilaan harjoituskirjat 7.-9. lk ja yleisvalmennuksen konsepti 
liikunnan opetukseen

Digihanke 

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU toteuttaa arvioinnin ja seurannan



Espoo Leppävaaran koulu

Helsinki Haagan peruskoulu, Pukinmäenkaaren peruskoulu, Puistopolun peruskoulu, 
Pasilan peruskoulu

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

Jyväskylä Kilpisen koulu, Viitaniemen koulu

Kotka Langinkosken koulu

Kuopio Hatsalan klassillinen koulu, Jynkänlahden koulu

Lahti Salpausselän koulu

Lappeenranta Kesämäen koulu, Kimpisen koulu

Mustasaari Korsholms högstadium

Oulu Kastellin koulu

Pori Kuninkaanhaan koulu

Savonlinna Talvisalon koulu

Tampere Tesoman koulu, Sammon koulu, Hatanpään koulu

Turku Vasaramäen koulu

Vaasa Onkilahden yhtenäiskoulu

Urheiluyläkoulukokeilussa
25 koulua 14 eri kunnasta



”Toivoin, että se auttaisi järjestämään 
koulun ja harjoitukset niin, että 

muillekin asioille jää aikaa.”

URHEILUOPPILASKYSELYN TULOKSET



URHEILUYLÄKOULUKOKEILUN ARVIOINTI, SEURANTA 
JA TUTKIMUS

KIHU arvioinnin ja seurannan tekijänä lv. 2017-2020

Tarkoituksena arvioida kokeilun etenemistä ja kehittää toimintaa arvioinnin avulla

1. lukuvuoden arviointiraportti julkaistu syksyllä 2018 

2. lukuvuoden arviointi parhaillaan käynnissä, raportti syksyllä 2019

Arvioinnin välineinä kyselyt oppilaille ja toiminnan itsearviointilomake kokeilukouluille

Väitöstutkimus Joni Kuokkanen, Åbo Akademi

Tutkimuksen tarkoituksena arvioida nuorten urheilijoiden akateemisen ja urheilullisen 
hyvinvoinnin kehittymistä yläkoulun aikana

Tutkimuskohteena syksyllä 2017 kokeilussa aloittaneet 7.luokkien oppilaat + verrokit

Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa tutkimusaineistosta julkaistu 3 pro gradu –
tutkielmaa: aiheina soveltuvuuskoe, fyysinen aktiivisuus ja yhteys koulumenestykseen 
sekä liikunta-aktiivisuus ja koettu fyysinen toimintakyky
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Vaikuttamistyö jatkuu → urheiluyläkouluista valtakunnallinen malli

Urheiluyläkoulujen kriteerit jatkossa

Seuranta ja arviointi yhteistyössä KIHU:n ja mahdollisesti muiden toimijoiden kanssa sekä jatkotoimenpiteet 

valtakunnallisen soveltuvuuskokeen arviointi

eri toimijoiden välinen yhteistyö (koulu-seura-koti-urheiluakatemia)

urheilijaoppilaiden kokemukset toiminnasta

muiden toimenpiteiden arviointi – urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset, yleisvalmennus.. 

kokeilun arviointi 2020

Lajiliitot ja seurat mukana yläkouluyhteistyössä ja valintavaiheen kokonaisuudessa

Urheiluyläkouluista alueellisia osaamiskeskuksia 2020 → paikallisia kokeiluja

Yritysyhteistyön, Nuorille siivet -kampanjan ja Urheilugaalan avulla lisää varoja valmentajapalkkatukiin

Kuudes valtakunnallinen yläkouluseminaari 12.-13.3.2020

Urheiluyläkoulukokeilun lukuvuosi 2019-2020, 2020→



Urheiluyläkoulukokeilun jälkeen

Yhtenäinen polku perusasteelta toiselle asteelle, urheiluyläkouluista toisen asteen 
urheiluoppilaitoksiin

Tavoitteena saada jokaiselle urheiluakatemiapaikkakunnalle ja maakuntakeskuksiin 
urheiluyläkoulu/t → urheiluyläkouluista noin 50 koulun verkosto

Uudet koulut mukaan syksystä 2020 alkaen kun..

koulu on paikallisen urheiluakatemian yhteistyökoulu

koulun ja koulutuksenjärjestäjältä on päätös toimintaan sitoutumisesta

urheiluyläkoulutoiminnan kriteerit täyttyvät

valtakunnallinen soveltuvuuskoe on käytössä 



Urheiluyläkoulukokeilun jälkeen

Vaihtoehto 1

Urheiluyläkouluista valtakunnallinen pysyvä rakenne (vrt. 2.asteen urheiluoppilaitokset)

Toiminnalle valtakunnallinen rahoitus Kasva urheilijaksi -valinnaisuuden ja valmennuksen 
toteuttamiseen

Olympiakomitean tuki ja koordinaatio

Vaihtoehto 2

Urheiluyläkouluista valtakunnallinen pysyvä rakenne

Toiminnalle koulutuksen järjestäjän rahoitus

Olympiakomitean tuki ja koordinaatio



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 

+ 
opetta-
jan PP-

diat



Kasva urheilijaksi -harjoituskirjat
Saatavilla lukuvuodelle 2019-2020

suomenkieliset 1 – 3 Kasva urheilijaksi -harjoituskirjat

ruotsinkieliset 1 – 2 Kasva urheilijaksi -harjoituskirjat

Tilauslomake toimitetaan sähköpostitse viikolla 12. 

Painetun kirjan hinta 8 €/ kpl

Tilaus 26.4. mennessä, kirjojen toimitus kouluille kesäkuun alussa

Lisäksi sähköistä tukimateriaalia aineistopankissa

Kumppanuuksien avulla tuotetaan urheilevien oppilaiden vanhemmille materiaalia

Toisen asteen urheiluoppilaitoksille Kehity huippu-urheilijaksi -harjoituskirja 2019

https://my.surveypal.com/Tilauslomake--Kasva-urheilijaksi--harjoituskirjat


Urheilijan kaksoisuran tukeminen

Tukea nivelvaiheeseen: Toisen asteen urheiluoppilaitoshaku -diat 

Urheilijan kaksoisura ja opiskelutaidot -materiaalit

Harjoituskirjojen rinnalle opettajille muokattavat diat, joiden avulla..

avataan kaksoisura-ajattelua ja urheiluakatemiatoimintaa sekä 

tuetaan urheilijan elämäntaitojen kehittämistä sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen

Materiaalit löytyvät Olympiakomitean aineistopankista



Urheilijan terveys ja päihteettömyys

Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma ja yläkoulutoiminta on saanut tukea nuuskan 
käyttöä ehkäisevään työhön

Valittujen urheiluyläkoulujen kanssa toteutetaan kohdennetut toimenpiteet nuuskan käytön 
ehkäisemiseksi syventämällä Kasva urheilijaksi –oppisisältöjä lukuvuonna 2019-2020

Hankkeen avulla rakennetaan opettajan materiaalia nuuskan haitallisuudesta urheilun 
näkökulmasta. Sisältöjä myös vanhemmille ja valmentajille.

Työ aloitetaan pilottimuotoisesti viiden urheiluakatemian yhteistyöyläkouluissa sekä yhdellä 
urheiluopistolla.

Toimintaa laajennetaan vuonna 2020 valtakunnalliseksi.



Kasva urheilijaksi -yleisvalmennus

Oppisisältöjen materiaaliin on tehty päivitys elokuussa 2018

Uutena soveltuvuuskokeen yleisosa vuosittaisena urheilullisen kehittymisen seurantatestinä. 
Materiaalia toimitetaan.

Oppisisällön tavoitteena on kehittää nuorten urheilijoiden perusliikuntataitoja ja lisätä 
monipuolisen liikunnan määrää.

7. lk tuntimateriaali

8. lk tuntimateriaali

9. lk tuntimateriaali

Kasva urheilijaksi -yleisvalmennus

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/08/kasvaurheilijaksi_7lk_2018_14.8.final_.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/08/kasvaurheilijaksi_8lk_2018_14.8.final_.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/kasvaurheilijaksi_9lk_2018_14.8-final_korjattu.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma-2/opinto-ja-uraohjaus-2/ylakoulutoiminta-2/kasva-urheilijaksi-yleisvalmennus/


Kuudes valtakunnallinen 
yläkouluseminaari 12.-13.3.2020



KIITOS!


