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Kuntatasoisen yläkoulutoiminnan 
onnistumisen edellytykset

• Selkeä toimintarakenne koko kaupungissa

• Perusopetuksen ja liikuntapalveluiden yhteistyö

• Koulujen, kotien ja seurojen yhteinen kasvatustavoite sekä arvopohja

• Toiminta tukee kaikkia urheilusta innostuneita nuoria sekä urheiluseuroja
• Urheiluyläkoulut, liikuntapainotteiset koulut ja lähikoulut
• Kunnan kaikki urheilusta innostuneet nuoret pääsevät osalliseksi 

toiminnasta

• Selkeä viestintä: kodit, koulut ja seurat



Onnistumisen edellytykset –
nuoren hyvä arki

• Hyvä harjoittelun rytmitys ja sisältökokonaisuus

• Koulukehyksen yhteydessä tapahtuva harjoittelu on kiinteä osa nuorten 
urheilijoiden harjoittelun kokonaisuutta → lajiliittojen linjaukset ja seurojen 
toimintatavat

• Liikunnanopettajilla tärkeä rooli urheilijoiden perusliikuntataitojen ja 
ominaisuuksien kehittämisessä sekä urheilijakasvatuksessa

• Laadukas toiminta varmistetaan liikunnanopettajien ja alueen osaavimpien 
nuorisovalmentajien yhteistyöllä – toimintaa koordinoidaan 
kaupunkitasoisesti



Onnistumisen edellytykset

• Kaupungin liikuntapaikkojen käyttö suunnitellaan toimintaa tukevaksi

• Kaupunkien seuratuki/ym. -tukimuodot ohjaavat toimijat yhteistyöhön

• Perusopetus mahdollistaa → liikuntapalvelut tukee → urheiluakatemia 
koordinoi → koulut ja seurat toteuttavat nuorten hyvän arjen



Vastuullisuus

• Pyritään pitämään kaikki urheilusta innostuneet 
nuoret mukana koko yläkoulun ajan

• Mahdollistetaan ja tuetaan nuorten 
hakeutumista uusiin lajeihin. Liitu 2018 
tutkimuksen mukaan keskimäärin valittu laji 
lopetetaan 11 vuotiaana, mutta yli 80 % 
lopettaneista nuorista haluaisi löytää uuden 
harrastuksen!

• Mahdollistetaan ilo ja innostus! Mahdollistetaan 
nuoren urheilijan hyvä arki!



Harjoittelun
rakenne



Helsinki

Päivä Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-10 Urhea-aamu Urhea-aamu

10-12 Kasva 
Urheilijaksi

12-14 Liikuntatunnit

14-16

16-18

Mukana noin 1050 nuorta urheilijaa, 7 urheiluyläkoulua, 4 liikuntapainotteista, 6 lähikoulua. 
Urheiluyläkouluissa kaksi aamua, liikuntapainotteisissa ja lähikouluissa yksi aamu. Harjoitukset 
alueittain.



Espoo

Päivä Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

8-10 Urhea-aamu Kasva 
Urheilijaksi

10-12

12-14 Liikuntatunnit

14-17 Kaupungin 
harrasteaukko, 
seuraharjoitus

Mukana noin 400- (800 iltapäivä) nuorta urheilijaa, 1 urheiluyläkoulua, 1 liikuntapainotteista, 4 
lähikoulua. Urheiluyläkouluissa kaksi aamua, liikuntapainotteisissa ja lähikouluissa yksi aamu. 
Harjoitukset alueittain.



Vantaa

Päivä Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

7:30-8:30 Urhea-aamu

9-12 Kasva 
Urheilijaksi-
kurssi 1 vvt

12-14 Liikuntatunnit

14-16:30 Urhea iltapäivä 
7-9 lk

Mukana 830 nuorta urheilijaa, 19 lähikoulua. Harjoitukset alueittain. Kaupungissa noin 20 
harjoitustapahtumaan aamulla ja iltapäivänä. Noin ¼ harjoituksista yleisvalmennusta



Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö 14.3.2019

http://www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/vantaan-ylakoulut/

Urheiluakatemiatoiminta Vantaalla

http://www.urhea.fi/opiskelu/perusaste/vantaan-ylakoulut/


Vantaan perusopetus

• 22 000 peruskoululaista
• 7 200 yläkoululaista 19:ssä koulussa
• Lähes 90% yläkoululaisista opiskelee 

lähikoulussaan
• Urhea –oppilaita 830 (lv 18-19)



Paikoillenne, valmiina…

Toiminta alkoi syksyllä 2016
• Alkusysäys 2015 Pääkaupunkiseudun 

urheiluakatemialta -> 
perusopetuksen johtaja -> 
rehtoreiden työpaja.

• Kaikissa kouluissa syksyn 2016 
valinnaisainetarjottimelle ”Kasva 
urheilijaksi” –kurssi sekä tiistai –
aamu klo 8-9 (10) ja keskiviikko klo 
14-16 vapaaksi Urhea –oppilaille.

• Viraston tuki kouluille (viestintä, 
urheilijasopimukset, oppilashallinto-
ohjelma jne.) ja vastuurehtorin 
nimeäminen, kaksi koordinoivaa 
opettajaa.

Perusopetus- ja 
liikuntajohtajan yhteinen 
näkemys ja tahtotila 

• Liikuntapalvelun 
seurafoorumissa teemana 
Urhea -toiminta. Esiteltiin 
toimintaa ja sovittiin 
toiminta-ajat, -paikat ja 
mahdollisuus avustusrahaan 
(ohjaajakorvaus)



Nyt!

Toiminnan selkeä johtamisjärjestelmä ja koordinointiresurssi
• Liikuntapalvelut myöntää Urhea –säätiölle perusavustuksen 

koordinaatiotyöhön, perusopetukselta oma osuus koordinaattorin 
palkkaan.

• Koordinaattori (perheet, koulut, oppilaat, ilmoittautuminen jne. urhea -
kurssi), urheiluyläkoulujen kehittäjällä vastuu yhteistyöstä seurojen 
kanssa (valmennuksen sisältö, treenipaikat)

• Urhea –käsikirja kouluille https://bit.ly/2J0lvAF

Kaupungin perusopetuksen ja liikuntapalveluiden yhteistyö
• Urhea -ohjausryhmä (rehtori, päällikkö, Urhea –koordinaattori ja Urhean 

edustus)
• Osa muuta Vantaan perusopetuksen lasten ja nuorten liikunnan 

kehittämistyötä.

https://bit.ly/2J0lvAF


Liikuttavat toimenpiteet lv 2018-2019

1. Koululiikunnan ja koulun liikunnallisen 
toimintakulttuurin kehittäminen

• Liikunnanopettajien ja Liikkuva koulu  
yhdysopettajien  tapaamiset.

• Koulun liikunnallistamisen arviointi 
navigoinneissa.

• Liikunta ja hyvinvointi –teemat esim. 
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

2. Kerhotoiminnan vahvistaminen ja 
kehittäminen

• Wau –kerhot, urheiluseurojen 
kouluilla järjestämä toiminta, matalan 
kynnyksen urheiluseuratoiminta

3. Oppilaiden osallisuuden ja itse tekemisen 
vahvistaminen

• Pelipäivät ja kortteliliigatoiminta

4. Move! –testitulosten hyödyntäminen 
erityisesti vähän liikkuvien oppilaiden 
liikunnallistamiseksi

5. Olosuhdemuutokset ja välineet

• Oppimisympäristöjen edelleen 
kehittäminen

• Yhteiskäyttöisten ja lainattavien 
välineiden mahdollistaminen

• Kyyditön koulumatka



Kysely Vantaan Urhea –toiminnasta 
oppilaille ja huoltajille 















Huoltajien kommentteja

"Harjoittelu tapahtuu lähellä 
koulua."

"Erinomaista, että nuori, joka on 
innostunut urheilusta, saa 
mahdollisuuden Urhea-harjoituksiin. 
Keventää selvästi iltoja ja aikaa jää 
muullekin. Hienoa, että myös ne nuoret, 
jotka eivät ole edustusjoukkueessa, voivat 
osallistua Urheaan. Innostuneita liikkujia 
ja treenaajia on muissakin kuin 
edustusjoukkueen pelaajissa."



Mitä positiivisia
asioita Urhea-
toiminta on 
antanut sinulle?

"Olen saanut ideoita
omatoimiseen
harjoitteluun."

"Energisyyttä ja omassa
lajissa kehittymistä."

"Kehittänyt 
minun 
heikkouksia."



Vantaan Jalkapalloseura ja Urhea

• Jalkapallovalmennuksessa tiistaiaamuisin n. 50 ja keskiviikkoiltapäivisin 60 aktiivista 
pelaajaa

• Urhea-harjoituksissa ryhmät jaettu perus- ja ykkösjoukkuetason mukaan.

• Tiistaiaamuissa fokus mm. kehonhallintaa ja liiketaitoa kehittävissä fyysisissä harjoitteissa 
sekä pelipaikkakohtaisissa lajiharjoitteissa. Harjoituksissa ikäluokat yhdessä.

• Keskiviikkoiltapäivissä ykkösjoukkuetasolla Urhea-harjoitukset ovat yksi joukkueharjoitus, 
jossa alkuun fysiikkavalmentajan vetämä osuus. Viikkorytmissä kolme muuta 
joukkueharjoitusta D13-C15. Pelaajat omissa joukkueissaan.

• Perustasolla pääsääntöisesti kaksi ryhmää ikäluokan mukaan. 

• Tavoitteena mahdollisimman laadukas ja mielekäs harjoitus kaikille toiminnassa mukana 
oleville



Hyödyt ja Kehityskohteet

• Kaksi laadukasta harjoitusta nuoren arkeen

• Ykkösjoukkuetasolla joukkueharjoituksen korvaaminen illasta iltapäiväharjoituksella

• Aamuharjoituksessa mahdollisuus fokusoitua yksilöllisemmin pelaajien kehityskohteisiin

• Avainasemassa nuoren viikkorytmi ja kuormitus kokonaisuudessaan
• Yksittäisen päivän kuorma
• Peräkkäisten päivien kuorma
• Harjoitusmatkat

• Lajien yhteistyö
• Omaa ”päälajia” tukevien lajien harjoitteiden ja osaamisen saaminen käyttöön
• Organisointi haasteena, harjoittelun jaksottaminen

• Tulevaisuus
• Toinen aamuharjoitus mahdollisesti viikkoon 
• Fysiikkavalmennuksen ammattilaisten saaminen mukaan toimintaan
• Nuoren viikkorytmin optimointi yhdessä koulun ja muiden lajien/harrastusten kanssa



Espoon
harjoittelu- ja 
harrasteiltapäivä
Camilo Miettinen, 
liikuntakoordinaattori



Espoon keskiviikkoiltapäivät

Seurojen harjoitus keskiviikkoisin 14.30-17

• Hyötynä iltavapaa keskelle viikkoa lajista riippumatta
• Osa seuroista hyödyntää hyvin omia päätoimisia 

koulutettuja valmentajia
• Kaupunki maksaa tilat kokonaisuudessaan toimintaan, 

joka toimii samalla myös seuratukena (ilmaisina 
käyttötukina), kun toiminta kohdistuu yläkouluikäisten 
toimintaan.



Espoo, liikunnan 
harrastetoiminta keskiviikkoiltapäivässä

• Kaupunki maksaa sekä tilat että valmennuskorvauksen seuralle
• Harrastushaun kautta tiedot tapahtumista - ei

ennakkoilmoittautumisia
Haasteet:
• Selkeys toiminnan järjestäjästä (seura)
• Toiminnan kaikkien mahdollisuuksien hyödyntäminen vielä 

puutteellista
• Isot seurat, joissain lajeissa tilat, seurahenkilökunta sekä 

koulujen sitoutuminen aikatauluihin



Espoon keskiviikkoiltapäivät

Kehitysajatukset 2019-2020
• Pohdinnassa Urhea-yleisharjoittelun 

toteuttaminen eri puolilla kaupunkia

Hyödyt
• Toiminnalla olisi mahdollisuus saada 

monipuolisempaa valmennusosaamista 
urheilijoille (esim. yleisurheilu, voimistelu, 
kamppailulajit)

• Lisäisi seurojen käytännön yhteistyötä



Koko kaupungin 
yhteinen harrastusaika
Voisiko toteutua syksyllä 2019? Voisipa hyvinkin!

Kimmo Mustonen, aluepäällikkö, suomenkielinen perusopetus
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13 000

Kaupungin kasvatusta ja koulutusta 

täydentävät lukuisat yksityiset toimijat.

Toimiala numeroina

ammattilaista

700
osoitteessa

Palvelua yli

Oppiva helsinkiläinen

perusopetus

ruotsinkieliset  

palvelut

lukio- ja ammatillinen  

koulutus ja vapaa

sivistystyö

hallinto- ja tukipalvelut

varhaiskasvatus ja

esiopetus

leikkipuistoa, 

joista 5 perhetaloja

320 päiväkotia, 

joista 44 ruotsinkielisiä

50 ryhmäperhepäiväkotia, 

joista 8 ruotsinkielisiä

101 perusopetuksen koulua, 

joista 14 ruotsinkielistä 

15 lukiota, 

joista 3 ruotsinkielistä 

17 ammattiopiston 

toimipaikkaa

13 työväenopiston 

toimipaikkaa, joista 

2 ruotsinkielistä



25 300 lasta

ammatillisessa

koulutuksessa  ja

lukiossa

perusopetuksessa

koululaisten iltapäivätoiminnassa

ja leikkipuistotoiminnassa

9 400 lasta

Palvelemme helsinkiläisiä oppijoita

90 000
kaupunkilaista

varhaiskasvatuksessa

ja esiopetuksessa

41 900 oppilasta

18 000 opiskelijaa

vapaan sivistystyön kursseilla

(Helsingin työväenopisto ja Arbis)



Mitkä ovat tavoitteet? 

• Tavoitteena on, että lukuvuonna 2019-2020 olisi 

peruskouluissa viikkorakenteessa harrasteaika 

keskiviikkoisin klo 14–16.

Lisäksi:

• Parantaa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.

• Parantaa perheiden arkea koulujen, kotien ja toimijoiden 

paremmalla yhteistyöllä. 

• Perheiden arjen ajankäyttö on toimivampi. 

• Hyvinvointi ja oppimistulokset koulussa paranevat.
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oppia. Koko kaupunki toimii oppimisen ympäristönä



• Sama yhteinen harrastusaika on jo nyt myös Espoossa ja 

Vantaalla.

• Yhteinen harrastusaika mahdollistaisi esimerkiksi kuntarajat 

ylittävien joukkueiden harjoitukset.

Etuja myös koulujen toiminnalle:

• Koulujen yhteissuunnitteluaika samaan aikaan

• Mahdollistaa koulujen välisen tai alueellisen kehittämisen

19.3.2019 Etunimi Sukunimi 35



Miten liittyy kaupunkistrategian 
toteutukseen?
• Maailman toimivin kaupunki

• Helsinki on hyvää elämää varten.

• Pidämme jokaisen nuoren mukana ja ehkäisemme 

syrjäytymistä

• Strategia eriarvoisuuden vähentämiseen ja nuorten 

syrjäytymishaasteen ratkaisemiseen

• Liikkuva ja terveellinen kaupunki kaikille

• Liikkumisohjelma

19.3.2019 36



Miten voisi toteuttaa?

• Harrasteaukko keskiviikkoiltapäivään klo 14-16, viimeistään 

klo 14.30-

• Samalla toimintarakenteella on mahdollisuus luoda liikunnan 

harrastusmahdollisuuksia sekä kulttuurin ja 

nuorisopalveluiden harrastuksia

• Tilojen käytön priorisointi toimintaan

• Mukaan liikunnan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimijat ja toimiala

• Kaikki perusopetuksen alueet ovat lähdössä kokeiluun lähes 

kokonaisuudessaan 
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