Urheiluyläkoulutoiminnan
aloittaminen
Laura Tast, Antti Paananen
Urheiluyläkoulutoiminnan aloittamiseen liittyviä asioita toiminnan
aloittaville tai sitä suunnitteleville kouluille ja kunnille.

Urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkoston tavoite

Varmistamme, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä
päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö. Lahjakkaat nuoret voivat saavuttaa
oman potentiaalinsa urheilussa. Kansainvälisesti menestyviä urheilijoita ja
joukkueita on enemmän. Toimimme eettisesti kestävästi. Koulutus ja siviiliuraan
valmistautuminen hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti.

Kaksoisura nuorten urheilun/ valintavaiheessa
Yläkoulun aikana kaksoisuralla tarkoitetaan sitä, että nuori pystyy mahdollisimman
tasapainoisesti yhdistämään koulunkäynnin, tavoitteellisen urheilemisen ja muun vapaa-ajan
omassa arjessaan.
Nuorelle syntyy hyvät valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin. Toisen asteen
nivelvaiheeseen valmistaudutaan ja nuori saa tukea koulutus- ja uravalintojen tekemiseen.

Toisella asteella urheilun ja opiskelun perustana toimii urheiluoppilaitokset, joissa opiskelu on
mahdollista yhdistää tavoitteelliseen valmentautumiseen.
Urheiluoppilaitokset on tarkoitettu nuorille urheilijoille, jotka tavoittelevat, kansainvälistä menestystä tai
ammattilaisuutta lajissaan.
Urheiluoppilaitoksessa urheiluvalmennus on osa tutkintoa ja opintojen suunnittelussa otetaan huomioon
urheilun ajankäytölliset vaatimukset.
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TAVOITE
Seurojen, koulun ja urheiluakatemian
suunnitelmallisella yhteistyöllä
mahdollistetaan yli 20 h viikoittainen
liikunnan, harjoittelun ja urheilun
kokonaismäärä.

Valtakunnallisessa
urheiluyläkouluverkostossa
yli 50 urheiluyläkoulua mahdollistaa
vähintään 10 h liikuntaa ja harjoittelua
kouluviikon yhteydessä. Lisäksi on
laaja yläkouluverkosto.

Alueellisesti rakentuu yhtenäinen
polku perusasteelta toiselle asteelle,
urheiluyläkouluista toisen asteen
urheiluoppilaitoksiin.
Urheiluoppilaitoksia on 30.

Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä
Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan
koulu- ja leiritysmallien tavoitteena on edistää urheilevan
nuoren kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja
osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja
koulunkäynnin yhdistämisessä.
Yläkoulutoiminta on osa suomalaisen urheilun
kaksoisuramallia (dual career).

Urheiluakatemioiden yläkoulut
Koulut yhteistyössä seurojen, lajiliitojen ja urheiluakatemioiden kanssa

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 ->

Urheiluopistot, lajiliitot ja urheiluakatemiat
yhteistyössä koulujen kanssa

Liikuntalähikoulu
- Oppilaat omalta oppilaaksiottoalueelta
- Liikuntaa ja urheilua koulupäivään liitettynä
6h/vko ->

Yläkoululeiritys
- Urheiluakatemian leiritysmalli
- Lajiliitto, urheiluopisto ja urheiluakatemia
toteuttavat yhteistyössä
- 7.-9. luokat, 4-6 leiriä / lukuvuosi

Urheiluyläkoulutoiminnan aloittamisen suunnittelu
Suositellut lähtökohdat
Koulu on urheiluakatemian yhteistyökoulu
ja sitoutunut yhteiseen kehittämiseen
Kunta- ja alueellinen toimintamalli

Koululla on taustaa liikuntapainotteisesta
opetuksesta, soveltuvuuskoe käytössä
Koulun rehtori näkee
urheiluyläkoulutoiminnan tärkeäksi ja
toiminnan koordinointiin ja kehittämiseen
on nimetty henkilö

Kunta suhtautuu myönteisesti toiminnan
aloittamiseen
Rauhassa kiiruhtaen!

Yhteistyön kautta liikkeelle
Alusta alkaen toiminnan suunnittelu
yhteistyössä urheiluakatemian, muiden
koulujen ja seurojen kanssa
Kunnan yhteistä rakennetta
Verkostosta apua

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

Urheiluyläkouluohjeisto
Urheilukoulun tavoite on mahdollistaa liikuntaa/urheilua 10h->/koulu vko klo 8-16 välillä (esim. 7.lk/6-10, 8.lk/8-10vkt, 9.lk/10>vkt)

Kiinteä lajiliitto ja seurayhteistyö, mahdollisia painopistelajeja (Urheilijan polku, koulu-lajiliitto-seura sopimus)
Liikunnanopettajat ja opettajavalmentajat mukana esim. yleisvalmennuksen vetäjänä
On mukana mahdollisessa valtakunnallisessa valintakoejärjestelmässä
Urheilukoululle laaditaan visio ja vuosittaiset tavoitteet. Koulukohtaista toimintasuunnitelmaa kehitettään yhteistyössä
urheiluakatemian kanssa
Koulu on alueellinen osaamiskeskus
Urheilijaa toisen asteen opintoihin valmistava opinto-ohjausjärjestelmä
Koulu osallistuu alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostotapaamisiin sekä sitoutuu osaamisen kehittämiseen ja yhteistyöhön.
On mukana koulun henkilöstön huomioimisen kehittämisohjelmassa
Urheilukoulutoiminta on määritelty koulukohtaisessa OPS:ssa
Urheiluyläkoulutoiminnan koordinointiin sekä koulujen, seurojen ja huoltajien yhteistyöhön osoitetaan riittävä määrä
resursseja (uusi)
Urheiluyläkoulussa on nimetty koordinaattori, jolle on osoitettu riittävästi työaikaa (uusi)

Urheiluyläkouluverkoston rakentaminen ja koordinaatio
Olympiakomitea koordinoi valtakunnallista urheiluyläkouluverkostoa ja
urheiluakatemia alueellista verkostoaan
Paikallinen urheiluakatemia vastaa alueellaan urheiluyläkoulutoiminnan
kehittämisestä ja verkoston rakentamisesta
Urheiluakatemia on yhteydessä Olympiakomiteaan ja esittää uutta, kriteerien
mukaisesti toimivaa koulua urheiluyläkouluksi ja/tai nykyisen
urheiluyläkokeilun koulun vakinaistamista
Urheiluakatemia ja koulu varmistavat toimintaedellytykset kunnan viranhaltijan
tai lautakunnan päätöksellä. Olympiakomitea on tukena valmistelussa
tarvittaessa (esim. puoltavat lausunnot).

Urheiluyläkoulun koordinointi
Arvioinneissa noussut esille tarve urheiluyläkoulujen koordinaatioon. Esitykset päivitettävään ohjeistoon:
Urheiluyläkoulutoiminnan koordinointiin sekä koulujen, seurojen ja huoltajien yhteistyöhön osoitetaan riittävä määrä resursseja
Urheiluyläkoulussa on nimetty koordinaattori, jolle on osoitettu riittävästi työaikaa

Koululla urheiluyläkoulukoordinaattori
Työhön osoitettu työaikaa (2-6h/vko)

Urheilevan oppilaan hyvinvointi ja henkilökohtainen ohjaus
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen ja yhteistyö koulun henkilöstön kanssa
Koulun moniammatillisen työryhmän kanssa työskentely
Yhteistyö urheiluakatemian ja urheiluseurojen kanssa

Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkouluissa
Motoriset perustaidot
7.
luokka

Liikkumistaidot
Tasapainotaidot
VälineenkäsittelyTaidot

Fyysiset
ominaisuudet
Nopeus
Liikkuvuus
Muut

Psyykkiset taidot
Ilo ja innostus
Vahva itsetunto
Itsesäätelytaidot

Elämäntaidot
Reilu peli
Elämänhallinta
Hyvinvointi: ravinto, uni ja
fyys. aktiivisuus
Terve urheilija

8.
luokka

Välineenkäsittelytaidot
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
Välineenkäsittelytaidot

Voima
Liikkuvuus
Muut

Vahva itsetunto
Itsesäätelytaidot
Ilo, innostus ja
intohimo

Terve urheilija
Hyvinvointi: ravinto, uni ja
fyys. aktiivisuus
Elämänhallinta
Reilu peli

+
opettajan PPdiat

Lajivalmennus

Lajivalmennuksen
sisältösuositukset
lajiliiton
valmennuslinjauksen
mukaan

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

Helsinki
Mukana noin 1050 nuorta urheilijaa, 7 urheiluyläkoulua, 4 liikuntapainotteista, 6 lähikoulua.
Urheiluyläkouluissa kaksi aamua, liikuntapainotteisissa ja lähikouluissa yksi aamu. Harjoitukset
alueittain (alueellinen osaamiskeskus).
Päivä

Maanantai

8-10

14-16

16-18

Keskiviikko

Urhea-aamu

10-12
12-14

Tiistai

Torstai

Urhea-aamu
Kasva
Urheilijaksi

Liikuntatunnit
Kaupungin
harrasteaukko,
seuraharjoitus

Perjantai

Onnistumisen edellytykset
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 kasvatuksessa liikunnalliseen elämäntapaan
Laadukas toiminta varmistetaan liikunnanopettajien ja alueen osaavimpien valmentajien
yhteistyöllä – toimintaa koordinoidaan kaupunkitasoisesti
Koulu-seura -yhteistyön selkeä rakenne
Yhteiset tavoitteet ja toimijoiden selkeät roolit - asioista on sovittu yhdessä ja yhteistyö on
säännöllistä - vastuuhenkilöt tiedossa
Resurssit: aika-, osaamis- ja talousresurssit
Toiminta on rakenteissa eikä perustu vain yksittäisten ihmisten välillä tehtyihin sopimuksiin.
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Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto ja kriteerit:
Urheiluyläkoulut
Seurojen, koulun ja urheiluakatemian suunnitelmallisella yhteistyöllä mahdollistetaan yli 20 h
viikoittainen liikunnan, harjoittelun ja urheilun kokonaismäärä.
Urheiluakatemian urheiluyläkoulut mahdollistavat vähintään 10 h liikuntaa ja harjoittelua
kouluviikon yhteydessä urheiluseurojen kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Urheiluyläkouluja on jokaisessa urheiluakatemiaympäristössä. Kumppanuussopimuksien ja
säännöllisten tapaamisten avulla varmistetaan urheiluyläkoulutoiminnan laatu ja kriteerien
toteutuminen urheiluyläkouluissa.
Yhteiset sisällöt ohjaavat päivittäistä toimintaa. Urheiluakatemian yläkouluissa toteutetaan Kasva
Urheilijaksi -linjausten mukaista yleisvalmennusta sekä lajin linjaamaa lajivalmennusta.
Liikunnanopettajat ja seurojen ammattivalmentajat yhteistyössä rakentavat kehittävää arkea,
huomioivat eri tavoitetasot ja tunnistavat yksilöiden tarpeet. Harjoittelu on monipuolista, ohjaa
omatoimisuuteen ja lisää nuoren omistajuutta.
Nuorelle syntyvät hyvät valmiudet urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin. Uraohjaus tukee
urheilijan siirtymää siihen toisen asteen urheiluoppilaitokseen, jossa on urheilijan kehittymiselle
parhaat edellytykset lajin ja valmentautumisen näkökulmasta.

Urheiluyläkouluverkoston rakentaminen ja koordinaatio
Olympiakomitea koordinoi valtakunnallista urheiluyläkouluverkostoa ja
urheiluakatemia alueellista verkostoaan
Paikallinen urheiluakatemia vastaa alueellaan urheiluyläkoulutoiminnan
kehittämisestä ja verkoston rakentamisesta
Urheiluakatemia on yhteydessä Olympiakomiteaan ja esittää uutta, kriteerien
mukaisesti toimivaa koulua urheiluyläkouluksi ja/tai nykyisen
urheiluyläkokeilun koulun vakinaistamista
Urheiluakatemia ja koulu varmistavat toimintaedellytykset kunnan viranhaltijan
tai lautakunnan päätöksellä. Olympiakomitea on tukena valmistelussa
tarvittaessa (esim. puoltavat lausunnot).

Urheiluyläkouluverkoston rakentaminen ja koordinaatio
Urheiluyläkoulu toimii alueellisena
osaamiskeskuksena
tekee yhteistyötä muiden yläkoulujen kanssa

sitoutuu urheiluakatemian ja kunnan yhteiseen
toimintamalliin ja rakenteeseen, sekä toteuttaa sitä
sovitusti
tekee säännöllistä yhteistyötä
seurojen kanssa

mahdollisesti jokin erityinen osaamisen
alue valtakunnan verkostossa

Ratkaistava yhtälö:
Seurojen, koulujen ja urheiluakatemian
suunnitelmallisella yhteistyöllä mahdollistetaan yli
20 h viikoittainen liikunnan, laadukkaan harjoittelun
ja urheilun kokonaismäärä,
josta urheiluyläkoulut mahdollistavat vähintään 10 h
liikuntaa ja harjoittelua kouluviikon yhteydessä.

Olympiakomitean tuki
Urheiluyläkoulut saavat käyttöönsä Olympiakomitean määrittelemän statuksen
ja logon
Yritysyhteistyön kautta saatavaa valmentajien palkkatukea kohdennetaan
urheiluyläkouluille
Urheiluakatemiaverkosto tarjoaa vuosittaista koulutusta sekä
verkostotapaamisia sekä asiantuntija-apua
Olympiakomitea tuottaa toimintaa tukevaa sisältöä, materiaalia ja viestintää

URHEILUYLÄKOULUTOIMINNAN
OHJEISTO 2017-2020

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

Urheiluyläkouluohjeisto
Urheilukoulun tavoite on mahdollistaa liikuntaa/urheilua 10h->/koulu vko klo 8-16 välillä (esim. 7.lk/6-10, 8.lk/8-10vkt, 9.lk/10>vkt)

Kiinteä lajiliitto ja seurayhteistyö, mahdollisia painopistelajeja (Urheilijan polku, koulu-lajiliitto-seura sopimus)
Liikunnanopettajat ja opettajavalmentajat mukana esim. yleisvalmennuksen vetäjänä
On mukana mahdollisessa valtakunnallisessa valintakoejärjestelmässä
Urheilukoululle laaditaan visio ja vuosittaiset tavoitteet. Koulukohtaista toimintasuunnitelmaa kehitettään yhteistyössä
urheiluakatemian kanssa
Koulu on alueellinen osaamiskeskus
Urheilijaa toisen asteen opintoihin valmistava opinto-ohjausjärjestelmä
Koulu osallistuu alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostotapaamisiin sekä sitoutuu osaamisen kehittämiseen ja yhteistyöhön.
On mukana koulun henkilöstön huomioimisen kehittämisohjelmassa
Urheilukoulutoiminta on määritelty koulukohtaisessa OPS:ssa
Urheiluyläkoulutoiminnan koordinointiin sekä koulujen, seurojen ja huoltajien yhteistyöhön osoitetaan riittävä määrä
resursseja (uusi)
Urheiluyläkoulussa on nimetty koordinaattori, jolle on osoitettu riittävästi työaikaa (uusi)

Urheiluyläkoulukokeilu
Kokeilu 1.8.2017-2020 (+2 v)
Urheiluyläkoulukokeilu on kokonaisuus. Ensimmäisen kolmen vuoden aikana kehitetään valtakunnallista
urheiluyläkoulutason toimintamallia Olympiakomitean kriteerien ja ohjauksen mukaisesti
Mukaan lähtevät koulut ovat osa urheiluakatemiaverkostoa ja saavat Olympiakomitean
urheiluyläkoulustatuksen. Koulut sitoutuvat yhteiseen valtakunnalliseen koordinointiin, kehittämistoimintaan,
seurantaan ja arviontiin. Seurannan ja arvioinnin toteuttamisesta vastaa Kilpa- ja huippu-urheilun
tutkimuskeskus.
Soveltuvuuskokeena Olympiakomitean hyväksymä valtakunnallinen soveltuvuuskoe
Urheilijana kasvaminen –valinnaisuus (2h/vko) lisätään kokeiluryhmän viikko-ohjelmaan
Koulu mahdollistaa lukujärjestykseen liikuntaa/urheilua 10h->/kouluviikko ~klo 8-16 välillä
Digioppimishanke kokeiluryhmällä koulun määrittelemällä tavalla
Kokeilun avulla rakentuu malli, jossa oppilas saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia
opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen

Tavoitteena on malli, jossa osa koulupäivään liittyvistä harjoituksista korvaa esim. seuran iltaharjoituksen.

