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Valmentajien palkkatuki 2020-2021

OK:n yritysyhteistyön kumppanuuksien ja Nuorelle siivet -
kampanjan avulla palkkatuki on saman suuruinen kuin viime 
vuonna

Lahjoituksia voi tehdä edelleen ja ne voi kohdentaa haluamalleen 
urheiluakatemialle nuorellesiivet.fi -sivustolla

Tuki on 2.500 € (vastaava omavastuu)

Tuen hakijana on urheiluakatemia

Hakuaika 19.3.-17.4.2020

Tuen saajista ilmoitetaan toukokuun alussa



Valmentajien palkkatuki

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



Osana Olympiakomitean ja OP:n yhteistyötä paikallisille osuuspankeille tarjotaan 
mahdollisuutta Kasva urheilijaksi -harjoituskirjojen lahjoittamiseen yläkoululuokalle sekä 
samalla koulutuksen mahdollistaminen opettajille. 

Lahjoitusaikaa on huhtikuun loppuun asti OP:n sisäisen Liikuttamo-palvelun kautta. 



Urheiluakatemiasta tukea urheilijaksi kasvuun ja huippu-
urheilijan ammattiuralle

Sisällöt urheilijan kokonaisvaltaisen kehittymisen tueksi 6-7 vuoden matkalle



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
Suomenkieliset 1 – 3 Kasva urheilijaksi –harjoituskirjat painettuna ja digitaalisena versiona

Ruotsinkieliset 1 – 3 Kasva urheilijaksi –harjoituskirjat painettuna ja digitaalisena versiona, 
3. kirja valmis viimeistään elokuussa

PAINETUT KIRJAT: Tilauslomake toimitetaan sähköpostitse viikolla 12

Painetun kirjan hinta 8 €/ kpl

Urheiluyläkouluilla oma tilauslomake

Tilaus 4.5 mennessä, kirjojen toimitus kouluille kesäkuun alussa tai syksyllä

DIGITAALISET KIRJAT: Saatavilla Yläkoulutoiminnan aineistopankista

PDF:t maksutta ladattavissa urheiluakatemioiden verkostokouluille

Sähköisesti täydennettävät kirjat huhtikuussa



Kasvata urheilijaksi – Vanhempien opas- ja tukimateriaali

Lasten ja nuorten urheilussa vanhemmat ovat keskeinen tekijä, joita ei voida ainakaan urheilijaksi kasvamisen 
näkökulmasta sivuuttaa (Aarresola 2014).

Kirja on tarkoitettu yläkouluvaiheen nuorten vanhemmille.

Kirjan tavoitteena on lisätä vanhempien valmiuksia ja ymmärrystä nuoren urheilijan kokonaisvaltaiseen 
tukemiseen.

Liikuntaa ja urheilua mahdollistavan ja tukevan toimintaympäristön rakentaminen.

Urheilijan polun valintavaiheen laatutekijöiden huomioiminen vanhempien näkökulmasta.

Intohimo – Systemaattinen harjoittelu – Vahvat lajitaidot – Terve urheilija.

Tietoa ja tukea mm. vanhempien roolista urheilijan polulla, nuoren urheilijan psyykkisen kehittymisen 
tukemisesta sekä toisen asteen valinnasta ja siihen valmistautumisesta.

Kouluille syksyllä 2020.
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VALITSE 
NUUSKATTOMUUS

Tavoitteena nuorten nuuskan 
käytön vähentäminen



Suomen Olympiakomitea pyrkii 
osana urheiluyhteisön 

vastuullisuusohjelmaa lisäämään 
tietoisuutta nuuskan haitoista ja 
vähentämään nuorten nuuskan 

käyttöä



TOIMENPITEET

• Valitse nuuskattomuus -
koulukiertue

• Valitse nuuskattomuus –
tuntimalli

• Kasva Urheilijaksi 
harjoituskirja

-nuuskamateriaali



KOULUKIERTUE 2019

• 18.11. Kotka
Langinkosken koulu 

• 19.11. Lappeenranta
Kesämäen koulu, Kimpisen koulu 

• 20.11. Savonlinna 
Talvisalon koulu, Tanhuvaaran urheiluopisto 

• 21.11. Jyväskylä 
Kilpisen koulu, Viitaniemen koulu 

• 22.11. Kuopio
Hatsalan koulu, Jynkänlahden koulu 



KOULUVIERAILUIDEN PALAUTE JA 
VAIKUTTAVUUS

• 57,5 % oppilaista antoi tunnille parhaan arvosanan. Vastausten 
keskiarvo (asteikolla 1-4) oli 3,4. 

• 72,4 % oppilaista oppi tunnilla uutta tietoa nuuskan 
vaikutuksista terveyteen ja/tai urheilusuoritukseen.

• 49,7 % oppilaista vastasi ”Kyllä, on mahdollista, että suhtaudun 
oppitunnin jälkeen nuuskan käyttöön aiempaa kielteisemmin.” 

PALAUTE JA 
VAIKUTTAVUUS



JATKOSUUNNITELMA

• Koulukiertue jatkuu syyskaudella, valitaan 5 koulua

• Tuntimallien ja diojen työstö

• Yläkoulumateriaalin viestintä

- materiaalipankki, uutiskirje, Teams

• Tähtiseura- ja Päihdepäivät



Seitsemäs valtakunnallinen 
yläkouluseminaari 

11.-12.3.2021

tai 

6.-7.5.2021


