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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.

Toimintaympäristöt
lukuina 2020
19 urheiluakatemiaa,
9 valmennuskeskusta
Valmentajia 1035, joista
päätoimisia 569
Urheilijoita
Korkea-asteella 1351
Toisella asteella 5715
Yläkouluissa 9455
Ei-opiskelevat 1355

30 toisen asteen
urheiluoppilaitosta
Verkostossa mukana 160
yläkoulua, joista 25
mukana
urheiluyläkoulukokeilussa

Paraurheilijoita yhteensä 87
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Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset
Edistävät yksilön kehittymistä ja menestymistä urheilijana
Mahdollistavat urheilijan ammattiuran sekä urheilun, koulunkäynnin, opiskelun
ja/tai työelämän yhdistämisen
Tarjoavat harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet
Tukevat tasapainoisen elämänuran rakentumista, jossa urheilija kasvaa
ottamaan vastuun itsestään
Kehittävät päivittäistä valmennus- ja asiantuntijaosaamista
Rakentavat yhteistyötä urheilun toimijoiden välillä
=> tavoitteena urheilijan hyvä päivä!
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Ohjeistoon pääset tästä

Kaksoisura
Yläkoulut

2. aste

Seurojen, koulun ja urheiluakatemian
suunnitelmallisella yhteistyöllä mahdollistetaan yli
20 h viikoittainen liikunnan, harjoittelun ja urheilun
kokonaismäärä.

Urheilun vaatimukset huomioidaan opintojen
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhteiset sisällöt ohjaavat päivittäistä toimintaa.
Liikunnanopettajat ja seurojen ammattivalmentajat
yhteistyössä rakentavat kehittävää arkea,
huomioivat eri tavoitetasot ja tunnistavat yksilöiden
tarpeet.

Kahden päivittäisen harjoituksen tekeminen
mahdollistuu oppilaitoksen, lajin ja
urheiluakatemian yhteistyöllä.
Valmennus on huippu-urheilun näkökulmasta
laadukasta. Valmentautumisen tavoitteena on
urheilijan kehittyminen ja kansainvälinen menestys.

Harjoittelu on monipuolista, ohjaa
omatoimisuuteen ja lisää nuoren omistajuutta.

Osallistuva asiantuntijatoiminta on osa lajien
valmennusprosessia.

Tavoitteena on laajentaa valtakunnallista
yläkouluverkostoa ja verkostossa yli 50
urheiluyläkoulua.

Kaksoisuratyössä painopiste huippuvaiheen
urheilijoiden kansainvälisen menestyksen
varmistamisessa.
Tuetaan hallittua urasiirtymää.
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Valmennus
Urheilijoiden kannalta on välttämätöntä, että kaikilla urheilijan valmennukseen ja
sen tukitoimiin osallistuvilla henkilöillä on yhteiset tavoitteet sekä ymmärrys
keinoista toimia urheilijan kanssa urheilijan parhaaksi. Tämä vaatii aktiivista
yhteistyötä sekä yhteydenpitoa lajin sisällä ja yli lajirajojen sekä eri
asiantuntijoiden kanssa.
Valmennuksen tavoitteena on, että urheilijat kehittyvät ja menestyvät. Tämä
mahdollistuu, kun urheiluakatemiassa ja valmennuskeskuksessa urheilijoita
valmentavat osaavat ammattivalmentajat, valmennus perustuu suomalaisen
valmennusosaamisen malliin ja arvovalintana on jatkuva osaamisen ja toiminnan
kehittäminen.
Lajivalmennuksen osalta valmennus perustuu lajin linjauksiin ja huippuurheilusuunnitelmiin. Urheilijoiden kehittymisen seuranta ja
valmennusprosessien toimivuuden arvioinnin tulee olla keskeistä ja toiminnan
tulee olla raportoitua.
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Asiantuntijatoiminta
Huippu-urheiluverkostossa toimii kuusi valtakunnallista asiantuntijaverkostoa, joita koordinoi
Huippu-urheiluyksikön nimeämät verkostovetäjät.
Asiantuntijaverkostot ovat psyykkinen valmennus, urheilufysioterapia, lääkärit, urheiluravitsemus,
fysiikkavalmennus ja kaksoisura.

Asiantuntijatoiminta linkittyy osaksi urheilijoiden ja lajien valmennusprosesseja. Valmentaja
johtaa prosessia, jossa asiantuntijat ovat mukana.
Tavoitteena on menestystä ja tuloksen tekemistä tukeva toimintakulttuuri, jossa jokainen toimija
toimii yhteisten tavoitteiden suunnassa.
Urheiluakatemia yhdessä Huippu-urheiluyksikön ja lajien kanssa suunnittelee
asiantuntijatoiminnan kohdentumisen arjessa.
Asiantuntijaverkoston toimintatapana on kohdentaa tukitoimet urheilijoiden arkeen ja vahvistaa
valmentajien osaamista. Asiantuntijatuki syntyy valmennusprosessien tavoitteista ja tarpeesta.
Asiantuntijatoiminta kohdistetaan ensisijaisesti kärkilajeihin ja lajien alueellisiin valintoihin.
12. 5. 2020
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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

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

Liikuntapainotteinen koulu
- Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu
- Liikuntaluokka, liikuntaa ja urheilua
koulupäivään liitettynä 6h/vko ->

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

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.

Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkouluissa
Motoriset perustaidot
7.
luokka

Fyysiset
ominaisuudet

Psyykkiset taidot
Ilo ja innostus
Vahva itsetunto
Itsesäätelytaidot

Elämäntaidot

Liikkumistaidot
Tasapainotaidot
VälineenkäsittelyTaidot

Nopeus
Liikkuvuus
Muut

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

Harjoittelu koulun rakenteissa: Salpausselän
urheiluyläkoulu

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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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.

