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Urheiluakatemia- ja 
valmennuskeskustoiminnan

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.



Kansalliset ja paikalliset 
suunnitelmat

Urheiluakatemia- ja valmennuskeskusohjeisto
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/06/adf17662-urheiluakatemia-ja-
valmennuskeskustoiminnan-ohjeisto.pdf

Turun Seudun Urheiluakatemian 
tulevaisuussuunnitelma 2024
https://www.urheiluakatemia.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_seudun_urhe
iluakatemia_-suunnitelma_office.pdf

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/06/adf17662-urheiluakatemia-ja-valmennuskeskustoiminnan-ohjeisto.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/06/adf17662-urheiluakatemia-ja-valmennuskeskustoiminnan-ohjeisto.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/06/adf17662-urheiluakatemia-ja-valmennuskeskustoiminnan-ohjeisto.pdf
https://www.urheiluakatemia.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_seudun_urheiluakatemia_-suunnitelma_office.pdf




Kenelle urheiluoppilaitos sopii

• Urheiluoppilaitokset on tarkoitettu tavoitteellisesti 
valmentautuville nuorille urheilijoille, jotka tavoittelevat 
kansainvälistä menestystä tai ammattilaisuutta lajissaan.

• Urheiluoppilaitoksessa opiskeleva urheilija on 
motivoitunut ja sitoutuu urheilijan elämään ja suureen 
harjoitusmäärään.

• Hoitamaan opiskeluvelvoitteensa hyvin.



Lukioon vai ammatilliseen 
oppilaitokseen

• Mitkä ovat nuoren tavoitteet urheilun 
ulkopuolella?

• Mikä koulutus antaa parhaan jatko-
opiskelukelpoisuuden vai onko tavoitteena tietty 
ammatti?

• Urheilulukioon pääseminen edellyttää Turussa 
7,3 KA. 



YDINTEHTÄVÄ
• Edistää lajissaan huipulle pyrkivän urheilijan:

• Opiskelumahdollisuuksia ja ammattiin valmistumista 
(kaksoisura)

• Päivittäisen valmentautumisen laatu
• Ammattivalmentajat ja olosuhteet

• Urheilun asiantuntijatoiminta saatavilla



Urheiluvalmennus
• Avoin kaikkien lajien urheilijoille

• Lajivalmennusta 15 lajissa

• Ominaisuusvalmennus

• Kupittaan ja Impivaaran keskittymät

• Urheilijakuljetus aamuisin harjoituspaikoilta kouluun

• Kehity huippu-urheilijaksi -kurssi



URHEILUN JA OPISKELUN 
YHDISTÄMINEN

Opintojoustot

Valmentajat läsnä joka päivä

Osaavat, urheilua tukevat opettajat

Henkilökohtainen valmennus- ja opintosuunnitelma

Ohjauskeskustelut (valmentajat / opettajat)

Tenttiakvaario

Uusinta – ja rästikoepäivät



URHEILUVALMENNUS

Tehoryhmävalmennus mahdollista ensimmäisen vuoden 
keväällä

Opiskeluaika 4 vuotta

Lukujärjestysratkaisut

Asiantuntijatoiminta

8-9.20

10-11.15

11.30-13.15

13.30-14.45

14.50-16.05



HAKEMINEN
Kerttulin lukion (etä)infotilaisuus ke 19.1.22 klo 18.30

Normaali haku opintopolku.fi. HAKUAIKA 22.2-22.3.2022

Urheilijatiedot haun yhteydessä opintopolkuun (ei erillinen 
lomake)

Taito- ja ominaisuustestit TO 14.4.2022

Kaikki hakijat osallistuvat testeihin. Tarkemmat tiedot ajoista ja 
paikoista verkkosivuilta.

Testeihin ei lähetetä kutsua.



VALINTA OPPILAITOKSEEN

Keskiarvo (lukuaineet+liikunta)  max. 10

Lajiliittopisteet max. 5

4.2-5 lajinsa huippulahjakkuus

3.1-4.1 ikäluokkansa MJ-urheilija

2.1-3.0 Alueellinen taso

Soveltuvuuspisteet max. 5

Testipäivä to 14.4.22: lajitestit, haastattelu, ominaisuustesti

Kaikille ominaisuustestit: www.kasvaurheilijaksi.fi 

Yhteispistemäärä max.20 

Keskiarvon oltava vähintään 7,3



Turun ammatti-instituutti

9.12.2021



Turun ammatti-instituutti

Turun ammatti-instituutti (TAI) toimii osana Turun Seudun 
Urheiluakatemiaa ja tarjoaa urheilijoille ammatillista 
koulutusta

Urheilija voi hakeutua mille tahansa Turun ammatti-
instituutin tarjoamista koulutusaloista

Koulupäivän aikana tapahtuva urheiluvalmennus on osa 
opiskelijan opintoja ja urheilusta kertyy osaamispisteitä 
(mahdollista jopa 36 ospia).



Valmennusajat sijoittuvat aamupäivän tunneille 2-4 kertaa 
viikossa ja harjoittelu toteutetaan Turun Seudun 
Urheiluakatemian ammattivalmentajien johdolla. 

Työssäoppimisjaksot, työpäivät -> harjoittelu onnistuu 
normaalisti

Lajeissa, joissa ei järjestetä lajivalmennusta, urheilija voi 
harjoitella yleisvalmennuksen harjoitusryhmässä

Urheilun ja opintojen yhdistämisessä tukena vastuuopettajat, 
opinto-ohjaajat, ammatillisen koulutuksen 
valmennusvastaava, Turun Seudun Urheiluakatemian eri 
lajien valmentajat sekä asiantuntijat.



Sporttipolku Liiketaloudessa
Ammatilliset valinnaiset osat 90 osp:

Huippuosaajana toimiminen 15 osp +

palvelumuotoilua, myyntiä, logistiikkaa, 

projekteja ja markkinointia.

Oma ryhmä urheiluakatemialaisille, 

hakijoita 2021 oli 41, valittu 25

Lajivalmentajat ja TAI:n
valmennusvastaava tekevät tiivistä 

yhteistyötä.

Lukujärjestys mahdollistaa mm. 

aamuharjoitukset

INFO-tilaisuus Ruiskadun kampuksella ti 18.1. klo 17.30










