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Huippu-urheilu on mahdollista yhdistää kor-
keakouluopiskeluun. Urheiluakatemian kautta 
urheileva opiskelija saa joustavan opintopolun.

Henkilökohtaistamalla opetussuunnitelmaa voi 
lyhentää tai pidentää opiskeluaikaa ja muokata 
omiin harjoittelutarpeisiin soveltuvammaksi. 

Joustavuus, monimuotoistaminen
helpottavat opintojen aikatauluttamista ja
yhdistämistä urheilun tuomiin haasteisiin.
Liiketaloudessa alkaa ensi syksynä uusi
urheilujohtamisen kokonaisuus.

Johanna Koivula
lehtori

CASE SeAMK Liiketalous 

Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemiassa voit yhdistää SeAMKissa opiskelun ja urheilun, samalla mahdol-
listaen hyvät tulokset urheilussa ja opinnoissa. Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia tarjoaa valmennusta 
mm. jalkapalloon, jääkiekkoon, koripalloon, lentopalloon, painiin, pesäpalloon, salibandyyn ja yleisur-
heiluun. Pääset harjoittelemaan Kuortaneen Urheiluopiston huippuluokan tiloissa. Kuortane ei ole ainoa 
harjoittelupaikka, vaan monet urheilijat harjoittelevat päivittäin laadukkaissa tiloissa Seinäjoella, Ilma-
joella tai Lapualla. Myös näissä akatemiaa tarjoaa harjoittelupaikat ja valmennusta. Nämä tilat yhdis-
tettynä SeAMKin laadukkaaseen kampukseen, tarjoavat sinulle mitä mainioimman ympäristön kehittyä 
opiskelijana ja urheilijana.

  Urheiluakatemia
Urheiluakatemia tarjoaa tukea urheiluun valmennuksen ja harjoitus-
paikkojen sekä muiden tukipalvelujen (mm. testaus-, lihashuolto- ja 
terveyspalvelut) kautta. Saat myös tukea henkilökohtaisen opinto- ja val-
mennussuunnitelman laatimiseen, jonka avulla edistät korkeakouluo-
pintojasi. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadit yhdessä SeAMKin 
opinto-ohjaajan tai koulutuspäällikön kanssa. Hakuinfo löytyy sivulta: 
https://epurheiluakatemia.fi/hakuinfo/

SeAMKissa opiskelet lähellä Seinäjoen keskustaa upealla Frami Kam-
puksella. Meillä opiskelijaa arvostetaan ja opetuksen laatu on korkea. 
SeAMKissa panostetaan kansainvälisyyteen, ja opetuksessa korostuvat 
yrittäjyys ja työelämälähtöisyys. SeAMK on valtakunnan huippua valmis-
tuneiden työllistymisessä. Tuoreen vuoden 2020 valtakunnallisen opis-
kelijapalautekyselyn (AVOP) mukaan SeAMK on Suomen paras ammatti-
korkeakoulu. SeAMKissa on Suomen paras opiskelutyytyväisyys, parhaat 
opiskelun tukipalvelut, parhaimmat oppimisympäristöt ja parhaat palau-
te- ja arviointikäytännöt. 

SeAMK

https://epurheiluakatemia.fi/hakuinfo/


SeAMKissa voit opiskella opintoihin ja urheiluun
liittyviä yhteisiä teemoja urheilua hyödyntäen
• viestintä, yhteistyösuhteet ja esiintyminen
• hyvinvointiosaaminen (sis. mm. ravitsemus, itsetuntemus,
   psyykkinen itsesääntely)
• talous ja markkinointi (mm. brändäys)
   työelämävalmiudet (mm. oman osaamisen tunnistaminen)

Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953 (restonomi)
Sarita Ventelä, puh. 040 680 7640 (bio- ja elintarviketekniikka)
Anu Katila, puh. 040 830 2430 / Jussi-Matti Kallio,
040 680 7150 (agrologi)

Päivi Uitti, puh. 040 830 2442 (International Business)
Johanna Koivula, puh 040 830 2400, opinto-ohjaaja (liiketalous)
Johanna Ikola, puh. 040 868 2005 (kulttuuri)

Suzana Zegrea, puh. 040 830 2189 (Nursing)
Marjut Koivisto, puh. 040 680 7190 (fysioterapia)
Virpi Salo, puh. 040 830 0436 (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja)
Pirjo Takala, puh. 040 830 2167 (sosiaaliala)

  Heikki Heiskanen, puh. 040 830 4269 (konetekniikka)
  Jorma Mettälä, puh. 040 830 7481 (automaatiotekniikka)
  Marita Viljanmaa, puh. 040 830 2192 (rakennustekniikka)

SeAMKin Urheiluakatemia yhteyshenkilö
Päivi Vähäsalo, suunnittelija opiskelijapalvelut  040 830 4185

• itsensä johtaminen
• johtaminen ja tiimityö
• kansainvälisyysosaaminen
• digitaalinen osaaminen

seamk.fi

Lue lisää: seamk.fi/urheiluakatemia

Esimerkkejä akatemiaopintoihin liittyvistä opintojaksoista
Urheilujohtaminen
• Urheiluliiketoiminta 5 op
• Urheilumarkkinointi 3 op
• Urheilijan brändin rakentaminen 2 op

E-urheilu
• Teknologia ja arki 3 op
• Hyvinvointiteknologia 3 op
• Internet-markkinointi 3 op
• Luovuuden ja innovaatioiden johtaminen 2 op
• Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 op

Opiskelupaikkaa SeAMKista haetaan normaalin hakumenettelyn 
kautta korkeakoulujen yhteishaussa tai erillishauissa osoitteessa: seamk.fi/haku

SeAMKin opinto-ohjaajat auttavat sinua Urheiluakatemia-asioihin liittyen.

Hakeutuminen Urheiluakatemiaan
SeAMKiin tutkinto-opiskelijaksi valittuna urheilijana voit hakeutua tietyt ehdot täytettyäsi Urheiluakatemiaan.
Urheiluakatemia on tarkoitettu kansallisella tai kansainvälisellä tasolla oleville tai sinne pyrkiville urheilijoille,
jotka ovat sitoutuneet opiskelujen suorittamiseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun.


