
Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017

Ryhmien 
yhteenvedot



Mitä osaamista suomalaisessa urheilussa tulisi kehittää?

Vanhempien osaaminen

koulujen-seurojen-lajien yhteistyö

Valmennusosaaminen

Valmennusosaaminen : psyykkinen valmennus/ymmärrys

Valmennusosaamisen hyödyntäminen laajemmin: erikoisosaamisen hyödyntäminen

Valmennusosaamisen kriteerit: valtakunnallinen ja lajikohtainen

Valmennustoiminnasta ammatti, jolloin onnistuisi pitkäjänteinen osaamisen kehittäminen 
työsuhteessa

Osaamista kaikilla sektoreilla – yli lajien, maantieteellisesti… 

Kokonaisuuden ymmärtäminen (urheilija keskiössä)

Nivelvaiheet

Ymmärrys kv-tason tekemisestä
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Kenellä vastuu urheilijasta? Eri toimijoiden roolit urheilijoita kohtaan

Urheilijan oma vastuu omasta kasvamisesta ja kehittymisestä (elämäntaitojen opettamista)

Urheilumarkkinointi – urheilun profiilin nostaminen - Urheilukansa vai menestyskansa

Seurojen toiminta: yhteistyö oppilaitosten kanssa, kehittäminen

Testaus

Johtaminen

Priorisointi

Johtamisfilosofia

Millaista on hyvä johtaminen? Miten sitä voi mitata? Tavoitteet, raamit

Kuka tekee mitäkin?

Valmentajille lisää osaamista urheilijan urheilun ulkopuolisen toiminnan tukemiseen 
kiinnostus esim. opiskeluasioihin  osa työnkuvaa 

Valmentajien yksilölliset polut /yksilölliset kehitystarpeet
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Miten osaamista tulisi jakaa huippu-
urheiluverkostoon? 

Tutortoiminta

Valmentaja-ammatti, rakenteet jne.  osaamisen jakaminen ”pakolliseksi”

Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä joka toiminnan tasolle lisää

Kohtaamiset, selkeät toimintatavat, erilaisin toimintamallein esim. otojen koulutus

Liikunnanopettajien koulutus

Yhteisöllisyys, luottamus, tuttuus

Seminaarit, verkkosivustot

Urheilijanpolku alkamaan vielä nykyistä aiemmin (vanhemmat mukaan toimintaan)

17.5.2017 4



Kv-vaihto, jossa huomioidaan top-paikan lisäksi valmennus, opiskelu. Lajiliitot voisivat 
olla aktiivisia kertomalla, missä lajit treenaavat minäkin vuodenaikana - nämä tiedot 
kerättäisiin yhteen paikkaan/sivustolle

Yläkouluun urheilijan 10-luokka eli myös yläkouluun mahdollisuus opiskella pidempään

Urheilijan arjen hallinnan kokonaisuus

Osaajaresurssit tarvitsee saada vapaammin liikutettaviksi 

Tutkitun tiedon ja toimenpiteiden/toimintatapojen jakaminen keskitettyyn paikkaan 
 esim. rasitusvammat, miksi niitä tulee? Miten niitä voi välttää?

Verkostotapaamiset

Nuoret itse tapaamisiin mukaan

Tapaamiset varsinaisiin toimintaympäristöihin 
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Lajien/valmentajien välisen osaamisen jakaminen  vielä vahvemmin sanoista 
tekoihin, Valmentajien aito tiimityö (esim. fysiikka, laji) 

Valmentajayhteisötoiminta  johdettu, rakenteet  valtakunnallinen malli, 
mitä toteuttaa

Lajien välinen yhteistyö myös urheilijat, esim. kuntoutusvaiheessa

Sitoutuminen  koko oppilaitos ja muu verkosto urheilijan ympärillä + urheilija 

Tietojen soveltaminen käytäntöön (tietoa on, mutta arjen käytäntö ei silti toimi)

KV-tason toimintaympäristö

Parhaat urheilijat parhaiden kanssa, parhaassa valmennuksessa, parhaassa ympäristössä
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Hyvät käytänteet avoimesti jakoon myös eri lajien välillä 

Valmennuslinjausten jalkauttaminen – lajiliitto ja seurat

Käytännönläheisiä ratkaisuja näkyväksi

Konkreettisia malleja

Miten urheilijaksi kasvamisen kokonaisuus rakennetaan?
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Muuta esille tullutta:

”harrastustakuu verotukseen” – kuten kotitalousvähennyksetkin..

Suomalaisen urheilukulttuurin kehittäminen (liikunta luontaiseksi osaksi lasten arkea esim. 
pihapelit)

Kuormitus – arkipäivä

Koulu, seuranta

Pienet asiat vielä paremmiksi – kokonaisuus hallinnassa

Kohti ratkaisevia yksityiskohtia

Seurojen vai jopa koulujen joukkueet sarjoissa – arjen turha matkustelu pois

Joustava koulupäivä

Opettajien kokonaistyöaika

Käyttämättömät ajat urheiluhalleissa tehokkaammin käyttöön edullisemmilla hinnoilla

Kerhotoiminta – ehjempi arki nuorelle, kokonaisjaksaminen

Koululiikunnan määrän lisääminen, oppivelvollisuus hoidetaan joustavasti eikä vain istumalla 
koulunpenkillä
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Työssäoppimiset/koulutussopimukset olisi mahdollista ympäri Suomen eri oppilaitosten välillä (urheilija voisi osallistua 
valmennukseen myös muiden oppilaitosten järjestämänä)

Valmennuksen koordinaatio paremmaksi

Kokonaiskuormitus, terveys, vammojen ehkäisy, akatemiavalmentaja, seuravalmentaja & koulu & koti yhteistyössä kohti 
yhteistä tavoitetta

Siirtyminen yläkoulusta 2.asteelle (iso muutos tällä hetkellä)

Urheiluyläkoulutesteissä lajiosaamisen huomiointi?  pääsevätkö oikeasti potentiaalisimmat (lajissa) sisään?

Plussaa yläkoulusysteemin luominen ja kehittäminen

Urheiluyläkoulun testien tämän hetkinen sisältö sopisi paremmin alakoulun valintakokeeksi

Omatoiminen liikkuminen / harjoittelu ratkaisevaa

Yläkoulurakenteeseen lisää joustavuutta  osaamisen tunnistaminen  urheilussa hankitun osaamisen tunnustaminen 

Huippuihin panostaminen

Urheilusuoritusten aiempaa suurempi hyväksiluku opinnoissa

Sisäoppilaitosjärjestelmä (esim. kulkemiseen eri paikkoihin ei kulu aikaa)

Joustava urheilun ja opintojen kokonaisuus (riittävästi aikaa) 

Annetaanko kaikkien kukkien kukkia? Lajien keskittäminen?

Toimeentulo toisen asteen koulutuksen jälkeen
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