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Taustaa

• Vantaalla 19 vuosiluokkien 7.-9.koulua, joissa 
oppilaita yhteensä n. 7000
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Taustaa

• Vantaalla 19 vuosiluokkien 7.-9.koulua, joissa 
oppilaita yhteensä n. 7000

• Vantaalla vahva lähikouluperiaate =
• Vähän oppilaaksiottoon vaikuttavaa painotettua opetusta

• Ei erityiskouluja

• Lähes kaikki oppilaat käyvät omaa lähikouluaan
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Taustaa

• Vantaalla 19 vuosiluokkien 7.-9.koulua, joissa 
oppilaita yhteensä n. 7000

• Vantaalla vahva lähikouluperiaate =
• Vähän oppilaaksiottoon vaikuttavaa painotettua opetusta

• Ei erityiskouluja

• Lähes kaikki oppilaat käyvät omaa lähikouluaan

• Vuodesta 2012 alkaen viidessä koulussa Urhea-
toimintaa
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KEVÄÄLLÄ 2015 POHDINTA

• Pääkaupunkiseudun Urhea, Vantaan 
liikuntapalvelut ja opetustoimi aloittivat pohdinnan 
voitaisiinko ”orastavaa toimintaa” kehittää ja 
laajentaa?
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KEVÄT-SYKSY 2015 POHDINTA

• Pääkaupunkiseudun Urhea, Vantaan liikuntapalvelut ja 
perusopetuksen tulosalue aloittivat pohdinnan 
voitaisiinko ”orastavaa toimintaa” kehittää ja laajentaa?

• Pidimme yhdessä useamman palaverin, kolme 
alueellista rehtori-workshoppia, lisäksi asiaa käsiteltiin 
niin perusopetuksen johtoryhmässä kuin 
opetussuunnitelmaryhmässäkin ja niiden tuloksena 
Opetuslautakunta päätti, että 1.8.2016 asteittain alkaa 
vantaalainen Urhea-toiminta kaikissa 7-9-luokkien 
kouluissa.
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Urhea-toiminta Vantaalla kaikissa 
suomenkielisissä yläkouluissa (19 kpl)

Toiminnan tavoite:
• Mahdollistaa yläkouluikäisille nuorille toimivampi arki koulujen ja 

urheiluseurojen yhteistyöllä

• Lisätä monipuolisen liikunnan määrää yhteistyössä koulujen ja seurojen kanssa

• Terveenä urheilijana kasvun tukeminen ja urheiluharrastuksessa mukana 
pysymisen tukemine

• Opintojen hyvä hoitaminen ja oppimistaitojen kehittäminen 2. asteen 
urheilijanpolkua varten



Urhea-toiminta Vantaalla kaikissa 
suomenkielisissä yläkouluissa (19 kpl)

Kenelle tarkoitettu:
• Urhea-toiminta on tarkoitettu oppilaille, jotka harrastavat urheiluseuroissa 

aktiivisesti ja tavoitteellisesti urheilua

• Myös urheiluseuroihin kuulumattomille oppilaille, jotka ovat motivoituneita 
osallistumaan toimintaa Urheisijasopimuksen pelisääntöjen mukaan



Urhea-toiminnan sisältö 7.-8.-lk:t lv 2016-17

• Yleisvalmennuksen Urhea 7. lk kurssi( 1 vvt)

• Monipuolisen yleisvalmennuksen kurssi jonka teemana on 
”Terveeksi urheilijaksi” kasvaminen. Opetuksesta vastaa 
liikunnanopettaja

• Seurojen vetämät laji- ja yleisharjoitukset

• Tiistai aamu n. 7:30-8:30

• Keskiviikko iltapäivä n. 14:30-16:30



Urhea-toiminta, seuraharjoittelun ajankohdat 
kaikilla Vantaan koulualueilla
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Ma Ti Ke To Pe

7.30 - 9.00 Aamuharjoitus 
( 7.lk ja 8.lk) Syksy 
2016 alkaen

(Aamuharjoitus 9.lk, 
syksy 2017 alkaen)

9.00 - 14.00 Urhea kurssi 7. lk ma-pe, 
asteittain laajenee 8-9.lk

14.00-17.00 Iltapäiväharjoitus, YT-
aika, alueiden yhteinen
Koulupäivä päättyy 
kaikilla 14.00



LIIKUNTAPALVELUJEN PANOSTUS

• 1. Kaikki tilat vapautetaan Urheatoimintaan

• 2. Annetaan ilmaiseksi urheiluseurojen käyttöön

• 3. Tuetaan seuroja taloudellisesti Urhea-toiminnan 
järjestämiseen, palkkio vetäjille kohdeseura-
avustuksena
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Pääkaupunkiseudun Urhean rooli

• Koordinoi seuratoimintaa

• Kouluttaa liikunnanopettajia valinnaisainekursseihin 
liittyen

• Aktiivinen kehittämistuki kunnan opetus- ja 
liikuntatoimelle
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Vantaan 
peruskoulujen 
aluejako



Urhean urheilijasopimus
• 7. ja 8. lk:lle siirtyvät  Urhea-toiminnasta kiinnostuneet oppilaat tekevät urheilijasopimuksen 

keväällä 2016

• Jatkossa 6. –luokan keväällä oppilaille esitellään Urhea-toimintaa ja pääkohderyhmä ovat aina 
alkavat 7-luokkalaiset

• Urheilijasopimus toimitetaan oppilaan ja huoltajan allekirjoituksilla varustettuina oppilaan 
urheiluseuran valmentajalle 1.3 mennessä

• Oman seuran valmentaja toimittaa allekirjoitetut sopimukset Urhealle 14.3 mennessä 
skannattuna sähköpostiin tai postilla. 

• HUOM! Eri paikkakuntien ja pienten seurojen urheilijat voivat toimittaa valmentajan allekirjoittaman 
sopimuksen suoraan Urheaan

• Motivoitunut seuraan kuulumaton oppilas toimittaa urheilijasopimuksen suoraan Urheaan.

• Urhea lähettää tiedot urhea oppilaista kouluille 30.3 mennessä

• Rehtori merkitsee urhea oppilaat opetustoimen ohjeiden mukaisesti järjestelmään ja sijoittaa 
oppilaat luokille parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän jälkeen rehtori huolehtii 
valinnaiskurssien toteuttamisesta tarvittaessa naapurikoulun kanssa ja siitä, että 
aamuharjoitusaika on vapaa Urhea-oppilailla. 

• Kaupunki on linjannut iltapäiväharjoituksen ajalle kaikille kouluille henkilöstön kokousajaksi.



TULEVA PROJEKTI

• VAMMAISURHEILU MUKAAN URHEA-TOIMINTAAN
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•KYSYMYKSIÄ – KOMMENTTEJA?
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