
Yläkoulutyön kehittäminen 

Olympiakomiteassa

Yläkouluseminaari 17.3.2016, Jyväskylä



HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016
Urheiluakatemiaohjelma

1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun valmennusprosesseja akatemioissa

• Valmentaja- ja asiantuntijayhteisöjen rakentaminen ja osaamisen lisääminen

• Osallistuva asiantuntijatyö

• Harjoitteluolosuhteiden kehittäminen

2. Johdamme valtakunnallisten akatemioiden ja valmennuskeskusten roolitusta

• Valmennuskeskusten ja akatemioiden yhteinen visio

• Urhean rakentaminen kohti valtakunnallista olympiavalmennuskeskusta

• Painopisteakatemioiden keskinäinen roolitus

• Akatemioiden valtakunnallisten ja paikallisten lajikategorioiden toteuttaminen

3. Vahvistamme yläkoulutoiminnan valtakunnallisia malleja ja urheilukoulutason rakentumista

• Liikuntalähikoulujen määrän kasvattaminen

• Toiminnan laadun kasvattaminen

• Yhteistyö Liikkuva koulu –ohjelman kanssa

4. Rakennamme ja toteutamme suomalaisen kaksoisuramallin (DC) ratkaisut yhdessä verkoston 

osaajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa

5. Vaikutamme valtakunnallisten toisen asteen urheiluoppilaitosten lupien uudelleen organisointiin 

osana huippu-urheiluverkostoa siten, että urheilu-ura ohjaa opiskeluprosessia



Toimintaa ohjaavat periaatteet

• Urheilijan polku on yhtenäinen 
kokonaisuus

• Yhden valmennuksen periaate

• Parhaat yhdessä, parhaassa 
valmennuksessa



Yläkoulutyöryhmä

Kalaja Sami asiantuntijajäsen

Latva-Rasku Jukka Oulu

Paananen Antti puheenjohtaja (OK / HUY)

Pitkänen Seppo Helsinki

Raja Tuomas asiantuntijajäsen

Saari Mika Helsinki

Sahlberg Pertti Turku

Savolainen Jari Helsinki

Seppänen Kari Rovaniemi / Lohja

Tarvonen Simo OK / HUY

Tast Laura Valo

Tiirikainen Mikko Tampere



Kriteeristö, urheiluakatemioiden yläkoulut

Koulut yhteistyössä seurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemioiden kanssa:

Urheiluyläkoulu
Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu

• Urheiluluokka liikuntaa ja urheilua  10 h/vk

Täyttää kansalliset urheilukoulukriteerit

– Mahdollisesti lisäksi liikuntaluokka liikuntaa ja urheilua 6 h/vk 

Liikuntapainotteinen koulu
Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu

• Liikuntaluokka, liikuntaa ja urheilua 6 h/vk 

Liikuntalähikoulu
Lähikoulu  oppilaat omalta oppilaaksiottoalueelta

• Urheiluakatemialuokat 6 h/vk

Urheiluopistot, lajiliitot ja urheiluakatemiat yhteistyössä koulujen kanssa: 

Yläkoululeiritys
Urheiluakatemian Leiritysmalli  Akatemia ja valmennuskeskus järjestävät yhteistyössä

• 7.-9. luokat  4-6 leiriä / vuosi



Urheiluakatemiakoulun 

yleisohjeisto

• Koulu sitoutuu Urheilijan polun tavoitteisiin ja liikunnallisen kulttuurin 

rakentamiseen koulussa 

• Koulu-, lajiliitto- ja seurayhteistyö, joka pohjautuu valtakunnallisesti 

sovittuihin valmennuksellisiin sisältöihin (monipuolisuus, yleis- ja lajitaito)

• Kouluajan harjoittelu kiinteä osa lajien harjoittelukokonaisuutta

• Urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen, urheilijana kasvaminen

• Koulun käytössä urheiluun sopivat olosuhteet 

• Koulu kuuluu urheiluakatemiaverkostoon

• Koulu on nimennyt urheiluakatemian yhteyshenkilön ja opinto-ohjauksen 

vastuuhenkilön

• Urheilijasopimus käytössä



Tavoite urheiluakatemiatoiminnan 

urheilijapainotuksista

II-aste (5665) 
ja korkea-

aste (1309)

Yläkoulut
(4374)

Korkea-
aste

II-aste

Yläkoulut

MÄÄRÄ ??



Koulun liikuntatunnit
7 %

Koulun yleisvalmennus
7 %

Koulun valinnaiset 
liikuntatunnit

7 %

Koulun 
lajiaamut/iltapäivät

14 %

Seuraharjoittelu
24 %

Kisat ja leirit
7 %

Omatoiminen liikunta
24 %

Muu kuormitus esim. 
koulumatkat/treeni
matkat lihasvoimin

10 %

YLÄKOULUIKÄISTEN NUORTEN LIIKKUMISEN JA HARJOITTELUN
KOKONAISMÄÄRÄ 20 – 30 TUNTIA VIIKOSSA



Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkouluissa 

Motoriset 
perustaidot

Fyysiset 
ominaisuudet

Psyykkiset taidot Elämäntaidot Lajivalmennus

7. 
luokka

Liikkumistaidot
Tasapainotaidot 

Välineenkäsittely-
Taidot

Nopeus
Liikkuvuus

Muut

Ilo ja innostus
Vahva itsetunto
Itsesäätelytaidot

Reilu peli
Elämänhallinta

Hyvinvointi: ravinto, uni 
ja fyys. aktiivisuus

Terve urheilija

8. 
luokka

Välineenkäsittely-
taidot

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

Välineenkäsittely-
taidot

Voima
Liikkuvuus

Muut

Vahva itsetunto 
Itsesäätelytaidot

Ilo, innostus ja 
intohimo

Terve urheilija
Hyvinvointi: ravinto, uni 

ja fyys. aktiivisuus
Elämänhallinta

Reilu peli

Lajivalmen-
nuksen
sisältö-

suositukset 
lajiliiton 

valmennus-
linjauksen 
mukaan 


