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Mikä on Tampereen Urheiluakatemia?

• Urheiluakatemia on urheilun tukiverkosto, josta löytyy osaamista urheilun 
ja opiskelun (kaksoisura) yhdistämiseen, valmennukseen, urheilun
asiantuntijatoimintaan, mm. urheilufysioterapia, ravitsemus, testaus ja 
harjoittelun seuranta, psyykkinen valmennus ja lääkäritoiminta, ja 
urheiluolosuhteiden kehittämiseen.

• Tampereen kaupunki, Suomen Olympiakomitea ja Varalan Urheiluopisto
ovat sitoutuneet yhdessä kehittämään Tampereen 
Urheiluakatemiaverkoston toimintaa. Kolmikantasopimuksen on 
Tampereen kaupungin puolesta v. 2021 allekirjoittanut silloinen 
pormestari Lauri Lyly.
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Asiantuntijat lajivalmennuksen tukena

TAITOVALMENNUS

VOIMAVALMENNUS

OPEN GYM

KAMPPAILIJOIDEN 
OHEISHARJOITTELU



Tampereen 
Urheiluakatemian
asiantuntijatoiminta

1. Lajivalmennuksen tukena.

Asiantuntijatoiminta suunnitellaan yhteistyössä lajin 
vastuuvalmentajan kanssa ja toteutetaan osana arjen 
akatemiavalmennusta.

2. Urheilijan henkilökohtaisena tukena.

Urheilija voi hakeutua henkilökohtaiseen 
ravintovalmennukseen, psyykkiseen valmennukseen, 
urheilulääkärille tai testaukseen/palautumisen seurantaan 
omavastuuosuutta vastaan.

3. Monilajisina viikkoryhminä.

Terve Urheilija - lukujärjestyksen mukaiset ryhmät joko 
vastuuvalmentajan suunnittelemina tai omatoimisesti

www.tampereenurheiluakatemia.fi



Jäsenyys

• Urheilulinjalle Treduun tai Sammon keskuslukioon päässeet urheilijat on jo kertaalleen pisteytetty 
lajiliitoissa -> akatemiajäsenyyteen riittää jäsenmaksun maksaminen

• Sammon keskuslukion yleislinjalle, muihin lukioihin tai Varalan Urheiluopiston LPT:lle valitut urheilijat 
voivat myös hakea akatemian jäseneksi. Hakuaika elokuussa ja tammikuussa.

• Jäsenmaksukausi vuosittain 1.8.-31.7.

• Huom! Jäsenyyttä voi hakea vasta sinä syksynä, kun opiskelupaikka toisella asteella on vastaanotettu 
ja koulu alkanut.

• Jäsenmaksu 2022-23: 30€/60€
• Tampereen kaupungin liikuntapaikkamaksu 40€
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Seuraa meitä:



Urheilukoordinaattori Heikki Kosonen

Sammon keskuslukio



Urheiluoppilaitosjärjestelmä

• Toisella asteella urheilun ja opiskelun yhdistämisen 
perustana Suomessa toimii 15 urheilulukiota ja 16 
ammatillista koulutuksen järjestäjää.

• Näitä valtakunnallisen erityisen tehtävän saaneita 
oppilaitoksia kutsutaan urheiluoppilaitoksiksi.

• Virallisten urheiluoppilaitosten lisäksi joustava urheilun ja 
opiskelun yhdistäminen on mahdollista 
urheilupainotteisissa lukioissa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa, joita toimii lukuisia ympäri Suomen.



Urheiluoppilaitosten tavoitteita

• 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.

• Toisen asteen koulutus antaa jatko-opiskeluoikeuden korkea-asteelle.

• …eli mahdollistaa harjoittelumäärän lisäys, tukea urheilijan kaksoisuraa 2. 
asteen opintojen aikana ja samalla mahdollistaa "urheilijan hyvän 
päivän" toteutumista.

• Kasvattaa nuorta urheilijaksi - sisältää myös valmennuksen teoriaopintoja.



Valmennus

• Oman lajin valmennusta on pääsääntöisesti ti, ke ja pe 8-9.30, mutta on 
myös lajikohtaista eroa

• Aamuvalmennuksesta vastaavat pääasiassa paikallisten seurojen 
ammattivalmentajat. Joissakin lajeissa lajiliittojen valmentajia mukana. 
Valmennus toteutetaan yhteistyössä Tampereen urheiluakatemian kanssa.

• Valmennus ja oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä. Viesti sekä koululta 
valmennuksen suuntaan että toisin päin toimii hyvin.

• Valmennusryhmät ovat yhteisiä Samken, Tredun ja Tampereen 
urheiluakatemian muiden yhteistyöoppilaitosten kanssa lajin 
määrittämällä tavalla

• Treenikuljetukset valmennuspaikalle ja sieltä kouluun on huolehdittava 
itse.



Urheilijaopiskelijan viikko-ohjelma, 
esim.



Urheilijaopiskelijan viikko-ohjelma, 
esim.



Miten urheilija voi hyötyä 
urheiluoppilaitoksesta?

• Urheiluoppilaitoksessa opiskelevan urheilijan on mahdollista harjoitella 
useita kertoja viikossa ammattimaisessa valmennuksessa ja hyvissä 
olosuhteissa koulupäivän puitteissa. 

• Urheilijalla on tukenaan monipuoliset asiantuntijatoiminnot.

• Urheiluvalmennus on osa tutkintoa.

• Opintojen suunnittelussa otetaan huomioon urheilun ajankäytölliset 
vaatimukset.

• Harjoitus- ja kilpailumatkat otetaan huomioon opintojen suunnittelussa 
ja toteutuksessa.

• Urheiluoppilaitoksissa on urheilumyönteinen ilmapiiri.



Avustava rehtori, opinto-ohjaaja

Jaana Bamberg

Sammon keskuslukio



Lukio-opinnot urheilulinjalla

• Lukion oppimäärä 150 opintopistettä

• 94/ 102 opintopistettä pakollisia opintoja

• Urheilulinjan opinnot 24 op
• vähintään 22 op lajivalmennusta ( URVA)
• 2 op valmennusoppi (VAO)

=> Mahdollisuus vähentää 16 op pakollisista opinnoista.



Opiskeluaika 3-4 vuotta

Opiskeluajan pituuteen vaikuttavat mm.:

• Opiskelijan ainevalinnat

• Urheilun vaativuus (leirit, kilpailut jne.)

• Henkilökohtaiset syyt (terveydelliset, oppimisvaikeudet 
jne.)



Haku urheilulinjalle 2023 -
valintaperusteet

• 70 aloituspaikkaa

• Max pistemäärä on 20p

➢peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo (lukuaineet + 
liikunta) max 10p

➢urheilu- ja soveltuvuuspisteet max 10p

• Huom! Lukuaineiden keskiarvon on kuitenkin oltava väh. 
7,5, jotta opiskelija voi tulla valituksi



Urheilu- ja soveltuvuuspisteet 10p

 Lajiliiton pisteet (0-5p) 
➢Olympiakomitean pisteytyskriteerit

Oppilaitospisteet (0-5p)
➢ lähtökohtana on tukea lajiliiton pisteytystä potentiaalisimpien urheilijoiden sisäänpääsyn 

varmistamiseksi

➢painopistelajit: lajiliiton pisteiden suuntaisesti

➢yksilölliset lajit: lajiliiton nimeämille huippulahjakkuuksille lähetetään erillinen tehtävä, jossa 
selvitetään aamuvalmennuksen järjestäminen ja olosuhteet



Painopistelajit Samkessa

• jalkapallo

• joukkuevoimistelu

• judo

• jääkiekko

• koripallo

• lentopallo

• salibandy

• suunnistus

• telinevoimistelu

• tennis

• uinti

• yleisurheilu



Yhteishaku 21.2.-21.3.2023

1) opintopolku.fi
➢1. Sammon keskuslukion urheilulinja

➢2. Sammon keskuslukion yleislinja

2) Urheilijan lisäkysymykset
➢aukeavat, kun hakukohteena on jokin urheiluoppilaitos

➢tärkeitä tietoja: lajiliitto, valmentajan yhteystiedot, saavutukset



TREDU, Tampereen seudun ammattiopisto

Urheilukoordinaattori Antti Särösalo

Opinto-ohjaaja Kaija Kankaanpää



29 AMMATTINIMIKETTÄ, URHEILIJOITA KAIKILLA TUTKINTOALOILLA

LIIKETOIMINNALLA OMA SPORTTILUOKKA

EI PAINOPISTELAJEJA

STUDY IN ENGLISH

JATKO-OPINTOKELPOISUUS AMK/ YLIOPISTO

KAKSOISTUTKINTO: LUKIO, URHEILUA JA AMMATTI E-URHEILU

KONEAUTOMAATION AMK-POLKU URHEILIJOILLE



Ammatillisen opiskelun ja urheilun yhdistäminen

• Ammatillisen perustutkinnon laajuus 180 osaamispistettä (osp)

• Opiskeluaika keskimäärin 3 vuotta henkilökohtaisen 
suunnitelman mukaan

• Urheiluvalmentautumisesta on mahdollisuus saada 
osaamispisteitä perustutkintoon
• 9 osp, Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, urheiluvalmentautuja

• 15 osp, Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, aktiivinen kilpaurheilija



Haku urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen

Yhteishaku 21.2.–21.3.2023.

1. Haku opintopolku.fi
• Hakukohde ammatillinen perustutkinto

• Tampereen seudun ammattiopisto

• Hakukohde on tärkeää valita oman kiinnostuksen mukaan!

2. Vastaukset Urheilijan lisäkysymyksiin
• Urheilijahaku voidaan huomioida vain siinä tapauksessa, että kysymyksiin on vastattu.

• Lomaketta ei tarvitse tulostaa eikä lähettää oppilaitokseen.



Yleiset valintaperusteet urheilijoiden ammatilliseen 
koulutukseen

1. Hyväksytty opiskelupaikka ammatillisessa perustutkinnossa
• Ammatilliseen koulutukseen pääsyn määrittelee ammatillisen koulutuksen pisteytys.

• Hakeutumisvaiheessa urheilusta ei saa lisäpisteitä.

2. Riittävät lajiliittopisteet urheilijastatuksen saamiseen
• Mahdollisesta urheilijastatuksesta ilmoitetaan hakijalle yhteishaun tulosten jälkeen.



- Urheilijoita kaikilla tutkintoaloilla – kaikissa toimipisteissä (huom. lentokoneasentaja)

- Opinnot joustavat urheilun tarpeiden mukaan

- Osallistut aamutreeneihin, leireihin ja kisamatkoihin

- Huomioi kulkeminen treenipaikan ja koulun välillä

Urheilijana perustutkinnoissa

HAKU:
• Yhteishaku haluamaasi

ammatilliseen
perustutkintoon sekä
urheilijan lisäkysymykset

• Ei määräkiintiöitä urheilijoille



• Liiketoiminnan perustutkinto

• Aamuharjoittelu osa lukujärjestystä

• Joustavat ratkaisut urheilussa

Sporttimerkonomi Sammonkatu

HAKU:
• Yhteishaku Sammonkadun

liiketoiminnan perustutkinto
sekä urheilijan
lisäkysymykset

• Opiskelupaikkoja 16



• Liiketoiminnan perustutkinto englanniksi

• Opinnot joustavat urheilun tarpeen mukaan

• Opiskelua osana kansainvälistä ja monikulttuurillista tiimiä ja vahva 

kielitaito kansainvälisiin tehtäviin

HAKU:
• Erillishaku 22.2.-22.3.2023 

Opintopolku.fi.
• Muista raksi kohtaa: Haen urheilijana
• Haastattelu
• Ei määräkiintiöitä urheilijoille

Vocational Qualification in Business (Santalahti)



• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, 
automaatioasentaja

• Opinnoissa suoritetaan 60 osp AMK-opintoja (sis. 180 osp)

• Automaation moniosaaja: mekaniikkaa, hydrauliikkaa, 
pneumatiikkaa, sähköä ja robotiikkaa

• Jatko-opinnot TAMK

• Alalla hyvä työllisyys

Tekniikan AMK-polku
Tutustumispäivä 
11.1.2023 klo. 9.00
Hepolamminkatu 10 

HAKU:
• Yhteishaku Kone- ja tuotantotekniikan

perustutkinto, Vaajakadun hakukohde
sekä urheilijan lisäkysymykset

• Urheilijoille 10 opiskelupaikkaa



Muita hakumahdollisuuksia

Urheilijastatusta voi hakea myös ammatillisten opintojen aikana
• Ei ole hakenut statusta opintoihin hakeutuessa.

• Urheilullinen taso on noussut urheilulliset valintakriteerit täyttäväksi.

Jatkuvan haun kautta voi hakeutua ammatilliseen koulutukseen
• Voi hakea myös urheilijastatusta, johon valinta lajiliiton pisteytyksen mukaan.

• Tarkemmat tiedot jatkuvasta hausta Tredun sivuilta ja opinto-ohjaajilta.



LPT tutkintovastaava Katja Laaksonen

Varalan urheiluopisto



VARALA

Kaikilla pakolliset  
yhteiset tutkinnon  
osat

Valinnaiset  
tutkinnonosat  
45 osp

YTO-aineet

Osaamisalat

Työelämän erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito – viestintä työelämälle erikoistuneemmasta osaamisesta

Kaikille osaamisaloille yhteiset valinnaiset tutkinnon osat – yksittäiset opintopolut kohti erikoistuneempaa osaamista

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Liikunnanohjauksen perustutkinto, LPT

Tutkinnon laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet – liikunta-alan ydinosaaminen

Liikunnanohjaaminen  
25 osp

Valmentaminen ja seuratoiminta Terveyttä edistävä liikuntaneuvonta Liikunnan palvelutuotanto

Liikuntaneuvojana  
toimiminen 25 osp

Valmentajana toimiminen seurassa  
30 osp

Terveyttä edistävän liikunnan-
ohjaajana toimiminen 30 osp

Yritystoiminnan suunnittelu  
15 osp

Palvelumuotoilu  
15 osp

Liikuntatapahtuman järjestäminen 20 osp
Kilpailutapahtuman järjestäminen  

20 osp

Testaaminen ja  
harjoittelun  

ohjelmointi
15 osp

Uimavalvojana  
toimiminen

15 osp

Soveltavan  
liikunnan  

ohjaaminen  
15 osp

Alppihiihdon  
ohjaajakurssi  

15 osp

Ryhmäliikunnan  
ohjaaminen

15 osp

Yrityksessä  
toimiminen  

15 osp

Uinnin  
opettaminen  

15 osp

Yksilöllinen  
liikunnanohjaus  

15 osp

Yritystoiminnan  
suunnittelu

15 osp

Elämysliikunnan  
ohjaaminen

15 osp

Huippuosaajana  
toimiminen

15 osp



Urheilijoiden haku

• Yhteishaku 21.2.-21.3.2023

• Urheilijat hakevat kuten muutkin hakijat
• Ei erillisiä todistuksia
• Opiskelijaksi valitut urheilijat hakevat akatemiajäsenyyttä opintojen 

alussa elokuussa / tammikuussa

• Hakijoita n. 200-250
• Pääsykokeissa n. 150-180
• Otamme sisään 24 pk-pohjaista opiskelijaa ja 26 jatkuvan haun 

opiskelijaa



Pistevalinta

• 6 pistettä peruskoulu suoritettu samana tai edellisenä vuonna

TAI

• 6 pistettä TUVA, Kymppiluokka, tutkintokoulutukseen valmistava koulutus

• 1-16 pistettä yleinen koulumenestys

• 1-8 pistettä painotettavat arvosanat (3 parasta)

• 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskoe (22.-24.5.2023)

• 2 pistettä ensimmäinen hakutoive

Hakija osallistuu ylimmän hakukohteensa pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen



Akatemiaurheilijat

• Liikunnanohjauksen perustutkinto

• Opiskelijoita n. 100

• 3 Pk-ryhmää, 2 jatkuvan haun ryhmää

• Akatemiaurheilijoita n. 15

• Lajit: pesäpallo, jääkiekko, jalkapallo, ringette, yleisurheilu, salibandy, 

räpyläuinti



Opiskelu Varalassa

• Työelämälähtöistä

• Tiimipedagogiikka käytössä

• Yksilölliset opintopolut



Akatemiaurheilijat Varalassa

• Yhteiset tutkinnon osat
• 6 osp

• Ammatilliset tutkinnon osat
• 5-15 osp

• Ammatillinen valinnainen tutkinnon osa
• Huippuosaajana toimiminen: ”Urheilijaksi kehittyminen” 15 osp



Sisäoppilaitos

• Haku asuntolapaikkoihin ulkopaikkakuntalaisille

• Asuntolaohjaaja

• Ryhmänohjaajat tukena
• Uni

• Ravinto



Haaga-Helia -yhteistyö

• Jatko-opintoväylä, Liikunnanohjaaja AMK
• Avoin AMK 1,vuosi

• 2. vuosi tutkinto-opiskelijana

• Opetus Varalassa


