




KAKSOISURA KUOPION ALUEEN URHEILUAKATEMIASSA

Urheilijana kehittyminen – Urheilutuloksen tekeminen – Hallittu urasiirtymä

Yläkoulu   – Toinen aste   – Huippuvaihe    – Urasiirtymä

Korkeakoulut:
- Itä-Suomen yliopisto
- Savonia-AMK

Urheiluyläkoulut:
- Jynkänlahden koulu
- Hatsalan klassillinen 

koulu

Urheiluoppilaitokset:
- Kuopion klassillinen 

lukio/urheilulinja
- Savon ammattiopisto/

UrheiluAmis
Muut urheilupainotteiset 
oppilaitokset:
- Tahkon Alppikoulu
- Siilinjärven lukio
- Pielaveden lukio
- Leppävirran lukio

- Kasva urheilijaksi 
sisällöt

- Valintavaiheen infot
- FMS-kartoitukset

- Urheiluakatemiaopinnot 
(15 op)

- Starttikeskustelut & 
HOVS

- Verkko-, monimuoto-ja 
kesäopinnot

- Urheilijan osaamisen 
tunnistaminen & 
työnhaun 
verkkotyökalut

- Business mentoring

- HOVS
- Kehity huippu-

urheilijaksi materiaali
- Valintavaiheen infot

- Osaamisen 
myyminen ja 
uudelleen 
realisointi

- Urheilija CV

- Valmennukset, valmentautumisen ja olosuhteiden koordinointi
- Joustavat opiskelujärjestelyt
- Moniammatillinen asiantuntijatoiminta
- Opinto- ja kaksoisuran ohjaus
- Valmentajien osaamisen kehittäminen



URHEILIJANA KORKEAKOULUSSA 

• Urheilijana voi olla millä koulutusalalla, 
opiskella mitä tutkintoa tahansa; ei kiintiöitä 
eikä erillisiä väyliä

• Tutkinnoilla eri reunaehtoja

• Urheilijaa koskee samat vaatimukset kuin 
muitakin, erilaisia suoritustapoja ja 
suoritusaika. Urheilu on peruste 
lisäopintoajalle

• Tasapaino urheilun ja opintojen välille: 
rakenna oma toimiva arkesi



TOIMINTA JA PALVELUT

• Urheiluakatemialaisen status

• Harjoitusolosuhteiden ja valmentautumisen 
koordinointi (urheilijan ranneke)

• Joustavat oppilaitoskohtaiset opiskelujärjestelyt

• Opiskelu- ja urasuunnittelu yhteistyössä 
oppilaitosten kanssa (HOPS-ohjaajat)

• Asiantuntijatoiminta

• Urheiluakatemiaopinnot 15 op

• Kesäopinnot, monimuoto-opinnot, verkko-opinnot



OLOSUHTEET: URHEILIJAN RANNEKE

• Kuopion kaupungin hallinnoimat liikuntatilat

• Rannekkeiden nouto ja vanhojen urheilijoiden kausikorttien 

vaihtaminen keskitetysti Kuopio-hallin kassalla. 
1. Urheiluakatemian urheilijan ranneke: voimassa ma-pe 

klo 7.45-16.00), 80,40 €

2. Urheiluakatemian urheilijan superranneke: voimassa 

myös iltaisin ja viikonloppuisin, muut 160,90€

3. Urheiluakatemian valmentajan ranneke

4. Urheiluluokkalaisen ranneke 7,90 € (voimassa ti ja to 

aamuisin klo 7.45-10.00)

5. Alle 20-vuotiaiden kuopiolaisten hyvinvointiranneke 

70 €: voimassa harjoituspaikkojen aukioloaikoina, myös 

iltaisin ja viikonloppuisin)





ASIANTUNTIJATOIMINTA

Urheiluravitsemus: Jaakko Mursu ja Anni Kukkonen

• Yksilöohjaukset ja luennot

Urheilufysioterapia: Jari Puustinen, Joona Kokkola ja Eija Hiltunen

• Fysiopoli ke 8-10 Kuopio-hallilla

• Ennaltaehkäisevä toiminta

• Savonia-amk:n Fysioterapiaopiskelijoiden vastaanotot: 
www.viretori.fi

Urheilupsykologia: Saara Grönholm

• Yksilöohjaukset

Urheilijan hoitopolku (Terveystalo Kuopio)

• yhteyshenkilö Jussi Huttunen/Sirje Poutiainen, p. 050 –598 7013 

http://www.viretori.fi/


ASIANTUNTIJATOIMINTA

Yritys- ja työelämäyhteistyö

• Sponsorointi ja urheilijabrändin 
rakentaminen 2.10. - 1.12.2020 – verkkokurssi 
(Savonia-AMK)

• Sponsorointiyhteistyön työpajat pienryhmissä:

ke 21.10. ja to 22.10. 

• Yhden työpajan kesto on 3 tuntia ja ne 
toteutetaan 5 – 10 hengen pienryhmissä



URHEILUAKATEMIAOPINNOT 15 OP 
(3 X 5 OP)

• Tavoitteena urheilu-uran näkyväksi tekeminen ja 
urheilun opinnollistaminen

• oman urheiluosaamisen sanoittaminen: opitut 
taidot ja ominaisuudet kuten ajanhallinta, 
itseohjautuvuus, tavoitteellisuus, kyky toimia 
ryhmässä jne. 

• Vapaasti valittavia opintoja, voidaan sisällyttää 
tutkintoon koulutusohjelmasta riippuen

• Urheiluakatemiat koordinoivat suorituksia

• Opintoihin kuuluvana mm. startti- ja 
palautekeskustelut 

• Opintojaksosta 4 op valmentautumisesta, 1 op 
muusta kaksoisuran rakentamisesta



KUOPION ALUEEN URHEILUAKATEMIAN 
TOIMINTA-AJATUS 

Kuopion alueen urheiluakatemia on 
alueellinen huippu-urheiluverkosto, joka 
tarjoaa laadukkaan toimintaympäristön 

urheilun ja opiskelun yhdistämiseen 
haastajatasolta huipulle saakka. 

Autamme urheilijoita kokonaisvaltaisesti 
saavuttamaan oman parhaansa 
urheilussa, opiskelussa ja muilla 

elämänaloilla.



KIITOS!

kuopionalueenurheiluakatemia.fi

#kuopionalueenurheiluakatemia


