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Uusille Urhea-toiminnan aloittaville oppilaille ja huoltajille Kick Off -tilaisuus 
Uudet (etenkin 7. luokan aloittavat) Urhea-oppilaat aloittavat toiminnan yhteisesti Kick Off -

tapahtumalla, jossa esitellään tuleva toiminta ja eri toimijatahot. Sekä nuori itse että huoltaja ovat 

kutsuttu tapahtumaan. Tilaisuus järjestetään videoyhteydellä Zoomin välityksellä. Tilaisuus pidetään 

keskiviikkona 25.8. klo 16:30-17:30 

Tilaisuuteen pääset tästä linkistä tai tunnuksilla Join Meeting - Zoom Meeting ID: 845 1064 7455 

Passcode: urhea 

 

Harjoitusaikataulut 
Seurojen vetämät harjoitukset alkavat viikolla 35 eli tiistaina 31.8. ja keskiviikkona 1.9. 

Harjoitukset järjestetään tiistaisin n. 7:30-8:30 ja keskiviikkoisin n. klo 15:00-16:30, syksyllä viikolla 

35-50 (ei vk 42) ja keväällä viikoilla 3-20 (ei vk 8).  

Liikunnanopettajan vetämä Kasva urheilijaksi -kurssi on merkitty omaan lukujärjestykseen. Jos 

kurssia ei näy heti syksyn alussa lukujärjestyksessä, järjestetään kurssi vasta myöhemmin 

lukuvuoden aikana. 

Lukujärjestykseen on saatettu joissain kouluissa merkitä tiistaiaamulle klo 8-9 ”Urhea”, joka 

tarkoittaa sitä, että sille paikalle lukujärjestykseen on varattu paikka tiistaiaamun Urhea-

harjoittelulle. Tämä ei siis tarkoita, että koululla olisi siinä kohtaa oppitunti vaan päinvastoin, se 

ajankohta on lukittu Urhea-toiminnalle, jotta lukujärjestykseen ei laitettaisi oppituntia siihen. 

Ilmoittautumiset seuraharjoituksiin voi tarkistaa nuori ja kodit itse Suomisport.fi -järjestelmästä.  

 

https://us06web.zoom.us/j/84510647455?pwd=dEE5YjAwOWZMS2hsS2tSTnB5MmlKQT09
https://zoom.us/join


  

Ilmoittautuminen, ryhmän vaihto, ilmoittautumisen peruuttaminen 
Ilmoittautuminen seurojen vetämiin Urhea-harjoituksiin on tehty keväällä Suomisport.fi järjestelmän 

kautta. Mikäli et ole vielä ilmoittautunut, tee se Urhean nettisivujen ohjeiden mukaisesti: 

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/ylakoulut/kaupungit/vantaa/valmennus-vantaa/ 

Ilmoittautumiset voi tarkistaa (huoltaja siirtymällä nuoren profiiliin) tai nuori itse kirjautumalla 

suomisport.fi järjestelmään. Suosittelemme lataamaan Suomisport applikaation puhelimeen, jolloin 

on helppo tarkastaa ryhmät, joissa on mukana. 

Koti ei pysty itse perumaan harjoitusryhmään osallistumista. Jos nuori haluaa vaihtaa ryhmää tai koti 

on esimerkiksi epähuomiossa ilmoittanut nuoren väärään ryhmään tai väärän henkilön, ilmoittakaa 

asiasta suvi.lukkarila@urhea.fi kuka pitää poistaa ja tarkalleen mistä ryhmästä. Väärät 

ilmoittautumiset poistetaan Urhean toimesta. 

 

Urheilijasopimus 
Kouluissa pidetään Urhea-oppilaille aloitustilaisuus syksyn alussa, jossa jokainen Urhea-oppilas 

allekirjoittaa omalla koululla urheilijasopimukseen sitoutumisensa. On tärkeää, että myös huoltajat 

lukevat urheilijasopimuksen kohdat, jotta ovat tietoisia, mihin nuori ja koti sitoutuu. Koulu antaa 

oppilaille tarkemmat infot ja ajankohdat sopimuksen kirjoituksesta. 

Voit tutustua urheilijasopimukseen tästä. 

 

Leiripäivät 7- ja 8-luokkalaisille 
Urhea järjestää 7- ja 8-luokkalaisille vantaalaisille Urhea-oppilaille leiripäivän uusissa Urhea-hallin 

tiloissa loka-marraskuussa. Leiripäivät kuuluvat osana Kasva urheilijaksi -kurssia. Leiripäivät 

toteutuvat seuraavasti: 

 

 

 

 

Voit katsoa oman koulusi alueen täältä: 

https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/perusopetus/koulujen_yhteystiedot 

Leiripäivä on kouluaikaa. Tarkemmat ohjeet leiripaikalle kulkemisista tulee koululta. Jos oppilas on 

sairaana tai ei muusta syystä voi osallistua leiripäivään, on siitä sovittava koulun kanssa. 

Nuoren mahdolliset erikoisruokavaliot leiripäivälle ilmoitetaan 8.10.2021 mennessä Urhealle tästä 

linkistä. 

Tarkat tiedot leiripäivistä lähetetään sähköpostitse kodeille lähempänä. 

Tämänhetkisillä tiedoilla leiripäivät toteutetaan. Reagoimme koronan aiheuttamaan tilanteeseen sen 

näin vaatiessa ja tiedotamme asiasta kouluja ja koteja. 

 

VK Alue/koulu Päivä Luokkataso HUOM! 

43 Kivistö-Aviapolis ja  
Myyrmäki 

Maanantaina 25.10.     8lk Helsinge skola 

Perjantaina 29.10.     7lk  

44 Korso- Koivukylä ja  
Tikkurila- Hakunila 

Maanantaina 1.11.     8lk  

Perjantaina 5.11.     7lk Helsinge skola 

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/ylakoulut/kaupungit/vantaa/valmennus-vantaa/
mailto:suvi.lukkarila@urhea.fi
https://urhea.sharepoint.com/:b:/s/UrheaVantaa2018-2019/EVPQG33XJFdEtoWJvTLiMUcBeFDkom43-KhIFApANeOVtw?e=0Lhcy9
https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/perusopetus/koulujen_yhteystiedot
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I2n3mjdmjEWmxoSh7zpUBH3negfu_ZJFi93x76AscZpUMUpCNlBCTFRTWFQzQ1VRM1RFMU02WEE2NSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I2n3mjdmjEWmxoSh7zpUBH3negfu_ZJFi93x76AscZpUMUpCNlBCTFRTWFQzQ1VRM1RFMU02WEE2NSQlQCN0PWcu


  

Kasva urheilijaksi -harjoituskirjat 
Kasva urheilijaksi -kurssiin sisältyy harjoituskirja, jota oppilas voi täyttää yläkoulun aikana. Itse 

valinnaiskurssilla käytetään sen mukaan, mitä opettaja ohjeistaa. Käytämme sähköisiä 

harjoituskirjoja (PDF tai Power Point), jonka oppilas voi ladata laitteelleen seuraavasta osoitteesta: 

https://olympiakomitea.kuvat.fi/i/BmUXPVhsGudcrWkjJFYwZ3nQyKSHvM9R 

Materiaalit ovat löydettävissä vain kyseisen linkin kautta. Omien merkintöjen jälkeen on tärkeää 

muistaa aina tallentaa muutokset. Materiaalit on tarkoitettu ladattavaksi vain Vantaan Urhea-

yläkoulutoiminnassa mukana oleville, eikä niitä tai linkkiä saa jakaa kolmansille osapuolille. 

 

Asiantuntijaluennot vanhemmille  
Urhea tarjoaa asiantuntijailtoja yläkoulujen vanhemmille, opettajille ja valmentajille. Tilaisuuksia 

järjestetään vuosittain samoilla teemoilla (Terveenä urheilijana kasvaminen, Nuoren urheilijan 

ravitsemus sekä Psyykkinen valmennus). Tilaisuudet järjestetään tänä vuonna videoyhteyden, joten 

osallistua voi joustavasti kotoa käsin.  

Löydät asiantuntijailtojen aikataulut ja ilmoittautumisen täältä: 

Asiantuntijaluennot - Urhea 

 

Kaikki perustiedot toiminnasta löytyvät pääkaupunkiseudun urheiluakatemian sivuilta: 

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/ylakoulut/kaupungit/vantaa/ 

 

Urheilullista lukuvuotta, 

 

Suvi Lukkarila 

Vantaan yläkoulutoiminnan koordinaattori 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea) 

suvi.lukkarila@urhea.fi, 0503033526 

Puhelimitse tavoitettavissa tiistaisin ja perjantaisin 

Jari Savolainen 

Kehittämispäällikkö yläkoulut 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea)  

jari.savolainen@urhea.fi, 0405307679

 

https://olympiakomitea.kuvat.fi/i/BmUXPVhsGudcrWkjJFYwZ3nQyKSHvM9R
https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/ylakoulut/ylakoulutoiminta/asiantuntijaluennot/
https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/ylakoulut/kaupungit/vantaa/

