
KIEKKO JA KOULUA –INFO
22.11.2021

klo 18.00-20.00 
Perho LTO, Malmin kampus



Illan agenda

Esittäytymiset + 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean 2. asteen urheiluoppilaitokset

Jääkiekko pääkaupunkiseudulla

Kiekkoa ja koulua Jokereissa – Olli-Pekka Yrjänheikki ja HIFK:ssa – Simo Mälkiä ja 
Saara Niemi

Oppilaitoskohtaiset tietoiskut

Ole aktiivinen, kysy, kommentoi!

TAVOITTEENA: PAREMMAT EDELLYTYKSET TEHDÄ HAKUVALINTOJA!



Urhea-verkoston 2. asteen oppilaitokset

Viralliset erityistehtävän urheiluoppilaitokset
✓ Brändö gymnasium, Helsinki – Patrick Ikäheimonen
✓ Mäkelänrinteen lukio, Helsinki – Mikko Rantala
✓ Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Helsinki – Tuomas Raja, Lea Hakala
✓ Perho Liiketalousopisto, Helsinki – Tuuli Merikoski, Lars Eriksson
✓ Omnia, Espoo – Petra Sillanpää
✓ Stadin ammattiopisto, Helsinki – Marika Viiri
✓ Yrkesinstitute Prakticum, Helsinki, Porvoo, Björn Nylund

Urheilupainotteiset oppilaitokset
• Business College, Helsinki
• Haukilahden lukio, Espoo
• Leppävaaran lukio, Espoo
✓ Sotungin lukio, Vantaa

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/
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Urheiluoppilaitokseen hakeminen

Toisen asteen urheiluoppilaitoksiin haetaan kevään yhteishaussa.

Yhteishaku alkaa 22.2.2022 ja päättyy 22.3.2022. Haku tapahtuu sähköisesti 
osoitteessa opintopolku.fi. Myös tarkemmat hakuohjeet löytyvät sivustolta.

Urheiluoppilaitokseen haettaessa urheilijan tulee vastata opintopolussa haun 
yhteydessä Urheilijan lisäkysymyksiin. (Erillinen hakulomake ei ole enää käytössä.)

Kysymykset aukeavat hakijalle, kun hakukohteisiin valitaan urheilulukion urheilulinja, 
urheilupainotteisen lukion urheilulinja tai urheiluamisten valinta (Oletko kiinnostunut suorittamaan 
ammatillisen perustutkinnon urheilijana?).

Urheiluamiksiin voi hakea myös jatkuvan haun menettelyllä, joka toimii koko lukuvuoden ajan.

Lisätietoa urheiluoppilaitoshausta saat Suomen Olympiakomitean verkkosivuilta.

HUOM! Varmista aina hakuohjeet, aikataulu ja mahdollisesti vaadittavat liitteet oppilaitoksen 
verkkosivuilta tai ota tarvittaessa yhteys oppilaitoksen urheilukoordinaattoriin.

https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/


Urheilulukiohaun pisteytys

Urheilulukiot poikkeavat muista lukioista valintaperusteiden osalta.

Opiskelijaksi valittavan ylin mahdollinen pistemäärä on 20, joka muodostuu

Keskiarvopisteistä (max. 10 p)

Keskiarvopisteet muodostuvat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja pakollisen liikunnan 
keskiarvosta sadasosan tarkkuudella. 

Lajiliittopisteistä (max. 5 p)

Lajiliitot pisteyttävät urheilijat urheilullisen tason ja potentiaalin perusteella.

Oppilaitospisteistä (max. 5 p)

Oppilaitokset pisteyttävät urheilijat harkintansa mukaan soveltuvuuspistein.

Opiskelijavalinnan hakuprosessi ja kriteerit

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/


Hausta ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin
Ammatilliseen urheiluoppilaitokseen haettaessa urheilijan tulee tarkistaa 
oppilaitoksen verkkosivuilta, että hänen tavoittelemansa ammatillinen perustutkinto 
sisältyy oppilaitoksen urheilijakoulutukseen.

Opintopolussa ”täpätään” kohta ”Haen Urheilijan ammatilliseen koulutukseen.” (Ja 
kaksoistutkintoihin haettaessa myös kohta ”Lukio-opinnot/yo-tutkinto”.)

Urheiluansioilla ei saa lisäpisteitä hakutilanteessa, joten urheilijan kannattaa hakea 
sellaiseen perustutkintoon, jonne edellytykset sisäänpääsyyn ovat olemassa.

Urheilijastatuksen saa opiskelupaikan varmistuttua. Urheilijastatuksesta päätettäessä 
lähtökohtana ovat hakijan lajiliittopisteet. Myös oppilaitoskohtaiset valintatestit 
ja/tai haastattelut voivat toimia perusteina urheilijastatusvalinnalle.



Valintaperusteet ammatillisiin
tutkintoihin

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat:
6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet, 
TAI:
6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi 
kymppiluokasta

LISÄKSI:
1 - 16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä (kaikkien aineiden keskiarvo)
1 - 8 pistettä painotettavista arvosanoista (3 parhaan taito- ja taideaineen keskiarvo)
0 - 10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta (kaikilla aloilla ei koetta, esim. 
liiketoiminnalla ei ole)
2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.
1 – 3 pistettä työkokemuksesta (vain peruskoulun päättymisen jälkeen hankittu lasketaan)

Urheilusta EI saa lisäpisteitä, mutta lajiliittojen pisteet vaikuttavat suoraan 
urheilijastatukseen ja mahdollisiin oppilaitoksen sisäisiin urheiluryhmävalintoihin!



Jääkiekko pääkaupunkiseudulla

• Huipulle tähtäävän urheiluvalmennuksen ja opiskelun 
yhdistäminen

• Yhden valmennuksen malli - harjoittelun koordinointi 
helpottunut

• Seurat ja koulut tekevät yhteistyötä 

• Ei ole ”seurojen kouluja”- valinnat riippuvat hakijoista

• Järkevä päivärytmi (pitkä valmennus, ruokailut, 
palautuminen)

• Jääkiekkolehtori (koulu, seurat, Urhea, liitto)



Mäkelänrinteen lukio
• Yleislukio

– aloituspaikkoja 110
– valinta keskiarvon perusteella (alin keskiarvo 2021, 7,75/täydennyshaku 8.75)

• Urheilulukio
– aloituspaikkoja 160
– valinta urheilulukiohaun pisteytyksen mukaan (alin pisteraja 2021; 16.05)
– Pisteytys: Koulut 0-5, Liitto 0-5, ka. 4-10
– Keskiarvo vähintään 7,3-7,4

• Mäkelänrinteessä on opiskelijoita 980, joista n. 600 on urheilulukiolaisia.
• Urheilijat edustavat n. 50 eri lajia.

• Valmentajia on yli 70. Suurin osa heistä on lajiliittojen päätoimisia 
valmentajia, mm. nuorten olympiavalmentajia.

• Urhea-kampus valmistui syksyllä -21
• Koulun käyttöön saatiin uusia ja uudistettuja tiloja (luokat, kouluravintola, 

asuintalo ja urheiluhalli).

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/makelanrinteen-lukio/


Valmennus

● Lukion aikana on mahdollista saada 26-50 opintopistettä valmennuksesta.

● Ohjattua valmennusta on lajista riippuen kolmesta kahdeksaan harjoitukseen 

viikossa.

● Osa lajeista hyödyntää ns. pidennettyä valmennusta eli valmennukseen 

käytetään kahta tuntipaikkaa.

● Laadukkaan valmennuksen lisäksi urheilulukion oheispalveluihin kuuluvat 

esimerkiksi fysioterapia, urheilulääkäri, psyykkinen valmennus ja 

ravintovalmennus.



Lukio-opinnot Märskyssä

● poislukuoikeus 24 valmennuksen opintopisteen jälkeen voi jättää pois 16 

opintopisteen edestä pakollisia opintoja

● Märskyssä on joustavat opiskelumahdollisuudet: verkkokurssit, kurssin 

itsenäinen suorittaminen, laaja kurssitarjonta, kesälukio ja mahdollisuudet 

kesäopintoihin

● Tarvittaessa saa tukea opintoihin ja käytössä on paljon tukipalveluita, kuten 

laskupajat, englannin ja ruotsin pajat sekä urheilun huomioiva opinto-ohjaus

Esittelyt ja lisätiedot: www.mrl.edu.hel.fi

13.1.2022 kello 13.30

19.1.2022 kello 8.15 (mahdollisuus tutustua valmennukseen)

25.1.2022 kello 8.15 (mahdollisuus tutustua valmennukseen)

28.1.2022 kello 13.30

1.2.2022 kello 17.30 tarkoitettu erityisesti huoltajille, tilaisuuteen on 

mahdollista osallistua etänä.

http://www.mrl.edu.hel.fi/


Jääkiekko Märskyssä

• Pelaajia noin 47

• Harjoittelupaikat; Nordis, Hartwall/Pasila, Tapiola/Matinkylä, Mäkelänrinne, 
Pirkkola, Tikkurila

• Valmennuksen suunnittelu ja sisällöt: seuravalmentajat, Urhea 
(ominaisuusvalmennus, psyykkinen ja ravintovalmennus)

• Jääkiekkoliitto linjaa toimintaa

• Opintoseuranta tiivistä, jääkiekkolehtori + seuravalmentajat, tukitoimet 
tarvittaessa

• Tukipalvelut Urhean kautta



Maananta

i

Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

7 8-9 

hyökkääjät

U-18

8-9

Luistelu

Opintopiiri/

Oheinen osalla

8-9

U-18

6 9-10 puolustajat

U-20

9-10

Maalinteko

Opintopiiri/

Oheinen osalla

9-10

U-20

5 10-11

hyökkääjät

U-20

10-11

Kiekonkäsittely
3 3

4 3 3

3 6 RO 6 4

7 4 7 5

8 5 8

8

U-18 ja -20 Nordis

Urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä

Joni Töykkälä U-20

Kimmo Kuhta kehitysvalmentaja

Joni Petrell U-18

Lennart Petrell U18

Mika Rouhiainen, fysiikkavalm.

Urhean tehostamisryhmän valmentaja

Erik Piispa



Maanan

tai

Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

7 Oheinen Jää 8-9 Oheinen /

Jää

8-10 väli

Vapaa

6 Jää

9-10

Oheinen

5 3 3

4 3 3

3 6 RO 6 4

7 4 7 5

8 5 8

8

IFK Naiset Pirkkola

Saara Niemi, tytöt, naiset

Buchert Christian, valm.

Dannapfel Simon, fys.

Sami Nuutinen- Mäkelänrinteen lukio



Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

7

5 6 RO 3 3

4 7 4 6 4

3 8 5 7 5

8 8
8

Hartwall U-18 ja -20Jokerit U-20:
Ma, Ti, Ke ja Pe aamut käytössä, 
niistä käytetään yleensä kolme
aamua+yksilövalmennukset

Tero Määttä, valm.
Sami Ryhänen valm.

Vitali Taskinen (MV)

Riku Helenius (MV) U-18 ja U-20

Mikko Tolvanen, fysiikka

Jokerit U-18:

Ti ja to jää, pe oheinen

Niko Halttunen valm.

Jarno Brandt, fysiikka

Jaakko Nevanlinna, Urhea valm. 
Fysiikka

Luisteluvalm. Victor Kraatz

Jovi: Pirkkolassa
Topi Nättinen valm.
Ti ja pe: jää ja fysiikka
Ke tai to: fysiikka ot.

Olli-Pekka Yrjänheikki valm.pääll.



Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

7 U-18 Talentit

Luistelu

U-18 1

6 U-20

U-20

U-20 3

5 3

4 2 2 3 4

3 6 RO 6 5

7 4 7 8

8 5 8

8

Matinkylä/Tapiola
U-18 ja -20

Valmennuspäällikkö: Eemeli Mäkinen

Valmentajat:
Lasse Kivekäs U-20
Hannu Blom U-18

Levi Earl, fys.

Lari Joutsenlahti luisteluvalm.

Tapiola:
- Naiset, U-20 CH, U-18 CH
- Harjoitukset TI ja TO klo 8-10.15

Suuri osa pelaajista opiskelee 
Omniassa, Haukilahden tai 
Leppävaaran lukioissa



JÄÄKIEKKO MÄRSKYSSÄ





JOKERIT ja URHEA OPPILAITOKSET  
YHTEISTYÖ

22.11.2021
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JOKERIT ja URHEA OPPILAITOKSET  
YHTEISTYÖ

• Oppilaitokset mahdollistavat aamuvalmennuksen

• Opiskelun sujumista seurataan

• Tiettyjä opinnon osia voidaan arvioida joukkuetoiminnassa

• Opiskeluun liittyviä työharjoittelujaksoja seuran toimistolla

• Palaverit Opon / Jääkiekkolehtorin kanssa

• Jaksamista seurataan

23.11.2021 22



JOKERIT ja URHEA OPPILAITOKSET  
YHTEISTYÖ

• Jokerit U18-juniorit: ti, to ja pe / Hartwall Arena

• Jokerit päävalmentaja, luisteluvalmentaja, fysiikkavalmentaja 
sekä Urhea fysiikkavalmentaja

• Jokerit JoVi U18: ti, to, pe / Pirkkola

• Aamuvalmentaja

23.11.2021 23



JOKERIT ja URHEA OPPILAITOKSET  
YHTEISTYÖ

Koulu: auttaa opiskelun ja urheilun yhteensovittamisessa

Pelaaja: rehti, reilu, avoin koulua kohtaan

TAVOITTEENA:

Arjen hallinta ja jaksaminen:

opiskelu, jääkiekko, muu elämä tasapainossa

Halu menestyä opiskelussa = halu menestyä jääkiekossa = AHKERUUS

23.11.2021 24





IFK:N KOULUYHTEISTYÖ 
ASENNE JA TAVOITTEET

Siirtyminen toiselle asteelle on suuri muutos

Nousu C-juniorista B-junioriksi (kilpa-urheilu) on suuri 

muutos

Iso testi elämänhallinnalle:

Elämäntavat, ajankäyttö, 

ajattelun muutos, vastuun ymmärtäminen

Haluamme tukea muutoksessa

MUUTOKSEN AIKA 
Harjoittelun ja koulun yhteensovittaminen

Seuroilla ja pelaajilla suuri vastuu – etuoikeus

IFK edellyttää ja tukee koulun etenemistä

Yhdenvertaisuus suhteessa toisen asteen
kouluihin

KOULUYHTEISTYÖ ON ETUOIKEUS 

Ihminen, opiskelija, kiekkoilija 

Haluamme kasvattaa  vastuullisia, hyviä ihmisiä

Rehellisyys ja ahkeruus harjoittelijana, opiskelijana

Hyvä vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa 

KOULUYHTEISTYÖN ARVOT
IFK:lle on tärkeää kasvattaa ja kehittää 

omia pelaajia A-junioreista

Liiga-joukkueeseen sekä maailmalle

TULEVAISUUS 

g









Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Urheilulukio / Jokerit + HIFK 
+ kumppaniseurat

22.11.2021

Tuomas Raja 22.11.2021

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/pohjois-haagan-yhteiskoulu/


Pohjois-Haagan yhteiskoulu

yleislukio
• aloituspaikkoja n. 45
• valinta peruskoulun 

päättötodistuksen 
perusteella

• alin keskiarvo 2021 8,92

• Voit päästä valmennukseen 
molempiakin reittejä!

urheilulukio
• aloituspaikkoja n. 75

• hakijat pisteytetään 
keskiarvon, urheilu-
saavutusten ja ns. 
koulukohtaisten pisteiden 
avulla

• alin pistemäärä v. 
2021 15,28/20 pistettä



Yleistä lukio-opiskelusta

• jokainen rakentaa oman opinto-ohjelman painottaen sitä 
haluamallaan tavalla

• kaikissa lukioissa samat pakolliset opintojaksot
(urheilulukiossa mahdollisuus jättää osa pakollisista opintojaksoista pois)

• itse päätät, mihin opintojasi haluat painottaa

(urheilu, matemaattiset aineet, kielet, reaaliaineet, musiikki/kuvataide tms.)



PHYK:n LIIKUNTA JA URHEILU

• Lukiossa 34. vuosi

• Yläasteella 29. vuosi

• PHYK:n lukiolla Opetusministerin päätöksellä valtakunnallinen 
urheilun erityinen koulutustehtävä (1/15)



Pohjois-Haagan yhteiskoulu

• URHEILULUKIOIDEN TOIMINTA-AJATUS

• Opiskelu ja urheilu täydentävät sujuvasti 
toisiaan



Urheilulukion valmennustoiminta ja urheilijaksi 
kasvaminen

• Lukion aikana 24-36 - > jopa 50 opintopistettä (entinen yksi kurssi vastaa kahta opintopistettä)

• Harjoitellaan vähintään kolmena aamuna viikossa

• Yhteensä yli 30 eri lajin urheilijoita

• Joissain lajeissa valmentaudutaan yhdessä muiden pääkaupunkiseudun urheiluoppilaitosten kanssa (PHYK osa URHEAA)

• Kilpailutoiminta erittäin aktiivista, vaikkakin urheilijaksi kasvaminen ja kehittyminen pääasia

- MM-kisoista ”piirikunnallisiin”

- Menestyksistä osanoton riemuihin

• Lisäksi urheilutoimintaa tukevia muita opintoja

(esim. urheiluravitsemus, teippaus, psyykkinen valmennus, lihashuolto, urheilu ensimmäisenä ammattina jne.)

• Yhteistyö Pihlajalinnan urheilulääkäriaseman kanssa

• Fysioterapeutin konsultointiapu

• Pakollisten opintojen poislukumahdollisuus säännöllisessä valmennuksessa käyneille (24 opintopisteen edestä tulee olla 
urheiluvalmennusta, jotta 16 opintopisteen edestä voidaan jättää pakollisia opintoja pois)

• Iltapäiväruokailu

• Sporttituki, muut tukitoimet, joustavat opiskelumahdollisuudet



Olosuhteet

• Pirkkolan urheilupuisto tukikohtana

• Pirkkolan uudet jäähallit meidän kotihallit

• Lisäksi Pirkkolaan valmistuu syksyllä uusi urheiluhalli (10 000 
m2), joka päivisin PHYK:n käytössä

• Hallissa useita palloilusaleja, juoksusuora, voimistelukanveeseja, tanssisaleja, 
kunto- ja taitosalit, padelkentät jne.

• HIFK ja Jokerit ”omissa kotihalleissaan”



PHYK:n jääkiekkovalmentajat ja 
”valmennusjohto”

 Tuomas Raja, rehtori

 Lea Hakala, urheilun apulaisrehtori

 Pyry Lukkarila, PHYK:n/SJL:n eteläisen alueen aluevalmentaja

 Teemu Poussa, PHYK:n jääkiekon taitovalmentaja

 Antti Heikkinen, eteläisen alueen maalivahtikouluttaja

 Juha Stark, jääkiekon sporttituki

 Jokereiden ja HIFK:n omat seuravalmentajat



Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Jääkiekko ollut yksi päälajeista pitkään!
• Jokereita vuosien varrella Hannu Kamppurista…Sami 

Lepistöön, Antti Pihlströmiin…ja Kalle Kangakseen …ja 
matkalla kymmeniä muita…

• HIFK:laisia Hexi Riihirannasta… Juha Jääskään… ja Jere 
Somervuoreen… ja matkalla kymmeniä muita…

• Muiden seurojen pelaajia Antti Niemestä…Jani 
Hakanpäähän… ja Emma Nuutiseen…ja matkalla 
kymmeniä muita…



PHYK, avoimet ovet 2021-2022

Torstai 9.12.2021 klo 13.30

Perjantai 14.1.2021 klo 13.00

Keskiviikko 26.1.2022 klo 13.30 

Maanantai 31.1.2022 klo 13.30

Tiistai 8.2.2022 klo 13.30

Lisäksi erityisesti vanhemmille suunnattu tilaisuus keskiviikkona 26.1.2022
klo 18.00 (myös nuoret tervetulleita)

Avoimien ovien toteutustavat voivat koronasta johtuen vaihdella, pyritään lähitapaamisiin koululla

-> seuraa kotisivujamme www.phyk.fi

-> kysy lisää lukiohaku@phyk.fi, voit tilata myös koulun esitteen

http://www.phyk.fi/
mailto:lukiohaku@phyk.fi


Pohjois-Haagan yhteiskoulu

”Hymy huulessa mutta täysillä 
on PHYK:n pelin henki”



SVENSKSPRÅKIGA IDROTTARSTIGEN



Brändö gymnasium - Träning för livet!

I Brändö gymnasium

har vi 420 studerande varav

70 studerar på idrottslinjen.

Allmänna linjen: 115 nybörjarplatser

Idrottslinjen: 20 nybörjarplatser

✓ Särskild antagning enligt 
nationella idrottsgymnasierna
(2021 lägsta poäng 15,88)

✓ Träningarna ordnas i samarbete med
Mäkelänrinteen lukio och övriga 
idrottsskolor inom Urhea

✓ Idrottare i ca 30 olika grenar

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/brando-gymnasium/


Ta gärna kontakt med oss!

Patrick Ikäheimonen
Idrottskoordinator
patrick.ikaheimonen@edu.hel.fi
040-334 1693

Välkommen på vår infokväll 
tisdag 25.1.2022 kl. 18.00!

Läs mer om vår skola: www.brandogymnasium.fi

Följ oss på Instagram och Facebook: @brandogymnasium



Sotungin lukion 

jääkiekkovalmennus

 Valmennukseen voivat päästä sekä urheilulinjan (urheilulukiohaun 
kriteerit)että yleislinjan kautta sisään päässeet

 Harjoituspaikka Tikkurilan jäähalli 

 Harjoitusaika ti, ke ja pe klo 8.30-9.30. Käytössä kuivaushuone

 Harjoituksen jälkeen bussikuljetus Sotungin lukiolle

 Yhteistyö eri seurojen sekä eri oppilaitosten kanssa (keskusteluyhteys 

valmentajien/seurojen/oppilaitosten välillä pelaajien arjen ja 

kehityksen seurannassa sekä mahdollisuus osallistua oman seuran 

järjestämään aamuharjoittelutoimintaan)

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/sotungin-lukio/


Sotungin lukion 

jääkiekkovalmennus

 Vastuuvalmentaja Jussi Jaakola

 Paikalla pääsääntöisesti neljä valmentajaa (Sotungin 

Lukio & Kiekko-Vantaan Juniorit)

 Myös maalivahdit huomioitu valmennuksen sekä 

harjoittelun osalta (maalivahtivalmennus)



Sotungin lukion 

jääkiekkovalmennus
 Tarkoitettu tavoitteellisille huippu-urheiluun tähtääville 

jääkiekkoilijoille

 Henkilökohtaisten laji- ja pelitaitojen kehittämistä Suomi-

kiekon painopisteiden mukaisesti ammattitaitoisten sekä 

koulutettujen valmentajien johdolla

 Harjoittelun teemat vaihtelevat jaksoittain

 Harjoittelu jäällä ja/tai oheisella tapahtuu pienryhmissä

 Harjoittelussa huomioitu myös pelaajien henkilökohtaiset 

kehityskohteet ja kehittyminen



“

”

SOTUNGIN LUKIO

AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ TORSTAINA 27.1.2022 KLO 13.30-
15.30 OPPILAILLE JA KLO 18-20 HUOLTAJILLE
LISÄTIETOJA KOTISIVUT, INSTA JA KOORDINAATTORI!

Rehtori ja urheiluvalmennuksen koordinaattori Esa Partanen,

Puh. 0400 633 865, sähköposti: esa.partanen@vantaa.fi

www.sotunki.fi

mailto:esa.partanen@vantaa.fi
http://www.sotunki.fi


Tule siksi, mikä haluat olla.

Ykkösvalinta!

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/perho-liiketalousopisto/


Urhea-linjat

• Noin 140 urheilijaa 

• yli 20 eri lajia, mm. jääkiekko, jalka-

pallo, koripallo, muodostelmaluistelu

Urheilullinen taso vaihtelee maajoukkue-

ja ammattiurheilijasta aktiiviseen 

harrastajaan.   

Urheilija-alumnejamme

…Samuel Helenius, Joel Kiviranta, 

Niilo Halonen, Krista Ingalsuo, 

Laura Manninen…

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/perho-liiketalousopisto/


Urhea-linjat
Merkonomi

Opiskelupaikkana Malmin kampus

❑ peruskoulupohjaiset opinnot

❑ ylioppilaspohjaiset opinnot

Opiskelupaikkana Märsky

❑ Sporttikaksari-kaksoistutkinto 

(liiketoiminnan perustutkinto

+ yo-tutkinto)

LUKIO-AINEET

Suomi, englanti

Ruotsi tai matikka

Terveystieto

Yhteiskunta-

oppi

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/perho-liiketalousopisto/


URHEILIJAKOULUTUS PERHOSSA

Urheiluvalmentautumisesta opintoja 42/180osp



Urhea-linjat
❑ Ravintola-ala + urheilu
❑ Matkailuala + urheilu

Urheilun voi yhdistää joustavasti 

myös muiden koulutusalojen 

opintoihin omaan opiskelu-

suunnitelmaan sovitetusti.



Haku- ja valintaprosessi

✓ Valitse yhteishaussa liiketoiminnan 

perustutkinto, Malmin kampus 

✓ Täppää kohta                           

”Urheilijan ammatillinen koulutus” 

+   

Sporttikaksari-kaksoistutkintoon   

”Lukio-opinnot/yo-tutkinto” 

✓ Vastaa opintopolku.fi:ssä Urheilijan 

lisäkysymyksiin

Tutustu kysymyksiin jo etukäteen!

• Valintaperusteet liiketoiminnan 

perustutkintoon yhteishaun 

kokonaispisteet

+   

Urhea-linjalle urheilullinen     

taso/lajipisteet ja urheilijahaastattelu 

+

Sporttikaksariin lisäksi lukuaineiden             

keskiarvon oltava yli 7,0 

(yli 8,0 takaa paikan) 

Tutustu kysymyksiin jo etukäteen  Olympiakomitean sivuilla!

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/


Haku- ja valintaprosessi

✓ Valitse yhteishaussa liiketoiminnan 

perustutkinto, Malmin kampus 

✓ Täppää kohta                           

”Urheilijan ammatillinen koulutus” 

+   

Sporttikaksari-kaksoistutkintoon   

”Lukio-opinnot/yo-tutkinto” 

✓ Vastaa opintopolku.fi:ssä Urheilijan 

lisäkysymyksiin

Tutustu kysymyksiin jo etukäteen!

• Valintaperusteet liiketoiminnan 

perustutkintoon yhteishaun 

kokonaispisteet

+   

Urhea-linjalle urheilullinen     

taso/lajipisteet ja urheilijahaastattelu 

+

Sporttikaksariin lisäksi lukuaineiden             

keskiarvon oltava yli 7,0 

(yli 8,0 takaa paikan) 

Avoimet ovet
@Malmin kampus:

2.2.2022 tai sovi vierailu!

Lisätiedot
Asiantuntija
tuuli.merikoski@perho.fi tai 
p. 0400 711728
Tiimi- ja kehittämisvastaava 
lars.eriksson@perho.fi tai 
p. 0400 529016

Tutustu myös nettisivuihimme!

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/
mailto:tuuli.merikoski@perho.fi
mailto:lars.eriksson@perho.fi
https://perho.fi/urheiluoppilaitos-urhea-linja/
https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/perho-liiketalousopisto/


STADIN AO

▪ Urheilun ja opiskelun yhdistäminen on mahdollista kaikissa 
perustutkinnoissa.

▪ Ei lajipainotusta, kaikkien lajien urheilijat voivat hakea.

• Stadin ammattiopistossa opiskelee noin 40 akatemiaurheilijaa ja 15 
haastajatason urheilijaa.

▪ Jokaiselle urheilijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

• Urheilijalla on jaksoittain vaihtuva lukujärjestys, johon valmentautuminen 
on integroitu.

• Urheiluvalmentautumisista voi saada 10-35 
osaamispistettä kaikissa tutkintoon vaadittavasta 180 osaamispisteestä.

▪ Vaihdon kautta voi yhdistää urheilun ja ulkomailla opiskelun.

▪ eStadi palvelee verkossa ja sen kautta voi suorittaa esim. kaikki ytoaineet.

55

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/stadin-ammattiopisto/


Sturenkatu, Vallila: sähkö ja sähköautomaatio, puuala, verhoilu ja sisustus, maanmittaus, 
suunnitteluassistentti, tieto- ja tietoliikennetekniikka, turva-ala, talotekniikka

Ilkantie, Etelä-Haaga: Ajoneuvoasentaja, korinkorjaaja, automaalari, automyyjä, 
pienkonekorjaaja, varosamyyjä

Hattulantie, Vallila: lähihoitaja, välinehuolto, maskeeraaja, suunhoito

Holkkitie, Roihupelto: auton/linja-autonkuljettaja, varastoinhoitaja

Prinsessantie, Roihuvuori: leipuri-kondiittori, hotelli-, ravintola- ja cateringala, matkailupalveluiden 
tuottaja, luontoala, kotityöpalvelut ja toimitilahuolto, luonto-ohjaaja, luonto ja ympäristöneuvoja

Muotoilijankatu, Arabia: media ja kuvallinen viestintä

Abraham Wetterintie, Herttoniemi: koneasentaja, koneautomaatioasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja 
sekä uudisrakennus 

Savonkatu, Pasila: parturikampaaja ja kosmetologi kosmetiikkaneuvoja

Kullervonkatu, Käpylä: painoviestintä ja prosessiteollisuus, media ja kuvallinen viestintä

Onnentie, Käpylä: laborantti

Haapaniementie, Merihaka: hiusala, kauneudenhoitoala, tekstiili- ja muotiala

Myllypuro: kiinteistöpalvelu, korjausrakentaminen, pintakäsittely

Vilppulantie, Malmi: hammaslaborantti, lähihoitaja, lääketeknikko, ensihoito

Teollisuuskatu, Vallila: lähihoitaja, ensihoito

Pälkäneentie, Vallila: turva-ala, sähkö- ja automaatio
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Lajivalmennus toteutetaan yhteistyössä Pääkaupunkiseudun 
Urheiluakatemian (Urhean) kanssa lajiryhmittäin.

• Lajiryhmiin haetaan paikkaa

• Treeniajankohdat vaihtelevat lajeittain

• Aamutreenit sovitetaan jokaisen lukujärjestykseen

Oman seuran aamuvalmennukset

• Jos omalla seuralla on aamuvalmennuksia, opiskelija 
osallistuu niihin ja treenit sovitetaan lukujärjestykseen

Koulun yleisvalmennus Vallilassa Sturenkadun toimipisteellä

• 2x viikossa, päivät vaihtelevat lukujärjestyksen mukaan

• Myös yksilölliset aamuvalmennukset valmentajan johdolla 
mahdollisia
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stadinao.fi

Urheilukoordinaattori

Marika Viiri 040 5249628

Marika.viiri@edu.hel.fi

Koulun urheilusivut

https://stadinao.fi/hae-
opiskelijaksi/urheilijan-ammatillinen-
koulutus/

Avoimet ovet:

Ota yhteyttä Marika Viiriin TAI opojen 
sivuilta löydät avointen ovien päivät

https://stadinao.fi/opojen-sivu/

Käy katsomassa urheilijaopiskelijoidemme tarinoita!

Kimi, motocross
https://youtu.be/r3_uYRHyXMw?list=PLb
9WvOylQ1fgRxxo35k0gAZXxJiLu2mhw

Venla, parasulkapallo
https://youtu.be/sdEU-
qVPq2M?list=PLb9WvOylQ1fgRxxo35k0
gAZXxJiLu2mhw

Suleiman, paini
https://youtu.be/wgb-
tiNaA60?list=PLb9WvOylQ1fgRxxo35k0g
AZXxJiLu2mhw

Minttu, jalkapallo
https://youtu.be/AdnGMJd_aSU?list=PLb
9WvOylQ1fgRxxo35k0gAZXxJiLu2mhw

mailto:Marika.viiri@edu.hel.fi
https://stadinao.fi/hae-opiskelijaksi/urheilijan-ammatillinen-koulutus/
https://stadinao.fi/opojen-sivu/
https://youtu.be/r3_uYRHyXMw?list=PLb9WvOylQ1fgRxxo35k0gAZXxJiLu2mhw
https://youtu.be/sdEU-qVPq2M?list=PLb9WvOylQ1fgRxxo35k0gAZXxJiLu2mhw
https://youtu.be/wgb-tiNaA60?list=PLb9WvOylQ1fgRxxo35k0gAZXxJiLu2mhw
https://youtu.be/AdnGMJd_aSU?list=PLb9WvOylQ1fgRxxo35k0gAZXxJiLu2mhw
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URHEILUOPPILAITOS OMNIA

▪ Urheilun ja opiskelun yhdistäminen on mahdollista 
kaikissa tutkinnoissa. Jokaiselle laaditaan oma joustava opintopolku.

▪ Omniassa on 30 jääkiekkoilijaa lukuvuonna 2021-2022 (n.200 urheilijaa)

▪ Mahdollisuus suorittaa koko tutkinto pitkälti etänä tai työelämässä

▪ Tarjolla kansainvälinen vaihto-ohjelma + harjoittelu ulkomailla + 
työssäoppiminen urheilun ehdoilla.

▪ Koulutuksen aikana on mahdollista saada 10-35 osp valmentautumisesta.

▪ Mahdollisuus yleisvalmennukseen + aamuvalmennukseen joka aamu

▪ Tavoitteellisesti harjoittelevilla urheilijoilla opiskelu suoritetaan urheilun 
ehdoilla.

▪ Omnian urheilijoiden oheispalveluihin kuuluu mm. 
psyykkistä valmennusta ja ravintovalmennusta, jotka 
toteutetaan yhteistyössä Urhean asiantuntijoiden kanssa.

23.11.2021

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/omnia/
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OMNIA, ESPOON AIKUISLUKIO

▪ Yhdistä urheilu ja lukio joustavasti, tuemme sinua.

▪ Kursseja on aamusta iltaan, joten voit valita juuri sinun treeniaikatauluusi sopivat kurssit.

▪ Tarjoamme laajan verkkokurssitarjonnan. Nyt voit suorittaa verkkokurssienkin kokeet 
etänä.

▪ Päästäksesi aikuislukiolaisena Urheilupolulle ilmoittaudu opiskelijaksi Espoon
aikuislukioon osoitteessa omnia.fi/espoonaikuislukio.

▪ Alle 18-vuotias voi hakea aikuislukioon urheilijastatuksella.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää:

Kirsi Paloheimo, opinto-ohjaaja +358 40 126 7225, kirsi.paloheimo@omnia.fi

Sonja Kurki, opinto-ohjaaja, +358 40 126 7465, sonja.kurki@omnia.fi.

23.11.2021

"Hain Espoo aikuislukioon, koska siellä 
pystyn treenaamaan ja opiskelemaan samalla. 
Treenit eivät mene opiskelun päälle."

https://www.omnia.fi/hae-oppimaan/espoon-aikuislukio
mailto:kirsi.paloheimo@omnia.fi
mailto:sonja.kurki@omnia.fi
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Ota yhteyttä:
Petra Sillanpää, urheiluoppilaitospäällikkö
petra.sillanpaa@omnia.fi, puh. 046 851 5210
Reino Kärkkäinen, urheilukoordinaattori

Reino.karkkainen@omnia.fi puh. 0401936597

Lisätietoja: https://www.omnia.fi/koulutustarjonta/urheiluoppilaitos-sportomnia

23.11.2021

OLE YKSI MEISTÄ

mailto:petra.sillanpaa@omnia.fi
mailto:Reino.karkkainen@omnia.fi


INDIVIDUELLA STUDIESTIGAR I 
YRKESINSITUTUTET PRAKTICUM 

• Vid Prakticum beaktas alla idrottsgrenar och för varje idrottare 
görs en individuell plan över hur idrottandet och studierna kan 
kombineras.

• Du ansöker om rätten att studera med idrottsrättigheter 
genom att fylla i blanketten som finns på skolans sida. Ansökan 
görs i samband med att du söker om att studera vid Prakticum. 
Dock senast då du tar emot din studieplats. 

• Prakticums Idrottsprofilering ger dig som är målmedveten 
tävlingsidrottare och strävar att nå den 
nationella/internationella toppen en möjlighet att studera till 
en yrkesexamen samtidigt som du satsar på idrotten. 

• Studietiden är individuell, 3–4 år, och du kan studera vid alla 
Prakticums enheter; Helsingfors och Borgå

Kontakt
Idrottskoordinator
Björn Nylund
040 0247 250
bjorn.nylund@prakticum.fi 

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/yrkesinstitutet-prakticum/


Läsåret 2021–2022 har Prakticum
ca. 50 idrottsprofilanter

Prakticum antar ca. 20 nya idrottsprofilanter varje läsår

Ridsport

Handboll

Ishockey

Båtsport

Skytte

Bandy

Bilsport 

Basket

Tennis

Friidrott

Teamåkning 

Orientering

Gymnastik

Paddling

Innebandy

Segling

Cheerleading

Judo

Fotboll

Brottning

Kontakt
Idrottskoordinator
Björn Nylund
040 0247 250
bjorn.nylund@prakticum.fi 



Kysymyksiä, kommentteja?

TAVOITTEENA OLI: PAREMMAT EDELLYTYKSET TEHDÄ 
HAKUVALINTOJA!

Onnistuimmeko pääsemään tavoitteeseen?

Ota yhteyttä suoraan oppilaitokseen tai

tuuli.merikoski@perho.fi

mikko.rantala@edu.hel.fi

mailto:tuuli.merikoski@perho.fi
mailto:mikko.rantala@edu.hel.fi

