
KIEKKO JA KOULUA –INFO
21.11.2022

klo 17.30-19.30 
Perho LTO, Malmin kampus



Illan agenda
• Avaus ja esittäytymiset 

• Urheilijan kaksoisura

• Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean 2. asteen urheiluoppilaitokset

• Jääkiekko pääkaupunkiseudulla

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

• Yhteistä urheiluoppilaitoksille ja mitä tulee huomioida valintoja tehtäessä

• Opiskelu urheiluamiksissa

• Opiskelu urheilulukioissa

• Hakuprosessi

Ole aktiivinen, kysy, kommentoi!

TAVOITTEENA: PAREMMAT EDELLYTYKSET TEHDÄ HAKUVALINTOJA!
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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
✓ Yrkesinstitutet 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/


Jääkiekko pääkaupunkiseudulla

• Huipulle tähtäävän urheiluvalmennuksen ja opiskelun yhdistäminen 
- lajille hyvä, jos paljon pelaajia rakenteessa mukana

• Yhden valmennuksen malli

• Seurat ja koulut tekevät yhteistyötä, ei ole ”seurojen kouluja”-
valinnat riippuvat hakijoista, Liitto pisteyttää

• Järkevä päivärytmi (pitkä valmennus, ruokailut, palautuminen)

• Jääkiekkolehtori koordinoi (koulu, seurat, Urhea, Liitto)

• Jääkiekkoliitto linjaa toimintaa

• Opintoseuranta tiivistä, jääkiekkolehtori + opot, ryhmänohjaajat -
seuravalmentajat, tukitoimet tarvittaessa



Jääkiekko pääkaupunkiseudulla
• Tukipalvelut Urhean ja koulujen kautta (ominaisuusvalmennus, psyykkinen ja 

ravintovalmennus)

• Tukipalveluiden kohderyhmänä lajin terävä kärki tai esim. keskeiset valmentajat

• Päivittäisvalmennuksen suunnittelu ja sisällöt: seuravalmentajat (vastuu esim. 
urheilijan kokonaisrasituksen huomioinnista - yhteistyössä pelaajan kanssa)

• Jääkiekkoliiton terveiset/KV näkökulma:

• Merikivi U-18 MJ: "Kaikki muut maat yrittävät voittaa Suomen"

• Kilpailu kovenee

• Pärjäämme: yhteistyön jääkiekko, luistelu, yv, pelaajat valmennattavia

• Kehitettävää: maalinteko, syöttäminen, luistelutaitavuus





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





TOISEN ASTEEN OPINTOJEN JA JÄÄKIEKON PELAAMISEN

YHDISTÄMINEN

IHMINEN

JÄÄKIEKKOILIJA

URHEILIJA Naisten 

Liiga 

Naisten 

Akatemia

Ominaisuus

harjoittelu 

Kuormituksen 

seuranta

Opiskelija Perhe ja

ystävät 

NCAA / USA



VIIKKORYTMI → ”yhdessä yksilöiden”

MA TI Pirkkola KE Pirkkola TO Urhea PE LA SU

Fysiikka + 

aamujää

9-10

Aamujää 8-9  

(+ 16-pojat)

+ fysiikka

Fysiikka 

8.00-9.30

Urhea

Koulua Koulua Koulua Koulua Koulua Ottelu Ottelu

Palauttava Iltajää

+ fysiikka

Maalivahtijää

Vapaaehtoinen 

pelaajille 

Iltajää

+ fysiikka

Iltajää

+ fysiikka
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JOKERIT ja URHEA OPPILAITOKSET
URHEA OPPILAITOKSET MAHDOLLISTAVAT OPISKELUN JA URHEILUN 
YHTEENSOVITTAMISEN

Pelaaja ja seura: rehti, reilu, avoin koulua kohtaan - yhteistyö

ONNISTUMINEN OPISKELUSSA – ONNISTUMINEN JÄÄKIEKOSSA

Opiskelun sujumista seurataan - palaverit Opon / jääkiekkolehtorin kanssa

ARJEN SUUNNITTELU JA SEN HALLINTA

Oppia suunnittelemaan ja huomioimaan miten arkipäivä etenee: uni, ruoka (eväät), 
harjoittelu, opiskelu, siirtymät, toiset harjoitukset, läksyt, uni, jaksaminen

YHTEISTYÖ, AHKERUUS, KEHITTYMINEN
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JOKERIT AAMUVALMENNUS

• Fyysiset ominaisuudet

• Laji- ja pelitaidot

• Muu pelin ja arjen valmennus (keskustelut, videot, ravinnon ja 
kuormituksen seuranta, mielen taidot, kehityksen suunnittelu)
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Yhteistä urheiluoppilaitoksille

”Oikeudet”

• mahdollistetaan ohjattu aamuharjoittelu ja osallistuminen kilpailu-, leiri- ja maajoukkuetoimintaan osallistuminen

• aamutreeneistä opintosuorituksia

• asiantuntijapalvelut urheilun ja opiskelun tukena

• tavoitteellista urheilua ymmärtävä ympäristö

• tutkinto antaa hakukelpoisuuden jatko-opintoihin korkea-asteella

”Velvollisuudet”

• vastuu opintojen etenemisestä - oppivelvollisuus

• valmius itsenäiseen opiskeluun

• aktiivinen ja vastuullinen ote koulun ja opettajien suuntaan urheilupoissaoloista

• huonojen opiskelutapojen ja –asenteiden ”poisravistelu”



Mitä pitää ottaa huomioon 
urheiluoppilaitosvalintoja tehdessä? 

• Millainen lukija olet? Millainen tekijä? 

• Motivaatio panostaa opiskeluun illalla treenien jälkeen?

• Tiedätkö jo mikä ala/ammatti sinua kiinnostaa urheilun lisäksi?

• Millaisia tulevaisuuksien näkymiä sinulla on urheilussa ja opiskeluissa?

• Missä asut, missä treenaat, miten liikut?

• Mitä muuta?

Mihin pitää olla valmis?

• Kasvavaan harjoituskuormaan

• Itsensä johtamiseen

• Omien opiskelutaitojen tunnistamiseen ja kehittämiseen



Pääkaupunkiseudun urheiluamikset



Opiskelu urheiluamiksissa

• Urheilijaopiskelijoiden taso vaihtelee maajoukkueurheilijasta aktiiviseen kilpaurheilijaan

• Opiskelu erillisessä urheiluryhmässä: lukujärjestyksessä huomioitu aamu- ja iltatreenit ja myös 
opintojen sisällöissä urheiluteemoja (liiketoiminta, Omnia ja Perho)

• Opiskelu muilla koulutusaloilla: aamutreenit ja urheilun vaatimat poissaolot mahdollisestaan 
yksilöllisesti HOKSaamalla (Omnia muut alat, Prakticum på svenska, Stadin Ao)

• Erityisen vaativia aloja urheilun kanssa ovat mm. sähkö ja turva-ala, jotka vaativat osin 
pakollista/ehdotonta läsnäoloa. Lisäksi sähköalalla vaaditaan vahvoja matemaattisia taitoja ja 
opiskeluvalmiuksia. 

• Opiskelu sisältää työelämässä oppimisjaksoja, jotka myös räätälöidään urheilun arkeen sopiviksi

• Opiskelupaikka oikeuttaa hakemaan opiskelija-asuntoa Urhea-kodista tai muualta HOASista



URHEILIJAKOULUTUS LIIKETALOUDEN URHEILURYHMÄSSÄ 
OMNIA JA PERHO

Urheiluvalmentautumisesta opintoja jopa yli 40/180osp



Kaksoistutkinto-opiskelu urheilijana

• Käytännössä kolmoistutkinto: ammatillinen perustutkinto, yo-tutkinto ja urheilu

• Vaatii hyvää peruskoulun oppimäärää ja opiskelutaitoja sekä vahvaa 
omaa motivaatiota

• Perhossa liiketoiminnan Sporttikaksari –ryhmä Urhea-kampuksella 
Mäkelänrinteen lukion kanssa :

• Lukio/kirjoitettavat aineet: Äidinkieli, Englanti, Ruotsi/Matikka, YH, Terveystieto
• Yli 8,0 lukuaineiden keskiarvolla takaamme paikan
• Opiskeluaika 3 vuotta (-3,5v.)

• Aamuharjoittelu mahdollistetaan

• Omniassa ja Stadin Ao:ssa ei valmista konseptia urheilijan kaksoistutkintoon, 
mutta yksittäisiä kaksoistutkintoa tekeviä urheilijoita on ollut.



URHEILIJAKOULUTUS LIIKETALOUDEN SPORTTIKAKSARI –
KAKSOISTUTKINTO PERHO JA MÄRSKY 1. VUOSI

Lukiokurssit ja urheiluvalmentautuminen osa liiketoiminnan tutkintoa

MA TI KE TO PE

8:00-9:00 AAMUTREENI AAMUTREENI LUKIO-OPINNOT AAMUTREENI

9:00-10:00 LT-OPINNOT AAMUTREENI AAMUTREENI LUKIO-OPINNOT AAMUTREENI

10:00-11:00 LT-OPINNOT LUKIO-OPINNOT LUKIO-OPINNOT LUKIO-OPINNOT LUKIO-OPINNOT

11:00-12:00 LT-OPINNOT LUKIO-OPINNOT LUKIO-OPINNOT LUKIO-OPINNOT LUKIO-OPINNOT

12.00-13:00 LT-OPINNOT LT-OPINNOT LUKIO-OPINNOT LT-OPINNOT LT-OPINNOT

13:00-14:00 LT-OPINNOT LT-OPINNOT (LT-OPINNOT) LT-OPINNOT LT-OPINNOT

14:00-15.00 LT-OPINNOT (LT-OPINNOT) (LT-OPINNOT) (LT-OPINNOT) (LT-OPINNOT)

15:00-16.00



URHEILUAMISTEN 
TAVOITTEET

TYÖELÄMÄVALMIUDET

URHEILUVALMENTAUTUMISEN 
VALMIUDET

JATKO-OPINTOVALMIUDET –
ammatillinen tutkinto antaa 
hakukelpoisuuden korkea-
asteelle (AMK:t ja yliopistot)



• Prosessiteollisuuden perustutkinto
• Puhtaus- ja 

kiinteistöpalvelualan perustutkinto
• Puuteollisuuden perustutkinto
• Rakennusalan perustutkinto
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
• Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
• Taideteollisuusalan perustutkinto
• Talotekniikan perustutkinto
• Teknisen suunnittelun perustutkinto
• Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
• Turvallisuusalan perustutkinto
• Veneenrakennusalan perustutkinto
• Välinehuoltoalan perustutkinto

Näitä perustutkintoja 
voit esimerkiksi opiskella:

• Ajoneuvoalan perustutkinto
• Elintarvikealan perustutkinto
• Hammastekniikan perustutkinto
• Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
• Laboratorioalan perustutkinto
• Liiketoiminnan perustutkinto
• Logistiikan perustutkinto
• Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
• Lääkealan perustutkinto
• Maanmittausalan perustutkinto
• Matkailualanperustutkinto/
Vocational Qualification in Tourism Industry

• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkinto

• Pintakäsittelyalan perustutkinto



Valintaperusteet ammatillisiin tutkintoihin

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat:
6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin 
haet/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!

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



SVENSKSPRÅKIGA IDROTTARSTIGEN



Opiskelu urheilulukioissa

• Lukion oppimäärä 150 opintopistettä (entinen 75 kurssia)
• Kaikissa lukioissa samat pakolliset opinnot/opintopisteet/moduulit = ”entiset kurssit”
• Jokainen rakentaa oman opinto-ohjelman painottaen sitä haluamallaan tavalla – kielet? 

- pitkä/lyhyt matematiikka? - reaaliaineet?

• 3 v. – 3,5 v. - 4 vuotta? (1. vuosi kannattaa joka tapauksessa aloittaa tehokkaasti)

• Erityistehtävän urheilulukioissa (Mäkelänrinne, Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Brandö) 
myös pakollisten kurssien poislukumahdollisuus (jos 24 valmennuksen opintopistettä -
voit halutessasi jättää 16 opintopistettä pois – tee se vasta lopussa)

• Peruskouluopiskelulla ja lukio-opiskelulla ON ero – havahdu siihen jo ensi kesänä -
ajankäytön suunnittelu ja siitä kiinni pitäminen kaiken A & O!



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/


Pohjois-Haagan yhteiskoulu (PHYK), urheilulukio

• Urheilulukio n. 80 aloituspaikkaa, yleislukio n. 40 aloituspaikkaa
• Pisteraja urheilulukio v. 2022 15,32, yleislukio ka. 9,17 (mahdollisuus 

valmennukseen myös yleislukion kautta) - voit siis hakea "kahteenkin kertaan"
• 30 lajin urheilijoita, jääkiekko yksi päälajeista
• Jokeripelaajat omilla jäillä, HIFK-pelaajat omilla jäillä, kumppaniseurat koulun 

omilla jäillä (Pirkkolan jäähalli) tai seurojensa omilla jäillä, kuten esim. Kiekko-
Vantaa

• Valmennus seurojenne valmentajien kautta, koulun oma valmennusryhmä myös 
mahdollinen (Pyry Lukkarila, Teemu Poussa, Tomi Stålhammar, Antti Heikkinen 
(mv)

• Pääsääntöisesti vähintään kolme aamuharjoitusta viikossa
• Urheilun apulaisrehtori Lea Hakala ja rehtori Tuomas Raja koordinoivat



Pohjois-Haagan yhteiskoulu, urheilulukio

• jokainen rakentaa oman opinto-ohjelmansa, verkko-opinnot myös 
mahdollisia, moni jääkiekkoilija jatkaa 3,5 – 4 vuoteen

• urheilutoimintaa täydentävät urheiluravitsemus, teippaus, psyykkinen 
valmennus, lihashuolto, valmennusoppi jne.

• yhteistyö Pihlajalinnan urheilulääkäriaseman kanssa, fysioterapeutin 
konsultointiapu, sporttituki

• Pirkkolan urheilupuisto ”kotipesä”, uudet jäähallit, uusi 10 000 m2:n 
urheiluhalli klo 8-16 PHYK:n käytössä yms. (toki seurat treenaavat omissa 
halleissaan)

Tuomas Raja 7.12.2020



Pohjois-Haagan yhteiskoulu, urheilulukio

Pitkät kiekkoperinteet

Hexi Riihirannasta Juha Jääskään, Hannu Kamppurista Sami Lepistöön, Antti 
Niemestä Jani Hakanpäähän + Emma Nuutiseen…- matkalla kymmeniä muita

Avoimet ovet klo 13.30

ti 13.12., pe 13.1. (tämä klo 13.00!), ke 25.1., ma 30.1. ja ti 7.2.

ja ke 25.1. klo 18.00 erityisesti vanhemmille (myös oppilaat tervetulleita)

Tiedustelut ja esitepyynnöt: lukiohaku@phyk.fi

kotisivut phyk.fi

Tuomas Raja 7.12.2020

mailto:lukiohaku@phyk.fi


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

• Pelaajia 60

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

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

7 1 1 2 1

6 2 2 3 3

5 6 3 6 4

RO 7 4 7 5

4 8 5 8 8



Mäkelänrinteen lukio
• Yleislukio

– aloituspaikkoja 110
– valinta keskiarvon perusteella (alin keskiarvo 2022: 8,85)

• Urheilulukio
– aloituspaikkoja 160
– valinta urheilulukiohaun pisteytyksen mukaan (alin pisteraja 2022: 15,91)
– Pisteytys: Koulut 0-5, Liitto 0-5, ka. 4-10
– Keskiarvo vähintään 7,3-7,4

• Mäkelänrinteessä on opiskelijoita 925, joista n. 600 on 
urheilulukiolaisia.

• Urheilijat edustavat n. 50 eri lajia.
• Valmentajia on yli 90. 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).
• Jonoa, kannattaa huomioida myös HOAS

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


Lukio-opinnot Märskyssä

- 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

- Urheilulukion oheispalveluihin kuuluvat esimerkiksi fysioterapia, 
urheilulääkäri, psyykkinen valmennus ja ravintovalmennus.

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

- Aamuesittelyt kello 8.30: 11.1 / 18.1 / 24.1, ennakkoilmoittautuminen

- Päiväesittely 26.1. klo 13.30

- Iltaesittely 31.1. klo 17.30

- Etäesittely 15.2. klo 18.00

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


JÄÄKIEKKO MÄRSKYSSÄ



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
(2022 lägsta poäng 15,45)

✓ 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 
onsdag 25.1.2023 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 kiekkoilijat

 ´ 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, mahdollisuus osallistua myös oman 

seuran aamuharjoittelutoimintaan

 ´Vastuuvalmentaja Benjamin Laurinkari

 ´Jäällä pääsääntöisesti neljä valmentajaa, maalivahtivalmennus

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


Sotungin lukion 

jääkiekkovalmennus

 ´Tarkoitettu tavoitteellisesti harjoitteleville 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 lukion 

jääkiekkovalmennus

´Tervetuloa avoimiin oviin torstaina 

26.1.2023!

´Oppilaat klo 13.30-15.30

´Huoltajat klo 18.00

´Lisätietoja rehtori Esa Partanen 

esa.partanen@vantaa.fi, 0400-633865

mailto:esa.partanen@vantaa.fi


“

”

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/


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:

29.12.2022 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 
10 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.
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https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/stadin-ammattiopisto/


Abraham Wetterintie, Herttoniemi: Kone- ja tuotantotekniikka, rakennusala 
(talonrakennus), WooDoo nuorten työpaja, Metalliverstas

Sturenkatu, Vallila: Maanmittausala, puuteollisuuden ala, teknisen suunnittelun ala 
(suunnitteluassistentit), sähkö- ja automaatioala, talotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, 
taideteollisuusala (verhoilu- ja sisustus),TUVA

Ilkantie, Etelä-Haaga: Autoala, TUVA

Hattulantie, Vallila: Sosiaali- ja terveysala: lähihoitajat, välinehuoltoala, Perusopetuksen valmistava 
opetus / TUVA

Valuraudankujan toimipaikka (väistötila), Malmi: Logistiikka-ala

Meritalon toimipaikka, Merihaka: Hius- ja kauneudenhoitoala, tekstiili- ja muotiala

Prinsessantie, Roihuvuori: Elintarvikeala, ravintola- ja cateringala, matkailuala, luontoala, TUVA

Muotoilijankatu, Arabia: media ja kuvallinen viestintä

Savonkatu, Pasila: parturikampaaja ja kosmetologi kosmetiikkaneuvoja

Kullervonkatu, Käpylä: Laboratorioala, Media-ala ja kuvallinen ilmaisu: julkaisutuotanto ja 
painoviestintä, Prosessiteollisuus, TUVA. Mediakylpylä nuorten työpaja

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

Myllypuro: kiinteistöpalvelu, korjausrakentaminen, pintakäsittely

Vilppulantie, Malmi: Hammastekniikan ala, sosiaali- ja terveydenhoitoala (lähihoitajat), hius- ja 
kauneudenhoitoala (kauneus), lääkeala

Teollisuuskatu, Vallila: Sosiaali- ja terveysala, turva-ala, kasvatusala

Pälkäneentie, Vallila: turva-ala
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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

54



stadinao.fi

Urheilukoordinaattori

Marika Viiri 040 5249628

marika.viiri@edu.hel.fi

Koulun urheiluamissivut

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

Avoimet ovet:

Ota yhteyttä Marika Viiriin TAI opojen sivuilta 
löydät avointen ovien päivät

https://stadinao.fi/etusivu/opojen-sivu/avoimet-ovet

Käy katsomassa urheilijaopiskelijoidemme 
tarinoita youtubesta!

Kimi, motocross
https://youtu.be/r3_uYRHyXMw?list=PLb9WvOy
lQ1fgRxxo35k0gAZXxJiLu2mhw

Venla, parasulkapallo
https://youtu.be/sdEU-
qVPq2M?list=PLb9WvOylQ1fgRxxo35k0gAZXxJi
Lu2mhw

Suleiman, paini
https://youtu.be/wgb-
tiNaA60?list=PLb9WvOylQ1fgRxxo35k0gAZXxJiL
u2mhw

Minttu, jalkapallo
https://youtu.be/AdnGMJd_aSU?list=PLb9WvOy
lQ1fgRxxo35k0gAZXxJiLu2mhw

mailto:Marika.viiri@edu.hel.fi
https://stadinao.fi/hae-opiskelijaksi/urheilijan-ammatillinen-koulutus/
https://stadinao.fi/etusivu/opojen-sivu/avoimet-ovet
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 2022-2023 (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.

30.11.2022

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.

30.11.2022

"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
Sirkka Snell, urheiluassistentti
Sirkka.snell@omnia.fi puh. 046 8515198

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

30.11.2022

OLE YKSI MEISTÄ

mailto:petra.sillanpaa@omnia.fi
mailto:Reino.karkkainen@omnia.fi
mailto:Sirkka.snell@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 fylla i ansökan som 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

Idrottskoordinator
Björn Nylund
bjorn.nylund@prakticum.fi

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


Läsåret 2022–2023 har Prakticum
ca. 50 idrottsprofilanter

Prakticum antar 15 -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 



Urheiluoppilaitokseen hakeminen
• Toisen asteen urheiluoppilaitoksiin haetaan kevään yhteishaussa.

• Yhteishaku alkaa 21.2.2023 ja päättyy 21.3.2023. Haku tapahtuu sähköisesti 
osoitteessa opintopolku.fi. Myös tarkemmat hakuohjeet löytyvät sivustolta.

• Urheiluoppilaitokseen haettaessa urheilijan tulee vastata opintopolussa haun 
yhteydessä Urheilijan lisäkysymyksiin. Jos haet sekä urheilulukioihin että -amiksiin, täytä 
kumpaankin lisäkysymykset erikseen. 

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

• Jos haet kaksoistutkintoon, valitse myös “Haluan suorittaa lukio-opintoja/ylioppilastutkinnon”.

• 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 ja mahdolliset 
valintatestit/haastattelut 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/


Kysymyksiä, kommentteja?

TAVOITTEENA OLI: PAREMMAT EDELLYTYKSET TEHDÄ 
HAKUVALINTOJA 

– miten onnistuimme pääsemään tavoitteeseen?

Voit myös ottaa yhteyttä suoraan oppilaitokseen tai

tuuli.merikoski@perho.fi

mikko.rantala@edu.hel.fi

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

