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ALOITUSINFO LV. 2022-2023 
• Urheiluakatemiatoiminta

• Viikkorytmi eri oppilaitoksissa

• Toiminta

• Tukipalvelut

• Qridi ja KEHU-kurssi

• Viestintä

• Muut asiat





URHEILIJAT, SEURAT, VALMENTAJAT JA 
OPPILAITOKSET LUKUINA ETELÄ-KARJALASSA:
• noin 600 urheilijaa
• yli 25 urheiluseuraa
• yli 50 valmentajaa
• 25 oppilaitosta



URHEILUAKATEMIATOIMINNAN TAVOITTEET
JA VALMENNUSSOPIMUS
• Mahdollisuus yhdistää opiskelu ja urheilu, sekä lisätä harjoitusmäärää

• Akatemiavalmennus on tärkeä osa pitkäntähtäimen 
kehittymissuunnitelmaa

• Valmennusurheilijan tulee kuulua urheiluseuraan ja hänen tulee 
osallistua kilpailutoimintaan

• Urheilija sitoutuu noudattamaan valmennussuunnitelmaa ja 
osallistumaan akatemiaharjoituksiin

• Urheilijan tulee huolehtia, että hänellä on voimassa oleva vakuutusturva

• ”Valmennussopimus” kattaa toisen asteen eikä uutta sopimusta tehdä 
vuosittain, mutta tarkastellaan vuosittain.



Etelä-Karjalan Urheiluakatemian tiimi

• Urheiluakatemian koordinaattori: 
• Elina Sinisalo, elina.sinisalo@eklu.fi, 0409524843

• Asiantuntijatoiminnan koordinaattori 
• Hanna Ropo, hanna.ropo@gmail.com, 050 5996378

• Fysioterapeutti
• Janne Mäkinen, janne@sputnikfysio.fi, 0442730889
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TOINEN ASTE: LUKIOT

• Kiertotuntikaavio, identtinen Lpr:n ja Imatran lukioissa

• Oppilas suunnittelee itse omaa työjärjestystä, paitsi 1. vuoden 
opiskelijoille ensimmäiset jaksot valmiina
• Muutostarpeissa ja kysymyksissä yhteys opinto-ohjaajiin

• SAMPO:n viikkorytmiin ei muutoksia
• Haaste keskiviikko ja/tai perjantaiaamussa koska on eri rytmi lukion 

kanssa, mutta tämä on sovittava ja sovittavissa 
henkilö/harjoitusryhmäkohtaisesti miten onnistuu

• Pienet lukiot: urheilun yhdistäminen omaan työjärjestykseen

MA TI KE TO PE

8.00-9.00 1 6 YS 3 7

9.30-10.45 2 7 6 4 6

11.00-12.45 4 3 7 5 3

13.00-14.15 5 1 2 1 4

14.30-15.45 8 JOUSTO 5 2 8



TOINEN ASTE: SAMPO
• Harjoitusajat ti, ke, pe klo 8 – 9.15, paitsi sporttimerkonomit

• Selvitä päällekkäisyydet, opiskelijalla vastuu opintojen etenemisestä

• Sovittava opettajan kanssa, miten tunnit hoidetaan, vaihtoehtoja:
• Tehtävillä, Omalla ajalla” esim. toisen luokan mukana, jäämällä pois harjoituksista 

(kokonaan/osittain) ja osallistumalla opetukseen

• Tunneille heti treenien loputtua

• Työssäoppimisen aikana sovitaan osallistuminen harjoituksiin erikseen. Voitko itse vaikuttaa 
harjoittelupaikkaan

• OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
• Osallistumisen perusteella osaamista tunnustetaan 
• Yhteisten tutkinnon osien opintoihin

• Pakollinen työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2osp
• Hyvinvointisuunnitelma

• Valinnaiset ytot, max 9osp

• Sporttimerkonomit: KEHU-kurss
• Arvioitavaa

• Arviointiohjeet ja kriteerit

• YHTEYSHENKILÖ: Sakke Haapiainen
• Yhteiset tapaamiset uusille opiskelijoille:
• Lappeenranta 6.9.2022 klo 12 Po10 auditorio
• Imatra 7.9.2022 klo 12 Ko5 auditorio



TOIMINTA
• Lajivalmennus, alkaa valmentajan infon mukaan:

• Seurojen valmentajat, henkilökohtaiset valmentajat

• Fysiikka-aamut toinen aste:
• Lappeenranta, alkaa ti 30.8.:

• Tiistai 8.00-9.00 Kahilanniemen telinevoimistelusali, telinevoimistelu voimistelijan voima. Hanna Ropo, hanna.ropo@gmail.com, 050 5996378

• Keskiviikko 9.30-10.30 Rempparyhmä Urheilutalo. Janne Mäkinen, janne@sputnikfysio.fi, 0442730889

• Perjantai 9.30-10.30 Urheilutalon jumppasali, mielen ja kehonhuolto. Hanna Ropo, hanna.ropo@gmail.com, 050 5996378

• Imatra alkaa, 23.8.: 
• Tiistai 8.00-9.00 fysiikka-aamu, Imatran Urheilutalo, Tero Pusa

• Keskiviikko 8.00-9.00 fysiikka-aamu, Imatran Urheilutalo, Tero Pusa

• Perjantai 9.30-10.30 Rempparyhmä, Imatran Urheilutalo, Janne Mäkinen, janne@sputnikfysio.fi, 0442730889

• Tilavaraukset:
• Kaupungin liikuntapaikat ovat maksutta käytössä akatemia-aikoina esim. urheilutalon kuntosali ja uimahallit
• Koodit kulkemiseen, tulee watsappiin

• Läsnäolot: Valmentajat pitävät läsnäololistaa ja palauttavat lukiojaksojen mukaisesti, yksilöurheilija todentaa osallistumisensa 
koordinaattorille ja omalle valmentajalle
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VIESTINTÄ

• Kotisivut: tiedon kotipesä. Kotisivuilta löytyy verkoston yhteystiedot
• Some-kanavat: facebook, instagram, twitter. Nostoja toiminnasta 

vapaamuotoisesti.
• Sähköposti: viestintä ajankohtaisista asioista
• Uutiskirje: ilmestyy 4/vuodessa.
• Watsapp-ryhmät: urheilijat, valmentajat+liik.opettajat
• Akatemiatiimin kautta tulee yleinen info toimintaan liittyen sekä 

fysiikka-aamuihin liittyvä info, lajivalmentajat vastaavat 
valmennusryhmänsä tiedottamisesta



QRIDI JA KEHU-KURSSI
• Kaikki toisen asteen opiskelijat suorittavat KEHU-

kurssin osana urheiluakatemiatoimintaa 1. tai 2. 
lukuvuonna. PAKOLLINEN

• Kurssin vastuuhenkilö Hanna Ropo

• Valmentajat mukana

• Kurssi suoritetaan osana aamuharjoittelua eikä 
kuormita muita opintoja

• Ilmoita milloin osallistut!!



QRIDI JA KEHU-KURSSI
• Yhteinen aloitus 6.9 tiistaina klo 8.00-9.00

• Jaksot 1 ja 2
• Teemat: Urheilijan elämän hallinta, psyykkiset taidot ja urheilijan terveys
• Oppimisalusta Qridi käytössä.
• Yhteiset tapaamiset Zoomilla:

• 6.9 klo 8.00-9.00
• 4.10 klo 8.00-9.00
• 22.11 klo 8.00-9.00

• Jakso 3
• Teemat: Lajianalyysi, fyysinen harjoittelu, huoltava harjoittelu
• Yhteiset tapaamiset Zoomilla:

• 13.12 klo 8.00-9.00
• 24.1 klo 8.00-9.00

• Jakso 4
• Teemat: ravitsemus
• Yhteiset tapaamiset Zoomilla:

• Ilmoitetaan myöhemmin

• Jakso 5 
• Teemat: urheilija brändi ja urheilijan talous
• Yhteiset tapaamiset Zoomilla:

• Ilmoitetaan myöhemmin



KYSYMYKSIÄ JA KOMMENTTEJA


