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Tunti Turusta,
puoli tuntia Helsingistä.

Kisakallion Urheiluopisto sijaitsee 
Lohjanjärven rannalla Karnaisten niemessä. 
Kisakallioon on helppo ajaa uutta E18 
moottoritietä. Helsingistä on matkaa 50 km 
ja Turusta 110 km liittymään numero 22 
(Routio), josta nouset meille. Tervetuloa!

Haku31.3.2015mennessä



Kohderyhmä
Tutkinto on tarkoitettu valmennuksen parissa urhei-
luseuroissa työskenteleville jo valmennuskokemusta 
omaaville henkilöille. Näyttötutkintoon valmistavaan 
koulutukseen hakeutuvilta edellytetään työn tai harras-
tusten kautta saatua alan työkokemusta ja vähintään 2. 
tason lajiliiton valmentajakoulutusta tai muuta vastaa-
vaa koulutusta ja osaamista. Liikunta-alan ohjaus- ja 
valmennuskokemus, työsuhde liittyen valmennukseen 
sekä alan työpaikka esim. urheiluseurassa katsotaan 
hakijalle eduksi. Lajiliiton suositus on edellytys koulu-
tukseen pääsylle.

Työtehtävät
Tutkinto valmistaa opiskelijaa toimimaan ammat-
timaisesti valmennuksen tehtävissä seura, alue- ja 
liittotasolla.

Koulutuksen sisältö
Valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen edellyt-
tää kahden pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon 
osan suorittamista.
Pakolliset tutkinnon osat
•	 Ammatillinen toiminta valmentajana
• Urheilijan kehityksen tukeminen
Valinnaiset tutkinnon osat
• Lasten valmentaminen
• Nuorten valmentaminen
• Aikuisten valmentaminen 

Koulutuksen toteutus ja opiskelutapa
Koulutus toteutetaan puolentoista vuoden mittaisena 
monimuoto-opiskeluna muodostuen lähi- ja etäjak-
soista. Lähiopetusjaksot pidetään pääsääntöisesti 
Kisakalliossa. Etäjaksoilla tehdään oppimistehtäviä ja 
suoritetaan työssäoppimista urheiluseurassa. Kou-
lutukseen sisältyy mentorointiprosessi, jonka tavoit-
teena on tukea valmentajan ammatissa toimimista ja 
kehittymistä. 

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 2540 e, joka sisältää materiaalin. 
Lisäksi hintaan sisältyvät majoitus ja täysihoitoruokailut 
Kisakallion Urheiluopistossa järjestettävien lähijaksojen 
aikana.  Koulutusmaksu maksetaan erissä. Opiskelija mak-
saa myös Opetushallituksen tutkintomaksun 58 e. Osallis-
tuminen tutkintotilaisuuksiin ilman valmistavaa koulutusta 
maksaa 1400 e. Opiskelija maksaa myös Opetushallituksen 
tutkintomaksun 58 e.

Koulutuksen toteutus
Seuraava näyttötutkintoon valmistava koulutus alkaa 
syyskuussa 2015.

VAT LÄHIJAKSOT
• ma 7.– ke 9.9.15
• su 25.– ti 27.10.15
• ke 18.– pe 20.11.15
• ma 1.– ke 3.2.16
• su 13.– ti 15.3.16
• ma 18.– ke 20.4.16
• su 29.– ti 31.5.16
• ma 5.– ke 7.9.16
• su 30.10– ti 1.11.16
• ma 28.– ke 30.11.16

Koulutukseen hakeminen
Koulutukseen haku on käynnistynyt ja haku on 31.3.15 
mennessä. Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella. Osa 
hakijoista kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinta teh-
dään hakulomakkeen, haastattelun ja lajiliiton suosituksen 
pohjalta. Hakulomake on tulostettavissa: www.kisakallio.fi 

Hakulomakkeen voi myös tilata Kisakallion Urheiluopiston 
opintotoimistosta: opintotoimisto@kisakallio.fi tai 
puh. 019 3151 220. Liitä hakemukseesi kopiot todistuksistasi.
Pyydä hakemuksen liitteeksi lajiliiton suositus sähköpostit-
se tai kirjeitse. Se voi olla vapaamuotoinen. 
Lajiliiton suositukset lähetetään: 
mari.heikkila@kisakallio.fi tai 
Kisakallion Urheiluopisto, VAT-haku, 
Mari Heikkilä, Kisakalliontie 284, 08360 Lohja

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella
Oppisopimus tehdään työnantajan ja oppisopimuskeskuk-
sen välille. Oppisopimuksesta saa lisätietoa oman paikka-
kunnan oppisopimuskeskuksesta. Oppisopimusopiskelijan 
kustannuksista (valmistava koulutus ja tutkintotilaisuudet) 
vastaa oman paikkakunnan oppisopimuskeskus. Tutkinto-
maksun 58 e opiskelija maksaa itse.

Lue lisää: www.oppisopimus.net

Lisätiedot
Pulmu Puonti
Valmennuskeskuksen kehittämispäällikkö
Puh. 0400-672 500
pulmu.puonti@kisakallio.fi 

Jukka Hokka
Liikunnanopettaja
Puh. 040-4560691
jukka.hokka@kisakallio.fi 

Mari Heikkilä
Tutkinnon vastaava
Puh. 019-3151 229, 040-4560690
mari.heikkila@kisakallio.fi
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Koulutuksen tavoite ja tarkoitus
Valmentajan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestel-
mään kuuluva ammatillinen aikuiskoulutus. Työssä, muussa 
käytännön elämässä sekä koulutuksessa hankittu ammatti-
taito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Kisakallion Urheilu-
opisto järjestää Valmentajan ammattitutkintoon valmista-
vaa koulutusta.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ja osaamista 
toimia urheiluseura valmentajana kansallisen tason kilpa- ja 
huippu-urheilussa, yksilö- ja joukkuelajien valmentajana, 
valmennuksen suunnittelu- ja koulutustehtävissä tai yrittäjänä 
pääasiassa liikunta-alan yhteisöissä. Valmistavan koulutuksen 
voi suorittaa myös oman työn ohessa ja se valmistaa opiskelijaa 
tutkintotilaisuuksiin. Tutkinnon suorittajille laaditaan henkilökoh-
tainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamissuunnitelma. Tutkinnon 
voi suorittaa myös pelkkinä tutkintotilaisuuksina.
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