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Valtakunnalliset urheiluoppilaitokset

• Valtakunnalliset urheiluoppilaitokset on tarkoitettu 

motivoituneiden ja potentiaalisten kilpaurheilijoiden 

opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle 

tähtäävän urheilun yhdistäminen tavoitteelliseen 

opiskeluun on mahdollista. Urheiluoppilaitokset 

pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden 

urheilullisesta tasosta ja potentiaalista. Oppilaitokset 

voivat lisäksi järjestää omia testejä 

oppilaitospisteytyksen tueksi.

http://www.sport.fi/huippu-urheilu/urheilijat/urheilijoiden-opiskelumahdollisuudet/toinen-aste
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Valtakunnalliset urheiluoppilaitokset

• Suunnistuksella on lajivalmennuksen myötä vahva 

asema Mäkelänrinteen (Helsinki), Kerttulin (Turku), 

Sammon (Tampere) ja Vöyrin urheilulukioissa. Muissa 

urheilulukioissa suunnistajat, hiihtosuunnistajat ja 

pyöräsuunnistajat valmentautuvat pääsääntöisesti 

muiden lajien valmentajien johdolla.

• Virallisten urheiluoppilaitosten lisäksi Suomessa on 

useita urheilupainotteisia lukioita ja 

ammattioppilaitoksia, joissa nuoren urheilijan on myös 

mahdollista opiskella urheilun ehdoilla. Hankasalmen 

suunnistuslukio on urheilupainotteinen lukio, jossa on 

päätoiminen suunnistusvalmentaja.
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Haku urheiluoppilaitoksiin kevään 2014 yhteishaussa

• Kevään 2014 yhteishaku valtakunnallisiin 

urheiluoppilaitoksiin ja muihin toisen asteen 

oppilaitoksiin on 24.2.–14.3.2014.

• Varmista aina hakuohjeet, aikataulu ja vaadittavat 

liitteet oppilaitoksen verkkosivuilta tai ota tarvittaessa 

yhteys oppilaitoksen valmennuksesta vastaavaan 

henkilöön!
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Haku urheiluoppilaitoksiin kevään 2014 yhteishaussa

• Hakumenettely: Urheiluoppilaitosten opiskelijavalinnan 

hakuprosessi ja kriteerit 2014

• Suunnistusliitto pisteyttää hakijat (suunnistus, 

hiihtosuunnistus, pyöräsuunnistus) urheilusaavutusten 

ja Kasva urheilijaksi -ominaisuustestien perusteella 

siten, että urheilusaavutuksista voi saada 1–5,4 pistettä 

ja ominaisuustesteistä 0–0,6 pistettä; yhteensä 1–6 

pistettä.

http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTQvMDEvMDMvMTJfNDdfNDJfMzUwX1VyaGVpbHVvcHBpbGFpdG9zdGVuX2hha3VvaGplZXRfamFfb3Bpc2tlbGlqYXZhbGlubmFuX2tyaXRlZXJpdF8yMDE0LnBkZiJdXQ/Urheiluoppilaitosten hakuohjeet ja opiskelijavalinnan kriteerit  2014.pdf
http://www.kasvaurheilijaksi.fi/nuorisuomi/ominaisuustesti.php
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Haku urheiluoppilaitoksiin kevään 2014 yhteishaussa

• Urheilusaavutuksia arvioitaessa huomioidaan lajin 

loppuranki (s/hs) ja henkilökohtaiset SM-sijoitukset pois 

lukien SM-yösuunnistus. Saavutuksiin ei näin ollen 

kirjata sijoituksia esim. viestikilpailuista, 

Koululiikuntaliiton mestaruuskilpailuista, 

aluemestaruuskilpailuista, rastiviikoilta yms.!

• Urheilulukioiden hakulomakkeessa urheilusaavutukset 

kirjataan esim. näin:

Kaudella 2013/2014:

Suunnistus: Loppuranki 9. (H16) / SM-erikoispitkä 2. (H15) 

/ SM-pitkä 2. (H15) / SM-sprintti 5. (H15) / SM-keskimatka 

15. (H15).

http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTMvMTIvMTAvMTRfMzdfMzFfNjk3X1VyaGVpbHVvcHBpbGFpdG9zdGVuX2hha3Vsb21ha2VfMjAxNC5wZGYiXV0/Urheiluoppilaitosten hakulomake 2014.pdf
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Haku urheiluoppilaitoksiin kevään 2014 yhteishaussa

• Suunnistajille (ml. hs, ps) Kasva Urheilijaksi -

ominaisuustestejä järjestetään valtakunnallisesti 

usealla paikkakunnalla maalis-huhtikuulla. Testipaikat 

ja -päivämäärät täsmentyvät ja päivittyvät helmikuun 

aikana (www.aluevalmennus.info > Ajankohtaista).
Pvm Paikkakunta Yhteyshenkilö

avoin Hankasalmi (tai Jyväskylä) Pasi Ikonen, pasi.ikonen@hankasalmi.fi

8.4.2014 Helsinki Markus Lindeqvist, markus.lindeqvist@suunnistusliitto.fi

avoin Kouvola Marttiina Joensuu, marttiina.joensuu@gmail.com

avoin Rovaniemi Mikko Ojanaho, mikko.ojanaho@ulapland.fi

12.3.2014 Tampere Antti Harju, antti.harju@suunnistusliitto.fi

8.4.2014 Turku Antti Örn, antti.orn@suunnistusliitto.fi

avoin Vöyri Sabina Bäck, sabina.back@vora.fi

http://www.aluevalmennus.info/
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Alueellinen valmennus 2014

Huippuryhmät
(HKI/TRE/TKU)

AV+
(HKI/TRE/TKU)

AV-ryhmät
(HKI/TRE/TKU)

AV-ryhmät
(Muut alueet)

Ryhmämaksu / vuosi 350 € 350 € 150 € 50–150 € **

Nuorten olympiavalmentajan tuki
(jatkuva)

x

Päivittäisvalmennus (3–5 krt/vko) * x x

Tasotestit (4 krt/vuosi) x ( 4 krt) x (2 krt)

AV-rata- ja maastotestit 
(4–6 krt/vuosi)

x x x ?

AV-leiripäivät (5–6 x vuosi) x x x ?

AV-leirit (6 krt/vuosi)
100 % 

omavastuu
100 % 

omavastuu
100 % 

omavastuu
100 % 

omavastuu
* mukaan lukien urheiluakatemioiden/-lukioiden aamuharjoitukset
** alue päättää ryhmämaksusta valmennustarjonnan mukaan

• ks. www.aluevalmennus.info

http://www.aluevalmennus.info/
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AV-valinnat vuodelle 2014 (syksy 2013)

AV 2014 Hakemuksia Valittuja

Uusimaa 55 (70) 51 (44)

Häme 38 (43) 36 (35)

V-S 37 (49) 33 (33)

Kaakko (Kaakko & Päijät-Häme) 22 (30) 16 (10)

Itä (SK & Kainuu) 10 (17) 5 (9)

Pohjoinen (Lappi & P-P) 15 (26) 13 (9)

K-S 10 (13) 6 (7)

Länsi (E-P & K-P & ÖID) 21 (13) 9 (3)

Satakunta 7 (11) 2 (3)

YHTEENSÄ 211 (272) 171 (153)

Suluissa 2013 hakijoiden ja valittujen määrä.
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Alueellisen valmennuksen urheilijavalinta 2014-

2015 (luonnos)

• Häme/TRE, Uusimaa/HKI, V-S/Turku 15-25-v. urheilijat

• muut alueet 15-20-v urheilijat

• hakemukset n. 25.9.2014 mennessä

• AV-testit (rata + maasto) elo-syyskuun aikana

o alueellinen tiedottaminen AV-sivustolla!

• rankipisteet n. 25.9. tilanteen mukaan

• valintojen julkistaminen n. 10.10.

• SM-yöllä, SM-erikoispitkällä ja loppurankilla ei tässä 

olisi merkitystä
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Alueellisen valmennuksen urheilijavalinta 2014-2015

Valintakriteerit
(suositus)

Huippuryhmät
(HKI/TRE/TKU)

AV+
(HKI/TRE/TKU)

AV-ryhmät
(Kaikki alueet)

H21
21–25-v:
- NO-valmennettavat
- A-/B-mj-urheilijat

21–25-v:
- ranki top 50
- av-ratatestin tavoiteaika

D21
21–25-v:
- NO-valmennettavat
- A-/B-mj-urheilijat

21–25-v:
- ranki top 30
- av-ratatestin tavoiteaika

HD15–20
17–20-v:
- NO-valmennettavat

17–20-v:
- SM-finaali 2 x top 6
- av-ratatestin tavoiteaika

15–20-v: (kaksi kolmesta)
- H/D14-20 SM-finaali top 10
- H/D16-20 ranki top 20
- av-ratatestin tavoiteaika

AV-ryhmään valinta edellyttää kriteerien mukaista kilpailumenestystä ja ratatestin tavoiteajan alittamista. 
Rajatapauksissa voidaan käyttää harkintaa (esim. av-maastotestin aika, loukkaantumiset jne.).
AV-testeihin osallistuminen on edellytys paitsi AV-ryhmiin myös urheiluakatemioiden valmennusryhmiin 
sekä liiton aikuisten ja nuorten valmennusryhmiin valinnalle. Testeistä poisjäänti edellyttää 
lääkärintodistusta tai muuta perusteltua syytä.
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AV-testit 2014 -> AV-valinnat 2015

• ratatestin minimitavoiteaika valintatesteissä (huomioidaan myös 

viralliset ratatulokset kesältä 2014):

• 5000 m: 

• H21 / 16.30

• D21 / 19.45 

• H19-20 / 17.30

• D19-20 / 21.00

• H17-18 / 18.15

• H15-16 / 19.00

• 3000 m: 

• D17-18 / 12.30

• D15-16 / 13.00


