Urheiluvalmennus

Mitä on urheiluvalmennus?

Urheiluvalmennuksen tavoitteena on tukea
opiskelijaa yhdistämään urheilu-ura ja lukio-opiskelu sekä ohjata itsenäisen ja monipuolisen harjoittelun oppimiseen. Yhdessä eri
lajien harrastajien ja valmentajien kanssa toimien on mahdollisuus oppia uusia harjoitteita
ja toimintatapoja eri lajien edustajilta.
Valmennusryhmään valitaan urheilijat hakemuksen perusteella elokuussa pidettävän infotilaisuuden jälkeen.
Valmennus järjestetään keskiviikko- ja perjantaiaamuisin klo 8–9:30. Koulun järjestämän
yleisvalmennuksen tarkoituksena on kehittää
urheilijan fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueita ja auttaa kestämään paremmin lajinomaista harjoittelua ja sen tuomaa rasitusta. Harjoituksissa painotetaan kestävyyttä, voimaa,
nopeutta sekä kehon ja liikkeiden hallintaa.
Valmennuksessa huomioidaan palauttava
harjoittelu ja kehonhuolto. Harjoittelu sopii
kaikille urheilijoille lajista riippumatta.

Urheiluvalmennus sopii
kaikkien lajien
urhjailijoille.

Jääkiekkoilijoilla ja taitoluistelijoilla on omat
jääharjoitukset kahdesti viikossa. Lisäksi yksilölajien urheilijat voivat harjoitella aamuisin
oman valmentajansa johdolla, kun asiasta on
sovittu liikunnanopettajan kanssa.
Urheilua harrastavilla opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä valtakunnallinen liikunnan
lukiodiplomi.
Osallistumalla urheiluvalmennukseen säännöllisesti kaksi kertaa viikossa koko lukuvuoden ajan opiskelija voi saada neljä kurssia/
vuosi. Urheiluvalmennuksesta voi siis lukioaikana saada yhteensä 10 kurssia (kursseilla ei
voi korvata pakollisia lukion kursseja).
SM-tason urheilijoilla on urheiluvalmennuksen lisäksi mahdollisuus saada kaksi kurssia /
vuosi omasta harjoittelus-taan, josta hän pitää harjoituspäiväkirjaa. Harjoituspäiväkirjan
saa liikunnanopettajalta elokuun infossa.

Kurssisisällöt
Energiaa liikunnasta
LI01

Liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntalajeissa.

Aktiivinen elämäntapa
LI02

Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan
ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista.

Terveyttä liikkuen
LI03

Tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen
sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen.

Yhdessä liikkuen
LI04

Tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Sisältönä on vanhojenpäivän tanssit.

Hyvinvointia liikkuen
LI05

Tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten
kautta.

Palloilukurssi 1
LI06

Tavoitteena on syventyä palloilutaitoihin ja -tietoihin, tutustua harvinaisempiin pallopeleihin, kehittää motorisia taitoja
ja kasvattaa yhteistyötaitoja pelien kautta.

Palloilukurssi 2
LI07

Kurssi on Palloilukurssi 1:n jatkokurssi.

Sporttia abeille
LI08

Monipuolista ja virkistävää liikuntaa opintojen lomassa sekä
kehittää yhteistyötaitoja.

Urheiluopistokurssi
LI09

Sisä- ja ulkoliikuntalajien lajitaitoja, fyysistä kuntoa ja tutustumista liikunnanopiskelun ja liikuntavalmennuksen mahdollisuuksiin sekä liikunta-alan yrittäjyyteen. Kurssi suoritetaan
pääosin urheiluopistolla.

Talviliikuntakurssi
LI10

Tavoitteena harjoitella lajitaitoja talviliikuntalajeissa, kuten
laskettelu, lautailu, hiihto ja lumikenkävaellus, sekä kohottaa
fyysistä kuntoa.

Retkeily- ja vaelluskurssi
LI11

Tavoitteena on harjoitella suunnistus- ja erätaitoja, oppia selviytymään luonnossa, kohottaa fyysistä kuntoa sekä kehittää
yhteistyö- ja ensiaputaitoja.

Harrastekurssi
LI12

Tavoitteena on ohjata omatoimiseen liikunnan harrastamiseen ja fyysisen kunnon kehittämiseen. Lajeina sisä- ja ulkopalloilu ja kuntosaliharjoittelu.

Liikuntaprojekti ja liikunta
ammattina
LI13

Tavoitteena tutustua liikunnanohjaukseen ja liikunnan työtehtäviin. Opiskelija voi suorittaa myös oman liikuntaprojektin.

Liikuntaseikkailukurssi
LI14

Sisältö koostuu opiskelijoiden valinnan mukaan esimerkiksi
seuraavista lajeista: golf, seinäkiipeily, laitesukellus, mikroautoilu, melonta, yösuunnistus, geokätköily, frisbeegolf, itsepuolustus, värikuulapeli, jousiammunta, islanninponivaellus.

Urheiluvalmennus
LI15

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijaa urheilu-uralla yhdistämällä lukio-opiskelu ja urheilu.

Liikuntakurssi Puolassa
LI16

Tehdään vaellusretkiä kansallispuistossa vuoristossa Puolassa, opiskellaan retkeilyn- ja vaelluksen perusteita, tutustutaan paikallisiin liikuntatoimintaan, pienyrittäjyyteen sekä
ilmiöihin. Lisäksi kurssilla vieraillaan yhteistyöoppiaineen
ympäristökohteissa.

Liikuntadiplomi
LD04

Opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään.
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