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Selostus:  Koulukohtainen opetussuunnitelma, Talvisalon urheiluyläkoulu 
 
  Talvisalon koulu kuuluu urheiluakatemian yläkouluverkostoon. Toi-

minnan valtakunnallisista linjauksista vastaa Suomen Olympiakomi-
tea. 
 
Talvisalon koulu on urheilukoulu ja toimii alueellisena osaamiskes-
kuksena alueensa yläkouluikäisten urheilijoiden Urheilijan polun ta-
voitteiden ja valtakunnallisten laatukriteerien mukaisesti (liite). 
Liite on oheismateriaalina. 
 
Koulu tukee nuoren urheilijan kasvamista/kasvua mahdollistamalla 
urheilijalle laadullisesti ja määrällisesti toimivan valmentautumis-
mahdollisuuden yhteistyössä kodin, urheiluseuran ja lajiliiton kans-
sa. 
 
Koulun työjärjestys mahdollistaa urheilijan viikoittain tarvitseman 
monipuolisen harjoittelun. Koululla on aktiivinen rooli seurayhteis-
työn toteutumisessa. Koulun toiminta tukee oppilaan kasvua urhei-
lulliseen ja hyvään elämäntapaan. Pääteemoja ovat monipuoliset lii-
kuntataidot, urheilulliset elämäntavat, terve urheilija ja innostuksen 
vahvistaminen. 
 
Urheilukoulutoiminnan tavoitteena on lisätä oppilaan kouluviihty-
vyyttä, hyvinvointia ja edistää terveyttä sekä ehkäistä syrjäytymistä 
ja auttaa kotouttamisessa. 
 
Urheilun ja opiskelun yhdistämisessä käytetään erilaisia oppimista-
poja ja monimuotoisia pedagogisia ratkaisuja sekä hyödynnetään 
mm. digitaalisia mahdollisuuksia. Koulun toimintakulttuuria uudiste-
taan ottamalla käyttöön erilaiset innovatiiviset kokeilut. Opetukses-
sa ja harjoituksissa Urheilijan polkuun liittyvät ilmiöt liittyvät moni-
puolisesti urheilijan kasvun eri osa-alueille, joita myös harjoitellaan 
ja sovelletaan käytännössä. Ilmiöiden avulla oppilaita rohkaistaan 
omien tietojen ja taitojen esiintuomiseen, kysymysten ja vastausten 
etsimiseen, tietojen jäsentämiseen, johtopäätösten tekemiseen ja 
perustelemiseen. 
 
Oppilaita ohjataan Urheilijan polun eri tekijöiden merkityksellisyyden 
arviointiin sekä laajempien asiakokonaisuuksien hahmottamiseen. 
Tekemällä urheilijasopimuksen urheileva oppilas osoittaa ottavansa 
vastuuta oppimisen ja urheilun yhdistämisessä. 
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Urheiluakatemiakouluna henkilökunta toimii urheilevien oppilaiden 
tukena opiskelun ja urheilun yhteensovittamisessa ja toteuttaa osal-
taan EU:n ohjelmaa urheilijan kaksoisuran mahdollistamiseksi (EU 
Guidelines on Dual Careers of Athletes Recommended Policy Ac-
tions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport, 
28.9.2012). 
 
Koulun toiminnassa näkyy koko koulun liikunnallisuuden lisääminen 
ja koulu pyrkii tarjoamaan kaikille mahdollisuuden liikkua tunnin päi-
vässä. 
 
Henkilöstön tueksi kouluun perustetaan urheilutiimi. Koulun opinto-
ohjausjärjestelmä osaa yhdistää opiskelun ja urheilun tarpeet ja 
huomioi urheilijan jatko-opiskelun vaatimukset.  
 
(Valmistelu: rehtori Tuomo Nurmela puh. 044-417 4520) 

 
Vs. sivistystoimenjohtajan esitys: 
  Sivistyslautakunta hyväksyy Talvisalon urheiluyläkoulun koulukoh-

taisen opetussuunnitelman selostusosan mukaisena 1.8.2017 al-
kaen. 
 

Käsittely:  Jäsen Tuomas Silvennoinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn 
ja päätöksentekoon. 
 

Päätös:   Esitys hyväksyttiin.  
 
Toimenpiteet Talvisalon koulu 
 
 
  
 
 


