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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!

Haku25.10.2013mennessä



Koulutuksen tavoite ja tarkoitus

Valmentajan ammattitutkinto on näyttötutkinto-
järjestelmään kuuluva ammatillinen aikuiskou-
lutus. Työssä, muussa käytännön elämässä sekä 
koulutuksessa hankittu ammattitaito osoitetaan 
tutkintotilaisuuksissa. Kisakallion Urheiluopisto 
järjestää Valmentajan ammattitutkintoon val-
mistavaa koulutusta.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ja osaa-
mista toimia valmentajana kansallisen tason kilpa- ja 
huippu-urheilussa, yksilö- ja joukkuelajien valmenta-
jana, valmennuksen suunnittelu- ja koulutustehtävis-
sä tai yrittäjänä pääasiassa liikunta-alan yhteisöissä.
Valmistavan koulutuksen voi suorittaa myös oman 
työn ohessa ja se valmistaa opiskelijoita tutkintotilai-
suuksiin. Tutkinnon suorittajille laaditaan henkilökoh-
tainen opiskelu- ja tutkintotilaisuuksien suorittamis-
suunnitelma. Tutkinnon voi suorittaa myös pelkkinä 
tutkintotilaisuuksina.

Kohderyhmä
Tutkinto on tarkoitettu ensisijaisesti valmennuksen 
parissa työskenteleville tai siitä kiinnostuneille jo 
valmennuskokemusta omaaville henkilöille. Näyttö-
tutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuvilta 
edellytetään työn tai harrastusten kautta saatua alan 
työkokemusta ja vähintään 2. tason valmentajakou-
lutusta tai muuta vastaavaa koulutusta ja osaamista. 
Liikunta-alan ohjaus- ja valmennuskokemus, työsuh-
de liittyen valmennukseen sekä alan työpaikka esim. 
liikuntaseurassa katsotaan hakijalle eduksi. Lajiliiton 
suositus on edellytys koulutukseen pääsylle.

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

Koulutuksen sisältö
Koulutus koostuu tutkinnon osista, joita ovat val-
mentaminen, lajivalmentaminen sekä toimintaym-
päristö ja kilpaileminen.

Koulutuksen toteutus ja opiskelutapa
Koulutus toteutetaan vuoden-puolentoista vuoden mittaise-
na monimuoto-opiskeluna muodostuen lähi- ja etäjaksoista 
sekä opintomatkasta. Lähiopetusjaksot pidetään Kisakalli-
ossa. Etäjaksoilla tehdään oppimistehtäviä ja suoritetaan 
työssäoppimista alan työpaikoilla esim. liikuntaseurassa. 
Koulutukseen sisältyy mentorointiprosessi, jonka tavoittee-
na on tukea valmentajan ammatissa toimimista ja kehitty-
mistä. 

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 2310 e, joka sisältää materiaalin ja 
tutkintomaksun 58€e Opetushallitukselle. Lisäksi hintaan 
sisältyvät majoitus ja täysihoitoruokailut Kisakallion Urhei-
luopistossa järjestettävien lähijaksojen aikana. Opinto-
matkan kustannukset eivät sisälly koulutuksen hintaan. 
Koulutusmaksu maksetaan erissä. Osallistuminen tutkin-
totilaisuuksiin ilman valmistavaa koulutusta maksaa 1200 
e tai 350 e/tutkinnon osa sisältäen tutkintomaksun 58€e 
Opetushallitukselle.

Koulutuksen toteutus
Seuraava näyttötutkintoon valmistava 
koulutus alkaa tammikuussa 2014.

Hakeminen
Koulutukseen haku on 25.10.2013 mennessä. Hakeminen 
tapahtuu hakulomakkeella. Osa hakijoita kutsutaan haastat-
teluun. Opiskelijavalinta tehdään hakulomakkeen, haastat-
telun ja lajiliiton suosituksen pohjalta.
Hakulomake tulostettavissa: www.kisakallio.fi. 

Hakulomakkeen voi myös tilata Kisakallion Urheiluopiston 
opintotoimistosta: opintotoimisto@kisakallio.fi tai 
puh. 019 3151 220. Arvioi tämän lisäksi oma osaamisesi 
Opetushallituksen  www.osaan.fi -sivuilla ja liitä tulokset 
hakemuksen liitteeksi. Vain liitteineen toimitetut hakulo-
makkeet käsitellään. Pyydä hakemuksen liitteeksi lajiliiton 
suositus sähköpostitse tai kirjeitse. 
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
Mari Heikkilä
Puh. 019 31 51 229, 040 4560 690 
mari.heikkila@kisakallio.fi

Pulmu Puonti
Puh. 0400 672 500 
pulmu.puonti@kisakallio.fi
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VAT LÄHIJAKSOT 2014-15:
- 1. lähijakso  ma 20.1.14 – ke 22.1.14
- 2. lähijakso su 2.3.14 – ti 4.3.14
- 3. lähijakso  ma 14.4.14.- ke 16.4.14
- 4. lähijakso  ke 28.5.14 – pe 30.5.14
- 5. lähijakso  su 31.8.14 – ti 2.9.14
- 6. lähijakso  ke 1.10.14 – pe 3.10.14
- 7. lähijakso ma 24.11.14 – ke 26.11.14
- 8. lähijakso  su 25.1.15 – ti 27.1.15
- 9. lähijakso  ke 4.3.15 – pe 6.3.15
- 10. lähijakso su 19.4.15 – ti 21.4.15

www.kisakallio.fi > koulutuswww.kisakallio.fi > koulutus


