
 

 

Sportfolio-opinnot 15 op 
 
Yleistä: 

- Sportfolio-opinnot on tarkoitettu Päijät-Hämeen urheiluakatemian kultatason 
urheilijoille, jotka opiskelevat Lahden ammattikorkeakoulussa tai Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulun Vierumäen yksikössä. Yliopistokampuksen opiskelijoiden 
tulee tapauskohtaisesti anoa lupaa opintojen sisällyttämisestä tutkintoon.  

- Opintokokonaisuudet koostuvat kolmesta viiden opintopisteen jaksosta, joita voi 
suorittaa myös erikseen. Jokaiseen jaksoon kuuluu alku- ja loppukeskustelut, joissa 
käydään läpi jakson tavoitteet, tehtävät ja niiden toteutuminen. 

- Sportfolio-opintojen tavoitteena on urheilijaopiskelijan kokonaisvaltainen pohdinta 
opiskelun, urheilun, oman hyvinvoinnin ja tulevaisuuden suunnitelmien 
kehittämiseksi.  
 

 
1. Orientoituminen Sportfolioon, 5 op 
 
Osaamistavoitteet:      

- Opiskelija osaa laatia itselleen henkilökohtaisen opinto- ja 
urheiluvalmennussuunnitelman tulevalle lukuvuodelle, jossa hän tunnistaa urheilun 
ja opiskelun yhdistämisen vaatimukset 

- Opiskelija osaa johtaa itseään siten, että urheilun ja opiskelun yhdistäminen 
onnistuu tuloksellisesti 

- Opiskelija osaa asettaa realistisia ja konkreettisia tavoitteita sekä urheilu-uralle että 
opiskeluun 

- Opiskelija tunnistaa kahden uran mahdollisuudet ja haasteet (SWOT-analyysi). 
- Opiskelija pohtii tulevaisuuttaan urheilun, työn ja mahdollisten jatko-opintojen 

näkökulmista 
 
Suorittamistavat:  

- Starttikeskustelu urheiluakatemian edustajan kanssa 
- Henkilökohtaisen opinto- ja urheiluvalmennussuunnitelman laatiminen ja analyysi 

siitä, miten näiden yhdistäminen onnistuu (analyysin voi tehdä joltakin kaudelta tai 
harjoitusjaksolta) 

- Suunnitelmien hyväksyttäminen valmentajalla ja oman yksikön OPO:lla sekä 
suunnitelmien mahdollinen hienosäätäminen keskusteluiden pohjalta 

- Urheilijan elämänkertateoksen lukeminen (esimerkkejä alla) ja sen sisällön 
peilaaminen omaan tilanteeseen 

o Teos. 2012. Ylitys. Manuela Bosco 
o Kustannus oy Juoksija. 2009. Kilpajuoksu. Janne Holmén 
o SportCam. 2013. Master Sporta. Marko Yli-Hannuksela (kirj. Jarkko Ala-Huikku) 
o Otava. 2010. Andre Agassi. 
o Suoman kirjallisuuden seura. 2014. Rajoilla. Eva Wahlström 
o Tammi. 2001. Riisuttu mestari. Mika Myllylä 
o Fontana. 2004. Aikalisä. Mikael Lindfelt, Kaj Kunnas (useamman suomalaistähden 

tarinoita) 

- Vapaamuotoinen kirjoitelma (vähintään 3 sivua), jossa pohditaan omia 
tulevaisuuden tavoitteita molempien urien suhteen lyhyemmällä ja pidemmällä 
aikavälillä. Kirjoitelmassa tarkastellaan myös urheilu-uran ja opiskelun/työelämän 
yhdistämisen mahdollisuuksia ja haasteita. 



 

 

o 2004. Hyvää elämää urheilu-uran jälkeenkin. Ritva Söyring. Lisensiaatintutkimus. 
Hämeen ammattikorkeakoulu.  

- Loppukeskustelu akatemian ja oppilaitoksen edustajan kanssa 

 
 
2. Urheilijana kehittyminen, 5 op 
 
Osaamistavoitteet:  

- Urheilija oppii käyttämään lajianalyysiä harjoittelun pohjana 
- Urheilija ymmärtää harjoittelun syy-seuraussuhteita (miksi mitäkin tehdään)       

 
Suorittamistavat:  

- Starttikeskustelu urheiluakatemian edustajan kanssa 
- Oman lajin lajianalyysiin tutustuminen ja sen referoiminen 
- Analyysin tekeminen tämän osion suorittamisen aikana tapahtuvasta harjoittelusta 

 Raportoi, miten lajianalyysissä esille nousevat seikat toteutuvat tai eivät toteudu 
omissa harjoitussuunnitelmissa ja varsinaisessa harjoittelussa 

- Tutustuminen ja haastatteleminen kahden (yksi urheilija + yksi valmentaja) oman 
lajin edustajan valmentautumiseen ja harjoitteluun  
 Raportoi parhaista ”löydöksistä” 

- Loppukeskustelu akatemian ja oppilaitoksen edustajan kanssa 
 

 
3. Urheilijan hyvinvointi, 5 op 
 
Osaamistavoitteet:   

- Opiskelija ymmärtää hyvinvoinnin merkityksen toimintakyvylle niin urheilussa, 
opiskelussa kuin työelämässäkin  

- Opiskelija tunnistaa lajin ja opiskelualan hyvinvointiin vaikuttavat riskitekijät  
- Opiskelija osaa etsiä hyvinvointipalveluita ja tiedostaa hänen käytössään olevat 

mahdollisuudet vaikuttaa siihen 
- Opiskelija tutustuu oman akatemian ja alueen tukipalveluihin    
- Opiskelija tiedostaa työkykyisyyden säilymisen tärkeyden ja tunnistaa miten se on 

saavutettavissa  
 
Suorittamistavat:  

- Starttikeskustelu urheiluakatemian edustajan kanssa 
- Kirjoitelmat aiheesta a) ”mistä urheilijan hyvinvointi muodostuu” (oma laji) ja  

b) ”mistä oman opiskeltavan alan työhyvinvointi koostuu”  
- Fysioterapeutin, lääkärin tai urheilupsykologin (tms. asiantuntijan) haastattelu ja 

raportointi. Haastattelun teemana: ”Ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi” 
- Oman opiskeltavan alan kokeneen työntekijän haastattelu ja raportointi. 

Haastattelun teemana; ”mikä on pitkän työurasi ja pirteän työkykyisyytesi salaisuus” 
- Loppukeskustelu akatemian ja oppilaitoksen edustajan kanssa 
- Kirjallisuuslista 

o 2007. Tervettä liikettä. Helsinki. Työterveyslaitos 
o 2014. Ihmisen valmentaminen. Jukka Tiikkaja. Auditorium. 
o 1999. Voitto: taito ja tahto. Timo Lampikoski. Otava. 


