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Liikuntaneuvojat työskentelevät monipuolisissa liikunnanoh-
jaustehtävissä esimerkiksi kuntien liikuntatoimissa, kuntokes-
kuksissa, uimahalleissa, urheiluseuroissa ja -järjestöissä, lasten 
iltapäivätoiminnassa ja itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Liikunnanohjauksen perustutkinto on ammatillinen perustutkinto, joka antaa yleisen jatko-
opintokelpoisuuden.

LIIKUNTANEUVOJA
l  ohjaa liikuntaa turvallisesti erilaisille asiakkaille
l  hyödyntää liikunnanohjauksessa erilaisia liikuntamuotoja, liikuntalajeja ja toimintaympäristöjä
l  antaa liikuntaneuvontaa ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa liikunta-alan ammattilaisena
l  laatii asiakkaille terveyttä ja fyysistä toimintakykyä edistäviä liikuntaohjelmia
l  järjestää liikunta- tai kilpailutapahtumia.

Liikuntaneuvoja voi erikoistua terveyttä edistävään liikuntaneuvontaan, valmentamiseen ja 
seuratoimintaan tai liikunnan palvelutuotantoon. 

HALUATKO LIIKUNTANEUVOJAKSI?

Työtehtävät

VALINNAISET TUTKINNON OSAT 45 OSP
Elämysliikunnan ohjaaminen 15 osp
Ryhmäliikunnan ohjaaminen 15 osp
Soveltavan liikunnan ohjaaminen 15 osp
Testaaminen ja harjoittelun ohjelmointi 15 osp
Uimavalvojana toimiminen 15 osp
Uinnin opettaminen 15 osp
Kaikille perustutkinnoille valinnaiset tutkinnon osat 5-25 osp

YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 OSP
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 50 OSP
Liikunnan ohjaaminen 25 osp
Liikuntaneuvojana toimiminen 25 osp

OSAAMISALAN PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 50 OSP
Valmentaminen ja seuratoiminta 50 osp
    Valmentajana toimiminen seurassa 30 osp
    Kilpailutapahtuman järjestäminen 20 osp

Terveyttä edistävä liikuntaneuvonta 50 osp
    Terveyttä edistävän liikunnan ohjaajana toimiminen 30 osp
     Liikuntatapahtuman järjestäminen 20 osp

Liikunnan palvelutuotanto 50 osp
    Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
    Palvelumuotoilu 15 osp
    Liikuntatapahtuman järjestäminen 20 osp



perustutkinto 180 osp

Opiskelu on käytännönläheistä, toiminnallista ja yhteisöllis-
tä. Opiskelijat kehittävät ammattitaitoaan opettajien johdolla, 
ryhmässä ja itsenäisesti opiskellen sekä urheiluopiston asi-
akkaiden parissa, työelämäprojekteissa ja työelämäjaksoilla 
toimien. Hankittu osaaminen osoitetaan työelämässä tapah-
tuvissa näytöissä. 

Opintojen alkaessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan 
opiskelijan aiempi osaaminen ja valitaan opiskelijalle sopiva 
opiskelumuoto. Opinnot kestävät opiskelijan aiemmasta osaa-
misesta riippuen noin 1,5-3 vuotta.

Opiskelu sisäoppilaitoksessa
Sisäoppilaitosmuotoiseen opiskeluun kuuluu lähiopetuspäivi-
nä majoitus kahden hengen huoneissa ja täysihoito. Kisakallion 
hyvin varustetut tilat ovat opiskelijoiden käytettävissä myös il-
taisin. 

Etuudet ja maksut
Ammatillinen peruskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Opis-
kelija on oikeutettu valtion opintotukeen. Oppisopimusopiske-
lija saa työehtosopimuksen mukaisen palkan, mutta ei opinto-
tukea.

Terveydentilavaatimukset
Liikunnanohjauksen perustutkinnon terveydentilavaatimukset: 
www.kisakallio.fi > koulutus > LPT

Opiskelu Kisakalliossa

Kolmen Kampuksen Koulutus

Oppisopimuskoulutus

Haku syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen 
Yhteishaku 22.2.-22.3.2022, www.opintopolku.fi
Jatkuva haku 22.2.2022 alkaen
www.kisakallio.fi > Koulutus > LPT

Pääsy- ja soveltuvuuskoe
Kaikki hakijat saavat kutsun toukokuussa 2022 järjestettävään 
yksipäiväiseen pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Koepäivä ilmoitetaan 
hakijalle kutsukirjeessä.

Avoimet ovet
Liikunnanohjauksen perustutkinnon avoimet ovet Kisakalliossa 
27.1.2022

Lisätiedot
Saija Paulinow
Opintosihteeri
opintotoimisto@kisakallio.fi
puh. 019-3151220

Kolmen kampuksen koulutus toteutetaan Urhean Mäkelänrinteen kampuksella Helsingissä, Kisakallion Urheiluopiston kampuk-
sella Lohjalla ja Liikuntakeskus Pajulahden kampuksella Lahdessa. Pakolliset tutkinnon osat toteutetaan pääsääntöisesti Helsin-
gin kampuksella, lisäksi opinnot sisältävät lähiopetusviikkoja Kisakallion ja Pajulahden urheiluopistoilla sekä työpaikalla oppimista. 
Osaamisalojen ja valinnaisten tutkinnon osien opinnot toteutetaan Kisakallion ja Pajulahden urheiluopistoilla sekä opiskelijan ko-
tipaikkakunnalla työpaikalla oppien. Urheiluopistoilla toteutettavilla opintojaksoilla opiskelijalle kuuluu maksuton majoitus täysi-
hoidolla.

Kolmen kampuksen koulutus on Kisakallion ja Pajulahden urheiluopistojen yhteinen koulutus. Koulutukseen voi hakeutua yh-
teishaussa joko Kisakallion ja/tai Pajulahden hakukohteen kautta. Hakukohteen pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään Urhean 
kampuksella Helsingissä.

Kisakallio - Lohja  I  Urhea - Helsinki  I  Pajulahti - Lahti

Oppisopimus on opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän välinen määräaikainen sopimus. Opiskelija hankkii itse oppiso-
pimustyöpaikan. Ammatin opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla, oppimista täydennetään lähiopetuksella.

Kahden tutkinnon opinnot
Kisakallio tarjoaa yhteistyössä Lohjan Yhteislyseon lukion kans-
sa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa ylioppilastutkinto sa-
maan aikaan Liikunnanohjauksen perustutkinnon opintojen 
kanssa.



ANNE ROUVINEN
Ammatillinen 
opettaja
+358 44 734 0023
anne.rouvinen
@kisakallio.fi

JUKKA HOKKA
Ammatillinen 
opettaja
+358 40 456 0691
jukka.hokka
@kisakallio.fi

PULMU PUONTI
Valmentaja-
koulutuksen 
asiantuntija
+358 40 067 2500
pulmu.puonti
@kisakallio.fi

JARI MOBERG
Ammatillinen 
opettaja
+358 457 731 3980
jari.moberg
@kisakallio.fi

MARI HEIKKILÄ
Työssäoppimisen
koordinaattori
+358 40 456 0690
mari.heikkila
@kisakallio.fi

PAULIINA
HYVÖNEN
Apulaisrehtori
+358 44 771 6997
pauliina.hyvonen
@kisakallio.fi

SAIJA PAULINOW
Opintosihteeri
+358 40 456 0698
saija.paulinow
@kisakallio.fi

ANNI TUOMI
Ammatillinen 
opettaja
+358 40 455 2336
anni.tuomi
@kisakallio.fi

MARJA 
KATAJAVUORI
Ammatillinen 
opettaja
+358 44 756 5414
marja.katajavuori
@kisakallio.fi

HELENA PIIROINEN
Ammatillinen opettaja
+358 44 712 1536
helena.piiroinen
@kisakallio.fi

ERKKO LAUKIA
Ammatillinen opettaja
+358 41 731 3308
erkko.laukia
@kisakallio.fi

HELI HÄMÄLÄINEN
Ammatillinen
 opettaja
+358 44 712 9418
heli.hamalainen
@kisakallio.fi

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HENKILÖSTÖ

REBEKKA 
RUOKORANTA
Ammatillinen 
opettaja
+358 44 765 6018
rebekka.ruokoranta
@kisakallio.fi

SAMPO 
HULKKONEN
Ammatillinen 
opettaja - 
Oppisopimusasiat
+358 44 734 0024
sampo.hulkkonen
@kisakallio.fi

Liikkumisen ja urheilun asialla
 -  jo vuodesta 1949

Kisakallio on kansainvälinen kasvava urheiluopisto ja liikunnallisten hy-
vinvointipalvelujen keskus. Urheilupuolella meillä valmentautuvat  mm. 
Euroopan koripallohuipulla pelaavat Susijengi-pelaajat ja kansainvälisesti 
menestyvät voimistelijat. Urheiluopistojen kentässä erityisalamme on 
taitovalmennus, jonka puitteissa Kisakalliossa käyvät valmentautumassa 
monen lajin urheilijat.

Liikunnan ohjaaminen ja ohjaamisen kouluttaminen ovat olleet Kisa-
kallion ydintoimintaa koko sen historian ajan, vuodesta 1949 alkaen. 
Kisakallion perusta Kaarina Kari oli lääkäri ja liikunnanopettaja. Liikunnan 
opettaminen ja tiedon levittäminen liikkumisen terveysvaikutuksista oli 
hänen elämäntehtävänsä. Kari arvosti pedagogiikkaa ja ajoi pedagogisen 
osaamisen ulottamista myös urheiluvalmennuksen saralle. Kisakallion 
ohjauskurssit olivat vuosikymmenten ajan suosittu ponnahduslauta alan 
ammattilaisille työelämään tai jatko-opintoihin Jyväskylän liikuntatieteel-
liseen. 

Näiltä samoilta juurilta ponnisti myös liikunta-alan ammatillinen 
koulutus, joka aloitettiin 1993.

Jatkamme Kaarina Karin jalanjäljillä, kouluttaen vastuullisia ammatti-
laisia ohjaamaan kaikenikäisten liikkuumista. Perustamme tekemi-
semme tietoon, osaamiseen ja kokemukseen. Asiantuntijajoukkom-
me on laaja ja kattaa erinomaisesti urheilun ja liikunnan toimialan, 
hyvinvointipalvelut, valmennusosaamisen ja koulutuksen.

Kisakallion Urheiluopisto

Kaarina Karin tie 4, 08360 LOHJA
asiakaspalvelu@kisakallio.fi   I    www.kisakallio.fi

Onnellinen on se, joka on niin terve että 
voi lähteä retkelle. Vielä onnellisempi 
 se terve, joka ymmärtää lähteä.

Kaarina Kari, Kisakallion perustaja 1932

”


