Valmennuksen ammattitutkinto, jääkiekon lajitutkinto (HVT) 150 osp
Valmennuksen ammattitutkinto (VAT) on Opetushallituksen hyväksymä tutkinto ja valmistavan
koulutuksen opetussuunnitelma perustuu OPH:n hyväksymiin tutkinnon perusteisiin.
Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista itsensä johtamisen, ihmissuhdetaitojen, pelin, luonteen ja
urheilun osalta. Koulutus vaatii vahvaa sitoutumista sekä halua kehittyä ja samalla kehittää Suomalaista
jääkiekkoa.

Koulutuksen kuvaus
1,5 vuoden mittainen koulutus on tehokas väline omassa toimintaympäristössä tapahtuvan valmennustyön
kehittämiseen ja laadun parantamiseen. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähijaksoja
Suomen Urheiluopistolla, Helsingissä sekä kansainvälisen jakson, etäopiskelua kotipaikkakunnalla sekä
työssäoppimista omaa valmennustyötä toteuttaen.
Tutkinto sisältää yhden pakollisen tutkinnon osan (ammatillinen toiminta valmentajana) sekä kolme
valinnaista tutkinnon osaa (lasten-, nuorten- ja aikuisten valmentaminen), joista tutkinnon suorittaja valitsee
vähintään yhden. Ammattitaitovaatimukset osoitetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan näytöillä.
Koulutus henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan itseanalyysiin perustuvan opiskelusuunnitelman kautta.
Valmistavan koulutuksen vastaava on Raino Nieminen. Suomen Jääkiekkoliito ry:n osalta koulutuksen
vastaava on koulutuspäällikkö Jukka Lamminaho.

Kohderyhmä
Pääkohderyhmä on jääkiekon parissa toimivat päätoimiset valmentajat, sekä päätoimiset liiton ja seurojen
urheilutoimijat.

Pääsyvaatimukset
Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen ja tutkinnon suorittaminen edellyttää valmentajalta:
 kokemusta ammattimaisesti työskentelevänä valmentajana 2–3 vuotta
 aktiivista valmennustoimintaa
 oman lajiliiton tai vastaavan järjestön suositusta tai koulutukseen ohjausta
 nimettyä mentoria koulutuksen ajaksi

Jaksotus, ajankohdat ja teemat
1. jakso:
2. jakso:
3. jakso:
4. jakso:
5. jakso:
6. jakso:
7. jakso:
8. jakso:
9. jakso:
10. jakso:

8.-10.8.2019 Vierumäki
9.-11.9.2019 Vierumäki
21.-23.10.2019 Vierumäki
Karjala-turnaus 2019 Helsinki
KV-jakso Tšekki
24.-26.2.2020 Vierumäki
30.3.-1.4.2020 Vierumäki
18-21.5.2020 Vierumäki
17-19.8.2020 Vierumäki
Karjala-turnaus 2020 Helsinki

Koulutuksen hinta
Tutkinnon suorittaminen sekä valmistavan koulutuksen hinta on 2400 euroa. Hinta sisältää koulutuksen
lisäksi majoituksen ja täysihoidon Suomen Urheiluopistolla lähijaksojen ajalta sekä Helsingissä tapahtuvan
koulutuksen jaksojen majoituskustannukset*.
Kansainvälisen jakson (Nuorten MM-kilpailut, Tšekki) hinta tarkentuu lähempänä**.
*Opisto pidättää oikeuden hinnan tarkistukseen, mikäli opiston ulkopuolella järjestettävien opintopäivien kustannukset ylittävät arvioidut
kustannukset (opiston ulkopuolella järjestettävien opintopäiviin ei kuulu ruokailu/matkakustannukset). Mikäli tutkinnon suorittaja haluaa suorittaa
useamman valinnaisen tutkinnon osan, maksu lisätutkinnonosista on 550€/tutkinnon osa. Oppisopimuksella tutkinnon suorittaminen erillisen
sopimuksen mukaan.
**Kansainvälinen jakso ei sisälly hintaan. Hinta-arvio 25.-30.12.2019 (Lennot + majoitus) 1200€, kansainvälisen jakson hinta tarkentuu elokuuhun
2019 mennessä.

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeutuminen sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/99013750B519446D.par
Opiskelijat valitaan hakemusten ja tarvittaessa haastattelun perusteella. Hakeutuminen sähköisesti
15.6.2019 mennessä. Koulutukseen valinnasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti 20.6.2019 mennessä.
Valinnoista vastaa Suomen Urheiluopisto, yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa.
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