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Haluatko yrittää huippuluokan 
urheilumanageriksi?
URHEILUMANAGEROINNIN PERUSKOULUTUS / 
YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2013–2014

Urheilumanageroinnin peruskoulutus yhdistettynä 
yrittäjän ammattitutkintoon on Suomen Urheiluopistolla 
Vierumäellä järjestettävä uusi koulutusmuoto. 

Tavoite
Urheilumanageroinnin peruskoulutus antaa opiskelijalle nykyaikai-
sen, monipuolisen ja käytännönläheisen kuvan urheilumanagerin 
työstä. Koulutus antaa valmiudet ryhtyä omatoimiseen manage-
rointiin joko yrittäjänä tai toisen palveluksessa. 

Kenelle
Koulutuksen kohderyhmänä ovat

•  urheilu-uransa jo lopettaneet tai lopettamassa olevat urheilijat
•  yrittäjähenkiset urheiluihmiset
•  seuroissa, alueilla, liitoissa, kunnilla tai yksityissektorilla toimi-

neet tai toimivat henkilöt
•  sellaiset henkilöt, jotka aloittavat suurella todennäköisyydellä 

managerin työt joko päätoimisesti tai jonkun muun tehtävän 
ohessa

•  urheiluhenkiset, innovatiiviset, innostavat ja innostuneet naiset 
ja miehet

Koulutuksen sisältö
Koulutus koostuu kahdesta tutkinnon osasta ja kuudesta kah-
den vuorokauden (su–ti) mittaisesta lähiopiskelujaksosta Suomen  
Urheiluopistolla Vierumäellä. Jokaisella jaksolla on oma teemansa. 

Kunkin lähiopiskelujakson sisältö koostuu case-esimerkeistä, teo-
riapohjaisesta opiskelusta ja käytännön harjoittelusta. Opetusta 
antavat maan johtavat asiantuntijat. Koulutuksen vetäjänä toimii 
Erkki Alaja. Yrittäjyyden valmennuksesta vastaa Simo Ilkka. 

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintoviikkoa ja se toteutetaan  
monimuoto-opiskeluna.



 

 

Lähiopiskelujaksoihin liittyy oppimis- ja erilaisia harjoitustehtä-
viä. Koulutus sisältää arvioinnin, joka tapahtuu käytännönlähei-
sen manageritoiminnan toteuttamisen perusteella. Koulutus alkaa 
17.3.2013 ja päättyy maaliskuussa 2014.

Opiskelijoilta odotetaan tiukkaa sitoutumista koulutukseen.  
Läsnäolo lähioppijaksoilla on ehdottoman välttämätöntä. 

Lähiopiskelujaksot teemoineen

1. jakso 17.03.–19.03.2013 Urheilumanageroinnin perusteet

2. jakso  05.05.–07.05.2013 Markkinointi ja myyntivalmennus

3. jakso  09.06.–11.06.2013 Sponsorointiyhteistyö

4. jakso  18.08.–20.08.2013 Mediahallinta

5. jakso  13.10.–15.10.2013 Cocktail ja tutkinnon osan  
   1 arviointi

6. jakso Maaliskuu 2014 Finaali ja tutkinnon osan  
   2 arviointi

Kustannukset
Koulutuksen kokonaishinta on opiskelijalle 2 850 euroa. Hinta pitää 
sisällään opetuksen sekä majoitus- ja ruokailukustannukset Vie-
rumäellä sekä tutkinnon suorittamiseen liittyvät arvioinnit. Kou-
lutusmaksu voidaan suorittaa kolmessa erässä.

Hakeminen
Haku koulutukseen tapahtuu 14.12.2012 mennessä lomakkeella, 
joka löytyy netissä www.vierumaki.fi > opiskelu ja koulutus > joh-
taminen ja markkinointi.

Koulutukseen valituille ilmoitetaan valinnasta 15.1.2013 mennes-
sä. Opiskelijavalinta suoritetaan hakulomakkeen ja tarvittaessa 
henkilökohtaisten haastattelujen pohjalta. Koulutukseen otetaan 
16 opiskelijaa.

Valintakriteerit
• Motivaatio käytännön managerityöhön

• Yrittäjähenkisyys

• Urheiluhenkisyys ja urheilun tuntemus

• Sopiva koulutustausta ja työkokemus

Lisätietoja

Pertti Pohjola,  
Suomen Urheiluopiston  
Johtoinstituutti 
puh 040 547 4466 
pertti.pohjola@vierumaki.fi

Erkki Alaja
Pähkinä Oy
puh 050 566 5464
erkkialaja.pahkina@kolumbus.fi
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