
LIIKUNNANOHJAUKSEN
PERUSTUTKINTO (LPT) 120 OV

LIIKUNTANEUVOJA

Liikunnanohjauksen perustutkinnon suoritta-
neet liikuntaneuvojat suunnittelevat ja ohjaavat 
liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laativat 
henkilökohtaisia liikuntaohjelmia kuntoa ja ter-
veyttä edistävään liikuntaan sekä osallistuvat 
ja toimivat liikuntaan liittyvissä projekteissa 
ja hankkeissa. 

Opiskelu on käytännön läheistä. Siinä korostuvat 
kasvatuksen ja ohjaamisen taidot, terveyden ja 
turvallisuuden edistäminen sekä asiakaslähtöi-
syys ja kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot.

Pajulahdessa voit opiskella liikuntaneuvojaksi 
kolmessa eri koulutusmuodossa:
- liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) 120 ov
- liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) 120 ov
 urheilijoille
- liikunnanohjauksen perustutkinto 120 ov 
 oppisopimuskoulutus (LOOPS LPT)



Pajulahdentie 167, 15560 Nastola, puh. (03) 885 511, www.pajulahti.com

Opiskelun aikana LPT- ja LPT-urheilijaopiskelijoilla on 
oikeus maksuttomaan asumiseen ja aterioihin työpäivinä 
(ma–pe). Viikonloppuasumisesta ja aterioista veloitetaan 
erikseen. Lukukausimaksua ei ole.

Vuonna 2014 aloittaa ryhmä sekä peruskoulutuksen päät-
täneille että ylioppilaille / lukion oppimäärän suorittaneille.

LPT URHEILIJOILLE
Järjestämme urheilijoille suunnattua liikunnanohjauksen 
perustutkintoa, jonka opetussuunnitelma mahdollistaa 
huipulle tähtäävän nuoren valmentautumisen. Koulutus-
aika on 3–4 vuotta riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta 
opintosuunnitelmasta ja pohjakoulutuksesta.

Monipuolisten harjoitteluolosuhteiden lisäksi opiskelijoi-
den ja henkilökohtaisten valmentajien apuna toimivat 
Pajulahden valmennuskeskuksen ammattivalmentajat. 
Toimimme tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen urheilu-
akatemian kanssa järjestäen yhteistreenejä viikoittain.
 
Valmentajina mm:
- Steve Rippon, yleisurheilu
- Janne Lahtinen, yleisurheilu; hypyt ja moniottelut
- Rami Virlander, yleisurheilu
- Jari Immonen, hiihto
- Petri Sallinen, alppihiihto
- Harri Suutarinen, tennis
- Juha Lappalainen, paini
- Marko Tuomela, paini
- Arto Raekorpi, judo

HAKU

LPT koulutuksiin haetaan yhteishaussa 
24.2.–14.3.2014.  
www.opintopolku.fi

Hakuohjeet urheilijoille! 
Erityisen koulutustehtävän urheiluoppilaitoksiin haettaessa 
opintopolku.fi järjestelmässä urheilijalinjalle hakevan on 
valittava  “haen urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen” 
valintaruutu. 

Tämän valittuaan hakulomake aukeaa sähköisenä  
hakulomakkeeseen.
Valmentajalausunto toimitetaan kirjeitse oppilaitokseen  
viimeistään 7 vrk yhteishaun jälkeen. Valmentajalausunto
lomake löytyy Olympiakomitean sivuilta 
http://www.sport.fi/huippu-urheilu/urheilijat/ 
urheilijoiden-opiskelumahdollisuudet/toinen-aste

Kaikki hakijat saavat kutsun pääsykokeisiin. Pääsykoe on  
maksullinen. Pääsykoe on yksipäiväinen ja pidetään  
Liikuntakeskus Pajulahdessa 12.5.–14.5. 2014.

LPT-KOULUTUKSET

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO 
120 OV OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA (LOOPS LPT)

Liikunnanohjauksen perustutkinnon voi suorittaa myös
oppisopimuskoulutuksena. Pääsyvaatimuksena on perus-
koulu ja monipuolinen liikunta-alan työpaikka. Koulutus toteu-
tetaan monimuoto-opiskeluna ja on kestoltaan n. 2 vuotta. 
Lisätietoja: 
www.pajulahti.com/koulutus/oppisopimuskoulutus

LISÄTIETOJA

LPT-koulutus:
LPT vastuuopettaja 
Hanna Junes 
puh. 044 7755 331
hanna.junes@pajulahti.com

Opintojen ohjaaja
Janne Lahtinen
puh. 044 7755 351 
janne.lahtinen@pajulahti.com

Opintosihteeri
Hanna Barybina 
puh. 044 7755 394
hanna.barybina@pajulahti.com

Oppisopimuskoulutus:
Oppisopimusvastaava 
Petri Sallinen
puh. 044 7755 334
petri.sallinen@pajulahti.com

opintosihteeri
Marja Gran
Puh. 044 7755 395
marja.gran@pajulahti.com


