LIIKUNNANOHJAUKSEN
PERUSTUTKINTO (LPT) 120 OV

LIIKUNTANEUVOJA

Liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittaneet liikuntaneuvojat suunnittelevat ja ohjaavat
liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laativat
henkilökohtaisia liikuntaohjelmia kuntoa ja terveyttä 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 asiakaslähtöisyys 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)

LPT-KOULUTUKSET
Opiskelun aikana LPT- ja LPT urheilijoille -opiskelijoilla on
oikeus maksuttomaan asumiseen ja aterioihin työpäivinä
(ma–pe). Viikonloppuasumisesta ja aterioista veloitetaan
erikseen. Lukukausimaksua ei ole.
Vuonna 2012 aloituspaikkoja on 40, joista peruskoulun
tai toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneille
25 ja lukion suorittaneille 15 aloituspaikkaa.
LPT URHEILIJOILLE -KOULUTUKSEN opetussuunnitelma on laadittu tukemaan huipulle tähtäävän
nuoren valmentautumista (mm. päivittäinen harjoitteluaika
10–12 ja mahdollisuus itsenäiseen opiskeluun).
Monipuolisten harjoitteluolosuhteiden lisäksi opiskelijoiden ja henkilökohtaisten valmentajien apuna toimivat
Pajulahden valmennuskeskuksen ammattivalmentajat.
Toimimme tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen urheiluakatemian sekä puolustusvoimien urheilukoulun kanssa
järjestäen yhteistreenejä viikoittain.
Valmentajina mm:
- Steve Rippon, yleisurheilu
- Marko Haverinen, yleisurheilu; pikajuoksu
- Janne Lahtinen, yleisurheilu; hypyt ja moniottelut
- Leo Pusa, yleisurheilu; heitot
- Jari Immonen, hiihto
- Petri Sallinen, alppihiihto
- Harri Suutarinen, tennis
- Juha Lappalainen, paini
- Arto Raekorpi, judo
- Kevin Collet, paraolympiavalmentaja
HAKU
Haku LPT- ja LPT urheilijoille -koulutuksiin tapahtuu
yhteishaussa 27.2.–16.3.2012.
LPT: hakijoita pyydetään täyttämään yhteishaun lisätietolomake, joka tulee lähettää oppilaitokseen ennen hakuajan
päättymistä.
www.pajulahti.com/koulutus/nuorisoasteen-koulutus/
liikunnanohjauksen-perustutkinto-lpt-120-ov

LPT urheilijoille: haku joustavan valinnan kautta
(rastita yhteishaussa: haen joustavan valinnan kautta).
Hakijoita pyydetään täyttämään yhteishaun lisätietolomake,
sekä liitelomake “Haettaessa ammatillisiin oppilaitoksiin”, jotka
tulee lähettää oppilaitokseen ennen hakuajan päättymistä.
www.pajulahti.com/koulutus/nuorisoasteen-koulutus/
liikunnanohjauksen-perustutkinto-urheilijoille-lpt-120-ov.
Molempien koulutusten hakijoista osa kutsutaan yksipäiväiseen
valintakokeeseen 14.–15.5.2012. Pääsykokeista peritään
60 € palvelumaksu.
Lisätietoja: www.pajulahti.com /koulutus
Lue myös: www.koulutusnetti.fi, www.haenyt.fi

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO
120 OV OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA (LOOPS LPT)
Liikunnanohjauksen perustutkinnon voi suorittaa myös
oppisopimuskoulutuksena. Pääsyvaatimuksena on peruskoulu ja monipuolinen liikunta-alan työpaikka. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja on kestoltaan n. 2 vuotta.
Lisätietoja:
www.pajulahti.com/koulutus/oppisopimuskoulutus

LISÄTIETOJA
Koulutuspäällikkö
Marjukka Tiainen
puh. 044 7755 336
marjukka.tiainen@pajulahti.com

Opintosihteeri
Hanna Barybina
puh. (03) 8855 394
hanna.barybina@pajulahti.com

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

Oppisopimuskoulutus
Petri Sallinen
puh. 044 7055 334
petri.sallinen@pajulahti.com
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