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1. Kenelle urheiluoppilaitos sopii?

Toisella asteella urheilun ja opiskelun yhdistämisen perustana Suomessa toimii 
15 urheilulukiota ja 15 ammatillista koulutuksen järjestäjää.

Näitä valtakunnallisen erityisen tehtävän saaneita oppilaitoksia kutsutaan 
urheiluoppilaitoksiksi.

Virallisten urheiluoppilaitosten lisäksi joustava urheilun ja opiskelun 
yhdistäminen on mahdollista urheilupainotteisissa lukioissa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa, joita toimii lukuisia ympäri Suomen.

4



Urheiluoppilaitokset on tarkoitettu tavoitteellisesti valmentautuville nuorille 
urheilijoille, jotka tavoittelevat kansainvälistä menestystä tai ammattilaisuutta 
lajissaan.

Urheiluoppilaitoksessa opiskeleva urheilija on motivoitunut ja sitoutuu

urheilijan elämään ja suureen harjoitusmäärään.

hoitamaan opiskeluvelvoitteensa hyvin.

Toisen asteen koulutus antaa jatko-opiskeluoikeuden korkea-asteelle.



2. Miten urheilija voi hyötyä urheiluoppilaitoksesta?

Urheiluoppilaitoksessa opiskelevan urheilijan on mahdollista harjoitella useita kertoja 
viikossa ammattimaisessa valmennuksessa ja hyvissä olosuhteissa koulupäivän 
puitteissa.

Urheilijalla on tukenaan monipuoliset asiantuntijatoiminnot.

Urheiluvalmennus on osa tutkintoa.

Opintojen suunnittelussa otetaan huomioon urheilun ajankäytölliset vaatimukset.

Harjoitus- ja kilpailumatkat otetaan huomioon opintojen suunnittelussa ja 
toteutuksessa.

Urheiluoppilaitoksissa on urheilumyönteinen ilmapiiri.



3. Mihin urheiluoppilaitokseen urheilijan kannattaa hakea?

Urheiluoppilaitokseen haettaessa urheilijan tulee lähipiirinsä kanssa huolellisesti pohtia, mikä 
on urheilijan kannalta sopivin ympäristö urheilun ja opiskelun yhdistämiselle toisella asteella.

Missä on urheilun kannalta paras harjoitteluympäristö?

Mihin lajiliitto on keskittänyt toimintaansa ja valmennusosaamista?

Onko urheilijan laji oppilaitoksen tai akatemian painopistelaji?

Onko urheilijan lajin valmennusta tarjolla (oppilaitoksen tai seuran, akatemian, lajiliiton kautta)

Mikä on arjen ajankäytön kannalta toimivaa? (siirtymät/ajankäyttö koti-harjoitusympäristö-koulu)

Oppilaitos lähialueelta vai kauempaa Suomesta?
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Lukioon vai ammatilliseen oppilaitokseen?
Mitkä ovat nuoren tavoitteet urheilun ulkopuolella?

Mikä koulutus antaa parhaan jatko-opiskeluvalmiudet vai onko tavoitteena tietty ammatti?

Sekä lukio että ammatillinen antavat kelpoisuuden hakea korkeakouluopintoihin

Urheilulukioon pääseminen ja siellä menestyminen edellyttää yleensä vähintään 7-7,5 
keskiarvon lukuaineissa sekä ”hyvän lukumotivaation”. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 
lukuaineiden keskiarvo on oltava vähintään 7,0, jotta voi tulla valituksi urheilulukioon.

Eri kaupungeissa voi olla minimivaatimukset keskiarvolle lukioon pääsemiseksi.

Apua ja tukea toisen asteen yhteishakuun saa koulujen ja oppilaitosten opinto-
ohjaajilta.



4. Urheiluoppilaitokseen hakeminen
Toisen asteen urheiluoppilaitoksiin haetaan kevään yhteishaussa.

Yhteishaku alkaa 23.2.2021 ja päättyy 23.3.2021 klo 15 Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. 
Myös tarkemmat hakuohjeet löytyvät sivustolta.

Urheiluoppilaitokseen haettaessa urheilijan tulee lisäksi toimittaa Hakulomake urheiluoppilaitokseen 2021 
yhteishaun päättymiseen mennessä haettavaan urheiluoppilaitokseen.

Ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin voi hakea myös jatkuvan haun menettelyllä, joka toimii koko lukuvuoden 
ajan.

Lisätietoa urheiluoppilaitoshausta saat Suomen Olympiakomitean verkkosivuilta.

HUOM! Varmista aina hakuohjeet, aikataulu, mahdollinen oppilaitoksen oma hakulomake ja vaadittavat liitteet 
oppilaitoksen verkkosivuilta tai ota tarvittaessa yhteys oppilaitoksen urheilukoordinaattoriin. Huomioithan 
myös, että urheiluoppilaitoksen hakulomakkeeseen tarvitaan valmentajan ja/tai seuran lausunto (Hakulomake 
urheiluoppilaitokseen 2021, sivu 2(2)).

https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/


Urheilulukiohaun pisteytys
Urheilulukiot poikkeavat muista lukioista valintaperusteiden osalta.

Opiskelijaksi valittavan ylin mahdollinen pistemäärä on 20, joka muodostuu

Keskiarvopisteistä (max. 10 p)

Keskiarvopisteet muodostuvat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja pakollisen liikunnan keskiarvosta sadasosan tarkkuudella.

Lajiliittopisteistä (max. 5 p)

Lajiliitot pisteyttävät urheilijat urheilullisen tason ja potentiaalin perusteella.

Oppilaitospisteistä (max. 5 p)

Oppilaitokset pisteyttävät urheilijat harkintansa mukaan soveltuvuuspistein.

Opiskelijavalinnan hakuprosessi ja kriteerit

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/


Hausta ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin
Ammatilliseen urheiluoppilaitokseen haettaessa urheilijan tulee tarkistaa oppilaitoksen 
verkkosivuilta, että hänen tavoittelemansa ammatillinen perustutkinto sisältyy oppilaitoksen 
urheilijakoulutukseen.

Urheiluansioilla ei saa lisäpisteitä hakutilanteessa, joten urheilijan kannattaa hakea sellaiseen 
perustutkintoon, jonne edellytykset sisäänpääsyyn ovat olemassa.

Urheilijastatuksen voi saada opiskelupaikan varmistuttua. Urheilijastatuksesta päätettäessä 
lähtökohtana ovat hakijan lajiliittopisteet. Myös oppilaitoskohtaiset valintatestit ja haastattelut 
voivat toimia valinnan perusteina.

Yhteishaku on ensisijainen urheilijan hakukanava ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin. 
Ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin voi hakea myös jatkuvan haun menettelyllä, joka toimii koko 
lukuvuoden ajan. Lisäksi oppilaitoksista voi aina tiedustella vapaita opiskelupaikkoja. 
Toimintatavat ja hakuajat ovat oppilaitoskohtaisia, joten niihin kannattaa tutustua oppilaitosten 
tiedotuskanavilla.



Urhea-verkoston 2. asteen oppilaitokset
Pääkaupunkiseudun erityistehtävän urheiluoppilaitokset
• Brändö gymnasium, Helsinki
• Mäkelänrinteen lukio, Helsinki
• Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Helsinki
• Perho Liiketalousopisto, Helsinki
• Omnia, Espoo
• Stadin ammattiopisto; Helsinki
• Yrkesinstitut Prakticum, Helsinki, Porvoo
Muut erityisen tehtävän urheiluoppilaitokset ympäri maata

Muut urheilupainotteiset Urhean verkosto-oppilaitokset
• Espoo: Haukilahden lukio, Leppävaaran lukio

• Helsinki: Business College Helsinki, Eiran aikuislukio
• Vantaa: Sotungin lukio

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/toinen-aste/urheiluoppilaitokset/


Urheilulukiohaun pisteytyshistoria
Esimerkki:
1. Keskiarvo 7,52 + urheilupisteet (lajiliiton pisteytys 3,2 + koulun p. 3,2) =13,92
2. Keskiarvo 8,52 + urheilupisteet (3,5 +3,6 ) =15,62
3. Keskiarvo 8,05 + urheilupisteet (4,1 + 4,3) =16,35

Alin pistemäärä 2017 Alin pistemäärä 2018 Alin pistemäärä 2019 Alin pistemäärä 2020
Märsky 16,25 Märsky 15,85 Märsky 15,93 Märsky 16,22
PHYK 15,93 PHYK 15,49 PHYK 15,79 PHYK 15,75
Haukilahti 16,04 Haukilahti 15,88 Haukilahti 16,17 Haukilahti 15,78
Leppävaara 12,35 Leppävaara 12,03 Leppävaara 12,21 Leppävaara 12,88
Sotunki 12,73 Sotunki 10,81 Sotunki 12,20 Sotunki 12,4
Brändö 15,83 Brändö 16,21 Brändö 15,70 Brändö 15,76



Mäkelänrinteen lukio
• Yleislukio

– aloituspaikkoja 110, valinta keskiarvolla  (alin keskiarvo 2020 9.15)
– yleislinjalta voi päästä valmennukseen, jos urheilullinen taso on riittävä

• Urheilulukio
– aloituspaikkoja 160
– valinta urheilulukiohaun pisteytyksen mukaan (alin pisteraja 2020 16.22)

• Mäkelänrinteessä on opiskelijoita tällä hetkellä n. 830, joista yli 600 on 
urheilulukiolaisia.

• Valmentajia on yli 70. Suurin osa heistä on lajiliittojen päätoimisia 
valmentajia, mm. nuorten olympiavalmentajia.

• Urhea-kampus valmistuu syksyllä -21, jolloin koulun käyttöön tulee uusia ja 
uudistettuja tiloja (luokat, kouluravintola, asuintalo ja urheiluhalli).



• Märskyssä on joustavat opiskelumahdollisuudet: verkkokurssit, kurssin itsenäinen 
suorittaminen, laaja kurssitarjonta, kesälukio ja mahdollisuudet kesäopintoihin

• Tarvittaessa saa tukea opintoihin ja käytössä on paljon tukipalveluita, kuten laskupajat, 
englannin ja ruotsin pajat

• Urheilulukiossa valmennus on osa lukio-opintoja ja koulupäivässä voi olla 2-4 tuntia 
valmennusta.

• Laadukkaan valmennuksen lisäksi urheilulukion oheispalveluihin kuuluvat esimerkiksi 
fysioterapia, urheilulääkäri, psyykkinen valmennus ja ravintovalmennus. 

Esittelyt: 
• keskiviikko 9.12.20 kello 14.00,
• torstai 14.1.21 kello 14.00
• tiistai 26.1.21 kello 14.00
• torstai 28.1.21 kello 17.30
• keskiviikko 3.2.21 kello 14.00

Lisätiedot: www.mrl.edu.hel.fi

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot


http://www.mrl.edu.hel.fi/


Pohjois-Haagan yhteiskoulu

yleislukio
• aloituspaikkoja n. 55
• valinta peruskoulun 

päättötodistuksen 
perusteella

• alin keskiarvo 2020 9,08

urheilulukio
• aloituspaikkoja n. 75
• hakijat pisteytetään 

keskiarvon, urheilu-
saavutusten ja ns. 
koulukohtaisten pisteiden 
avulla

• alin pistemäärä v. 2020 
15,75/20 pistettä. 



Urheilulukion valmennustoiminta
• Lukion aikana 12-18-25 > kurssia – jatkossa opintopisteet…
• Harjoitellaan vähintään kolmena aamuna viikossa pääkaupunkiseudun eri harjoituspaikoilla 

(Pirkkolan urheilupuisto ”keskuspaikka”)
• Yhteensä yli 30 eri lajin urheilijoita
• Valmentajat (yli 40) alojensa huippuasiantuntijoita
• Joissain lajeissa valmentaudutaan yhdessä muiden pääkaupunkiseudun urheiluoppilaitosten 

kanssa (PHYK osa Urheaa)
• Kilpailutoiminta aktiivista, vaikkakin urheilijaksi kasvaminen ja kehittyminen pääasia

- MM-kisoista ”piirikunnallisiin”
- Menestyksistä osanoton riemuihin

• Lisäksi urheilutoimintaa tukevia muita opintoja 
(esim. urheiluravitsemus, teippaus, lepo/palautuminen, psyykkinen valmennus, lihashuolto…

• Yhteistyö Pihlajalinnan urheilulääkäriaseman kanssa
• Fysioterapeutin konsultointiapu
• Sporttituki, muut tukitoimet, joustavat opiskelumahdollisuudet 
• Poislukumahdollisuus 12 valmennuskurssin jälkeen 8 pakolliseen kurssiin 



PHYK - suurimmat lajiryhmät
• Jalkapallo
• Jääkiekko
• Koripallo
• Salibandy
• Tennis
• Muodostelmaluistelu/taitoluistelu
• Joukkuevoimistelu
• Yleisurheilu
• Yhteensä 30 lajin urheilijoita
• Mikään laji ei ”väärä”



PHYK, avoimet ovet 2020-2021
Torstai 10.12.2020 klo 13.30

Perjantai 15.1.2021 klo 13.00

Torstai 21.1.2021 klo 13.30 

Maanantai 1.2.2021 klo 13.30

Tiistai 9.2.2021 klo 13.30

Lisäksi erityisesti vanhemmille suunnattu tilaisuus torstaina 21.1.2020
klo 18.00 (myös nuoret tervetulleita)

Avoimien ovien toteutustavat voivat koronasta johtuen vaihdella

-> seuraa kotisivujamme www.phyk.fi

-> kysy lisää lukiohaku@phyk.fi

http://www.phyk.fi/
mailto:lukiohaku@phyk.fi


Perho on erinomainen vaihtoehto urheilijalle, joka haluaa yhdistää korkeatasoisen 
ammatillisen koulutuksen ja huipulle tähtäävän urheilun. Meillä opiskelee tällä hetkellä 
130 urheilijaa edustaen yli 20 eri lajia. Eli kaikkien lajien urheilijat voivat hakea!

Urheilijoille muotoiltujen koulutuspolkujemme ”yläotsikko” on Urhea-linja.

Urhea-linja
• Liiketoiminnan perustutkinto Malmin kampuksella. Kaksi eri ryhmää. 

Aloituspaikkoja yhteensä 30-35.
• Sporttikaksari-kaksoistutkinto, liiketoiminnan perustutkinto + ylioppilastutkinto 

yhteistyössä Mäkelänrinteen lukion kanssa. Aloituspaikkoja 24.

• Matkailualalla Malmilla ja ravintola-alalla Töölössä ei ole oma urheiluryhmään, 
vaan opiskelun ja urheilun yhteensovittaminen räätälöidään urheilijan tarpeet ja 
opintoalan vaatimukset huomioiden.

KYSY LISÄÄ!
Koulutuspäällikkö tuuli.merikoski@perho.fi, p. 0400 711728
Osaamisvalmentaja lars.eriksson@perho.fi, p. 0400 529016

Avoimet ovet 
@Malmin 

kampus: seuraa 
some/nettisivu-

viestintää tai sovi 
vierailu!

Ravintola-alan, matkailun- ja liiketoiminnan oppilaitos

https://perho.fi/urheiluoppilaitos-urhea-linja/merkonomi-peruskoulupohjainen/
https://perho.fi/urheiluoppilaitos-urhea-linja/kaksoistutkinto-merkonomi-sporttikaksari/
https://perho.fi/urheiluoppilaitos-urhea-linja/urhea-linja-ravintola-matkailuala/
mailto:tuuli.merikoski@perho.fi
mailto:lars.eriksson@perho.fi


Urhea-linja Malmin kampuksella:
Liiketoiminnan perustutkinto

Liiketoiminnasta kiinnostuneille, tavoitteellisesti valmentautuville, kansalliselle ja kansainväliselle 
huipulle tai ammattilaiseksi tähtääville urheilijoille. Opintoaika 2,5-3v.
• Liiketoiminnan perustutkinto 180 osp, merkonomi.
• Urheilijoille kaksi ryhmää: toisessa kaikki aamut varattu treeneille, toisessa 1-2 aamua, valinta näihin 

riippuen urheilijan (aamu)harjoittelun kokonaisuudesta ja urheilu-uran vaativuudesta.
• Aloituspaikkoja yhteensä 30-35.

• Työjärjestyksessä huomioidaan aamu/iltapäivätreenit. Opinnot joustavat urheilun ehdoilla, myös 
etäopiskelu kokonaan tai osin mahdollista.

• Urheilusisältöjä opinnoissa ja monipuoliset oppimisympäristöt.
• Urheilu osa tutkintoa, max. 40 osp/180 osp.
• Aamutreenit oman seuran, liiton, Urhean, toisen urheiluoppilaitoksen tai Perhon järjestämänä.
• Perhon painopistelajit ovat jalkapallo ja jääkiekko, joissa lajin aamutreeni vähintään kausiluonteisesti.
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https://perho.fi/urheiluoppilaitos-urhea-linja/merkonomi-peruskoulupohjainen/


Urhea-linja kaksoistutkintona:
Sporttikaksari

Ylioppilastutkinnon haluaville, liiketoiminnasta ja urheilusta innostuneille nuorille, joita kiinnostavat tehtävät 
kaupanalalla ja urheilussa. Opintoaika noin 3v.

• Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi urheilubisnes-painotuksella (mm. urheilumarkkinointi) + ylioppilastutkinto.
• Lukio/yo-tutkintoaineina äidinkieli, englanti, matikka ja/tai ruotsi + Terveystieto ja tai YH (5 ainetta!)
• Lukiokurssit (3-4/jakso) hyväksiluetaan osaksi liiketoiminnan perustutkintoa.

• Opetus pääosin Mäkelänrinteen lukion tiloissa, mutta opetusta myös Malmin kampuksella.
• Liiketoiminnan opinnot ja ensimmäiset lukiokurssit omana ryhmänä, myöhemmin lukiokurssit märskyläisten

kanssa.
• Sporttikaksariin valittu voi osallistua oman seuran, akatemian tai lajiliiton aamutreeneihin aikaisintaan ensimmäisen 

lukiojakson jälkeen. Pitkät, ns. "kahden palkin aamutreenit" edellyttävät kurssien itsenäistä opiskelua.
• Sporttikaksariin voi tulla valituksi myös harrastelija, tuomari-, ohjaus- tms. toiminnassa mukana oleva nuori.

• Sporttikaksariin vaaditaan väh. 7,0 lukuaineiden keskiarvo. Takaamme paikan, jos lukuaineiden keskiarvo on yli 8,0. 
Huom! Sporttikaksari on selkeästi vaativampi kuin pelkkä liiketoiminnan perustutkinto. Se edellyttää sitoutumista 
lukemiseen ja kykyjä itsenäiseen tekemiseen. Tärkeä on tiedostaa omat tavoitteet, voimavarat ja urheilu-uran 
vaatimukset!
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Haku/valintaprosessi Urhea-linjalle:
Ohje hakijalle

• Hae yhteishaun aikana Opintopolussa Perho Liiketalousopiston Liiketalouden perustutkintoon (Malmin 
kampus) tai haluamallesi matkailun tai ravintola-alan koulutukseen.

• Toimita Perhoon Malmille paperinen ”Hakulomake urheiluoppilaitokseen 2021” viimeistään yhteishaun 
päättyessä. Myös kopio käy.

• Jos haet Sporttikaksari-kaksoistutkintoon, täppää Opintopolussa myös "Haluan suorittaa lukio-
opintoja” ja toimita Perhoon hakuaikana Sporttikaksarin erillinen hakulomake.

• Kaikki urheiluoppilaitos- ja Sporttikaksarin hakulomakkeen palauttaneet kutsutaan haastatteluihin, 
jotka pidetään toukokuussa Malmilla. Haastattelu ei ole soveltuvuuskoe eikä vaikuta yhteishaun 
kokonaispisteisiin.

• Ensin sinun pitää tulla valituksi Perhoon (valintaperusteina yhteishaun kokonaispisteet). Opiskelupaikan 
saaneiden joukosta tehdään sisäinen valinta liiketoiminnan urheilulinjalle Malmille, Sporttikaksari-
kaksoistutkintoon tai urheilijastatukselle matkailu/ravintola-alalle. Sisäisen valinnan perusteina ovat 
lajiliittojen pisteet ja urheilijahaastattelu sekä Sporttikaksarissa erityisesti myös lukuaineiden keskiarvo 
(vähintään 7,0). 
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 Urheilun ja opiskelun yhdistäminen on mahdollista kaikissa 
tutkinnoissa.

 Ei lajipainotusta, kaikkien lajien urheilijat voivat hakea.

• Stadin ammattiopistossa opiskelee noin 40 akatemiaurheilijaa ja 15 
haastajatason urheilijaa.

 Jokaiselle urheilijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

• Urheilijalla on jaksoittain vaihtuva 
lukujärjestys, johon valmentautuminen on integroitu.

• Urheiluvalmentautumisista voi saada 10-35 
osaamispistettä kaikissa tutkintoon vaadittavasta 180 osaamispisteestä.

 Vaihdon kautta voi yhdistää urheilun ja ulkomailla opiskelun.

 EStadi palvelee verkossa ja sen kautta voi suorittaa esim. kaikki
ytoaineet.
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 Sturenkatu, Vallila: sähkö ja sähköautomaatio, puuala, verhoilu ja sisustus, maanmittaus, 
suunnitteluassistentti, tieto- ja tietoliikennetekniikka, turva-ala, talotekniikka

 Ilkantie, Etelä-Haaga: Ajoneuvoasentaja, korinkorjaaja, automaalari, automyyjä, 
pienkonekorjaaja, varosamyyjä

 Hattulantie, Vallila: lähihoitaja, välinehuolto, maskeeraaja, suunhoito

 Holkkitie, Roihupelto: auton/linja-autonkuljettaja, varastoinhoitaja

 Prinsessantie, Roihuvuori: leipuri-kondiittori, hotelli-, ravintola- ja cateringala, 
matkailupalveluiden tuottaja, luontoala, kotityöpalvelut ja toimitilahuolto, luonto-
ohjaaja, luonto ja ympäristöneuvoja

 Muotoilijankatu, Arabia: media ja kuvallinen viestintä
 Abraham Wetterintie, Herttoniemi: koneasentaja, koneautomaatioasentaja, koneistaja, l

evyseppähitsaaja sekä uudisrakennus 
 Savonkatu, Pasila: parturikampaaja ja kosmetologi kosmetiikkaneuvoja
 Kullervonkatu, Käpylä: painoviestintä ja prosessiteollisuus, media ja kuvallinen viestintä
 Onnentie, Käpylä: laborantti
 Haapaniementie, Merihaka: hiusala, kauneudenhoitoala, tekstiili- ja muotiala
 Myllypuro: kiinteistöpalvelu, korjausrakentaminen, pintakäsittely
 Vilppulantie, Malmi: hammaslaborantti, lähihoitajat, lääketeknikko, ensihoito
 Teollisuuskatu, Vallila: lähihoitajat, ensihoito
 Pälkäneentie, Vallila: turva-ala, sähkö- ja automaatio 25



Lajivalmennus toteutetaan yhteistyössä Pääkaupunkiseudun 
Urheiluakatemian (Urhean) kanssa lajiryhmittäin.
• Lajiryhmiin haetaan paikkaa
• Treeniajankohdat vaihtelevat lajeittain
• Aamutreenit sovitetaan jokaisen lukujärjestykseen

Oman seuran aamuvalmennukset
• Jos omalla seuralla on aamuvalmennuksia, opiskelija 

osallistuu niihin.

Koulun yleisvalmennus Vallilassa Sturenkadun toimipisteellä
• 2x viikossa

• Myös yksilölliset aamuvalmennukset valmentajan johdolla 
mahdollisia 26



URHEILUKOORDINAATTORI

Marika Viiri

marika.viiri@edu.hel.fi puh. 040 5249628

OPPILAITOKSEN URHEILIJASIVUT JA TARINAT:

https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/urheilija-amis/

AVOIMET OVET TEAMSIN KAUTTA:

https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/opojen_sivu/opojen_sivu
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mailto:Marika.viiri@edu.hel.fi
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/urheilija-amis/
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/opojen_sivu/opojen_sivu


Lukuvuonna 2021-2022
Urheilulinjan aloituspaikkamäärä

50 urheilijaa

• Vetovoimainen urheilulinja on koko ajan 
kasvava urheilijoiden kehittymisympäristö.

• Haukilahden lukion sijainti Aalto-yliopiston 
kampuksella Otaniemessä on lähellä 
urheilijoiden aamuharjoitus- ja 
iltapäiväharjoituspaikkoja, joka luo perustan 
tasapainoiseen ja laadukkaaseen arkeen.

• Aamuvalmennuksesta vastaavat Espoon 
huippu-urheiluseurojen/ lajiliittojen 
ammattivalmentajat yhteistyössä Haukilahden 
lukion kanssa.

• Urheilijoiden taso, potentiaali ja motivaatio 
ovat korkealla tasolla.

• Loistava logistiikka ja julkisten 
liikennevälineiden kulkuyhteydet.

Tervetuloa urheilemaan, oppimaan ja 
kehittymään!

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian 
Urhea oppilaitos vuodesta 2005



Urheilijoiden lajit lukuvuonna 2020-2021

Alppihiihto
Amer. Jalkapallo
Cheerleading
Golf *
Jalkapallo * 
Joukkuevoimistelu * 
Jääkiekko *
Kiipeily
Koripallo *
Miekkailu
Muodostelmaluistelu *
Nyrkkeily
Pesäpallo
Purjehdus 
Ratamoottoripyöräily

Salibandy *
Squash
Sulkapallo
Taekwondo
Tanssi
Telinevoimistelu
Tennis
Trampoliinivoimistelu
Uinti
Vapaaottelu
Vesipallo
Yleisurheilu *

Fyysinen ominaisuusvalmennus

Aamuvalmennuksesta 
vastaavat eri lajien  
ammattivalmentajat

Urheilijoita yhteensä 160,
joista noin 80 eri lajien 
ikäkausimaajoukkueissa

Aamuharjoitukset 
pääsääntöisesti ti, ke, to.
Lukuvuoden aikana noin 
90-100 aamuharjoitusta.

* = suurimmat lajiryhmät

Urheilijoilla on 
laadukkaat, 
monimuotoiset ja 
joustavat tavat yhdistää 
tavoitteellinen urheilu ja 
lukio-opiskelu



Urheilulinja

Aloituspaikkoja 50 urheilijaa
• Valtakunnallisten urheilulukioiden 

mukainen pisteytys

• Vuonna 2020 urheilulinjan alin 
sisäänpääsyraja 15,78/ 20 pistettä

• Vuonna 2019 alin 16,17/ 20 pistettä/ Aloituspm. 34
• Vuonna 2018 alin 15,88/ 20 pistettä/ Aloituspm. 30
• Vuonna 2017 alin 16,04/ 20 pistettä/ Aloituspm. 25
• Vuonna 2016 alin 14,57/ 20 pistettä/ Aloituspm. 25

Yleislinja

Aloituspaikkoja 135 opiskelijaa

• Urheilijoita on paljon myös 
yleislinjalla.

• Yleislinjalla olevalla urheilijalla 
on erinomaiset mahdollisuudet 
joustavaan urheilun ja opiskelun 
yhdistämiseen.

• Vuonna 2020 yleislinjan alin 
todistuksen keskiarvoraja 8,92

• Vuonna 2019 keskiarvoraja 8,58
• Vuonna 2018 keskiarvoraja 8,54
• Vuonna 2017 keskiarvoraja 8,83
• Vuonna 2016 keskiarvoraja 8,58

Lukuvuosi 2021-2022

Katso tarkemmin 
urheilulinjan hakuun liittyvät infot
www.haukilahdenlukio.fi

http://www.haukilahdenlukio.fi


Haukilahden lukioon hakeville urheilijoille ja heidän 
huoltajilleen pidetään seuraavat tilaisuudet:

Haukilahden lukion avoimet ovet päivällä:
Hakijoille
• Ke 13.1.2021, klo 13.30-16
• Ti 19.1.2021, klo 13.30-16

Haukilahden lukion iltatilaisuus
Huoltajille ja hakijoille
Yleis- ja urheilulinjainfo
• Ti 26.1.2021, 18.00

Tarkemmat tiedot tilaisuuksien pitotavasta ilmoitetaan 
myöhemmin Haukilahden lukion kotisivuilla ja 
Instagramissa, Haukilahden lukio(@jedanlukio).

Haukilahden lukio, Tekniikantie 3, Otaniemi, Espoo

•Opiskelu > Aalto yliopiston kampus, Otaniemi
•Urheilu > Tapiolan urheilupuisto, Otahalli ja Tapiola
•Loistava logistiikka > Länsimetro ja bussiyhteydet

Parempi arki, 
enemmän hyvinvointia 

ja 
energiaa,

Paremmat tulokset

Avoimet ovet ja esittelytilaisuudet:

Lisätietoa: www.haukilahdenlukio.fi

http://www.haukilahdenlukio.fi/


Leppävaaran lukio

Yleislinja
- Aloituspaikkoja 110
- Valinta peruskoulun päättötodistuksen 

perusteella
- Alin keskiarvo 2020: 8,00
- Yleislinjan opiskelija voi hakea oikeutta 

osallistua urheiluvalmennukseen ja 
suorittaa max. 5 kurssia 
urheiluvalmennusta

Urheilulinja
- Aloituspaikkoja 50
- Hakijat pisteytetään 

urheilulukiopisteytyksen mukaan 
(keskiarvo + liikuntanumero, lajipisteet, 
koulukohtaiset pisteet)

- Alin pistemäärä 2020: 12,88

Leppävaaran lukio 



Leppävaaran lukion urheilulinja
- Joustavat mahdollisuudet yhdistää opiskelu ja urheilu, lukion aikana 15 

urheiluvalmennuskurssia (UV)
- Aamuharjoitukset kolme kertaa viikossa (ti, to ja pe)
- Lajiharjoitukset yhteistyöseurojen urheilijoille, kaikkien lajien urheilijoille 

taito-, fysiikka- ja yleisvalmennusta
• n. 100 urheilijaa ja yli 20 eri lajia: amerikkalainen jalkapallo, Brasilialainen 

jujutsu, cheerleading, esteratsastus, golf, jalkapallo, joukkuevoimistelu, 
jääkiekko, koripallo, lentopallo, muodostelmaluistelu, nyrkkeily, pesäpallo, 
purjehdus, pöytätennis, ringette, rytminen voimistelu, salibandy, 
taitoluistelu, telinevoimistelu, tennis, uinti, vesipallo, yleisurheilu

• Yhteistyöseurat: Esport Oilers, Cetus, FC Espoo, FC Honka, Kiekko-Espoo, 
Tapiolan Honka, Westend Indians, Espoon Tapiot

Leppävaaran lukio 



Urheilulinjan valmennustoiminta
Harjoituspaikat:
- Leppävaaran urheilupuisto
- Leppävaaran uimahalli
- Leppävaaran liikuntahalli
- Kutojantien ja Keran liikuntapaikat
- Laaksolahden jalkapallohalli
- Esport Areena ja Otahalli
- Honka-halli

Valmennus:
- Heikki Saloranta, lukion fysiikkavalmennus
- Sanna Pernu, lukion kehonhuolto
- Jalkapallo: Jussi Vasara (FC Honka), Peter Sampo 

(FC Espoo)
- Jääkiekko: Eemeli Mäkinen (Kiekko-Espoo)
- Koripallo: Niko Nyholm (Tapiolan Honka)
- Salibandy: Aleksi Lammi (Oilers), Juha Seppä 

(Indians)
- Urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat

Leppävaaran lukio 



Leppävaaran lukio
- Avoimien ovien päivät ja esittelyt lukiolla:

- Keskiviikkona 13.1.2021 klo 12.00-15.00
- Tiistaina 19.1.2021 klo 12.00-15.00
- Keskiviikkona 3.2.2021 klo 18:00-19:30 huoltajille ja nuorille

- Yhteystiedot: Karaportti 2, Nokia Campus www.leppavaaranlukio.fi
- Rehtori: Ismo-Olav Kjäldman ismo-olav.kjaldman@espoo.fi p. 

0505699337
- Urheilulinjan koordinaattori: Heikki Saloranta 

heikki.saloranta@espoo.fi p. 0505631006
- Lukion opot:

- Heidi Hyyryläinen heidi.hyyrylainen@espoo.fi p. 0468773707
- Emmi Klink emmi.klink@espoo.fi p. 0468772579

Leppävaaran lukio 

http://www.leppavaaranlukio.fi/
mailto:ismo-olav.kjaldman@espoo.fi
mailto:heikki.saloranta@espoo.fi
mailto:heidi.hyyrylainen@espoo.fi
mailto:emmi.klink@espoo.fi
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URHEILU JA OPISKELU OMNIAN 
AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

 Urheilun ja opiskelun yhdistäminen on mahdollista kaikissa 
Omnian ammatillisissa perustutkinnoissa. Jokaiselle laaditaan oma 
joustava opintopolku.

 Omniassa on 60 akatemiaurheilijaa ja 140 statusurheilijaa.
 Tarjolla kansainvälinen vaihto-ohjelma + harjoittelu ulkomailla + 

työssäoppiminen urheilun ehdoilla.
 Koulutuksen aikana on mahdollista saada 10-34 osp valmentautumisesta.
 Mahdollisuus yleisvalmennukseen + aamuvalmennukseen.
 Tavoitteellisesti harjoittelevilla urheilijoilla opiskelu suoritetaan urheilun 

ehdoilla.
 Omnian urheilijoiden tukipalveluihin kuuluu mm. psyykkistä valmennusta 

ja ravintovalmennusta, jotka toteutetaan yhteistyössä Urhean 
asiantuntijoiden kanssa.

12.1.2021 Alatunniste
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Omnian Moottoriurheiluohjelma on 
ainut moottoriurheilumekaanikoksi 
valmentava koulutus Suomessa. 
Ohjelma toteutetaan yhteistyössä 
suomalaisen autourheilun kattojärjestön 
AKK-Motorsport ry:n kanssa.

Omnian Koripallo-ohjelma on 
yhteistyössä Koripalloliiton, HBAn ja 
Walter ry:n kanssa toteuttava 
kilpaurheiluun valmistava valmennus-
ja opiskeluohjelma.

Omnia Futiksen aamuvalmennus
toteutetaan yhteisvalmennuksena 
niille tavoitteellisesti harjoitteleville 
pelaajille, joiden on helpompi osallistua 
Omnian aamuharjoituksiin.

Tule tutustumaan Omniaan!
Avoimet ovet järjestetään virtuaalisena tai 
paikan päällä koronatilanteen mukaan:
28.1.2021 klo 9-14
15.4.2021 klo 9-14
Lisätietoja ja toimipisteiden 
osoitteet: omnia.fi/tutustumiset.

URHEILIJAN ERITYISOHJELMIA OMNIASSA

”Opiskelu pitää mun urheilijan 
rytmin kasassa. Omniassa voit 
opiskella urheilun ehdoilla.”
Arslan Khataev, merkonomiopiskelija, nyrkkeilyn 
olympiavalmennettava.
Katso Arslanin haastattelu Youtubesta.

https://www.autourheilu.fi/
https://www.omnia.fi/opoille-ja-huoltajille/tutustumiset
https://youtu.be/cwYn95mGhvc
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OMNIA, ESPOON AIKUISLUKIO
 Yhdistä urheilu ja lukio joustavasti, tuemme sinua.
 Kursseja on aamusta iltaan, joten voit valita juuri sinun treeniaikatauluusi sopivat kurssit.
 Tarjoamme laajan verkkokurssitarjonnan. Nyt voit suorittaa verkkokurssienkin kokeet 
etänä!
 Päästäksesi aikuislukiolaisena Urheilupolulle, ilmoittaudu opiskelijaksi Espoon
aikuislukioon osoitteessa omnia.fi/espoonaikuislukio.
 Alle 18-vuotias voi hakea aikuislukioon urheilijastatuksella.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää:
Kirsi Paloheimo, opinto-ohjaaja +358 40 126 7225, kirsi.paloheimo@omnia.fi

Sonja Kurki, opinto-ohjaaja, +358 40 126 7465, sonja.kurki@omnia.fi.

12.1.2021 Alatunniste

"Hain Espoon aikuislukioon, koska siellä 
pystyn treenaamaan ja opiskelemaan samalla. 
Treenit eivät mene opiskelun päälle."

Meysam Hajizadeh. Katso Meysamin haastattelu.

https://www.omnia.fi/hae-oppimaan/espoon-aikuislukio
mailto:kirsi.paloheimo@omnia.fi
mailto:sonja.kurki@omnia.fi
https://youtu.be/X6URIpsxwGw
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Ota yhteyttä:
Petra Sillanpää, urheiluoppilaitosvastaava
petra.sillanpaa@omnia.fi, puh. 046 851 5210

Lisätietoja: omnia.fi/urheilujaopiskelu

12.1.2021

TERVETULOA MUKAAN JOUKKOOMME

mailto:petra.sillanpaa@omnia.fi
https://www.omnia.fi/hae-oppimaan/ammatilliset-koulutukset/urheilu-ja-opiskelu


• Urheilulinja ja yleislinja, yhteensä 430 
opiskelijaa

• Kummankin linjan kautta
mahdollisuus päästä mukaan
urheiluvalmennusryhmiin

• Aloituspaikkoja molemmilla linjoilla
52-78, yhteensä 138/vuosi

• Yleislinjan sisäänpääsy lukuaineiden
keskiarvolla (-19: 8,33; -20: 8,25)

• Vahva urheilu- ja liikuntamyönteinen
yhteishenki. Kannustetaan ja 
koulutetaan ohjauksen ja 
valmennuksen pariin oman urheilu-
uran rinnalla yhteistyössä alueen
seurojen ja koulujen kanssa.

SOTUNGIN LUKIO

Kuvat Harri Vallila



SOTUNGIN LUKIO
o Urheilulinjalla valtakunnallisen urheilulukiohaun kriteerit: 

lukuaineiden liikunnalla painotettu keskiarvo, urheilupisteet, 
koulukohtaiset pisteet

o Alin pistemäärä 2018: 2019: 12,2/20 p; 2020: 12,4/20 p
o Lajiryhmät: jalkapallo (pojat + tytöt), jääkiekko, salibandy, 

koripallo, uinti, yleisurheilu, hiihto, muiden lajien yleisryhmä. 
Kuljetus aamutreenien jälkeen harjoituspaikoilta koululle.

o Ammattivalmentajat, hyvät olosuhteet, joustavat 
opintojärjestelyt, max 18 kurssia valmennusta/4 vuotta.

o Sotungin etälukion kautta huippu-urheilijoiden opintojen 
jousto jopa 27 kurssia, ylioppilaaksi urheilu-uran ehdoilla 48 
kurssilla ja yo-kirjoituksilla.



“

”

AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ TORSTAINA 21.1.2020 KLO 13.30-
15.30 OPPILAILLE JA KLO 18-20 HUOLTAJILLE
HUOM!! ETÄNÄ/VIRTUAALINEN ESITTELY, 
LISÄTIETOJA KOTISIVUT, INSTA JA KOORDINAATTORI!

Rehtori ja urheiluvalmennuksen koordinaattori Esa Partanen,
Puh. 0400 633 865, sähköposti: esa.partanen@vantaa.fi

www.sotunki.fi

mailto:esa.partanen@vantaa.fi
http://www.sotunki.fi


SVENSKSPRÅKIGA IDROTTARSTIGEN



Brändö gymnasium - Träning för livet!
I Brändö gymnasium
har vi 420 studerande varav
70 studerar på idrottslinjen.

Allmänna linjen: 115 nybörjarplatser
Idrottslinjen: 20 nybörjarplatser

 Särskild antagning enligt 
nationella idrottsgymnasierna (2020 
lägsta poäng 15,76)

 Träningarna ordnas i samarbete med
Mäkelänrinteen lukio och övriga 
idrottsskolor inom Urhea

 Idrottare i ca 30 olika grenar



Ta gärna kontakt med oss!

Patrick Ikäheimonen
Idrottskoordinator
patrick.ikaheimonen@edu.hel.fi
040-334 1693

Välkommen på vår infokväll 
tisdag 19.1.2021 kl. 18.00!

Läs mer om vår skola: www.brandogymnasium.fi

Följ oss på Instagram och Facebook: @brandogymnasium



YRKESINSTITUTET PRAKTICUM
Yrkesutbildning för framtida toppidrottare

• Prakticum är det enda svenskspråkiga yrkesinstitutet 
som har status som yrkesutbildare för idrottare. Detta 
innebär att idrottare vid Prakticum erbjuds flexibla 
studiestigar som stöder såväl yrkesstudierna som 
idrottskarriären.

• Vi utbildar till 18 olika yrken i Borgå och Helsingfors

• Prakticum är medlem i Urhea (huvudstadsregionens 
idrottsakademi) och samarbetar även med 
idrottsakademin i Borgå.

• Du kan ansöka till Prakticum via gemensam ansökan 
eller kontinuerlig ansökan.



INDIVIDUELLA STUDIESTIGAR

• Vid Prakticum beaktas alla idrottsgrenar och för varje idrottare 
görs en individuell plan över hur idrottandet och studierna kan 
kombineras.  

• Du ansöker om att bli idrottsprofilant genom att fylla i 
Olympiakommitténs blankett, som även finns på Prakticums
hemsida. Blanketten skickas till skolan. Ansökan görs i samband 
med att du söker om att studera vid Prakticum. Dock senast då 
du tar emot din studieplats. 

• Prakticums Idrottsprofilering ger dig som är målmedveten 
tävlingsidrottare och strävar att nå den 
nationella/intrenationella toppen en möjlighet att studera till 
en yrkesexamen samtidigt som du satsar på idrotten. 

• Studietiden är individuell, 3–4 år, och du kan studera vid alla 
Prakticums enheter; Helsingfors och Borgå



Läsåret 2020–2021 har Prakticum
ca. 50 idrottsprofilanter

Prakticum antar ca. 20 nya idrottsprofilanter varje läsår

Ridsport

Handboll

Ishockey

Båtsport

Skytte

Bandy

Bilsport 

Basket

Tennis

Friidrott

Teamåkning 

Orientering

Gymnastik

Paddling

Innebandy

Badminton

Cheerleading

Judo

Fotboll



Björn “Nalle” Nylund
Idrottskoordinator
bjorn.nylund@prakticum.fi

+358 400 247 250

www.prakticum.fi

Följ oss på social media

Kolla Pernilla Böckermans video där hon talar
om idrottsprofilering och studier!

Inget öppet hus i år men besök gärna
vår hemsida och tag

kontakt ifall ni har frågor!

facebook.com/prakticum instagram.com/prakticum_utbildning youtube.com/prakticum

mailto:Bjorn.Nylund@prakticum.fi
http://www.prakticum.fi/
https://www.prakticum.fi
https://www.facebook.com/prakticum
https://www.instagram.com/prakticum_utbildning/
https://www.youtube.com/c/prakticum/videos
https://www.youtube.com/watch?v=m1IKrcH0enc


Business College Helsinki
• Business College Helsingissä voit opiskella urheilu-uran 

ohella liiketoiminnan tai tieto- ja viestintätekniikan 
perustutkinnon. Voit myös suorittaa kaksoistutkinnon.

• Keskeisellä paikalla Helsingin Pasilassa, kauppakeskus 
Triplan ja Messukeskuksen vieressä.

• Avoimien ovien päivä 21.1.2021 klo 10-14.
• Business College Helsingin päiväopiskelijana voit liittyä 

oppilaitoksemme omaan BC huippu-urheilutiimiin ja 
hakea Urheaan.

• Meillä mukana huipputiimissä myös eSports-pelaajat.
• Huippu-urheilutiimiläiselle laaditaan yksilöllinen 

opintosuunnitelma (HOKS), jossa yhdistetään urheilu-
ura ja opinnot.

Vapaaottelija Ville Päiväniemi, 
cheerleader-tanssija Jenny 
Yliselä ja moukarinheittäjä 
Marco Kammer.



Business College Helsinki
• Huippu-urheilutiimin jäsenet voivat osallistua 

urheiluaiheisiin opintoihin: mm. valmennus, 
urheilijan ammatillinen identiteetti, oman osaamisen 
tuotteistaminen.

• Koordinaattorit opastavat stipendien/apurahojen 
hakemisessa harjoittelua/kisamatkoja ajatellen.

• Lisätietoja:
• Taru Toivonen, huippu-urheilijakoordinaattori, 

taru.toivonen@bc.fi, puh. 050 401 5807
• Tarja Airaksinen, huippu-urheilijakoordinaattori, 

tarja.airaksinen@bc.fi, puh. 044 775 6421
• Petteri Kärkkäinen, jalkapallovalmentaja, 

petteri.karkkainen@bc.fi, 050-355 0112
• Tutustu oppilaitokseen ja tutkintoihin osoitteessa www.bc.fi



Eiran aikuislukio
• Eiran aikuislukio on Suomen suurin aikuislukio
• Oppimäärä on 44 kurssia (aikuisten opetussuunnitelma)
• Lähes koko tutkinnon voi suorittaa verkko-opintoina
• Opintoja voi suorittaa

– Lähiopintoina aamulla, päivällä tai illalla
– Verkkokursseilla
– Omaan tahtiin: opintoja voi tehdä jaksorajoista riippumatta
– Kaikkia yhdistellen
– Opiskelu on joustavaa ja sopii hyvin urheilijoille

• erityisesti, jos lajiin liittyy paljon matkustamista



Eiran aikuislukiossa opiskelu
• Aikuislukiossa opiskelu edellyttää:

– Hyvät pohjatiedot keskeisissä aineissa: äidinkieli, ruotsi, 
englanti ja matematiikka (tai ainakin motivaatiota parantaa
ensin pohjatiedot ja taidot kuntoon kertaavilla opinnoilla).

– Itsenäisen opiskelun taitoja
– Omatoimisuutta ja aktiivisuutta opintojen suhteen

• Aikuislukio tarjoaa:
– Joustavuutta opiskelumuotojen suhteen
– Mahdollisuuden kerrata perusteita



Eiran aikuislukio alle 18-vuotiaana
• Ensisijaisesti suosittelemme aina alaikäisille opiskelijoille

nuorille tarkoitettuja opintoja (lukiot ja ammatilliset
tutkinnot)

• Joskus kuitenkin opiskelijan elämäntilanne tai lajin
vaatimukset ovat sellaiset, että on mielekästä harkita
aikuislukion suorittamista

• Tällöin tapaaminen koululla: tapaamiseen osallistuvat
hakija ja hänen huoltajansa sekä Eiran aikuislukion opo.

• Yhteystiedot:
– URHEA-opiskelijoiden opinto-ohjaaja

minna.dallyn@eira.fi

mailto:minna.dallyn@eira.fi


Mitä jos en saa 2. asteen opiskelupaikkaa?

1. Ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakea joustavassa 
haussa urheilijana. 
Kysy lisätietoja
Lisätiedot suoraan urheiluoppilaitostoiminnan vastuuhenkilöiltä

• Omnia: Petra Sillanpää,046-8515210, petra.sillanpaa@omnia.fi
• Perho Liiketalousopisto: Tuuli Merikoski, 0400711728, tuuli.merikoski@perho.fi
• Stadin ammattiopisto, Marika Viiri, 040-5249628, marika.viiri@edu.hel.fi
• Yrkesinstitutet Prakticum, Björn Nylund, 0400247250, 

bjorn.nylund@prakticum.fi

2.  Tarvittaessa voit soittaa Urhean huippu-urheilukoordinaattorille ja 
keskustella tilanteesta (yhteystiedot seuraavassa diassa)

mailto:petra.sillanpaa@omnia.fi
mailto:tuuli.merikoski@perho.fi
mailto:marika.reebs@edu.hel.fi
mailto:bjorn.nylund@prakticum.fi


Lisätiedot urheiluoppilaitoshausta

• Lisätiedot urheiluoppilaitoshausta ensisijaisesti oppilaitosten 
vastuuhenkilöiltä

• Lajiliittojen valmennuksen vastuuhenkilöillä on tieto lajin 
painopisteoppilaitoksista

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yhteyshenkilöt
• Juha Dahlström

Huippu-urheilukoordinaattori
0400 - 910 972
juha.dahlstrom@urhea.fi

• Jari Savolainen
040-5307679
jari.savolainen@urhea.fi
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