HOPS!

ola- ja
Myös ravint
kintoihin
en perustut
matkailualoj
tuksella.
ta
as
ilij
he
voi hakea ur
tegrointi
ennuksen in
Urheiluvalm
n
ää
hd
te
in
ih
opinto
isesti.
yksilökohta

Yhdistä
OPISKELU &
URHEILU

Tule siksi,
mikä haluat
olla.
Liiketoiminnan eri työtehtävissä kautta linjan korostuvat asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot mm. yrittäjyys. Myös kielitaidosta on etua.

Tervetuloa liiketoiminnan perustutkinnon sporttisiin opintoihin!
Luomme sinulle menestyksen mahdollisuuksia tarjoamalla innostavia reittejä ammattiin sekä enemmän & laaja-alaisempaa
osaamista. Voit mm. liittää liiketoiminnan perustutkinto-opintoihisi urheilun lisäksi myös osia ravintola- ja matkailualojen tutkinnoista ja rakentaa näin oman näköisesi osaamisen. Yllätät
tulevan työnantajasi monipuolisella osaamisellasi.

kuten työelämä, liikuntakeskus Helmi Center, Ravintola Perho,
Perho Green City Farm-ekopelto jne.
Monipuolisten ja erilaistavien opintojen lisäksi meillä on myös
innostava, hyvinvointia tukeva tekemisen meininki – ja siinä
kansainvälinen ja yrittämäinen pore. Voihan tulevaisuuden
työpaikkasi olla myös kansainvälisillä markkinoilla ja/tai
yrittäjänä. Become what you want to be.

Autamme sinua muotoilemaan unelmaopinnot
ja työllistymään unelmauralle

Perho Liiketalousopisto on myös valtakunnallinen urheiluoppilaitos. Voit hakea liiketoiminnan perustutkintoon urheilijastatuksella ja yhdistää opintoihin tavoitteellisesti treenaamasi
urheilun.

Peruskoulupohjaisten perustutkinto-opintojen suunniteltu pituus on max kolme vuotta, lukio-/muu tutkinto- ja/tai työkokemuspohjaisten max kaksi. Opintojesi lopullinen pituus riippuu
esim. opinnoissa tai työelämässä jo aiemmin hankkimastasi
osaamisesta: sitä nopeammin valmistut, mitä enemmän jo
osaat ja taidat jo tullessasi meille opiskelijaksi.

Kampuksia Perho Liiketalousopistolla on 2+1 – Töölö ja Malmi
sekä verkko – joilla kaikilla suoritat opintoja riippumatta pääkampuksestasi. Lisäksi on useita erilaisia oppimisympäristöjä

Urheiluakatemiaopinnoissa liiketoiminnan perustutkinnon voi
suorittaa myös yhdistelmätutkintona eli valmistua samalla
kertaa ylioppilaaksi ja merkonomiksi, Sporttikaksariksi.
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RAVINTOLA-, MATKAILU- JA LIIKETOIMINNAN ALAT

Yhdistä opiskelu
& huippu-urheilu
Meiltä löydät ammattiin oman
reittisi, joka vie perille
Suurin osan perholaisista työllistyy jo opintojen aikana ja suuntaa valmistujaisjuhlasta
suoraan vakinaiselle työpaikalle – tai korkeakouluun, jonne perustutkinto antaa lukion
lailla yleisen hakukelpoisuuden ja/tai opiskelubuustin.

Yhteishaku ja jatkuva haku
unelmaurallesi
UAM & Sporttikaksari
• yhteishaku @ opintopolku.fi
+ hakulomake urheiluoppilaitokseen
+ Sporttikaksarihakulomake
(• jatkuva haku @ opintopolku.fi)
YUAM
• jatkuva haku @ opintopolku.fi
Tarkemmat hakuohjeet: perho.fi

Lisätiedot

Tuuli Merikoski
0400 711728
tuuli.merikoski@perho.fi
hakutoimisto@perho.fi
perho.fi

URHEILUAKATEMIAMERKONOMI
Liiketoiminnan perustutkinto
Urheiluvalmennus on osa yksilöllisten tarpeiden mukaan joustavia peruskoulupohjaisia
UAM-opintoja. Tavoitteellisesti urheilevalla
opiskelijalla on mahdollisuus valmentautua
omassa lajissaan täysipainoisesti ja mm.
osallistua maajoukkuetoimintaan opiskeluun
sovitetusti. Opiskelu tapahtuu Malmin kampuksella.

SPORTTIKAKSARI
Liiketoiminnan perustutkinto ja ylioppilas
Sporttikaksari-yhdistelmätutkinto on suunnattu aktiivisille ja urheilullisille nuorille. Kaikki
opetus tapahtuu Mäkelänrinteen lukiossa.
Opinnot ovat räätälöitävissä myös tavoitteellisesti valmentautuvalle.

YO-URHEILUAKATEMIAMERKONOMI
Liiketoiminnan perustutkinto
Lukiopohjainen YUAM-koulutus toteutetaan
yhteistyössä Urhean kanssa Malmin tai
Töölön kampuksellamme. Opiskelu rakentuu
oman valmentautumisesi ja koko urheilu-urasi ammattimaisen kehittämisen ympärille.
Opintoihin voi sisällyttää esim. tutkinnonosan
amk-opinnoista.

AMMATISSA
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Liiketoiminnan perustutkintoon johtavilta
Urheiluakatemia-poluilta valmistuneiden tyypillisiä työtehtäviä ovat mm. asiakaspalvelu,
tuotteiden ja palveluiden myynti, avustava
markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu urheilu-/liikunta-alan yrityksissä, urheiluorganisaatioissa ja -tapahtumissa.
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