
TAHKON ALPPIKOULU



 Tavoitteena yhdistää opiskelu ja 
alppihiihtovalmennus tehokkaasti 
- Toiminut 25 vuotta eli vuodesta 1994
- Suomen ensimmäinen alppikoulu
- Osana Ski Sport Finlandin virallista alppivalmennus-
järjestelmää, joka hoitaa peruskoulu- ja lukioikäisten
lahjakkaiden valmennusta kohti maajoukkueita

- Tyttöjen maajoukkue osana SSF Tahko akatemiaa 
- Kuopion alueen urheiluakatemian perustajajäsen
- Osa Olympiakomitean talvilajien valmennuskeskusta



Opiskelu
- Alppivalmennusta tarjolla lukiossa 20 kurssia
- Neljän vuoden opiskeluohjelma
- Joustavat opintojärjestelyt
- Mahdollisuus suorittaa valmennuksen- ja
hiihdonopetuksen perustutkinto

- Kuopion alueen urheiluakatemian jäsenyys
- Opiskelun voi aloittaa jo peruskoulun 
leiritysryhmässä tai Nilsiän yläkoulun 9.lk:lla



ALPPIRYHMÄN HARJOITUSAJAT KOULUAIKANA
NILSIÄN LUKIO
Tuntikaavio ja oppituntien ajat lv 2019-2020

Tunti-
nro

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

2 7 2 6 2
klo 9.00 - klo 9.00 - klo 9.00 - klo 9.00 - klo 9.00 -

                 10.15                  10.15                  10.15                  10.15                  10.15

4 3 4 3 4
klo 10.30 - klo 10.30 - klo 10.30 - klo 10.30 - klo 10.30 -

                 11.45                  11.45                  11.45                  11.45                  11.45

7 5 6 5 3
klo 12.30 -                        

13.45
klo 12.15 -                     

13.30
klo 12.30 -                        

13.45
klo 12.15 -                     

13.30
klo 12.30 -                        

13.45

6 1 7 1 5
klo 14.00 - klo 13.45 - klo 14.00 - klo 13.40 - klo 14.00 -

                  15.15                  15.35                   15.15                  15.35                   15.15

1.

2.

4.

ruokailu

3.

ruokailu ruokailu
ruokailu + 

ryhmänohjaus                
klo 12.10-12.30

ruokailu



 Valmennus
- Ympärivuotinen ohjelma, joka sisältää 

leirit ja kilpailumatkat sekä kesäajan
fysiikkaohjelman, testaukset ym.

- Päätoimiset koulutetut valmentajat
- Valmennuksen alppikoulussa voi aloittaa jo 

yläkoulun alppiryhmässä tai Tahkon Talentin
leiritysryhmässä 

- Kaudesta 2018-19 alkaa tehostettu 
akatemiatason valmennus 



TAHKON ALPPIKOULUN VALMENTAJAT

Jan Tuupainen,
päävalmentaja

Ossi Pirinen Roope Leskinen Eemeli Pirinen

Mika Marila Veli-Matti Kuusela Tuomas Huttunen



 Tuloksekasta toimintaa
- Lähes 550 SM-mitalistia
- Urheilijat saavuttaneet  maailman cup voittoja, 

mitalisijoituksia nuorten Olympia- ja MM-kisoissa
sekä opiskelijoiden talviuniversiadikisoissa

- 150 alppiylioppilasta
- Tuottanut jatkuvasti maajoukkuetason urheilijoita 

ja valmentajia
- Palkittu vuoden urheiluoppilaitoksena vuonna 2001



 Asuminen ja tukitoimet
- Oppilastalo Tähtiportti 100 m koulusta

- 2-hengen hyvin varusteltuja soluasuntoja 
- ilmastoidut suksenlaittotilat
- välinevarastot, pesutilat ja saunatilat
- kerhohuone sekä kuntosali

- Nilsiän liikuntapaikat kävelymatkan päässä
- liikuntatalolla mm. erillinen taitotila 

- Terveyspalvelut ja fysiikkatestaukset lähellä



OPPILASASUNTOLA TÄHTIPORTTI



LIIKUNTASALIT  JA TAITOTILAT



KUNTOSALIT JA  FYSIIKKATESTAUKSET



Muut tukitoimet
- Aktiivinen vanhempainyhdistys :
Tahkon alppikoulun tuki ry

- auttaa varainhankinnassa
- järjestää kisatapahtumia
- Valmennuskeskuksen yhteistyökumppani

Tahkon alppikoulun autovuokraus Oy
- Omistaa pikkubussit (3 kpl), joilla 
hoidetaan kuljetukset rinteelle, leireille ja
kilpailumatkoille



TAHKON ALPPIKOULUN AUTOVUOKRAUS OY

Kolme 9-hengen minibussia ja peräkärryt



Haku alppikouluun
Lukio:

- Sähköinen haku 10.1.2020 mennessä
Tahkon alppikoulun kotisivuilta:
http://www.tahkonalppikoulu.fi/hakeminen

- Infotilaisuus hakijoille Rukan Junior Tourilla
- Hakijat haastatellaan Pyhän Junior Tourin yhteydessä
- Valintakriteereinä koulu- ja urheilumenestys 

sekä henkilökohtaiset haastattelut
- Tieto valmennusryhmään pääsystä ennen 

yhteisvalinnan päättymistä
Yläkoulu ja peruskoulun leiritysryhmä:

- 15.3.2020 sähköisellä hakulomakkeella
http://www.tahkonalppikoulu.fi/hakeminen

http://www.tahkonalppikoulu.fi/hakeminen
http://www.tahkonalppikoulu.fi/hakeminen


 Lisätietoja:
http://www.tahkonalppikoulu.fi/
http:// www.nilsianlukio.fi

https://www.facebook.com/Tahkon-Alppikoulu

https://twitter.com/TahkoSkiTeam

https://www.instagram.com/tahkonalppikoulu/

http://www.tahkonalppikoulu.fi/
https://nilsian-lukio.onedu.fi/web/
https://www.facebook.com/Tahkon-Alppikoulu-232314106824669/
https://twitter.com/TahkoSkiTeam
https://www.instagram.com/tahkonalppikoulu/
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