
Fysioterapeuttiopiskelijan
harjoittelu Training Roomissa

Huippu-urheilun instituutti KIHU ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2023

Trainee-ohjelman ensimmäinen versio on kehitetty EAKR-rahoitteisessa Training Room Jyväskylä -hankkeessa vuosina 2019-2021. 
Jatkokehityksestä ovat vastanneet Huippu-urheilun instituutti KIHU ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

TRAINEE
-OHJELMA   



Tervetuloa 
Training Roomiin 
urheilufysioterapian 
pariin
Training Roomissa on kyse valmennusta tukevasta toimintamallista ja harjoitusympäristöstä, jolla 
pyritään edistämään urheilijoiden ja joukkueiden terveyttä, palautumista ja valmiutta laadukkaaseen 
harjoitteluun. Asiantuntijatuki halutaan tuoda helposti saavutettavaksi ja osaksi valmennuksen ja 
urheilijan arkea, aina lajin luonne ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Urheilufysioterapeutin työ jakau-
tuu valmentautumista tukevaan toimintaan, jossa tavoitteena on vammariskin pienentäminen ja 
suorituskyvyn lisääminen, ja vammojen kuntoutukseen kilpaurheilun vaatimusten näkökulmasta.

TRAINEE-OHJELMA

• Tämän Trainee-ohjelman ja viikkokalenterin tarkoituksena on tukea oppimistasi ja harjoittelujak-
sosi etenemistä, sekä lisätä ymmärrystä training room -toiminnasta.

• Tulosta viikkokalenteri itsellesi ja täytä sitä ennakoiden. Viikkokalenteri tulee olla aina harjoittelu-
ohjaajan nähtävillä. 

• Mikäli sinulle tulee kysyttävää tai yllättäviä muutoksia aikatauluun, olethan yhteydessä omaan 
harjoitteluohjaajaasi.

• Harjoittelujakson kohtaamasi tilanteet ovat kaikki luottamuksellisia ja salassa pidettäviä. Muista, 
ettet voi keskustella tai kertoa urheilijan asioista, ellet ole saanut urheilijalta siihen lupaa.    



OSAAMISVAATIMUKSET
HARJOITTELUJAKSOLLE TULTAESSA: 

• Valmius fysioterapiaprosessin toteuttamiseen perus-
tellusti ja tarvelähtöisesti sekä sen kirjaaminen.

• Kyky hyödyntää tutkimusnäyttöön perustuvan kuntou-
tuksen periaatteita.

• Ymmärrys valmennusprosesseista sekä kyky tehdä 
yhteistyötä valmennustiimien kanssa.

• Valmius avoimeen moniammatilliseen 
vuorovaikutukseen.

• Kyky itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuu-
teen ja sovitusta kiinni pitämiseen.

• Kyky toimia paineen alla ja reagoida 
yllättäviinkin tilanteisiin.

• Valmius työskennellä joustavasti eri toiminta-
ympäristöissä ja muuttuvissa aikatauluissa. 

• Englannin kielen luku-, kirjoitus ja vuoro-
vaikutusosaaminen.

• Ja mikä tärkeintä, ymmärtää että jokainen 
kohtaamasi urheilija on ihminen kokonais-
valtaisine tarpeineen.

OSAAMISTAVOITTEET
Tämän harjoittelujakson jälkeen sinulla on…   

• ymmärrystä urheilufysioterapian kokonai-
suudesta ja siitä, millaisia tekijöitä proses-
seissa on otettava huomioon.    
      
ymmärrystä mistä yksilölliset ja lajin erityis-
piirteet huomioivat urheiluvammojen 
ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat toimenpi-
teet rakentuvat. 

• kykyä havainnoida syy-seuraussuhteita sekä 
reagoida niihin tarpeen mukaisesti.

 
• ymmärrystä harjoittelun kuormituksesta ja 

sen merkityksestä suorituskykyyn ja harjoi-
tettavuuteen.

• tietoa kuormitukseen vaikuttavista tekijöistä 
ja keinoja vaikuttaa niihin lajin tai vamman 
erityispiirteet huomioiden.

• osaamista moniammatilliseen työskentelyyn 
ja sen hyödyntämiseen urheilijan hyvinvoin-
nin ja suorituskyvyn kehittämisessä. 

• taitoja toimia urheiluyhteisössä valmennus-
tiimin jäsenenä. 

• ymmärrys omista kehittymistarpeistasi 
jatkuvasti kehittyvässä urheilufysioterapian 
kentässä.



MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
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FYSIOTERAPEUTIN ESIMERKKIVIIKKO

• Training Roomissa työskennellään urheilijoi-
den ja heidän valmennustiimiensä kanssa 
tiiviissä yhteistyössä.

• Työtä tehdään Training Room -tilan lisäksi 
paljon urheilijoiden omissa toimintaympäris-
töissä kuten esimerkiksi jalkapallokentillä ja 
uimahallissa.

• Training Room -tilassa urheilijat voivat  
harjoitella myös itsenäisesti tai käyttää 
palautumiseen liittyvää välineistöä.

• Fysioterapeutin työpäivä pitää sisällään 
paljon kontaktointeja, aikataulujen sopimista, 
raportointia, tutkimustiedon hakemista ja 
yhteispalavereja varsinaisen kliinisen fysiote-
rapian lisäksi.

TRAINING ROOMIN ARKI 

• Päivät ovat hyvin erilaisia ja joskus aikatau-
lut menevät uusiksi nopeasti. On tärkeää 
pystyä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin 
nopeasti.

• Training Roomin asiantuntijoiden on 
tärkeää pystyä avoimeen vuorovaikutuk-
seen niin urheilijoiden, heidän valmennustii-
miensä ja muiden oleellisten tahojen 
kanssa.

• Yhteistyö on aina luottamuksellista ja tukee 
urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä ja 
hyvinvointia.
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• Harjoittelujakson aikana teet käytännön tarpeista 
nousevan tutkimuksellisen kehittämistehtävän, jonka 
tarkoituksena on syventää tietouttasi ja osaamistasi 
urheilufysioterapiasta.

• Tavoitteena on myös lisätä Training Roomin toimin-
nan laatua tuottamalla materiaalia sen arkikäyttöön. 

• Tehtävän aihe valitaan yhdessä ohjaavan fysiotera-
peutin kanssa vastaamaan sen hetkistä tarvetta 
Training Roomilla.

• Tehtävän on tarkoitus olla näyttöön perustuva 
katsaus kuten esim. kuntoutusprotokolla, josta 
teet kirjallisen materiaalin sekä esityksen harjoit-
telujakson loppussa.

• Tehtävää varten sinun tulee osata hakea luotetta-
vaa tutkittua tietoa erilaisista tietokannoista, 
sekä ymmärtää tutkimuksien tulkintaa.

• Kehittämistehtävään saat ohjausta Training 
Roomin fysioterapeutilta ja ohjaavalta  
opettajaltasi.

• Kehittämistehtävän materiaali jää Training 
Roomin käyttöön ja sitä voidaan jakaa yhteis-
työverkostoissa.

• Aikaisempia kehittämistehtäviä voit saada 
nähtäväksi Training Roomin henkilökunnalta.

KEHITTÄMISTEHTÄVÄ



VIIKKOKALENTERI

Viikko 1

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO

TORSTAI PERJANTAI

TÄLLÄ VIIKOLLA
HUOMIOITAVAA

• Aloituskeskustelu ohjaajan kanssa

• Perehtyminen toimintaan ja 
fysioterapeutin työnkuvaan

• Omien tavoitteiden asettaminen
 
• Kehittämistehtävän aiheesta  

keskustelu

Suunnittele seuraava viikko



VIIKKOKALENTERI

Viikko 2

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO

TORSTAI PERJANTAI

TÄLLÄ VIIKOLLA
HUOMIOITAVAA

• Fysioterapiaprosessin aloitus 
valikoidun yksilön tai ryhmän 
kanssa

• Yhteistyö valmennustiimien kanssa

• Kehittämistehtävän aiheen valinta

Suunnittele seuraava viikko



VIIKKOKALENTERI

Viikko 3

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO

TORSTAI PERJANTAI

TÄLLÄ VIIKOLLA
HUOMIOITAVAA

• Kehittämistehtävän työstäminen

• Lääkärin työnkuvaan tutustuminen

Suunnittele seuraava viikko



VIIKKOKALENTERI

Viikko 4

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO

TORSTAI PERJANTAI

TÄLLÄ VIIKOLLA
HUOMIOITAVAA

• Omien tavoitteiden tarkennus

• Kehittämistehtävän esityksen 
ajankohdan valinta

Suunnittele seuraava viikko



VIIKKOKALENTERI

Viikko 5

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO

TORSTAI PERJANTAI

TÄLLÄ VIIKOLLA
HUOMIOITAVAA

• Kehittämistehtävän esityksen valmistelu

• Eri toimintaympäristöjen hyödyntäminen 
harjoittelussa tai kuntoutuksessa

Suunnittele seuraava viikko



VIIKKOKALENTERI

Viikko 6

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO

TORSTAI PERJANTAI

TÄLLÄ VIIKOLLA
HUOMIOITAVAA

• Kehittämistehtävän esitys

• Materiaalin tuottaminen KIHU 
Training  Room -Instagramiin

Suunnittele seuraava viikko



VIIKKOKALENTERI

Viikko 7-8

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO

TORSTAI PERJANTAI

TÄLLÄ VIIKOLLA
HUOMIOITAVAA

• Loppuarvio ohjaajien kanssa

• Kehittämistehtävän kirjallisen  
materiaalin viimeistely

• Palautteen antaminen   
harjoittelujaksosta

Suunnittele seuraava viikko



VIIKKOKALENTERI

Viikko 7-8

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO

TORSTAI PERJANTAI

TÄLLÄ VIIKOLLA
HUOMIOITAVAA

• Loppuarvio ohjaajien kanssa

• Kehittämistehtävän kirjallisen  
materiaalin viimeistely

• Palautteen antaminen   
harjoittelujaksosta


	TR-opiskelijaopus_Tammi2023
	TR-Viikot

