
 

TERVETULOA  

OPISKELEMAAN JA  

URHEILEMAAN MÄNTTÄÄN! 
 

Mäntässä lukio- ja ammattikouluopinnot voi yhdistää tavoitteelliseen  

urheiluun ja huipputason valmennukseen. Oppilaitoksissamme voit  

harjoittaa monipuolisesti niin joukkue- kuin yksilölajeja.  Fysiikka- ja  

lajiharjoittelua treenataan koulupäivän aikana Huippu-urheilu-

akatemian järjestämissä monipuolisissa harjoituksissa. 

Opintojen  

ja  urheilun  

yhdistäminen  

onnistuu!  

Tule tutustumaan oppilaitoksiimme sekä Huippu-urheiluakatemian toimintaan! Mäntän  

lukiossa ja Mäntän seudun koulutuskeskuksessa on tutustumispäivä torstaina 8.2.2018. 

Mänttä-Vilppulan kaupunki järjestää tutustumispäivänä kyydin Tampereelta Mänttään ja  

illalla takaisin Tampereelle. Ilmoittautumiset 2.2. klo 16 mennessä: HUA:n vastuuvalmentaja 

Hannu Salmi, sähköpostit: hannu.salmi@sasky.fi tai puhelut | tekstiviestit: 044 531 5791  



Tutustumispäivänä oppilailla on mahdollisuus osallistua aamulla klo 10 Huippu-

urheiluakatemian lajikohtaisiin harjoituksiin jääkiekossa tai lentopallossa. Harjoitusten  

jälkeen on lounas, jonka jälkeen oppilaat pääsevät tutustumaan oppilaitoksiin (Mäntän  

lukio ja Mäntän seudun koulutuskeskuksen ammattiopetus). Klo 15 Huippu-

urheiluakatemian vastuuohjaaja Hannu Salmi huolehtii oppilaista Koillis-Pirkan Kiekon 

Mestistä pelaavien B-junioreiden harjoituksiin asti, joihin oppilaiden on mahdollista  

osallistua. Harjoitusten jälkeen on kyyditys Tampereelle. Jos oppilas haluaa lähteä kotiin jo 

iltapäivällä ennen B-junioreiden jääharjoitusta, Mäntästä pääsee Tampereelle joko  

bussilla tai junalla. Oppilaat huolehditaan oikeaan kyytiin.  

 

Mäntän lukio ja Mäntän seudun koulutuskeskus sijaitsevat Mänttä-Vilppulassa, Koillis-

Pirkanmaalla, noin tunnin matkan päässä Tampereelta. Molemmat oppilaitokset toimivat 

yhteistyössä Huippu-urheiluakatemian kanssa. Opiskelijan on mahdollisuus läpi  

lukuvuoden treenata kuusi tuntia viikossa kouluajalla yhdessä muiden akatemialaisten 

kanssa tai omaehtoisesti, ja saada tästä lukion kursseja jopa 15 kappaletta. Esimerkiksi jää-

kiekossa HUA:n yhteistyöseurana toimii Koillis-Pirkan Kiekko, joka pelaa tällä  

hetkellä nuoremmassa B:ssä Mestistä ja tarjoaa mahdollisuuden jääkiekon harrastamiseen 

Suomen toiseksi ylimmällä sarjatasolla. Jääkiekon harjoitusolosuhteet uudella  

Pihlajalinna-areenalla ovat erinomaiset. Lentopallossa Vilppulan Tähden juniorijoukkueet  

pelaavat Suomen huipputasolla.  
Huippu- 

urheiluakatamia 

tarjoaa 

huipputason 

treeniä! 



Mäntän lukio tarjoaa opiskelijalle paitsi yhteisöllisen ilmapiirin ja laadukasta yksilön  

huomioivaa opetusta, myös 50 euron omavastuulla kannettavan tietokoneen. Lukiomme 

vahvuutena on Huippu-urheiluakatemian lisäksi mahdollisuus suorittaa ilmaisutaidon ja 

elokuvailmaisun kursseja sisältäen käsikirjoittamista, kuvaamista ja editointia alan  

ammattilaisten opetuksessa. Mäntän seudun koulutuskeskuksesta puolestaan valmistuu 

monen alan osaajia. Opintotarjonnassa on liiketalouden, tekniikan ja palvelualojen koulu-

tusta, joissa voi opiskella mm. autoalan, kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaa-

tiotekniikan, ravintola-, matkailu-, sisustus- sekä hius- ja kauneusalan perustutkintoja. 

 

Mänttä-Vilppulan kaupunki järjestää Mänttään opiskelemaan tulevalle nuorelle  

edullisen asumisen ja harrastusmahdollisuuksia. Asumiskustannukset asunnosta riippuen 

alkavat 260 eurosta kuukaudessa. Asunnot sijaitsevat enintään kilometrin päässä koulusta.  

Liikkuvalle nuorelle on mahdollista syödä kouluruoan lisäksi myös toinen lämmin ateria  

iltapäivällä 4-5 euron hintaan.  

Myös eri lajien, kuten HUA:n päälajien jääkiekon ja lentopallon harrastemaksut ovat  

pienellä paikkakunnalla todella edullisia. Harjoittelupaikat sijaitsevat lähellä koulua, alle 

500 metrin päässä oppilaitoksesta. Liikenneyhteydet Mänttä-Vilppulaan ovat opiskelijan  

näkökulmasta hyvät. Päivittäinen bussiliikenne ja junayhteys Vilppulasta Tampereelle ja  

toisinpäin mahdollistavat helpon kulkemisen. Vilppulan rautatieasemalle Mäntästä pääsee 

bussilla. 

 

Opiskelupaikkoja oppilaitoksiin voi tiedustella myös elokuussa lukuvuoden alkaessa.  

Tämän saatekirjeen liitteenä ovat Mäntän lukion esite ja tarkempaa tietoa  

Huippu-urheiluakatemian toiminnasta. 



Mäntän lukio, Koskelankatu 1, 35800 Mänttä 

Mäntän seudun koulutuskeskus, Koskelankatu 2, 35800 Mänttä 

www.manttavilppula.fi/hua 

LISÄTIETOJA TUTUSTUMISPÄIVÄSTÄ, OPISKELUSTA JA  

HUIPPU-URHEILUAKATEMIASTA: 

 

MÄNTÄN LUKIO 

rehtori Pasi Kekko, pasi.kekko@taidekaupunki.fi, puh. 044 035 4320  

opinto-ohjaaja Johanna Rintapää, johanna.rintapaa@taidekaupunki.fi, puh. 044 728 8214 

 

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ,  

MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS  (ammatillinen opetus) 

rehtori Arto Pylvänäinen,  puh. 044 728 8440, arto.pylvanainen@sasky.fi 

 

HUIPPU-URHEILUAKATEMIA 

HUA:n vastuuohjaaja Hannu Salmi, hannu.salmi@sasky.fi, puh. 044 5315791 

Tule opiskelemaan 

ja urheilemaan 

Mänttään! 
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