
lukuvuosi 20115-16 

Urheilutoimittajan opintokokonaisuus 38 ov

Urheilutoimittajan opintojen tavoitteena on hankkia monipuoliset journalistiset valmiudet 
erityisesti urheilun ja liikunnan parissa. Opiskelemme urheilutoimittajan monimediaaliset 
perustaidot radio- ja TV-lähetyksiä ja nettijulkaisua varten.  Tutkimme myös uusia tapoja 
tuottaa urheiluelämyksiä yleisölle. 

Lukuvuoden opinnot
Syyslukukaudella opiskelemme kirjoittamisen, ääni- ja videotyön perusteet sekä 
harjoittelemme sisältöjen julkaisemista eri medioisssa. Opetuksen ja harjoitustöiden kautta 
journalistiset työtavat ja ammattikieli tulevat tutuiksi.

Kevätlukukaudella urheilutoimittajan osaaminen syventyy. Perehdymme erityisesti 
uutistyöhön, henkilöjuttuihin, aikakauslehtikirjoittamiseen sekä radio- ja tv-selostamiseen. 
Kevään iso projekti on lopputyö Trombit, jossa jäljittelemme oikeaa urheilutoimitusta 5 
viikon ajan. Lukuvuoden päättää 5 viikon mittainen työharjoittelu.

Opetus on käytäntöpainotteista. Tekemällä oppiminen ja töiden palautekeskustelut 
havainnollistavat opetusta. Ryhmätyöskentely, vertaisarviointi ja rakentava kritiikki on 
havaittu oppimisen kannalta toimivaksi ja mielekkääksi menetelmäksi. Yksilöllistä oppimista 
korostava työskentely antaa opiskelijalle valmiuksia oman persoonallisen työskentelytavan 
kehittämiseen. 

OPINTOJAKSOT, yhteensä 31 ov

Kirjoittaminen 3 ov
Journalistisen kirjoitusprosessi ideoinnista valmiin työn julkaisemiseen. 
Osaamisen tavoitteet:
* tiedonhaku ja lähteiden kriittinen arvointi
* juttutyyppien tunnistaminen ja hyödyntäminen toimittajan työssä
* ideoida ja toteuttaa juttuja itsenäisesti ja ohjatusti
* keskustella ja analysoida valinnoista ja ratkaisuista 
* omaksua journalistinen iskevä ilmaisu
* omaksua jutun rakenne ja tarinan kerronta osa journalistista ilmaisua
* tuottaa selkeää ja sujuvaa suomea
* harjaantua juttujen julkaisuun www-sivustolla
Syys- ja kevätlukukausi

Äänityö 3 ov 
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Digitaalinen äänitekniikka ja -ilmaisu toimittajan työssä. 

Osaamisen tavoitteet:
* äänittäminen haastattelumikrofonilla, äänen digitaalinen käsittely (AudaCity / ProTools)
* tiedostomuotojen tunnistaminen ja merkityksen ymmärtäminen julkaisemisessa
* kehittää omaa ääni-ilmaisua
* uutisjuttujen tuottaminen radioon
* puhelinhaastattelun tekeminen ja haastateltavan kohtaaminen toimittajan roolissa
* lähetysstudion yksinkäyttö ja parijuontaminen
Syys- ja kevätlukukausi

Videotyö 3 ov 
Videon käyttö journalistisessa työssä. 
Osaamisen tavoitteet:
* videon hyödyntäminen uutis- ja ajankohtaistyössä
* kameratekniikan hallinta (kuvaus, valaisu ja äänitys)
* kuvakokojen tunnistaminen ja hyödyntäminen kuvakerronnassa
* luonteva esiintyminen kameran edessä
Syys- ja kevätlukukausi

Selostaminen 2 ov 
Urheilutapahtuman suora selostaminen radiossa ja televisiossa.
Osaamisen tavoitteet:
* kevyen lähetystekniikan hallinta
* taustatyön suorittaminen
* selostajan ja kommentaattorin roolien tunnistaminen 
* heittäytyminen ja tunteiden hallinta selostustyössä
* radio- ja TV-selostamisen erityispiirteiden tunnistaminen
* oman selostajapersoonan kehittäminen 
Syys- ja kevätlukukausi

Juttutyypit 1 ov
Journalistiset juttutyypit osana työprosessia. 
Osaamisen tavoitteet:
* tunnistaa eri juttutyypit ja hallita niiden työprosessi
* soveltaa juttutyyppejä itsenäisesti ja toimeksiannosta
* analysoida journalistisia valintoja ja arvioida niiden vaikutuksia lopputulokseen
Syys- ja kevätlukukausi

Henkilöjuttu 1 ov 
Henkilöjuttu ideoinnista valmiin jutun julkaisuun.
Osaamisen tavoitteet:
* oikean henkilön valinta juttua varten
* vuorovaikutuksen ja luottamuksen synnyttäminen
* haastateltavan elämään tai asemaan perehtyminen
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* syvähaastattelun tekeminen
* haastattelumetodin hyödyntäminen
* tarinallisuuden hyödyntäminen jutussa
Kevätlukukausi

Lajituntemus 2 ov 
Opiskelija ottaa haltuun 3-4 urheilulajia ja perehtyy niiden sääntöihin, kulttuureihin ja 
toimijoihin. Opiskelijat laativat omista lajeistaan presentaatiot.
Osaamisen tavoitteet:
* oman lajivalikoiman haltuunotto
* kattavan ja kiinnostavan lajiesittelyn koostaminen(PowerPoint)
* luonteva esiintyminen yleisön edessä
Syys- ja kevätlukukausi 

Haastattelu 1 ov 
Kurssilla perehdytään interaktiiviseen haastatteluun.
Syys- ja kevätlukukausi
Osaamisen tavoitteet:
* haastattelumenetelmien tunnistaminen ja hyödyntäminen työprosessissa
* huonojen ja hyvien kysymysten merkityksen ymmärtäminen haastattelussa
* haastattelun hallinta prosessina

Valokuvaus ja kuvankäsittely 2 ov 
Kurssilla perehdytään urheilukuvaukseen ja digitaaliseen kuvankäsittelyyn.
Osaamisen tavoitteet: 
* kameratekniikan(polttoväli, aukko ja suljinaika)hyödyntäminen urheilukuvauksessa
* kuvallisen ajattelun ja ilmaisun perusteiden omaksuminen
* kuvankäsittelyohjelman(Photoshop) perusteiden hallinta
* kuvaaja-toimittaja -yhteistyöhön perehtyminen 
Syys- ja kevätlukukausi

Visuaalinen journalismi 2ov 
Tavoitteena on tutustua taittotyöhön ja infografiikkaan.
Osaamisen tavoitteet:
* tilastojen ja datan visuaalinen kerronta
* teknisten työkalujen perusteiden hallinta
* tekstin ja kuvituksen käyttö jutuissa
Kevätlukukausi

Vierailut 1 ov 
Vierailujen avulla tutustumme urheilutoimittajien ammattikuntaan, tuotantoihin, käytäntöihin 
ja tavoitteisiin.  
Osaamisen tavoitteet: 
*  työmenetelmiin tutustuminen ja oman tekemisen kehittäminen
*  verkostoituminen 
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* ammattikieleen tutustuminen
* luontevien ammattilaiskohtaamisten harjoittelu
Syys- ja kevätlukukausi

Lopputyö I, 2 ov
Itsenäinen laajempi ohjattu työ, jossa yhdistyy aikaisemmin opittu.
Osaamisen tavoitteet: 
* taustatyöhön ja ideointiin paneutuminen
* luonnoksen esittely ja siitä keskustelu
* työn systemaattinen suunnittelu ja ajanhallinta
* persoonallisen työn jälki 
* käytettävän tekniikan hallinta
* loppuraportin laatiminen ja itsearviointikyky 
Syyslukukausi

Lopputyö II, 5 ov 
Oikeaa työelämää jäljittelevä journalistinen projekti (Trombit).
Osaamisen tavoitteet: 
* laajan projektin suunnitteluosaaminen
* uutistyön rytmi ja vaatimustaso 
* monimediaalinen työskentelyn hallinta
* yhteistyö ja oma rooli tiimissä
* lukuvuonna hankitun osaamisen osoittaminen
* itsearvointi, keskustelu ja työskentelyn seuranta projektin aikana
Kevätlukukausi

Työharjoittelu 5 ov 
Tavoitteena on itsenäinen ohjattu työelämään tutustuminen. 
Osaamisen tavoitteet: 
* hakuprosessin suunnittelu ja toteutus
* työelämän vaatimustason omaksuminen
* ammatillisten valmiuksien kehittäminen
* verkostoituminen
Kevätlukukausi

MUUT OPINNOT, yhteensä 6 ov 
Tavoitteena on tukea oman erityisalueen opintoja, laajentaa opintojen kattavuutta ja 
syventää media-alan ymmärtämistä sekä ohjata opiskelijoita jatko-opintoihin tai suoraan 
työelämään.

Orientaatio HEO-opintoihin 
- laajuus 0,5 ov
- syyslukukausi

Oman osaamisen esittely: presentaatio, keskustelutaito
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- laajuus 0,5 ov,  
- syyslukukausi

Hops: henkilökohtainen opetussuunnitelman laatiminen ja kehityskeskustelu osana 
opintojen ja jatkosuunnitelmien hallintaa.
- laajuus 0,5 ov,
- syyslukukausi

Median kenttä ja journalismin ohjeet 
- median toimijat, tuotannot, historia ja nykytila Suomessa.
- journalistinen etiikka
- laajuus 1ov
- syyslukukausi

Sosiaalinen media: sosiaalisen median käsitteet, ilmiöt, palvelut ja niiden hyödyntäminen 
toimittajan työssä.
- laajuus 1,5 ov
- syys- ja kevätlukukausi

Tekijänoikeus: tekijänoikeuslain perusteet, tekijänoikeusjärjestöt ja oikeuksien hallinnointi.
- laajuus 1 ov
- syyslukukausi

Yrityskurssi: liikeideasta liiketoimintaan, yrityksen perustaminen ja yritystoiminnan 
perusteet sekä työllistyminen freelancerina.
- laajuus 1 ov
- kevätlukukausi 

   HEO MEDIA, Urheilutoimittaja                             
    Vastaava opettaja, Raimo Ahonen                            

            raimo.ahonen@heo.fi                     
                             www.heo.fi / urheilutoimittaja    
                        
                             Tutustu urheilutoimittajaopiskelijoiden töihin: floppitaulu.net    
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