
Leppävaaran lukion urheilulinja

”Urheilulinjan tavoitteena on auttaa nuorta urheilijaa 
ottamaan vastuu omasta kehittymisestä” 

https://www.espoo.fi/fi/leppavaaran-lukio/leppavaaran-lukion-urheilulinja


Leppävaaran lukio
Yleislinja

- Aloituspaikkoja 110

- Valinta tehdään peruskoulun 
päättötodistuksen perusteella

- Alin keskiarvo 2021: 8,18

- Yleislinjan opiskelija voi hakea 
urheilijastatusta ja osallistua 
aamuvalmennukseen, jos hän 
täyttää urheilulinjan kriteerit

Urheilulinja

- Aloituspaikkoja 50

- Hakijat pisteytetään 
urheiluoppilaitos-pisteytyksen 
mukaan (keskiarvo + 
liikuntanumero, laji-
ja koulupisteet), alin 
hyväksytty ka. 7,0

- Alin pistemäärä 2021: 11,69

https://www.espoo.fi/fi/leppavaaran-lukio


Leppävaaran lukion urheilulinja
• Leppävaaran lukio on pääkaupunkiseudun urheiluakatemian 

Urhean verkosto-oppilaitos ja toimimme yhteistyössä 
espoolaisten urheiluseurojen ja -oppilaitosten kanssa.

- Tarjoamme joustavat mahdollisuudet yhdistää opiskelu ja 
urheilu, opiskelija voi suorittaa lukion aikana 30 
opintopistettä urheiluvalmennusta (UVA).

- Urheilulinjalla opiskelee n. 120 yli 20 eri lajin urheilijaa: 
amerikkalainen jalkapallo, Brasilialainen jujutsu, 
cheerleading, ratsastus, golf, jalkapallo, joukkuevoimistelu, 
jääkiekko, koripallo, lentopallo, muodostelmaluistelu, 
pesäpallo, purjehdus, pöytätennis, ringette, rytminen 
voimistelu, salibandy, taitoluistelu, telinevoimistelu, tennis, 
uinti, yleisurheilu

- Urheilulinjan yhteistyöseuroja: Espoon Tapiot, Esport Oilers, 
EsJT, Cetus, FC Espoo, FC Honka, Kiekko-Espoo, Tapiolan 
Honka, Westend Indians

https://urhea.fi/urheilu-ja-opiskelu/toinen-aste/oppilaitokset/


Urheiluvalmennus
• Urheiluvalmennus tapahtuu oman 

seuran aamuharjoituksissa tai lukion 
monilajivalmennusryhmässä.

• Urheilijalla on myös mahdollisuus 
harjoitella lajiliiton valmennus-
ryhmässä tai henkilökohtaisen 
valmentajan kanssa.

• Aamuharjoituksiin voi osallistua 
kolmena aamuna viikossa: tiistaina, 
keskiviikkona, torstaina ja/tai 
perjantaina klo 8-9.30 

• Urheilijoilla on mahdollisuus pitkiin 
aamuharjoituksiin klo 8-11 tiistaina 
ja torstaina.



Kehity huippu-urheilijaksi
Urheiluvalmennuksen tukena on kehity 
huippu-urheilijaksi oppitunnit:

- Urheilijan elämänhallintataidot 

- Urheilijan polku ja kaksoisura

- Lajianalyysit ja kansainvälinen 
vaatimustaso

- Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen ja 
harjoitettavuuskartoitustestit

- Huoltava harjoittelu ja urheilijan terveys

- Psyykkisten taitojen kehittäminen

- Ravitsemusvalmennus

https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/09/olympiakomitealta-harjoituskirja-huipulle-tahtaaville-urheilijoille/


Urheiluoppilaitoshaku ja pisteytys

• Leppävaaran lukion urheilulinjalle valitaan yhteensä 50 
opiskelijaa pistejärjestyksessä (ei lajikiintiöitä).

• Urheilulinjalle haku tapahtuu kevään yhteishaussa sähköisesti 
opintopolun kautta, jossa täytetään urheilijan lisäkysymykset.

• Urheiluoppilaitoshaussa opiskelijaksi valittavan ylin mahdollinen 
pistemäärä on 20, joka muodostuu:

• Keskiarvopisteistä (max. 10 p)

• Keskiarvopisteet muodostuvat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja 
pakollisen liikunnan keskiarvosta sadasosan tarkkuudella.

• Urheiluoppilaitokseen pääseminen ja siellä menestyminen edellyttää yleensä 
vähintään 7-7,5 keskiarvon lukuaineissa sekä ”hyvän lukumotivaation”. Espoossa 
lukuaineiden keskiarvon on oltava vähintään 7,0, jotta voi tulla valituksi 
urheilulinjalle.

• Lajiliittopisteistä (max. 5 p)

• Lajiliitot pisteyttävät urheilijat urheilullisen tason ja potentiaalin perusteella.

• Oppilaitospisteistä (max. 5 p)

• Oppilaitokset pisteyttävät urheilijat harkintansa mukaan soveltuvuuspistein.

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/


Lajiliittopisteytyksen periaatteet

4,2 – 5 p.
Joukkuelaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason 
urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan 
maajoukkueurheilijoiden määrää.
Yksilölaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason 
urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan 
maajoukkueurheilijoiden määrää.
3,1 – 4,1 p.
Joukkuelaji: Ikäluokan maajoukkueurheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä 
tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.
Yksilölaji: SM-mitalitaso. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan 
maajoukkueurheilijoiden määrää.
2,1 – 3,0 p.
Joukkuelaji: Maajoukkue-ehdokas, aluejoukkueen kärkeä, seurajoukkueen kärkipäätä. Arvioidaan myös 
ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.
Yksilölaji: SM-pistesijataso, SM-mitalitason viestijoukkueen jäsen. Arvioidaan myös ikäluokan 
maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.
1,1 – 2,0 p.
Joukkuelaji: Aluejoukkueen keskitasoa, seurajoukkueen runkopelaaja.
Yksilölaji: Lähellä SM-pistesijaa, SM-pistesijatason viestijoukkueessa.
0,1 – 1,0 p.
Seuratason aktiivi.
0 p.
Käytetään vain jos lajiliitto ei tunne urheilijaa (koulu pisteyttää, max. 2,5 pistettä)



Lukion yhteystiedot
Yhteystiedot: Karaportti 2, Nokia Campus

- Rehtori: Ismo-Olav Kjäldman ismo-
olav.kjaldman@espoo.fi p. 0505699337

- Urheilulinjan koordinaattori: Heikki 
Saloranta heikki.saloranta@opetus.espoo.fi
p. 0505631006

- Lukion opinto-ohjaajat: Heidi Hyyryläinen 
heidi.hyyrylainen@espoo.fi p. 0468773707 
ja Emmi Klink emmi.klink@espoo.fi p. 
0468772579

- Lukion esittelyt etänä:

• Torstaina 20.1.2022 klo 13.30-15.00

• Tiistaina 25.1.2022 klo 13.30-15.00

• Maanantaina 31.1.2022 klo 18:00-19:30 
huoltajille ja nuorille
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