
Leppävaaran lukion urheilulinja

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



• Leppävaaran lukio on 

pääkaupunkiseudun 

urheiluakatemian (Urhea) 

verkosto-oppilaitos

• Urhea on urheilijoiden, 

lajiliittojen, oppilaitosten ja 

kaupunkien sekä valmennuksen 

tukipalveluita tarjoavien tahojen 

yhteenliittymä.

• Leppävaaran lukio toimii 

yhteistyössä Espoon Urhea  

oppilaitosten ja espoolaisten 

urheiluseurojen kanssa.

http://www.urhea.fi/


Leppävaaran lukion urheilulinja
• Urheilulinjalla opiskelee yli 140 

urheilijaa yli 31 eri lajista: 
alppihiihto, amerikkalainen 
jalkapallo, Brasilialainen jujutsu, 
cheerleading, frisbeegolf, golf, 
jalkapallo, jääkiekko, keilailu, 
koripallo, lentopallo, maastohiihto, 
muodostelmaluistelu, pesäpallo, 
purjehdus, pöytätennis, rytminen 
voimistelu, salibandy, suunnistus, 
taekwondo, taitoluistelu, tanssi, 
teamgym, telinevoimistelu, tennis, 
trampoliinivoimistelu, uinti, 
urheilukiipeily, vesipallo, yleisurheilu



Urheiluvalmennus (UVA)
• Urheiluvalmennustunnit (UVA) pidetään tiistai, 

keskiviikko ja torstai aamuisin n. klo 8.00-9.30 
(lajikohtaisia eroja), urheilijalla on mahdollisuus myös 
pitkiin aamuharjoituksiin tiistaina ja torstaina klo 8.00-
11.00.

• Espoolaisten yhteistyöseurojen ammattivalmentajat 
ohjaavat lajiharjoituksia seuraavissa lajeissa: 
jalkapallo (EPS, FC Espoo, FC Honka), jääkiekko
(Kiekko-Espoo), koripallo (Tapiolan Honka), taito- ja 
muodostelmaluistelu (EsJT), salibandy (Esport
Oilers, Westend Indians, Northern Stars), uinti (Cetus) 
ja yleisurheilu (Espoon Tapiot). 

• Muiden seurojen ja lajien urheilijoille lukio tarjoaa 
monilajivalmennusta ja ominaisuusharjoittelua lukion 
fysiikkavalmennusryhmässä tai mahdollisuuden 
harjoitella oman seuran aamuharjoituksissa tai 
henkilökohtaisen valmentajan kanssa.



Urheilulinjan lukujärjestys

• Leppävaaran lukion UVA aamuharjoitukset: ti, ke, to 

• Urheiluvalmennuspalkki: 7 ja pitkät aamuharjoitukset 5

• Mikäli omalla seuralla on aamuharjoituksia muina aamuina tulee 
niistä sopia, urheilukoordinaattorin, opojen ja aineopettajien kanssa

• Lukujärjestykseen ei kannata valita opintoja reunapalkeista, jos 
iltapäivällä on harjoituksia. Iltapäivän harjoituspoissaoloista tulee 
sopia etukäteen urheilukoordinaattorin ja aineenopettajien kanssa.
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Lukion monilajivalmennus

Tiistai: perus-, maksi-, nopeus- ja lajivoima, 
keskivartalo (core), liikkuvuus (Loft Gym)

• kehonpainoharjoittelu ja crossfit

• levypainoharjoittelu ja laiteharjoittelu

• coreharjoittelu ja kehonhallinta

Keskiviikko: kehonhuolto ja palauttava harjoittelu 
(OVO pelilisali) tai kehittävä voimaharjoitus (Loft Gym)
tai yleisvalmennus (Stars Arena)

• taito ja taitavuus, koordinaatio, nopeus, ketteryys

• liikkeiden yhdistely, hypyt ja loikat

• Kehonhallinta, tasapaino ja liikkuvuus 

Torstai:perus-, maksi-, nopeus- ja lajivoima, 
keskivartalo (core), liikkuvuus (Loft Gym)

• kehonpainoharjoittelu ja crossfit

• levypainoharjoittelu ja laiteharjoittelu

• coreharjoittelu ja kehonhallinta

https://loftgym.fi/
https://stars-arena.kotisivukone.com/
https://loftgym.fi/


Harjoituspaikat

• Leppävaaran urheilupuisto ja uimahalli

• Leppävaaran liikuntahalli ja kuntosali

• Laaksolahden jalkapallohalli

• Stars Arena ja OVO:n salit

• Keran liikuntahalli – Loft Gym

• Warrior Areena

• Matinkylän ja Tapiolan jäähallit

• Esport Areena

• Otahalli



Lukion UVA:n harjoituspaikat
Stars Arena Loft Gym Leppävaaran urheilupuisto



Valmennusurheilijasopimus
• Leppävaaran lukio laatii kaikkien urheilulinjan opiskelijoiden 

kanssa valmennusurheilijasopimuksen. Urheilijastatuksen 
saanut opiskelija saa mahdollisuuden 30 urheiluvalmennus 
opintopisteen suorittamiseen sekä joustoja lukio-opintoihin.

• Ota valmennusurheilijasopimus mukaasi ja palauta se 
allekirjoitettuna (urheilija, huoltaja ja valmentaja) lukion 
kansliaan 1. periodin aikana.

• Yleislinjan opiskelija voi hakea urheilijastatusta ja oikeutta 
osallistua lukion urheiluvalmennukseen. Urheilijastatusta 
voi hakea 1. ja 3. jakson aikana hakulomakkeella. 
Urheilijastatuksen kriteerinä on oman lajin SM-taso ja 
tavoitteellinen harjoittelu sekä opiskelu lukioaikana. 



Kehity huippu-urheilijaksi

Urheiluvalmennuksen oppitunnit:

1. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen lukioissa

2. Minä urheilijana - elämänhallintataidot  1. periodi

3. Urheilijan terveys – 2. periodi

4. Psyykkinen terveys ja urheilu – 3. periodi

5. Psyykkinen valmennus: keskittyminen – 3. periodi

6. Psyykkinen valmennus: mielikuvaharjoittelu – 4. periodi

7. Psyykkinen valmennus: itseluottamus ja kilpaileminen – 4. periodi

8. Fyysisten ominaisuuksien harjoittelu ja testit – 5. periodi

9. Ravitsemusvalmennuksen verkkokurssi 



Urheilun ja opiskelun tuki

• Urheilukoordinaattori Heikki Saloranta vastaa urheilun ja 
opiskelun yhdistämisestä opinto-ohjaajien kanssa sekä 
kaikesta yhteistyöstä seurojen, valmentajien ja lajiliittojen 
kanssa ja lukion monilaji- ja fysiikkaharjoittelusta.

• Urheilulinjan opiskelijoille lähetetään joka viikon alussa UVA 
Wilma viestin aamuharjoituksista. Viestistä selviää lukion 
monilaji- ja fysiikkavalmennuksen sekä kehonhuollon 
sisällöt ja suorituspaikat ja kehity huippu-urheilijaksi 
oppitunnit sekä mahdolliset muutokset aamuharjoituksissa.

• Urheilukoordinaattoriin saa yhteyden Wilma viestillä, voit 
sopia myös henkilökohtaisen tapaamisen tai ohjauksen.

• Urheilukoordinaattori, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, 
koulukuraattori- ja psykologi ja terveydenhoitaja 
muodostavat urheilijoiden tukiverkon yhdessä muun koulun  
henkilökunnan kanssa.



Urheilupoissaolot
• Urheilutapahtumien poissaoloista (kilpailumatkat, leirit, turnaukset) 

tehdään Wilman loma-anomus suoraan urheilukoordinaattorille. 
Opiskelija ilmoittaa henkilökohtaisesti aineenopettajille poissaolosta ja 
sopii poissaoloajan koulutehtävistä.

• Yli viiden päivän poissaoloista loma-anomukset osoitetaan lukion 
rehtorille ja tieto poissaolosta lähetetään urheilukoordinaattorille. 

• Iltapäivän harjoituspoissaoloista sovitaan aineenopettajien ja 
urheilukoordinaattorin kanssa etukäteen = edellisenä päivänä. 
Opettaja merkitsee Wilmaan poissaolon, jos harjoituspoissaoloa ei ole 
merkitty etukäteen Wilmaan (= ilmoitettu urheilukoordinaattorille 
edellisenä päivänä). Huoltaja (tai 18-v. opiskelija) selvittää 
mahdolliset harjoituspoissaolot jälkikäteen Wilmaan ”luvallinen 
poissaolo - muu syy” (vihreä väri). 

• UVA palkin (7-palkki) ulkopuolisista seuran aamuharjoituksista esim. 
perjantain aamuharjoitukset sovitaan erikseen urheilukoordinaattorin, 
opintojenohjaajien ja aineenopettajan kanssa. Poissaolotuntien 
tehtävät tulee hoitaa sopimuksen mukaan ja urheilukoordinaattori 
merkitsee etukäteen aamuvalmennuksen poissaolot Wilmaan: ”Muu 
koulun toiminta” (vaaleanvihreä väri).



Urheilijoiden myöhästymiset
• Urheilijat tulevat aamuharjoitusten jälkeen mahdollisimman 

nopeasti seuraavalle oppitunnille. Opettajat merkitsevät 
kaikki myöhästymiset Wilmaan, myös aamuharjoitusten 
jälkeiset. Poissaolomerkinnät eivät vaikuta opiskelijan 
arviointiin, merkinnät ovat tunnin pidon ja opetuksen 
seuraamisen kannalta oleellisia.

• Ne urheilijat, jotka tulevat pitkän harjoitusmatkan takia 
myöhästymään säännöllisesti oppitunneilta sopivat 
myöhästymisestä aineenopettajien ja urheilukoordinaattorin 
kanssa, jotta pääsevät joustavasti osallistumaan 
opetukseen. Tarvittaessa urheilija voi jättää 5-palkin 
tyhjäksi ja pitää tiistaina ja torstaina pitkät 
aamuharjoitukset, jos hän ei ehdi ajoissa oppitunneille.



Opiskelu, projekti- ja päättöviikko

• Aineenopettajat kertovat jokaisen periodin alussa oman 
aineen suorittamisesta ja tehtävistä. Opiskelijan vastuulla 
on ilmoittaa urheilupoissaoloista ja sopia opintojaksojen 
muista järjestelyistä henkilökohtaisesti aineenopettajien 
kanssa. 

• Urheilulinjan opiskelijat tarkastavat hyvissä ajoin etukäteen 
projekti- ja päättöviikon aikaiset urheilutapahtumat (leirit, 
kilpailut) ja sopivat etukäteen aineenopettajan ja opinto-
ohjaajien kanssa mahdollisista suoritusten siirtämisistä 
toiseen palkkiin.

• Opintojaksojen keskeytymisvaarasta ilmoitetaan 
opiskelijalle, ryhmänohjaajalle, opinto-ohjaajille ja 
huoltajalle (alle 18-v.). Urheilukoordinaattori seuraa 
urheilijoiden opintojen etenemistä opinto-ohjaajien kanssa.



Urheileva opiskelija

LEPO

OPISKELU

URHEILU

RAVINTO

”Urheilijan kehittymisen ja hyvinvoinnin perustana on hyvin toimiva arki”


