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Miksi kannattaa hakea urheiluoppilaitokseen?

+ Urheiluoppilaitokset on tarkoitettu tavoitteellisesti 
valmentautuville nuorille urheilijoille, jotka tavoittelevat 
kansainvälistä menestystä tai ammattilaisuutta lajissaan.

+ Urheiluoppilaitoksessa opiskelevan urheilijan on mahdollista 
harjoitella useita kertoja viikossa ammattimaisessa 
valmennuksessa ja hyvissä olosuhteissa koulupäivän puitteissa.

+ Urheilijalla on tukenaan monipuoliset asiantuntijatoiminnot.

+ Opintojen suunnittelussa otetaan huomioon urheilun 
ajankäytölliset vaatimukset ja urheiluvalmennus on osa 
tutkintoa.

+ Urheiluoppilaitoksissa on urheilumyönteinen ilmapiiri.

+ Urheiluoppilaitokseen haettaessa urheilijan tulee lähipiirinsä 
kanssa huolellisesti pohtia, mikä on urheilijan kannalta sopivin 
ympäristö urheilun ja opiskelun yhdistämiselle toisella asteella.



• Leppävaaran lukio on 
pääkaupunkiseudun 
urheiluakatemian Urhea
verkosto-oppilaitos

• Leppävaaran lukio toimii 
yhteistyössä Espoon Urhea  
oppilaitosten ja espoolaisten 
urheiluseurojen kanssa.

http://www.urhea.fi/


Leppävaaran lukio

Yleislinja

- Aloituspaikkoja 124

- Alin keskiarvo 2022: 8,18

- Lukiolla on modernit opetustilat 
hyvien liikenneyhteyksien 
päässä Karaportissa.

Urheilulinja

- Aloituspaikkoja 60

- Alin pistemäärä 2022: 13,07

- Urheilulinjan sisäänotossa 
käytetään valtakunnallisen 
urheiluoppilaitoshaun kriteerejä.

https://www.leppavaaranlukio.fi/


Leppävaaran lukion urheilulinja
• Tarjoaa joustavat mahdollisuudet 

yhdistää opiskelu ja urheilu. Lukiossa on 
kannustava ja urheilua tukeva ilmapiiri.

• Urheilulinjalla opiskelee yli 140 urheilijaa 
yli 30 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, 
telinevoimistelu, tennis, 
trampoliinivoimistelu, uinti, 
urheilukiipeily, vesipallo, yleisurheilu



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

keskiviikkona ja torstaina, 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 (EBT, LePy, 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.



Urheilijoiden lukujärjestys

• Leppävaaran lukion UVA aamuharjoitukset ovat ti, ke, to aamuisin 
(palkki 7) – mahdollisuus myös pitkiin aamuharjoituksiin (palkki 5).

• Mikäli urheilijalla on aamuharjoituksia muina aamuina tulee niistä 
sopia, urheilukoordinaattorin, opinto-ohjaajan ja aineenopettajien 
kanssa.
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Urheilijoiden harjoituspaikat

• Leppävaaran urheilupuisto ja uimahalli

• Kameleonten urheiluhalli

• Keran liikuntahalli – Loft Gym

• Laaksolahden jalkapallohalli

• Warrior Areena

• Matinkylän ja Tapiolan jäähallit

• Tapiolan urheilupuisto

• Esport Areena

• Otahalli

• Seurojen harjoituspaikat



Kehity huippu-urheilijaksi

Urheiluvalmennuksen oppitunnit:

1. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen lukioissa

2. Minä urheilijana ja arjenhallintataidot 

3. Urheilijan terveys ja hyvinvointi

4. Psyykkinen valmennus: keskittyminen 

5. Psyykkinen valmennus: mielikuvaharjoittelu

6. Psyykkinen valmennus: itseluottamus ja kilpaileminen

7. Fyysisten ominaisuuksien harjoittelu ja testit

8. Ravitsemusvalmennuksen verkkokurssi 

9. Psyykkisen valmennuksen verkkokurssi

10.Urheilijan brändäys



Urheileva opiskelija

LEPO

OPISKELU

URHEILU

RAVINTO

”Urheilijan kehittymisen ja hyvinvoinnin perustana on hyvin toimiva arki”


