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”URHEILULUKIO”
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Urheilulinjalla on 
urheiluvalmennusta kolme kertaa 

viikossa.

Urheilijalle kertyy valmennuksen 
opintojaksoja 24-40 opintopistettä    
lukiossa suoritettavista vähintään 
150 opintopisteestä, eli urheilijan 

opintoihin sisältyy merkittävä 
määrä urheiluharjoittelua.

Treenaaminen kouluaikana 
aamupäivisin mahdollistaa 

harjoittelun kaksi kertaa päivässä. 
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Urheilulinjalainen voi jättää 
eri oppiaineista yhteensä 16 

opintopistettä pakollisia 
opintojaksoja suorittamatta, 

mikä mahdollistaa 
keskittymisen sekä 
urheiluun että niihin 

oppiaineisiin, jotka ovat 
opiskelijalle tärkeitä 

yo-kirjoitusten ja 
jatko-opintojen kannalta.
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Kurssitarjotin on suunniteltu 
urheiluvalmennukseen käytettävä 
aika huomioiden. Muiden aineiden 

pakollisia opintojaksoja on sijoitettu 
mahdollisimman paljon 

valmennusaikojen ulkopuolelle.  

Urlu-opot Markku ja Laura auttavat 
urheilun ja opiskelun yhteen 

sovittamisessa ja yksilöllisten 
opintosuunnitelmien teossa.

Opintojaksoja on mahdollisuus 
suorittaa  itsenäisesti tai osittain 

itsenäisesti, jos urheilun takia tulee 
paljon poissaoloja.

Urheilu
ja

opintojen 
suunnittelu
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SCHILDTIN URHEILULINJAN 
PAINOPISTELAJIT

• Freestyle & 
kumparelasku

• Jalkapallo

• Joukkuevoimistelu

• Jääkiekko

• Koripallo

• Lentopallo

• Maastohiihto

• Uinti

• Salibandy

• Telinevoimistelu

• Yleisurheilu
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Painopistelajeissa valmennus 
tapahtuu valmentajan johdolla.

Muissa lajeissa harjoittelu on joko 
yksilöllistä laji- ja oheisharjoittelua, 

tai valmennus on järjestetty 
yhteistyössä Jyväskylän 

Urheiluakatemian 
ja seurojen kanssa.

Kaikilla valmennuskerroilla on 
tarjolla myös fysioterapeutin 

ohjaama fysioharjoitus.



gradia.fi

Urheilijoiden 
käytössä olevia 

palveluja ja 
tukihenkilöitä

• Asiantuntevat valmentajat

• Valmennuskerroilla kaksi kertaa viikossa 
lääkärikierrot –> mahdollisuus konsultoida 
lääkäriä

• Fysioterapeutin ohjaama fysiotreeni
jokaisella valmennuskerralla

• Urheilijoille suunnatut opinto-ohjaajat

• Urheilijoille suunnattu koulupsykologi

• Urheilulinjan valmennuskoordinaattorit 

• Jyväskylän Urheiluakatemian jäsenille JUA:n
palvelut akatemiahinnoilla

https://jyvaskylanurheiluakatemia.fi/
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Valinta 
urheilu-
linjalle

Valtakunnalliset valintakriteerit

1. Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo
lukuaineiden ja liikunnan numerosta laskettu keskiarvo, max 10p

2. Lajiliiton pisteet
arvioidaan urheilijan taso ja potentiaali, max 5p

3. Oppilaitospisteet 
tukevat lajiliiton pisteitä, max 5p

Oppilaitospisteissä huomioidaan myös laji (painopistelaji/muu laji)

Keskiarvoraja Schildtin urheilulinjalle 7,0 (lukuaineiden ka)

Yhteispistemäärän perusteella urheilulinjalle valitaan 60 
eniten pisteitä saanutta opiskelijaa vuosittain
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Viime 
vuosien
alimmat 

hyväksytyt
pistemäärät

2017: 13,53

2018: 13,33

2019: 12,84

2020: 14,28

Vuodesta 2019 alkaen urheilulinjalle on

valittu 60 urheilijaa (aiemmin 50)
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Schildtin lukion yleislinjalaisilla 
mahdollisuus anoa 

urheiluvalmennukseen

Vuosittain valitaan anomusten perusteella 
noin 90 yleislinjan urheilijaa urheilulinjan 

urheiluvalmennukseen (yht. kaikilta 
vuosikursseilta).

Yleislinjan urheilijat osallistuvat 
valmennukseen normaalisti 

urheilulinjalaisten kanssa, mutta he eivät 
voi jättää pakollisia opintojaksoja 

suorittamatta.

Lukion aikana voi anoa siirtoa yleislinjalta 
urheilulinjalle.
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Schildtin urheilulinja: Tavoitteellista urheilua ja 
tavoitteellista jatko-opintoihin tähtäävää opiskelua

Urheilijan polku toisella asteella 
Jyväskylässä:

Lukioon hakeutuva urheilija -> 
Schildtin lukion urheilulinja (hakutoive 1),  

Schildtin yleislinja (hakutoive 2)

Ammattikoulutukseen hakeutuva 
urheilija -> Gradia Jyväskylä,

mahdollisuus urheiluvalmennukseen, 
Schildtin urheilulinja tekee yhteistyötä 

Gradia Jyväskylän kanssa
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Tervetuloa 

urheilulukioon!


