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MIKSI KLASSIKKAAN?



•Turvallinen kouluvalinta

•Tukea ja apua tarvittaessa

•Opiskelumyönteinen ilmapiiri

•Rennon tavoitteellisesti!

•Monipuolisesta opettajajoukosta 

löytyy varmasti jokaiselle sopiva 

opettaja

•Hyvä ilmapiiri, 

monipuolinen tukiverkosto ja 

opiskelijoita useilta paikkakunnilta



• Viihtyisät opiskelu- ja välituntitilat

• Hyvä sisäilma

• Aulan sohvat, pelituolit, 
välipala-automaatit, 
pingispöytä, kaiuttimet, VR , 
PS4, mikro, jääkaappi yms.

• Pulju – Klassikan 
opiskelijakunnan hallituksen kioski

• Sauna

Hyvät tietotekniset laitteet

• Tuntitallenteet, 
dokumenttikamerat, tapahtumien 
live-streamit, virtuaalitodellisuus, 
3D-tulostin…



• Monenlaista toimintaa, 
johon voi lähteä mukaan 
(mm. tutorointi, KEKE-
kerho, kuoro, bändi).

• Suuri koulu mahdollistaa 
laajat ainevalintamahdollisu
udet (latina, japani, 
tähtitiede…)

• Kansainvälistä toimintaa 
(retkiä, vaihtoprojekteja)



Monenlaisia yhteisiä
tapahtumia ja

teemapäiviä







URHEILULUKIO

• Opiskelun ja urheilun 
yhdistäminen

• Ikäluokkansa kansallista 
huipputasoa edustaville 
urheilijoille

• Saatavilla 
korkeatasoinen valmentajien ja 
lajiliittojen ammattitieto ja -
taito

• Loistavat harjoituspaikat 
koulun läheisyydessä



Urheilulukion hyödyt
• Harjoittelu kouluaikaan

• Hallikortti

• Myös teoriatietoa

• Ravitsemuskurssi, valmennuksen perusteet -opintojaksot

• Käytännössä noin 40 opintopistettä ja hiukan yli, lukion 
aikana (oppimäärä 150 opintopistettä)

• Oppituntitallenteiden käyttömahdollisuus
mm. kisamatkoja ja leirejä ajatellen

• Erillinen taitovalmentaja

• Lääkärintarkastus

• Koulun ja harrastuksen yhdistäminen

• Mahdollisuus kehittyä huippu-urheilijaksi



Opiskelu 
urheilulukiossa

• Urheilija tulee suorittaa 
valmennuksen opintojaksoista vähi
ntään 24 opintopistettä

• Mahdollisuus jättää 
tekemättä jopa 16 opintopistettä
aineiden pakollisien opintojaksojen 
opinnoista

• ➞ jokaisesta aineesta pakko 
käydä vähintään puolet 
pakollisista opintojaksoista

• Yo-kirjoitusaineista on tehtävä 
kaikki pakolliset opintojaksot

• Opintopisteitä tulee olla 
vähintään 150



Urheilulukioon hakeminen
• Yhteishaun kautta

• Urheilijahakemus, lausunto valmentajalta

• Maksimipistemäärä 20 pistettä

• Lukuaineiden keskiarvo max. 10 pistettä (lukuaineet 
ja liikunta)

• Koulun pisteytys

• Soveltuvuuspisteet max. 5 pistettä

• Haastattelu, urheilullinen potentiaali ja 
motivaatio kehittyä urheilijana, sitoutuneisuus 
tehdä pitkäjänteistä työtä urheilun ja koulun parissa 
(3 pistettä)

• Painopistelajit (2 pistettä): jääkiekko, 
jalkapallo (pojat ja tytöt), lentopallo (pojat ja 
tytöt), salibandy, yleisurheilu, maastohiihto, 
mäkihyppy, yhdistetty, uintiurheilu (uinti, 
taitouinti, vesipallo), telinevoimistelu, taitoluistelu

• Lajiliitto max. 5 pistettä



Kuopion klassillinen lukio somessa
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@kuopion_klassikka @klassikka

Sosiaalinen media

#klassikka
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Kiitos!
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