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KOULUYHTEISTYÖTÄ JA YHTEISTYÖKOULUJA YLÄKOULU- JA LUKIOTASOLLA 
 
Yhteistyökoulumme 
 

Koulun ja vaativan luisteluharrastuksen yhdistäminen vaatii ponnistuksia ja 
seura pyrkii auttamaan tässä tiivistämällä yhteistyötä yhteistyökoulujen 
kanssa. Jokainen perhe valitsee toki koulun omista lähtökohdistaan käsin. 
 
Seuran yhteistyökouluille olemme asettaneet kolme kriteeriä: 
 

1. koulun kokemus ja hyvät käytännöt koulun ja kilpaurheilun 
yhteensovittamisesta 

2. toimivat liikenneyhteydet pääasiallisiin EsJt:n harjoituspaikkoihin: 
Leppävaaraan ja Tapiolaan 

3. hyvä opetus ja koulun taso 
 
Koska seuran kilparyhmissä luistelee espoolaisten lisäksi useita helsinkiläisiä 
ja muutoin pääkaupunkiseudulla asuvia, yhteistyötä on sekä Espoon että 
Helsingin koulujen kanssa. 
 
Yläkoulutasolla teemme yhteistyötä Leppävaaran koulun  ja Pohjois-Haagan 
Yhteiskoulun  kanssa. 
 
Lukiotasolla yhteistyötä on jo pitkään tehty Pohjois-Haagan Yhteiskoulun 
Lukion  kanssa, mutta uutena on käynnistymässä Otaniemeen, Aalto- 
yliopiston tiloihin muuttaneen Haukilahden lukion  kanssa tehtävä yhteistyö.  
 
Seura on valmis keskustelemaan myös muiden koulujen kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä. Seuran luistelijoita on myös mm. Mäkelänrinteen lukiossa. 
 
Urheilulinjoille pyrkivien osalta Suomen Taitoluisteluliitto huolehtii jatkossa       
sekä yksinluistelijoiden että muodostelmaluistelijoiden lajitesteistä.     
Yksinluistelijoille ei järjestetä erillistä lajitestiä, vaan arviointi perustuu        
kisakauden testi/kilpailusuorituksiin.  
 

 
 
 



Leppävaaran koulu 
 

Leppävaaran kouluun (7. - 9. luokat) ollaan ensi syksyllä perustamassa          
liikuntapainotteisen luokan lisäksi urheiluluokka, jonne hakeminen tapahtuu       
helmikuussa järjestettävillä testeillä. Urheiluluokkalaisille mahdollistuisi koulun      
ja urheiluharrastuksen yhteensovittaminen joustavasti myös tilanteessa, jossa       
harjoitukset alkavat jo iltapäivällä.  
 
Olemmekin nyt valmistelemassa entistä tiiviimpää yhteistyötä EsJt:n ja        
Leppävaaran koulun välillä. Yhteistyöpalaveriin 28.9.2016 osallistui myös       
Suomen Taitoluisteluliiton valmennuspäällikkö Satu Niittynen.  
 
Taitoluistelu on tarkoitus ottaa koulun yhdeksi painopistelajiksi. EsJt vastaa jo          
tällä hetkellä taitoluistelijoiden (yksinluistelu + muodostelmaluistelu)      
valmennuksesta Leppävaaran koulun aamujäillä tiistaiaamuisin. Koulu      
sijaitsee Warrior Areenan välittömässä läheisyydessä. 
 
Leppävaaran koulu suunnittelee vastaavaa yhteistyön tiivistämistä myös       
espoolaisten voimisteluseurojen kanssa. Muita painopistelajeja koululla ovat       
olleet jääkiekko, jalkapallo ja koripallo.  
 
Koulun järjestämistä tiedotustilaisuuksista informoidaan koulun sivuilla syksyn 
kuluessa. Alustavan tiedon mukaan infotilaisuus on ti 10.1.2017 Leppävaaran 
koulun auditoriossa ja testit pidettäisiin to 2.2.2017 (tarkista koulun sivuilta). 
 
Leppävaaran koulun liikuntaluokkalaiset ovat yleensä tavoitteellisia sekä 
urheilussa, että opiskelussa. Tällä hetkellä liikuntaluokilla opiskelevien 8- ja 9- 
luokkalaisten luokkien keskiarvot ovat 8,36-8,66 välillä. Viime vuoden 
parhaan päättöluokkalaisen keskiarvo oli 9,8. 
 
Lisätietoja: 
 
http://www.espoo.fi/leppavaarankoulu 
 

 
Haukilahden lukio 
 

Haukilahden lukio muutti hiljattain Otaniemeen, Aalto-yliopiston tiloihin. Lukio        
tekee aktiivista yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Lukiossa toimii alle 20         
opiskelijan urheilulinja, minkä lisäksi kouluun on hakeutunut yli 100 SM-tason          
urheilijaa (koulussa 2015-2016 350 opiskelijaa). Urheilulinjan      
painopistelajeina ovat tällä hetkellä golf, jalkapallo, jääkiekko ja        
joukkuevoimistelu. Toivottavasti taitoluistelu saadaan jatkossa myös      
painopistelajien joukkoon. Koulu on osoittanut kiinnostusta lajiamme kohtaan        
ja olemme yhdessä ETK:n kanssa aloittamassa yhteistyötä lukion kanssa.         
Mm. aamujäitä koulu jo tarjoaakin. Tavoitteena on kehittää Haukilahden         
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lukiosta myös Espoo Synchronized Skaters ry:n yhteistyölukio, millä voitaisiin         
edesauttaa hyviä olosuhteita espoolaiselle huipputason     
muodostelmaluistelulle. 
 
Haukilahden lukiossa on myös muilla kuin urheilulinjalaisilla mahdollisuus        
hakea urheilijastatusta, joka takaa laadukkaan ja joustavan lukio-opintojen        
sekä lajivalmennuksen yhdistämisen. Käytännössä ei kuulemma olekaan       
suurta eroa sillä, opiskeleeko opiskelija urheilulinjalla vai tavallisella linjalla. 
 
Haukilahden lukion keskiarvoraja vuonna 2016 oli 8,58 (yleislinja).  
 
Lisätietoja:  
http://www.haukilahdenlukio.fi/ 
 
Yhteydet Leppävaaraan: bussi 550 (“Jokeri”) 
Yhteydet Tapiolaan: jatkossa metro 
Yhteydet Laaksolahti/Jupperi -suunnalta: bussi 15 
 

 
Pohjois-Haagan Yhteiskoulu ja Lukio 
 

Pohjois-Haagan yhteiskoulussa on toiminut 20 vuotta liikuntapainotteinen       
yläaste. Samassa rakennuksessa toimivalla PHYK:n urheilulukiolla on       
urheilulukion virallinen valtakunnallinen erityistehtävä. PHYK:issä opiskelee      
suuri joukko EsJt:n kilpaluistelijoita ja koulu on tullut tunnetuksi         
joustavuudestaan. 
 
Lukion yli 400 oppilaasta kaksi kolmasosaa on urheilulukiolaisia ja yksi          
kolmasosa yleislinjan oppilaita. Urheilulinjalla pyritään siihen että, opiskelu ja         
urheilu täydentävät sujuvasti toisiaan. Linjalle hyväksytyt oppilaat       
valmentautuvat oman lajinsa parissa pääsääntöisesti kolmena aamuna       
viikossa ammattitaitoisten valmentajien johdolla.  
 
Yleislinjan opiskelijat rakentavat oman yksilöllisen opinto-ohjelmansa. Myös       
yleislinjalaisilla on mahdollisuus valita runsaasti liikunnan kursseja.  
 
Lisätietoja: 
 
http://www.phyk.fi/ 
 
Yhteydet Leppävaaraan: bussi 550 (Jokeri) tai juna Huopalahden asemalta 
Yhteydet Tapiolaan: bussi 550 (Jokeri) 

http://www.haukilahdenlukio.fi/
http://www.phyk.fi/lukio.aspx#urheilulukio
http://www.phyk.fi/lukio.aspx#yleislukio
http://www.phyk.fi/

