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Oriveden kaupunki  

Kaupunginhallitus 
 
Aloite Oriveden lukion lentopallolinjan muuttamisesta urheilupainotteiseksi linjaksi 2018 
 
Oriveden kaupunginhallitus on 9.5.2016 kokouksen esityslistalla § 127 kohdassa perustellut lukion 
lentopallolinjan perustamisesta mm. seuraavaa:  
 
Oriveden kaupunkiyhteisön menestyksen kannalta oman lukion säilyminen riittävän vahvana on 
ensiarvoisen tärkeää. Lukion opiskelijarekrytointia vahvistavana uutena painotuksena voisi olla 
lentopallolinjan perustaminen Oriveden lukioon yhdessä Oriveden Ponnistuksen kanssa. 
Onnistuessaan uusi painotuslinja toisi Oriveden lukioon opiskelijoita muilta paikkakunnilta ja 
painotuslinja olisi tarjolla myös Oriveden seudun nuorille, lahjakkaille lentopalloilijoille. Lentopallon 
painotuslinja tasaisi osaltaan ikäluokkien koon ja lukiosuuntautuneisuuden vuosittaista varsin 
suurta vaihtelua tulevaisuudessa. Oriveden lukion koon kasvattaminen yli 200 opiskelijan on 
lähivuosien tavoitteena. Tällä tavoin paikallisen lukiokoulutuksen opetustarjonnan riittävää 
laajuutta, opetuksen laatua sekä toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta voitaisiin kehittää.  
 
Perusteluissa todetaan lisäksi, että kasvavan opiskelijamäärän tuoma yksikkörahoituksen lisäys 
kattaisi lukioaineiden opetustarjonnan lisäyksestä aiheutuvat kustannukset.  
 
Aloitteena Fortuna ry ja Tuisku ry esittävät, että  
 

1. Oriveden kaupunki käynnistää tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet siten, että on 
Oriveden lukion lentopallolinja muutetaan lukukaudesta 2018 alkaen urheilupainotteiseksi 
linjaksi.  
 

2. Oriveden kaupunki selvittää miten olisi mahdollista yhdistää yläkoulussa liikunnan 
valinnaisaineena valinneiden oppilaiden liikuntatunnit samanaikaisesti lukion 
liikuntatuntien ja valmennuksen kanssa. 

  
3. Oriveden kaupunki selvittää millaisia yhteistyömahdollisuuksia olisi Tredun ja sinne 

tulevien oppilaiden kanssa. 
 
 
Kaupungin imagon kannalta urheilupainotteisen linjan perustaminen toisi lisää positiivista 

tunnettavuutta ja mahdollistaisi eri lajien edustajien tulon Orivedelle muiltakin paikkakunnilta. 

Kaupungille tämä olisi tärkeä ja kaivattu vetovoimatekijä. Oriveden lukion urheilulinjan tulisi olla 

avoin kaikille eikä vain huippu-urheilijoille. Sammon urheilulukion pääsyvaatimukset ovat erittäin 

vaativat. Koulumenestyksen lisäksi tarvitaan lajiliiton suositukset ja hakijat pisteytetään urheilijan 

tason mukaisesti. Valituksi tulee sadoista hakijoista vain maksimissaan 50 ja käytännössä sisään 

pääsee vain SM-tasolla olevat urheilijat. Orivesi tarjoaisi sekä omille, että muilta paikkakunnilta 

tuleville opiskelijoille mahdollisuuden rauhassa kehittyä urheilijana ja päättää urheilun jatkosta 

myöhemmin.  
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Oriveden seudulla on kymmeniä lahjakkaita muita eri lajien harrastajia sekä yksilö -että 

joukkuelajeissa, joista osa suuntaa Tampereelle Sammon urheilulukioon tai jopa jo aikaisemmassa 

vaiheessa liikuntapainotteiselle yläasteelle. Tästä syystä yläkoulun valinnainen liikunta olisi hyvä 

toteuttaa yhdessä lukion kanssa. Tämä vahvistaisi ja sitouttaisi harrastus- tai kilpatoiminnassa 

mukana olevat 9-luokkalaiset hakemaan Oriveden lukioon, koska he tietäisivät jo valmiiksi 

urheiluvalmennuksesta ja olisivat jo osittain sitoutuneet toimintaan yläkoulussa. Olemme 

arvioineet vuonna 2002 syntyneiden harrastajiemme joukossa olevan jopa 15-20 potentiaalista 

linjan valitsevaa nuorta. 

Lentopallolinjan suunnitelmissa on syyslukukauden 2017 alusta 5 kurssia lajivalmennusta, joista 
osa toteutetaan OrPon kanssa. Lajivalmennus on myös muissa lajeissa helposti toteutettavissa 
yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Eri lajien fysiikkaharjoittelu voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 
yhdessä, jolloin saadaan merkittäviä etuja mm. valmennuksessa eri lajien ammattilaisten kanssa.  
 
Fysiikkaharjoitusten yhdistäminen ja eri lajien lajityypilliset harjoitukset kehittävät nuoria 
urheilijoita monipuolisemmin kuin vain yhteen lajiin keskittyminen. Eri lajien lajitekniset 
harjoitukset suoritettaisiin muissa seuroissa normaalien iltaharjoitusten tapaan, aivan kuten 
lentopallolinjan suunnitelmissa on. Käyttämällä jo olemassa olevia suorituspaikkoja (mm. 
liikuntahalli, kuntosali, uimahalli ja jäähalli) eivät kustannukset lisääntyisi merkittävästi. 
 
Me allekirjoittaneet yhdistykset olemme vahvasti sitä mieltä, että urheilupainotteinen linja olisi 

helposti Oriveden lukiossa järjestettävissä yhteen lajiin keskittyvän linjan sijaan. Näkemyksemme 

mukaan muiden lajien mukaan ottaminen vahvistaa myös lentopalloa, koska yhteinen ja kaikille 

avoin urheilulinja ei ole niin haavoittuvainen opiskelijamäärien suhteen. Muiden lajien mukana 

oleminen ja yläkoulun valinnaisliikunnan yhdistäminen lukion urheiluluokan kanssa turvaisi linjan 

jatkumisen tulevaisuudessakin. 

Suunnitelmallinen urheilun harrastaminen tekee nuorista päämäärätietoisia, on heille hyväksi 

jatko-opinnoissa ja elämässä pärjäämisessä. Olemme mielellämme mukana kehittämässä 

toimintaa yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden sekä seurojen kanssa. 

 

Orivedellä 18. tammikuuta 2017 

 

Vilhartti Hanhilahti   Jenni Decandia 

Puheenjohtaja   Puheenjohtaja 

Fortuna ry    Tuisku ry 

Lähteet ja linkit:  

Sammon urheilulukion pääsyvaatimukset:  

http://samke.yhdistysavain.fi/urheilulinja/haku-urheilulinjalle/ 

Esimerkki Hämeenlinnan lyseon lukio:  
 https://www.kktavastia.fi/materiaali/sites/6/Urheilulinjan-OPS2016-III.pdf 
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