
Tervehdys nuori urheilija ja vanhemmat 

 
 
Yhteishaku lähestyy ja moni varmastikin miettii, mikä ala itseään kiinnostaa ja etsii parasta mahdollisuutta 
yhdistää harjoittelu ja opiskelu.  
  
Vaihtoehtona on opiskella Salpauksen lukiossa Nastolassa tai liikunnanohjauksen perustutkinnolla 
Liikuntakeskus Pajulahdessa. Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen Lukiossa ei ole varsinaista urheilulinjaa, 
mutta urheilijat saavat kuitenkin osan (max. 24 kurssia) lukio-opinnoistaan hyväksilukuina 
urheiluvalmennuksesta. Pakollisten kurssien määrä on tällöin pienempi, mikä mahdollistaa vähintään 
kolmena koulupäivänä kaksi kertaa päivässä tapahtuvan harjoittelun. LPT-tutkinnolla Pajulahdessa 
opiskelevilla urheilijoilla on mahdollisuus harjoitella kaksi kertaa päivässä jokaisena koulupäivänä.   

Kolmen Suomen Urheiluliiton laji- ja ammattivalmentajan sijoituspaikka on Pajulahti, mikä mahdollistaa 
laadukkaan valmennuksen seiväshyppy (Steve Ribbon), pituushypyssä/3-loikassa (Timo Kivinen), 
kestävyysjuoksussa (Rami Virlander). Pajulahden omat miehet valmentavat otteluissa (Janne Lahtinen), 
pikajuoksussa (Marko Haverinen) ja vammaisurheilussa (Osku Kuutamo ja Kevin Collet) Judossa valmentaja 
toimii Arto Raekorpi. Painissa Juha Lappalainen. Tenniksessä Harri Suutarinen ja Jukka Karjalainen.  

Osaavat valmentajat ja loistavat olosuhteet yleisurheilulle mahdollistavat kerran tai kaksi kertaa päivässä 
tapahtuvan laadukkaan harjoittelun. Opiskelun ja valmennuksen avulla nuoria urheilijoita ohjataan myös 
kokonaisvaltaisesti oman elämän hallintaan. Ohessa esitteet lukio- ja lpt-opinnoista. LPT-tutkinnolla opiskelu 
on maksutonta, lukiolaisten hinnat ovat seuraavat: 
  
Urheilijat asuvat ja harjoittelevat Liikuntakeskus Pajulahdessa. Asuminen tapahtuu kahden hengen 
huoneissa oppilasasuntolassa, jonka kuukausivuokra lukiolaisille lukuvuonna vuonna 2013-2014 on 205 
euroa. Vuokra sisältää kerran viikossa siivouksen ja liinavaatteiden vaihdon.  

Aamupalan ja päivällisen opiskelijat syövät opistolla, ilmaisen lounaan opiskelijat saavat lukiolta. Pajulahden 
ruokailuiden opiskelijahinnat v. 2013 ovat seuraavat: aamupala 4,90 €, lounas 5,40 € ja päivällinen 7,20 € .  

Koulutuskeskus Salpauksen Lukio sijaitsee noin  4,5 km päässä opistolta, jossa suurin osa oppitunneista 
pidetään. Mikäli ryhmä on tarpeeksi suuri, voidaan osa tunneista järjestää Pajulahdessa.  

Opintososiaaliset tuet: 

Lukion opiskelija voi hakea Kelalta opintotuen asumislisää, joka on 80% vuokrasta. 17-vuotta täyttänyt 
opiskelija voi saada lisäksi opintorahaa, joka tällä hetkellä on n. 84 euroa/kk. Vanhempien tulot voivat 
vaikuttaa asumislisänmäärään alle 18-vuotiailla ja opintorahan suuruuteen alle 20-vuotiailla. 

 

Lisätietoja opiskeluun ja valmennukseen saat lajivalmentajilta (ohessa olevassa esitteessä yhteystiedot) tai  

Pajulahti 
Valmennuksen koordinaattori 

Janne Lahtinen p. 044 7755 351 

janne.lahtinen [at] pajulahti.com 

Valmennuskeskuksen johtaja 

Mikko Levola p. 044 7755 341 

mikko.levola [at] pajulahti.com 

 

Salpauksen lukio 
Koulutuspäällikkö 

Anu Snellman p. 050 3855 587 

anu.snellman [at] salpaus.fi 

 

 



 


