
 Katso viesti selaimessa

 

Lue lisää UPG vaihto-ohjelmista

 

Tee unelmistasi totta ja
lähde Pohjois-
Amerikkaan pelaamaan!

Hei urheileva nuori ja vanhemmat

SAJL:n yhteistyökumppani Universal
Players Global tarjoaa oppilailleen
mahdollisuuksia lähteä Pohjois-Amerikkaan
vaihto-oppilaaksi, yhdistäen tavoitteellisen
urheiluharrastuksen ja laadukkaan koulunkäynnin saumattomasti. Olemme toimineet alalla yli
20 vuotta ja sijoitamme oppilaitamme tarkasti valitsemiimme turvallisiin yksityiskouluihin, mitkä
mahdollistavat täysipainoisen lajiharjoittelun ammattitaitoisessa valmennuksessa ja hienoissa
olosuhteissa, koulunkäyntiä unohtamatta. Varsinkin amerikkalaisen jalkapallon pelaajille USA:n
high schooleissa on hienoja mahdollisuuksia, oli kyseessä sitten kansainvälisen tason
huippupelaaja, harrastelija, tai jotain siltä väliltä.

Vaikka tilanne maailmalla on toistaiseksi epävarma, valtaosa vaihto-oppilasohjelmista
käynnistyi syksyllä lähes normaalisti, ja meidänkin kauttamme lähti kymmeniä vaihto-oppilaita
turvallisesti maailmalle, ja jefukaudet ovat täysillä käynnissä monessa paikassa.

Hakuaika Universal Playersin ohjelmaan kaudelle 2021-2022 on nyt käynnissä! Ohessa
liitteenä lisätietoa ohjelmistamme lyhyen esitteen muodossa, sekä lyhyt tiedote Jere Saranpään
kokemuksesta yksityiskoulussa, olkaa hyvä. Nettisivuiltamme www.upglobal.net voitte tilata
kattavamman esitteen, sekä löydätte paljon lisätietoa ohjelmistamme!

Jos mietit vaihtoon lähtöä, on asiaa hyvä lähteä ajamaan eteenpäin hyvissä ajoin.
Ensimmäisenä askeleena suosittelemme täyttämään sähköisen esitietolomakkeen
nettisivuillamme ja sopimaan tapaamisesta vaihtovuosisuunnitelman aloittamiseksi.
Tapaaminen on loistava mahdollisuus tutustua ohjelmiimme sekä esittää toiveita ja kysymyksiä
vaihtovuotta koskien. Tapaaminen on mahdollista järjestää toimistollamme tai virtuaalisesti
vaikka Skypen välityksellä. Sähköisen esitietolomakkeen täyttäminen ja tapaaminen eivät sido
teitä mihinkään, mutta saamme tärkeää tietoa teidän toiveistanne tulevaa vaihtovuotta ajatellen.

Löydätte meidät myös Facebookista: http://www.facebook.com/upfinland sekä Instagramista
@universalplayers

Tykkäämällä pääset seuraamaan ajankohtaisia vaihto-opiskelua koskevia uutisiamme! Muista
myös blogimme http://upglobal.net/fi/blogi/

Jos sinulle tai perheellesi tulee mitä tahansa kysyttävää, olettehan yhteydessä! Voitte ottaa
meihin yhteyttä soittamalla toimistomme numeroon 03 222 0606 tai lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen info@upglobal.net.

Mukavaa talvea toivottaen, Universal Players Global  
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- sisältää ajankohtaista tietoa lasten ja nuorten toiminnasta
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UP Alumni Ambassador -esittelyssä: Jere Saranpää

 

Lue lisää

 

Urheilulukioon
Kuortaneelle

Suomen ensimmäinen
amerikkalaisen jalkapallon
valmennukseen keskittyvä
lajiryhjmä perustetaan
Kuortaneelle 2021-2022
lukukaudelle.

SAJL:n ja Kuortaneen urheilulukion
yhteishanke tarjoaa kansainväliseen mallin
mukaisesti nuorille pelaajille paikan kehittyä
ja pelata huippuolosuhteissa ja -
valmennuksessa, opiskelua unohtamatta. Haku koskee lukion 1. ja 2. luokkalaisia
lajiharjoitteluun määrätietoisesti suhtautuvia urheilijoita. Lajiryhmän valmentajaksi on valittu
lajikonkari 43-vuotias Samu Juppo Nurmosta.

Urheilijoita kartoitetaan ennakkoon hakukyselyllä. Tällä hetkellä 7 ennakkoon
kiinnostuksensa ilmoittanutta urheilijaa.

Varsinainen hakeminen tapahtuu oppilaitokseen 2021 helmikuussa 1. luokkalaisten osalta. 2.
luokkalaiset hakevat siirtoa omasta lukiostaan Kuortaneelle.
Jos hyväksyttyjä hakijoita on vähintään 8, lajiryhmä aloittaa toimintansa. Urheilulukio toimii
Kuortaneen urheilukeskuksen kanssa yhteistyössä ja on maksullinen sisäoppilaitos (opetus,
urheileminen sekä valmennus ovat ilmaista, mutta asuminen ja ruokailut maksavat). Urheilun
lisäksi tavoitteena on selviytyä menestyksekkäästi lukio-opinnoissa. Urheiluvalmennusta on
noin 1/3 lukiokursseista. Viikkotasolla urheiluvalmennusta 8-10 h/vko koulupäivien aikana
lajivalmentajan sekä urheilulukion ja Urheiluopiston Valmennuskeskuksen huippuvalmentajien
johdolla.

 

 

  

YLÄKOULULEIRIT
PAJULAHDESSA

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa
Suomen Olympiakomitean
urheiluakatemiaohjelmaa. Pajulahden
Urheilukeskuksessa tapahtuvat lajin
yläkoululeiritykset lukuvuonna 2020-2021
ovat tarkoitettu 7.-9. -luokkalaisille
tavoitteellisesti urheiluun suuntautuneille
tytöille ja pojille.

Neljän 5 päivää kestävän leirin tavoitteena on kehittää nuorten harjoittelu- ja elämäntaitoja
monipuolisesti sekä yhdistää urheilu ja koulunkäynti joustavasti.

Korona epidemian vuoksi syksyn 2020 toinen leiri siirretään 2021 keväälle.

II leiri 1.-5. helmikuuta 2021, III leiri 22.-26.maaliskuuta .2021 ja IV leiri 19.-
23.huhtikuuta.2021

 

Lue lisää

SAJL MINI FOOTBALL
CAMP HELMIKUUSSA

9-13-vuotiaille tarkoitettu tekniikkaleiri

  

  

https://upglobal.net/fi/up-alumni-ambassador-jere-saranpaa/
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https://www.sajl.fi/koulutus/pelaajapolku/valintavaihe-14-19-vuotiaat/ylakoulutoiminta/


 
 

järjestetään kolmipäiväisenä Etelä-Suomen
hiihtoloman aikaan ma-ke 22.-24. helmikuuta 2021. Paikkana on Pajulahden Urheilukeskus ja
sen jalkapallohalli.

Suojavarusteet päällä tapahtuvan harjoittelun tarkoituksena kehittää leiriläisten henkilökohtaisia
tekniikoita paremmiksi ja lisätä tietoutta puolustuksesta, hyökkäyksestä ja
erikoisjoukkuepelaamisesta. Leirillä kisaillaan ja pelataan pienpelejä myös.

 

Lue lisää

 

 

DUAL CAREER -
OPINTO-OHJAUSTA

•SAJL dual career opinto-ohjaajana toimii
Jyrki Lempinen. Hän kirjoittamansa käsikirja
-opiskelu ja amerikkalaisen jalkapallon
pelaaminen Pohjois-Amerikassa tehtiin
opinnäytetyönä SAJL:lle.

Entinen pelaaja, nykyinen valmentaja on
toiminut SAJL:n urheiluopiskelijoiden opinto-
ohjaajana oman päätyönsä ohessa.
Konsultaatio on SAJL:n jäsenille ilmainen.
Kontaktointi aluksi sähköpostitse.

Jyrki Lempinen
Dual Career Counsellor, SAJL
Opinto-ohjaaja Salpausselän koulu, Lahti
jyrkiel(at)gmail.com

 

Lue lisää

 

 

NAIA-YLIOPISTOISSA FLAG
FOOTBALL LAJINA NAISILLE

USA:n yliopistourheilun toinen pääsarja NAIA aloittaa
2021 flag footballin uutena urheilulajina yliopistoissaan.
NFL tukee hanketta yliopistoiden hanketta yhdessä
Reigning Champs Experiences (RCX)

15 yliopistoa on ilmoittanut ottavansa naisten flagin
yliopistoidensa lajivalikoimaan. Sarjan on tarkoitus
käynnistyä 2021 keväällä.

 

Lue lisää

 

 

GIRLS CAMP

Tyttöjen kansainvälinen leiri jatkaa toimintaansa
vuonna 2021. Avoin ja ikärajaton leiri järjestetään
kesällä Ruotsissa.  

 

Lue lisää

SAJL TEKNIIKKALEIRI

  

  

  

  

https://www.sajl.fi/sarjat/nuoret/leirit/football-minicamp-helmikuu-2021/
https://www.sajl.fi/@Bin/5732164/Urheilijaopiskelijaksi+Pohjois-Amerikkaan+1.3.pdf
https://www.sajl.fi/@Bin/5732164/Urheilijaopiskelijaksi+Pohjois-Amerikkaan+1.3.pdf
https://www.sajl.fi/@Bin/5732164/Urheilijaopiskelijaksi+Pohjois-Amerikkaan+1.3.pdf
https://www.sajl.fi/@Bin/5732164/Urheilijaopiskelijaksi+Pohjois-Amerikkaan+1.3.pdf
https://www.sajl.fi/@Bin/5732164/Urheilijaopiskelijaksi+Pohjois-Amerikkaan+1.3.pdf
https://www.sajl.fi/@Bin/5732164/Urheilijaopiskelijaksi+Pohjois-Amerikkaan+1.3.pdf
https://www.sajl.fi/@Bin/5732164/Urheilijaopiskelijaksi+Pohjois-Amerikkaan+1.3.pdf
https://www.sajl.fi/@Bin/5732164/Urheilijaopiskelijaksi+Pohjois-Amerikkaan+1.3.pdf
https://www.sajl.fi/koulutus/muu-koulutus/pelaajapolkukoulutus/
https://www.sajl.fi/koulutus/muu-koulutus/pelaajapolkukoulutus/
https://edition.cnn.com/2020/07/01/sport/naia-flag-football-teams-up-with-nfl-for-success-spt-intl/index.html
https://www.facebook.com/afnordicgirls


 

 

9-15-vuotiaille tarkoitettu kesäleiri
järjestetään kolmipäiväisenä eri pelipaikoille
ma-ke 21.-23. kesäkuuta 2021.

Eri pelipaikat harjoittelevat varusteet päällä
Pajulahden Urheilukeskuksen maisemissa.
Tehokkaan ja tiiviin opetuksen on tarkoitus
kehittää leiriläisten henkilökohtaisia
tekniikoita paremmiksi ja lisätä tietoutta
puolustuksesta, hyökkäyksestä ja
erikoisjoukkuepelaamisesta. Leiri toimii
samalla kielikylpynä amerikkalaisten valmentajien avustuksella.

 

Lue lisää

 

 

POP WARNER SUPERBOWL
FLORIDASSA

2021 joulukuussa suomalaispelaajat matkaavat
unelmapelimatkalle Floridan Orlandoon. Suomi on
osallistunut kansainväliseen Pop Warner Super Bowl -
turnaukseen vuosina 2016, 2017 ja 2018. Blue Lions -
joukkue osallistuu 15-vuotiaiden ja 13-vuotiaiden
kansainvälisiin sarjoihin.

- manageri Henri Kurki, henri.kurki@sajl.fi, 040-847
7040  

 

Lue lisää

 

 

ARMEIJAN
URHEILUKOULU

Amerikkalaisella jalkapallolla on ollut oma
lajiryhmä vuodesta 2006 asti.

Urheilukoulun lajiryhmän valintakokeissa
kiinnitetään huomiota mm. urheilutuloksiin,
haastatteluihin, lajiliittojen lausuntoihin sekä
psykologisiin testeihin. Urheilijat ovat 18-
vuoden ikäisiä palveluksen aloittaessaan.
Palvelusaika on 347 vrk:ta, jonka aikana
jokaiselle annetaan AUK/RUK koulutus.

Urheilijan arkea helpottaa se, että lähes
kaikki illat ja viikonloput ovat vapaata
harjoitteluaikaa. Haku päättyy 28. helmikuuta
2021.

  

 

Lue lisää

URHEILUAKATEMIAT JA
-OPPILAITOKSET

Urheiluakatemioiden tehtävänä on auttaa
urheilijoita opiskelun ja urheilun
yhdistämisessä. Niiden toimintaa koordinoi
valtakunnallisesti Suomen Olympiakomitea.
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Haku akatemioihin tapahtuu helmi-
maaliskuussa 2021.

Ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin voi hakea
myös jatkuvan haun menettelyllä, joka toimii
koko lukuvuoden ajan.

Hakuohje 2021 URHEA (URHEA
pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia) 6.
luokkalaisille urheiluyläkouluhin ja
liikuntapainotteisiin kouluhin

Osa SAJL:n akatemiaurheilijoista käyttää
fyysisessä harjoittelussaan Volt Athletics -
voimailuohjelmaa, jonka avulla yksilöllinen
harjoittelu tehostuu entisestään.

Urheilulukioihin haetaan vain yhteishaun kautta, ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin voidaan
hakea sekä yhteishaun, että jatkuvan haun kautta.

  

 

Lue lisää

 

 

U15 KEHITYSJOUKKUE
ikäryhmä 2006-2008 syntyneet
U15 kehitysjoukkue valmistaa nuoria pelaajia
maajoukkuetoimintaa varten käyttäen 11vs.11 pelimuotoa.
Leiritykset syksyllä
päävalmentaja Toni Uusitalo, toni.Uusitalo@fi.issworld.com
manageri Henri Kurki, henri.kurki@sajl.fi

 

 

 

U17 POIKIEN MAAJOUKKUE
ikäryhmä 2004-2006 syntyneet
U17 maajoukkueen vuoden päätapahtuma ottelu PM-kisat
Suomessa viikolla 42. lokakuussa. Joukkue aloittaa leireilyn
Pajulahdessa 8.-10.1.2021
päävalmentaja Toni Uusitalo, toni.Uusitalo@fi.issworld.com
manageri Henri Kurki, henri.kurki@sajl.fi

 

 

 

U19 MIESTEN MAAJOUKKUE
ikäryhmä 2002-2003 syntyneet
U19 maajoukkueen ohjelmassa syksyllä maaottelu Ruotsia
vastaan (2021 U19 EM-kisojen toteutuminen on tässä
vaiheessa vielä avoimena ja asia selvinnee tarkemmin vasta
tammikuun 2021 aikana)
päävalmentaja Tero Virtanen, tero.virtanen@sajl.fi
manageri Toni Vahla, toni.vahla@gmail.com

 

 

 

U19 TYTTÖJEN MAAJOUKKUE
ikäryhmä 2002-2006 syntyneet
naisten U19 maajoukkuetta leiritetään yhdessä Nordic Girls
Campin kanssa sekä maajoukkueelle järjestetään omaa
leiritoimintaa
päävalmentaja Milena AbbasMamode,
milena.abbas@hotmail.com
manageri Johanna Uusitalo, flyingwing83@hotmail.com

 

Lue lisää nuorten maajoukkueista

  

  

TÄRKEÄÄ!

https://urhea-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jari_savolainen_urhea_fi/ER4wDpmjpQ1LrB4aTsoe0ykBAJK2fo0c2N0OUiVpel4SMQ?rtime=cgLne1CY2Eg
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/ylakoulutoiminta/urheiluylakoulu/
https://www.sajl.fi/koulutus/pelaajapolku/valintavaihe-14-19-vuotiaat/urheiluakatemiat-lukiot-ja-ammat/
https://www.sajl.fi/maajoukkueet/


Yhteystiedot

 Jakakaa tätä viestiä seurassanne ja päivittäkää nuorisoyhteystiedot välittömästi kuntoon.
On tärkeää, että viestit tavoittavat kaikki joukkueet.

 

 Päivitä tästä!  

 

     

  

Osoitelähde: Asiakasrekisteri
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

http://www.sajl.fi/sarjat/nuoret/usein-kysyttya/yhteystietolomake/
http://www.sajl.fi/liitto_ja_seurat/liiton_toiminta/toimisto/
https://sajl.creamailer.fi/unsubscribe/584a4c4a8fd25/5fd38bed382ae
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