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Aluksi 

Tässä käsikirjassa taustoitetaan ja tarkennetaan sitä ohjauksen tarvetta, joka tukee 

niitä toisella asteella opiskelevia amerikkalaisen jalkapallon harrastajia, jotka suunnit-

televat siirtyvänsä jatkamaan opintojaan ja pelaamaan ko. lajia joko USA:n tai Kana-

dan yliopistoissa. Uraohjaustarpeen kartoitusta varten kävin ohjauskeskusteluja opis-

kelijaurheilijoiden kanssa, jonka yhteydessä käytin sähköistä ohjaustarvearviointime-

netelmää (OTA) ja ns. siltamallia.   

 

Ohjauksellisen käsikirjan tavoite 

Suomen amerikkalaisen jalkapallon liitto (SAJL) pyysi allekirjoittaneelta koottua oh-

jeistusta käsikirjan muodossa niille nuorille opiskelijaurheilijoille, jotka Suomessa suo-

ritettujen toisen asteen opintojen jälkeen ovat kiinnostuneita siirtymään opiskelemaan 

ja samalla pelaamaan amerikkalaista jalkapalloa joko USA:n tai Kanadan yliopistoissa. 

SAJL:n toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016 todetaan mm. seuraavasti: ”..tavoit-

teena on saada lisää lajiharrastajia opiskelemaan USA:n high schooleihin ja yliopistoi-

hin” (www.sajl.org/toimintasuunnitelma 2016 , s.17) . 

Tehtävään liittyen sovelsin siltamallia uraohjausmenetelmänä, jonka avulla ohjaus-

keskustelutilanteissa kartoitin kohderyhmään liittyviä ohjauksellisia kysymyksiä sekä 

tarpeita, jotka nousevat esiin ko. siirtymää yksilölähtöisesti suunniteltaessa, johon 

myös SAJL:n toimesta toteutettavalla ohjauksella voidaan vaikuttaa.  

Taustakartoituksen ja nuorten U19 leirille osallistuneiden muutaman pelaajan kanssa 

käytyjen ohjauskeskustelujen pohjalta laadin kronologisen listauksen siitä, miten nuo-

ren opiskelijaurheilijan tulee valmistautua siirtymävaiheeseen etukäteen, sekä mitkä 

asiat hänen on konkreettisesti järjestettävä ennen siirtymistä opiskelemaan ja pelaa-

maan pohjoisamerikkalaisessa yliopistossa.  

Osana siirtymävaiheen tukea, olen myös yleisellä tasolla kuvannut USA:n yliopistojen 

opiskelijaurheilijoiden opintojen ohjausta käyttäen esimerkkinä University of Central 

Floridan ja Florida State Universityn käytänteitä.  

 

Idea pelaajapolusta 

Suomen amerikkalaisen jalkapallon liitto (SAJL) on yhdessä kymmenien muiden laji-

liittojen kanssa ollut mukana Urheilijan Polku -hankkeessa, jonka tarkoitus on kuvata 

urheilijan tietä lapsesta lajin potentiaaliselle huipulle. Kunkin lajin polku on yhteisen 

rakenteen sisällä omanlaisensa, SAJL:n polusta on pyritty luomaan apuväline lajissa 

kehittymiselle sekä pelaajana, valmentajana että yleisesti lajin parissa toimijana.  

http://www.sajl.org/toimintasuunnitelma%202016#_blank


5 

Nykyisin kaikki mahdollinen laji-informaatio on kenen tahansa helposti löydettävis-

sä, SAJL Urheiljan Polun ei olekaan tarkoitus olla mikään lajin kiveen hakattu ohjekirja 

vaan lähde johon valittu sisältö on pääpiirteissään pyritty sijoittamaan tasoit-tain ete-

neväksi iän ja taitojen kehittymisen suhteen. 

Amerikkalainen jalkapallo on poikkeuksellinen laji siinä suhteessa, että maailman eh-

dottomalle huipullekin voi edetä vasta aikuisiässä aloitettuaan, ja näin esimerkiksi tai-

tojen kehittymisen hierarkisointi kronologiseen ikään sidottuna olisi teennäistä. Niin 

sanottu ”Late Entry”-malli on jenkkifutiksessa vahvasti mukana. 

Nuorelle pelaajalle ja myös pelaajan vanhemmalle polku antaa käsityksen huipulle täh-

täävän harrastamisen sisällöistä, vaatimuksista, vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. 

Polku on dynaaminen työkalu, jota muokataan ja täydennetään kokemuspohjaisesti. 

Ennen kaikkea sen tarkoitus on tukea suomalaisen huippujenkkifutiksen kehittymistä 

koko harrastamisen matkalla lapsesta aikuiseksi pelaajaksi. 

Oheinen taulukkonäkymä taustoittaa pelkistetysti amerikkalaista jalkapalloa harras -

tavan eri polkuvaihtoehtoja ikäkausittain ja oman lajiin liittyvän osaamistason poh-

jalta.  

Amerikkalaisen jalkapallon pelaajapolku Suomessa 

      

Nuoren urheilijan opinto- ja pelaajapolun yhdistäminen 

Suomen amerikkalaisen jalkapallon liitto (SAJL) on valinnut yhdeksi tavoitteekseen 

edistää nuorten lajia harrastavien siirtymistä opiskelemaan Pohjois-Amerikan korkea-

kouluihin – joko USA:ssa tai Kanadassa. Käytännössä kohderyhmänä ovat toisen as-

teen tutkinnon (yleissivistävä eli lukio ja/tai ammatillinen perustutkinto) suorittaneet 

noin 18 – 22 vuotiaat nuoret pelaajat. SAJL:n tavoite on tukea tähän tärkeään siirty-

mään ja uravalintaan liittyvän järjestelmän rakentamista joustavaksi ja suomalaisen 



6 

opiskelijaurheilijan kannalta helpommin toteutettavaksi.   Edellä mainittu tavoite to-

teutetaan aina opiskelun ehdoilla eli nuoren urheilijan tutkinnon edistymistä ja lop-

puun suorittamista sekä ammattiin valmistumista parhaiten edistävin keinoin. Niin 

ikään SAJL:n vuoden 2016 toimintasuunnitelman linjauksen mukaisesti pelaajapolun 

info- ja koulutustilaisuus toteutettiin Pajulahdessa osana U19 – maajoukkueleirin oh-

jelmaa.  

Miksi SAJL on valinnut tämän strategian? Harjoittelu ja pelaaminen pohjoisamerikka-

laisessa collegessa kasvattavat nuorten henkilökohtaista lajiosaamista ja edistää mm. 

siihen liittyvää taktista tietämystä. Opiskelijaurheilija pääsee opiskelemaan kansainvä-

lisen tutkinnon ja saa ammatin, joiden pohjalta avautuu laajemmin työllistymismah-

dollisuuksia henkilökohtaisella työuralla. Nuoret pelaajat kehittyvät ja ovat mahdolli-

sesti myöhemmin myös Suomen maajoukkueen ja seurajoukkueiden käytettävissä. 

Hallitusti organisoituna collegessa opiskelevien ja sieltä valmistuneiden kautta siirtyy 

enemmän ja monipuolisemmin lajitietämystä suomalaisten lajin harrastajien käyt-

töön. (Halttunen, Heikki J.).  

 

Taustatietoja ohjauskeskusteluihin osallistujista  

Kaikki uraohjauskeskusteluihin valitut olivat 5.3.2016 Pajulahden U19 maajoukkuelei-

rillä kysyttäessä ilmoittaneet kiinnostuksensa siirtyä jatkamaan toisen asteen jälkeisiä 

opintojaan Pohjois- Amerikassa – joko USA:ssa tai Kanadassa – ja pelaamaan opiske-

lun ohessa amerikkalaista jalkapalloa yliopistossa.  

Kaikki ohjauskeskusteluun osallistuvat pyrkivät niin ikään saamaan yliopisto-opinnot 

ja pelaamisen mahdollistavan urheilu- tai muulla perusteella koko- tai osastipendin. 

Useimmat ovat valmiita opiskelemaan ja pelaamaan, vaikka stipendiä ei heti tai myö-

hemmin tulisi lainkaan (jolloin vanhemmat ja/tai sukulaiset pääsääntöisesti kustan-

taisivat opiskelun). 

Ohjauskeskustelut toteutettiin seuraavasti: 5.3.2016 (klo 19:30 – 21:00) Pajulahden 

liikuntakeskus / nuorten U19 maajoukkueleiri / 1 nuorten maajoukkuepelaaja; 

17.3.2016 (14:30 – 16:00) Jyväskylän normaalikoulu / 2 nuorten maajoukkuepelaajaa; 

31.3.2016 (klo 17:00 – 20:15) SAJL:n toimisto, Helsinki / 5 nuorten maajoukkuepelaa-

jaa. 

Ohjauskeskustelun kesto sisältäen lyhyen aloitus-/tutustumiskeskustelun, OTA:n te-

kemisen ja varsinaisen ohjauskeskustelun oli n. 30 – 40 minuuttia.   

Ohjauskeskusteluihin ja OTA-testin suorittaneista kahdeksasta opiskelijaurheilijasta 

kolme käy lukion ensimmäistä ja yksi toista vuotta. Neljä käy yläkoulun viimeistä 
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vuotta eli ovat 9. luokalla. Opiskelijaurheilijat asuivat ja opiskelivat eri puolilla Suomea 

– neljä pääkaupunkiseudulla, kaksi Jyväskylässä, yksi Kouvolassa ja yksi Kuopiossa.  

Ohjauskeskustelun tavoitteena olivat siltamallia soveltaen ohjattavan oman tilanteen 

tunnistaminen (missä vaiheessa omat opinnot, mihin opinnoissa ja/tai tulevan urava-

linnan suhteen tähdätään), ura- ja koulutusalavalintaan liittyvästä lisätietotarpeesta ja 

sen hankkimisesta käytyä keskustelua, vaihtoehtojen rajaaminen ja/tai fokusointi. 

Myös jatkokeskustelujen tarpeesta puhuttiin.  

Kaikki ovat harrastaneet ja/tai harrastavat myös muita lajeja (yleisurheilua, koripalloa, 

jääkiekkoa) amerikkalaisen jalkapallon ohella. He harjoittelevat monipuolisesti johde-

tusti (valmentaja, personal trainer paikalla) sekä omatoimisesti, esim. juoksu-, kunto-

sali-, oman pelipaikkansa spesifejä lajiharjoituksia, yhteensä n. 6 -10 harjoituskertaa 

viikossa. 

Osa suunnitteli tai oli jo päättänyt viettää vaihto-oppilasvuoden sellaisessa yhdysval-

talaisessa High Schoolissa, jossa heillä olisi mahdollisuus pelata amerikkalaista jalka-

palloa koulun joukkueessa (High school – vaihtoehdosta kerrottu tarkemmin kappa-

leessa ”yhteenvetoa ohjauskeskusteluista”). 

Kaikilla keskusteluun osallistuneilla oli mielestään realistinen käsitys omista pelitai-

doistaan ja haluamistaan asioista. Toisaalta heidän käsityksensä vaihteli opintourapo-

lun valitsemiseen liittyvistä käytänteistä ja sitä koskevan henkilökohtaisen ohjauksen 

tarpeista. Kaikilla oli vähintään kohtuullisen hyvät lähtötiedot siitä mitä järjestelyjä 

toisen asteen jälkeiset opinnot Pohjois-Amerikassa vaativat sekä mitä se edellyttää 

opinnoilta Suomessa etukäteen. Aiemmin mainittu Pajulahden U19 maajoukkueleirillä 

5.3.2016 pidetty pelaajapolkuinfo (täsmätietoa urheilevan opiskelijan toisen asteen ur-

heilupainotteisista opiskelumahdollisuuksista Suomessa ja toisen asteen jälkeisistä 

opiskelumahdollisuuksista pohjoisamerikkalaisessa yliopistossa/collegessa) lienee 

tarjonnut asiasta kiinnostuneille paljon hyödyllistä uutta ja jäsentynyttä tietoa.  

Keskustelujen perusteella nuoret pelaajat kiittelivät Pajulahden pelaajapolkuinfoa. Sa-

malla näkyi, että lajin, erityisesti college jalkapallon omaehtoinen seuraaminen ja poh-

joisamerikkalaiseen (urheilu)kulttuuriin liittyvä tietämys oli lähes kaikilla hyvällä tai 

vähintään kohtuullisella tasolla. Yliopistojalkapalloa ja NFL:n tapahtumia seurattiin 

netin ja television urheilukanavien välityksellä. Lähes kaikilla oli jokin suosikkijoukkue 

tai – pelaaja, jota seurattiin.  
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Ohjaustarvekeskusteluun tehtyjä tarkentavia ja lajiin liittyviä kysymyksiä, jotka käydään läpi 
valikoiden tilanteen ja tarpeen mukaan. 

1. Oletko kiinnostunut vaihto-opiskeluvuodesta (tai puolesta vuodesta) high 

schoolissa TAI oletko kiinnostunut opiskelemaan ja pelaamaan collegessa 

USA:ssa tai Kanadassa? 

2. Oletko vieraillut aiemmin USA:ssa tai Kanadassa (kuinka pitkään oleskelit 

siellä)? 

3. Seuraatko tv:stä/netistä college-otteluita, ja mitä joukkueita kannatat (miksi)? 

4. Mitä olet valmis satsaamaan, jotta näet mihin saakka urheilijana kehityt 

seuraavien 4-6 vuoden aikana? 

5. Montako kertaa harjoittelet viikossa? 

6. Mitkä ovat seuraavat testituloksesi: 

➢ 20 jaardin shuttle 

➢ 40 jaardin juoksu 

➢ “L-Cone” ketteryystesti 

➢ Penkkipunnerrus 100 kg x max. 

➢ Vauhditon pituus 

➢ Rinnalle veto max 1 

➢ Leuanveto, toistomäärä 

Mitkä ovat sinun akateemiset eli opiskeluun ja tutkintoon liittyvät tavoitteet – mihin 

pyrit, mitä koulutusalaa/ammattia haluat opiskella?  

Mitä opiskeluun ja henkilökohtaiseen osaamiseen liittyvää (esim. arvosanojen 

korottamista, lisäkursseja) sinun mielestäsi pitää parantaa jo Suomessa ennen toisen 

asteen jälkeisiä opintoja? 

• Mitä mielestäsi opiskelun ja urheilun yhdistäminen käytännössä vaatii 

opiskelijaurheilijalta?  

• Miten olet etukäteen valmistautunut mahdollisiin yliopisto-opintoihin 

pohjoisamerikkalaisessa yliopistossa / koulussa eli mitä järjestelyjä olet jo 

tehnyt?  

• Miten olet yhteydessä mahdollisiin oppilaitoksiin, ja keneen siellä?  

• Mihin päin USA:ta olet suunnitellut hakeutuvasi opiskelemaan?  Tiedätkö mikä 

olisi sopivin urheilullinen taso sinulle (NCAA 1, 2, 3 divisioona vai Junior 

College)? 

• Mikä tai mitkä olisivat mielestäsi sinun mahdolliset pelipaikat 

yliopistojoukkueessa?  



9 

• Miten voit valmistautua tai ”markkinoida itseäsi” etukäteen, jotta tiedät 

varmemmin pääseväsi haluamallesi yliopisto-, divisioonatasolle?  

• Oletko valmis opiskelemaan ja pelaamaan ilman stipendiä (ja jos olet, niin 

miten suunnittelet rahoittavasi opintosi)? 

• Mikä on englannin kielen taitosi (tarvitsetko sen parantamista)?  

• Mikä on varasuunnitelmasi, jos opiskelun ja urheilun yhdistäminen Pohjois-

Amerikassa ei onnistu? Jatkatko siellä vai varaudutko hakemaan 

opiskelupaikkaa Suomesta tai muualta? 

• Miten hoidat asevelvollisuutesi? 

 

Yhteenvetoa ohjauskeskusteluista 

Testitulosten osalta vain muutama oli tehnyt tai muisti 40 jaardin juoksuaikansa, leu-

anveto-, vauhditon pituus-, penkki-, rinnalle veto- tai jalkakyykkytuloksensa. Muita 

kysyttyjä testituloksia ei oltu tehty tai niistä ei oltu koskaan kuultukaan (20 jaardin 

shuttle, L-cone ketteryystesti). Nämä ym. pelipaikkakohtaiset testitulokset pitäisi olla 

tiedossa ja näkyä kunkin henkilökohtaisella esittelyvideolla ja/tai -tiedostossa, kun 

suomalainen opiskelijaurheilija hakee pelipaikkaa ja urheilijastipendiä Pohjois-Ame-

rikkalaisesta yliopistosta.  

Edelliseen liittyen myös riittävä määrä omia pelisuorituksia esitteleviä ”highlights vi-

deoklippejä” ym. henkilökohtaista video- ja kuvamateriaalia pitää olla valmiina. Niiden 

keräämisessä kannattaa hyödyntää oman ja/tai maajoukkueen kokonaisia ottelutallen-

teita, pelien kuvakoosteita sekä tarvittaessa pyytää vastustajajoukkueelta kuvamateri-

aalia niissä näkyvistä omista suorituksista. Esittelymateriaalia tulisi olla mieluummin 

enemmän kuin niukasti, sillä esim. University of Central Floridan rekrytoinnista vas-

taava Sean Dillon katsoo jokaisen potentiaalisen rekrytoitavan kohdalta kaikki suori-

tukset vähintään kolmesta ottelusta. Henkilökohtaisen markkinointimateriaalin ke-

räämistä kannattaa tehdä systemaattisesti ja se kannattaa aloittaa mahdollisimman 

ajoissa.  

Ohjaustarvearviokyselyssä yksi 9-luokkalainen osoitti ”ehdotonta varmuutta ja tietä-

mystä” siitä mitä haluaa ja mihin pyrkii – hänellä OTA:n valitut vaihtoehdot olivat sys-

temaattisesti ”0” tai ”1”. Useimmat (5) vastasivat tietävänsä tarkalleen mitä haluavat 

tehdä lukion jälkeen, ja näistä kolme ei katsonut tarvitsevan tukea ammatillisissa pää-

töksissä. Kolme vastaajaa oli OTA:n perusteella epävarma uravalintojen selkeydestä ja 

niihin liittyvistä jatkosuunnitelmista. Nämä, ja kaksi jo edellä mainituista (jotka 
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tiesivät mitä haluavat tehdä lukion jälkeen), katsoivat tarvitsevansa tukea ammatilli-

sissa päätöksissä.  

Varmuudesta ”mitä tehdä lukion jälkeen” ja ”ei tarvitse tukea ammatillisissa päätök-

sissä” huolimatta yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki valitsivat OTA:n perusteella 

monivalintavaihtoehdoista kohdan (2), mikä kuitenkin heijastanee vähintään jonkin-

asteista epävarmuutta omien nykyisten ja tulevien päätösten suhteen sekä epävar-

muutta päätöksiin vaikuttavan oman nykyisen toimintaympäristön (perhe, kaverit, 

jne.) suhteen (ks. OTA:n kysymykset).  

OTA:n perusteella saadut tulokset vahvistuivat, kun vastaajien kanssa käytiin keskus-

telua avointen kysymysten kautta. Kaksi lukiossa opiskelevaa pystyi mainitsemaan tar-

kasti ammattivaihtoehdot, joihin pyrkisivät. Näistä toisella oli eri vaihtoehdot joko to-

teutuvan pohjoisamerikkalaisen tai suomalaisen väylän kautta. Yksi 9-luokkalainen 

mainitsi kaksi ammattivaihtoehtoa. Muiden kohdalla tuleva toisen asteen jälkeinen 

koulutusala ja ammatti oli jäsentymätön. Tarkemmin kysyttäessä vastaajat nostivat 

esiin erilaisia koulutusala- ja ammattivaihtoehtoja, jotka osasivat mainita tai tuntuivat 

nyt jostain syystä kiinnostavilta.  

Sen sijaan heille oli olennaisinta se seikka, että pääsisivät pelaamaan amerikkalaista 

jalkapalloa Pohjois-Amerikassa college-tasolla. Siitä missä koulussa pelaaminen ja 

opiskelu mahdollistuisivat, ei ollut tietoa, eikä sitä kysyttäessä pidetty niin tärkeänä 

tietää vielä tässä vaiheessa. Akateemiseen uraan ja ammattiin liittyvä kunnianhimo tai 

tavoitteet eivät näin ollen ainakaan vielä ole ensisijaisia. Yksi yläkoulun 9-luokkalainen 

mainitsi toisena vaihtoehtona Saksassa tai Itävallassa opiskelun sekä pelaamisen sikä-

läisissä kansallisen sarjan huippujoukkueissa.  

OTA-vastauksissa ja sen pohjalta käydyissä keskusteluissa heijastui vastaajien ikä ja 

elämänvaihe. Puolet heistä (4) oli vasta siirtymässä ensi syksynä toiselle asteelle (luki-

oon), jolloin lukion jälkeisen elämän vaihtoehdot eivät olleet tulevaisuutta suunnitel-

taessa heti ensimmäisinä. Tästä syystä mahdolliset koulutus- ja ammattialat olivat jä-

sentymättömiä. Itse lukio-opintojenkin haltuunotto ja kurssitarjonnan hahmottami-

nen ko. elämänvaiheessa on iso haaste. Keskustelujen avulla näkyi, että nuorten elämä 

jäsentyy koulun ja harrastusten asettamien vaatimusten, mm. harjoittelun kautta. 

Näin ollen opiskelun ja tärkeäksi koetun harrastuksen yhdistäminen tuntuu kunnian-

himoisesta urheilijasta ihanteelliselta vaihtoehdolta.  

High School vaihtoehtoa suunnittelevien kohdalla keskusteluissa nousi esiin neljä stra-

tegiaa. Suomalainen amerikkalaisen jalkapallon pelaaja suorittaa ns. senior-vuoden 

opinnot ja siihen liittyvät loppukokeet yhdysvaltalaisessa lukiossa, jonka suoritettuaan 

hän saa pätevyyden hakea yliopisto-opintoihin ja on oikeutettu hakemaan urheilu- ym. 
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stipendejä. Tässäkin mallissa ennen yliopisto-opintoja on hyvä palata Suomeen ja suo-

rittaa suomalainen lukio loppuun. Yksi vaihtoehto on mennä vaihto-oppilaaksi elo-

kuun alussa ja osallistua syksyn sarjoihin valmistavaan leiritykseen, sen jälkeen pelata 

jalkapallokausi yhdysvaltalaisessa high schoolissa ja palata jouluksi kotiin sekä jatkaa 

suomalainen lukio loppuun. Tässä mallissa kurssimuotoinen lukio mahdollistaa sen, 

ettei urheileva opiskelija jää paljon jälkeen lukio-opinnoissa, eikä menetä yhtä luku-

vuotta pelaamisen takia. Kolmas keskusteluissa esiin noussut vaihtoehto on esim. opis-

kella ja pelata jalkapalloa high schoolissa puoli vuotta elokuusta jouluun, jonka jälkeen 

siirtyä saksalaiseen lukioon puoleksi vuodeksi ja pelata siellä kansallisessa sarjajouk-

kueessa kevätlukukausi (Saksassa jalkapallokausi on keväällä). Neljäs vaihtoehto on 

suorittaa koko lukio yhdysvaltalaisessa high schoolissa ja pelata jalkapalloa läpi lukion. 

Ainakin yhden suomalaisen tiedetään toteuttavan tätä vaihtoehtoa parhaillaan.  

High Schoolissa pelaamisen etuina – jos se on etukäteen hyvin ja järjestelmällisesti 

suunniteltu – on harjaantuminen englannin kieleen, saatu kokemus opiskelusta, pe-

laamisesta ja elämisestä amerikkalaisen kulttuurin sisällä ja kulttuuriin liittyvien piilo- 

ym. sanomattomien merkitysten oppiminen. Yhtä tärkeätä yliopistossa pelaamisen ja 

mahdollisen stipendin hankkimisen kannalta on syntyvien sosiaalisten verkostojen ja 

pelaamisella annettujen näyttöjen merkitys. Muuan muassa high school – valmenta-

jilla on verkostot sekä henkilökohtaisia suhteita yliopistojen urheiluohjelmien rekry-

toinnista ja stipendeistä vastaaviin henkilöihin. Myös odotettavissa oleva näkyvyys eli 

se minkä tasoinen, kuinka hyvää valmennusta ja millä osavaltion sarjatasolla high 

school pelaa, on suomalaisen urheilijanuoren kannalta keskeinen kriteeri amerikka-

laista lukiota valittaessa. Mm. University of Central Floridan rekrytointikartoituksesta 

vastaava Sean Dillon toteaa, että kovatasoiset yksityiset koulut ovat kattavammin col-

lege-rekrytoinnin kohteina kuin esim. pienemmät julkiset high schoolit. 

Ohjauskeskustelujen alussa kaikki opiskelijaurheilijat tunnistivat tilanteensa – heillä 

oli visio päästä opiskelemaan pohjoisamerikkalaiseen yliopistoon. Joillakin oli lisäksi 

välivaiheena high school – opiskelu lukion aikana. Näin ollen OTA:n pohjalta käydyt 

keskustelut kartoittivat kunkin lähtötilannetta, ja niitä välttämättömiä toimenpiteitä ja 

valittavia vaihtoehtoja, joiden kautta asetettuun tavoitteeseen päästäisiin. Tässä ta-

pauksessa sitoutuminen tavoitteeseen edellyttää isoja päätöksiä ja hyvissä ajoin etukä-

teen ratkaistavia asioita, mm. kuka/ketkä maksavat lukukausi- ym. opiskelukustan-

nukset (jos stipendien saanti ei onnistu), tai miten/missä vaiheessa asevelvollisuus 

suoritetaan. Kullekin opiskelijalle jää tehtäväksi lisätiedon etsintä ja erilaisten mahdol-

lisuuksien kartoitus, vaihtoehtojen karsinta, sekä lopulta valita vaihtoehdot ja polku 

mitä edetä.  
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Keskustelutuokion lopussa kaikki OTA:n tehneet nuoret opiskelijaurheilijat pitivät 

käytyjä ohjauskeskustelutuokioita tarpeellisina. He kokivat saaneensa ajatuksia ja 

konkreettisia neuvoja siitä miten pitää edetä ja mihin asioihin kiinnittää huomiota, jos 

opinnot tulevaan ammattiin haluaa yhdistää harrastamansa urheilulajin kanssa. Oh-

jauskeskusteluissa olevat nuoret sanoivat ymmärtävänsä opinnoissa menestymisen 

tärkeyden, joka avaa helpommin ovia saada mahdollinen urheilu- tai muu stipendi 

myös pohjoisamerikkalaisiin collegeopintoihin.   

Kehotin kaikkia opiskelijaurheilijoita olemaan yhteydessä oman oppilaitoksensa 

opinto-ohjaajiin ja kertomaan heille toisen asteen jälkeisistä opintosuunnitelmistaan 

opiskelijaurheilijana. Oppilaitoksen omat opot kannattaa ottaa ehdottomasti mukaan 

”tukihenkilöinä”, sillä he tuntevat ko. nuorten opintomenestyksen ym. opintojen oh-

jaamiseen liittyvän tilanteen sekä tarpeet, esim. suositeltavien kurssivalintojen suh-

teen. Lajiin ja pohjoisamerikkalaisiin yliopistoihin siirtymistä koskevissa spesifeissä 

kysymyksissä ehdotin olemaan rohkeasti yhteydessä SAJL:oon. Myöhemmin SAJL:n 

toimesta tullaan järjestämään yleisesti sekä jostakin erityisaiheesta yksilö-, ryhmä- tai 

pienryhmäohjausta suunnitelmissa pidemmälle ehtineille. Näistä syistä oppilaitosten 

ja lajiliiton välisen keskustelun ja ohjauksellisen yhteistyön rajaamisen kehittäminen 

on suositeltavaa – varsinkin kun amerikkalaisella jalkapallolla ei ole vielä ko. lajin val-

mentamiseen vihkiytynyttä urheilulukiota, kuten esim. koripallolla.  

Vastuulliset urheiluseurat tai – järjestöt - kuten SAJL – pitävät aina opiskelua nuoren 

tulevaisuutta rakennettaessa etusijalla, mutta jos lahjakkaalle ja kunnianhimoiselle ur-

heilijanuorelle löytyy lähitulevaisuudessa mahdollisuus yhdistää opinnot ja urheilu, 

niin se SAJL:n toimintasuunnitelman mukaisesti tukee myös lajin kehittymistä ja nä-

kyvyyttä Suomessa.  

 

Ohjauskeskustelujen tueksi ja Suomessa ennen siirtymää selvitettävät asiat: 

• Kartoita akateemisesti ja urheilullisesti mahdolliset sekä sopivimmat koulut. 

Tähän liittyen etsi opiskelijaurheilijan kannalta olennaiset kontakti- ja tukihen-

kilöt ko. oppilaitoksista.*), **), ***) 

• Kerää omasta pelaamisestasi systemaattisesti videofilmimateriaalia (kokonai-

sia otteluita sekä ”highlights”), tee niistä (sähköinen) kooste yhdessä henkilö-

kohtaisen esittelyvideosi kanssa, jonka voit lähettää Pohjois-Amerikkaan yli-

opistojoukkueiden valmentajille ja/tai rekrytointiin erikoistuneille henkilöille 

tai uusia collegepelaajia rekrytoiville ”agenteille”. Henkilökohtaisella esittelyvi-

deolla tai – tiedostossa kerrot esim. lajin kannalta keskeiset juoksu-, voima-, 

ketteryys- ym. testitulokset.  
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• Pyydä rehellinen (mahdollisimman objektiivinen) arvio omasta taito- ja osaa-

mistasostasi amerikkalaisessa jalkapallossa sekä sopivimmat pelipaikkavaihto-

ehdot.  

• Hoida viralliset käännökset kaikista tarvittavista koulu- ym. todistuksista ja do-

kumenteista.  

• Ota selvää ja valmistaudu mahdollisiin akateemisia taitojasi testaaviin kokei-

siin (opiskelijaurheilijoiden pakolliset ACT- ja SAT – testit).  

• Mieti ja valitse opiskeltava pääaine ja/tai koulutusala, – ohjelma tai -tutkinto.  

• Miten NCAA (National Collegiate Athletes Association) säännöt soveltuvat 

omalla kohdallasi (esim. ikä- ja aiemmasta peliurasta aiheutuvat rajoitukset pe-

laamiselle, rekrytoinnin ja opintojen aloittamisen aikataulut). 

• Varmista opintojesi rahoitus, jos haluat opiskella ja pelata amerikkalaista jal-

kapalloa samanaikaisesti – tee realistinen budjettisuunnitelma neljälle opinto-

vuodelle. Mieti eri rahoitusvaihtoehdot, esim. stipendi, opintolaina, vanhem-

mat ja sukulaiset, KELA, jne.  

• *) EuroAthlete Oy, puh. +358 50 910 1882 ( juho@euroathlete.fi ) etsii kor-

vausta vastaan “avaimet käteen” – systeemillä opiskelupaikan opiskelijaurhei-

lijan pelaajatasoa vastaavasta pohjoisamerikkalaisesta yliopistosta, jolla on 

amerikkalainen jalkapallo ohjelmassaan.  

• **) Aiemmin Pohjois-Amerikassa opiskelleet ja amerikkalaista jalkapalloa yli-

opistoissa pelanneet suomalaiset ovat hyviä kontaktihenkilöitä, kun otetaan yh-

teyksiä pohjoisamerikkalaisiin collegeihin.  SAJL:lla on kohtuullisen kattava 

lista ja yhteystiedot näistä henkilöistä. 

• ***) Hyödynnä myös Suomessa valmentavien ja pelaavien pohjoisamerikka-

laisten tietämys opiskelijaurheilijan elämästä ja heidän mahdollisista oppilai-

toskontakteistaan.  

 

Yliopiston kanssa selvitettävät ja sovittavat asiat ennen Pohjois-Amerikkaan siirtymistä sekä 
opintojen aloittamista: 

• Valitse college, jossa aloitat opintosi ja alat harjoitella sekä pelata amerikka-

laista jalkapalloa. 

• Kuinka paljon maksaa lukukausimaksu ($) sekä muut opinnoista ja pelaami-

sesta aiheutuvat kustannukset? 

• Mahdollisuudet urheilijan- tai muilla ansioilla anottaviin stipendeihin valitse-

massasi koulussa? 

mailto:juho@euroathlete.fi#_blank


14 

• Mitkä ovat tukihenkilöiden, päävalmentajan sekä oman pelipaikkasi apulais-

valmentajien ja opinto- ym. akateemisten asioiden ohjaajien nimet ja yhteys-

tiedot. 

• Selvitä valitsemasi pääaineen sekä tutkinnon opinto-ohjelma ja opetussuunni-

telma, sekä opiskelijaurheilijan majoitukseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon, 

jne. liittyvät käytänteet.  

 

Asiat, jotka ratkaistava ennen tai heti yliopistoon saapumisen jälkeen:  

• Aikataulut, lukujärjestykset ja opintojen etenemiseen liittyvät velvoitteet, ketkä 

ovat opinto-ohjaajasi eri tilanteissa? 

• Miten sovittaa yhteen opinnot ja jalkapallon pelaaminen (tarkista aikataulut, 

viikoittaiset lukujärjestykset ja päivittäiset ohjelmat)?  

• Mitkä ovat opiskelijaurheilijan sitoumukset ja velvoitteet (yliopiston ja joukku-

een näkökulmasta), joukkueharjoitukset, henkilökohtainen ja pelipaikkakoh-

tainen harjoittelu? 

• Mahdollisuus työskennellä opintojen ohessa, jos opiskelee urheilustipendillä?  

• Ympäristön turvallisuus, liikkuminen ja sosiaalinen tukiverkosto oppilaitoksen 

ulkopuolella? 

 

Esimerkkejä opiskelijaurheilijan ohjauksesta USA:n yliopistoissa  

Tässä käsikirjassa käyttämäni esimerkit ohjauksen järjestämisestä edustavat yleisem-

min isompien ns. 1 divisioonan koulujen käytäntöjä.  Yliopistojen akateemiset tukiyk-

siköt tarjoavat opiskeluun liittyviä palveluja kaikille opiskelijaurheilijoille lajista riip-

pumatta. Yleensä eri palvelumuotojen rakenteet ovat samantyyppisiä suurimmissa eli 

1 divisioonan kouluissa.  

Floridan valtionyliopistossa (FSU) opiskelijaurheilijoita varten on 16 päätoimista oh-

jaushenkilöä ja 4-5 täysaikaista harjoittelijaa Student-Athlete Academic Services 

(SAAS) – tukiyksikössä opiskelijoiden tukena varmistaen opintojen läpiviennin. Yhden 

johtajan lisäksi on 8 opinto-ohjaajaa (tehtävään vaaditaan yleensä Masters-tutkinto), 

joista osalla myös hallinnollisia tehtäviä sekä 6 oppimisen erityisosaajaa. Näistä yksi 

on 70–80 palkatun osa-aikaisen ohjaajan koordinaattori. Amerikkalaisen jalkapallon 

resurssi on 3 opinto-ohjaajaa ja yksi akateemisen tukiyksikön apulaisjohtaja. Näiden 

lisäksi on 6 – 10 lähinnä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa työskentelevää 

jatkotutkinto-opiskelijaa, jotka neuvovat opiskelijaurheilijoita ns. likfe skills – 
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taidoissa eli opiskelijaelämän käytännöissä, ajankäytössä ym. elämänhallinnassa. (Be-

aumont, Greg).  

University of Central Floridan (UCF) jalkapallo-ohjelmassa näkemys amerikkalaista 

jalkapalloa pelaavan opiskelijaurheilijan roolista yliopistossa on yksilön kehittymistä 

korostava ja samalla joukkueen etua palveleva. Opiskelijaurheilijoiden pelaajapolulla 

tärkeintä on koulutus ja tutkinnon saavuttaminen. Tähän tavoitteeseen liittyy ja sitä 

tukee ”kasvaminen ihmisenä ja tuleminen hyväksi ihmiseksi, kansalaiseksi ja myöhem-

min isäksi omille lapsilleen”. Näin ollen katse on tulevaisuudessa, työllistymisessä, it-

sensä ja perheensä elättämisessä sekä lasten ja omien läheisten huolehtimisesta. Tä-

män kasvatustavoitteen jälkeen tulee vasta jalkapallon pelaaminen. Nuorten opiskeli-

jaurheilijoiden elämän keskiössä on kuitenkin jalkapallo – hyvä niin, mutta yliopisto-

opintojen aikana tavoitteena on laajentaa omaan identiteettiä ja sen kehittämiseen liit-

tyvää ulottuvuutta.  

Pelaajien kehittämisohjelmaan liittyvä opetussuunnitelma ja luentopiirit on räätälöity 

jokaiselle vuosikurssille erikseen ja ne pidetään yleensä kevät- ja kesälukukausien ai-

kana. UCF:ssa pelaajien kehittämisestä vastaava Marcus Castro-Walker valvoo jokai-

selle amerikkalaista jalkapalloa yliopiston ohjelmassa pelaavalle opiskelijaurheilijalle 

asetettujen opinto- ja kurssitavoitteiden toteutumista. Oppimis- ja/tai opiskelutekniik-

kaan liittyviin vaikeuksiin puututaan ja annetaan yksilöllistä täsmäapua ja – ohjausta 

ASSA:n (Academic Services for Student-Athletes) tarjoamasta resurssista. ASSA:n teh-

tävä on tarjota opinto-ohjausta, erityisopetusta ym. opintoja edistävää palvelua ame-

rikkalaisen jalkapallon ym. urheiluohjelmien käyttöön. Life Skills – yksikkö puolestaan 

vastaa koulun jälkeisestä uravalmiudesta. (Castro-Walker, Marcus ja Laitinen, Antti) 

FSU puolestaan käyttää yksityistä testausta niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla ennen 

college-opintoja tehdyissä pakollisissa ACT-/SAT-tuloksissa on viitteitä keskittymis- 

tai oppimisvaikeuksista. Havaittuihin ongelmiin puututaan heti collegeopintojen 

alussa. Huomioitavaa on, että koulut asettavat itse pisterajansa ACT-/SAT-kokeille. 

(Beaumont, Greg) 

Pelaaminen on kiinni opintomenestyksestä, jonka kulkua seurataan viikoittain. Sovit-

tuihin opintopiireihin on osallistuttava, tenteistä on päästävä läpi eli opintojen on edet-

tävä. Poikkeamiin puututaan. Minimitaso tentistä läpipääsemiselle on 2.00 GPA 

(grade point average) eli arvosana C, joka on vähintään 70 % kunkin kurssikokeen 

maksimitavoitteesta. (Castro-Walker, Marcus) 

Uudet rekrytoidut amerikkalaisen jalkapallon pelaajat aloittavat opintonsa – ja sa-

malla harjoittelun syyskuun alussa alkavaa pelikautta varten – jo kesäkuussa, jolloin 

heidän opiskelutaitonsa ja – valmiutensa testataan (esim. WRAT – wide range 



16 

achievement test). Kesäkurssien avulla ennakoidaan ja saadaan kokonaiskuva mm. 

opiskelua tukevien erityisopetuksen ym. yksilöllisten toimenpiteiden tarpeesta. (Hop-

kinson, Herb) 

 

Esimerkiksi UCF julkituo pyrkimyksensä priorisoida opiskelijaurheilijoiden akatee-

mista menestystä, joka näkyy mm. hyvänä Academic Progress Rate (APR) – vertailu-

lukuna, jonka perusteella yliopisto on paras Floridassa ja 11. koko maan suurempien 

yliopistojen joukossa.  Viime vuosina UCF:n opiskelijaurheilijoiden valmistumispro-

sentti on (95%), ja yli puolet valmistuneista on saanut GPA-arvosanaksi vähintään 3.0. 

(http://www.ucfknights.com/sports/m-footbl/spec-rel/042016aaa.html) 

Opiskelijaurheilijoiden valitsemien koulutus- ja tutkinto-ohjelmien vaativuudet vaih-

televat luonnollisesti ja valinnat tehdään yleensä aiempien opintojen osoittaman läh-

tötason ja akateemisen kunnianhimon perusteella. Useat opiskelijaurheilijat valitsevat 

liikuntakasvatukseen ja urheiluun liittyviä kursseja ja opintokokonaisuuksia, esim. 

sports and exercise science tai communication, criminal justice ja interdisciplinary stu-

dies. (Hopkinson, Herb) 

Pienemmissä 2 ja 3 divisioonan sekä Junior College – tason oppilaitoksissa ohjausjär-

jestelmärakenteet ja henkilöresurssit ovat pienemmät – opiskelijaurheilijoilla yh-

teensä yksi tai kaksi ohjaajaa, vaikka amerikkalainen jalkapallokin olisi koulun ohjel-

massa. Jotkut koulut käyttävät myös ulkopuolisia ohjauspalveluja. Joissakin tapauk-

sissa esim. urheilulajin pää- tai apuvalmentaja toimii myös opinto-ohjaajana valvoen 

opintopiirit sekä huolehtii yhteydenpidosta tiedekuntien opettajiin. Tiedekunnat tar-

joavat omien pääaineidensa opiskelijaurheilijoille opinto-ohjausapua, jotta heidän 

alaisuudessaan olevat urheilevat opiskelijat valitsevat oikeat kurssit ja täyttävät tiede-

kunnassa pysymiseen vaadittavat GPA-kriteerit. Tiedekunnat tarjoavat myös opin-

noissa jälkeenjääville tutorapua. (Laitinen, Antti ja Hopkinson, Herb) 

Haastattelujen ja opinto-ohjausta taustoittavan materiaalin perusteella vaikuttaa siltä, 

että opiskelijaurheilijan opintojen läpiviemisen ja tutkinnon saamisen eteen tehdään 

ohjauksellisesti kaikki mahdollinen, eikä urheilustipendin saanut opiskelija sitä kovin 

helposti menetä.  
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OPISKELU UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDASSA 

 

 

Amerikkalaisen jalkapallon pelaaminen sekä opiskelun yhdistäminen menestyksek-

käästi on mahdollista, mutta sen toteuttaminen vaatii intensiivistä sitoutumista ja 

henkilökohtaisen sekä harjoitteluun liittyvän ajankäytön tarkkaa suunnittelua ja so-

vittujen ohjelmien seuraamista. Seuraavissa kappaleissa taustoitetaan ja annetaan 

hyödyllistä tietoa opiskelun ja amerikkalaisen jalkapallon pelaamisen yhdistämistä 

käytännössä käyttäen esimerkkinä University of Floridan (UCF) –lajiohjelmaa.  

 

Opintojen ohjausjärjestelmästä (Antti Laitinen, Staff Coach – SIMA (soccer), Montverde 
Academy, Florida) 

Suomalaistaustainen, aiemmin myös UCF:n soccer- eli jalkapallojoukkuetta 

valmentanut Antti Laitinen toteaa, että ohjausjärjestelmä on päävalmentajavetoinen. 

Urheilulajikohtaisessa ohjelmassa on ”sovittu rakenne”, jonka puitteissa on hieman 

joustoa. Joustovara määrittyy urheiluohjelman profiilin ja lajin päävalmentajan tyylin 

mukaan. Akateemisen puolen henkilökunta, mm. professorit, opettajat, jne. ovat 

yliopiston eli osavaltion työntekijöitä. Urheiluhenkilökunta sen sijaan, esim. 

amerikkalaisessa jalkapallossa, on yksityisesti palkattua. Athletics- eli urheiluosasto 

yliopistossa toimii yksityisenä bisneksenä bisneslogiikan pohjalta eli tilanteen 

vaatiessa valmentaja tai opinto-ohjaaja voidaan erottaa tehtävästään ja korvata 

toisella hyvinkin joustavasti. Yliopistourheilu on viihdettä, joka on hyvä ymmärtää 

laajemminkin aina kun siitä puhutaan. Aiemmin akateeminen- ja urheilupuoli olivat 

yhdessä, mutta nykyään ne ovat toiminnallisesti erossa. Tästä huolimatta urheilu 

näkyy yliopiston toiminnassa vahvasti ja on koko oppilaitosta sekä sitä ympäröivän 

alueen yhteisöä merkittävästi yhdistävä tekijä. 

 

Jokaisella urheilulajille määrätään oma opinto-ohjaaja. Tällä vastuuhenkilöllä on 

muuta henkilökuntaa apuna eri ohjauksellisia tehtäviä varten. Amerikkalaisessa 

jalkapallossa työskentelee viisi henkilöä pyörittämässä opinto-ohjausta. Opinto-
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ohjauksesta raportoidaan päävalmentajalle siitä, miten opiskelu eri urheilijoilla 

sujuu.  Opinto-ohjaajat pitävät yhteyttä opetushenkilöstöön ja he näkevät jokaisen 

urheilijan opinto-ohjelman on-line viikkotasolla mahdollistaen systemaattisen 

opintomenestyksen ja –suoritusten seurannan. 

 

Päävalmentajan kontrolli aiheuttaa opinto-ohjaukselle sopivasti painetta, jotta 

opiskelijaurheilijoiden opintomenestys ja arvosanat ovat vähintään asetetulla tasolla. 

Stipendiurheilijoissa on laiskoja opiskelijoita, mutta heidänkin hinaaminen 

koulutusputken läpi on varmistettava. Tämä on haastava tilanne varsinkin myös 

ammattilaisuraa tähyävälle opiskelijaurheilijalle – on oltava loistava urheilija, mutta 

urheilijana kehittymisen rinnalla on varmistettava pelipaikka ja –aika joukkueessa, 

mikä puolestaan edellyttää opintojen etenemistä ja saattamista kohtuumenestyksellä 

päätökseen. Tämä kuulostaa haastavalta yhtälöltä, mutta hyvällä opinto-ohjauksella 

se on mahdollista 

 

Paineet yliopiston eri urheilulajien kohdalla vaihtelevat. UCF:ssa, kuten lähes kaikissa 

isoissa ylipistoissa amerikkalainen jalkapallo koripallon ohella tuo rahaa yliopistolle 

ja tämän vuoksi pelaajien tulee säilyä edustuskelpoisina - myös opintomenestyksen 

osalta. Muissa urheilulajeissa opiskelijaurheilijoiden hyvä opintomenestys takaa 

valmentajalle paremman varmuuden työpaikan pysyvyydestä kuin itse kilpailullinen 

menestys. 

 

Uudet opiskelijaurheilijat aloittavat opiskelun päivittäisten study hall- eli 

opintopiirien kautta. UCF:ssa on juuri valmistunut opiskelijaurheilijoille oma iso 

rakennus opiskelua varten. Antti Laitinen kertoi, että jalkapallossa uudet opiskelijat, 

ja ne joilla opintomenestys ei ollut riittävää, tapasivat aina aamuharjoitusten jälkeen 

study hallissa. Opinto-ohjaaja auttoi apua tarvitsevia ja sitä haluavia opinnoissa 

henkilökohtaisesti. Opintopiirissä tehdään ja tarkastetaan ohjatusti läksyjä. Jos 

opiskelijalla on diagnosoitu oppimisvaikeus, niin muiden tukitoimien ohella kokeiden 

suorittamisaikaa on pidennetty.  
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Pohjois-Amerikkaan tullessaan suomalaisilla 

urheilijaopiskelijoilla on yleensä hyvä koulutuksellinen 

lähtötaso ja opiskeluvalmiudet, joten opinnot sujunevat 

ilman suurempia ongelmia. Tämä voisikin toimia 

kilpailuetuna urheilu- ym. stipendeistä kamppailtaessa esim. 

amerikkalaisessa jalkapallossa, sillä suomalaisopiskelijoihin 

ei tarvitsisi kustannustehokkuus mielessä kohdistaa 

ylimääräisiä ohjaus- ym. opiskeluun liittyviä tukiresursseja.  

Antti Laitinen 

Arvioimisskaala on konkreettinen opinto-ohjaajan työn mittari. Antti Laitinen kertoi 

aiemman esimerkin jalkapallosta, kun opiskelijaurheilijat eivät halunneet pelata 

päävalmentajalleen ”jostain syystä”. Näin ollen kausi päättyi urheilullisesti sekä 

opintomenestyksen osalta huonosti. Fiksutkin pelaajat jättivät mielenosoituksellisesti 

kursseja väliin. Jalkapallojoukkueen keskiarvo vajosi, jolloin päävalmentaja oli 

pulassa. Ns. pienillä lajeilla urheilullinen menestys ei riitä vaan vaatimuksena on 

onnistuminen opinnoissa laajana rintamana. Valmentajan vastaiskuna keväällä 

järjestettiinkin poikkeava try out ”uusille pelaajille” ja joukkueeseen valittiin 

huippuarvosanoja omaavia (4.0 GPA) opiskelijoita, jotka nostivat tärkeän keskiarvon 

ylös, vaikka urheilullisesti eivät pärjänneetkään. Seuraavana syksynä päävalmentaja 

halusi välttää vastaavanlaisen tilanteen, joten opinto-ohjaajalla oli veitsi kurkulla 

kannustaessaan ja tasapainoillessaan riittävän opiskelumotivaation ylläpitämiseksi.  

 

Pelaajien kehittäminen (Marcus Castro-Walker, Director of Player Development 

Marcus Castro-Walker (Director of Player Development) vastaa pelaajien urheilun 

ulkopuolisista eli opiskelijan elämään laajemmin liittyvistä asioista. Hän mm. näkee 

suoraan sähköisen seurantajärjestelmän kautta, miten kunkin pelaajan opinnot 

etenevät, samoin kuin oppituntien ajankohdat, tutoreiden ohjauksessa tehtävät 

harjoitustehtävät, study hall –ajat, jne. Castro-Walker tekee kiinteää yhteistyötä 

opinto-ohjaajien kanssa ja välittää tarvittavan tiedon opintojen kulusta valmentajille. 

Toisin sanoen hän elää tiiviisti mukana joukkueen pelaajien arjessa.  

Castro-Walkerin työsarka on haastava, sillä huomattava osa pelaajista tulee 

yksinhuoltajaperheistä. ”Championship family” oli termi, jota hän käytti oman työnsä 

sisällön kuvailussa. Tämä käsite sisältää mm. lapsien kasvattamisen, mitä on olla hyvä 

isä tai roolimalli vanhempana, millainen puoliso voisi olla sopiva tai miten hoitaa 

annetut tehtävät ja ottaa vastuuta työelämässä. Koska monet pelaajat tulevat 
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sosiaalisesti rikkinäisistä olosuhteista tai ovat aiemmin opiskelleet vähemmän 

laadukkaissa kouluissa, joudutaan yliopistossa auttamaan heitä monella tapaa. Tässä 

yhteydessä monet valmennus- ja urheiluhenkilöstöön kuuluvat vertasivat itseään 

myös isän roolissa toimimiseen.  

Kun pelaaja aloittaa opintonsa campuksella, niin jalkapallojoukkueesta tulee hänelle 

uusi perhe. Opiskelijaurheilija viettää todella paljon aikaa muiden urheilijoiden 

parissa harjoitusten, opintojen sekä asumisen takia. UCF haluaa pitää huolta 

jalkapalloa pelaavista nuorista miehistä kokonaisvaltaisella otteella. Oletus on, että 

jos valmentajat osaavat kasvattaa lapsia ja ottaa heistä vastuuta, niin sama malli ja 

energia siirtyvät vähitellen pelaajille. Valmentajat kehittävät opiskelijaurheilijoita 

jalkapallon pelaajina, mutta samalla he kasvattavat heistä tiukasti miehiä, jotka 

kykenevät henkisesti ottamaan vastuuta tekemisistään ja omasta elämästään.  

Ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden pre-seasonin aikana pelaajat käyvät 

Castro-Walkerin tunneilla, jossa heille mm. opetetaan sosiaalisen median käyttöä. 

Pelaajat tekevät ensin voimaharjoittelutreenin coach Duvalin johdolla, jonka jälkeen 

he tulevat Castro-Walkerin tunneille. Nämä ohjaukselliset ja pelaajan 

henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvät oppitunnit pidetään pääosin keväällä ja 

kesällä, jolloin pääaineopinnot ja hektinen pelikausi eivät vie liikaa huomiota. 

Seniorivuonna Castro-Walkerin opetussuunnitelmaan kuuluu esim. miten toimia 

mentorina ja johtajana. Entä jos amerikkalainen jalkapallo ei tuo ammattia, 

valmistaudutaan toiseen väylään eli siviili- ja työelämään. Viimeisen opiskeluvuoden 

ohjelmaan kuuluu myös toiminta pelaaja-agenttien kanssa. Nämä agentit voivat 

saada pelaajat hankaliin tilanteisiin ja ovat usein kiinnostuneita lähinnä pelaajan 

mahdollisista rahoista. Castro-Walkerin menetelmiin kuuluu käydä 

ennaltaehkäisevästi läpi tilanteita, joita pelaaja kohtaa ammattilaisuransa 

alkuvaiheissa.  

Pelaajien kehityksestä vastaava Marcus Castro-Walker 

korosti toistuvasti, että UCF on kuin perhe, jossa pelaajia 

kehitetään ja kasvatetaan kuin omia lapsia. UCF haluaa 

pelaajan kehittyvän parhaaksi isäksi, miksi hän voi ikinä 

tulla. Jalkapalloura yliopistossa on lyhyt jakso elämässä, 

mutta isänä oleminen sen sijaan on lähes koko 

elämänpituinen tehtävä.   

 

 

 Marcus Castro-Walker 
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University of Central Floridan kattava opinto-ohjaus (Herb Hopkinson, Interim Director, 
Academic Services for Student-Athletes) 

 

http://assa.sdes.ucf.edu/ 

 

Uudet opiskelijaurheilijat aloittavat opintonsa jo kesäkuussa, jolloin he käyvät 

opiskeluun ja yliopisto-opintoihin perehdyttävillä luennoilla. Tällöin 

opiskelijaurheilijoille tehdään akateemista lähtötasoa mittaava WRAT-testi (Wide 

Range of Achievment Test). Testin avulla kartoitetaan opiskelijan matemaattisia -, 

lukemis- sekä kirjoittamistaitoja. WRAT paljastaa olemassa olevat oppimiseen ja 

opiskelutekniikkaan liittyvät ongelmat.  Oppilaat ryhmitellään 1-4 tasoille (level 1 

huippu-opiskelija ja level 4 high risk -opiskelija).  

 

Opiskeluaineiden tukihenkilöt, tutorit, auttavat opinnoissa hankaluuksien 

ilmaantuessa, mutta myös ennaltaehkäisevästi ennakkokartoituksessa löytyneiden 

level 3 ja 4 -opiskelijoiden kohdalla. UCF:ssa voi saada opinto-ohjausta 75 eri 

aineessa. Mentorit auttavat opiskelutaitojen kehittämisessä, ajanhallinnassa ja 

opiskelijaelämän hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Kun on ilmeistä, että 

opiskelijaurheilija tarvitsee opinnoissa tai muuten apua, niin hänelle räätälöidään 

yksilölliset tukitoimenpiteet. Pelkkä testitulos ei ratkaise, vaan kokonaisarviointiin 

vaikuttavat myös mahdollinen koejännitys, menestys kokeissa, luennoilla käynti- ja 

niillä osallistumisaktiivisuus, kotitehtävien hoitaminen ja laatu, jne. 6 viikon pituinen 

kesälukukausi käytetään opiskelijan arviointiin, jolla valmistaudutaan syksyllä 

alkaviin opintoihin – ja pelikauteen.  

 

Jos opiskelijalla ilmenee oppimisvaikeuksia tai erityisiä puutteita tietyn oppiaineen 

perusteissa, niin UCF:n opinto-ohjaajat saavat tästä heti tiedon. Kaikki tieto otetaan 
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huomioon ja systemaattisesti pyritään tukemaan opiskelijan opintoja. Edellä 

mainittujen testien perusteella riskiryhmän tai muuten apua tarvitsevat 

opiskelijaurheilijat saavat ainekohtaista tukiopetusta esim. matematiikassa ja 

englannin kielessä.  

 

Herb Hopkinson viittasi opiskelijaurheilijoiden taustoihin todeten, että USA:n 

pohjoisten osavaltioiden high schoolien opetuksen taso on korkeampi kuin 

etelävaltioissa. Hän seuraa jokaisen amerikkalaisen jalkapallon pelaajan 

opintosuunnitelmaa ja sen toteutumista reaaliaikaisesti.  

 

Tenttejä on keskimäärin neljä lukukaudessa (syys- ja kevät lukukausi). Täten tenttejä 

on kerran kuukaudessa sekä lisäksi mahdolliset välikokeet tenttien välissä. 

Lukukauden pituus on noin 16 viikkoa. Jos opiskelijaurheilija ei pääse tenteistä läpi, 

epäonnistumisen taustat selvitetään ja hänen saamaansa tutorointia lisätään. 

Valmistautumisen osalta rajallisimmissa välikokeissa saadaan jo viitteitä tenteissä 

menestymisen suunnasta, joten tulevaa tenttiä voidaan ennakoida ns. 

täsmäohjauksella, jotta niistä menestyksellä päästäisiin läpi, eikä jäätäisi suotta 

jälkeen asetetuista opintotavoitteista.  

 

Jos opiskelijaurheilija ei pysy opintotavoitteissaan tai saa liian alhaisia arvosanoja, 

hänen tulee tavata ko. oppiaineen professori. Professorin avulla opiskelijalle 
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kerrotaan mitä ja miten hänen tulisi opiskella paremmin. Keskustelun jälkeen 

opiskelija tekee sovitut tehtävät. Yleensä opintomenestystä parantavat 

korjaustoimenpiteet pyritään tekemään proaktiivisesti eli saamaan tuloksia jo 

lukuvuoden aikana. Kun tutorointia ja ongelmia korjaavaa lisäopiskelua tehdään heti 

ongelmien ilmaantuessa, niin kovalla yrittämisellä ja yhteistyöhalukkuudella 

opiskelijaurheilija voi saada jatko- tai uusintatentistä muutaman lisäpisteen ja tentti 

hyväksyttäneen riittävällä arvosanalla. Jos edellä kuvatut tapaamiset professorien 

kanssa siirtyvät tarpeettomasti esim. lukuvuoden loppuun, niin heiltä ei enää 

välttämättä löydy motivaatiota avunantoon.  
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Opiskelijaurheilija on lähtökohtaisesti itse vastuussa opintomenestyksestään. 

Akateemisella puolella ei koskaan käytetä urheilua syynä tai motivaation lähteenä 

opiskelulle. Silloin eri oppiaineiden opettajat tai professorit, jotka hylkäävät 

urheilijoiden tenttisuorituksia, leimautuisivat urheilun ja yksilöiden urheilijauran 

torpedoijina.  

Study hall –tuntien tarkoitus on oltava selvillä urheilijoille, jotteivat ne tuntuisi 

rangaistukselta. Pelkkä istuminen ja oppikirjan saman aukeaman tuijottamien ei ole 

tarkoitus. Herb Hopkinson kannustaakin opiskelijoita lukemaan sovitut jaksot 

oppikirjasta ja tekemään niistä määrätyt tehtävät reippaasti – study hall –tilassa ei 
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tarvitse istua kahdeksaa tuntia, jos hommat saa valmiiksi kuudessa. Study hall –

toiminta riippuu asetetuista tavoitteista ja tarpeesta. Tutor ei suinkaan seiso valvoen 

opiskelijan selän takana, vaan pyrkii tarvittaessa pitämään hänet opintotavoitteiden 

suunnassa ja aikataulussa. Akateemisella huijaamisella saa UCF:sta kuten muistakin 

yliopistoista nopeasti potkut.   

 

Hopkinson aloitti UCF:ssa 2013, sitä ennen hän toimi Phildelphiassa Templen 

yliopistossa football academic advisorina, ja Texas Tech yliopistossa. Yleisin malli 

yliopistoissa on, että päävalmentaja haluaa opinto-ohjaajien raportoivan 

valmentajille urheilijoiden opintomenestyksestä. UCF:ssa opintomenestyksestä 

raportoidaan viikoittain player development –osaston Marcus Castro-Walkerille, joka 

kertoo tilanteesta päävalmentaja Scott Frostille.  Riskikategorian pelaajien opintojen 

etenemisestä raportoidaan myös pelipaikkakohtaisille 

valmentajille. 

Pelipaikkavalmentajilla on hyvä tuntuma 

opiskelijaurheilijoihin, koska he viettävät paljon aikaa 

harjoituksissa oman ryhmänsä kanssa. Valmentajat 

voivat pyrkiä omilla toimillaan kohottamaan 

opiskelumotivaatiota tai ennakoimaan tulevia 

hankaluuksia.  

Herb Hopkinson 

UCF:n edellisen päävalmentaja O'Learyn kanssa Herb Hopkinson tapasi viikoittain. 

Marcus Castro-Walkerin kanssa Hopkinson palaveeraa joka viikko. Hänellä on 

palaveri myös päävalmentaja Frostin kanssa käyden läpi ajankohtaisia asioita. 

Päävalmentaja on tarvittaessa yhteydessä pelaajien koteihin. Coach Frost otti 

viimeisen treenin lopussa pari päivää ennen 2016 Spring game –ottelua puheeksi 

usealta pelaajalta puuttuvat tai palauttamatta olevat opintoihin liittyvät 

esseekirjoitukset, ja lupasi UCF:n vastuuta ottavassa hengessä tulla illalla auttamaan 

kaikkia niitä opiskelijaurheilijoita, jotka tarvitsisivat apua tehtävien valmiiksi 

saamiseksi seuraavaksi aamuksi. Kannustimena oli myös kiristäminen peliluvalla 

kevätleirin päättävässä ja ainakin paikallisesti suuren mediahuomion keräävässä 

mustat vs. kulta –ottelussa, ellei opintotehtävää saada valmiiksi sovitussa ajassa.  
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Opinto-ohjauksen näkökulmasta suurin mielenkiinto kohdistuu stipendi-

urheilijoihin, joita amerikkalaisessa jalkapallossa 1 divisioona -tasolla on 85. Pelaajia 

harjoitusringissä voi olla jopa 130. Urheilijastipendin peruuttaminen on harvinaista 

ja se vaatisi urheilijalta selkeän stipendiehtojen sopimusrikkomuksen. Päävalmentaja 

voi erottaa pelaajan joukkueesta rikkomusten johdosta, jolloin stipendi perutaan. 

  

Muissa lajeissa kuten soccerissa, 14 stipendiä voidaan jakaa esim. kymmeneen 

täysstipendiin, jolloin jäljellä olevat neljä kokonaista stipendiä jaetaan esim. 

puolistipendeinä kahdeksan pelaajan kesken. 
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Opinto-ohjauksessa Hopkinsonin vastuulla ovat kaikki jalkapallojoukkueen stipendin 

omaavat hyökkäyspelaajat. Toinen opinto-ohjaaja on vastuussa 

erikoispelijoukkueiden pelaajista. Kolmas vastaa puolustajien opintojen sujumisesta. 

Lisäksi ohjauksen apuna toimii kaksi opiskelijaharjoittelijaa. Yhteensä 

jalkapallojoukkueella on viisi opintoja ohjaavaa tukihenkilöä.  
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Kuuden lukukauden jälkeen opiskelijaurheilijan keskiarvon (GPA:n) on oltava 

vähintään 2.0. Jos se on tämän rajan alle, opiskelija ei voi valmistua. Periaatteessa 

opintoja voi täydentää jälkikäteen, mutta sitä pyritään välttämään. Sen sijaan 

pyritään tekemään sellainen aikataulutus, jota opiskelijaurheilija pystyy realistisesti 

toteuttamaan. Freshman- eli ensimmäisen opiskeluvuoden tavoite on saavuttaa 3.0 

GPA:n keskiarvo, jonka jälkeen opintojen mahdollisesti sujuessa huonommin, on 

varaa joustaa alaspäin. Jos opiskelijaurheilija ei pysy opintotavoitteissaan, niin 

kilpailutoimintakielto tulee yliopistohallinnon taholta. Opiskelijaurheilun 

kattojärjestö NCAA (National Collegiate Athletic Association) valvoo yliopistoja 

tarkasti sääntöjen noudattamisesta, ja puuttuu tarvittaessa opiskelijaurheilijoiden 

statuksessa havaitsemiinsa epäkohtiin. 

 

UCF:ssä on noin 60 ulkomaista opiskelijaurheilijaa. Ulkomaiset ovat yleensä hyviä 

opiskelijoita. Esim. matematiikka sujuu useimmilta hyvin, koska se on ”universaali 

oppiaine”. Englanti on ulkomaalaisille vaikein, sillä jos et ymmärrä kysymystä, on 

vaikeaa vastata oikein kokeissa kysyttyihin asioihin.  

 

Joillekin ulkomaalaisille opiskelijoille koti-ikävä ja/tai kulttuurierot ovat vaikeimpia 

asioita tottua pohjoisamerikkalaisessa yliopistoelämässä. Lisäksi Yhdysvalloista 

kotimaahan matkustettaessa, voi viisumi- ja oleskelulupa-asioiden kanssa olla 

epätietoisuudesta johtuvia vaikeuksia. UCF:ssa järjestetään työpajoja (workshops) 

kansainvälisille opiskelijoille, joissa opiskelijaurheilijat tapaavat toisiaan saaden 

tarvittavaa vertaistukea - samat ongelmat ja turhautumiset ovat heille yhteisiä. 

”College life is all what you can make out of it.” Kansainvälisille opiskelijoille on 

campuksella oma toimisto. Urheilijoiden etuna on se, että joukkuetoverit ovat 

päivittäin sekä harjoituksissa että samoilla kursseilla aina läsnä, joten mahdollinen 

eristäytyminen huomataan helposti. 

 

GPA (grade point average) systeemissä 2.0 keskiarvo tarkoittaa 70 pistettä/100:sta. C 

miinus –arvosana Central Floridan arvoasteikolla tarkoittaa 1,70 GPA:ta (eli hieman 

alle tavoite- ja hyväksytyn rajan). Joissakin kouluissa, kuten Central Floridassa on 

käytössä miinus/plus arvosanat. 4.0 on A. Seuraavana on esitelty opintoarvosanat ja 

niihin tarvittavat pisteet. 
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A = 4.00 grade points 

A- = 3.70 grade points  

B+ = 3.33 grade points 

B = 3.00 grade points 

B- = 2.70 grade points 

C+ = 2.30 grade points 

C = 2.00 grade points 

C- = 1.70 grade points 

D+ = 1.30 grade points 

D = 1.00 grade points 

D- = 0.70 grade points 

WF/F=0 grade points  

 

Yliopiston jälkeen hyvin pieni prosentti jatkaa pelaamista pyrkien ammattilaiseksi. 

Näissä pyrkimyksissä saattaa vierähtää useampi vuosi. Muut opiskelijat yleensä 

löytävät töitä valmistumisensa jälkeen. UCF:lla on oma Student Athlete Welfare & 

Development -ohjelma, jonka avulla pyritään auttamaan opiskelijaurheilijoita 

työllistymisessä. Urheilijoille on työelämään siirryttäessä karttunut vahva 

tiimityöskentelyosaaminen. Niin ikään kilpaurheilusta saatu kokemus ja 

päämäärätietoinen työskentely auttavat työnhaussa. Urheilijat eivät yleensä jätä 

asioita kesken, koska haluavat menestyä, joten taitava työnantaja voinee valjastaa 

kilpailuvietin palvelemaan oman organisaationsa etua. USA:n työmarkkinoilla 

opiskelijaurheilija valitaan useimmiten työntekijäksi, jos yhtä avoinna olevaa paikkaa 

on hakemassa kaksi saman tutkinnon tai pätevyyden omaavaa työnhakijaa. 

Opiskelijaurheilijan tekemä kova työmäärä urheilun ja opintojen eteen on 

amerikkalaisessa yhteiskunnassa hyvin tiedossa ja ex-yliopistourheilijoiden kattavat 

verkostot auttavat heitä työllistymään paremmin.  

 

Yliopistojen vertailu on hyvin subjektiivista ja akateemisen menestyksen mittareita 

on monenlaisia. UCF:ssa on vahva insinööriohjelma, jolla on pitkät perinteet ja suorat 

yhteydet teollisuuteen tänäkin päivänä. Menestyvät opiskelijat päätyvät töihin mm. 

NASA:lle.  Turismiin liittyvät opinnot ovat niin ikään vahvoilla johtuen läheisistä 

kontakteista alueen Disney –yhtiöiden ym. turismiteollisuuden kanssa. Yliopistolta 

tehdään paljon työharjoittelua mm. Disney –yhtiöiden palveluksessa. Turismitöiden 

kohdalla opiskelijan persoona on ratkaiseva, eikä niinkään opintojen aine- tai 

kurssivalinnat. 
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Opiskelijaurheilijoita tuetaan heidän tehdessään valintojaan, sillä pääaine voi 

vaihtua, jos ensiksi valitun opinnoissa ei pärjääkään. NCAA vaatii viidennen 

lukukauden (semester) jälkeen ilmoitettavan pääaineen. Jos opiskelee 

strukturoidumpia pääaineita, esim. talous- tai kauppatieteitä, matkailu- ja 

majoitusalaa tai insinööriopintoja, siihen tarvitaan paljon tietyn opintokaavan ja –

polun mukaisia pakollisia kursseja. Ns. vapaat taiteet, yhteiskuntatieteet tai viestintä 

antavat pääaineina enemmän liikkumavaraa opiskeltavien kurssien valintojen 

suhteen. Opiskelijaurheilijoiden suosiossa ovat mm. Sports & Exercise Science ja 

Sports Management, joiden kautta pääsee helpommin mm. valmentajauralle, sekä 

Criminal Law. 

 

Amerikkalainen tutkinto on Suomessakin tietyistä 

syistä arvostettu. USA:n opiskelijaurheilija-

markkinoiden rimaa on viime vuosina nostettu. 

Enää ei riitä, että olet käynyt englannin kielen 

kurssit Suomessa, vaan nyt kahden ensimmäisen 

vuoden aikana pitää lukiossa suorittaa tietty määrä 

kursseja. Muutoin I divisioonassa pelaaminen on 

lähes mahdotonta. NCAA:ssa luodaan koko ajan 

lisää sääntöjä, jotka muistuttavat protektionismia 

pyrkiessään parantamaan omien eli 

amerikkalaistaustaisten opiskelijaurheilijoiden 

mahdollisuuksia saada erittäin kilpailtuja 

urheilustipendejä. 
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SAT ja SAT subject - testit 
SAT with Essay -testi on kriittistä luku- ja kirjoitustaitoja sekä matemaattisia taitoja 

mittaava yleinen tasotesti, jonka avulla arviidaan opiskelijan kykyä menestyä 

yliopisto-opinnoissa. SAT-testin edellä mainittujen eri osioiden kokonaiskesto on 200 

min. SAT Subject -testi on yliopistojen opiskelijavalinnoissaan käyttämiä alakohtaisia 

testejä, jotka mittaavat tietyn aihealueen tai oppiaineen hallintaa, esim. kielet, 

biologia, fysiikka, historia. SAT Subject -testissä on aikaa 60 min / per aihe, max 

kolme (3) aihetta / per testikerta (http://sat.collegeboard.com/register/s at-

international-dates).  

Ilmoittautuminen testeihin on helpointa tehdä SAT:n kotisivuilla 

osoitteessa www.collegeboard.org. Kannattaa ottaa huomioon, että Your High 

School-listauksesta ei löydy kuin muutama suomalainen lukio. Valitse ”Outside the 

US”, Country-listauksesta ”Finland” ja paina ”Search for High Schools”. Tämän 

jälkeen alla tulee kolmen suomalaisen lukion nimi ja listauksen yläpuolella oikeassa 

reunassa on teksti ”Can’t find your high school?”. Valitsemalla tämän aukeaa 

pikkuikkuna, josta valitset ”My high school is not listed”. Huomaathan 

ilmoittautuessasi, että International School of Helsinki myös järjestää SAT-testejä. 

Ennakkoon valmistautumista varten katso vastauksia yleisimpiin kysymyksiin 

osoitteesta http://sat.collegeboard.com/help 

 

Akateeminen edistyminen – APR rate 
Keväällä 2016 UCF:n urheilijoiden akateeminen menestys sai lisäpontta. 

Luokkahuoneissa tehty työ kantoi tulosta ja akateemista edistymistä mittaavassa 

yliopistourheilun kattojärjestön NCAA:n APR -mittauksessa (Academic Progress 

Rate) 2014-2015 University of Central Floridan urheilijat nousivat FBS yliopistojen 

vertailussa sijalle yksitoista koko maassa sekä sijalle kuusi, jos sotilasakatemioita ei 

lasketa mukaan. Lisäksi NCAA rankkasi UCF:n sijalle 27 divisioona I- koulujen (FBS 

ja FCS) joukossa.  Akateemista edistymistä on mitattu vuodesta 2003 lähtien. APR 

vastuuttaa yliopistot huolehtimaan jokaisen opiskelijaurheilijan akateemisesta 

menestyksestä lukuvuoden aikana. Verrattuna muihin Floridan yliopistoihin, UCF on 

ollut viimeisessä kolmessa mittauksessa 

osavaltionsa paras. Akateemisella 

menestyksellä mitattuna kolme parasta 

yliopistoa ovat Duke, Minnesota ja 

Northwestern.  

 

http://sat.collegeboard.com/register/sat-international-dates).%20%0B#_blank
http://sat.collegeboard.com/register/sat-international-dates).%20%0B#_blank
http://www.collegeboard.org/#_blank
http://sat.collegeboard.com/help#_blank
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Pelaajien värväys (recruiting) – Sean Dillon, Director of Player Personnel 
 

Valparaison yliopiston entinen tukimies Sean Dillon on amerikkalaisen jalkapallon 

yliopistovärväämisen nousevia kykyjä. Dillon toimi vuosina 

2012-2015 Oregonin yliopiston värvääjänä vastuualueenaan 

high schoolit. Oregon Ducksin recruiting assistantina hän 

toimi vuodet 2009-2012. Tällä hetkellä (kevät 2016) Central 

Floridan yliopisto värvää 2017 junioreita sekä 2018 

sophmoreja. Värväys toimii 2-3 vuotta etuajassa. Kilpailu 

värväysmarkkinoilla on kovaa ja värvääjät reagoivat nopeasti 

uusiin high school –pelaajiin, jotka nähdään potentiaalisina 

värvättävinä. 

Vas. Sean Dillon 

UCF:n keskushyökkääjävalmentaja Ryan Held on keskittynyt viimeiset viisi vuotta 

junior college –pelaajien värväämiseen. Junior college (juco) on coach Heldin 

mielestä hyvä väylä. Siellä pelaajat oppivat lisää jalkapallosta, opiskelussa on 

pienemmät luokat ja opinnot eivät heti ole niin vaativia. Kansasissa, Oklahomassa, 

Texasissa, Arizonassa junior college -opintoihin voi saada stipendejä. Kaliforniassa 

juco-jalkapallo on tasokasta, mutta osavaltion ulkopuolisille opiskelijoille kallista. 

 

Held löysi Chris Mulumban internetin kautta, tosin tieto suomalaisesta juco-

pelaajasta tuli hyvin myöhäisessä vaiheessa. Värväystyö tehtiinkin sitten UCF:n 

toimesta täydellä teholla mm. siten, että Chrisin isälle soitti ranskaa puhuva coach 

Dewitt UCF:sta. Näin kaikki yliopistourheilemiseen liittyvät tärkeät asiat saatiin 

selvitettyä heti myös suoraan perheelle. 

  

UCF:lla on tietopankki, jossa heillä on värväystoiminnan pääkohteina olevien 

Floridan ja Georgian high school –prospektit. Maanlaajuinen värväystoiminta 

kohdistuu ensisijaisesti pelinrakentajiin ja tight endeihin. Lisäksi junior college -

pelaajia seurataan maanlaajuisesti. 2018 värväysluokkaa varten Central Florida saa 

videoita elo-lokakuussa 2016. 

 

Värväyksen perustana on otteluvideot. Sean Dillon aloittaa videoiden evaluoinnin 

elokuussa ja hänellä on arviolta 700 värvättävän nauhat katsottavana. Highlights -

nauha on hyvä lisä, mutta tärkeämpää on saada värvättävistä kolme koko ottelun 

kestävää otteluvideota (josta näkyy pelaajan kaikki omat yritykset). Eurooppalaisilla 
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nuorilla on tässä asiassa haastetta kolmen hyvän ottelun videon lähettämisessä 

Hudl:n kautta. 

 

Netti, sosiaalinen media ja tiedon yleinen saatavuus on johtanut siihen, että pelaajia 

ei voi enää piilotella. Näin ollen pelaajien värvääminen on muuttunut avoimemmaksi. 

Yliopistot löytävät pelaajat nopeasti, kuten Chris Mulumban tapauksessa, ja tämän 

jälkeen kilpailu on värväreiden välistä ja menestys riippuu monesta tekijästä, mm. 

värvääjän ammattitaidosta.  

 

Kaikki pelipaikkavalmentajat ovat määritelleet tiettyjä 

ominaisuuksia omalle pelipaikalleen. Yhteinen ominaisuus 

jokaiselle pelipaikalle oli toughness (kovuus).  Esimerkiksi 

pituus pelinrakentajien kriteerinä riippuu kunkin vuoden 

värväysluokan ehdokkaista. Muita pelinrakentajan kohdalla 

tarkasteltavia ominaisuuksia ovat urheilullisuus, nopeus ja hyvä 

heittomekaniikka. Sisempien laitahyökkääjien (tight end) pituus 

tulee olla + 191cm ja hyvä iskutehokkuus hyökkäyspisteessä. 

Laitahyökkääjiltä edellytetään hyviä taitoja pallon kanssa, 

räjähtävyyttä ja nopeutta. Hyökkäyslinjamiehiltä on löydyttävä alaraajojen 

elastisuutta, hyvää tasapainoa, vartalon kontrollikykyä ja pituus on oltava vähintään 

+188 cm.  

 

Keskushyökkääjien toivottavia ominaisuuksia ovat iskunkestävyys ja kiihtyvyys.  

Noseguardilta halutaan räjähtävyyttä ja nopeutta/vikkelyyttä lyhyen alueen 

liikkumisessa, ja lisäksi ”nosen” pituuden tulisi olla 185 cm ja paino vähintään 129 kg. 

Puolustuslinjan reunoilla (end ja tackle) etsitty pituus on +191cm ja paino + 117kg, 

sekä riittävää nopeutta pallollisen pelaajan takaa-ajamiseen sekä kykyä 

hyökkäyspelaajien blokeista selviämiseen. Ulommilta tukimiehiltä edellytetään 

nopeutta,rajuutta ja suunnanmuutoskykyä. Sisemmillä tukimiehillä täytyy olla 

taklauskykyä ja vaistoilla pelaamisen kykyä sekä paino + 97 kg. Ideaali safety on 

vähintään 183 cm pitkä ja hänellä on erinomainen suunnanmuutoskyky, kovuutta ja 

hyvät pallonkäsittelytaidot. Kulmapuolustajilta edellytetään lantionkäyttöä, hyvää 

liikkumiskykyä ja pallonkäsittelytaitoja. 

 

Yliopistojoukkueen pelisysteemi määrittelee pitkälti pelaajien värväämistä. 

Päävärväri Sean Dillon arvioi pelipaikkavalmentajilta saamansa listan mukaisesti 
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tarjolla olevia pelaajia läpi. Esimerkiksi 2016 vuonna UCF Knights hakee single back 

-hyökkäykseensä sopivia pallonkantajia. Pelkkä jalkapallotaito ei kuitenkaan ratkaise, 

vaan Central Floridaan halutaan ”hyviä tyyppejä”. Ennen kuin pelivideoita katsotaan 

ja stipenditarjouksia tehdään, Dillon on yhteydessä pelaajan opinto-ohjaajan, 

tarkistaa high school arvosanat sekä sosiaalisen median pelaajan kohdalta. Lisäksi 

hän haastattelee valmentajia, ja jos sen jälkeen kaikki näyttää hyvältä, hän esittelee 

pelaajan nauhat pelipaikkavalmentajalle. 

 

Esimerkiksi, kun eräs 

värväyslistalla ollut takamies 

esiintyi Twitter-kuvassa ampuma-

aseen kanssa, niin kiinnostus 

pelaajaa kohtaan katosi. Pelkästään 

kuvan perusteella kyseessä olevan 

henkilön arvioitiin aiheuttavan 

ongelmia myös yliopistossa – 

lupaava takamies siis luokiteltiin 

riskitapaukseksi. Värväyksestä 

vastaavien on oltava tarkkana, sillä 

huonon värväyksen takia voi 

menettää työpaikkansa.  

 

Värväämiselle on tietyt aikaikkunat vuoden aikana. UCF:n jokaisella valmentajalla on 

oma maantieteellinen alueensa Floridassa, jonka high schooleissa hän vierailee. Myös 

niissä kouluissa, joissa ei kyseisenä vuonna välttämättä ole stipenditasoisia pelaajia. 

UCF:n valmentajat haluavat pitää yhteyttä kaikkiin valmentajiin. Floridan osavaltiosa 

on noin 750 high schoolia. Suomalaispelaajille helpoin tapa saada UCF:n värväreiden 

huomiota, on pelata vaihto-oppilasvuotena floridalaisessa high schoolissa. 

  

Red shirt –järjestelmä on yksi mahdollisuus auttaa esim. suomalaispelaajaa 

sopeutumaan 1 divisioonan yliopistojalkapalloon. Esimerkiksi pitkä pelaaja ehtii 

reilun vuoden aikana nostamaan painoja, keräämään sopivasti lihasmassaa ja painoa 

tulevia koitoksia varten. UCF:n red shirt -aikajänne on 16 kuukautta, joka koostuu 

freshman-vuodesta ja siihen lisättävästä off-season -periodista. Pelaajien 

tulevaisuuspotentiaalia arvellaan tämän aikajakson puitteissa.  
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2.0 GPA -tason pelaaja ottaa ohjausta ja opintoihin liittyvää apua vastaan, jolloin 

oppimiskehitys on nouseva. Pelaaja, joka ei panosta opiskeluun, ei myöskään 

kiinnosta UCF:n valmentajia. Jos pelaaja tulee hyvästä high schoolista, perustekniikat 

ovat yleensä kunnossa. Tough, pelaa loppuun, hänellä on kova asenne, jalkatyö on 

riittävää, ja hän yrittää loppuun asti. Pelaajalle voidaan opettaa taitoja ja laji- sekä 

pelipaikkakohtaista tekniikkaa joka tapauksessa. Pelinrakentajien kohdalla on eri 

tilanne, koska aikaa perusvalmentamiseen ei ole riittävästi. Taidot on oltava jo 

valmiina, esim. mekaniikka ja pallonheittämiseen liittyvä tekniikka jne. Sen sijaan 

esimerkiksi hyökkäyslinjan suhteen tilanne on toinen - pelaajien kehittäminen on 

mahdollista lyhyessä ajassa. 

 

Sean Dillon saapui Orlandoon vasta helmikuussa 2016, jolloin hän arvioi, että 

värväykseen oli aikaa 2,5 kuukautta. Hän loi tietopankin, katsoi floridalaisia ja 

georgialaisia v. 2017 lupaavia värväyskohteita. Dillon katsoi ensin jokaisen pelipaikan 

värvättäviä. Tämän jälkeen pelipaikkakohtainen valmentaja katsoi videot ja jos hän 

oli innostunut, päävalmentaja Scott Frost tarkasti myös videot. Jos kiinnostus heräsi, 

Sean Dillon teki tarkastukset, ja jos mitään epämääräistä ei ilmennyt, koko 

valmennushenkilöstö katsoi videot. Näin UCF on toiminut kevään 2016 onnistuen 

hyvin. Täsmähankinta on mm. hawaijilainen pelinrakentaja Milton McKenzie, joka 

saatiin mutkan kautta Oregonista. 

 

Dillon saa viitisenkymmentä sähköpostia UCF:ssa pelaamisesta kiinnostuneilta 

pelaajilta. NCAA:n sääntöjen mukaan esim. pelivuodet seurajoukkueessa (club team) 

vähentävät pelaamiseen ja stipendiin oikeuttavien opiskeluvuosien määrää, ei 

niinkään pelaajan ikä. 

 

Kesäleirit ovat yksi väylä urheilustipendiä hakeville pelaajille esittäytyä UCF:n 

valmentajille. Kesällä 2016 Central Florida järjestää leirit 10.6. pelipaikkaleiripäivän 

(75$), kaksi team-leiriä 16.-19.6. ja 23.-26.6. ja team-leirin (285$ majoituksella 

(ilman majoitusta 205$), sekä 26.6. leiripäivän potkaisijoille (75$). 
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Opiskelijaurheilijan sitoutuminen yliopistourheiluun 

 

High schoolista collegeen siirtyminen on nuorelle iso muutos. Ero perheestä ja ystä-

vistä ja ensimmäistä kertaa omillaan olo tekevät asioista monimutkaisempia. Ensim-

mäinen iso askel on sitoutua urheilijan elämänrytmiin yliopistotasolla. 

Oman high school valmentajan suositukset ovat avainasemassa matkalla yliopistour-

heilijaksi. High school valmentajalla on aitiopaikka ei vain urheilijan pelaamisen ar-

vioinnin suhteen, vaan myös siihen miten pelaaja käsittelee vastoinkäymisiä, millai-

nen asenne, luonne ja työmoraali hänellä on. 

High school coachilla on yleensä neljän tai useamman vuoden kokemus urheilijasta. 

Yliopistovärvärit kontaktoivat myös koulun hallintoa, opettajia, sihteereitä jopa ta-

lonmiehiä saadakseen kattavan kuvan urheilijasta.  

High school -pelaaja saattaa olla kotikaupunkinsa yksi tunnistetuimpia kasvoja. Yli-

opistossa tilanne muuttuu, kun joukkue koostuu 99 prosenttisesti vastaavan tasoisista 

high school -tähtipelaajista. Uuteen hierarkiaan totuttelu vaatii myös asennotumista. 

Tähtiaseman saavuttaminen vaatii töitä ja on usein pitkän matkan päässä freshman 

pelaajille.  

 

Urheilijaopiskelijan vaativa rooli 

 

Lähes kaikki yliopisto freshmanit eli ensimmäisen vuoden opiskelijat asuvat ja elävät 

elämäänsä aika lailla yksin. Sen johdosta monenlaisia houkutuksia tulee esille vas-

tuunoton ohessa. Elämä yliopistossa tuo lisää aikaa videopeleille, juhlimiseen, alko-

holin käyttöön, pikaruoan käyttöön päivittäin sekä monen muun asian suhteen. Ajan-

hallinnan uusi opettelu on olennaista vaativan opiskelijaurheilijan menestyksekkää-

seen toteutukseen. Ajan jakaminen luentojen, harjoitusten, omatoimisen harjoittelun 

ja opiskelun ja vastuullisen sosiaalisen elämän sekä riittävän unen suhteen ilman ai-

kuisen valvovaa silmää voi joillekin opiskelijaurheilijoille muodostua vaikeaksi haas-

teeksi. Sitoutumisen taso opiskeluun ja urheiluun ovat korkeat ja tämän ymmärtämi-

nen vaatii aina henkilökohtaisia uhrauksia. Valintoja joita normaalin opiskelijana ei 

tarvitse tehdä. Urheilijaopiskelijalta odotetaan paljon ja jos näitä odotuksia ei ym-

märrä tai sisäistetä, on tällöin tavallinen opiskelu toimivampi vaihtoehto. 
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Kaikki mitä teet – edustat yliopistoa 

Jalkapallon pelaajat ovat aina mikroskooppisen tarkkailun alaisia riippumatta 

campuksen koosta. Jos opiskelijaurheilija tekee ns. vääriä päätöksiä, niin vaikutukset 

eivät kohdistu pelkästään häneen vaan puheet ympäri campusta leviävät hetkessä. 

”Kuulitko mitä se yksi futispelaaja teki”, oikein tai väärin näin tapahtuu niin isoilla 

kuin pienillä campuksilla. Sama koskee myös sosiaalista mediaa. Tästä syystä 

recruiting-vaiheessa valmentajat tutkivat pelaajan facebook, twitter, instagram jne. 

tilit hyvin tarkkaan.  

Yliopistovalmentajat haluavat nähdä nämä seitsemän asiaa värvättävien pelaajien 

sosiaalisen median tileiltä: 

Pelaajan luonne on yhtä tärkeä kuin lahjakkuus  

Valmentajan haluavat varmasti rostereihinsa parasta mahdollista talenttia, mutta he 

pitävät kirkkaana mielessään myös sen miten pelaaja soveltuu joukkueen dynamiik-

kaan. Useimmat valmentajat ottavat ilolla kovaa työntekoon tottuneen urheilijan, 

joka on lahjakkuudeltaan keskinkertaisen tai sen yläpuolella mutta omaa loistava 

luonteen. Hänen sopeutumisensa campus-elämään onnistuu varmemmin.  
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Disney ja jenkkifutis 
Kun saapuu Orlandon kansainväliselle lentokentälle, ei voi välttyä Disney-yhtiön 

näkyvyydeltä. Yhtiön perustaja Walt Disney antoi 1960-luvun alussa neuvon 

yliopiston perustajille hankkia maata paikasta, jossa on tilaa kasvaa. UCF:n campus 

on rakennettu entisen rämeen päälle ja se onkin todella laaja 79 hehtaaria käsittävä 

kokonaisuus, jossa kaupungin rajat ja rakennuskanta eivät ole esteinä rakentamiselle 

ym. laajenemiselle. Disney teki yhteistyötä saksalaistaustaisen Siemens yhtiön 

kanssa, mistä johtuen UCF:lla onkin perinteikäs ja arvostettu insinöörikoulutus. 45 

minuutin päässä hurisevat Disney Worldin teema-puistot tekevät yhteistyötä 

yliopiston kanssa. Disney –yhtiöt työllistävät paljon entisiä sekä nykyisiä 

lopputyötään tekeviä UCF:n opiskelijoita. Disney-yhtiö on niin ikään mahtitekijä 

urheilumaailmassa, jossa se omistaa mm. ESPN mediayhtymän. 

Suomalaisen valmennusryhmän oli tarkoitus käydä seuraamassa NFL-pelaajien pre-

season harjoituksia, joita tehdään Disneyn tallilla 

valmentajien ohjaamina. Tiukka aikataulu esti 

lopulta tämän vierailun. 

Pop Warner Super Bowlin kotiareena ja Drew 

Breesin Passing Academy sijaitsevat Disneyn 

ESPN Wide World of Sports -teemapuistossa. 

2013 vuodesta lähtien järjestetty Drew Brees 

Passing Academy on järjestänyt 7 vs 7-turnauksen 

ja leirin high school -joukkueille, joita osallistuu eri Yhdysvaltojen osista 

tapahtumaan.  

1987 Super Bowl XXI:n MVP-pelaaja New York Giants pelinrakentaja Phil Simms 

vastasi juostessaan pois kentältä kysymykseen: "Phil Simms, voitit juuri Super 

Bowlin, mitä aiot tehdä seuraavaksi? Hänen hymyilevin kasvoin annettu 

vastauksensa: "Aion mennä DisneyWorldiin!" vaikutti improvisoidulta vastaukselta. 

Kuitenkin kaikki tämä oli ennakkoon käsikirjoitettu ja Simms sai yhden virkkeen 

lausunnostaan 75 000 dollaria korvauksia. Lauseesta tuli kansallinen slogan, jota 

parodioitiin laajalti TV:ssä, elokuvissa sekä mainoksissa. Disneyn toimitusjohtaja 

Michael Eisnerin vaimo Jane oli keksinyt idean tähän. Sama kuolematon lause on 

käytössä edelleenkin versioituna ”olen menossa Disney Landiin”.  

 

Walt Disneyn vanhin tytär Diane kävi yliopistoa University of Southern Californiassa 

(USC), jossa hän tapasi tulevan miehensä Ron Millerin. Miller oli lupaava tight end 

yliopiston jalkapallojoukkueessa, joka pelasi myös NFL:ssa vuoden 1956 Los Angeles 
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Ramsissa. Walt Disney otti Millerin siipiensä suojaan, ja Miller meni Dianen kanssa 

naimisiin jättäen collegen aikaisessa vaiheessa, kun pääsi ammattilaiseksi. Disney 

näki yhdessä ottelussa Millerin saavan kovan iskun ja jääden makaamaan kentälle. 

Disney ehdottikin, että Miller jättäisi jalkapallon ja siirtyisi Disney Studioiden 

palvelukseen. Milleristä tulikin Walt Disneyn seuraaja vuonna 1967, kun Disney kuoli.  

Millerin kuoppainen tie Disneyn johdossa päättyi 1984. Hän ehti kuitenkin 

lanseeraamaan Disney Channel and Touchstone Pictures yhtiöt.  

 

ABC kanavalla oli hallussaan amerikkalainen instituutio "Monday Night Football", 

kun Disney hankki yhtiön vuonna 1996. Juontaja Howard Cosell oli shown 

ensimmäinen tähti, ja ohjelman vetovoimaisuus on säilynyt. 2002 instituutio John 

Madden ja Al Michaels aloittivat traditionaalisen toimintansa selostajina NFL-

aitiossa. 

 

UCF soccer-stipendiaatit Suomesta 
Helsinkiläinen 21-vuotias Matias Pyysalo on ollut UCF:n soccer-joukkueen 

aloitusmiehistössä kahden vuoden ajan. Matias pelasi Suomessa HJK:ssa ja on ollut 

mukana Suomen jalkapallon U16, U18 ja U19 ikäkausimaajoukkueissa. Stipendin 

Central Floridaan hän sai heti lukion jälkeen valmentaja Antti Laitisen kontaktien 

kautta. Matias kertoi ennakkoon lähettäneensä UCF valmentajalle yhden ottelun.  

 

Kuopiolainen Joel Vartiainen puolestaan valmistui 2013 lukiosta, piti yhden 

välivuoden ja opiskeli ammattikorkeakoulussa toisen vuoden ennen Orlandoon tuloa. 

Veikkausliigassa Vartiainen teki muutaman maalin KUPS:in riveissä.  Joelin 

pelioikeusvuosista NCAA nappasi yhden pois, mutta hänellä ei ollut tietoa johtuiko se 

veikkausliigasta vai opiskeluvuodesta. Vartiainen aikoo valmistua 3,5 vuodessa, 

jolloin stipendivuoden menettäminen ei haittaa, sillä kesälukukauden kursseilla ja 

Suomeen suoritettujen opintojen hyväksi luvuilla homma onnistuu. 22-vuotias Joel 

Vartiainen ei lähettänyt videoita, vaan suositukset tulivat Antti Laitisen kautta. 

Pääsarjatason ottelut ovat katsottavissa myös netissä.  

 

Molemmat suomalaisnuorukaiset opiskelevat urheiluhallintoa ja kauppatieteitä. 

Harjoituksia on jokaisena arkiaamuna. Amerikkalainen elämäntapa on avoin ja 

ihmisiin on helppo tutustua. Näin sosiaalinen tukiverkosto muodostuu nopeasti 

urheilijoiden kesken. Asuntolassa on kolmen eri lajin harrastajia. Jokaisella on oma 

huone ja yhteinen keittiö. Huone maksaa 9000 dollaria/lukukausi ei stipendin 
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omaavalle opiskelijalle. Joel ja Matias saavat ruokailua varten pari kertaa 

lukukaudessa tukirahaa, joka kuluu pääasiassa ruokailuun. Campus-alueella on 

turvallista asua. Alueella on ainoastaan yksi baari, josta saa alkoholia. Urheilijat eivät 

voi liittyä oppilaskuntiin ja ns. Delta-jengi -elokuvan tyylinen opiskelijaelämä on 

taaksejäänyttä. Amerikkalaisessa yliopistossa Joel eikä Matias ole kohdanneet mitään 

varsinaisia ongelmia. Englannin kieli ja sen puhuminen kehittyy nopeasti, vaikka 

taustalla on lukio-opinnot. Mahdollista kiusaamista ja yksilöön kohdistuvaa häirintää 

tutkitaan ja kysellään opiskelijoilta. Urheilijat ovat etuoikeutettuja ja arvostettuja 

Central Floridan yliopistoyhteisössä. 

 

Professoreiden skaala on kirjava, mutta pääasiallisesti monimuotoinen opetus on 

tasokasta. Tukiopetus on järjestetty loistavasti ja sitä saa mitä tahansa kurssia varten, 

paitsi ei ns. life coaching -tarkoitusta varten. Urheilijoille tukiopetus on ilmaista ja 

sitä saa niin paljon kuin kukin haluaa, ja ajankohdan voi itse päättää.  Keväällä opinto-

ohjaaja tavataan viikoittain ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tapahtuu tällöin.  

 

Joel ja Matias sanovat suoraan, että jenkkifutisjoukkueen kaikki pelaajat eivät 

välttämättä ole ”aivan neroja”, eikä heidän opintovalmiutensa ole korkealla. Samoilla 

kursseilla olleiden joidenkin jenkkifutareiden opintomotivaatio on kyseenalainen ja 

he saavatkin todella paljon ohjauksellista apua eri tahoilta.  

 

UCF:n miesten soccer -joukkueen neljästätoista stipendiaatista tulee puolet USA:n 

ulkopuolelta. Naisten joukkueessa pelaa myös kaksi suomalaista Vera Varis Vantaalta 

ja Katarina Naumanen Kuopiosta. Amerikkalaisen jalkapallon ex-ammattilainen 

Matti Lindholm toimii nykyisin mm. golfin fysiikkavalmennuksen parissa. Hänen 

valmennettavansa Linus Väisänen valmistui UCF:stä keväällä 2015 ja on nyt siirtynyt 

golf-ammattilaiseksi. 

 

Molemmat suomalaispelaajat toteavat, että amerikkalainen soccer-valmennus on 

tuonut heille lisää röyhkeyttä ja fyysisyyttä pelaajina. Tempo on kova ja pelaajat 

juoksevat paljon. Valmennuksen taso heittelee ja poikien mielestä valmentajan 

ammattitaito on välillä kyseenalainen. Pelitaktiikka soccerissa on Euroopassa 

korkeammalla tasolla, USA:ssa fysiikka ja kova yrittäminen ovat päällimmäisinä. 

Elokuussa pre-seasonin aikaan harjoitellaan kaksi viikkoa kahdesti päivässä NCAA:n 

sääntöjen mukaan. Klo 14 aurinko on elokuussa uuvuttava ja leirit ovat raskaita. 
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”Ei voi valittaa”, toteavat Matias Pyysalo ja Joel Vartiainen hymyillen yhteen ääneen 

viihtyvyydestä Central Floridassa. Molempien yhtenä tavoitteena opintojen jälkeen 

on pelata ammattilaisina USA:ssa. UCF:sta on varauksia mm. Orlando Cityn 

ammattilaisjoukkueeseen. Yliopistojoukkueen menestys lisää 

ammattilaisvärväreiden kiinnostusta.  SAJL:n suomalaisdelegaatio pyysi pilke 

silmäkulmassa järjestämään Chris Mulumballe juhannusjuhlat Central Floridan 

”haalilla” (finnenglish = hall). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vas. Matias Pyysalo ja Joel Vartiainen. 
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Lopuksi 
Testattu siltamalli sopii hyvin ohjauskeskustelun välineeksi edellä kuvatussa tilan-

teessa, sillä – näin voi alustavan kartoituksen perusteella sanoa – nuorilla opiskeli-

jaurheilijoilla on halu jatkaa toisen asteen jälkeisiä opintoja ja pelaamista pohjois-

amerikkalaisessa yliopistossa, mutta siirtymävaiheeseen ennen opintojen aloitta-

mista liittyy paljon epätietoisuutta ja käytännön asioiden hoitamiseen liittyviä kysy-

myksiä. Oikeanlaisen ohjauksen tarjoaminen ei ole mahdollista ilman ohjauksen tar-

peiden arviointia, sillä nuoret ja heidän yksilölliset tarpeensa ovat erilaisia, vaikka ta-

voite päästä opiskelemaan ja pelaamaan amerikkalaista jalkapalloa yliopistossa kuu-

lostaa samalta. 

  

Ohjauskeskusteluja suunniteltaessa vertaisuus on hyvä voimavara, jota kannattaa 

hyödyntää pienryhmäkeskustelujen avulla. Sen pohjalta esiin nousevat henkilökoh-

taisemmat kysymykset voidaan käsitellä tämän jälkeen yksilökeskusteluissa.  

  

Käytetty ohjaustarvearviointi ja siihen liittyvä keskustelu vievät vuorovaikusta nuor-

ten itsearvioinnin suuntaan, ohjaten henkilöiden kognitiivisia prosesseja, jolloin he 

joutuvat arvioimaan omaa motivaatiotaan opiskella ja pelata sekä tulevat vähitellen 

tietoisiksi omista ura- ja koulutusvalintaan liittyvistä valinnoista ja päätöksistä sekä 

näitä päätöksiä mahdollisesti haittaavista seikoista. Motivaatiotekijöiden avaaminen 

vähentää myös mahdollisia opintojen keskeyttämisiä tulevaisuudessa.  

  

Siltamallin käyttö tarjoaa hyvän työkalun hah-

mottaa tässäkin käsikirjassa kuvattuja siirtymä-

vaiheita sekä kirkastaa nuoren opiskelijaurheili-

jan tavoitetta "joen - tai tässä tapauksessa - val-

tameren toisella puolen".  

 

Jyrki E. Lempinen 
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