OPISKELU POHJOISAMERIKASSA
Heikki Halttunen / SAJL

STIPENDIT YHDYSVALLOISSA
- yli 800 yliopistoa, joissa pelataan amerikkalaista jalkapalloa
- 90 % stipendeistä on div I tason yliopistojen ulkopuolella
- vain 2% saa high school koululaisista saa urheilustipendin
- III-divisioonan yliopistoissa ei urheilustipendejä, mutta muutoin paljon
Mahdollisuuksia saada huokea opiskelu (muut stipendit)
Stipendejä suunnilleen:
1D FBS 85 stipendiä X 128 yliopistoa = 10 885
1D FCS 63 stipendiä X 125 yliopistoa = 7875
2D 36 stipendiä X 148 yliopistoa = 5328
3D ei stipendejä, 237 yliopistoa, 22 000 pelaajaa
NAIA 24 stipendiä X 84 yliopistoa = 2016
NJCAA 85 stipendiä X 68 yliopistoa = 5780

POHJOISMAISIA PELAAJIA YLIOPISTOSARJOISSA
Tanskalaiset:

OL Andreas Knappe University of Connecticut (1D)
OL Joachim Cristensen Wagner (1D FCS)
OL Hjalte Froholdt University of Arkansas (1D)
QB Christian Carlsen Elmhurst College (3D)
K Simon Mathiesen Nortwestern Missouri State (2D)
OT Steven Nielsen Eastern Michigan/Western Michigan/Buffalo/Ball State 2016
OL Frederik Fabricius Eastern Michigan 2016
Ruotsalaiset:
OT David Hedelin, Purdue 1D
OG Sebastian Johansson, Marshall 1D
RB Oscar Nevermann University of North Dakota
QB Jordan Genmark Heat Oregon/Nevada/Boston/Cal 1D
OL Markus Torpman Minnesota State
DT Mark Rosenquist Grand Valley State 2D

KUINKA HYVÄ URHEILIJA PITÄÄ OLLA
SAADAKSEEN STIPENDIN
Vaikea antaa yksiselitteistä vastausta, sillä tilanne on aina tapauskohtainen.
Kaikki eivät saa stipendejä. Suomesta pitäisi olla nuorisomaajoukkuetasoa. Silti löytyy
poikkeuksia, amerikkalainen jalkapallo on todella kilpailtua. Amerikkalaiset valmentajat
Ovat seuranneet paikallisia high school -pelaajia muutaman vuoden. Pelaaja-recruitingon myös businesta.
Urheilijan ei suinkaan tarvitse olla lajissaan ikäluokkansa huippua.
1-divisioonaan on todella vaikea saada stipendiä.
Henri Jussila / UNLV 2013Chris Mulumba / DIV I 20172015- Ilari Laine North Dakota State ScienceJuCo
2016- Oliver VasanojaUni of Wisconsin- La Crosse Div 3
2016- Heikki MiettinenAverett College Div 3
2016- Sebastian Juuri Averett College Div 3
2016- Ville Valasti Diablo Valley JuCo

OPISKELEN JO SUOMESSA
– USA:HAN URHEILIJASTIPENDIAATIKSI
Joissakin tapauksissa korkeakouluissa jo opiskelevat suomalaiset urheilevat nuoret ovat jopa
halutumpia urheilijoita kuin ns. normaalit urheilijat suoraan lukiosta. Useasti Amerikkalaisiin
yliopistoihin on helpompi päästä jo korkeakoulussa opiskelevana ja heidän edustusoikeus asiat
ovat myös useammin helpommin hoidettavissa.
On myös mahdollista lähteä vaihtoon vuodeksi korkeakoulusta Suomesta. Tällöin opiskelijan
täytyy ilmoittautua poissaolevaksi suomalaisessa instituutiossa ja suorittaa opintoja
Yhdysvaltalaisessa yliopistossa.
Myös maisterin opinnot järjestyvät urheilustipendillä, jos kandi vaiheen opiskelut on saanut
valmiiksi aikataulun mukaisessa ajassa.
Jyväskylän yliopisto – Pitt State, Kansas
ISEP

YLIOPISTOJEN EROT
JA VALINTA
USA:ssa on yli 4000 yliopistoa. Kaikkia korkeakouluja arvioidaan kansainvälisesti ja kansallisesti,

mutta opiskelijan kannalta tärkeämpää olisi oppilaitoksen alakohtainen osaaminen, ei niinkään
koko korkeakoulun arviointi.
Erilaisia kansainvälisiä ranking-taulukoita lukiessa on hyvä kiinnittää huomiota arviointikriteereihin. Tulokset perustuvat yleensä tieteellisiin ansioihin, kuten julkaistujen tutkimusten tai
Nobel-voittajien määrään.
Ranking-listoja on kritisoitu kärkevästi arviointikriteerien valinnasta ja onkin hyvä huomata, että
monelta listalta on jäänyt pois hyviä, mutta ei niin kansainvälisiä, tai vähän mutta laadukkaita
tieteellisiä julkaisuja tuottavia pieniä yliopistoja.
Myös useat erityisesti opetukseen panostavat yliopistot voivat olla hyviä oppilaitoksia korkeakoulututkintoa suorittamaan lähteville vaikka ne eivät ranking-tutkimuksissa sijoitukaan kärkeen.
Ratkaisevaa onkin: onko yliopistossa kiinnostavia opintolinjoja
Mitä kouluvuosi maksaa, millaisia stipendejä on mahdollisuus saada
Millainen taso urheilussa, futiksessa yliopistossa on
Missä yliopisto sijaitsee, iso/pieni, etelä/pohjoinen ...

USA:LAISEN TUTKINNON VASTAAVUUS
SUOMESSA
Suomen Opetusministeriö hyväksyy ulkomaiset tutkinnot kotimaisia vastaaviksi, jos tutkinto on
suoritettu ns. akkreditoidussa oppilaitoksessa.
Yritykset arvostavat ulkomaista tutkintoa, sillä se antaa yhtiölle vaihtoehtoja
uusien työntekijöiden suhteen. Erilaisten kulttuurien ymmärtäminen on tärkeää
yrityksille ja erilainen tausta opinnoissa katsotaan hyvin arvokkaaksi.
Anssi Nevalainen Averett College
Suomessa jatko-opiskelu Helsingin Kauppakorkeakoulusta
töissä Key Account Manager/Nestlé
Esa Ikonen - Missouri Valley College (NAIA)-Oulun yliopisto Michael Quarshie Columbia University (IVY LEAGUE) -yrittäjä Wellness Foundry
Heikki Luoma/Wisconsin Lutheran(3D)-Performance Analyst at SS&C London, United Kingdom
Max Ehlert – Chabot College, UNLV (1D) - Front Desk Agent, Four Seasons Hotel Las Vegas

HAKU KÄYNTIIN
Hakuprosessi jenkkiyliopistoon kannattaa aloittaa ajoissa, mielellään vähintään 12 kuukautta
aikaisemmin kuin olet suunnitellut aloittavasi opintosi. Tällöin urheilijalla on parhaat
mahdollisuudet urheilustipendiin.
Käytännössä urheilijalla on kaksi mahdollisuutta lähteä:
1) ensimmäinen vaihtoehto on saman vuoden syksynä, kun on valmistunut lukiosta tai sitten sitä
seuraavan vuoden syksynä. Urheilulisenssiä harvoin myönnetään jos lukiosta valmistumisesta on
yli 15 kuukautta, mutta ei se ole mahdotonta.
2) Jos suoritat lukion neljässä vuodessa, niin ota yhteyttä jo kolmannen vuoden
aikana, koska tämä pitää ottaa huomioon lisenssiä hakiessa. USA:ssa luullaan,
että neljässä vuodessa lukionsa suorittaneet ovat "jääneet luokalleen", vaikka
Suomessa, etenkin urheilulukioissa, se on aivan normaalia.
Armeijavuosi ei haittaa hakua. Urheilukoulusta on mennyt USA:han 11 pelaajaa.

GRACE PERIOD – CASE BACKLUND
Hyökkäyksen linjamies Calle Backlundin (s. 1988) oli tarkoitus aloittaa uransa NCAA:n
ykkösdivisioonatasolla UNLV:ssä, mutta toisin kävi. Chabot Collegessa junior college -tasolla
pelannut Backlund sai aivan kauden kynnyksellä ikäviä uutisia, kun selvisi että hänen
Roostersissa pelaamansa Vaahteraliigakaudet olivat syöneet kaksi vuotta hänen nelivuotisesta
yliopistoedustuskelpoisuudestaan.
- Elokuussa 2011 on tullut uusi sääntö edustuskelpoisuuden suhteen, ja minun kauteni 2008 ja
2010 laskettiin mukaan. Eli periaatteessa vuoteni ovat menneet.

HAKUPROSESSIIN LIITTYVIÄ ASIOITA
Urheiluvideo + online athletic resume
Yliopistovalmentajakontaktit / Vaihto-opiskeluun erikoistuneet järjestöt
Yliopistokohtaiset vaatimukset
Vaadittavat kansainväliset kokeet
Yliopistoon hakeminen / rekisteröityminen
Todistusten kääntäminen USA:han sopiviksi
Stipendiasiat
Viisumiasiat
Vakuutusasiat
Lentojen varaaminen
Pelilupaan liittyvät asiat
Vaadittavat kansainväliset kokeet
Yliopistoon hakeminen / rekisteröityminen
Sopimukset
Valmistautuminen lähtöön

VAIHTOEHTO - EUROATHLETE
Euroathlete Oy on suomalainen yritys, joka on välittänyt 25 vuotta opiskelijastipendejä
USA:han. 400 urheilijaa lähtenyt matkaan ja vain kerran palautettu rahat. Palvelumaksu
950€.
Autamme saamaan lukuvuosimaksut kattavan urheilustipendin.
Autamme löytämään sinulle sopivan yliopiston.
Autamme käytännön haussa: kielitesteissä, urheilijaprofiilin rakentamisessa ja
urheilulisenssin hankinnassa.
Ota yhteyttä jo lukion aikana – näin sinulla on parhaimmat mahdollisuudet!
2015/2016 jenkkifutareille stipendejä:
Sebastian Juuri/Lahti Panthers Averett College / McMurry Texas
Joonas Mattila/TAFT Averett College

Juho Illi
EuroAthlete
juho@euroathlete.fi
+358 509101882
www.euroathlete.fi

Opinnot ja fudis Kanadassa
Bachelor-tutkinto
Kanada: 8000 - 10 000 euroa/ vuosi.
Esim. St. Mary´s 9000e/vuosi asuinkustannuksineen
Yhdysvallat: 4500 - 20 000 euroa/ vuosi

DT Kiarash Ghazi Zadeh
Miesten EM-maajoukkue 2010
Univ of British Columbia

Kanadassa on 93 korkea-asteen oppilaitosta. Monien mielestä kanadalaisten elämänmeno ja
vuodenajat muistuttavat suomalaista, joten sopeutuminen maahan on yleensä helppoa.
Asuin- ja elinkustannukset tulevat lisäksi noin 30-40% Suomea halvemmiksi.
Fudis on lähes samaa, 12 miestä, isompi kenttä, 3 yritystä ja enemmän heittoja. Vanier Cupia
tavoittelee 27 yliopistoa vuosittain. Valmennuksen laatu samaa tasoa kuin USA:ssa.
NCAA clearing house -tapaista menettelyä ei ole. Vanhemmalla iällä pelaaminen on mahdollista
myös. Kanadassa Pelivuosia voi olla 5 ja red shirt vuosia 2. USA:ssa pelivuosia on neljä ja red
shirt vuosia 1.
Samanlaista stipendisysteemiä ei ole kuin USA:ssa. 47% CIS opiskelijaurheilijoista saa
urheilustipendin, joka kattaa keskimäärin 52% lukukausimaksuista ja pakollisista maksuista.
On useita olemassa myös muita stipendimahdollisuuksia.

