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0BKoulutukset kehittymisen tukena 

Valmentajakoulutuksia on tarjolla jäsenseurojen 

kilpa- ja harrastevalmentajille ympäri vuoden eri 

puolella Suomea. Kaikki Suomen Cheerleadingliiton 

koulutukset on kehitetty valmentajien ja seurojen 

toiveiden mukaan ja koulutusten tavoite on kehittää 

kokonaisvaltaisesti valmennuksen tasoa Suomessa.  

 

 

 

  

 

 

1B   

 

2BUusi päivitetty 

koulutustarjonta! 

 

3BEtene vapaasti, 

valitse tarpeeseen 

 

4BOsaamisen 

kasvattaminen 

keskiössä 

 

 

 

5BSUOMEN 

CHEERLEADINGLIITTO 

Hämeentie 105 A 

www.scl.fi 

 

 



KOULUTUSTARJONTA 

 

 

  



 

YLEISTÄ INFOA 

 

ETENEMINEN 

 

Liiton uudessa kouluttautumisjärjestelmässä ei ole etenemispakkoa. Muutoksella 

halutaan tukea valmentajien sen hetken kouluttautumistarvetta ja motivoida 

valmentajia itsensä kehittämiseen omien kiinnostusten kautta. Tarjonnasta voi siis 

valita minkä tahansa kurssin, vaikka aiempia koulutuksia ei olisi käynyt. Polku 

antaa suuntaa siitä missä järjestyksessä osia olisi hyvä käydä ja mitä odotetaan 

valmentajan lähtötasosta, kun hän tulee koulutukseen.  

 

NIMIKKEET JA STATUKSET 
 

Seuraamalla koulutuspolun vasemman laidan tuntimääriä ja kokonaisuuksia, 

valmentaja voi saada liiton nimikkeen ja statuksen siltä tasolta. Esimerkiksi 

käymällä SCL VALMENTAJA TASO 1 ryhmästä 12h valinnaisia päiväkursseja sekä 

Valmentajakoulutus taso 1 kurssin lähijaksoineen – saa valmentaja käyttää 

esittelyissään TASO 1 VALMENTAJA- nimikettä.  

Tavoitteena on saada lisää tason 2 ja sitä korkeampaa osaamista omaavia 

valmentajia lajin pariin. Kaikki tason 2 ja sitä korkeammalla tasolla olevat 

valmentajat tullaan merkitsemään liiton nettisivuille.  

 

KORVAAVUUDET 

 

Kaikista vanhoista koulutuksista saa korvaavuuden sitä vastaavasta 

koulutuksesta. Korvaavuuksia voi hakea myös muita liikunta-, kasvatus- ja 

terveydenalan opintoja vastaan. 

 

 

 

 



 

 

KOULUTUSTEN IKÄRAJAT 

 

SCL Apuvalmentaja:  koulutusvuonna 15v. tai vanhempi 

SCL Perustaso:  koulutusvuonna 16v. tai vanhempi 

SCL Taso 1:  koulutusvuonna 17v. tai vanhempi 

SCL Taso 2:  koulutusvuonna 18v. tai vanhempi 

 

OSTOKOULUTUKSET 

 

Kaikki päiväkoulutukset (6h) avataan ostokoulutuksiksi. Seura sopii 

koulutussuunnittelijan kanssa koulutukselle sopivan päivämäärän ja kun siihen on 

löytynyt kouluttajat – se vahvistetaan. Silloin seura on sitoutunut järjestämään 

koulutuksen omalla paikkakunnallaan ja maksamaan koulutuksen minimikulun. 

Minimikulu koulutuksesta seuralle on 15-20 (riippuen tasosta) osallistujan 

osallistumismaksu. Liitto maksaa koulutuksen kouluttajakulut, materiaalit sekä 

tilavuokran (vuokrasumman pitää olla liitolla tiedossa ennakkoon). Myös 

mahdolliset demourheilijoiden kulut tulevat maksettavaksi liitolle. Alueiden sisällä 

toivotaan aktiivista yhteistyötä seurojen kesken ostokoulutuksia suunniteltaessa.  

 

PERUUTUSEHDOT 

 

Ilmoittautuminen Suomen Cheerleadingliiton koulutuksiin on aina sitova, vaikka 

peruutus tehtäisiin ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.  

 

Sairastapauksissa palautamme osallistumismaksun lääkärintodistusta vastaan. 

Lääkärintodistuksen tulee kattaa koulutuksen ajanjakso. Lääkärintodistus tulee 

toimittaa Suomen Cheerleadingliiton toimistolle valmentajan tai seuran 

toimesta viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua koulutuksen 

päättymisestä. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen 

henkilö samasta seurasta. 

 

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjän taholta, mikäli ilmoittautuneita ei ole 

riittävästi. Mikäli Cheerleadingliitto joutuu perumaan tilaisuuden vähäisen 

osallistujamäärän tai kouluttajan sairastumisen vuoksi, hyvitetään osallistujalle 

koko osallistumismaksu. Oikeudet muutoksiin pidetään. 

 

 
   



TERVETULOA VALMENTAJAKSI 

ILMAINEN VERKKOMATERIAALI– UUTUUS!  

Tervetuloa valmentajaksi koulutusmateriaali on jäsenseurojen käyttöön tarkoitettu ilmainen 

tukimateriaali uusien valmentajien aloitukseen. Seuroissa uusi valmentaja saattaa aloittaa 

apuvalmentajana vastuuvalmentajan parina. Materiaali auttaa uransa alussa olevaa 

valmentajaa miettimään itselleen parhaita toimintatapoja valmennustilanteeseen ja siihen 

liittyvien ihmisten kohtaamiseen. Käytä materiaalia itseopiskeluun tai seuran yhteisessä 

valmentajien kaudenaloituksessa. Tilaa: nita.rikstrom(a)scl.fi 

Materiaalin läpikäymiseen aikaa menee n. 1h. Tervetuloa valmennuksen pariin! 

 

 

 

SCL APUVALMENTAJA 

STATUS: SUORITA OHJAUKSEN PERUSTEET CHEER & TANSSI 

 

OHJAUKSEN PERUSTEET CHEER & TANSSI 6h 

Aloitteleva valmentaja saa perusvalmiudet lajin valmentamiseen ja omaan 

kehittymiseensä. Oppimistavoitteena valmentajalle on innostavan ja turvallisen 

ohjaustyylin omaksuminen sekä hyvän ja monipuolisen harjoittelun suunnittelu. 

Valmentaja saa kurssin käytyään pääsyn Active Cheer-materiaalipankkiin ja 

oppii käyttämään tuntisuunnitelmapohjaa.  

70€/hlö ”Loistava valmennuksen starttikoulutus tanssin ja cheerin valmentajille” 

 

/ VALMENTAJAHARJOITTELIJA 



SCL VALMENTAJA PERUSTASO 

STATUS: VALITSE KOLME (6h) PÄIVÄKURSSIA yht. 18h 

 

AKROBATIATEKNIIKKA LEVEL 1-2, 6h 

Akrobatiatekniikka-koulutus valmentajille. Oppimistavoitteena on tuntea 

lajitekniikoiden keskeiset liikkeet ja niiden oikeat suoritustekniikat. Sisällössä on 

myös vinkkejä parhaiksi koetuista akrobatian opetustavoista sekä 

suorittamiseen vaadittavan voiman ja liikkuvuuden saavuttamiseen.  Noin 

puolet kurssista on luokkaopetusta ja puolet käytäntöä.  

70€/hlö 

 

STUNTTITEKNIIKKA LEVEL 1-2, 6h 

Stunttitekniikka-koulutus valmentajille. Oppimistavoitteena on tuntea 

lajitekniikoiden keskeiset liikkeet ja niiden oikeat suoritustekniikat. Sisällössä on 

myös vinkkejä parhaiksi koetuista stunttien opetustavoista sekä suorittamiseen 

vaadittavan voiman ja liikkuvuuden saavuttamiseen.  Noin puolet kurssista on 

luokkaopetusta ja puolet käytäntöä.  

70€/hlö 

 

FYSIIKKAHARJOITTELUN VAIHEET 6h 

Fysiikkaharjoitteluin perusteet antaa tietoa ja ymmärrystä siitä, kuinka 

huomioida fyysiset ominaisuudet harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja hallitsee voiman, nopeuden, 

kestävyyden ja liikkuvuuden kehittämisen pääperiaatteet ja ymmärtää, mitä 

ovat turvalliseen harjoitustilanteeseen liittyvät tekijät. Valmentaja tunnistaa riskit 

liikuntavammojen syntyyn ja toteuttaa niitä ehkäiseviä keinoja valmennuksessa. 

Kurssilla valmentajat pääsevät itse kokeilemaan liikkeitä käytännössä luento-

osuuden lisäksi.  

70€/hlö 

 

 

 



TANSSITEKNIIKKA I, 6h 

Tanssitekniikka-koulutus valmentajille. Oppimistavoitteena on tuntea 

lajitekniikoiden keskeiset liikkeet ja niiden oikeat suoritustekniikat. Sisällössä on 

myös vinkkejä parhaiksi koetuista cheertanssin opetustavoista sekä 

suorittamiseen vaadittavan voiman ja liikkuvuuden saavuttamiseen.  Noin 

puolet kurssista on luokkaopetusta ja puolet käytäntöä.  

70€/hlö 

 

POM-TEKNIIKKA JA SYNKRONISAATIO 6h 

Hyvän pom-tekniikan vaatimukset ja vinkkejä sen harjoitteluun teoriassa ja 

käytännössä. Synkronisaation harjoittelu ja tanssijoiden liikekielen 

yhtenäistäminen.  

70€/hlö 

 

VUOROVAIKUTUSAIDOT JA RYHMÄILMIÖT 6h 

Opi kehittämään omaa vuorovaikutusosaamistasi valmentajana ja opi 

toimimaan innostavasti ja tehokkaasti ryhmän kanssa. Joukkuetta ei ole ilman 

vuorovaikutusta yksilöiden välillä ja valmentajan tulee osata tukea urheilijoiden 

vuorovaikutusta. Tunnista ryhmän voimavara ja haasteet. Opi havaitsemaan 

muutoksia joukkueessa ja viestimään sen vaatimalla tavalla. Inspiroidu 

harjoitteista ja luo positiivista ilmapiiriä oman joukkueen pariin.  

70€/hlö 

 

 



CHEERLEADINGIÄ LAPSILLE 6h 

Koulutuksen oppimistavoitteet ovat ymmärtää lasten ja nuorten motorisen 

kehityksen vaiheet, saada työkaluja lasten laadukkaaseen ohjaamiseen sekä 

taito suunnitella aktiivinen ja monipuolinen harjoitusvuosi, -kausi ja yksittäinen 

harjoituskerta. Koulutuksesta saat mukaasi laajan leikkipankin sekä 

ajankohtaiset, lapsia kiinnostavat ilmiöt. 
 60€/hlö  

CHEERLEADINGIÄ ERITYISRYHMILLE 6h 

Koulutus sisältää tarpeellista teoriatietoa soveltavasta liikunnasta ja sen 

ohjaamisesta. Osallistujilta odotetaan rohkeaa ja ennakkoluulotonta asennetta 

sekä perusohjaustaitoja ja jonkin verran ohjauskokemusta. Aiempaa kokemusta 

erityisryhmien ohjaamisesta ei tarvita. 

60€/hlö 

 

CHEERLEADINGIÄ AIKUISILLE 6h 

Koulutuksen sisältönä on aikuisliikunnansuositukset, iän tuomat muutokset 

toimintakyvyssä, monipuolisen ja liikkuvan harjoitustunnin, viikon ja kauden 

suunnittelu ja lajin soveltaminen kaikille harrastajille sopivaksi. Opit ohjaamaan 

innostavasti ja motivoimaan aikuisia harrastajia.  

60€/hlö  

 

POJAT MUKAAN CHEERLEADINGIIN 6h 

Kun seuran tavoitteena on kasvaa ja monipuolistua ottamalla mukaan poika, 

on valmennuksen sisällöt oltava kohderyhmälle innostavia lajinomaisella 

tavalla. Lajin historiassa Suomessa on pitkään ja menestyksekkäästi liikutettu 

tyttöjä ja naisia. Nyt tarjolla tuntirakenteita ja -sisältöjä joilla motivoidaan poikia 

jäämään mukaan lajin pariin. Kurssille voivat osallistua seuran valmentajat ja 

toimihenkilöt, jotka ovat mukana toteuttamassa poikien liikuttamista. 

60€/hlö  

 

   

 
  



SCL VALMENTAJA TASO 1 

STATUS: VALITSE KAKSI (6h) PÄIVÄKURSSIA SEKÄ  

VALMENTAJAKOULUTUS TASO 1 LÄHIJAKSOINEEN 68h yht. 80h 

 

AKROBATIATEKNIIKKA LEVEL 3-4, 6h 

Akrobatiatekniikka-koulutus valmentajille. Oppimistavoitteena on tuntea 

lajitekniikoiden keskeiset liikkeet ja niiden oikeat suoritustekniikat. Opi 

varioimaan liikkeitä ja opettamaan tekniikat turvallisesti.  Noin puolet kurssista 

on luokkaopetusta ja puolet käytäntöä.  

80€/hlö 

 

STUNTTITEKNIIKKA LEVEL 3-4, 6h 

Stunttitekniikka-koulutus valmentajille. Oppimistavoitteena on tuntea 

lajitekniikoiden keskeiset liikkeet ja niiden oikeat suoritustekniikat. Opi 

varioimaan liikkeitä ja opettamaan tekniikat turvallisesti. Noin puolet kurssista on 

luokkaopetusta ja puolet käytäntöä. 

80€/hlö 

 

TANSSITEKNIIKKA II, 6h 

Tanssitekniikka-koulutus valmentajille. Oppimistavoitteena on tuntea 

lajitekniikoiden keskeiset liikkeet ja niiden oikeat suoritustekniikat. Koulutuksessa 

käydään läpi edistynyttä tanssitekniikkaa. Noin puolet kurssista on 

luokkaopetusta ja puolet käytäntöä.  

80€/hlö 

 

OHJELMAN KOKOAMINEN CHEER 6h 

Ohjelman kokoaminen -koulutus antaa cheer-valmentajille valmiuksia rakentaa 

toimiva ohjelma arvostelukaavakkeen perusteella.  Koulutuksessa käydään läpi 

yleistä ohjelman rakenteesta, kokoamisesta ja arvostelusta. Sekä miten 

arvostelukaavaketta luetaan ohjelman rakennusvaiheessa.  

80€/hlö 

 



OHJELMAN KOKOAMINEN TANSSI 6h 

Ohjelman kokoaminen -koulutus antaa tanssivalmentajille valmiuksia rakentaa 

toimiva ohjelma arvostelukaavakkeen perusteella.  Koulutuksessa käydään läpi 

yleistä ohjelman rakenteesta, kokoamisesta ja arvostelusta. Sekä miten 

arvostelukaavaketta luetaan ohjelman rakennusvaiheessa.  

80€/hlö 

 

PARISTUNTEKNIIKKA 6h 

Paristunttekniikat levelit 1-6 teoriassa ja käytännössä. Koulutuksessa pääpaino 

turvallisuudessa ja paristunttien oikeissa liikeradoissa. Miten fyysiset vaatimukset 

nousevat, kun paristunteissa halutaan kehittyä huipulle.  

80€/hlö 

 

VALMENTAJAKOULUTUS TASO 1 LÄHIJAKSOT 68h 

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta la-su lähijaksosta, ennakko- ja 

välitehtävistä. Lähijaksoilla on läsnä kouluttaja liiton sekä urheiluopiston 

puolesta. VK-1 koulutus perustuu Suomalaisen valmennusosaamisen malliin. 

Osaamistavoitteina on kilpailukauden suunnittelu ja toteutus, urheilullisen 

elämäntavan opettaminen, psyykkinen valmennus sekä pyramidi- (level 3-4) tai 

balettitekniikat. 

125€/lähijakso yht. 250€/hlö  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



SCL VALMENTAJA TASO 2 

STATUS: VALITSE KOLME (6h) PÄIVÄKURSSIA SEKÄ  

VALMENTAJAKOULUTUS TASO 2 LÄHIJAKSOINEEN 160h yht. 178h 
 

AKROBATIATEKNIIKKA LEVEL 5-6, 6h 

Akrobatiatekniikka-koulutus valmentajille. Oppimistavoitteena on tuntea 

lajitekniikoiden keskeiset liikkeet ja niiden oikeat suoritustekniikat. Opi 

varioimaan liikkeitä ja opettamaan tekniikat turvallisesti.  Noin puolet kurssista 

on luokkaopetusta ja puolet käytäntöä.  

90€/hlö 

 

STUNTTITEKNIIKKA LEVEL 5-6, 6h 

Stunttitekniikka-koulutus valmentajille. Oppimistavoitteena on tuntea 

lajitekniikoiden keskeiset liikkeet ja niiden oikeat suoritustekniikat. Opi 

varioimaan liikkeitä ja opettamaan tekniikat turvallisesti. Noin puolet kurssista on 

luokkaopetusta ja puolet käytäntöä. 

90€/hlö 

 

TANSSITEKNIIKKA III, 6h 

Tanssitekniikka-koulutus valmentajille. Oppimistavoitteena on tuntea 

lajitekniikoiden keskeiset liikkeet ja niiden oikeat suoritustekniikat. Koulutuksessa 

käydään läpi edistynyttä tanssitekniikkaa. Noin puolet kurssista on 

luokkaopetusta ja puolet käytäntöä.   

90€/hlö 

 

 



TAITOHARJOITTELU 6h 

Opi sisällyttämään taitoharjoittelu tehokkaasti joukkueharjoituksiin. Tunnista 

taidon oppimisen vaiheet. Huomaa ero oppimisen ja suorituskyvyn välillä ja tuo 

harjoituksiin elementtejä, joilla urheilija kehittyy omalla tasollaan ja oppii itse 

arvioimaan suorituksiaan. Teorian ja käytännön kautta saat mukaasi tapoja 

opettaa liiketaitoja omalla salilla.  

90€/hlö 

 

MINÄ VALMENTAJANA 6h 

Valmentaja ohjaa valmennettavaa tavoitteellisesti kohti yhteistä tavoitetta. 

Valmentajan tehtävä on johtaa harjoituksia ja vaikuttaa urheilijan 

suorittamiseen fyysisellä, henkisellä ja kulttuurisella tavalla. Miten sinä voit olla 

paras mahdollinen valmentaja ja mitkä ovat vahvuuksiasi? Läydä oma 

valmennustyylisi ja hahmota oma valmentajan urasi. Kuule menestyneiden 

valmentajien tarinoita. Ylläpidä motivaatiotasi valmentamisessa ja saa 

työkaluja valmennustyössä jaksamiseen.  

90€/hlö 

 

VALMENNUKSEN SEURANTA 6h 

Osallistujat pääsevät seuraamaan maajoukkueringin leiritystä ja valmennusta 

yhden leiripäivän ajaksi. Havainnoi valmennusta ja sen rakennetta ja keskustele 

ryhmän kanssa kokemuksesta. Kuule myös lyhyesti leirin valmentajien 

kommentteja ja nappaa talteen parhaat harjoitteet maan huippujen treenistä.  

90€/hlö 

 

VALMENTAJAKOULUTUS TASO 2 LÄHIJAKSOT 160h 

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta la-su tai pe-su lähijaksosta ja ennakko- ja 

välitehtävistä. Lähijaksoilla on läsnä kouluttaja liiton sekä urheiluopiston 

puolesta. VK-2 koulutus perustuu Suomalaisen valmennusosaamisen malliin. 

Osaamistavoitteina on urheilijan ja joukkueen vuosisuunnittelu ja toteutus, 

kuormittumisen ja palautumisen ymmärtäminen, kilpamenestykselliset 

tavoitteenasettelut, oman valmentajuuden kehittäminen, harjoittelun testaus ja 

analysointi sekä pyramiditekniikka (level 5-6) tai tanssin ilmaisu. 

163€/lähijakso yht. 490€/hlö 


