
 
 
 
Keväästä 2019 lähtien Suomen Cheerleadingliiton koulutusilmoittautuminen on siirtynyt 
Suomisport-järjestelmään. 
 

Mistä koulutukset löytyvät? 

Kevään 2019 koulutukset löytyvät listattuna Suomisportista yleisestä tapahtumakalenterista, joka 
löytyy osoitteesta www.suomisport.fi/events. Liiton koulutukset löytyvät hakusanalla 
”cheerleading”. 

Koulutuksiin ilmoittautumislinkit löytyvät listattuna tämän viestin lopusta. 

Kuka voi ilmoittaa valmentajia koulutuksiin? 

Vain Suomisportin seurakäyttäjät voivat ilmoittaa seuran valmentajia koulutuksiin. Suomisportin 
seurakäyttäjä voi kuitenkin lisätä samat oikeudet myös seuran koulutusvastaavalle. Olethan 
yhteydessä office@scl.fi, jos Suomisportin seurakäyttäjäoikeuksista tulee kysyttävää tai ongelmia. 

Kuinka koulutuksiin ilmoittaudutaan? 

Koulutusilmoittautuminen Suomisportin kautta on hyvin yksinkertaista ja nopeaa. Ensiksi etsitään 
koulutus, johon seuran valmentajia halutaan ilmoittaa. Sitten valitaan liikkujat, jotka halutaan 
ilmoittaa kyseiseen koulutukseen.  Huom! Jos koulutukseen osallistuvalla valmentajalla on lisenssi 
toisessa seurassa, onnistuu hänen ilmoittautumisensa kohdasta: Hae liikkuja Suomisportista 
täysillä tiedoilla. Tällöin valmentajasta tarvitaan etu- ja sukunimi sekä Sportti ID tai henkilötunnus.  

Koulutukseen ilmoitetut valmentajat pääsevät omalta Suomisport-sivultaan näkemään 
tapahtuman tiedot ja mahdolliset päivitykset ajan ja paikan suhteen. Ilmoittautumisvaiheessa 
koulutus näyttäytyy ilmaisena, mutta laskutus seuralle tapahtuu tuttuun tapaan koulutuksen 
jälkeen. Muistathan, että ilmoittautuminen Suomen Cheerleadingliiton koulutuksiin on aina 
sitova, vaikka peruutus tehtäisiin ennen viimeistä ilmoittautumispäivää! Sairastapauksissa 
palautamme osallistumismaksun lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistus tulee toimittaa 
Suomen Cheerleadingliiton toimistolle valmentajan tai seuran toimesta viimeistään 7 vuorokauden 
kuluttua koulutuksen päättymisestä. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa 
toinen henkilö samasta seurasta. Olethan näissä tapauksissa yhteydessä liiton 
koulutussuunnittelija Nita Rikströmiin nita.rikstrom@scl.fi. 

Ilmoittautuminen suljetaan 10 päivää ennen koulutusta. Huom! Ilmoittautumiset tulee hoitaa silti 
ajoissa, sillä muuten koulutuksia saatetaan perua turhaan vähäisen osallistujamäärän takia. 

Ilmoittautuminen SCL:n koulutuksiin 
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Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjän taholta 3 vk ennen koulutusta, mikäli ilmoittautuneita ei 
ole riittävästi. 

Koulutusmateriaali ja koulutusinfo lähetetään koulutukseen ilmoitetuille valmentajille 
ilmoittautumisajan päätyttyä, 10 pv ennen koulutusta. Huomioithan, että tapahtuman tietoihin 
tullaan päivittämään koulutuksen ajankohta ja tarkka paikka heti kun se on varmistettu. 

Linkit kevään 2019 koulutuksiin 

Tammikuu 

12.1. Ohjauksen perusteet cheer & tanssi Lahti (huom. muuttunut päivämäärä) 

https://www.suomisport.fi/events/72e32f8c-2072-4fba-8fe8-a6a593b1bc8a 

12.1. Ohjauksen perusteet cheer & tanssi Pori (huom. muuttunut päivämäärä) 

https://www.suomisport.fi/events/ec9a8790-0db5-47a0-a119-b5b84848d290 

26.1. Ohjauksen perusteet cheer & tanssi Vihti 

https://www.suomisport.fi/events/9612adb6-ed07-47bd-b327-7122ae991bf9 

26.1. Ohjauksen perusteet cheer & tanssi Tampere 

https://www.suomisport.fi/events/7233f09d-6628-4e20-954b-3eee4a8d2185 

27.1. Fysiikkaharjoittelun vaihteet Tampere 

https://www.suomisport.fi/events/9eb4fca9-62aa-445e-8182-ba5366eb8c03 

 

Helmikuu 

2.2. Paristunt- tekniikka Helsinki 

https://www.suomisport.fi/events/c1a9ed76-63d9-477a-92ca-d9d44675fb69 

2.2. Ohjauksen perusteet cheer & tanssi Jyväskylä 

https://www.suomisport.fi/events/9f7eb0a1-cb11-4b3c-b643-59c2da6e2a20 

3.2. Akrobatiatekniikka 3-4 Jyväskylä 

https://www.suomisport.fi/events/506d7373-50b9-4054-8591-1cd3978378b5 

3.2. Pom-tekniikka ja synkronisaatio Jyväskylä 

https://www.suomisport.fi/events/289a13ff-4ed4-444f-a7a7-0acd98e86172 

9.2. ohjauksen perusteet cheer & tanssi Vaasa 

https://www.suomisport.fi/events/39ffc7f2-4073-4ec1-9f7d-17cab1ae84f8 

10.2. Stunttitekniikka 1-2 Vaasa 

https://www.suomisport.fi/events/8ce82cf1-58ef-4ab0-b156-60ef2d3b1531 

16.2. Ohjauksen perusteet cheer & tanssi Helsinki 

https://www.suomisport.fi/events/0317d0d6-3c9c-400b-9bec-8a2babea68d3 

16.2. Akrobatiatekniikka 1-2 Seinäjoki 

https://www.suomisport.fi/events/d0488369-8af3-499b-898a-01e1bf2b30be 

17.2. Akrobatiatekniikka 1-2 Helsinki 

https://www.suomisport.fi/events/d0716571-ed05-4511-96c9-1236ef22789b 

23.-24.2. Valmentajakoulutus taso 2 

https://www.suomisport.fi/events/f0d763da-5617-4787-a1a4-44732057c2ae 
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Maaliskuu 

2.3. ohjauksen perusteet cheer & tanssi Oulu 

https://www.suomisport.fi/events/234b5065-09e8-42bb-9cb7-104c31138574 

3.3. Tanssitekniikka 1 Oulu 

https://www.suomisport.fi/events/dfe8c5ba-7bae-40fe-a26f-39584e072136 

3.3. Stunttitekniikka 1-2 Oulu 

https://www.suomisport.fi/events/c61223f1-e134-4c21-8e7c-f92a199952b5 

9.-10.3. Valmentajakoulutus taso 1 

https://www.suomisport.fi/events/01d9ac36-fe79-4775-b771-65e3b442e616 

16.3. AC cheerleadingiä lapsille Turku 

https://www.suomisport.fi/events/c0e9a5e9-fd0e-4e89-b362-b85321467e23 

17.3. Stunttitekniikka 1-2 Pori 

https://www.suomisport.fi/events/aff83e74-6f35-4d77-98a1-2461330b785b 

17.3. Pom-tekniikka ja synkronisaatio Turku 

https://www.suomisport.fi/events/d7e447b7-0e4e-49d6-85ed-f4891f42fccf 

23.3. Stunttitekniikka 3-4 Helsinki 

https://www.suomisport.fi/events/a269520c-33d9-4fa4-9794-d07606427672 

24.3. Akrobatiatekniikka 3-4 Helsinki 

https://www.suomisport.fi/events/77e24cd3-f113-41f3-ba18-72e73d364410 

30.3. Vuorovaikutustaidot Tampere 

https://www.suomisport.fi/events/6647a973-0224-484e-b594-f8a2e6f322db 

31.3. Ohjelman kokoaminen, cheer Tampere 

https://www.suomisport.fi/events/9d7191c4-308a-4799-85e1-b08f799a6f8f 

 

Huhtikuu 

27.4. Fysiikkaharjoittelun vaiheet Helsinki 

https://www.suomisport.fi/events/307fedd0-bf39-4ecd-8898-6ecb0be904a8 

28.4. AC cheerleadingiä lapsille Helsinki 

https://www.suomisport.fi/events/dcdc345a-23fb-4373-b273-5cdbdd0b57dd 
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