
Huippu-urheilustrategia

Suomen Cheerleadingliitto ry



VISIO

• Suomalainen menestyvä huippucheerleading rakentuu 
turvalliseen yhdessä tekemiseen, tavoitteellisuuteen ja 
vahvaan osaamiseen.  

• Suomesta tulee maailman parhaita cheerleadingjoukkueita, 
joissa on hyvinvoivia ja terveitä urheilijoita. 

#CHEERFORLIFE 



MISSIO

Suomalainen kansainvälisesti menestyvä huippucheerleading perustuu:

• asiantuntevaan, joustavaan ja kokonaisvaltaiseen valmentajakoulutukseen. 

• kilpailujärjestelmään, joka tukee huippu-urheilijan järkevää ja laadukasta harjoittelua. 

• leirityksiin, jotka tukevat urheilijanpolkua kokonaisvaltaisesti.

• laadukkaaseen liittojohtoiseen maajoukkuetoimintaan.

• hyvinvoiviin seuroihin, joiden eri toimijaryhmiä tuetaan monipuolisesti asiantuntijuutta edistävin 

seuratukitoimin. 



STRATEGISET VALINNAT

• Pohjan menestymiselle luovat yhteinen tekeminen ja yhteisen tiedon 

jakaminen.

• Eri toimijaryhmien laaja-alainen osaamisen lisääminen mahdollistaa 

monipuolisen kehittymisen ja menestymisen.

• Turvallinen toimintaympäristö ja olosuhteet toimivat laadukkaan ja 

tavoitteellisen harjoittelemisen mahdollistajina.



Yhdessä tekeminen
Tavoitteet / toimenpiteet

1) SCL mahdollistaa toimintaympäristön, jossa eri 

toimijaryhmät voivat yhdessä kehittyä maailman 

johtaviksi osaajiksi omissa rooleissaan.

2) SCL mahdollistaa kaikille Suomen 

edustusjoukkueille mahdollisuuden kilpailla 

voitosta kansainvälisissä arvokilpailuissa

• Liiton järjestämät leirit huomioivat osallistujien 
kokonaisvaltaisen urheilijana kasvamisen sekä valmentajien 
osallistamisen ja yhdessä oppimisen.

• Eri toimijoiden verkostot toteutuvat säännöllisesti ja 
verkostojen tavoitteet, osaamisen jakaminen ja 
cheerperheen vahvistaminen, toteutuvat.

• Lajitoimijat tekevät vahvaa yhteistyötä Olympiakomitean, 
urheiluakatemioiden, muiden lajien sekä kansainvälisten 
huippu-urheilu toimijoiden kanssa.

• Alueellisuus toteutuu liiton valmentajakoulutustarjonnassa.

• Kotimainen kilpailukalenteri tukee urheilijan harjoittelua.
• Kansainvälisistä kilpailuista tulee vuosittain 

arvokisamitaleita.
• Laji on yhteiskunnan huippu-urheilutukien piirissä.
• Maajoukkueiden brändi on tunnettu ja huippu-urheilijat 

toimivat esikuvina harrastajille.

Mistä tiedämme onnistuneemme?



Osaamisen lisääminen ja jakaminen

Tavoitteet / toimenpiteet

1) Liiton valmentajakoulutusjärjestelmä on  

joustava sekä tarpeisiin vastaava ja kehittää 

kokonaisvaltaista valmennusosaamista.

2) Maajoukkueleiritykset tukevat urheilijoiden ja 

valmentajien kasvamista maailman huipulle ja 

lajiammattilaisiksi.

• Ammatillisesti koulutettujen valmentajien määrä on 
kasvanut.

• Valmentajien valmennusurat ovat pidentyneet.
• Kotimaassa menestyvien joukkueiden kärki on leventynyt.
• Kansainvälisesti menestyvien kotimaisten joukkueiden 

määrä on kasvanut.
• Lajillamme on toimiva valmennus- ja osaamiskeskus. 
• Liitolla työskentelee täysipäiväisesti valmennuksen johtaja, 

jolla on apunaan kiinteä leirivalmentajaverkosto.

• Liiton leirityksissä on selkeä polku alueellisista leireistä 
maajoukkueleireihin urheilijoille ja valmentajille.

• Liiton maajoukkueissa urheilee ja valmentaa polun 
läpikäyneitä.

• Urheilijoiden lajia tukevien fyysisten ominaisuuksien 
kehittymisen seuranta on systemaattista.

Mistä tiedämme onnistuneemme?



Turvallisuus
Tavoitteet / toimenpiteet

1) Eri toimijaryhmät ymmärtävät oman roolinsa 

lajin kokonaisvaltaisen turvallisuuden 

edistämisessä ja toteuttamisessa.

2) Turvalliset olosuhteet takaavat 

terveen urheilijan nousujohtoisen kehittymisen.

3) Lisätä urheilijoiden tietämystä huippu-urheilun 

vaatimista elämäntavoista.

• Huippu-urheilumme on eettisesti kestävää täyttäen SUEKin
kriteerit.

• Liiton antidopingohjelma on ajantasainen ja kohderyhmien 
tuntema. 

• Psyykkinen valmennus on kiinteä osa liiton leirityksiä.
• Urheilijoiden urat ovat pidentyneet.   

• Urheilijoiden lajista johtuvien vammojen määrät ovat 
vähentyneet.

• Seuroilla on käytössä liiton tuottamat materiaalit ja mallit 
tapaturmien ehkäisemiseen.

• Tuotettujen materiaalien ja koulutusten määrät.
• Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneiden urheilijoiden ja 

valmentajien määrät.
• Urheilijaurien pidentyminen.
• Urheilijoiden loukkaantumisten määrän laskeminen.

Mistä tiedämme onnistuneemme?



VAT / VEAT
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