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Johdanto
Vuosi 2019 oli Suomen Cheerleadingliiton 24. toimintavuosi ja lajin Suomen 
mestaruuksista kilpailtiin jo 35. kerran. Vuosi oli monella tavalla historiallinen 
suomalaiselle cheerleadingille. Cheerleadingin harrastajamäärä jatkoi edelleen 
merkittävää kasvuaan. Suomen Cheerleadingliiton jäsenseurat ilmoittivat vuo-
den 2019 lopun harrastajamääräkseen 15 164. Harrastajamäärän kasvu 

näkyi myös lisenssimäärän kasvuna. Vuonna 2019 ostettujen lisenssien 
määrä oli 11 023, kasvua 15,3% edelliseen vuoteen verrattuna. 

Huhtikuussa Suomi voitti maailmanliitto ICU:n alla järjestetyissä MM-kilpailuis-
sa Orlandossa toisen peräkkäisen kultamitalin naisten cheer-sarjassa. Historial-
linen voitto kiinnosti myös kansallista mediaa ja lajin saama positiivinen huo-
mio oli nähtävissä, kun 16.1.2020 järjestetyssä Urheilugaalassa cheerleading oli 
ehdolla kolmessa eri kategoriassa. Naisten cheermaajoukkueen päävalmentaja 
Maria Wahlroos oli ehdokkaana Vuoden Valmentajaksi, naisten cheermaajouk-
kue Vuoden Joukkueeksi ja naisten cheer-sarjan MM-voitto vuoden 2019 Sykäh-
dyttävimmäksi Urheilu-hetkeksi. Vaikka cheerleading jäi tällä kertaa mitalisijojen 
ulkopuolelle äänestyksissä, laji sijoittui hienosti neljännelle sijalle jokaisessa kate-
goriassa, jossa se oli ehdolla. 

Vuoden kohokohtien lisäksi Suomen Cheerleadingliitto jatkoi toiminnan kehit-
tämistä sekä monipuolistamista toimintasuunnitelman ja strategisten päävalin-
tojen mukaan vuonna 2019. Liiton syyskokous hyväksyi syksyllä kaksi uutta stra-
tegian päävalintoja ohjaavaa dokumenttia: huippu-urheilu- ja viestintästrategiat. 

Lisäksi aluetoiminnan kehittämiseen tehtiin merkittävä resurssipanostus, kun 
liittoon palkattiin kesäkuun alusta kokopäiväinen seurakehittäjä. Perustoimin-
nassa keskityttiin hyödyntämään urheiluyhteisön yhteistä Suomisport-palvelua 
entistä kokonaisvaltaisemmin ja muokkaamaan kilpailutoimintaa osallistujaystäl-
lisemmäksi niin urheilijoiden, valmentajien, kuin katsojienkin näkökulmasta. 
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Toimintasuunnitelmaan oli kirjattu neljä 
painopistealuetta vuoden 2019 
toiminnoille: 
1. Prosessien uudistaminen, jotta saa-
daan kohdennettua olemassa olevia
henkilöresursseja tehokkaammin stra-
tegian toteuttamiseen.
2. Aluetoiminnan vastuiden, velvoittei-
den ja rakenteiden määrittäminen.
3. Valmennus-, leiritys- ja koulutustoi-
minta vastaamaan huippu-urheilun
strategisia linjauksia.
4. Viestintästrategian luominen liitolle
yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan
kanssa.

Toiminnot saatiin käynnistettyä jokai-
sella painopistealueella vuoden 2019 
aikana. Parhaisiin tuloksiin päästiin 
viestinnän osa-alueella viestintästrate-
gian valmistuessa aikataulussa. Koulu-
tus- ja leiritystoiminnassa prosesseja 
uudistettiin ottamalla sähköinen ilmoit-
tautumisjärjestelmä käyttöön. Uutta 
sähköistä kilpailuilmoittautumisjärjes-
telmää ei onnistuttu saamaan käyttöön 
vuoden 2019 aikana.  

Aluetoiminnan osalta, seurakehittä-
jä työskenteli aluetoiminnan vastuiden, 

velvoitteiden ja rakenteiden parissa yhteistyössä aluevastaavien ja seuravalio-
kunnan kanssa. Varsinaisia määrittelyjä ei kuitenkaan saatu viimeisteltyä vuoden 
2019 puolella. Valmennus-, leiritys-, ja koulutustoiminnan muutokset aloitettiin 
lajikulttuurikyselyn ja huippu-urheilustrategian pohjalta ja näitä muutoksia jatke-
taan ja viedään enenevissä määrin käytäntöön vuoden 2020 aikana.

Liitto teetti syksyllä 2019 jäsenistölleen lajikulttuurikyselyn yhteistyössä Talo-
ustutkimus Oy:n kanssa. Kyselyn keskeisiä teemoja olivat harjoitusten ilmapiiri, 
valmentajan toiminta ja epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvät henkilökohtaiset 
kokemukset. Kysely teetettiin urheilijoille ja huoltajille. Lisäksi valmentajille tehtiin 
oma kysely, jolla haluttiin selvittää haasteita, joita valmentajat itse kokevat omassa 
työssään ja miten seurat ja Suomen Cheerleadingliitto voisivat heitä tukea.

Positiivisena lajikulttuurin ominaisuutena nousi erityisesti esiin yhteisöllisyys. 
Lisäksi tutkimuksen mukaan lajin monipuolisuus ja uuden oppiminen sekä mah-
dollisuus kehittyä motivoivat harrastajia. Harjoitusten ilmapiiri koettiin pääasial-
lisesti hyvänä ja valmentajien koettiin onnistuvan tehtävässään. Urheilijoista pe-
räti 90% olisi valmis varauksetta suosittelemaan lajia muille.

Vaikka lajikulttuurikyselyn vastaukset olivat pääasiassa todella positiivisia, kyse-
ly toi esiin myös tarpeita lajikulttuurin muutokselle tietyiltä osin. Negatiivisina 
asioissa kyselyssä nousi esiin harrastajien kokema pelko epäonnistumisesta ja 
ulkopuolisuuden kokemukset. Lajikulttuurin muutostarpeet otettiinkin vuoden 
aikana huomioon heti vuoden 2020 toiminnansuunnittelussa ja näin vuoden 
2020 toimintasuunnitelman yhdeksi kantavaksi teemaksi nousikin turvallisuus. 

Lajikulttuurikysely tulee olemaan jatkuva mittari liiton työn kehittämiseen. 
Kysely toistetaan muutaman vuoden kuluttua, jotta voidaan seurata toimenpiteiden 
vaikuttavuutta ja lajikulttuurin kehittymistä. 
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VISIO
CHEER FOR LIFE 
• Cheerleadingon tunnettu ja menestyvä laji, joka kehittyy hyvinvoivissa

seuroissa ympäri Suomen.

• SCL on päämäärätietoinen, vakaa ja arvostettu toimija urheilujärjestöjen
kentällä.

MISSIO
• SCL on energinen, notkea ja näkyvä toimija suomalaisen liikunnan kentällä.

• SCL tuottaa jäsenistölle palveluja ja tukitoimia, jotka tukevat seurojen          
kehitystä ja mahdollistavat hyvinvoivat seurat.

• SCL ennakoi ja aistii rohkeasti lajin kehitys-suuntia ja toimii edelläkävijänä
lajin toimintaympäristössä.

STRATEGISET 

PÄÄVALINNAT
• Aktiivinen aluetoiminta hyvinvoivan seuran tukena

• Kehittyvät rakenteet menestyksekkään huippu-urheilun takana

• Lisääntynyt tunnettuus vaikuttamisen välineenä

Strategia
Strategia vuosille 2018-2023
Suomen Cheerleadingliiton voimassa oleva strategia on laadittu ajalle 
2018–2023. Strategiaa edistettiin vuoden aikana kaikkien kolmen päävalinnan 
alla. 

Aluetoiminta
• Valmentajakoulutukset toteutettiin seuroille alueellisesti suunnatun kyselyn

perusteella.
• Tehtiin laaja-alainen seurakysely seurojen tarvekartoitusta ja olosuhdetietouden 

laajentamista varten.
• Pilotoitiin uusi Active Cheer Stage -tapahtuma.

Huippu-urheilu
• Laadittiin huippu-urheilustrategia
• Työstettiin kilpailujärjestelmän muutosta
• Muokattiin maajoukkuerinkileirikonsepti yksilöleiritykseksi ja otettiin seka-

joukkueet mukaan toimintaan.
• Selvitettiin VAT- ja VEAT-koulutus mahdollisia ja eniten hyötyjä tarjoavia

toteutustapoja.
• Aloitettiin keskustelu Suomen Urheiluopisto Vierumäen kanssa osaamis-

keskuksen tavoitteista.

Viestintä
• Laadittiin viestintästrategia
• Aloitettiin vaikuttamisstrategia
• Kartoitettiin yhteistyötarpeet
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Liittohallitus käsitteli strategian etenemistä säännöllisesti vuoden aikana halli-
tuksen kokouksissa. Lisäksi hallitus piti kaksi strategiaviikonloppua, ensimmäisen 
kesäkuussa 14.-15.6. Helsingissä ja toisen elokuussa 24.-25.8. Vierumäellä. 

Ensimmäiseen strategiaviikonloppuun osallistui hallitus, toimisto, osa alue-
vastaavista sekä tuomarivaliokunnan ja sääntötoimikunnan puheenjohtajat. Ai-
heina kesäkuussa olivat kilpailujärjestelmän uudistus ja liiton viestintästrategia. 
Elokuun strategiaviikonloppuun osallistuivat hallitus ja toimisto. Aiheina elo-
kuussa oli huippu-urheilustrategia, viestintästrategia ja aluetoiminnan kehitys.

7 8SUOMEN CHEERLEADINGLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2019



Jäsenistö
Suomen Cheerleadingliiton jäseneksi liittyi vuonna 2019 viisi uutta seuraa: 
Popula Team-90 Ylivieskasta, Oriveden Tuisku Orivedeltä, Attitude Sports Van-
taalta, Joensuun Cheerleadingseura Joensuusta ja West Coast Vikings Cheer-
leaders Vaasasta. 

Vuoden 2019 aikana liitosta erosi neljä seuraa; Joensuun Voimistelu ja Liikunta, 
ja Fiskarsin Loisto cheerleadingtoiminnan päättymisen myötä seuroissa, Haka 
Gym koko seuran toiminnan päätyttyä, ja West Coast Vikings cheerleadingjaoston 
irtaannuttua omaksi seurakseen. 

Vuoden 2019 lopussa Suomen Cheerleadingliittoon kuului 53 jäsenseuraa. Lajin 
harrastajien määrä jäsenseuroissa oli vuoden lopussa 15 164. Näistä harrastajis-
ta 10 720:lla oli lisenssi. Lajin kasvu jatkui vuonna 2019 edelleen merkittävästi. 
Harrastajien määrä kasvoi 24,2%. ja lisenssoitujen harrastajien määrä 16 % edel-
liseen vuoteen verrattuna. 

Tavoitteet
Harrastajamäärän kasvutavoite 20 %

Lisenssiurheilijoiden määrän kasvutavoite 15 %

Saavutukset
Harrastajamäärän kasvu 24,2 %.

Lisenssiurheilijoiden määrän kasvu 16 %
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Active Cheer -konsepti sisältää oh-
jaajakoulutuksia, verkkomateriaalia, 
valmiit vuosi-, kausi-, ja tuntisuunni-
telmat yhdelle ohjausvuodelle ja oh-
jauksessa käytettävää apumateriaalia. 
Erilaisia Active Cheer-ohjaajakoulu-
tuksia järjestettiin vuonna 2019 kaksi. 
Koulutuksiin osallistui yhteensä 20 
henkilöä.  Vuoden 2019 aikana Active 
Cheer -koulutusten parhaaksi koettu-
ja sisältöjä siirrettiin osaksi ohjauksen 
perusteet koulutusta. 

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet Ac-
tive Cheer -konseptin osalta toteutui-
vat osittain. Vuonna 2019 lanseerat-
tiin Active Cheer STAGE -tapahtuma 
toimintasuunnitelman mukaisesti.  
Tapahtuma on cheerleadingin harras-
teurheilijoille suunnattu näytöstapah-
tuma, jossa esiintymislavalla pääsevät 
loistamaan joukkueet ja ryhmät, jotka 
eivät halua kilpailla. Tapahtuman ta-
voitteena on tuottaa liittojohtoista 
matalankynnyksen harrastepuolen 
toimintaa alueellisesti ja tuoda yhteen 

lajin harrastepuolen toimijat. Pilotti-
tapahtuman järjesti liiton kanssa yh-
teistyössä helsinkiläinen Golden Spi-
rit marraskuussa ja tapahtuma keräsi 
mukaan 15 joukkuetta seitsemästä eri 
seurasta ympäri Suomen. Pilottitapah-
tuma sai hyvää palautetta osallistuneil-
ta seuroilta.

Lisäksi vuoden aikana muokattiin 
3-5-vuotiaiden Active Cheer konsep-
tiin kuuluvat tuntisuunnitelmat ja uu-
distettiin cheerleadingiä lapsille koulu-
tuksen sisältö. Vuoden 2019 aikana oli
tarkoituksena tehdä kysely, jolla tar-
koitus selvitetään jäsenseurojen Acti-
ve Cheer materiaalin hyödyntämistä.
Suunniteltu kysely jäi toteuttamatta
vuoden 2019 aikana.

Vuonna 2019 Active Cheer -harraste-
liikuntakonseptin parissa työskenteli 
liiton koulutussuunnittelija ja kansain-
välisen yhteistyön parissa toiminnan-
johtaja. 

Harrasteliikunta

Tavoite
• Tarjota lisää toimintaa lapsiharrastajille, jotka eivät osallistu

kilpailutoimintaan.
• Active Cheer-materiaalin kehittäminen vastaamaan paremmin

seurojen tarpeita.

Saavutus
• Pilotoitiin yksi Active Cheer STAGE näytöstapahtuma.

Tapahtuma oli suunnattu cheerleadingin harrasteurheilijoille,
jotka eivät halua kilpailla. Pilottitapahtuma sai hyvää palautetta
osallistuneilta seuroilta.

• Muokattiin Active Cheer-konseptin 3-5 vuotiaiden tuntisuun-
nitelmat ja uudistettiin Cheerleadingia lapsille -koulutuksen
sisältö.

Active Cheer
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Leiritoiminta
Vuonna 2019 järjestettiin neljä leiriä, joista yksi oli yksilöille suunnattu perintei-
nen kesäleiri ja kolme joukkueille suunnattuja kilpailuihin valmistavia leirityksiä. 
Vuoden 2019 ensimmäinen leiri oli vuosittaiseen toimintaan kuuluva perinteinen 
Kesäleiri. 

Kesäleiri järjestettiin Vierumäellä 22.-25.7. ja leirille osallistui 122 harrastajaa. 
Leiriläiset oli jaettu viiteen eri ryhmään ikä- ja taitotasojen mukaan. Leirille otet-
tiin mukaan 12 leirivalmentajaa sekä kaksi leirihuoltajaa. Mukana oli myös leirin-
johtaja.

Super Cheer -leirit (2 leiriä) järjestettiin neljättä kertaa syksyllä Vierumäellä. Lei-
rien tarkoituksena on hioa joukkueen kilpailuohjelmaa Super Cheer -kilpailuja 
varten. Leireille osallistui yhteensä kuusi joukkuetta.

SM-karsintakilpailuihin valmistava leiri cheer-joukkueille järjestettiin jo 12. ker-
ran. Vuonna 2019 leiri järjestettiin Vierumäen Urheiluopistolla syyskuussa. 
Mukana oli kolme cheer-joukkuetta.

Kilpailutoiminta alemmat levelit
Suomen Cheerleadingliitto järjesti 13 pääasiallisesti harrastetasolle (levelit 1-4) 
suunnattua kilpailutapahtumaa vuonna 2019. Liiton tai liiton ja jäsenseuran yh-
teistyössä järjestämissä kilpailullisen harrasteliikunnan kilpailutapahtumissa oli 
vuonna 2019 yhteensä 14 091 osallistujaa ja jäsenseurojen järjestämissä aluekil-
pailuissa yhteensä 7 600 osallistujaa. 

Lajin kilpailullisen harrasteliikunnan tapahtumiin osallistui kaiken kaikkiaan 
vuonna 2019 yhteensä 21 691 osallistujaa.  Liiton omissa tai jäsenseuran kans-
sa yhteistyössä järjestetyissä harrastetasolle suunnatuissa kilpailutapahtumissa 
osallistujien ikäjakauma oli seuraava: 10 961 alle 16-vuotiasta osallistujaa ja 3 230 
yli 16-vuotiasta osallistujaa. Vuonna 2019 kilpailulisenssejä ostettiin 10 514 kap-
paletta ja harrastevakuutuksia 509 kappaletta.

Vuoden 2019 aikana järjestettiin alemman tason leveleille kaksi päätapahtumaa: 
May Madness keväällä ja Winter Wildness syksyllä. Tämän lisäksi järjestettiin 
kolme muuta kilpailutapahtumaa, jotka sisälsivät harrastetason eli alempien tai 
keskitason leveleiden sarjoja: Summer Cheer Cup -huvipuistokilpailu, useita eri 
kilpasarjoja kattavat Syyskilpailut ja keskitason leveleillä kilpailevien päätapah-
tuma Super Cheer -kilpailu. Lisäksi jäsenseurat järjestivät kahdeksan alueellista 
kilpailutapahtumaa, joissa kaikissa oli mukana alemman ja keskitason leveleiden 
sarjoja.

Alemman tason leveleiden lasten, junioreiden ja aikuisten päätapahtuma, touko-
kuinen May Madness -kilpailu, järjestettiin jälleen kaksipäiväisenä tapahtumana 
18.-19.5.2019 Vantaalla Trio Areenalla. Tapahtumassa kilpailtiin alempien levelei-
den sarjoissa, sekä kansainvälisesti avoimissa cheer- ja tanssisarjoissa. Kilpailuun 
osallistui lähes 2900 osallistujaa, 34 eri seurasta.

14VUOSIKERTOMUS 201913 SUOMEN CHEERLEADINGLIITTO RY



Kesän alussa 8.-9.6.2019 järjestettiin perinteinen huvipuistokilpailutapahtuma, 
Summer Cheer Cup. Kilpailu järjestettiin Powerparkin huvipuistossa Alahärmässä, 
ja se oli suunnattu keskitason leveleillä kilpaileville joukkueille cheer- ja tanssisar-
joissa. Summer Cheer Cupin tavoitteena oli järjestää muista kilpailutapahtumista 
poikkeava kauden päätös joukkueille ennen kesälomille jäämistä. Summer Cheer 
Cup keräsi yli 3300 osallistujaa, 32 eri seurasta. Kilpailun lisäksi urheilijoille 
järjestettiin mukavaa yhdessäoloa iltaesiintyjän, leikkimielisen minigolfkisailun ja 
huvipuistolaitteissa pyörimisen merkeissä. 

Syksyn kilpailukausi avattiin Turun Cheerleadingseura Smashin ja Suomen Chee-
rleadingliiton yhteistyössä järjestämissä Syyskilpailuissa Turussa 10.-11.10.2019. 
Syyskilpailut kilpailtiin vuonna 2019 nimellä Föri Cheer Fest. Syyskilpailuissa kilpaili 
1900 osallistujaa 24 eri seurasta.

Keskitason leveleiden kilpailusarjojen päätapahtuma, Super Cheer Competition, 
järjestettiin Vantaan Energia Areenalla 16.-17.11.2019. Lasten cheer- ja tanssisar-
jojen lisäksi Super Cheer -kilpailussa kilpailtiin myös keskitason leveleiden juni-
oreiden ja aikuisten cheer-sarjoissa. Tapahtuma keräsi huikeat 3500 osallistujaa 
33 eri seurasta.

Vuoden viimeiseen harrastepuolen kilpailutapahtumaan, Winter Wildness -kil-
pailuun osallistui reilut 2400 osallistujaa. Kilpailu järjestettiin yhteistyössä 
Leppävirran Virin kanssa 30.11.-1.12.2019 Leppävirralla. 
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Aluekilpailut
Aluekilpailuita järjestettiin vuonna 2019 yhteensä kahdeksan. Keväällä aluekilpailut 
järjestettiin kaikilla viidellä alueella, jonka lisäksi syksyllä kilpailtiin kolmella alueella. 

Lounaisen alueen aluekilpailu järjestettiin yhteistyössä Turun Cheerleadingseura 
Smash ry:n kanssa 5.5. Turussa, ja kilpailuihin osallistui yli 450 urheilijaa. 

Eteläisen alueen aluekilpailut järjestettiin yhteistyössä Golden Spirit ry:n kanssa 
Vantaalla, jossa kilpailijamäärä nousi lähes 1600. Pirkanmaa-Häme -alueen alue-
kilpailut järjestettiin yhteistyössä Tampereen Pyrintö ry:n kanssa 25.5. Tampe-
reella, jossa kilpailutapahtuma keräsi yli 1100 osallistujaa. Pohjoisen alueen alue-
kilpailut järjestettiin niin ikään 25.5. yhteistyössä Northern Lights Cheerleading NLC 
ry:n Oulussa. Kilpailuissa oli reilut 800 osallistujaa. Itäisen alueen aluekilpailu järjes-
tettiin yhteistyössä Jaguars Spirit Atheletes ry:n kanssa 26.5. Jyväskylässä. Kilpailuun 
osallistui yli 1100 osallistujaa.

Syksyn aluekilpailukauden aloitti Pohjoisen alueen aluekilpailu. Kilpailu järjestettiin 
yhteistyössä West Coast Vikings ry:n kanssa 2.11. Vaasassa, ja kilpailuihin osallistui 
yli 1200 urheilijaa. Samana viikonloppuna 3.11. kilpailtiin Lounaisen alueen alue-
kilpailuissa Porissa. Aluekilpailu järjestettiin yhteistyössä Liikuntaseura Pori ry:n 
kanssa ja osallistujia kilpailuissa oli reilut 400. Pirkanmaa-Häme -alueen aluekilpai-
lut päättivät syksyn aluekilpailukauden. Kilpailut järjestettiin yhteistyössä Dream 
Team Cheerleaders ry:n kanssa 7.12. Tampereella ja kilpailutapahtuma keräsi yli 
800 osallistujaa.

Vuoden aikana kokeiltiin ensimmäistä kertaa kilpailupäivien jakoa kahteen osaan 
”blokkeihin”, jotta harrastajilla olisi lyhyemmät päivät. Blokkijakoa toteutettiin May 
Madness- ja Super Cheer -kilpailuissa. Kerätyn palautteen perusteella uusi toimin-
tatapa sai positiivisen vastaanoton sekä osallistujien, yleisön että järjestäjien näkö-
kulmasta. 

Tavoitteet
• Mahdollistaa harrastajille matalan kynnyksen osallistuminen

kilpailuihin.
• Järjestää seuroille ja liitolle taloudellisesti kannattavia

kilpailutapahtumia.

Saavutukset
• Onnistunut kilpailupäivien jako blokkeihin

(May Madness & Super Cheer)
• 8 aluekilpailua, 7600 osallistujaa
• Taloudellisten resurssien jaon muutos kaikkien

yhteistyökilpailujen osalta.
• Seuroille ohjautui uuden taloudellisen jaon jälkeen

seurayhteistyökilpailuista yht. 28 846,80 €.
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Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset SCL valmentaja 
perustaso ja taso 1 
Liitto tarjosi jäsenseuroilleen vuoden 2019 aikana yhteensä 43 koulutusta 
harrastepuolella. Koulutustarjonta sisälsi pääasiassa yksipäiväisiä ohjaaja- ja 
valmentajakoulutuksia. Lisäksi järjestettiin Suomen Urheiluopisto Vierumäen 
kanssa Valmentajakoulutus taso 1, johon sisältyi sekä etäopetusta että kaksi lä-
hiopetusjaksoa. Seurojen omille valmentajille tilattuja ostokoulutuksia pidettiin 
vuoden aikana 11 kappaletta. Eri harrastetason koulutuksiin osallistui vuoden 
2019 aikana yhteensä 705 osallistujaa. Vähäisen osallistujamäärän takia perut-
tuja koulutustapahtumia oli 9 kappaletta. 

Vuonna 2019 SCL valmentajakoulutustarjontaan lisättiin vuorovaikutustaidot-
koulutusmoduuli (6h). Suosittuina koulutuksina säilyivät starttitason: ”ohjauksen 
perusteet” (6h)-koulutus sekä kaikki perustason koulutukset. Lisäksi jäsenseuroille 
tarjottiin ilmainen nettisivuilta ladattava ”tervetuloa valmentajaksi” materiaali. 

Huippu-urheilu

Suomen Cheerleadingliitto järjesti vuonna 2019 huippu-urheilun toiminnan alla 
kaksi kotimaan kilpailutapahtumaa. Lisäksi liitto osallistui EM- ja MM-kilpailuihin 
ja näiden yhteydessä järjestettyihin European Cheer Union, ECU:n ja Internatio-
nal Cheer Union, ICU:n vuosikokouksiin, organisoi liittojohtoista maajoukkue-
toimintaa, järjesti kaksi maajoukkueringin leiriä molemmissa alalajeissa, koulutti 
tuomareita ja teki antidopingtyötä. 
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Strategian toteutus huippu-urheilu 2019
Huippu-urheilu on yksi kolmesta päävalinnasta myös liiton strategiakaudella 
2018-2023 rakennetussa strategiassa. Päävalinta Kehittyvät rakenteet menes-
tyksekkään huippu-urheilun takana tähtää kokonaisvaltaiseen huippu-urheilun 
kehittämiseen, jossa jokaisella toimijalla (urheilija, valmentaja, seura, liitto sekä 
muut sidosryhmät ja tukijoukot) on oma roolinsa menestyksen luomisessa. 

Vuoden 2019 aikana jatkettiin huippu-urheilustrategian työstämistä, ja se hy-
väksyttiin liiton syyskokouksessa. Strategiaan liittyvien käytännön toimien, ku-
ten urheilijoiden fyysisten testien ja urheilijanpolun kehittämistä, tehtiin muun 
muassa vuoden 2019 alussa perustetussa lajityöryhmässä, lajien ideapäivissä, 
rinkileireillä sekä muiden sidosryhmien kuten Voimisteluliiton ja Olympiakomi-
tean kanssa. Lajin osaamiskeskuksen rakentaminen Suomen Urheiluopisto Vie-
rumäen kanssa aloitettiin virallisesti marraskuussa.

Aloittamisaika venyi Vierumäellä tapahtuneiden organisaatiomuutoksien 
takia. Myös Olympiakomitean kanssa yhteistyö tiivistyi loppusyksystä. Olympia-
komitean huippu-urheiluyksikön johtajan kanssa käytiin vuoropuhelua Olym-
piakomitean tuki- ja kehittämisjärjestelmästä. Lisäksi syksyn aikana järjestettiin 
useampia tapaamisia Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa liiton 
huippu-urheilu Tähtiseuraprosessin aloittamisen yhteydessä.  

Tavoite
• Valmis huippu-urheilustrategia
• Maajoukkuerinkitoiminnan muokkaaminen
• Hankkia tietoa lajin fyysisestä ja henkisestä kuormituksesta.

Saavutukset
• Valmis huippu-urheilustrategia
• 3 lajivaikuttajien ideapäivää
• Muokattu maajoukkuerinkileirityskonsepti, sekajoukkueurheilijat

mukaan ja 4 seuravalmentajakoulutusta osana rinkileirejä
• Lajin fysiikkatestien kehittämisen aloittaminen
• 5 tapaamista Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa
• Lajityöryhmän toiminnan aloittaminen
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Maajoukkuetoiminta
Maajoukkuetoimintaa jatkettiin vuonna 2019 viemällä kevään aikana loppuun 
käynnissä olleet liittojohtoiset maajoukkueprojektit sekä käynnistämällä syksyllä 
2019 uudet projektit. MM-kilpailuissa molemmat liittojohtoiset maajoukkueet, 
naisten cheermaajoukkue ja tanssimaajoukkue, pääsivät semifinaaleista finaaliin. 
Naisten cheerjoukkue oli paras sekä semifinaalissa että finaalissa, uusien viime 
vuoden maailman mestaruutensa. Tanssimaajoukkue saavutti semifinaalissa his-
toriansa parhaan saavutuksensa, kun joukkue sijoittui toiseksi. Finaalissa joukku-
een sijoitus oli viides. 

Syyskuussa 2019 käynnistettiin järjestyksessään kahdeksas tanssimaajoukkuep-
rojekti ja viides naisten cheermaajoukkueprojekti vuoden 2020 MM-kilpailuja 
varten. Tanssimaajoukkueen valmentajatiimiin valittiin toistamiseen Mila Tanttu 
ja Maria Mäki. Samoin naisten cheermaajoukkueen valmennustiimi pysyi sama-
na, kun päävalmentaja Maria Wahlroos ja valmentajat Krista Allinen ja Hanna 
Salo jatkoivat tehtävissä. Cheermaajoukkueen karsinnat järjestettiin ensimmäis-
tä kertaa cheermaajoukkuerinkileirin yhteydessä Vierumäellä 31.8.-1.9.2019. Kar-
sintoihin osallistui 47 hakijaa. Cheermaajoukkueeseen valittiin 28 urheilijaa, joka 
oli aikaisempaa vähemmän. Muita muutoksia vuonna 2019 olivat karsintakritee-
reiden muuttaminen tiukemmaksi ja haastajaryhmien valinta.  Haastajaryhmien 
tarkoituksena on kasvattaa tulevaisuuden maajoukkueurheilijoita ja helpottaa 
mahdollisten tuuraajien saamista leireille sekä tarvittaessa nostaa haastajista 
urheilijoita itse maajoukkueeseen esimerkiksi loukkaantumistapauksissa. Haas-
tajaurheilijoita valittiin 8. 

Tanssimaajoukkueen karsinnat järjestettiin Helsingissä 8.9.2019. Karsintoihin 
osallistui ennätysmäärä hakijoita, 33 urheilijaa. Tanssimaajoukkueeseen valittiin 
20 urheilijaa ja kaksi haastajaa. 

Maajoukkueleirien lisäksi järjestettiin uudistettuja maajoukkuerinkileirejä, joihin 
haettiin yksilöinä seurajoukkueiden sijaan. Lisäksi leiritykseen lisättiin sekajouk-
kueurheilijat.   

SM-tason ja kansainvälinen kilpailutoiminta

SM-tason kilpailut
Suomen Cheerleadingliitto järjesti yhteistyössä Cheer Stars ry:n kanssa vuoden 
2020 SM-kilpailuiden karsintakilpailut 9.-10.11.2019 Kuopiossa. Karsintakilpailut 
järjestettiin kuudessa eri sarjassa: cheer juniorit, cheer naiset, tanssi juniorit, 
tanssi aikuiset, cheer juniorisekajoukkueet sekä cheer sekajoukkueet. SM-kar-
sintaan osallistui lähes 1800 kilpailijaa. SM-kilpailujen karsintakilpailuista tiensä 
SM-finaaliin selvitti yhteensä 48 joukkuetta.

Suomen Cheerleadingliiton vuosi huipentui Helsingin Jäähalliin 14.12.2019, jol-
loin kilpailtiin Suomen mestaruuksista jo 35. kerran. Osallistujia SM-finaalissa oli 
lähes 1500.

SM-kilpailumenestyksen perusteella myönnettiin edustusoikeuksia vuoden 
2020 kansainvälisiin kilpailuihin: maailmanmestaruus- ja euroopanmestaruuskil-
pailuihin. 

Kansainväliset arvokilpailut
Vuoden 2019 aikana Suomi osallistui seuraaviin kansainvälisiin arvokilpailuihin: 
maailmanmestaruuskilpailut 25.–27.4.2019 Orlando, USA ja euroopanmestaruus-
kilpailut 29.-30.6.2019 Pietari, Venäjä.

Suomi kilpaili MM-kilpailuissa kolmessa aikuisten ja kolmessa junioreiden sarjas-
sa. Naisten cheer-sarjassa kilpaili neljättä kertaa liittojohtoinen maajoukkue, seka-
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joukkueiden cheer-sarjassa kilpaili jo 10. kerran peräkkäin Funky Team Gorillaz ja 
naisten tanssisarjaan osallistui liittojohtoinen tanssimaajoukkue. Suomi saavutti 
naisten cheer-sarjassa toistamiseen MM-kultaa, sekajoukkueiden cheer-sar-
jassa Funky Team Gorillaz saavutti 6. sijan ja naisten tanssisarjassa liittojohtoi-
nen tanssimaajoukkue saavutti 5. sijan. 

Junioreiden kilpailuissa tyttöjen cheer-sarjassa Suomea edusti Golden Spirit Whi-
telighters, joka sijoittui sarjassaan viidenneksi. Sekajoukkueissa Spirit Shakin’ 
Cheerleaders seuran Dust Devil joukkue sijoittui pronssille ja tanssisarjassa 
Northern Lights Junior Dance sijalle 8. 

EM-kilpailuihin Suomesta osallistui 12 joukkuetta, jotka kilpailivat kuudessa eri 
sarjassa ja saavuttivat kilpailuista yhteensä 7 mitalia (4 hopeaa ja 3 pronssia). 
Hopeamitalin saavuttivat naisten cheer-sarjassa kilpaillut HAC Elite, aikuisten 
tanssisarjassa Dream Team Dancers, junioreiden cheer-sarjassa kilpaillut GS 
Whitelighters ja junioreiden sekajoukkueiden cheer-sarjassa kilpaillut Spirit Shakin’ 
Cheerleadersin Dust Devil. Pronssia voittivat HAC Xray (aikuisten sekasarja), 
Funky Team Blackbackz (junioreiden sekasarja) ja Northern Lights junior dance 
(cheertanssi, juniorit). 

Osana liiton maajoukkuepolkua olevia 
rinkileirityksiä uusittiin merkittävästi 
vuodelle 2019. Aiemmista vuosista poi-
keten leireille osallistuttiin seurajouk-
kueiden sijaan yksittäisinä urheilijoina. 
Lisäksi leiritykseen osallistuivat ensim-
mäistä kertaa sekajoukkueurheilijat. 
Cheerrinkileirit järjestettiin tammi- ja 

elokuussa, ja tanssirinkileirit maalis- ja 
elokuussa Vierumäellä. Cheerrinkileiri-
tykseen osallistui yhteensä 90 urheilijaa 
ja tanssirinkileiritykseen 60 urheilijaa. 

Kaikilla leireillä valmennuksesta vasta-
sivat kotimaiset lajivalmentajat. Lisäksi 
leireillä oli mukana painonnostoval-

mentaja ja cheerin puolella lisänä ulko-
puoliset akrobatiavalmentajat. 

Vuoden 2019 rinkileiritystä hyödynnet-
tiin myös valmentajien kouluttamises-
sa ja lajin fyysisten testien kehittämi-
sessä. Fyysisten testien kehittäminen 
jatkuu vielä vuoden 2020 aikana. 
Huippu-urheilun alla järjestettiin 

myös sekajoukkueille suunnattu pa-
ristunttekniikkaleiri, Coed Camp. Leiri 
järjestettiin elokuussa ja siihen osal-
listui 50 urheilijaa. Päävastuu val-
mennuksesta oli kotimaisilla osaajilla, 
joiden asiantuntijuutta täydennettiin 
ulkomaisilla alan eksperteillä.   

Leiritoiminta

Valmentajakoulutukset taso 2 

Huippu-urheilun alle valmentajakoulu-
tuspuolelta kuuluu SCL Valmentaja 
taso 2:n koulutustarjonta. SCL Valmen-
taja taso 2 -koulutuksia järjestettiin 
vuonna 2019 yhteensä yksi ja lisäksi yksi 
lajitekniikkakoulutuksena tehty works-
hop, jossa luennoitsijana toimi naisten 
cheermaajoukkueen monivuotinen ul-
komaalainen valmentajavahvistus Mark 
Coleman. 

Toteutuneet koulutukset olivat valmen-
tajakoulutus taso 2 (VK2) sekä stunttitek-
niikka level 5-6 (workshopina). VK2:lla oli 
mukana 11 valmentajaa ja workshopissa 
20 valmentajaa.  VK2-koulutus tehtiin 
yhteistyössä Suomen Urheiluopiston 
Vierumäen kanssa ja koulutus saa-

tiin järjestymään toista kertaa liiton 
historian aikana.

Valmentajan ammattitutkinnolta valmis-
tui maajoukkuevalmentaja Maria Wahl-
roos (Suomen urheiluopisto) ja valmen-
tajan erikoisammattitutkinnolta valmistui 
Funky Team Espoon Hinni Ollila (Suomen 
urheiluopisto).  
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Vuonna 2019 järjestettiin teknisille 
tuomareille toinen oma erikoiskou-
lutus toukokuussa May Madness -kil-
pailujen yhteydessä. Koulutus oli kol-
mipäiväinen. Perjantaina käytiin läpi 
tuomaroinnin perusteita ja lauantaina 
ja sunnuntaina tehtiin sekä ryhmässä 
että itsenäisesti käytännön harjoitte-
lua May Madness kilpailun yhteydessä.
Lisäksi jo toimiville tuomareille järjes-
tettiin täydennys- ja erikoistumiskou-
lutuksia. Kevään aloitus- kick offissa 
käytiin tuomarikäytäntöjä (esiteltiin 
mm uusi tuomarivaliokunta ja teknistä 

tuomarointia sekä katselmoitiin 2019 
SM-kisojen arvostelua). Syyskauden 
kick offissa koulutusta tarjottiin chee-
rin level 1-4 sääntöjen sallimien taito-
jen maksimivaikeuksiin.

Tuomareita vieraili maajoukkueiden 
leireillä konsultoimassa ohjelmia sekä 
antamassa palautetta rinkileirityksen 
joukkueille.

Suomalaistuomareita osallistui myös 
ICU:n tuomarikurssille Ruotsissa.

Vuonna 2019 antidopingtyössä  (ADT-
työ) painotettiin kansainvälisiin kilpai-
luihin osallistuvia urheilijoita, valmen-
tajia ja seuroja. Tavoitteena oli lisätä 
urheilijoiden tietämystä dopingtyöstä, 
ja siihen liittyen painotettiin esimerkik-
si erivapauden hakemisen tärkeyttä. 

Isona teemana oli myös tahatto-
mien dopingkäryjen estäminen, joi-
ta on tapahtunut muissa lajeissa. Iso 
osa ADT-työtä oli Suomen urheilun 
eettinen keskus SUEK ry:n  kehittämä 

Puhtaasti paras -verkkokoulutus. Liit-
to järjesti  EM-kilpailuihin lähteneille 
joukkueille kilpailun, jonka avulla jouk-
kueita kannustettiin tekemään Puh-
taasti Paras- verkkokoulutus. 

Kilpailua hyödynnettiin myös 
ADT-tietoisuuden kasvattamisessa 
yleisesti mm. tuomalla esiin liiton eri 
sosiaalisen median kanavissa kyseistä 
kilpailua ja kilpailuun osallistuneiden 
joukkueiden aktiivisuutta ADT- asiois-
sa. Kilpailussa palkittiin joukkueet, 

Tuomarikoulutukset

Antidoping

joista kaikki urheilijat suorittivat Puhtaasti Paras 
–koulutuksen. Joukkueet olivat HAC Elite (Helsin-
ki Athletics Cheerleaders), Venus (Jaguars Spirit
Athletes), Phoenix (Golden Spirit) sekä Junior
Dance Team (Northern Lights Cheerleaders).

Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittami-
nen lisättiin vuoden 2019 aikana pakolliseksi kai-
kille liittojohtoiseen maajoukkueeseen kuuluville 
urheilijoille ja liiton rinkileiritykseen osallistuville 
urheilijoille. 
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Järjestö- ja seuratoiminta 

Hallinto ja vuosikokoukset
Suomen Cheerleadingliiton vuoden 2019 hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja 
Riikka Taivassalo, varapuheenjohtaja Virpi Huuskonen sekä jäsenet Tiina-Mari 
Asikainen, Maiju Hautamäki, Katri Kakkuri, Arina Kalaeva ja Anna Sällylä. 

Hallituksen varajäseninä toimivat Eveliina Hietakymi-Sandberg ja Heli Sten-
roos. Hallitus työskenteli vuonna 2019 aktiivisesti pitäen yhteensä 19 kokousta 
vuoden aikana. 

Lisäksi hallitus piti kaksi strategiaviikonloppua, ensimmäisen kesäkuussa 14.-15.6. 
Helsingissä ja toisen elokuussa 24.-25.8. Vierumäellä. Aiheina kesäkuussa olivat 
kilpailujärjestelmän uudistus ja liiton viestintästrategia. Elokuun strategiaviikon-
lopun aiheina olivat huippu-urheilu- ja viestintästrategia sekä aluetoiminnan 
kehitys.   

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet edustivat SCL:a 
lukuisissa eri tapahtumissa ja kokouksissa vuoden 2019 aikana.

Vuonna 2019 järjestettiin kaksi sääntömääräistä yhdistyksen kokousta. 
Kevätkokous järjestettiin 30.3.2019 Jyväskylässä ja kokoukseen osallistui 23 

edustajaa 15 jäsenseurasta. Kokous vahvisti Suomen Cheerleadingliiton vuosi-
kertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018. 

Tampereella 20.10.2019 järjestettyyn syyskokoukseen osallistui 19 jäsenseuraa 
ja 27 seurojen edustajaa. Hallituksen puheenjohtajaksi kolmannelle peräkkäiselle 
kaksivuotiskaudelle valittiin Riikka Taivassalo. Erovuoroisten hallitusten jäsenten 
tilalle uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Virpi Huuskonen, Arina Kalaeva ja Ina 
Tiittula. Hallituksen varajäseneksi valittiin Heli Stenroos. 
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Kurinpitovaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Henriikka Tiainen ja jäseniksi Aino 
Palva ja Susanne Viljanmaa-Passinen. Kahdella alueella aluevastaavana toiminut 
Mira Lehtinen esitti kokouksessa eropyyntönsä Lounaisen alueen aluevastaavan 
roolista ja Lounaiselle alueelle valittiin uudeksi aluevastaavaksi Nina Vänttinen. 

Kokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Lisäksi 
kokous hyväksyi liiton huippu-urheilu- ja viestintästrategiat. Kilpailujärjestelmän 
uudistuksen osalta kokous päätti lähettää kilpailujärjestelmän uudistuksen uu-
delleen valmisteltavaksi. Kilpailujärjestelmän uudistus päätettiin uuteen käsitte-
lyyn kevätkokouksessa 2020.  

Valiokuntatoiminta 
Hallituksen alaisuudessa toimi viisi valiokuntaa: kilpailu-, kurinpito-, 
nuoriso-, seura- ja tuomarivaliokunta. Tuomarivaliokunnan alaisuudessa toimi 
viidettä vuotta sääntötoimikunta. 

Kilpailuvaliokunnan puheenjohtajana toimi SCL:n tapahtumakoordinaattorin 
vanhempainvapaan sijainen Tinja Aistola heinäkuun loppuun saakka ja elokuusta 
alkaen tapahtumakoordinaattorin vanhempainvapaan sijainen Josefina Palvalin. 
Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajana toimi jo neljättä vuotta peräkkäin Hen-
riikka Tiainen. Seuravaliokunnan puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Heidi 
Borg toukokuun loppuun saakka ja kesäkuun alusta toimeen valittu seurakehit-
täjä Niklas Hagel. Nuorisovaliokunnan puheenjohtajana toimi koulutussuunnit-
telija Nita Rikström. Tuomarivaliokunnan puheenjohtajana toimi Saara Martikka 
ja sääntötoimikunnan puheenjohtajana toimi Jennifer Paatelainen. 

Kilpailuvaliokunta vastasi liiton järjestämistä kilpailuista ja kilpailutapahtumien 
kehittämisestä yhdessä liiton tapahtumakoordinaattorin kanssa. Kilpailuvalio-
kunta toteutti vuonna 2019 neljä liiton kilpailua: May Madness, Summer Cheer 
Cup, Super Cheer ja SM-kilpailut. Näiden lisäksi tavattiin seitsemässä kokouk-

sessa, jossa suunniteltiin vuoden kilpailutapahtumia, keskusteltiin kilpailuista tul-
leesta palautteesta ja ideoitiin tulevia kilpailutapahtumia. 

Kurinpitovaliokunta on vakiinnuttanut asemaansa ja toimintatapojaan vuoden 
2019 aikana, mutta myös pyrkinyt kehittämään toimintaansa. Kurinpitovaliokun-
nan käsiteltäväksi on saatettu useita erityyppisiä tapauksia. 

Tapaukset on saatettu kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi sekä liiton että 
jäsenseurojen taholta. Pääsääntöisesti jäsenseurat ovat selvittäneet tapauksia 
kurinpitovaliokunnan kanssa hyvässä yhteistyössä. Kokouksia kurinpitovaliokun-
nalla oli vuoden 2019 aikana yhteensä viisi, joista neljä kokousta pidettiin erilais-
ten sähköisten viestintävälineiden välityksellä.

Seuravaliokunta teki vuonna 2019 laajan seurakyselyn. Seurakyselyssä selvitet-
tiin muun muassa seurojen harjoitteluolosuhteita, yhdenvertaisuutta seuroissa 
ja seurakehityspalveluiden tarpeita. Kyselyn tulokset on analysoitu seuravalio-
kunnassa ja niitä on hyödynnetty valiokunnan ja liiton seurapalvelutoiminnan 
kehittämisessä. 

Vuonna 2019 seuravaliokunta seurasi myös auditointien toteutumista ja ke-
hitti auditointiprosesseja sekä työsti tukimateriaaleja liiton jäsenseuroille. 
Seuravaliokunta piti vuoden 2019 aikana yhteensä kuusi kokousta, joista neljä 
kokousta pidettiin erilaisten sähköisten viestintävälineiden välityksellä. 

31 32SUOMEN CHEERLEADINGLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2019



Nuorisovaliokunta kokoontui vuoden 2019 aikana kaksi kertaa. Lisäksi ajankoh-
taiseen viestintään käytettiin yhteistä Facebook- ja Whatsapp-ryhmää, jotka oli-
vat aktiivisessa käytössä. Kokouksissa keskusteltiin liiton viestinnän ulkoasusta 
ja tavoista, jotta se inspiroisi ja tavoittaisi nuoria parhaiten. Aiheina olivat myös: 
kiusaamisen vastainen työ liittotasolla, nuorten kokemukset lajikulttuurista sekä 
kilpailujen uudistaminen vastaamaan nuorten osallistujien tarpeita. Nuorisova-
liokunnan ääntä kuunnelleen valittiin uusi malli SM-mitaleihin ja liiton järjestä-
mien kilpailuiden t-paitoihin. Nuorisovaliokunnan jäseniä oli vapaaehtoistyössä 
May Madness ja Super Cheer-kilpailuissa päivittämässä liiton Instagram-tiliä.

Tuomarivaliokunta vastasi tuomaritoiminnan tuottamisesta, valvonnasta ja ke-
hittämisestä. Vuoden 2019 aikana tuomarivaliokunta teki uudistuksia paneeliva-
lintoihin ja koulutukseen. Tuomarivaliokunta kokousti vuoden 2019 aikana viisi 
kertaa, ja lisäksi tehtiin yksi sähköinen päätös. 

Sääntötoimikunnassa lähdettiin rakentamaan vuoden 2019 aikana teknisen 
tuomaroinnin polkua teknisen tuomaroinnin osaamisen ja sääntöjen tuntemi-
sen vahvistamiseksi. Vuoden aikana uudistettiin myös seuroille tarjottavaa sään-
tökysymysten videotulkintapalvelua. Loppuvuodesta sääntötoimikunta aloitti 
suunnittelun valmentajien sääntökoulutusten osalta tavoitteena, että vuoden 
2020 aikana tapahtuvat sääntökoulutukset voisivat tavoittaa kaikki seurat ja 
siten voitaisiin vähentää jatkossa myös virheellisistä sääntötulkinnoista johtu-
via vähennyksiä kilpailuissa. Ensimmäinen sääntökoulutus pidettiin jo Level 1&2 
sääntöjen osalta marraskuussa 2019 Sääntöfoorumin yhteydessä. Sääntötoimi-
kunta kokousti seitsemän kertaa vuoden aikana. Kaikki kokoukset pidettiin säh-
köisten viestintävälineiden välityksellä. 

Järjestötoiminta
Suomen Cheerleadingliitossa toimi vuoden 2019 loppuun mennessä kuusi koko-
aikaista työntekijää. Vuoden aikana määräaikaisissa työsuhteissa työskentelivät 
maajoukkuevalmentajat (yhteensä 5 henkilöä tammi-toukokuu ja elo-joulukuu) 
ja maajoukkueiden joukkueenjohtaja (huhti-toukokuu). Lisäksi järjestösihteerin 
opintovapaan sijainen työskenteli vakituisen järjestösihteeri kanssa samanaikai-
sesti marras-joulukuun ajan. 

Liiton kokoaikaisena järjestösihteerinä työskentelivät järjestösihteerin viransijai-
set Niklas Hagel (tammi-maaliskuu) ja Kiia Kontturi (huhtikuu-joulukuu). 

Lisäksi vakituinen järjestösihteeri Emma Catani palasi virkaansa marraskuussa 
2019. Järjestösihteerin vastuisiin kuului liiton jäsenpalveluihin liittyvät työtehtä-
vät sekä liiton viestintätehtävät. Järjestösihteeri toimi myös Olympiakomitean 
Suomisport-palvelun ohjausryhmässä osan vuotta. 

Tapahtumakoordinaattorin viransijaisena toimi Tinja Aistola elokuun 2019 lop-
puun saakka ja syyskuun alusta eteenpäin Josefina Palvalin. Tapahtumakoordi-
naattorin työtehtäviin kuuluivat kaikki kilpailujen ja tapahtumien suunnitteluun 
sekä toteuttamiseen liittyvät työtehtävät. 

Liiton koulutussuunnittelijana työskenteli Nita Rikström. Koulutussuunnitteli-
jan työtehtäviin kuuluivat liiton koulutus- ja leiritoiminta, Active Cheer -konsepti 
ja urheiluoppilaitos yhteistyö.

Liiton toiminnanjohtajana toimi Heidi Borg. Toiminnanjohtajan päävastuualueina 
olivat liiton toiminnan operatiivinen johtaminen Suomen Cheerleadingliiton 
strategisten suuntaviivojen mukaisesti, esimiestyö, sidosryhmätyöskentely ja la-
jin edunvalvonta erilaisissa verkostoissa. 
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Toiminnanjohtaja toimi myös Olympiakomitean Suomisport-palvelun 
ohjausryhmän jäsenenä. Joulukuussa 2019 toiminnanjohtaja valittiin 
kolmivuotiskaudelle uuteen urheiluyhteisön digitalisaation ohjausryhmään.

Liiton lajikoordinaattorina työskenteli Jani Järvelin. Lajikoordinaattorin työteh-
täviin kuuluivat liiton huippu-urheilu toiminnan koordinointi ja kehittäminen. 

Liittoon perustettiin uusi kokoaikainen seurakehittäjän tehtävä vuoden 2019 
kesäkuusta alkaen. Tehtävään valittiin järjestösihteerin viransijaisena toiminut 
Niklas Hagel.  Seurakehittäjän toimenkuvaan kuului seurojen hallintoon liittyvät 
koulutukset, Olympiakomitean, aluejärjestöjen ja lajiliittojen yhteinen Tähtiseu-
ratoiminta, Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukihaku, aluetoiminta ja sen 
kehittäminen sekä seuravierailut. 

Liiton toimihenkilöt edustivat Suomen Cheerleadingliittoa lukuisissa eri tilai-
suuksissa vuoden 2019 aikana. Toiminnanjohtaja osallistui muun muassa Ruotsin 
Cheerleadingliiton Riksidrottsförbundett -jäsenyys juhlallisuuksiin yhdessä tuo-
marivaliokunnan kansainvälisiä asioita hoitavan Anne Achten kanssa 14.-15.9. Tuk-
holmassa, Kansalliseen liikuntafoorumiin 28.–29.10.2019 Jyväskylässä ja lukuisiin 
Olympiakomitean järjestämiin erilaisiin tapahtumiin. Liiton puheenjohtaja Riikka 
Taivassalo ja toiminnanjohtaja Heidi Borg edustivat Suomen Cheerleadingliittoa 
Olympiakomitean kevätkokouksessa 22.5. Helsingissä. Olympiakomitean syys-
kokouksessa 23.11. Vantaalla Suomen Cheerleadingliittoa edusti puheenjohtaja 
Riikka Taivassalo. 

Liiton toimihenkilöt vaikuttivat aktiivisesti myös oman toimialansa verkostoissa. 
Koulutussuunnittelija oli mukana Olympiakomitean johtamassa valmennusosaa-
misen verkostossa, joka kokoontui 11 kertaa vuoden aikana.    Seurakehittäjä   
kuului Olympiakomitean koordinoimaan seurakehittäjien verkostoon. Tämän 
lisäksi seurakehittäjä osallistui muun muassa 2.-3.9. seurakehittäjien verkosto-
päiville Tallinnassa ja 5.12. järjestettyyn ”lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun 
linjaukset – nuoriso-ohjelma 2020-luvulle ” – tapahtumaan.    Liiton lajikoordi-
naattori osallistui muun muassa Olympiakomitean strategiapäivään 7.5. Helsin-
gissä ja huippu-urheilun   verkostopäiville 7.-8.10. Helsingissä.  
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Yhteiskunnallisten arvojen edistäminen
Suomen Cheerleadingliitto julkaisi vuoden 2019 alussa uuden yhdenvertaisuus-
suunnitelman, joka on voimassa meneillään olevan strategiakauden (2023) lop-
puun saakka. Uudessa yhdenvertaisuussuunnitelmassa strategiakauden vuodet 
on jaettu yhdenvertaisuuden teemavuosiin. Vuoden 2019 teemavuosi oli vä-
hävaraisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen.  Teemavuoden teemaa 
edistettiin pääasiassa tapahtumatoiminnassa. Aluekilpailuiden määrä lisääntyi 
kahdeksaan kilpailuun edellisen vuoden viiden sijasta. Aluekilpailuiden määrän 
lisääntyminen vaikutti siihen, että yhä useampi harrastaja pystyi osallistumaan 
kilpailutoimintaan lähempänä omaa kotipaikkakuntaa ja näin vaikuttaen kilpai-
lutoiminnasta aiheutuviin matkustuskustannuksiin. Toinen tapahtumapuolella 
tehty toimenpide oli Active Cheer Stage tapahtuman pilotointi. Stage-tapahtu-
man osallistumismaksu on kilpailutoimintaa edullisempi ja tapahtuman järjestä-
mistuotot menevät kokonaisuudessaan järjestävälle seuralle. 

Kolmas vähävaraisten osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi tehty toi-
menpide oli joulukuun SM-kilpailuiden yhteydessä järjestetty vanhojen maa-
joukkueasujen myynti. Maajoukkueasujen myynnistä saatu tuotto ohjattiin ly-
hentymättömänä Hope ry:lle. Hope ry:n tavoitteena on tarjoa Suomessa lapsille 
tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Yksi yhdistyksen toiminta-
muodoista on harrastustuki lapsille ja nuorille. 

Vuoden 2019 aikana sukupuolten välinen tasa-arvo edistyi etenkin huippu-ur-
heilutoiminnassa. Maajoukkuerinkileirityksen vaihduttua yksilöleireiksi, joukkue-
leirien sijaan, toimintaan otettiin mukaan myös molempia sukupuolia edustavat 
sekajoukkueurheilijat. Järjestötoiminnan puolella kahdessa liiton toimielimessä, 
tuomarivaliokunnassa ja lajityöryhmässä, oli mukana miessukupuolen edustajat. 

Liiton yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti vuosi 2020 on erityisryhmien 

osallistumismahdollisuuksien edistämisen teemavuosi. Liitto haki huhtikuussa 
2019 Euroopan Unionin Erasmus + sport -hankerahaa Inclusive Cheerleading 
-hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on edistää erityistä tukea tarvitsevien hen-
kilöiden osallistumista cheerleadingtoimintaan. Syyskuun 2019 lopussa liitto sai
myönteisen päätöksen hankerahoitukselle vuosiksi 2020-2021. Myönnetty sum-
ma oli 60 000 euroa. Hanke tehdään kansainvälisenä yhteistyönä ja hankkeen
partnerimaita ovat Englanti, Irlanti, Suomi ja Slovenia.

Kestävää kehitystä tuettiin samoin kuin aikaisempina vuosina säilyttämällä kilpai-
lutoiminnassa kilpailuiden visuaaliset elementit edelleen lähes muuttumattomina. 
Järjestötoiminnassa jatkettiin materiaalien kierrätystä edellisten vuosien tapaan.

Tavoite
Edistää vähävaraisten mahdollisuutta osallistua cheerleadingin 

kilpailuihin ja tapahtumiin tuomalla näitä lähemmäksi
 seurojen toimialueita.

Saavutus
• Aluekilpailuiden määrä lisääntynyt kolmella kilpailulla

edelliseen vuoteen verrattuna.
• Pilotoitu Active Cheer Stage -tapahtuma.
• Hyväntekeväisyysmyynti SM-kilpailujen yhteydessä.
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Viestintä ja tiedotus 
Ulkoinen tiedotus toteutettiin ePress-palvelun kautta vuonna 2019 ja ePressin 
kautta lähetetyt tiedotteet herättivät kiinnostusta mediassa, sekä poikivat eri-
laisia lajiin liittyviä julkaisuja. Liitto järjesti lehdistötilaisuudet kotimaassa ennen 
MM- ja EM-kilpailuja. Helsingin jäähallilla järjestetyt SM-kilpailut saivat näkyvyyt-
tä kansallisessa mediassa.

Eniten vuonna 2019 laji sai medianäkyvyyttä kuitenkin Suomen naisten cheer-
maajoukkueen voitettua MM-kultaa Orlandossa huhtikuussa, jolloin laji kiinnosti 
eri median muotoja ja median edustajia. Maajoukkueurheilijat sekä naisten maa-
joukkueen päävalmentaja Maria Wahlroos olivat haastateltavina useissa eri 
ohjelmissa MM-voiton jälkeen pitkin vuotta. 

Lisäksi vuoden aikana kansallinen media julkaisi juttuja lajin kasvusta ja kehi-
tyksestä, ja Suomen Tasavallan presidentin Itsenäisyyspäivän vastaanotolle 
osallistunut naisten cheermaajoukkueen kapteeni Rosanna Toivonen huomi-
oitiin eri medioissa.

Näkyvimpänä kampanjana SCL:n viestinnässä näkyi turvallisuus-kampanja, 
jonka tavoitteena oli lisätä tietoa ja käytännön osaamista seuroissa sekä valmen-
tajien että harrastajien keskuudessa. Materiaalia tuotettiin kotisivuille ja Youtu-
been. Materiaalia jaettiin uutiskirjeen lisäksi Instagramin ja Facebookin kautta.

Ruutu+ pilotoi liveseurannan Super Cheer- ja Winter Wildness-kilpailuissa. 
Cheerleadingin kotimainen päätapahtuma Suomen mestaruus –kilpailut televi-
sioitiin ja siitä esitettiin YLE TV2 -kanavalla kooste 28.12.2019.
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SM-kilpailuiden alla järjestettiin ensimmäistä kertaa ulkomainoskampanja 
Helsingissä. Kampanja sisälsi kolme erilaista valotaulumainosta, jotka pyöri-
vät viikon ajan viidellä eri valotaululla Helsingin keskustassa. Mainoskampanja 
huipentui SM-kilpailupäivänä, jolloin kyseisillä viidellä valotauluilla pyöri päivän 
aikana SCL:n Instagram-tilille tehtyjä julkaisuja SM-kilpailuista.

Sisäinen tiedotus toteutettiin keskimäärin joka toinen kuukausi lähetettävän 
jäsentiedotteen ja muiden sähköisten tiedotteiden välityksellä. SCL Extranet –
sivustoa käytettiin sisäisen tiedotuksen välineenä. Lisäksi SCL:n verkkosivuilla 
julkaistiin säännöllisesti tiedotteita ja uutisia. 

SCL:n Facebook-sivua hyödynnettiin yleisen tiedottamisen apuna, tapahtuma-
markkinoinnin kanavana, kotimaisten sekä kansainvälisten kilpailujen tunnelman 
välittämisessä, tulosseurannassa ja cheerleadingaiheisten artikkelien edelleen 
jakamisessa. Tapahtumamarkkinoinnin osalta Facebook-sivulla luotiin erillisiä 
tapahtumasivuja eri kotimaisten kilpailujen yhteydessä. SCL:n Instagramia päi-
vitettiin erityisesti kilpailuissa ja muissa liiton tapahtumissa. Tämän lisäksi Insta-
gramia hyödynnettiin tapahtumamarkkinoinnin kanavana. SCL:n Youtube-kana-
valla julkaistiin SCL:n kilpailuista tehdyt fiilisvideot.

Vuoden 2019 loppuun mennessä SCL:n Facebookissa oli 7 532 tykkääjää ja 
7 783 seuraajaa, Instagramissa 10 400 seuraajaa ja Youtubessa 2040 tilaajaa. 

Tavoite
Viestinnän kehittäminen ammattimaisempaan suuntaan lajin ja 

liiton tunnettuuden lisäämiseksi.

Saavutukset
• Valmis viestintästrategia
• 28 lähetettyä tiedotetta E-press -palvelun kautta,

16 % enemmän kuin edellisvuotena
• Ulkomainoskampanja SM-kilpailuiden yhdeydessä Helsingin

keskustassa, kesto 1 viikko.
• Valtakunnallisessa televisiossa useita esiintymisiä ja

haastatteluja vuoden aikana.

7.6k
+695 tykkääjää

301 julkaisua

2k
+234 tilaajaa
5 julkaisua

10.4k
+ 1202 seuraajaa

64 julkaisua
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Talous 
Harrastajamäärän merkittävä kasvu näkyi taloudellisesti varsinaisessa toiminnas-
sa vuonna 2019 etenkin kilpailutapahtumien osalta. Liiton järjestämistä kilpailu-
tapahtumista Summer Cheer Cup ja Super Cheer, sekä seurayhteistyökilpailu 
Winter Wildness houkuttelivat osallistujia mukaan huomattavasti ennakoitua 
enemmän. Lisenssimäärä kasvoi myös hiukan ennakoitua enemmän. 

Taloudellisesti lisenssimäärän kasvu näkyi eniten vakuutuksettoman lisenssin 
määrän nousuna; vakuutuksetonta kilpailulisenssiä myytiin lähes tuhat enem-
män edelliseen vuoteen verrattuna.  

Liiton perustoiminnoista koulutus-, järjestö- ja huippu-urheilutoiminnan toteu-
mat poikkesivat ennakoidusta. Koulutustoiminnan tuloksen vaje selittyy pääpiir-
teittäin syksyllä 2019 Taloustutkimuksen kanssa yhteistyössä tehdyllä lajikulttuu-
rikyselyllä. 

Järjestötoiminnan puolella vajetta syntyi, kun Opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämä liikunnan järjestötoiminnan avustus oli 41 000 € haettua pienempi. 
Tämän lisäksi vuoden aikana tehtiin päätös palkata liitolle kokoaikainen seurake-
hittäjä suunnittelun osa-aikaisuuden sijaan. Huippu-urheilun puolella kuluja syntyi 

ennakoitua enemmän vuodelle 2019 liittyen aikuisten maajoukkueiden uusiin kil-
pailupukuihin ja muihin kasvaneisiin kuluihin MM-kilpailuihin liittyen.

Vuoden 2019 talouden toteumaan vaikutti myös Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön vuoden 2018 EM-kilpailuihin myönnetyn erityisavustuksen takaisinperintä.
25 000 € erityisavustuksen palautus kirjattiin taseeseen edellisen tilikauden
 tulokseen ja palautuksen korkokulut kirjattiin vuoden 2019 kuluiksi. 

Edellisten vuosien tapaan, perustoiminnoista seurakehittäminen, Active Cheer, 
aluekilpailutoiminta, huippu-urheilu ja suosittu kesäleiri olivat taloudellisesti 
tuettua toimintaa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Suomen Cheerleadingliitolle 119 000 € 
liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksen ja tällä katettiin 7,8 % kaikista varsinai-
sen toiminnan kuluista vuonna 2019. Vuoden 2019 tilinpäätös on alijäämäinen 
27 437,51 euroa.   
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Kansainvälinen toiminta
Suomalaiset vaikuttamassa
Vuonna 2019 Suomen Cheerleadingliiton toimijat jatkoivat suomalaisten vaikut-
tavuuden kasvattamista kansainvälisessä lajiliitossa ICU:ssa että Euroopan liitto 
ECU:ssa. SCL:n puheenjohtaja Riikka Taivassalo toimi vuoden aikana ICU:n hal-
lituksen jäsenenä ja ECU:n EM-kilpailujen tulevaisuutta visioivan komitean pu-
heenjohtajana. 

Jo aikaisemmin ICU:n tanssisääntöjen valiokunnassa ja Euroopan liitto ECU:n 
tuomarivaliokunnassa toiminut Anne Achte ja ECU:n sääntövaliokunnassa toi-
minut Heidi Idman jatkoivat tehtävissään. Lisäksi Sirpa Kaukonen toimi ECU:n 
valmentajien- ja urheilijoiden komitean jäsenenä.

Vuoden lopussa useita liiton valiokuntien jäseniä haki ECU:n komiteoihin ja seu-
raavan vuoden toimintasuunnitelmaan kirjattiinkin tavoite liiton oman kansain-
välisen verkoston perustamisesta kansainvälisen vaikuttamistyön tueksi. 

Pohjoismainen yhteistyö tiivistyi
Viime vuosina tiivistynyt pohjoismainen yhteistyö jatkui hyvänä myös vuonna 
2019. Vuoden alussa järjestettiin jo toista kertaa muusta kansainvälisestä toimin-
nasta erillinen ainoastaan pohjoismaiden liittojen edustajille suunnattu tapaami-
nen, jonka isäntänä toimi tällä kertaa Norja. Tapaamiseen osallistuivat liiton hal-
lituksen varapuheenjohtaja Virpi Huuskonen ja hallituksen jäsen Anna Sällylä. 
Vuoden 2020 järjestämisvuoro sovittiin suomalaisille. 

Lisäksi pohjoismaiden edustajat tapasivat ICU:n vuosikokouksen yhteydessä Or-
landossa sekä ECU:n vuosikokouksen yhteydessä Pietarissa. ICU vuosikokouk-
sessa pohjoismaiden edustajat tekivät konkreettista yhtenäistä vaikuttamistyötä 
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junioreiden ikärajoja koskevan ehdotuksen tiimoilta. Tuon työn ja aktiivisten 
eurooppalaisten ICU hallituksen jäsenien Suomen Riikka Taivassalon ja 
Slovenian Aljaz Britvicin toiminnan seurauksena esitykseen ikärajamuutoksista 
saatiin sisällytettyä vuoden mittainen siirtymäaika. 

Pohjoismaisen yhteistyön lisäksi Suomi tekee kahdenvälistä yhteistyötä eri poh-
joismaiden kanssa kansainvälisen etujärjestötyön ja lajin kehittämisen saralla. 

Vuonna 2019 Suomi laajensi aiemmin Ruotsin kanssa tehtyä Active Cheer 
-harrasteliikuntakonseptin yhteistyötä myös yhteistyöhön Norjan kanssa. Yh-
teistyön edistämisestä vastasivat pääasiassa liiton koulutussuunnittelija ja toi-
minnanjohtaja. Toiminnanjohtaja Heidi Borg ja SCL tuomarivaliokunnan kan-
sainvälisistä asioista vastaava jäsen Anne Achte osallistuivat lisäksi vuoden
aikana Ruotsin liiton järjestämään juhlagaalaan.

Euroopan ja maailmanliiton kokoukset
Kansainvälisen lajiliitto ICU:n MM-kilpailuviikolla järjestämään vuosikokoukseen 
23.4.2019 sekä eri mannerten omiin aluekokouksiin Orlandossa, USA:ssa osallis-
tuivat Suomen Cheerleadingliitosta varapuheenjohtaja Virpi Huuskonen ja hal-
lituksen jäsen Anna Sällylä. SCL puheenjohtaja Riikka Taivassalo toimi ICU-ko-
kouksissa ICU-hallituksen edustajana. 

Kesällä Pietarissa 27.6.2019 pidettyyn ECU:n vuosikokoukseen osallistuivat pu-
heenjohtaja Riikka Taivassalo sekä varapuheenjohtaja Virpi Huuskonen.

Eurooppalaista yhteistyötä tehtiin vuonna 2019 lisäksi Inclusive Cheerleading 
-hankkeen tiimoilta.

Tavoitteet
Vahvistaa cheerleadinglajin asemaa kansainvälisellä urheilukentällä 
tekemällä yhteistyötä maailmanliitto ICU:n kanssa tuomaroinnin 
kehittämisen suhteen ja euroopanliitto ECU:n kanssa harrastelii-
kunnan jalkauttamisen kanssa.

Saavutukset
• Osa Active Cheer -materiaalista käännettiin englanninkielelle.
• Käytiin Norjassa keskustelemassa yhteistyön aloittamisesta

Active Cheer -konseptin suhteen.
• Aloitettiin neuvottelut ECU:n kanssa Active Cheer – konseptin

jalkauttamiseksi Eurooppaan.
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Kansainvälinen tuomaritoiminta 
Tuomaritoiminnassa jatkettiin edelleen vuonna 2019 vilkasta kansainvälistä 
yhteistyötä. 

MM–kilpailuissa huhtikuussa Yhdysvaltain Orlandossa cheer- ja tanssisarjo-
jen tuomareiksi kutsuttiin jälleen 7 suomalaistuomaria: Anne Achté, Eeva Ven-
tilä, Saara Martikka, Hinni Ollila, Jennifer Paatelainen, Kirsi Tuominen ja 
Kristiina Kokko. 

Lisäksi Anne Achté oli mukana USASF/IASF All Star Worlds-kilpailujen tuo-
maripaneeleissa. EM-kilpailuissa kesäkuun lopussa Pietarissa Venäjällä tuoma-
reina toimivat Anne Achté, Kristiina Kokko, Hinni Ollila, Kirsi Tuominen ja 
Eeva Ventilä. 

Lisäksi Heidi Idman ja Anne Achté kutsuttiin Orlandoon, Yhdysvaltoihin World
University-kilpailuihin tammikuussa ja Hinni Ollila World School -kilpailuihin 
helmikuussa. 

Suomalaistuomareita kutsuttiin runsaasti vuoden aikana myös muiden Euroo-
pan maiden mestaruuskilpailuihin ja avoimiin cup –kilpailuihin mm. Ruotsiin, 
Norjaan, Valko-Venäjälle, Puolaan, Italiaan, Saksaan, Sloveniaan, Singaporeen, 
Skotlantiin, Viroon ja Iso-Britanniaan. Suomessa pidettyihin kilpailuihin pystyt-
tiin kutsumaan vuoden aikana useita eurooppalaistuomareita.  SM-kilpailuissa 
mukana oli 6 kansainvälistä huipputuomaria, joukossa pitkäaikaiset yhteistyö-
kumppanit Liz Rifino ja Mike Cooper ICU:sta.
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Seuratoiminta
Vuoden 2019 merkittävin investointi seurakehitystyöhön oli päätoimisen seura-
kehittäjän palkkaaminen. Seurakehittäjän toimessa aloitti 3.6.2019 Niklas Hagel. 
Seurakehittäjä tapasi vuoden aikana 16 jäsenseuraa seuravierailulla. 

Syksyllä 2019 järjestettiin Tähtiseurakoulutus, jonka tavoitteena on valmistaa 
seuroja lasten- ja nuorten tähtimerkin hakemiseen. Puolen vuoden mittainen 
prosessi sisälsi kolme lähijaksoa ja se toteutettiin yhteistyössä Suomen Urhei-
luopiston kanssa kouluttajina Niklas Hagel (SCL) ja Petri Puronaho (Suomen 
Urheiluopisto). Koulutukseen osallistui viisi seuraa, jotka olivat FT Cheer Vantaa, 
Funky Cheer Team Espoo, Funky Team, Kurikan Ryhti sekä Porin Cheerleading 
Akatemia.  

Vuonna 2019 Suomen Cheerleadingliitolla oli yhdeksän lasten- ja nuorten täh-
tiseuraa, joista neljä uudelleen auditoitiin vuoden aikana. Seuraavaksi kolmeksi 
vuodeksi lasten- ja nuorten tähtimerkin saivat Dream Team Cheerleaders, 
Helsinki Athletics Cheerleaders, Jaguars Spirit Athletes sekä Tampereen Py-
rintö (Cheerleadingjaosto). Vuonna 2019 Suomen Cheerleadingliiton alaisissa 
lasten- ja nuorten tähtiseuroissa oli lähes 7 000 harrastajaa, joka kattoi noin 
45 % liiton kokonaisharrastajamäärästä. Suomen Olympiakomitea hyväksyi 
13.12.2019 Suomen Cheerleadingliiton hakemuksen käynnistää huippu-urheilun 
tähtiseuraohjelma.

Vuonna 2019 Suomen Cheerleadingliiton jäsenseurat saivat seuratukea Opetus- 
ja kulttuuriministeriöltä yhteensä 69 200 €. Eteläinen Pirkanmaa-Häme Lounainen PohjoinenItäinen

Jäsenseurat 2019 kartalla
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Myönnöissä oli 3 uutta hanketta ja 4 jatkohanketta. 
Tukea saivat seuraavat jäsenseurat:
• Arctic Cheer All-Star ry, Rovaniemi (3 000€)
• Dream Team Cheerleaders DTC ry, Tampere (7 700€)
• Golden Spirit ry, Helsinki (11 000€)
• Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry, Helsinki (13 000€)
• Spirit Shakin’ Cheerleaders ry, Tuusula (7 500€)
• Tampereen Pyrintö (Pyrintö Cheer Team) ry, Tampere (13 000€)
• Turun Cheerleadingseura Smash ry, Turku (14 000€)

Jäsenseuroja ja niiden seuratoimijoita tuettiin kolmella verkostopäivällä, 
joiden aiheet olivat: ”menestys on yhteistyötä”, ”menestys on yhteisöllisyyttä” ja 
”menestys on osaamista”. Verkostopäiväkonsepti sai hyvää palautetta ja se pää-
tettiin vakiinnuttaa osaksi liiton seurapalveluja myös jatkossa.

Aluetoiminnan kehittämistä jatkettiin yhdessä liiton aluevastaavien kanssa. Alue-
tapaamisten lisäksi aluevastaavien toimenkuvaa kirkastettiin olosuhde- ja vai-
kuttamistyön suuntaan. Vuoden 2019 aloitettiin materiaalien työstäminen olo-
suhdevaikuttamisen tueksi. Lisäksi Suomen Cheerleadingliitto osallistui yhdessä 
helsinkiläisten jäsenseurojensa kanssa Helsingin kisahallin uudistusta koskevaan 
vaikutustyöhön.

Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin seuratoimijoille seuraseminaari aiheel-
la “Suunnitelmallinen fysiikkavalmennus kehittyvän joukkueen takana – JSA-Ve-
nuksen matka naisten SM-hopealle”. Paikalla oli 11 osallistujaa. 

Kilpailusääntöjä käsittelevä sääntöforum järjestettiin marraskuussa Super 
Cheer-kilpailuiden yhteydessä. Vantaalla järjestetty forum keräsi paikalle 
32 aiheesta kiinnostunutta henkilöä.  

Tavoite
Jäsenseuroja tuetaan monipuolisesti tarjoamalla  työkaluja
 toiminnan vahvistamiseen,  kasvattamiseen ja laadulliseen 

parantamiseen. 

Saavutukset
• Verkostopäiväkonseptin lanseeraus. 3 järjestettyä verkostopäi-

vää, kutsuttuna seurojen luottamusjohto, seurojen työntekijät
ja valmennuksesta vastaavat henkilöt.

• Laaja-alainen seurakysely seuroille
• Kokoaikaisen seurakehittäjän palkkaus
• Seuratukihaku-sparraus
• 16 seuravierailua

53 54SUOMEN CHEERLEADINGLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2019



Cheer, tytöt
1. Ruotsi
2. Norja
3. Yhdysvallat
…
5. Suomi

Cheer, junioriseka
1. Yhdysvallat
2. Norja
3. Suomi

Cheertanssi, juniorit
1. Japani
2. Yhdysvallat
3. Meksiko
…
8. Suomi

Cheer, sekajoukkueet
1. Yhdysvallat
2. Kanada
3. Taiwan
…
6. Suomi

Cheer, naiset
1. Suomi
2. Yhdysvallat
3. Norja

Cheertanssi
1. Yhdysvallat.
2. Japani
3. Meksiko
…
5. Suomi

Liite 1. Kansainväliset
kilpailusuoritukset

MM-kilpailut 24.-26.4.2019 Orlando

Cheer, tytöt
1. Norja

Viqueens Cheerleaders
1. Suomi

Golden Spirit Whitelighters
2. Venäjä, Victory
…
5.   Suomi

West Coast Vikings Iron

Cheer, juniorisekajoukkueet
1. Norja, NRC Tigers
2. Suomi

Spirit Shakin Cheerleaders 
Dust Devil

3. Suomi
Funky Team Blackbackz

Cheertanssi, juniorit
1. Venäjä, Zvezdy
2. Venäjä, J-Nice
3. Suomi

Northern Lights 
Cheerleading Junior 
Dance Team

…
5. Suomi

Turun Cheerleadingseura 
Smash Falcons

Cheer, naiset
1. Norja, Viqueens Spirit
2. Suomi

Helsinki Athletics
Cheerleaders Elite

3. Norja
NRC Tigers Senior All
Girl Elite

4. Suomi
Jaguars Spirit Athletes 

 Venus

Cheer, sekajoukkueet
1. Norja

NRC Tigers Senior
Coed Elite

2. Venäjä, No Limit
3. Suomi

Helsinki Athletics 
Cheerleaders Xray

…
5.    Suomi

Golden Spirit Phoenix

Cheertanssi
1. Slovenia, Ladies
2. Suomi

Dream Team Dancers
3. Venäjä, Non-Stop
…
6. Suomi

Golden Spirit Cyrenes 

EM-kilpailut 28.-30.6.2019 Pietari, Venäjä

55 56SUOMEN CHEERLEADINGLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2019



Liite 2. Luottamustoimiset vuonna 
2019

Hallitus 
Taivassalo Riikka, Helsinki (puheenjohtaja)
Huuskonen Virpi, Turku (varapuheenjohtaja)
Asikainen Tiina-Mari, Kuopio | Hautamäki Maiju, Helsinki | Katri Kakkuri, Helsinki 
Kalaeva Arina, Tampere | Sällylä Anna, Tampere

Varajäsenet
Hietakymi-Sandberg Eveliina, Helsinki | Stenroos Heli, Vaasa

Aluevastaavat

Aalto Minna, Kauniainen | Huurinainen Kati, Oulu | Henkilö 1, Tuusula |
Tannijärvi Sohvi, Jyväskylä

Tuomarivaliokunta
Martikka Saara, Hämeenlinna (puheenjohtaja)
Achte, Anne, Helsinki  | Idman Heidi, Lontoo | Ollila Hinni, Espoo
Tuominen Kirsi, Kauniainen | Paatelainen Jennifer, Helsinki
Kokko Kristiina, Helsinki | Kaskela Heli, Oulu | Mäkinen Atte, Turku
Katajisto Henni, Rauma 

Sääntötoimikunta
Jennifer Paatelainen, Helsinki  | Eeva Ventilä, Espoo | Atte Mäkinen, Turku 
Henni Katajisto, Rauma | Marjaana Vilmusenaho, Oulu | Kati Oksanen, Helsinki 
Aino Palva, Helsinki | Jenniina Ojamäki, Pori | Meri Ahokas, Helsinki 
Natalia Beliaeva, Helsinki

Kilpailuvaliokunta 
Aistola Tinja, Helsinki (puheenjohtaja 31.8. asti)
Palvalin Josefina, Tampere (puheenjohtaja 1.9. alkaen)
Heino Lottamari, Pori (15.6. lähtien) | Kalpio Marja-Leena, Vantaa
Konkkonen Vilma, Helsinki | Kuivalainen Piia, Turku | Malmsten Janette, Helsinki
Packalen Milla, Vantaa | Ravantti Anna, Turku | Sirkka Wilma, Jyväskylä

Seurakehittämisen valiokunta
Borg Heidi, Helsinki (puheenjohtaja 31.5. asti)
Hagel Niklas, Helsinki (puheenjohtaja 1.6. alkaen)
Palva Aino, Helsinki | Henkilö 1, Tampere | Huurinainen Kati, Oulu
Kontturi Kiia, Helsinki | Rosenqvist Katja, Espoo | Tallqvist Heidi, Nokia
Uusi-Illikainen Arja, Tyrnävä | Aalto Marika, Seinäjoki

Nuorisovaliokunta 
Mäenpää Peppiina | Hoffren Siiri | Hankaniemi Saga | Välilä Maria
Tuunainen Aada | Ylinen Savanna | Nyman Jutta | Kallio Via | Sillanpää Jonna
Johasson Aino | Siren Enrica

Kurinpitovaliokunta 
Tiainen Henriikka, Helsinki (puheenjohtaja)
Alho-Ignatius Hanneli, Helsinki | Palva Aino, Helsinki
Viljanmaa-Passinen Susanna, Seinäjoki
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Liite 3. Tilastot

2018 2019 Muutos %

Jäsenseurojen määrä 54 53 -1,80 %

Toimintapaikkakunnat 36 40 11 %

Seurojen harrastajamäärä yhteensä 12206 15 164 24,2 %

Harrastajamäärät ja lisenssit

Myydyt lisenssit

Lisenssit ikäryhmittäin

Sukupuolijakauma 2019

2018 2019

7370
Alle 19v

1339
19-34v

482
35-70v

9191

9209
Alle 19v

1188
19-34v

626
35-70v

11 023

Cheer

Tanssi

202
miehet

13 580
naiset

2
miehet

871
naiset

A-Lisenssi
18 %

B-Lisenssi
16 %

C-lisenssi
12 %

Valmentajalisenssi
9 %

Harrastevakuutus
4 %

Vakuutukseton lisenssi
41 %

KPL
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Valtakunnalliset kilpailut Valmentajakoulutukset ja leirit

Aluekilpailut

Osallistujamäärä 2019 Alle 16v osallistujat Yli 16v osallistujat

May Madness 2885 2025 860

Summer Cheer Cup 3305 2596 709

Syyskilpailut 1931 1522 409

SM-karsinta 1751 789 971

Super Cheer 3521 2696 825

Winter Wildness 2449 2022 427

SM-kilpailut 1466 641 825

Yhteensä 17308 12291 5026

Osallistujamäärä 2019

Itä 1 kilpailu 1116

Pohjoinen 2 kilpailua 2047

Etelä 1 kilpailu 1589

Pirkanmaa-Häme 2 kilpailua 1975

Lounainen 2 kilpailua 873

Yhteensä 7600

Avoimet 32

Ostokoulutukset 11

Perutut 9

Yhteensä 52

Valmentajakoulutukset 2019

Osallistujat valmentajakoulutuksissa 2019

Leirien osallistujamäärät 2019

Harrastetason koulutukset

705
Huippu-urheilutason koulutukset

12

Kesäleiri

120

Cheertanssimaajoukkuerinkileiri

52

Coed camp

51

Cheermaajoukkuerinkileiri

92

Super Cheer-leiri

220

632 yhteensä
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190 000

128 000

248 000

191 000

2016 2017 2018 2019

Katsojamäärät

Katsojamäärät

SM-kilpailut Yle-kooste

Ruutu+ pilotointi

Super Cheer 2019

7100 
Winter Wildness 2019

4600
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