
CHEERLEADINGIÄ VASTUULLISESTI
Suomen Cheerleadingliiton vastuullisuusohjelma



Cheerleadingtoiminta on avointa, osallistavaa ja ennakoivaa. Hyvän hallinnon 
periaatteet läpileikkaavat kaikkea toimintaa.

Liitto ja seurajohto
Päätöksenteko on avointa ja osallistavaa ja siitä viestitään läpinäkyvästi. 

Päätöksenteko on tietoperusteista, asiantuntevaa ja ajantasaista. Päätöksenteon 
pohjana on ajantasaiset säännöt ja määräykset ja ne mahdollistavat 

epäasialliseen käytökseen puuttumisen. 

Valmentajat
Ovat mukana luomassa heille annettuja toimintaohjeita ja noudattavat sovittua 

ohjeistusta. Valmentajat hyödyntävät mahdollisuuksia osallistua seuran 
kehittämiseen ja päätöksentekoon. 

Urheilijat
Toimivat yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti ja tuovat aktiivisesti 

liitolle ja seurajohdolle esiin mahdollisia epäkohtia hallintoon, päätöksentekoon 
ja yhdenvertaiseen toimintaan liittyen.



Toimenpiteet

• Liiton toimintasäännöt, kuten yhdistyssäännöt, kurinpitosäännöt,  hallinto-ohjesääntö ja 
talousohjesääntö päivitetään säännöllisesti. Hallitus kuulee monipuolisesti eri alojen asiantuntijoita 

päätöksenteon tukena.

• Liiton hallituksen päätöksistä viestitään ajantasaisesti ja avoimesti hallituksen kokoustiedotteiden 
muodossa. Vuosikokousten materiaalit ja päätökset ovat jäsenten saatavilla. 

• Liittohallitus osallistuu kautensa alussa hyvän hallinnon koulutukseen.

• Seuroille järjestetään vaikuttamismahdollisuuksia ympäri toimintavuoden eri teemojen ympäriltä. 

• Seurojen hyvää hallintoa tuetaan valmiilla mallipohjilla ja hyvän hallinnon koulutukset ovat osana 
osaamisen kehittämisen polkua.

• Kehitetään toimintamalli, jolla tuetaan matalan kynnyksen yhteydenottoa havaittujen epäkohtien 
tietoon tuomiseksi.



Lajikulttuurin ja valmennuksen jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan turvallinen 
toimintaympäristö kaikille toimijoille

Liitto ja seurajohto

• Liitto varmistaa ajantasaisten sääntöjen ja, toimintaympäristön ja lajikulttuurin kehittämisen 
kautta, että cheerleading on psyykkisesti ja fyysisesti turvallinen laji harrastaa ja laji tuottaa 

positiivisia kokemuksia osallistuville. 

• Seurajohto huolehtii tarvittavat olosuhteet ja toimintaohjeet, joiden avulla varmistetaan turvallinen 
toimintaympäristö. Väärinkäytöksiin puututaan ja valmentajia tuetaan ongelmatilanteiden 

hoitamisessa.

harrastaa ja tuottaa positiivisia kokemuksia lajiin osallistuville. 
Valmentajat

Tunnistavat roolinsa suhteessa urheilijoihin ja luovat omalla toiminnallaan psyykkisesti 
turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen urheilija kokee voivansa olla oma itsensä. 

Kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen puututaan.

Urheilijat Noudattavat annettuja ohjeita ja kohtelevat joukkuetovereitaan kunnioittavasti. Syrjintää ja 
kiusaamista ei hyväksytä. 



Toimenpiteet

• Jatketaan lajikulttuuritutkimuksen teettämistä kahden vuoden välein. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 
urheilijat, urheilijoiden vanhemmat ja valmentajat.

• Luodaan selkeä toimintamalli epäasialliseen käytökseen puuttumiseen, joka on linjassa urheiluyhteisön 
toimintamallien kanssa. Jatketaan viestintää Et ole yksin –palvelusta osana puuttumisen 

toimintamalleja.

• Lisensoidaan valmentajat ja tarjotaan heille vuosittain vähintään kaksi maksutonta koulutusta osana 
lisenssijärjestelmää.

• Tuetaan lajikulttuurin positiivista kehittymistä painottamalla valmentajakoulutuksissa 
vuorovaikutustaitoja ohjaamisessa ja valmentamisessa.

• Tuetaan seuroja olosuhdetyössä verkkosivuilla olevan olosuhde-osion kautta. Tehdään aktiivista 
olosuhdetyötä kansallisesti ja tuetaan seurojen paikallista olosuhdetyötä.



Cheerleadingiä kaikille – jokainen voi olla oma itsensä ja kaikkia kohdellaan 
yhdenvertaisesti

Liitto ja seurajohto

• Liiton yhdenvertaisuustyö perustuu normikriittisyydelle, jolla pyritään tunnistamaan syrjiviä rakenteita ja 
asenteita sekä inkluusiolle, jossa kaikki ovat tervetulleita mukaan sellaisena kuin ovat. 

• Liitto edistää yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luomista seuroissa tarkastelemassa liiton 
toiminnan vaikutuksia laajasti jokaisella toiminta-alueella rakenteellisesti, toiminnallisesti, viestinnällisesti 

ja taloudellisesti.

• Seurajohto varmistaa kaikkien jäsentensä yhdenvertaisen kohtelun tarkastelemalla säännöllisesti seuran 
sisäisiä käytänteitä ja sääntöjä sekä pyrkii mahdollisuuksien mukaan luomaan osallistumismahdollisuuksia 

kaikille.

Kohtelevat urheilijoita valmennustoiminnassa yhdenvertaisesti ja osaavat perustella 
valmennukseen liittyvät päätökset.

harrastaa ja tuottaa positiivisia kokemuksia lajiin osallistuville. 

Valmentajat

Urheilijat Kohtelevat toisiaan kunnioittavasti ja noudattavat joukkueen yhteisiä pelisääntöjä.



Toimenpiteet

• Liitolla on ajantasainen yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka toteumista seurataan ja toiminnan 
vaikutuksia arvioidaan vuosittain.

• Yhdenvertaisuussuunnitelmaa toteutetaan teemavuosittain valitun yhdenvertaisuusteeman ympärillä. 
Teemavuoden toimenpiteet jalkautetaan osaksi pysyvää toimintaa.

• Viestinnässä nostetaan esiin yhdenvertaisuusteemoja ja seuroille tuotetaan viestintämateriaalia oman 
yhdenvertaisuustyön tueksi. 

• Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista päätöksenteossa edistetään ajantasaisella ja avoimella 
viestinnällä sekä uudistamalla rakenteita ja sääntöjä niin, että ne tukevat tasa-arvon toteutumista 

päätöksenteossa suhteessa harrastajajakaumaan.



Cheerleadingissä hyödynnetään digitaalisuutta ja kierrätystä ympäristön 
suojelemiseksi

Liitto ja seurajohto

• Liitto toimii seuroilleen esimerkkinä hyödyntäen toiminnassaan digitalisuutta, toteuttaen hankinnat 
huomioiden ympäristön kuormitus ja edistämällä viestinnän keinoin ekologisten kulkuvälineiden 

käyttöä kilpailu- ja harjoitusmatkoilla.

• Seurajohto toteuttaa hankinnat vastuullisesti ja hyödyntää hallinnossa digitaalisuutta. 
Ympäristöystävällisyys huomioidaan suunnitellessa kilpailumatkoja. Harjoituspaikoilla 

mahdollistetaan kierrättäminen. 

harrastaa ja tuottaa positiivisia kokemuksia lajiin osallistuville. 

Valmentajat

Urheilijat

Huolehtivat seuran yhteisestä omaisuudesta ja ohjeistavat joukkuetta 
oman esimerkkinsä kautta kierrättämiseen ja ympäristöystävällisen 

liikkumisen edistämiseen. 

Huolehtivat seuran yhteisestä omaisuudesta ja suosivat 
ympäristöystävällisiä liikkumismuotoja harjoitusmatkoilla. 

Kierrättämismahdollisuutta hyödynnetään. 



Toimenpiteet

• Liiton vuosittaisessa toiminnan arvioinnissa arvioidaan yhteistyössä jäsenseurojen kanssa 
suunniteltujen ympäristöntekojen onnistuminen.

• Liitto vähentää jäsenseurojensa matkustustarvetta järjestämällä enenevissä määrin toimintaa 
hyödyntäen sähköisiä välineitä.

• Liiton kilpailuiden visuaaliset elementit säilytetään useamman vuoden muuttumattomina.

• Kilpailujärjestelmässä olevien seurakilpailuiden hakukriteeriksi on lisätty järjestävän seuran 
vastuullisuustoimenpiteet kilpailun järjestämiseen liittyen. 

• Liitto tuottaa ja välittää seurojen käyttöön viestintämateriaalia ympäristöasioihin liittyen. 



Cheerleadingissä ollaan puhtaasti parhaita ilman kiellettyjä aineita ja menetelmiä 

Liitto ja 
seurajohto

harrastaa ja tuottaa positiivisia kokemuksia lajiin osallistuville. 

Valmentajat

Urheilijat
Arvostavat puhtaasti parasta urheilua noudattamalla annettuja määräyksiä ja 

ohjeistuksia. Urheilijat ennakoivat ja omaksuvat aktiivisen roolin antidopingtyössä.

Viestivät urheilijoille ja vanhemmille antidopingista ja huolehtivat, että ohjeita 
noudatetaan. Epäurheilijamaiseen käytökseen puututaan.

• Liitto huolehtii puhtaasti parhaasta urheilusta laadukkaan antidopingohjelman kautta. Liitto välittää 
ajantasaista tietoa, kouluttaa seuratoimijoita ja urheilijoita, viestii antidopingtyöstä sekä arvioi ja 

seuraa työn toteutumista.

• Seurajohto osallistuu aktiivisesti liiton antidopingtyöhön ja huolehtii ajantasaisen tiedon 
saattamisesta valmentajien ja urheilijoiden tietoisuuteen. Tietoa antidopingasioista jaetaan kaikilla 

kilpailevilla tasoilla, nuorista urheilijoista lähtien. Seurassa on antidopingvastaava. 



Toimenpiteet

• SCL:n antidopingohjelmasta käy ilmi eri toimijoiden vastuut, velvoitteet ja mahdollisten rikkeiden käsittely. 
Ohjelma on ajantasainen ja noudattaa kansainvälistä ja kansallista antidopingohjelmaa. Ohjelman toteutumista 

arvioidaan vuosittain.

• Liitolla on nimetty antidopingvastaava, joka toimii Suomen urheilun eettinen keskus, SUEK ry:n 
yhteyshenkilönä ja aktiivisena yhteistyökumppanina edistäen suomalaista puhdasta urheilua.

• Liitto tuottaa vuosittain vähintään yhden vuorovaikutteisen sosiaalisen median kampanjan tukemaan 
antidopingtyötä seuroissa. Liiton antidopingverkkosivut ovat ajantasaiset ja ohjaavat seuratoimijat, urheilijat ja 

vanhemmat oikean ja tarvittavan tiedon ääreen.

• Jokaisella jäsenseuralla on nimetty antidopingvastaava. SCL tarjoaa kaksi kertaa vuodessa ilmaisen koulutuksen 
seurojen antidopingvastaaville. Seurojen antidopingvastaavat antavat oman seuran valmentajille riittävän ja 

ajantasaisen tiedon valmentajien työn tueksi.

• Maajoukkue- ja maajoukkueringin urheilijat ja heidän valmentajansa ovat velvoitettuja osallistumaan Puhtaasti 
Paras –verkkokoulutukseen sovitussa aikataulussa. 
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