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Suomen Cheerleadingliitto ry



Puheenjohtajan tervehdys
Suomen Cheerleadingliiton 26. toimintavuosi käynnistyy yhteiskuntaamme epävarmuutta lisänneen koronapandemian 
keskellä. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on rakennettu siten, että se turvaa toiminnan jatkuvuuden, mahdollistaa liiton 
talouden tasapainottamisen ja tarjoaa jäsenseuroille työkaluja kriisin yli selviämiseksi. Tavoitteena on turvata laadukas 
toiminta sekä edelleen monipuoliset palvelut ja tukitoimet jäsenseuroille, jotta harrastajamäärien lasku ja seurojen 
koronakriisin vuoksi kohtaamat muut haasteet jäisivät vain väliaikaisiksi. Lisäksi liiton talouden pohjaa laajennetaan 
panostamalla yritysyhteistyöhön ja pyrkimällä Olympiakomitean huippu-urheilun rahoituksen piiriin.

Vuoteen 2023 voimassa olevan strategian edistämistä jatketaan valittujen linjauksien mukaisesti. Uuden 
kilpailujärjestelmän ja digitaalisuuden hyödyntämisen myötä toimintaa viedään entistä lähemmäs seuroja. Huippu-urheilun 
rakenteita organisoidaan uudelleen asiantuntijuuden ja osallistamisen laajentamiseksi ja kaikki kolme aikuisten 
maajoukkuetta harjoittelevat liittojohtoisesti. Viestinnän vahvistamiseksi toteutetaan vuodelta 2020 siirtynyt ulkoasun 
uudistus ja hyödynnetään vapaaehtoisista koostuvaa viestintätyöryhmää. Vuoden 2021 kuntavaalit huomioidaan liiton 
vaikuttamistyössä.

Vuotta 2021 rytmittää uudenlaisella tavalla uuden kilpailujärjestelmän käyttöönotto. Uuden kilpailujärjestelmän 
tavoitteena on kehittää lajikulttuuria urheilijoiden ja valmentajien fyysinen ja psyykkinen kuormitus huomioiden sekä 
tarjota joukkueille lisää kilpailumahdollisuuksia.

Koronavuosi on opettanut digitalisaatiosta paljon uutta ja sen edelleen hyödyntäminen uusilla tavoilla vahvistaa vuonna 
2021 toimintojamme ja tukee erityisesti alueellisen yhdenvertaisuuden edistämistä.

Vuoden aikana toteutettava organisaatiouudistus lisää osaamista ja osallisuutta ja pystymme entistä paremmin 
vastaamaan tuleviin haasteisiin ja toteuttamaan strategiamme tavoitteita.

Vuotta 2021 on vaikea ennakoida, mutta suuntamme on selvä. On meidän tehtävämme yhdessä jäsenseurojemme kanssa 
varmistaa, että myös ensi vuonna cheerleading tuo liikunnan iloa ja erilaisia elämyksiä kymmenille tuhansille suomalaisille.

Riikka Taivassalo



Strategia 2018-2023
VISIO MISSIO

STRATEGISET VALINNAT

CHEER FOR LIFE

• Cheerleading on tunnettu ja menestyvä laji, joka 
kehittyy hyvinvoivissa seuroissa ympäri Suomen.

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

• 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 
kehityssuuntia ja toimii edelläkävijänä lajin 
toimintaympäristössä.

• Aktiivinen aluetoiminta hyvinvoivan seuran tukena
• Kehittyvät rakenteet menestyksekkään huippu-urheilun takana
• Lisääntynyt tunnettuus vaikuttamisen välineenä



Painopisteet 2021

UUTEEN KILPAILUKAUTEEN SIIRTYMINEN

• Seuroja tuetaan uuteen kilpailukauteen siirtymisessä erilaisin 
tukipalveluin. Muutos näkyy kaikilla toiminta-alueilla 
läpileikkaavasti.

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN

• Kaikilla toiminta-alueilla tullaan hyödyntämään digitaalisuuden 
luomia mahdollisuuksia. Tällä lisätään toiminnan saavutettavuutta, 
tiedolla johtamista ja palveluiden arvioimista.

OSAAMISEN JA OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN

• Organisaatiomuutoksen avulla lisätään eri toimijoiden osallisuutta 
päätöksenteossa ja mahdollistetaan uusien toimintamallien 
syntyminen.



AKTIIVINEN ALUETOIMINTA HYVINVOIVAN SEURAN TUKENA 

Tavoite Toimenpide Mittarit Toiminta-
alue

Muuttaa liiton toiminta huomioimaan uusi 
kilpailukausi ja tukea seuroja muutoksessa. 

Uuden kilpailujärjestelmän Start-kilpailutyypin 
käyttöönotto lisää seurojen mahdollisuuksia 
järjestää kilpailutoimintaa ja kilpailla lähellä. 

80% haettavissa olevista start-kilpailuista on saatu 
järjestettyä.
Haettavien start-kilpailuiden määrä on noussut 20 % 
verrattuna vanhojen aluekilpailuiden määrään.

Kilpailutoiminta

Valmentajakoulutusten ja joukkueleirien 
kalenteri ja sisällöt rakennetaan huomioiden 
uusi kilpailukalenteri.

Osallistumisaktiivisuus on pysynyt samalla tasolla tai 
lisääntynyt edellisestä vuodesta. 

Koulutus- ja leiripalautteiden mukaan osallistujat ovat 
pystyneet kehittämään osaamistaan ko. osa-alueella.

Osaamisen 
kehittäminen

Tuetaan aktiivista aluetoimintaa ja seurojen 
hyvinvointia ottamalla käyttöön erilaisia 
digitaalisia ratkaisuja liiton eri toiminta-alueilla.

Kilpailutoiminnassa otetaan käyttöön sähköinen 
tapahtumahallintajärjestelmä. 

Tapahtumahallintajärjestelmä on otettu käyttöön, ja 
käyttöönoton vaikutuksia hyvinvointiin mitataan 
palautekyselyssä.

Kilpailutoiminta

Lisätään valmentajakoulutuksissa 
verkkokoulutusten määrää mahdollistaakseen 
alueellisesti yhdenvertaiset 
osallistumismahdollisuudet eri puolelta Suomea.

Verkkokoulutuksiin osallistuneiden määrä alueittain Osaamisen 
kehittäminen

Viedään läpi organisaatiomuutos, joka tukee 
paremmin strategisten tavoitteiden toteutumista, 
tehostaa toimintaa, lisää jäsenistön osallisuutta ja 
laajentaa asiantuntijuutta. 

Tehdään yhteistyössä  nykyisten valiokuntien, 
toimikuntien ja aluevastaavien kanssa 
organisaatiouudistusprosessi. Prosessista 
tehdään opinnäytetyö, joka jaetaan seurojen 
käyttöön osana osaamisen kehittämistä.

Prosessin onnistumista arvioidaan opinnäytetyössä. Järjestötoiminta

Yhdistetään koulutus- ja seurakehittämistoiminta 
yhdeksi yksiköksi. Toimintayksikön uusi nimitys 
on osaamisen kehittämisen yksikkö.
Kehitetään laatujärjestelmämittari.

Uusien luotujen yhteisten toimintamallien määrä, joilla 
toiminta tehostuu. 

Osaamisen 
kehittäminen



KEHITTYVÄT RAKENTEET MENESTYKSEKKÄÄN HUIPPU-URHEILUN TAKANA

Tavoite Toimenpide Mittarit Toiminta-alue

Digitaalisuus otetaan kiinteäksi osaksi huippu-
urheilun kehittämistyötä ja se tukee tiedolla 
johtamista. 

Käytetään Urheilijan Pulssi järjestelmän kautta 
syksyllä 2020 maajoukkueurheilijoilta kerättyä 
tietoa ohjaamaan uusien asiantuntijaryhmien 
toimintaa.  

Urheilijan Pulssiin kerätyn tiedon määrä, ja sen 
analysoinnista saatu hyöty huippu-urheilun kehittämiseen 
(esim. kehitettävien osa-alueiden määrä).

Huippu-urheilu

Kartoitetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa 
saatavilla olevia järjestelmävaihtoehtoja lajin 
huippu-urheiludatan pitkäaikaiseen keräämiseen 
ja analysointiin. 

Digitaalinen työkalu on löytynyt ja sen käyttöönottoon on 
tehty suunnitelma.  

Huippu-urheilu

Hyödynnetään erilaisia digitaalisia välineitä 
huippuvalmentajien osaamiseen lisäämiseen ja 
jakamiseen. 

Huippuvalmentajille järjestettyjen digitapaamisten ja niihin 
osallistuneiden henkilöiden määrä. Tapaamisista kerätty 
palaute. 

Huippu-urheilu

Viedään läpi organisaatiomuutos, joka tukee 
paremmin huippu-urheilustrategian 
tavoitteiden toteutumista, tehostaa 
kehittämistoimintaa, lisää jäsenistön 
osallisuutta sekä lisää ja laajentaa 
asiantuntijuutta. 

Huippu-urheilun organisoiminen 
Olympiakomitean mallin mukaiseksi 
perustamalla valmennuksen asiantuntijaryhmä 
sekä lajikohtaiset asiantuntijaryhmät 
mahdollisine aputyöryhmineen. 

Asiantuntijaryhmät on perustettu, kehittämiseen 
osallistuvien seuratoimijoiden määrä on kasvanut ja huippu-
urheilun kehittäminen on tehostunut.

Huippu-urheilu/
järjestötoiminta

Huippu-urheilun tähtiseuramerkkiprosessi 
otetaan kiinteäksi osaksi huippu-urheilun 
kehittämistyötä ja huippu-urheilun tähtiseurat 
ovat merkittävä osa kehittämisprosessia. 

Järjestetään huippu-urheilun tähtiseuramerkki 
pilottikoulutus, jossa koulutetaan samaan aikaan 
seurajohtoa, valmentajia ja urheilijoita. 
Käynnistetään huippu-urheilun tähtiseura 
auditoinnit.

Pilottikoulutus on toteutunut ja osallistujia on ollut eri 
toimijaryhmistä. 

Huippu-
urheilu/osaamisen 
kehittäminen



LISÄÄNTYNYT TUNNETTUUS VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ

Tavoite Toimenpide Mittarit Toiminta-alue

Aktivoida liiton ja seurojen tekemää 
kuntavaikuttamista. Järjestetään seuroille verkossa vuoden aikana 

vähintään kaksi vaikuttamisklinikkaa, joiden 
aiheena on kuntavaikuttaminen.

Osallistuneiden seurojen määrä Osaamisen 
kehittäminen/
Vaikuttaminen

Uuden kilpailujärjestelmän Start- ja Super –
kilpailuiden hakukriteereihin on otettu yhtenä 
arvioinnin osana kuntayhteistyö.

Seurojen saamien pisteiden määrä kuntayhteistyökriteeriin 
liittyen.

Laadullinen seuranta hakemuksista kriteeriin liittyen

Viestintä/
Vaikuttaminen

SCL:n hallituksen jäsenet tekevät 
kuntavaalivaikuttamista urheiluyhteisön 
yhteisten tavoitteiden mukaisesti eri kanavissa 
ja sidosryhmissä.

Saatu näkyvyys Viestintä/
Vaikuttaminen

Olemassa olevien  viestintäkanavien 
hyödyntäminen vaikuttamisen välineenä.

Vuoden 2020 aikana hyväksi havaittua CKK –
konseptia jatketaan vuonna 2021. CKK:n aiheina 
ovat vastuullisuusohjelman eri teemat. 

CKK:en osallistujamäärät ja palautteet osallistujilta.

Vastuullisuusteemaan liittyvä viestintä seurojen 
verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Viestintä/
Vaikuttaminen/
Vastuullisuus

Vaikuttavan viestinnän tukeminen ulkoasu 
uudistuksen kautta. Brändin vahvistaminen ja 
vaikuttavan viestinnän tukeminen 
yritysyhteistyön avulla.

Viestinnän ulkoasun uudistus ulkopuolisen 
asiantuntijatahon kanssa.

Ulkoasu uudistuksen toteutuminen, palaute ja saatu 
näkyvyys.

Viestintä/
Vaikuttaminen

Panostetaan taloudellisesti yritysyhteistyön  
rakentamiseen ja näin taloudellisen pohjan 
laajentamiseen.

Tapahtumien määrä ja taloudellisesti saadut hyödyt Viestintä/
Varainhankinta



Kilpailu- ja huippu-
urheilutoiminta 2021

HUIPPU-URHEILU

KILPAILUT

START
• Etelä: 14.2. Helsinki, joulukuu
• Itä: 31.1. Jyväskylä, 

20.2. Lappeenranta, joulukuu
• Länsi: 23.1. Tampere, 

13.2. Pori, joulukuu
• Pohjoinen: 21.2. Oulu, joulukuu

SPIRIT
• Spirit 1: 20.3. Tampere
• Spirit 2: 20.-21.3. Vaasa
• Spirit 3: 27.-28.3. Jyväskylä
• Spirit 4-5: 27.3. Tampere
• Spirit 5-6 ECL: 29./30.5. Turku

SUPER
• Super 1: 17.4. Heinola
• Super 2: 17.-18.4. Tampere
• Super 3: 24.-25.4. Rovaniemi
• Super 4-5: 15.-16.5. Vantaa
• SM-kilpailut 12.-13.6. Espoo

STAGE

• Stage 1: huhti/toukokuu, Kotka
• Stage 2: 8.5. Kurikka
• Stage 3: joulukuu, Länsi
• Stage 4: huhti/toukokuu, Itä

MAAJOUKKUERINKILEIRITYS
• Naiset ja tytöt cheer, 1 leiri syksy, Vierumäki
• Sekajoukkueet aikuiset ja nuoret, 1 leiri, syksy, 

Vierumäki
• Tanssi, aikuiset ja nuoret, 1 leiri, syksy, Vierumäki

MAAJOUKKUELEIRITYS
Naiset
Sekajoukkue
Tanssi

Kuusi leiriä keväällä ajalla tammi-huhtikuu, Vierumäki
Kaksi leiriä syksyllä, Vierumäki



Osaamisen kehittäminen
2021

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

VALMENTAJAKOULUTUKSET
• SCL apuvalmentaja
• SCL valmentajan perustaso
• SCL Taso 1 ja SCL Taso 2-koulutusmoduulit verkossa ja alueilla syys-lokakuussa.
• VK-koulutukset keväästä alkaen.

SEURAKOULUTUKSET
• Huippu-urheilun tähtiseurakoulutus
• Lasten ja nuorten -tähtiseurakoulutus
• Seurajohdon koulutusohjelma

TÄHTISEURAOHJELMA
• Lasten- ja nuorten tähtiseura-auditointien jatkaminen
• Huippu-urheilun tähtiseura-auditointien aloittaminen
• Aikuisliikunnan tähtiseuraohjelman valmistelu

VERKOSTOTOIMINTA
• Huippu-urheilun tähtiseuraverkosto
• Seurojen verkostopäivät
• Aikuisliikunnan ideapäivä

LEIRIT
• Klassikkoleiri: Vierumäki, Kevät
• Kilpailuun valmistavaleiri: Vierumäki, 

Kevät
• Coed Camp –

paristunttekniikkaleiri: Vierumäki, Syksy
• FINSTUNT-kiertue: alueilla x 4, Syksy



Järjestötoiminta 2021

JÄRJESTÖTOIMINTA
• Organisaation koko 6 vakituista työntekijää ja 7 osa-aikaista työntekijää. Keväällä 

viestintäharjoittelija ja joukkueenjohtaja.
• Toimihenkilöt tekevät edunvalvontaa omien tehtäväalueidensa verkostoissa. 

VASTUULLISUUS
• Sukupuolten välisen tasa-arvon teemavuosi. 
• Inclusive Cheerleading-hankkeen tulokset esitellään ECU:n vuosikokouksen 

yhteydessä.
• Seuroilla ADT-vastuuhenkilöt, joilla pakollinen SUEK ry:n järjestämä koulutus 

vuosittain.
• Hyvä hallinto läpileikkaa kaikkea toimintaa ja organisaatiouudistus tukee hyvän 

hallinnon toteutumista.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
• Harrastaja- ja lisenssimääriin laskettu lievä väheneminen
• OKM:n tukeen haetaan 41 000€ korotusta 
• Talousarvio 2021 laadittu 31 735 € voitolliseksi. Koronakriisin taloudellisten 

vaikutusten vuoksi, liitto tarvitsee oman pääoman vahvistamista toiminnan 
jatkuvuuden varmistamiseksi. 

• Laajennetaan rahoituspohjaa panostamalla yritysyhteistyöhön ja pyrkimällä 
Olympiakomitean rahoituksen piiriin.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
• SCL on aktiivinen vaikuttaja ja tuo kansainväliseen 

keskusteluun uusia avauksia ja jakaa osaamista 
poikkeusaikana ja sen jälkeen.

• Suomalaisehdokas asetetaan ehdolle ECU:n hallitukseen.
• Suomalaiset ovat aktiivisia edustamissaan kansainvälisten 

järjestöjen toimielimissä.
• SCL kv-verkoston toiminta jatkuu ja kokoontumisia 

järjestetään 2-4 krt vuoden 2021 aikana.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
• Tiedottaminen sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille 

viestintästrategian linjan mukaisesti.
• Kilpailutapahtumien viestintä ja markkinointi alueellisesti 

ja valtakunnallisesti.
• Erilaisia sosiaalisen median kampanjoita
• Aktiivinen viestintätyöryhmä tiedottamisen tukena
• Yritysyhteistyön vahvistaminen osana brändin 

rakentamista.
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