
CHEERPERHE – SUOMISTANDARD

2021-2022 VALMENTAJIEN KICK OFF

13.8.2021



PÄIVÄN AIHEET JA AIKATAULU

17.00-17.10 Aloitus

17.10-18.10 Yhdessä häirintää vastaan (Et ole yksin palvelu)

18.10-18.40 Lajikulttuurikyselyn haasteita vastaan

18.40-19.00 Suomen tyyli toteuttaa cheeriä vuonna 2021 – terveisiä maajoukkueilta

Kirjoita chattiin samalla

1. oma seura 2. rooli seurassa  3.valmennusvuodet





MISTÄ LINJAUSTA JA APUA 
TURVALLISEN 
TREENITOIMINNAN LUOMISEEN

• Säännöt ja määräykset urheilussa

• SCL Vastuullisuusohjelma (2020)

• SCL Ohje epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn (2020)

• SCL Seura- ja valmentajakoulutukset / Tähtiseuraohjelma

• SCL Valmennuslinjaus (2021)

• SCL Turvallisuusverkkosivustot – kiusaamista vastaan (2020)

• SCL Lajikulttuurikyselyn tulokset (2019)

• Et Ole yksin-palvelun

• Mannerheimin lastensuojeluliiton materiaalit

• Kirjoita chattiin jos tulee mieleen muuta

https://scl.fi/wp-content/uploads/2020/11/SCL_vastuullisuusohjelma.pdf
https://scl.fi/wp-content/uploads/2020/12/SCL-Epaasiallisen-kaytoksen-ennaltaehkaisy.pdf
https://scl.fi/koulutustoiminta/
https://scl.fi/koulutustoiminta/scl-valmennuslinjaus/
https://scl.fi/harrastajalle/kiusaamista-vastaan/
file:///C:/Users/NitaRikstr%C3%B6m/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0XUPN0L3/Suomen Cheerleadingliitto mediatiedote lajikulttuurikyselyn tulokset.pdf


Pauliina 
Lius

YHDESSÄ HÄIRINTÄÄ VASTAAN



Lajikulttuurikyselyn haasteita vastaan

SCL 
valmennusosaamisen 

kehittäjä Nita ja 
seurakehittäjä Niklas

SCL Lajikouluttaja ja JSA 
valmennuspäällikkö 

Tiia Parviainen
Vastaa zoomkyselyyn
lajikulttuurikyselystä
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Vastaa zoomkyselyyn,
missä osa-alueessa on 
vahvuutesi



SCL Lajikulttuurikysely 2019



SCL Lajikulttuurikysely 2019

Vastaa zoomkyselyyn



SUOMEN TYYLI CHEERLEADINGISSÄ

• Tiedon jakaminen

• Tavoitteellisuus

• Turvallisuus

• Uudet innovaatiot ja kokeilut

Oikeat eväät joka tasolle:
• Tämän kauden harrastajat → tulevaisuuden huippuja ja vaikuttajia

• Tämän kauden valmentajat → tulevaisuuden ammattitaitoisia valmentajia

Vastaa zoomkyselyyn
Tanssi, cheer vai 
molemmat



CHEERTANSSIMAAJOUKKUE

1. Mitä uutta kuuluu suomen cheertanssille oman MM-leirityksen ja SM-kilpailun perusteella?

• Taso on kehittynyt ja tasoittunut paljon suomessa

• Piruetit ovat menneet selvästi eteenpäin ja saaneet vauhtia (plie eteen ajatus näkyy)

• Tanssilisuus maajoukkueessa lisääntynyt, ei tanssita vaan huiskilla vaan koko kropasta.

2. Mitkä pitkäntähtäimen tavoitteita koko Suomella voisi olla tyylissä tai arvoissa?

• Erilaiset ajatusmallit ja pom-tekniikan monipuolistaminen

• Jalkatyöskentely: jalat ja kädet ovat samaa paria ja liikkeet tehdään rytmitykseltään oikein!

• Rohkeuteen ja rohkeaan itsepuheeseen panostaminen! Uskalla olla paras!



CHEERTANSSIMAAJOUKKUE
3. Yleisiä tekniikkalinjauksia:

• Pirra tukijalka vasen maajoukkueessa. Plie eteen fuetessa ja tukijalan plien käyttö niin hyväksi että ei väliä missä kädet on. 
Maajoukkue ei liikuta fuette käsiä tällä hetkellä ollenkaan.

• Huiskien heläytys joihinkin reitteihin! Ei aina pikkutern tai breikin, punchin kautta siirtymistä!

• Tanssijan avoin ryhti ja tanssissa kohotus ja liikkeen jatkuvuus, vaikka tiukkoja pysäytyksiä tulee ollakin!

• Jalkapätkien työstöä enemmän sekä näihin kropan työstö ja tasot (matala, korkea) aina mukaan!

4. Onko fysiikkaharjoitteluun tullut jotain uusia painotuksia, joita voisi hyödyntää jo alemmilla tasoilla?

• Lajissa paljon aukikiertoja ja samoja liikesuuntia, näille aina liikepareja monipuolisuuden ja loukkaantumisten estämiseksi. 
Tulee tehdä sisäkiertoa ja jalkaterien äärirajoilla olevia asentoja. Perus akrobatiaharjoittelu osaksi treeniä säännöllisesti.

5. Tanssin joukkuekoot ovat kasvaneet, millä keinoilla huomioitte yksilön?

• Kehityskeskustelut/ääniviestit/palautteen anto treeneissä ja treenien ulkopuolella. Avoin vuorovaikutus harjoituksissa ja 
leireillä! Kaiken voi sanoa ääneen. Kaikki saa olla juuri niitä ketä on näin saadaan joukkueen synkka toimimaan ja tiedetään 
persoonat.



NAISTEN CHEERMAAJOUKKUE 

• Erilainen kausi käynnissä ja loppusuoralla. Valmistautuminen ICU:n
kaikkien aikojen ensimmäiseen virtuaali- MM-kisaan.

• Kisaohjelma rakennetaan visuaalisesti ajatellen videokuvausta ja tästä 
jo Suomessa kokemusta SM-kisasta ja muista digikisoista

• Viime kausiin verrattuna ohjelmia ei päästä esittämään useaan 
kertaan yleisölle ja valmistautuminen nimenomaan videokisaa varten 
(vrt. ennen ensi-esitys, send off, lehdistöt., Orlandossa nurmella 
esitys)



NAISTEN CHEERMAAJOUKKUE 

• Tämän kauden painopisteenä fyysisten valmiuksien parantaminen, 
tämä on tuonut helpoutta leiriharjoitteluun, koska urheilijat ovat 
palautuneempia kuin ennen. 

• Mukana fysiikkatestit, jotka ohjaavat harjoittelua. Osa testeistä samat 
kuin liiton junioriurheilijoille suunnatut testit.

• Kokeilussa lyhyempikestoiset treenit leireillä (max. 1,5h) ja 
pidentäneet taukoja.

• Ohjelma rakennettiin niin, että ensin saatiin taidot ja sitten alettiin 
tekemään ohjelmakierroksia (onnistumiset valittuihin elementteihin 
7/10)



NAISTEN CHEERMAAJOUKKUE 

• Harjoittelu tähtää pidemmälle kuin menossa olevaan kauteen. Nyt jo 
toimintatapoja ja taitoja vuotta 2022 varten.

• Tänä vuonna ohjelman vahvuudet ja uusia innovaatioita stunteissa ja 
pyramideissa.

• Tekniikkalinjauksissa kaikki keväällä valmentajaverkostossa jaetuista 
on pidetty ja erityisesti otettu haltuun basket-tekniikka, jossa 
astutaan koriin ja heittäjillä kädet 90 asteessa.

• Tällä kaudella kokeiltu pienempää joukkuekokoa 24 + haastajat, joka 
on mahdollistanut vielä tiiviimmän joukkuehengen ja yksilön 
huomioimisen. Haastajilla korostuu yksilötaidoissa kehittyminen 
(fysiikka, akro, mentaalinen vahvuus).



SEKAMAAJOUKKUE 

• Sekamaajoukkue on päässyt heti luomaan omat arvonsa ja toimintatavat, 
joilla he tavoittelevat menestystä ja suomistandardin saavuttamista.

• Joukkue on linjannut miltä Suomen sekacheer näyttää = suomistandard, 
mitä heille tarkoittaa onnistuminen ja miten siihen päästään. Tavoitteena 
toteuttaa puhdasta cheerleadingiä, jossa painotuksena aidot paristuntit.

• Ohjelman harjoittelu on tehty niin, että urheilijat saavat mahdollisimman 
paljon tuntumaa sen tekemiseen jo alkuvaiheessa → koreo on ollut valmis 
ajoissa ja ohjelmaa tehty vaikeutta nostamalla. Nyt vaikeustasoa nostettu ja 
seuraavalla leirillä tehdään kokonaisia kaikilla taidoilla.

• Joukkue on 24 urheilijan kokoinen ja se mahdollistaa yksilön huomioimisen 
ja urheilijoiden tuntemisen.



SEKAMAAJOUKKUE 

• Sekamajuprojektin on tarkoitus toimia esikuvana ja lippulaivana sille, 
että lajin pariin saadaan mukaan lisää mies- ja poikaharrastajia.

• On luotu yhteinen verkosto facebookiin ja maju-urheilijoiden 
seuravalmentajat ovat tiiviissä yhteistyössä osana projektia.

• Liitossa tuetaan ja tuodaan esiin toimintaansa aloittavia 
sekajoukkueita ja jaetaan tietoa paristunt-tekniikoista. 

• Tyyliltään linjakas, voimakas, tekninen ja kaiken ylimääräisen pois 
karsinut sekamaajoukkue houkuttelee varmasti hakijoita mukaan yhä 
enemmän.



KIITOS JA 
TSEMPPIÄ 
SEURA-ARKEEN 


