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Puheenjohtajan tervehdys

Suomen Cheerleadingliiton 27. toimintavuosi käynnistyy lähes kaksi vuotta

kestäneen toimintaamme merkittävästi muokanneen koronapandemian jälkeen

tilanteessa, jossa lajin harrastajamäärät ovat useilla alueilla merkittävästi

vähentyneet ja seurojen toimintaedellytykset heikentyneet. Vuoden 2022

toimintasuunnitelma onkin rakennettu alennettujen harrastaja- ja

lisenssimääräodotusten pohjalle kuitenkin siten, että liiton jäsenseuroilleen

tarjoamat palvelut pysyvät monipuolisina ja laadukkaina ja kehittyvät edelleen

voimassa olevan strategian mukaisesti. Vuonna 2022 liiton omaa pääomaa

käytetään turvaamaan palvelut myös tilanteessa, jossa odotukset liitolle

suuntautuvista tulovirroista ovat alenevan harrastaja- ja lisenssimäärien vuoksi

heikommat.

Vuonna 2022 käynnistetään seuraavan strategiakauden valmistelu yhteistyössä

jäsenseurojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Ensi vuonna strategiatyön

painopisteenä ovat liiton arvot, jotka vahvistetaan tulevan strategian pohjaksi.

Strategiatyössä pyritään laajaan osallistamiseen ja asiantuntemuksen

hyödyntämiseen. 

Vuoden 2022 painopisteitä ovat lisäksi ehyen kilpailukauden toteuttaminen sekä

Vierumäki yhteistyön kehittäminen. Tiiviillä ja laadukkaalla kumppanuusyhteistyöllä

Vierumäen urheiluopiston kanssa voimme saavuttaa merkittäviä askelia kohti

ammattimaisempaa huippu-urheilua. Uusi kilpailujärjestelmä on ollut käytössämme

jo hetken, mutta pandemian aiheuttamien muutosten vuoksi sitä ei ole vielä viety

läpi kokonaisuudessaan uudessa muodossa.

Osana voimassa olevaa strategiaa liiton osaamista vahvistetaan perustamalla

vuonna 2022 kokoaikainen viestintäkoordinaattorin tehtävä.

Toivomme, että vuosi 2022 on tasapainoisempi ja ehyempi toimintavuosi ja tarjoaa

yhteisöllemme enemmän fyysisiä kohtaamisia ja lajille ominaisia isompia yhteisiä

tapahtumia. Tarvittaessa pandemian aikana opitut toimintamallit mm. sähköisten

välineiden hyödyntämisestä niin koulutus- kuin kilpailutoiminnassa, ovat kuitenkin

edelleen käytössämme, mikäli niitä tarvitaan. 

        Riikka Taivassalo



Strategia 2018-2023

VISIO MISSIO

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.

STRATEGISET VALINNAT

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



Painopisteet 2022

EHYT KILPAILUKAUSI

Uuteen kilpailukauteen siirtyminen ei ole onnistunut koronan aiheuttamien
rajoitusten ja muutosten vuoksi. Vuoden 2022 tavoitteena on toteuttaa ehyt,
suunnitelman mukainen kilpailukausi. Tässä apuna ovat tarvittaessa vuonna 2021
käyttöön otetut sähköiset kilpailutapahtumat.

KORONASTA TOIPUMINEN

Koronapandemian aiheuttama harrastajamäärän lasku on vaikeuttanut seurojen
toimintaa. Kasvun käyrältä on pudottu ja lajin harrastajamäärä on kääntynyt
laskuun. Liitto tukee seurojen elpymistä sekä harrastajamäärien kasvua
tuottamalla monipuolista ja laadukasta palvelutoimintaa jäsenistön käyttöön.

Liiton uusi strategia tulee hyväksyttäväksi syksyn 2023 syyskokoukseen.
Strategian valmistelu aloitetaan yhdessä jäsenseurojen kanssa vuonna 2022
painopisteenä arvot. Strategiatyöhön osallistetaan laajasti sekä jäsenistöä että
muita sidosryhmiä.

STRATEGIATYÖN KÄYNNISTÄMINEN

VIERUMÄEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

Liitto on solminut painopistelajisopimuksen Vierumäen kanssa keväällä 2021.
Yhteistyön puitteissa on tavoitteena rakentaa Vierumäelle kansainvälinen
cheerleadingin osaamiskeskus, joka tukee lajin huippu-urheilun ammattimaista
kehittämistä. 



AKTIIVINEN ALUETOIMINTA HYVINVOIVAN SEURAN TUKENA



KEHITTYVÄT RAKENTEET MENESTYKSEKKÄÄN HUIPPU-URHEILUN TAKANA



LISÄÄNTYNYT TUNNETTUUS VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ



KILPAILU- JA HUIPPU-URHEILUTOIMINTA 2022 

Vuoden 2022 kilpailutoiminnan painopisteenä on ehjän kilpailukauden toteuttaminen
(mahdolliset rajoitustoimenpiteet huomioiden) vuonna 2021 käyttöön otetun
kilpailujärjestelmän mukaisesti. 

Huippu-urheilun osalta jatkuvan toiminnan painopiste on maajoukkuetoiminnan ehyen
toimintakalenterin mahdollistaminen ja prosessien sekä toimintamallien yhtenäistäminen ja
selkeyttäminen. 

Kilpailut ja tapahtumat
START 
Etelä: 15.1. Helsinki, 12.2. Vantaa, joulukuu 
Itä: 30.1. Jyväskylä, joulukuu 
Länsi: 16.1. Pori, 12.2. Tampere, joulukuu 
Pohjoinen: 19.2. Seinäjoki, joulukuu 

SPIRIT 
Spirit 1: 19.3. Tampere 
Spirit 2: 19.-20.3. Jyväskylä 
Spirit 3: 26.-27.3. Kuopio 
Spirit 4-5: 2./3.4. Tampere 
Spirit 5-6 ECL: 28.5. Kouvola 
 
SUPER 
Super 1: 9.4. Vierumäki, Heinola 
Super 2: 9.-10.4. Hämeenlinna 
Super 3: 23.-24.4. Rovaniemi 
Super 4-5: 14.5. Vantaa 
SM-kilpailut 18.-19.6. Espoo 
 
STAGE 
Stage 1: 2.4. Vantaa

Maajoukkueleiritys
Naiset cheer, sekajoukkue cheer, tanssi: kuusi leiriä, kevät 2022 Vierumäki. 
Naiset cheer, sekajoukkue cheer, tanssi: 1-2 leiriä, syksy 2022 Vierumäki (tarkentuu
myöhemmin).

 



OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 2022

Lajikoulutustoiminnan osalta jatkuvan toiminnan painopiste on verkko-opetuksen
integroiminen pysyväksi osaksi koulutustoimintaa sekä Stage-konseptin brändin
vahvistaminen ja juurruttaminen osaksi kilpailujärjestelmää.

Leiritoiminnassa jatkuu liittojohtoisesti aikuisten klassikkoleiri ja sekaurheilijoille suunnattu
Coed camp sekä Suomen lajiosaamista laajalle levittävä Finstunt-kiertue. 

Seurakehittämisen painopisteenä ovat strategian mukaisesti tähtiseuraohjelman edistäminen,
uusien jäsenseurojen ja harrastajien rekrytointi sekä aluetoiminnan kehittäminen. Lisäksi
tehdään olosuhdetyötä ja kehitetään seuratoimijoiden osaamista erilaisin osaamisen
kehittämisen toimintamallein.

VALMENTAJAKOULUTUKSET
SCL Perustason moduulit
SCL Taso 1 moduulit sekä VK1
SCL Taso 2 moduulit sekä VK2
Teemakoulutuksista: cheerleadingiä klassikoille ja cheerleadingiä mikroille
Kilpailusääntökoulutukset levelit 1-6
Valmentajamentorointi

SEURAKOULUTUKSET
Huippu-urheilun tähtiseurakoulutus
Lasten ja nuorten -tähtiseurakoulutus
Valmennusjohdon koulutusohjelma
Seuratoiminnan verkkokoulutusmoduulit

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

VERKOSTOTOIMINTA
Cheerkeskiviikkoklubi
Alueverkostot
Huippu-urheilun seuraverkosto
Koko jäsenistön verkostopäivät

LEIRIT
Klassikkoleiri: Vierumäki, kevät
Coed Camp – paristunttekniikkaleiri: Vierumäki, syksy
FINSTUNT-kiertue: alueilla x2, Syksy



JÄRJESTÖTOIMINTA 2022

Vuoden 2022 jatkuvan toiminnan painopisteinä ovat uuden organisaatiorakenteen
juurruttaminen sekä sopeutuminen koronan jälkeiseen aikaan. Jatketaan strategian
mukaisesti liiton osaamisen ja toiminnan kasvattamista perustamalla kokoaikainen
viestintäkoordinaattorin tehtävä. 

Liiton tilikarttaa ei ole uudistettu vastaamaan nykyisen toiminnan muotoa. Tilikartan
ymmärtämistä vaikeuttaa vanhentuneet ja vaihtuvat termit sekä useiden tarpeellisten,
toistuvien kategorioiden puuttuminen. Liiton tilikartta tullaan uudistamaan niin, että se
heijastelee aiempaa paremmin liiton varsinaista toimintaa. 

Liitolla ei ole voimassa olevaa henkilöstöstrategiaa. Toiminnan hiljattaisen kasvun myötä
on noussut myös tarve henkilöstöstrategialle. Henkilöstöstrategian tarkoituksena on
määritellä liitossa olevan osaamisen lisäksi tulevaisuuden osaamistarpeita ja tapoja
vastata niihin. Liitolla ei ole myöskään olemassa olevia yhteisiä linjauksia harjoittelijoiden
ja opinnäytetöiden käyttöön. 

Ikäryhmien välisen tasa-arvon teemavuosi.
Vuonna 2020 hyväksytyn vastuullisuusohjelman jalkautusta jatketaan seuroille
suunnattavien koulutusten ja verkostotapahtumien yhteydessä.

Harrastaja- ja lisenssimääriin laskettu koronapandemian myötä toteutunut
harrastajamäärien väheneminen.
OKM:n tukeen haetaan korotusta (vuonna 2021 avustus 130 900€, haetaan vuodelle
2022 165 00€).
Talousarvio 2022 laadittu -49 264 euroa tappiolliseksi, omaa pääomaa suunnataan
palvelutarjonnan ylläpitämiseen myös tilanteessa, jossa harrastajamäärien väheneminen
vaikuttaa liiton tulovirtoihin negatiivisesti.

Tilikartan uudistaminen 

 
Henkilöstöstrategia 

Vastuullisuus

Talous ja varainhankinta


