


Valmentajia kesäleireille
Suomen Urheiluopisto etsii valmentajia cheerleadingin 
kesäleireille sekä cheerleadingin ja TeamGymin valmentajia 
taitolajien yhteiselle kesäleirille.

Suomen urheiluopisto Vierumäellä ja Suomen Cheerleadingliitto 
järjestävät yhteistyössä kesäleirejä jo toista kesää peräkkäin. 
Lisäksi Suomen Urheiluopisto järjestää ensimmäistä kertaa 
yhteisleirin taitolajien harrastajille.

Active Cheer -cheerleadingkesäleiri on tarkoitettu leveleillä 1–2-
kilpaileville 9–15-vuotiaille lapsille ja nuorille. 

FINCHEER-leiri on cheerleadingin kesäleiri, joka on tarkoitettu 
9–15-vuotiaille lajin 3–4-leveleillä kilpaileville urheilijoille.

Taitolajien kesäleiri on suunnattu innokkaille TeamGymiä tai 
cheerleadingiä harrasteryhmissä treenaaville 7–15-vuotiaille lapsille 
ja nuorille. Vierumäellä osallistuja pääsee tutustumaan oman lajin 
lisäksi toiseen samankaltaiseen lajiin, kun kesäleirillä harjoitellaan 
monipuolisesti sekä cheerleadingin että TeamGymin osa-alueita. 

Leireillä harjoitellaan lajitaitoja Vierumäen erinomaisissa 
olosuhteissa. Lajitaitojen lisäksi leireillä on muuta hauskaa kesäistä 
ja urheilullista yhteistä tekemistä, kuten kiipeilyelämys Flowpark-
seikkailupuistossa. Leiriläiset jaetaan eri ikä- ja tasoryhmiin. Leirien 
lopuksi järjestetään myös näytös, jossa esitetään leirillä 
harjoiteltuja taitoja.

LEIRIVALMENTAJAN TOIMENKUVA SISÄLTÄÄ

- valmentamista vastuuvalmentajan yhdessä sovittujen raamien mukaan
- leiriläisten ohjaamista ja turvallisuuden varmistamista myös 

lajiharjoituksien ulkopuolella
- monipuolista liikuntakasvatusta leiriohjelman sisällä
- leiriläisten yövalvonta

EDELLYTÄMME SINULTA

- vähintään 18 v. ikää
- kokemusta lasten ja nuorten valmentamisesta,
- vahvaa lajiosaamista cheerleadingista levelien mukaisesti / vahvaa 

lajiosaamista TeamGymistä
- hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja eri sidosryhmien kanssa,
- iloista, avointa ja vastuuntuntoista otetta työhön,
- kykyä suunnitella ja ohjata laadukkaita harjoituksia,
- ensiaputaitoja

Liikunnan alan koulutus tai opiskelu(tutkintoon johtava opiskelu) 
katsotaan eduksi.

TARJOAMME SINULLE

- opistotasoisen majoituksen yövalvonnan aikana
- työyöpymisen hintaan 10-15 €
- käyttöön Vierumäen henkilökuntaedut 
- ison yhteisön tuen työllesi
- mahdollisuuden oppia kokeneilta lajivalmentajilta
- ainutlaatuisen kesätyöympäristön Vierumäen upean luonnon keskellä-



Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 
edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on esitettävä 
nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
rikosrekisteriote ennen työsuhteen alkamista. Ote on 
asianomaisen itse hankittava.

Jos kiinnostuit tehtävästä ja haluaisit työskennellä kesän 
leireillä, lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV osoitteeseen: 
janina.hettula@vierumaki.fi 29.4.2022 mennessä. Mainitse 
hakemuksessa millä leireillä olisit käytettävissä ja otsikoi 
hakemuksesi ”Valmentajahakemus kesäleireille”

Haastattelemme valitut hakijat etänä 5.5.2022. Lisätietoja voit 
kysyä hakuajan aikana: janina.hettula@vierumaki.fi.

Leirien ajankohdat

Active Cheer 6.-8.6.2022
FINCHEER 13.-16.6.2022
Taitolajien yhteisleiri 18.7.-21.7.2022
FINCHEER 25.-28.7.2022
Active Cheer 1.-3.8.2022
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• Contact Blue

Etunimi Sukunimi
sahkoposti@vierumaki.fi
+358 50 123 4567

Etunimi Toinen-Sukunimi
sahkoposti@vierumaki.fi
+358 50 123 4567
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