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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Cheerleadingliiton 28. toimintavuosi ja voimassa olevan strategiakauden
viimeinen vuosi käynnistyy tilanteessa, jossa lajin harrastus- ja kilpailutoiminta on
toipumassa entisiin mittoihinsa useamman koronapandemian varjostaman
vuoden jälkeen. 

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma on rakennettu siten, että se toteuttaa
strategiakaudelle asetettuja tavoitteita ja luo pohjan uuteen strategiakauteen
siirtymiseksi. Vuoden 2023 keskiössä on syksyllä voimaan astuva lisenssiuudistus,
jonka myötä liiton talous vahvistuu ja sen ennakointi helpottuu.

Vuonna 2023 jatketaan aktiivista työtä seurojen jäsenhankinnan tukemiseksi
vakiinnuttamalla Innostu Cheeristä -kampanja osaksi liiton viestintää ja
kehittämällä aloitteleville harrastajille suunnattua Stage-konseptia.

Seuratoiminnan kehittämisen keskiössä on vuonna 2023 tähtiseuraohjelma, jonka
puitteissa useilla seuroilla on edessään uudelleen auditointi ja lisäksi monilla
tähtimerkin hakeminen eri toimintaluokissa.

Vuoden 2023 aikana toteutetaan useita toimenpiteitä cheerleadingin turvallisen
harrastamisen ja toimintaympäristön vahvistamiseksi. Osana lasten ja nuorten
valmennusosaamisen kehittämisen hanketta tarjotaan maksuttomia
vuorovaikutuskoulutuksia seurojen valmentajille. Lisäksi vuoden aikana
toteutetaan jälleen lajikulttuurikysely, jonka pohjalta päätetään toimenpiteistä
tulevalle strategiakaudelle. Kilpailutoimintaan vakiinnutetaan vuonna 2021
pilotoitu HIT-kampanja, jonka tavoitteena on kannustaa joukkueita puhtaisiin
kilpailusuorituksiin. 

Edellä mainittujen lisäksi vuoden 2023 painopisteenä on tulevaisuustyö, jota
jatketaan laajasti liiton toimielimiä, jäsenistöä ja cheerleadingyhteisöä
osallistamalla. 

Koronapandemiankin aikana olemme pystyneet edistämään strategisia
tavoitteitamme ja toteuttamaan visiotamme. Suomalainen cheerleading on
maailman parasta, tunnettuvuutemme on kasvanut, seuratoiminnan laatu on
lisääntynyt ja vaikka harrastajamäärä on hetkellisesti alentunut, liikuttaa lajimme
edelleen merkittävän määrän harrastajia lähes kaikkialla Suomessa. 

Apuna koronapandemiasta selviämiseksi meillä on ollut vahva oma pääoma, jota
on pystytty kriisin keskellä suuntaamaan palvelutarjonnan ylläpitämiseen
jatkuvuuden varmistamiseksi. Nyt uuden strategiakauden kynnyksellä on oman
pääoman vahvistaminen jälleen keskiössä, jotta investoinnit tulevaisuuteen
voidaan toteuttaa. Vuonna 2023 visioimme yhdessä miltä se näyttää. 

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 2023

SUJUVA SIIRTYMÄ UUTEEN
LISENSSIJÄRJESTELMÄÄN

CHEERLEADINGIN TURVALLISEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖN

VAHVISTAMINEN

LAJIN KASVUN TUKEMINEN
HARRASTETOIMINNAN

VETOVOIMAA KEHITTÄMÄLLÄ

STRATEGIATYÖN VALMISTUMINEN

Uuteen lisenssijärjestelmään siirtymistä
valmistellaan yhdessä seurojen kanssa keväällä

2023. Uuden lisenssijärjestelmän käynnistämisen
kynnyksellä liitto tukee seuroja uudesta

järjestelmästä viestimällä.

Lajin turvallisuus pitää sisällään sekä henkistä
että fyysistä turvallisuutta. SCL toteuttaa vuoden

2023 projekteja, joiden tarkoituksena on
vahvistaa harrastajien ja urheilijoiden turvallista

toimintaympäristöä.

SCL toimii aktiivisesti harrastetoiminnan laadun
ja monipuolisen toiminnan kehittämisessä
tarjoten seuroille koulutuksia ja käytännön

työkaluja harrastoiminnan käynnistämiseen ja
toteuttamiseen matalalla kynnyksellä.

Vuonna 2022 aloitettu strategiatyö saatetaan
valmiiksi yhdessä jäsenseurojen kanssa vuoden

2023 aikana.



AKTIIVINEN ALUETOIMINTA 
HYVINVOIVAN SEURAN TUKENA

TAVOITE TOIMENPIDE TOIMINTA-
ALUE

Valmentajakoulutus-
tarjonnan uudistamisen

käynnistäminen

Kehitetään
valmentajakoulutustarjonnan
rakennetta ja sisältöä entistä

paremmin ja laajemmin
valmentajan kehittymistä tukevaksi.

LAJIKOULUTUS-
TOIMINTA

Valmentajien
vuorovaikutus-

koulutusten
uudistaminen

Lasten ja nuorten
valmennusosaamisen kehittämisen
-hankkeen puitteissa uudistetaan

vuorovaikutuskoulutuksen
materiaali sekä tarjotaan

koulutuksesta kaksi toteutusta
maksutta.

LAJIKOULUTUS-
TOIMINTA

Lajikulttuurikysely
Toteutetaan lajikulttuurikysely ja

suunnitellaan tulosten perusteella
toimenpiteet.

SEURAKEHITYS

Uudistetut STAGE-
materiaalit 

STAGE-konseptin materiaalit
uudistetaan harrastetoiminnan
vahvistamiseksi ja valmentajien

jaksamisen tueksi. Cheerleading-
koreografian rinnalle luodaan

erillinen koreografia cheertanssille.

LAJIKOULUTUS-
TOIMINTA

Lisenssiuudistuksessa
seurojen tukena

Lisenssiuudistuksen jalkauttamista
tuetaan selkeällä viestinnällä ja
tukimateriaalin tuottamisella.

Lisäksi tuetaan seuroja
lisenssivalvonnan toteuttamisessa.

VIESTINTÄ

Lajin valmentajien
palkkauksen ja

työnkuvien
selvittäminen

Toteutetaan kyselytutkimus, jolla
kartoitetaan lajin valmentajien

työsuhteiden nykytilaa. Julkaistaan
kyselytutkimuksen tulokset

jäsenseurojen hyödynnettäväksi.

SEURAKEHITYS



AKTIIVINEN ALUETOIMINTA 
HYVINVOIVAN SEURAN TUKENA

TAVOITE TOIMENPIDE
TOIMINTA-

ALUE

HIT-kampanja

Puhtaan HIT-suorituksen tehneet
joukkueet palkitaan HIT-

rintamerkeillä, ja eniten HIT-
suorituksia tehnyt seura palkitaan

SM-kilpailuissa vuoden HIT-seurana. 

KILPAILU-
TOIMINTA

STAGE:n jalkauttaminen

Jalkautetaan STAGE osaksi
kilpailujärjestelmää, mutta

säilytetään STAGE:n luonne matalan
kynnyksen tapahtumana.

Kannustetaan ja tuetaan seuroja
järjestämään STAGE:a, ja

päivitetään järjestämispaketti.
Kevennetään STAGE:n

hakuprosessia.

KILPAILU-
TOIMINTA

Kilpailutoiminnan
vakiinnuttaminen

alueille

Pilotoidaan kilpailumentorointia ja
koulutetaan henkilöt

seurajärjestäjien tueksi. Mentorit
ovat kilpailuvaliokunnan jäseniä, ja

toimivat alkukaudesta seurojen
tukena sekä loppukaudesta Super-

ja SM-kilpailujen
varakilpailunjohtajina.

KILPAILU-
TOIMINTA

Tuomaripalaute-
palvelun pilotointi

Tarjotaan joukkueille
tuomaripalautetta suoritusvideoista

kirjallisesti ja/tai lyhyessä
etätapaamisessa (maksullinen).

KILPAILU-
TOIMINTA

Tähtiseuraohjelman
kriteerien päivittäminen

Päivitetään yhdessä
Olympiakomitean kanssa lasten ja

nuorten -, aikuisten – ja huippu-
urheilun tähtiseurakriteerit.

SEURAKEHITYS



KEHITTYVÄT RAKENTEET
MENESTYKSEKKÄÄN HUIPPU-URHEILUN

TAKANA

TAVOITE TOIMENPIDE
TOIMINTA-

ALUE

Rinkileirien
kehittäminen

Kirkastetaan ja vakiinnutetaan
uuden huippu-urheilijan

leirityspolun mukaiset leirit ja
konsepti.

HUIPPU-URHEILU

ADT-uudistus
Päivitetään ja jalkautetaan

uudistettu antidopingohjelma.
HUIPPU-URHEILU

Menestyssuunnitelmat
valmiiksi

Lajiasiantuntijaryhmien laatimat
menestyssuunnitelmat saadaan

valmiiksi vuoden 2023 aikana.
Suunnitelmia hyödynnetään osana

uuden strategian luomista.

HUIPPU-URHEILU

Valmennuspäällikön
palkkaus

Perustetaan vuoden määräaikainen
naisten ja sekacheerin

valmennuspäällikkö yhdessä
Vierumäen kanssa, mikäli saadaan
palkkaukseen Olympiakomitean

taloudellinen tuki.

JÄRJESTÖ-
TOIMINTA



LISÄÄNTYNYT TUNNETTUUS 
VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ

TAVOITE TOIMENPIDE
TOIMINTA-

ALUE

Uusi strategia

Valmistellaan uusi strategia
yhdessä jäsenistön kanssa.

Strategia hyväksytään
syyskokouksessa 2023.

JÄRJESTÖ-
TOIMINTA

Teemavuodet näkyväksi

Vuonna 2023 vietetään SCL:n
yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelman mukaisesti
monikulttuurisuuden ja

seksuaalivähemmistöjen
teemavuotta. Teemoja tehdään

näkyväksi erilaisten
kampanjoiden/tempausten ja

infopakettien muodossa. 

VIESTINTÄ

Nettisivujen ja graafisen
ilmeen uudistaminen

Liiton visuaalinen ilme ja nettisivut
uudistetaan. 

VIESTINTÄ

Tukea häirintä- ja
kiusaamistapausten

käsittelyyn

Kuvataan liiton nettisivuille
yhteinen prosessi häirintä- ja

kiusaamistapausten käsittelyyn ja
määritellään cheerleadingin
turvallisen tilan periaatteet.

JÄRJESTÖ-
TOIMINTA



KILPA- JA HUIPPU-URHEILU
2023

KILPAILUT JA TAPAHTUMAT

STAGE
Tapahtumapaikat- ja ajankohdat
vahvistetaan myöhemmin.

START

Start etelä: 11./12.2. Vantaa,
joulukuu
Start itä: 28.1. Lappeenranta,
18.2. Mikkeli, joulukuu
Start länsi: 11.2. Pori, joulukuu
Start pohjoinen: joulukuu

SPIRIT

Spirit 1: 25.3. Pori
Spirit 2: 1./2.4. Oulu
Spirit 3: 1.4. Jyväskylä
Spirit 4-5: 15./16.4. Turku
Spirit 5-6 ECL: 20.5. Vaasa

SUPER

Super 1: 22.4. Vierumäki, Heinola
Super 2: 23.4. Vierumäki, Heinola
Super 3: 6.5. Helsinki
Super 4-5: 7.5. Helsinki

SM-KILPAILUT
SM-kilpailut 10.-11.6. Helsinki

MAAJOUKKUELEIRIT
5.-8.1. NMJ, SMJ, TMJ Vierumäki
27.-29.1. NMJ, SMJ, TMJ Vierumäki
10.-12.2. SMJ, TMJ Vierumäki
17.-19.2. NMJ Vierumäki
24.-26.2. SMJ Vierumäki
3.-5.3. NMJ, TMJ Vierumäki
25.-26.3. NMJ, SMJ, TMJ Vierumäki
7.-9.4. NMJ, SMJ, TMJ Vierumäki

MAAJOUKKUERINKILEIRIT
18.-19.2. Kohti maajoukkuetta,
Helsinki
4.-5.3. Kohti maajoukkuetta, Tampere

Syksy 2023, Valmis maajoukkueeseen
Syksy 2023, Kohti maajoukkuetta

Kilpailutoiminnan jatkuvan toiminnan painopisteenä on kilpailukalenterin toteuttaminen
kilpailujärjestelmän mukaisesti. 

Huippu-urheilun osalta jatkuvan toiminnan painopiste on yhtenäisten toimintamallien
jalkauttaminen ja yhteisen toimintalinjan vakiinnuttaminen. Huippu-urheilussa kolmen
liittojohtoisen maajoukkueen leirityksen ja kilpailumatkan lisäksi tarjotaan rinkileirejä
tulevaisuuden maajoukkueurheilijoiden kasvun tueksi ja lajiasiantuntijaryhmissä
kehitetään kaikkia kolmea Cheerleadingliiton alaista lajia. Huippu-urheilussa yhteistyö
Vierumäen kanssa on tärkeää niin harjoitteluolosuhteiden varmistamisessa
maajoukkuetoiminnalle, kuin myös esimerkiksi kansainvälisen osaamiskeskuksen
rakentamiseksi lajiemme jatkuvan kehityksen tueksi. Fokuksena on toiminnan
vakiinnuttaminen, huippu-urheilijaksi kasvamisen ja huippu-urheilijan uran
mahdollistaminen liiton leirien ja maajoukkueiden kautta, sekä lajin huippu-urheilun
kehittäminen laajasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 



OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
2023

KOULUTUKSET 
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

LEIRIT
Klassikkoleiri: Vierumäki, syksy

Coed Camp – paristunttekniikkaleiri:
Vierumäki, syksy 

Kilpailuun valmistavat joukkueleirit:
Vierumäki

Valmentajakoulutustoiminnassa jatkuvan toiminnan painopiste on koulutusten
toteuttaminen jäsenistölle saavutettavasti ja Olympiakomitean
valmentajakoulutusjärjestelmän mukaisesti. Yleistä valmennus- ja urheiluosaamista
vahvistetaan Vierumäen urheiluopiston kanssa tehtävän yhteistyön kautta, etenkin
tasokoulutusten osalta. Koulutusten avulla tarjotaan tietoa ja työkaluja valmentajana
kehittymiseen ja ajankohtaisten valmennusosaamisen teemojen jalkauttamiseen.
Koulutusten kehittämisen rinnalla panostetaan kouluttajien osaamisen kehittämiseen.  

Vuonna 2023 valmentajakoulutusten uudistaminen käynnistetään tarkastelemalla
oppimisprosessien ja tarjonnan rytmitystä, koulutuskokonaisuuksia ja mahdollisia uusia
tapoja tehdä koulutuksista entistä saavutettavampia. Koulutussuositus säilyy osana
tähtiseuraohjelmaa ja suosituksen laajuutta tarkastellaan tulevaa strategiakautta varten. 

Leiritoiminnassa jatkuu liittojohtoisesti aikuisten klassikkoleiri, sekacheerurheilijoille
suunnattu Coed Camp ja takaisin tarjontaan tuodaan joukkueille suunnatut kilpailuun
valmistavat leirit kysynnän mukaan.  

Seurakehittämisen painopisteenä ovat strategian mukaisesti tähtiseuraohjelman
edistäminen ja uudelleen auditoinnit. Lisäksi vuonna 2023 tavoitellaan saatavaksi uusia
lasten ja nuorten, aikuisten sekä huippu-urheilun tähtiseuroja. Lisäksi tehdään
olosuhdetyötä ja kehitetään seuratoimijoiden osaamista erilaisin osaamisen
kehittämisen toimintamallein sekä rekrytoidaan uusia jäsenseuroja ja tuetaan
jäsenseurojen jäsenhankintaa. Vuoden aikana tarkastellaan myös aluevastaavatoimintaa
nykyisen strategiakauden tullessa päätökseensä.

SEURAKOULUTUKSET

VERKOSTOTOIMINTA

MUUT TOIMENPITEET

Valmennusjohdon koulutusohjelma (2022-2023)
Huippu-urheilun tähtiseurakoulutus
Seuratoiminnan moduulikoulutukset

Verkostopäivät
Huippu-urheilun seuraverkosto
Cheerkeskusteluklubi

Tähtiseura-auditoinnit
Seuravierailut
Vuosipalkitsemiset ja ansiomerkkien jakaminen
Olosuhdetyö
Jäsenseurojen jäsenhankinnan tukeminen
Uusien jäsenseurojen rekrytointi



JÄRJESTÖTOIMINTA
2023

TALOUS- JA VARAINHANKINTA 
Harrastaja- ja lisenssimääriin ennustetaan maltillista nousua koronapandemian
laannuttua. Liiton lisenssitarjontaa uudistetaan lisenssikaudelle 2023-2024.
Lisenssiuudistus astuu voimaan 1.8.2023.

Lisenssiuudistuksen myötä varainhankinnan lisenssituottoja kertyy
kilpailutoiminnan lisenssien ohella myös harrastetoiminnan lisensseistä.
Jäsenseuroilta ei peritä jäsenmaksua vuodelta 2023.  

OKM:n tukeen haetaan korotusta (vuonna 2022 avustus 133 000€, haetaan vuodelle
2023 165 000 €). 

Liiton talousarvio 2023 on tappiollisten pandemiakausien jälkeen laadittu
positiiviseksi:  talousarvion tulos +10 443,50 €.

JÄRJESTÖTOIMINTA
järjestötoiminnan osalta vuoden 2023 keskeisin projekti on uuteen
lisenssijärjestelmään siirtyminen. Seurojen tukemiseksi selvitetään erilaisia tapoja
toteuttaa lisenssivalvontaa niin, että valvonnasta aiheutuu mahdollisimman vähän
lisätyötä seuroille. Uuden lisenssijärjestelmän lisenssituotteita, kuten ryhmäpassia,
kehitetään yhdessä seurojen kanssa.

Cheerleadingliitto tekee aktiivista vaikuttamista niin kotimaassa kuin
kansainvälisellä tasolla. Kevään 2023 eduskuntavaaleissa SCL ottaa aktiivisesti osaa
urheiluyhteisön yhteisiin vaikuttamiskampanjoihin. Yhteiskunnallisen
vaikuttamisen lisäksi SCL vaikuttaa keskeisten sidosryhmien, kuten
Olympiakomitean toimintaan läpi vuoden.


