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Spirit Shakin’ Cheerleaders 
 

Tervetuloa mukaan SSC:n toimintaan! Spirit Shakin’ Cheerleaders on Keski-

Uudellamaalla toimiva kilpacheerleadingin erikoisseura. Seuran kotipaikkakunta on 

Tuusula, mutta toiminta-alueemme on Tuusula, Kerava ja Järvenpää. Järjestämme 

cheerleadingtoimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille. SSC on perustettu 8.1.1999 ja  

tällä hetkellä jäseniä on noin 400 harrastajaa 19 joukkueessa. Olemme yksi suuri 

Myrskyperhe, jossa jokainen voi harrastaa omalla tasollaan ja omana itsenään.  

Spirit Shakin’ Cheerleaders on Suomen Cheerleadingliiton (SCL) sekä Etelä-Suomen 

Liikunta ja Urheilu -aluejärjestön jäsenseura.  

SSC on saanut Tähtiseura- merkin 2018, ja uusinut sen syksyllä 2021, laadukkaasta 

työstään täyttäen mm. seuraavat kriteerit:  

- urheilua ja liikkumista jokaisen omalla tasolla ja kohti omia tavoitteitaan   

- mahdollistaa paitsi  liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, 

myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.  

Lisätietoa seuran järjestämästä toiminnasta löytyy kotisivuilta sekä seuran 

someista.  

 

Seuran roolit 

 

Seuran sisällä on monenlaisia rooleja ja vastuualueita joita nostamme tässä 

kappaleessa esiin. 

 

Harrastaja ja urheilija 

Harrastaja tai urheilija on joukkueen jäsen ja tärkeä osa kokonaisuutta. Joukkueen 

jäsenen vastuulla on sitoutua joukkueeseen tulemalla harjoituksiin ajoissa ja 

noudattamalla urheilullisia elämäntapoja kuten päihteettömyyttä, sekä joukkueen 

yhteisiä pelisääntöjä.  

 

Valmentaja 

Jokaisella joukkueella on 3-4 nimettyä valmennustiimin jäsentä, jotka 

valmennuskokemuksen ja koulutustason perusteella toimivat joko harjoittelijana, 

ohjaajana, valmentajana tai vastuuvalmentajana.  

http://www.scl.fi/
https://www.eslu.fi/
https://www.eslu.fi/


   
 

   
 

Valmennustiimin vastuulla on joukkueen harjoituskauden, harjoitusten sekä ohjelman 

sisällön suunnittelu, organisointi ja aikatauluttaminen. Valmennustiimit vastaavat 

myös harjoitusten laadukkaasta toteutumisesta ja turvallisuudesta. Valmennustiimit 

toimivat joukkueen jäsenen ensisijaisena yhteyshenkilönä, mikäli herää kysymyksiä 

joukkueen valmennukseen liittyen. Joukkueen valmentajat tavoittaa  

joukkuekohtaisen sähköpostin kautta tai erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. 

(joukkueennimi@spiritshakin.fi) 

 

Joukkueenjohtaja 

Joukkueille pyritään hankkimaan kauden alussa joukkueenjohtaja, eli jojo. Jojoksi voi 

ilmoittautua esimerkiksi vanhempainillassa.  Joukkueenjohtaja toimii 

yhteyshenkilönä vanhempien ja seuran välillä sekä on tukena valmentajille, hoitaa 

joukkueen hallinnollisia ja käytännön asioita niin, että valmentajat voivat keskittyä 

valmentamiseen. Joukkueenjohtaja on apuna tarvittaessa myös leiri- ja 

kilpailupäivissä. Joukkueenjohtaja on huoltajan ensisijainen yhteyshenkilö joukkueen 

hallinnollisiin asioihin liittyen.  Joukkueenjohtajan tavoittaa jojokohtaisesta 

sähköpostista tai erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. 

(jojo.joukkueennimi@spiritshakin.fi) 

Joukkueen siivousvastuuviikolla jojo organisoi joukkueesta riippuen harjoituspaikan 

siisteyttä ylläpitävät tehtävät yhdessä huoltajien kanssa mm. roskien viennin, 

pintojen puhdistamisen, wc-tilojen siisteyden ylläpidon sekä ilmoittaa 

olosuhdevastaavalle tarvikkeiden täydennystarpeista.  

 

Seuran hallinto ja työntekijät 

Seurassa toimii kahdeksanhenkinen hallitus jota johtaa puheenjohtaja Tiina 

Nurminen. Hallitus kehittää ja päättää seuran hallinnollisista asioista 

työryhmätoiminnan avulla ja kokoontuu kerran kuukaudessa. 

Lisäksi seurassa työskentelee neljä päätoimista työntekijää; toiminnanjohtaja, 

seurakoordinaattori sekä kaksi valmennuspäällikköä, joiden tehtävinä on 

operatiivisen toiminnan johtaminen, organisointi ja kehittäminen. Työntekijöiden 

toimenkuvat ja vastuut on suunniteltu niin, että jokainen työntekijä pääsee 

hyödyntämään omia vahvuuksiaan tekemässään työssä.  

Toiminnanjohtajana toimii Sami Paavilainen. Samin työtehtäviin kuuluu päivittäisen 

toiminnan johtaminen ja työntekijöiden esihenkilötyö, toiminnan ja talouden 

suunnittelu ja seuranta sekä varainhankinta ja yhteistyökumppanuudet.  

Seurakoordinaattorina työskentelee Riina Jormakka. Riinan työtehtäviin kuuluu 

seuran leirien ja tapahtumien järjestäminen, varustehankintojen koordinointi, 

laskutus, taloushallinto sekä myClub-järjestemän pääkäyttäjyys.  

Valmennuspäälliköinä toimivat Heidi Telkamo sekä Emilia Granholm. 

Valmennuspäälliköt toimivat joukkueiden valmennustiimien lähiesihenkilöinä ja 

mailto:joukkueennimi@spiritshakin.fi
mailto:jojo.joukkueennimi@spiritshakin.fi


   
 

   
 

lisäksi heillä on vastuinaan mm. Valmentajien koulutusten organisointi, 

harjoituspaikkojen olosuhteiden ylläpito sekä uusien harrastajien organisointi.  

Joukkueet on jaettu valmennuspäälliköiden kesken, alla olevan taulukon mukaisesti.  

Valmennuspäällikkö Heidi Telkamo: 

Tuulenpyörre 

Trombi 

Gust 

Storm 

Droplet 

Sprinkle 

Drizzle  

Cyclone 

Ice Age 

Special Hails 

Valmennuspäällikkö Emilia Granholm: 

Whirlwind 

Mistral 

Raindrops 

Dust Devil 

Vortex 

Sandstorm 

Typhoon 

Avalanche 

 

Blizzard – (Sami Paavilainen) 

 

MyClub ja Suomisport 
 

Kun uusi harrastaja tai urheilija aloittaa seurassa, tulee alaikäisen huoltajan tai täysi-

ikäisen jäsenen tehdä tunnukset seuran jäsenrekisterijärjestelmä myClubiin. 

Jokainen täysi-ikäinen jäsen tai alaikäisen jäsenen huoltaja on vastuussa omien 

tietojensa täyttämisestä sekä päivittämisestä myClubiin. Mikäli esimerkiksi 

laskutusosoite muuttuu, on täysi-ikäisen jäsenen tai alaikäisen jäsenen huoltajan 

vastuulla päivittää uusi osoite myClubiin. 

Myös lisätietojen päivittäminen on tärkeää, jotta joukkueenjohtajilla, valmentajilla ja 

seuran päätoimisilla työntekijöillä on tieto allergioista ja vaatekoosta kilpailu- ja 

leirimatkoja varten. 

 

Vakuutus ja lisenssi 

Jokaisella seuran harrastajalla/urheilijalla tulee olla lajin kattava vakuutus sekä 

kilpailevien  joukkueiden jäsenillä lisäksi kilpailutoimintaan oikeuttava lisenssi. 

Suomisport on urheiluyhteisön nykyaikainen ja helppokäyttöinen digitaalinen 



   
 

   
 

urheilupalvelu, jonka kautta on mahdollista ostaa Suomen Cheerleadingliiton (SCL:n) 

kilpailulisenssit sekä OP Vakuutuksen Sporttiturva-vakuutukset. SCL tarjoaa myös 

harrastevakuutusta sellaisille cheerleadingin harrastajille, jotka eivät osallistu 

kilpailutoimintaan. Harrastevakuutus ei sisällä kilpailulupaa.  

 Lisenssi ja vakuutus on ostettavissa suomisportin kautta: 

• https://info.suomisport.fi/ 

• https://scl.fi/harrastajalle/lisenssit/usein-kysytyt-kysymykset/ 

 

Urheilijan vastuut ja sitoutuminen 
 
Harjoituksiin pukeudutaan urheilullisesti, esimerkiksi t-paitaan ja shortseihin tai 

trikoisiin. Vältämme käyttämästä hupullisia ja taskullisia vaatteita jotka voivat olla 

turvallisuusriski. Myös korut jätetään pukuhuoneisiin tai jopa kotiin.  

Kenkinä käytämme lajiin suunniteltuja kevyitä cheer-kenkiä joita myy esimerkiksi 

https://cheer.fi/. Kengät voivat olla minkä merkkiset tahansa (esim. Kaepa, Varsity, 

Nfinity) mutta niiden tulee olla valkoiset. Harrastejoukkueissa voi olla käytössä myös 

muu kuin varsinainen cheer-kenkä, jokin muu sisäliikuntaan sopiva kenkä, eikä 

värinkään ole välttämättä oltava valkoinen. Mikäli mahdollista, valitkaa 

mahdollisimman kevyt ja joustava kenkä.  

Lisäksi harjoituksiin tarvitaan mukaan vesipullo sekä palauttava eväs treenien 

päätteeksi. Palauttava eväs voi olla esimerkiksi hedelmä tai smoothie.  

 

Paikan vastaanottaminen  

Kilpa- ja edustusjoukkueisiin haetaan joukkuejakoharjoitusten kautta. Mikäli tulee 

valituksi joukkueeseen, paikka vastaanotetaan tai peruutetaan myClubin kautta 

erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Kun paikan kilpa- tai edustusjoukkueessa 

vastaanottaa, sitoutuu välittömästi koko toimintakaudeksi (1.8.-31.7.) seuran ja 

joukkueen maksuihin jotka on esitelty joukkuekirjeissä sekä joukkueiden 

infotilaisuuksissa ennen joukkuejakoa.  

Harraste-, esikilpa- ja klassikkokilpajoukkueisiin ilmoittautuneella uudella 

harrastajalla (ei mukana seuran toiminnassa kahdella edellisellä kaudella) on kaksi 

ilmaista harjoituskalenterin mukaista harjoituskertaa ennen maksuihin sitoutumista.  

 

Joukkueeseen sitoutuminen  

Cheerleading on joukkuelaji, jossa jokaisen harrastajan läsnäolo on tärkeää 

joukkueen sekä yksilöiden kehittymisen kannalta. Harrastejoukkueet harjoittelevat 

kausittain näytösohjelmaa ja esikilpa-, klassikkokilpa-, kilpa- ja edustusjoukkueet 

kilpailuohjelmaa – läsnäololla on näiden onnistumisen kannalta keskeinen merkitys. 

https://info.suomisport.fi/
https://scl.fi/harrastajalle/lisenssit/usein-kysytyt-kysymykset/
https://cheer.fi/


   
 

   
 

Joukkuepaikan vastaanottaminen merkitsee siis muutakin kuin maksuihin 

sitoutumista koko kaudeksi.  

Osa joukkueista leireilee muutamia kertoja kauden aikana. Leirien pituudet 

vaihtelevat joukkueesta riippuen päiväleireistä viikonloppuleireihin, ja niiden sisältö 

vaihtelee riippuen missä kohtaa kautta etenemme. Usein leireillä kasataan 

esimerkiksi joukkueen näytös- tai kilpailuohjelma tai keskitytään erilaisten taitojen 

hiomiseen, joten on tärkeää että koko joukkue on silloin paikalla. Leiriajankohdat 

pyritään ilmoittamaan heti kauden alkaessa.  

 

Poissaolot 

Harraste-, esikilpa- ja klassikkokilpajoukkueet lomailevat koulujen loma-aikoina, syys-

, joulu- ja hiihto- ja kesälomalla. Kilpa- ja edustusjoukkueiden loma-ajat perustuvat 

kilpailukalenteriin, ja loma-ajat ilmoitetaan joukkuesivuilla. 

Mahdolliset yksittäiset poissaolot ilmoitetaan mahdollisimman aikaisin 

joukkuekohtaisten ohjeiden mukaisesti. Tämä koskee sekä sairaspoissaoloja sekä 

muita tilapäisiä poissaoloja. Ilmoituskäytännöt tiedotetaan valmennustiimien 

toimesta kauden alussa. On ehdottoman tärkeää ilmoittaa mahdollisista 

poissaoloista etukäteen, jotta valmennustiimit voivat suunnitella harjoitukset 

läsnäolijoiden mukaan, eikä tarvitse huolehtia onko mahdollisesti jotain sattunut 

matkalla harjoituksiin mikäli joukkueen jäsen ei ilmesty paikalle.  

Jos jäsen lopettaa harrastamisen, tulee hänen ilmoittaa asiasta joukkueen 

valmennustiimille sekä erota seurasta nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta. 

Lomakkeen lähettämispäivämäärä on seurasta eroamispäivämäärä. Lomakkeen 

täyttämällä jäsen vahvistaa halunsa erota seurasta, jolloin seurakoordinaattori saa 

laskutusta varten tietoon tarkan lopettamispäivän. Samalla saamme seurana tietoa 

lopettamisen syystä seuramme toiminnan kehittämistä varten.  

 

Urheilijasopimus 

Seurassamme kilpailevien joukkueiden jäsenet allekirjoittavat toimintavuoden alussa 

urheilijasopimuksen, jossa sitoutuvat noudattamaan ohjeistuksia sekä toimimaan 

niiden mukaan. Sopimukset jaetaan valmentajien toimesta kauden alussa. 

Alaikäinen urheilija allekirjoittaa sopimuksen yhdessä huoltajan kanssa. 

Allekirjoitetut sopimukset palautetaan sovittuun ajankohtaan mennessä kunkin 

joukkueen ohjeistamalle vastuuhenkilölle, yleensä valmentajalle tai jojolle, joka 

toimittaa sopimukset toiminnanjohtajalle. 

 

Pelisääntökeskustelut 

Joukkueiden tulee kauden alussa käydä yhteinen pelisääntökeskustelu, jonka 

tavoitteena on sopia keskustelemalla joukkueen yhteiset toimintatavat, joita 

noudatetaan koko kauden ajan. Yhdessä asioista keskustelemalla ja sopimalla on 



   
 

   
 

tavoitteena löytää yhteinen toimintalinja, johon sekä urheilijat, huoltajat, valmentajat 

ja muut joukkueen taustahenkilöt voivat sitoutua. Pelisääntökeskustelut käydään 

valmennustiimin ja joukkueen välillä. Keskustelun pohjalta kirjataan ylös pelisäännöt, 

jotka sitten viestitään huoltajille kotiin. Huoltajien tehtävä on varmistaa, että 

joukkueiden sopimat pelisäännöt toteutuvat niiltä osin mihin huoltajat voivat 

vaikuttaa.   

 

Urheilijoiden kasvukeskustelut 

Kauden aikana valmentajat käyvät kasvukeskustelut urheilijoiden kanssa. 

Keskusteluiden tavoitteena on mahdollistaa yksilöllinen valmennus sekä 

kehittymisen seuranta, sekä auttaa urheilijaa asettamaan itselleen henkilökohtaisia 

tavoitteita. Kilpa- ja edustusjoukkueet käyvät keskustelut kaksi kertaa vuoden aikana 

(syksyllä marraskuun loppuun mennessä ja keväällä huhtikuun loppuun mennessä 

ennen toimintavuoden vaihtumista). Harraste-, esikilpa- ja klassikkokilpajoukkueissa 

keskustelut käydään kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä ennen 

toimintavuoden vaihtumista.   

Urheilijan/harrastajan tulee valmistautua kasvukeskusteluun täyttämällä 

kasvukeskustelulomake ennen keskustelua. Kaikkien alle 18-vuotiaiden toivotaan 

täyttävän kasvukeskustelulomake oman huoltajan kanssa, jotta myös huoltaja 

pystyy tukemaan urheilijaa urheilijan arjessa urheilijan tavoitteet ja suunnitelmat 

huomioiden. Lisäksi 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien urheilijoiden osalta keskustelut 

käydään yhdessä huoltajan kanssa. 13-18 –vuotiaan urheilijan huoltaja on 

lämpimästi tervetullut mukaan keskusteluun. Kasvukeskustelun koonti lähetetään 

myös alaikäisten vanhemmille. 

 

Joukkuevarusteet ja kilpailuasut 

Joukkueet tilaavat kausittain omat joukkuevarusteet jotka on laskettu 

joukkuebudjetteihin. Joukkuevarusteisiin kuuluu joukkueesta riippuen t-paita, 

hiuskoriste, svetari, reppu, kilpailupuvun alaosa, edustusasu jne.  

SSC:n joukkueet tilaavat joukkuevarusteensa cheer.fi:ltä lukuun ottamatta 

kilpailupuvun alaosaa joka tilataan Choparilta sekä hiuskoristeita jotka tilataan 

Blingbowsilta. Varusteet maksetaan suoraan verkkokauppaan eikä niitä näin ollen 

laskuteta joukkueiden kuukausilaskutuksen yhteydessä.  

Harrastejoukkueiden urheilijoilla ei ole pakollisia hankintoja, joten he voivat 

halutessaan tilata cheer.fi seurakaupasta saatavilla olevia tuotteita itselleen.  

Esikilpa- ja klassikkokilpajoukkueiden urheilijoilla on hankittavanaan joukkueen t-

paita (cheer.fi), kilpailuasun alaosa (chopar.fi) sekä hiuskoriste (blingbows.fi).  

Kilpajoukkueiden urheilijoilla on hankittavanaan joukkueen t-paita (cheer.fi), 

kilpailuasun alaosa (chopar.fi), hiuskoriste (blingbows.fi) sekä seuran edustusasun 

takki, ellei urheilijalla ole sitä jo entuudestaan (cheer.fi).  



   
 

   
 

Edustusjoukkueiden urheilijoilla on hankittavanaan seuran svetari (cheer.fi), joukkue 

t-paita (cheer.fi), reppu (cheer.fi), kilpailuasun alaosa (chopar.fi), hiuskoriste 

(blingbows.fi) sekä seuran edustusasun takki ja housut, ellei urheilijalla ole niitä jo 

entuudestaan (cheer.fi).  

Kilpailuasut ovat (alaosaa lukuun ottamatta) seuran omaisuutta, ja joukkueet 

käyttävät niitä vuorollaan omissa kilpailuissaan ja muissa tapahtumissa. Urheilijan 

vastuulla on pitää hänelle osoitetusta kilpailuasusta hyvää huolta ja palauttaa se 

ehjänä ja hyväkuntoisena. Kilpailuissa käytetään myös muuta seurarekvisiittaa, 

kuten kylttejä ja huiskia, myös näistä on pidettävä hyvää huolta niin 

kilpailutilanteessa kuin harjoituksissakin. 

 

Urheilijan arki 

Hyvinvoiva ja terve urheilija on avainasemassa urheilijan pitkään sekä terveeseen 

urheilu-uraan, kehittymiseen ja menestykseen sekä kokonaisvaltaisesti energiseen 

urheilijaan niin harjoituksissa, kuin vapaa-ajallakin. Hyvinvoiva ja terve urheilija on 

meille seuran toiminnassa tärkeä tavoite, mutta myös urheilijalle yksilönä. Matka ja 

pysyminen tässä tilassa on asia, jota tulee kehittää ja edistää jatkuvasti, missään 

vaiheessa kukaan ei ole valmis.  

Urheilijan arkeen kuuluu riittävä lepo ja uni, monipuolinen ravinto ja liikunta, 

päihteettömyys sekä henkinen hyvinvointi.  

Alakoululaiset tarvitsevat unta noin 10h/yössä ja murrosikäiset noin 9h. Riittävä uni 

ja lepo sekä säännöllinen vuorokausirytmi ovat tärkeässä roolissa urheilijan arjessa. 

Kehittyminen tapahtuu urheilusuorituksen jälkeisen lepojakson aikana. Riittävä uni 

on tärkeää myös kehon eri toimintojen, kuten immuunipuolustuksen ja aivojen 

energiatasapainon kannalta. Väsyneenä altistumme myös helpommin 

loukkaantumisille.  

Hyviä vinkkejä laadukkaan unen saavuttamiseksi ovat esimerkiksi puhelimen ja 

muiden elektronisten laitteiden sammuttaminen ajoissa ennen nukkumaan menoa, 

makuuhuoneen pitäminen viileänä ja pimeänä sekä runsaan juomisen välttäminen 

illalla.  

Hyvin koostettu ruokavalio tukee urheilijaa tehokkaan harjoittelun ja palautumisen 

saavuttamisessa sekä auttaa urheilijaa pysymään terveenä. Riittävä energiansaanti, 

säännöllinen ateriarytmi sekä ruokavalion laatu ovat keskeisiä asioita kun puhutaan 

urheilijan ravinnosta.  

Hiilihydraatit ovat runsaasti liikkuvan tärkein energianlähde. Muita energiaa 

sisältäviä ravintoaineita ovat proteiinit ja rasvat. Aterioiden koostamiseen voi 

hyödyntää monelle tuttua lautasmallia. Harjoittelun määrän ja tehon vaihdellessa 

viikoittain on hyvä soveltaa lautasmallia oman tarpeen mukaan.  



   
 

   
 

Terveurheilija.fi-sivustolta löydät mm. Kevyeen ja raskaaseen harjoittelupäivään 

sopivat lautasmallit sekä paljon muuta tietoa: https://terveurheilija.fi/urheilijan-

ravitsemus/  

Seuran jäsenen tulee toimia vastuullisesti myös sosiaalisessa mediassa sekä seuran 

ulkopuolisessa toiminnassa. Seuran jäsen edustaa seuraa myös harjoitusten 

ulkopuolella joten on tärkeää pitää käyttäytyminen ja kielenkäyttö urheilijalle 

sopivana myös silloin. Puutumme epäasialliseen käytökseen myös sosiaalisessa 

mediassa.  

 

Urheilijan polku 

Seurassa on käytössä urheilijan polku jonka mukaan urheilija voi edetä joukkueesta 

toiseen. Minien ikäluokassa voi aloittaa sen vuoden elokuussa kun täyttää 7. Minien 

ja junioreiden ikäluokassa on yhden vuoden päällekkäisyys. Urheilija siirtyy 

junioreiden ikätasolle aikaisintaan sen vuoden elokuussa kun täyttää 12 ja 

viimeistään sen vuoden elokuussa kun täyttää 13. Junioreiden ja aikuisten 

ikäluokissa on päällekkäisyys levelillä 1-5. Urheilijan on siirryttävä aikuisten 

ikätasolle viimeistään sen vuoden elokuussa kun täyttää 16. Klassikkojoukkueessa 

voi urheilla aikaisintaan sen vuoden elokuussa kun täyttää 18.  

 

Harjoitustoiminta  
Joukkueita harjoittelee Tuusulassa Riihkallion koululla, Järvenpäässä liikuntakeskus 

Piirosella, Keravalla Päivölänlaakson koululla sekä pääkallopaikallamme Myrsky 

Areenalla Saviolla. Tämän lisäksi korvaavia harjoitusvuoroja saatetaan järjestää 

muilla kouluilla ympäri toiminta-aluetta. Toimintakauden vuoropalettiin vaikuttaa 

kuntien, joukkueiden, toiminta-alueiden ja tilojen lisäksi valmennustiimien toiveet. 

Tiloissa harjoittelee useimmiten samanaikaisesti muita oman tai muiden 

urheiluseurojen joukkueita joten kunnioitamme toistemme treenirauhaa mm. 

yhteisten välineiden sekä äänenvoimakkuuden osalta.  

Myrsky Areenalla löytötavarat kerätään päivittäin löytötavarasäilytykseen, josta ne 

tasaisin väliajoin lahjoitetaan eteenpäin. Varmistattehan siis silloin tällöin ettei 

löytötavaroihin ole eksynyt omia tai huollettavanne omaisuutta. 

 

Tapaturmat ja loukkaantumistilanteet 

Cheerleading on vauhdikas ja näyttävä laji, ja vaikka turvallinen harjoittelu on 

seurassamme ensisijaisen tärkeää, emme aina voi välttyä tapaturmilta ja 

loukkaantumisilta. Mahdollisessa loukkaantumistilanteessa tulee käydä viipymättä 

lääkärissä jotta hoito ja palautuminen saadaan käynnistymään mahdollisimman 

pian. Myös vakuutusyhtiöt vaativat yleisesti välittömän käynnin tapaturman 

sattuessa ennen kuin maksuja korvataan.  

Mikäli loukkaantuminen johtaa liikuntakieltoon ja harjoittelun keskeytymiseen, tulee 

tästä ilmoittaa valmennustiimille mahdollisimman pian. Seuramme toimintatapoihin 

https://terveurheilija.fi/urheilijan-ravitsemus/
https://terveurheilija.fi/urheilijan-ravitsemus/


   
 

   
 

kuuluu loukkaantumisen seuranta, jolloin tapahtuma kirjataan nimettömänä ylös 

jotta pystymme jatkossa kehittämään toimintaamme entistä turvallisemmaksi.  

 

 Kilpailutoiminta 

 

Seurassamme on monen tasoisia joukkueita aina harraste- ja esikilpajoukkueista 

kilpa- ja edustusjoukkueisiin asti. Kaikki toiminta jolla ei ole kilpailullisia tavoitteita 

on harrasteliikuntaa. Harrastejoukkueilla on lajissamme kuitenkin mahdollista 

kartuttaa esiintymiskokemusta ja iloita lajitaitojen esittämisestä seuranäytösten 

lisäksi myös Suomen Cheerleadingliiton organisoimassa Stage-tapahtumassa. 

Stage-tapahtumassa ei jaeta sijoja, vaan kaikki joukkueet saavat palautekaavakkeen 

suorituksesta. Varsinainen kilpailu tapahtuu esikilpajoukkueista lähtien eri sarjoissa 

sekä taito -ja ikätasoissa sijat jakaen. Kansallinen kilpailu perustuu ikä, taso -ja 

sarjaluokkiin.  

Kansainvälisiä kilpailuita ovat EM -ja MM-kilpailut.  

Lajin kilpailumuodot: 

-Joukkuekilpailu (yleisin kilpailumuoto) 

-Pienryhmä (neljän henkilön ryhmästunt -kilpailu) 

-Pari (kahden henkilön paristunt -kilpailu) 

Näytös- ja/tai kilpailuohjelmaan sisältyy kilpailumuodosta riippuen kannustushuuto-

osuus, permantoakrobatiaa, nostoja eli stuntteja, pyramideja sekä korkeita heittoja. 

Lisäksi pisteitä saa näyttämällä monipuolisesti hyppyjä tai muita lajitaitoja. 

Arvosteluperusteina ovat mm. tekninen vaikeus, koreografian monipuolisuus, 

suorituspuhtaus ja esittäminen.  

 

Level-järjestelmä 

Joukkueet harjoittelevat ja kilpailevat joukkueelle suunnatulla levelillä. Suomen level-

järjestelmä mukailee ECU ja ICU liittojen pohjaa, alkaen 0:sta ja päättyen 6:seen. 

Level-järjestelmän tarkoituksena on lisätä lajin turvallisuutta. Kilpailuissa jokaisella 

levelillä on omat säännöt. Level-järjestelmä tukee urheilijan polkua ja progressiivista 

kehittymistä turvallisesti.  

Suomen Cheerleadingliiton sääntöjen mukaan Suomessa mineillä on käytössä 

kolme ensimmäistä leveliä (1-3), junioreiden ikäluokassa käytössä on levelit 1-5. 

Junioreiden ikäluokassa level 5 on SM-kilpailusarja. Suomessa aikuisten ikäluokassa 

on käytössä levelit 2, 3, 5 ja 6. Level 6 on aikuisten SM-kilpailusarja. 

Klassikkokilpajoukkueilla on käytössä level 2. 

 

 



   
 

   
 

 

Kilpailukokoonpano ja haastajat 

Kilpailuihin osallistuvan joukkueen koko on yleensä noin 28-32 urheilijaa. 

Varsinaisessa kilpailuohjelmassa saa olla 12-24 / 5-24 urheilijaa sarjasta riippuen. 

Pääasiassa 24 urheilijaa on vakiintunut kilpailevan kokoonpanon urheilijamäärä 

etenkin kansallisissa sekä kansainvälisissä kilpailuissa. Alemmissa sarjoissa 

kokoonpano voi olla pienempi.  Tämän vuoksi osa joukkueen jäsenistä ovat 

haastajia. 

Kilpaileva kokoonpano valitaan valmentajien toimesta ensisijaisesti roolit 

huomioiden. Tiettyjä rooleja tulee olla tietty määrä (6 nousijaa, 6 takanostajaa, 12 

nostajaa), jotta ryhmät täyttyvät oikeista rooleista. Ylemmillä leveleillä nostajien 

rooleihin vaikuttaa lisäksi se, kummalla puolella stunttia tätä paikkaa tekee. 

Stunttipaikkojen (roolien) lisäksi kilpailevan kokoonpanon valintaan vaikuttaa myös 

muut paikat esimerkiksi pyramideissa (pyramidin alimpaan kerrokseen ei voida 

laittaa joukkueen pienintä jäsentä) sekä akrobatia- ja heittotaidot.  

Kilpaileva kokoonpano on ensimmäisen valinnan jälkeen harvoin lopullinen ja tässä 

nousee esiin haastajat. Haastajat voivat siirtyä kilpailevaan kokoonpanoon mm. 

oman aktiivisuuden, positiivisen asenteen tai kehittymisen seurauksena. Muita syitä 

voivat olla myös kilpailevan kokoonpanon jäsenten pidempien poissaolojen, 

sairastumisen tai loukkaantumisen vuoksi. Tämän vuoksi on tärkeää että ne 

urheilijat, jotka eivät ole alustavassa kilpailukokoonpanossa, harjoittelevat täysin 

samoja asioita ja samoja paikkoja, joita kilpailevan kokoonpanon urheilijat. Heidän 

tulee olla täysin valmiita ottamaan paikka vastaan kilpailevassa kokoonpanossa 

esimerkiksi kilpailupäivänä. 

 

Kauden rakentuminen 

Vuoden 21 alussa voimaan astuneessa uudessa cheerleadingin 

kilpailujärjestelmässä kilpailukausi painottuu joulu-kesäkuulle joka vaikuttaa siihen, 

että joukkueiden toimintavuosi on koulujen lukuvuoden mukainen elokuusta 

touko/kesä/heinäkuuhun joukkueen kilpailut huomioiden. Lisenssikausi seuraa uutta 

kilpailujärjestelmää eli näin ollen lisenssikausi on myös elokuusta seuraavan vuoden 

heinäkuuhun. 

Uudessa kilpailujärjestelmässä kaikkien leveleiden ja tasojen kilpailukausi painottuu 

keväälle. Tämän vuoksi on tärkeää että joukkueeseen sitoudutaan koko 

toimintavuodeksi kerrallaan. Kilpailut on porrastettu niin, että eri leveleiden ja tasojen 

kilpailukausi alkaa ja loppuu eri aikaan. Eri tasojen kilpailuhuippu ajoittuu uudessa 

järjestelmässä useammalle kuukaudelle, mikä helpottaa urheilevien valmentajien ja 

seurojen kuormitusta. Lisäksi alempien tasojen aiemmin päättyvä kilpailukausi antaa 

mahdollisuuden taitojen siirtymäkaudelle, jolloin osaamisen puitteissa voi 

loppukaudesta alkaa harjoitella seuraavan tason taitoja. 

 



   
 

   
 

 

Kilpailukauden rakentuminen (scl.fi) 

 

Kilpailuiden lisäksi seura järjestää kaksi kertaa vuodessa näytöksen, jotka ajoittuvat 

joulu- ja toukokuulle. Näytöksissä kaikki seuran joukkueet pääsevät näyttämään 

kauden aikana opitut taidot sekä hakemaan esiintymiskokemusta.  

 

Seuraava kausi ja joukkuejaot 
Joukkuejakoharjoitusten tavoitteena on ohjata kilpajoukkueiden urheilijat 

oikeantasoisiin ja sopiviin joukkueisiin tulevaa kautta varten. 

Joukkuejakoharjoitukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan seuran 

toimintapaikoissa.  

 

Suosituskirjeet 

Kauden lopulla joukkueen valmentajat jakavat kaikkien joukkueiden jäsenille 

henkilökohtaiset  suosituskirjeet myClubin kautta tai paperisena. Suosituskirjeessä 

valmentajat suosittelevat oikean tasoista joukkuetta hakukriteereiden perusteella, 

jotka valmentajat luovat joukkueelle. Suosituskirjeiden avulla harrastaja ja urheilija 

sekä hänen vanhemmat saavat suosituksen sopivan tasoisesta joukkueesta 

seuraavalle kaudelle. Suosituskirjeet jaetaan kaikille seuran harrastajille ja 

urheilijoille, jotta voimme tukea yksilön kehitystä ja oppimista. 



   
 

   
 

 

Joukkuejakoihin ilmoittautuminen 

Joukkuejakoihin ilmoittautuminen tapahtuu myClubin kautta. Jokaiselle joukkueelle 

luodaan oma tapahtuma, jonne ilmoittautuminen tehdään. Jäsenen tulee 

ilmoittautua myös joukkueisiin, jotka ovat hänellä toisena vaihtoehtona.  

 

Joukkuejakotilaisuus 

Joukkuejakotilaisuus muistuttaa normaaleja harjoituksia. Joukkuejakopäivänä 

valmentajat tai osa valmennustiimistä on paikalla viimeistään 15 minuuttia ennen 

oman joukkuejaon alkamista ohjeistamassa urheilijoita ja vanhempia. Ennen 

harjoitusten alkamista osallistujat kerätään yhteen, heille jaetaan nimilaput ja 

valmentajat esittäytyvät sekä kertovat mitä tapahtuu seuraavaksi. Harjoitukset 

lopetetaan yhteisesti loppupiirissä sekä kerrotaan jatkosta ja tiedottamisesta.  

 

Joukkueen ilmoittaminen 

Joukkuejaon tulokset ilmoitetaan sähköpostitse joukkuejakoa seuraavana päivänä. 

Urheilijoille ja vanhemmille laitetaan samaan aikaan linkki myClub-tapahtumaan, 

johon osallistumalla he vahvistavat joukkuepaikan kirjallisesti sekä sitoutuvat 

joukkueen toimintaan ja maksuihin seuraavalle toimintavuodelle. Joukkuepaikka 

tulee vastaanottaa sinä päivänä kun tieto joukkuepaikasta on saapunut.  

 

Urheilijasta valmentajaksi 
Kiinnostuitko valmentamisesta? Valmentajat ovat seuran tärkeimpiä voimavaroja, ja 

haemme uusia valmentajia tarvittaessa ennen kauden alkamista. Näistä tiedotamme 

erikseen seuramme kanavissa.  

Valmentaja suunnittelee ja toteuttaa harrastajille sekä urheilijoille motivoivat ja 

kehittävät harjoitukset. Työnantajana tarjoamme valmentajille valmennustiimin ja 

valmennuspäälliköiden tuen, kouluttautumismahdollisuuksia ja valmennuspalkkion. 

Lue lisää valmentajapolusta ja hae mukaan: http://www.spiritshakin.net/tule-

mukaan/valmentaja/  

Odotamme juuri sinun hakemustasi! 

 

Yhteystiedot 

 
Päivittäiseen toimintaan liittyvät kysymykset 

Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta  
Varainhankinta ja yhteistyökumppanuudet 

Toiminnanjohtaja  
Sami Paavilainen 

toiminnanjohtaja@spiritshakin.fi 

http://www.spiritshakin.net/tule-mukaan/valmentaja/
http://www.spiritshakin.net/tule-mukaan/valmentaja/
mailto:toiminnanjohtaja@spiritshakin.fi


   
 

   
 

Seuran leirit ja tapahtumat  
Varustehankinnat  
Maksut ja laskutus 

myClub-järjestelmään liittyvät kysymykset 

Seurakoordinaattori  
Riina Jormakka 

riina.jormakka@spiritshakin.fi  

Harraste-, esikilpa-, ja klassikkokilpajoukkueiden 
(+Drizzle) esihenkilötyö 

Harjoituspaikkojen olosuhteet 

Uudet harrastajat 

Valmennuspäällikkö  
Heidi Telkamo 

heidi.telkamo@spiritshakin.fi  

Kilpa- ja edustusjoukkueiden esihenkilötyö 

Valmentajien koulutukset 

Valmennuksen yhteistyökumppanuudet 

Valmennuspäällikkö  
Emilia Granholm 

emilia.granholm@spiritshakin.fi 
 

 

mailto:riina.jormakka@spiritshakin.fi
mailto:heidi.telkamo@spiritshakin.fi
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