
SPIRIT SHAKIN 
CHEERLEADERS 

TOIMINTAKERTOMUS 
2021-2022 

 



1 YLEISTÄ

Spirit Shakin’ Cheerleaders ry (SSC) on Keski-Uudellamaalla toimiva cheerleadingseura, jonka 
tavoitteena on olla merkittävä vaikuttaja alueella lasten, nuorten, aikuisten ja erityisryhmien 
liikuttajana sekä saavuttaa kilpailullisia tavoitteita sekä edistää lajin näkyvyyttä kansallisella 
tasolla omalla laadukkaalla, iloisella ja rohkealla toiminnallamme.    
 
Seuran strategia on luotu vuosille 2019-2024. 

VISIO 

SSC:n visiona vuosille 2019-2024 on olla Keski-Uudenmaan arvostetuin ja lajinsa huipulla 
oleva urheiluseura.   
 
SSC menestyy kansainvälisissä arvokilpailuissa ja meillä on hauska harrastaa.   
 

ARVOT 

Yksi suuri myrskyperhe – yhteisöllinen seura, jossa kaikkien on hyvä olla ja toimia   
Laatu edellä – tarjoamme laadukasta toimintaa ikäluokasta ja tasosta riippumatta. Koulu-
tamme toimijoitamme jatkuvasti. Suunnitelmallisuus ja laadukas valmennus takaavat samal-
la toiminnan turvallisuuden   
Hauskuutta unohtamatta – seurassamme on hauskaa liikkua ja toimia  

TOIMINTA-AJATUS 

Olla vetovoimainen Keski-Uusimaalainen cheerleadingseura, jossa on hyvä harrastaa ja to-
imia.   

 

SSC strategia 2019 - 2024

Tässä toimintakertomuksessa tarkastellaan toimintakautta 2021-2022, joka sijoittuu ajalle 
1.8.2021-31.7.2022. 



2 VARSINAINEN TOIMINTA

Toimintakaudella 1.8.2021-31.7.2022 erilaiset koronarajoitukset vaikuttivat toimintaan ajoit-
tain aina keväälle 2022 saakka.   
 
Valmennus oli pääsääntöisesti hyvin tarkkaan linjattu ja joukkueet harjoittelivat syksyllä toisis-
ta erillään. Vuoden vaihteessa rajoitukset olivat tiukimmillaan ja yli 18-vuotiaat olivat tammi-
kuun 2022 etäharjoittelussa.  

Seurassa toimi kauden aikana yhteensä 21 joukkuetta sisältäen junioreiden MM-edustusjouk-
kue Blastin.  
Seuran jäsenmäärä oli tämän kauden lopussa noin 450 jäsentä.  

Valmentajia oli kauden aikana toiminnassa mukana yhteensä 55 henkilöä.  
 
Vapaaehtoisina joukkueenjohtajina toimi kauden aikana 38 henkilöä.  

2.1 JOUKKUEET 

Harraste-, esikilpa- ja klassikkokilpa- sekä inclusive joukkueita oli toimintakaudella yhteensä 
10 ja toimintaan osallistui yhteensä noin 190 henkilöä. 
 
Mikrojen temppujumppajoukkue Tuulenpyörre harjoitteli 0,75h/vk. 
 
Mikrojen harrastejoukkueet Storm ja Gust sekä inclusive joukkue Special Hails harjoittelivat 
1,25h/vk. 
 
Minien harrastejoukkueet Trombi ja Droplet harjoittelivat 1,5h/vk. 
 
Aikuisten harrastejoukkue Tempest harjoitteli vuoden 2022 alusta 2h/vk. 
 
Kaikki esikilpa- ja klassikkokilpajoukkueet Sprinkle, Cyclone,  ja Ice Age harjoittelivat 3,5h/vk. 
 
Kilpa- ja edustusjoukkueita oli yhteensä 11 ja toimintaan osallistui yhteensä noin 260 henkilöä. 
 
Minien level 1 kilpajoukkue Drizzle harjoitteli 3,5h/vk. 
 
Minien level 2 kilpajoukkue Raindrops harjoitteli 5,5h/ vk.  
 
Minien level 3 kilpa- ja edustusjoukkueet Mistral ja Whirlwind harjoittelivat 7h/vk. 
 
Junioreiden level 3 Sandstorm ja Senioreiden level 3 Typhoon kilpajoukkueet harjoittelivat 
5,5h/vk. 
 
Junioreiden level 4 kilpajoukkue Vortex harjoitteli 7h/vk. 
 
Junioreiden Blizzard ja Dust Devil ja senioreiden Avalanche edustusjoukkueet harjoittelivat 
9h/vk. 
 
Junioreiden MM-edustusjoukkue Blast harjoitteli kerran kuussa viikonloppuleireillä 8-14h/
kuukaudessa.



2.2 SUOMEN PARHAAT CHEERVALMENTAJAT 

Valmentajanpolun jalkauttaminen tukee valmentajien osaamisen kehittämistä henkilökohtaiset 
tarpeet huomioiden.    

Seuran toiminnassa mukanaolevat valmentajat ovat sitoutuneet seuran toimintaan pitkällä 
tähtäimellä.   

Valmennustoiminta seuran joukkueissa on läpileikkaavasti laadukasta.   
Seuran valmentajanpolku otettiin käyttöön toimintakauden alusta alkaen elokuussa 2021. Val-
mentajapolkuun sisältyy kullekin nimikkeelle suunniteltu koulutuspolku, jolla valmennusto-
iminnassa mukana oleva henkilö voi edetä.  
 Seurassa valmensi kauden aikana noin 55 valmentajaa erilaisilla valmentajanpolun mukaisilla 
nimikkeillä sekä vastuilla (harjoittelija, ohjaaja, valmentaja ja vastuuvalmentaja). Valmentajat 
ovat työsuhteessa seuraan, jolloin työnantaja- ja työntekijävelvoitteet täyttyvät.  
 
Seura haluaa toimia vastuullisena työnantajana ja mahdollistaa mielekkään työn valmentajille, 
sekä sitä kautta tarjota laadukasta valmennusta läpileikkaavasti seuran kaikissa joukkueissa. 
Valmennuslinjan sekä muiden yhteisten toimintatapojen jalkauttamista toteutetaan valmenta-
jien yhteisissä starttipäivissä ja koulutuksissa sekä valmennuspäälliköiden joukkuevierailujen 
yhteydessä. 
 
Seuran valmennustoiminnassa on monia näitä tavoitteita tukevia linjauksia ja niitä kehitetään 
edelleen. Kevään 2022 lomautukset vaikuttivat suunnitelman mukaiseen etenemiseen. 

VALMENTAJIEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN  

Seuran valmentajia on kouluttautunut kauden 2021-2022 aikana mm. seuraavissa koulutuksis-
sa: 
• Ohjauksen perusteet, Suomen Cheerleadingliitto (yhteensä 6 valmentajaa) 
• Ohjelman kokoaminen, Suomen Cheerleadingliitto (yhteensä kaksi valmentajaa) 
• Stuntti- ja akrobatiatekniikka koulutus valmentajille, seuran oma koulutuskokonaisuus 
• Ensiapu- ja vammanseurantakoulutus valmentajille, FysioAkatemia Oy 
Uusille valmentajille järjestettiin tammikuussa perehdytystilaisuus, jossa käytiin läpi valmenta-
janoppaan keskeisimmät asiat.  

VALMENTAJIEN TUKITOIMET 

Edustusjoukkueille on tarjottu syys- ja kevätkaudella mahdollisuus hyödyntää valmennuksen 
tukena myös ulkopuolista fysiikka- ja akrobatiavalmennusta. Fysiikkavalmennus toteutettiin 
yhteistyössä seuran yhteistyökumppani FysioAkatemian kanssa. Akrobatiavalmennuksessa 
hyödynnettiin seuran sisäistä osaamista. Edustusjoukkueilla on ollut käytössä myös mentaa-
livalmennus, joka on hankittiin pääsääntöisesti Matti Henttiseltä. Fysiikka- ja akrobatiavalmen-
nukset edustusjoukkueille oli kirjattu seuran talousarvioon, joten ne olivat seuran taloudellisia 
tukitoimia urheilijoille sekä valmentajille.  

Kokonaisvaltainen suunnitelma fysiikka-, akrobatia- ja mentaalivalmennuksesta seurassamme 
tehtiin toimintavuoden aikana urheilutoiminnan kehitystyöryhmän toimesta.  



2.3 OLOSUHTEET 

Myrsky Areenan vuokrasopimusta jatkettiin vuodelle 2025.

Myrsky Areenan talkoiden yhteydessä olosuhteita ja Myrsky Areenan pintoja paranneltiin mm. 
Oheisharjoittelualueen kilpailumattojen alla olevien solumuovien uusimisella sekä seinien 
maalauksella. 

Keväällä työntekijöitä ja hallituslaisia selvittivät mahdollisuutta lisätilojen vuokraamiselle ak-
robatiaharjoittelua varten.  Tila on mahdollista saada Klondykelta ja asia on työn alla mutta 
tilanne ei tukenut laajentamista keväällä 2022.

3 HALLINTO JA TALOUS
 

3.1 OIKEAT HENKILÖT OIKEISSA ROOLEISSA 

Tuetaan joukkueiden ja vapaaehtoisten toimintaa hyödyntämällä palkatun henkilökunnan 
osaamista ja panosta.  

Työntekijät, hallitus sekä muut vapaaehtoiset pääsevät käyttämään omia vahvuuksiaan oman 
roolinsa kannalta olennaisiin kokonaisuuksiin.  
Yhteiset toimintamallit ja dokumentoinnit pienentävät tulkinnanvaraa sekä vähentävät selvity-
styötä.  

Vuoden 2021 tavoitteiden parissa jatkettiin toimintakaudella 1.8.2021-30.7.2022. Toimint-
akautta leimasi koronapandemiasta johtuneet rajoitukset sekä päätoimisten työntekijöiden 
lomautukset ja tavoitteita ei saavutettu kokonaisuudessaan.  

PÄÄTOIMISET TYÖNTEKIJÄT 

Seuran hallinnosta vastasi toiminnanjohtaja Sami Paavilainen.  
  
Kaudella 2021-2022 seurassa on työskennellyt pääsääntöisesti kaksi kokoaikaista valmennus-
päällikköä.  

Harraste- ja esikilpajoukkueiden valmennuspäällikkönä toimi Heidi Telkamo.  

Edustus- ja kilpajoukkueiden toiminnasta vastasi valmennuspäällikkö Emilia Granholm.  
 
Seurakoordinaattorina työskenteli Riina Jormakka. Seurakoordinaattori jäi palkattomalle va-
paalle 9.5.2022 omasta pyynnöstään. Paluu takaisin oli suunniteltu syyskuun loppupuolelle. 

Seuran työntekijät olivat 50% työajalla lomautettuna 28.2.-30.4.2022.  

3.2 TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MAHDOLLISTAVA TALOUS 

• Tehostetaan seuran varainhankintaa kehittämällä sekä seuran toimintamuotoja, palveluja 
että markkinointiviestintää

• Taloushallinnon optimointi 
 



Toimintakausi oli seuralle taloudellisesti haastava ja ei mahdollistanut toiminnankehittämistä 
suunnitellulla tavalla. Kauden aikana elettiin useita erilaisia pandemia vaiheita, mikä vaikutti 
syksyllä ja keväällä aloittaneiden harrastajien määrään.  
 
Kauden talousarvio ei ennustanut kauden tulosta onnistuneesti eikä vastannut kauden toteu-
maa. Kauden päätteeksi laskutettiin tulevan kauden ilmoittautuneilta ennakkokausimaksuja, 
jotta selvittiin kauden taloudellisista velvoitteista. 

4 HALLITUKSEN TYÖSKENTELY

Kaudella 2021-2022 hallituksessa toimi yhdeksän henkilöä. 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Tiina Nurminen ja varapuheenjohtajana Saija Hakonen. 

Muut hallituksen jäsenet olivat Minna Ylenius, Tanja Nevamäki, Annukka Pantsar-Oinas, Suvi 
Tervola, Jenni Vakkila ja Kati Lepojärvi.   

Hallitus kokousti kauden aikana yhteensä 12 kertaa ja piti 2 ylimääräistä talouskokousta. 

Tämän lisäksi pidettiin sääntömääräinen kevät- ja syyskokous.  

5 VIESTINTÄ 

Seuran tunnettuus paikallisten toimijoiden silmissä lisääntyy.  

Vaikuttamistyön kautta seuran harjoitusolosuhteet ja avustukset kehittyvät.  

Toimintavuoden aikana luotiin seura- ja lajiesittelyvideo jota on hyödynnetty markkinoinnis-
sa niin seuran nettisivuilla ja somekanavissa kuin Facebookin mainostuksessa. Kauden aikana 
pyrittiin saamaan näkyvyyttä myös printtimediassa ja esimerkiksi Keski-Uusimaa lehti kirjoitti 
seuramenestyksestä vuoden aikana.  

Seuran somekanavissa tehtiin nostoja kaikilta ikä- ja leveltasoilta.  
 

VIESTINTÄ LUKUINA 

Jäsentiedotteet 10 kpl 
 

Facebook-postaukset 151 kpl, seuraajat 2150 kpl 

Instagram-postaukset (@sscfinland) 207 kpl, seuraajat 3526 hlöä 
 

LinkedIn-postaukset 3 kpl, seuraajat 62 hlöä



KILPAILUMENESTYS 2021-2021

MM-KILPAILUT 20.4.2022  

Blast 2. sija Cheer juniorit level 5 
 

SM-KILPAILUT 18.-19.6.2022  

Blizzard 2. sija Cheer juniorit level 5 
 Avalanche 11. sija Cheer aikuiset level 6 

SPIRIT 5-6-KILPAILUT 28.5.2022 

Blizzard 1. sija Cheer juniorit level 5 
Avalanche 7. sija Cheer aikuiset level 6 

SUPER 4-5-KILPAILUT 14.5.2022 

Vortex 2. sija Cheer juniorit level 4 
Blizzard 2. sija Cheer juniorit level 5 

SUPER 3-KILPAILUT 23.4.2022 
 

Whirlwind 2. sija Cheer minit level 3 
Mistral 13. Sija Cheer minit level 3 

Sandstorm 3. sija Cheer juniorit level 3 

SPIRIT 4-5  

Vortex 5. sija Cheer juniorit level 4  

SPIRIT 3-KILPAILUT 26.3.2022  

Whirlwind 2. sija Cheer minit level 2  
Mistral 14. Sija Cheer minit level 2  

SPIRIT 2-KILPAILUT 19.3.2022  

Raindrops 21. Sija Cheer minit level 2  
Cyclone 21. Sija cheer juniorit level 2  

SPIRIT 1-KILPAILUT 19.3.2022 

Drizzle 16. Sija cheer minit level 1


