
Suomen Cheerleadingliitto ry 



 

 

TAMMIKUU 

8.-10.1.2017 Yläkoululeiritys  leiri I, Kisakallio Lohja 

UUTUUS! 

30.1.-2.2.2017 Yläkoululeiritys leiri II, Kisakallio Lohja 

UUTUUS! 

HELMIKUU 

4.-5.2.2017 Coed Camp, Kisakeskus Fiskars  

18.-19.2.2017 Maajoukkuerinkileiri I, Tanssi, Kisakeskus Fiskars UUTUUS! 

MAALISKUU 

13.-16.2.2017 Yläkoululeiritys leiri III, Kisakallio Lohja UUTUUS! 

17.-19.3.2017 Maajoukkuerinkileiri I, Cheer, Vierumäki  

HEINÄKUU 

24.-27.7.2017 Summer Camp, Vierumäki 

ELOKUU 

11.-13.8.2017 Aikuisten Classic Camp, Kisakeskus Fiskars UUTUUS! 

25.-27.8.2017 Maajoukkuerinkileiri II, Cheer, Vierumäki 

SYYSKUU 

16.-17.9.2017 Maajoukkuerinkileiri II, Tanssi, Kisakeskus Fiskars UUTUUS! 

22.-24.9.2017 SM– Karsintakisaleiri, Vierumäki 

LOKAKUU 

6.-8.10.2017 Super Cheer– leiri, Kisakeskus Fiskars 

 

 
 
 
 
 
 
 

LEIRIKALENTERI 2017 



YLÄKOULULEIRITYS  

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakate-

miaohjelmaa. Valmennus toteutetaan yhdessä Kisakallion urheiluopiston ja Suomen 

Cheerleadingliiton kanssa. Yhteistyöverkoston keskeisimpiä tehtäviä on huippu-

urheilijoiden ja huipulle pyrkivien urheilijoiden valmennuksen tukeminen ja tehosta-

minen sekä urheilijoiden opiskelun tukeminen. 

 

Leirityksessä yhdistetään tavoitteellinen koulunkäynti ja päivittäisen urheilutoimin-

nan kehittäminen leiritystoiminnan avulla leireillä ja urheilijan arjessa. Tarkoitukse-

na on tukea urheilijan ympärillä olevaa tukiverkostoa, eli kehitystyötä tehdään ur-

heilijan lisäksi yhteistyössä kodin, koulun ja seuran kanssa. 

 

Paikkaa yläkoululeirityksessä tarjotaan Suomen Cheerleadingliiton SM-kilpailuissa 

sarjassaan ensimmäiseksi sijoittuneille juniori joukkueille. Paikan yläkoululeirityk-

seen voi saada seuraavista sarjoista: Cheer –juniorit tytöt, Cheer -juniorit seka ja 

Tanssi juniorit. Mikäli ensimmäiseksi sijoittunut joukkue ei ota vastaan paikkaa ylä-

koululeirityksessä, ei paikkaa tarjota seuraavaksi sijoittuneille.  

Aika: 8.-10.1.2017 Leiri I 

 30.1.-2.2.2017 Leiri II 

 17.-19.3.2017 Leiri III  

Paikka:  Kisakallion urheiluopisto 

Hinta:  Leiri I (su-ti) 160e  

  Leiri II & III (ma-to) 240e 



COED CAMP  

Toista kertaa järjestettävä aikuisten- ja juniorisekajoukkueiden urheilijoille suunnattu 

Coed Camp järjestetään 4.-5.2.2017 Urheiluopisto Kisakeskuksessa. Viikonlopun aikana 

tuodaan yhteen sekajoukkueiden urheilijoita ja valmentajia sekä jaetaan tekniikkatietoa 

ja kokemuksia. Liitto tarjoaa joukkueille tukea sekajoukkueen valmennukseen kotimais-

ten tai ulkomaisten lajivalmentajien voimin, sekä yleisessä urheiluvalmennuksessa. Mu-

kaan voi ilmoittautua stunttiryhmittäin, nostopareittain tai joukkueittain. Valmentajille 

järjestetään leirin aikana tapaamisia ja mahdolli-

suuksia keskustella leirin kouluttajien kanssa. 

Aika: 4.-5.2.2017 

Paikka: Kisakeskuksen urheiluopisto 

Hinta: 140e/hlö 

Valmennusta järjestetään edistyneet ja SM-tasolle 

pienryhmissä ja koko leirille yhdessä. 



MAAJOUKKUERINGIN LEIRIT    

CHEER 

 

Suomen huipputason joukkueet kutsutaan harjoittelemaan yhteiseen  maajouk-

kuerinkileiritykseen. Tyttöjen ja naisten cheer-sarjoista maajoukkuerinkiin kutsu-

taan mukaan SM-kilpailujen perusteella sijoille 1.-4. sijoittuneet joukkueet. Sijoilta 

5.-6. voi päästä rinkiin, mikäli joku edelle sijoittuneista joukkueista ei ota paik-

kaansa vastaan.  

 

Rinkiin valituille seurajoukkueille järjestetään kaksi osittain omakustanteista leiriä 

vuodessa. Leireillä joukkueille ja valmentajille on tarjolla opetusta ja valmennusta 

teemoilla: lajitaitojen yhtenäistäminen kansal-lisesti, fysiikkavalmennus, ravintoval-

mennus ja urheilijan polku. Liitto tuo nämä elementit leirille ja niitä toteuttavat ko-

timaiset ja ulkomaiset lajin ja urheilun eri osa-alueiden huippuvalmentajat. 

Leiri I 17-19.3.2017 

Leiri II 25.-27.8.2017 

Paikka: Vierumäki  

Hinta: 175euroa  



MAAJOUKKUERINGIN LEIRIT    

TANSSI 

Leiri I  18.-19.2.2017 

Leiri II  16.-17.9.2017 

Paikka: Kisakeskus 

Hinta: 150e 

Suomen huipputason tanssijoukkueet kutsutaan harjoittelemaan yhteiseen maajouk-

kuerinkileiritykseen ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Junori- ja seniori tanssimaajouk-

kuerinkiin kutsutaan mukaan SM-kilpailujen perusteella sijoille 1.-3. sijoittuneet jouk-

kueet. Sijoilta 4.-5. voi päästä rinkiin, mikäli joku edelle sijoittuneista joukkueista ei ota 

paikkaansa vastaan.   

 

Rinkiin valituille joukkueille järjestetään vuodessa kaksi leiriä. Leireillä joukkueille ja 

valmentajille on tarjolla opetusta ja valmennusta teemoilla: lajitaitojen yhtenäistämi-

nen kansallisesti, fysiikkavalmennus, ravintovalmennus ja urheilijan polku. Liitto tuo 

nämä elementit leirille ja niitä toteuttavat kotimaiset ja ulkomaiset lajin ja urheilun eri 

osa-alueiden huippuvalmentajat. 

 



SCL SUMMER CAMP 

Suositulle Suomen Cheerleadingliiton kesäleirille voivat osallistua kaiken ikäiset ja 

tasoiset tytöt ja pojat. Jotta jokainen leiriläinen oppisi uusia lajitaitoja tasonsa mu-

kaan, leiriläiset jaetaan ikä- ja tasoryhmiin. Lajiharjoitusten lisäksi järjestetään 

myös muuta hauskaa ohjelmaa, mm. Amazing Race, workshopeja ja leiridisco. La-

jitaitoja leirillä opettavat liiton jäsenseurojen kokeneet ja koulutetut valmentajat. 

Leiri järjestetään jo 11 kerran Vierumäen urheiluopistolla.  

 

Harjoituksissa harjoitellaan kaikkia cheerleadingin osa-alueita: tanssia, akrobatiaa, 

stuntteja, hyppyjä, huutoja ja pyramideja. Vapaa-aikana uidaan, leikitään, tutustu-

taan muihin leiriläisiin ja nautitaan Vierumäen hyvästä ruoasta. SCL Summer Cam-

pilla jokainen cheerleaderi löytää varmasti uusia ystäviä ja oppii uusia taitoja. 

 
Summer Camp 

Aika: 24.-27.7.2017  

Paikka: Vierumäki 

Hinta: 245e 



 

Aikuisten Classic camp tarjoaa cheerleadingin kasvavalle aikuisharrastajakunnalle 

oman syyskauden starttileirin. Mukaan ovat tervetulleita kaikki yli 16-vuotiaat kai-

ken tasoiset miehet ja naiset, niin lajin vasta-aloittaneet cheerleaderit kuin lajin 

monivuotiset harrastajatkin. Leirille voi ilmoittautua joko joukkueena, stunttiryhmi-

nä tai yksilöinä.  

Jäsenseurojen kokeneet valmentajat opettavat leirin aikana kaikkia cheerleadingin 

osa-alueita: akrobatiaa, stuntteja, tanssia, hyppyjä ja pyramideja. Vapaa-aikana 

uidaan, tutustutaan muihin leiriläisiin ja nautitaan hyvästä seurasta ja ruuasta Ki-

sakeskuksen kauniissa luonnonympäristössä. Lajiharjoitusten lisäksi leirillä järjes-

tetään myös muuta hauskaa ohjelmaa kuten. saunomista ja leiriolympialaiset. 

Osallistujille annetaan parhaat eväät henkilökohtaisten taitojen päivitykseen syys-

kautta varten.  

Aikuisten Classic camp  

Aika: 11.-13.8.2017 

Paikka: Kisakeskus  

Hinta: 170e 

AIKUISTEN CLASSIC CAMP 



SM-KARSINTAKILPAILULEIRI 

Vuonna 2017 järjestetään perinteinen junioreiden ja aikuisten SM-

karsintakilpailuun valmistava joukkueleiri. Leirillä valmentajat ja joukkue saavat 

palautetta ja kehitysideoita ohjelman rakenteesta ja lajitekniikoista useilta lajin ko-

keneilta valmentajilta.  

Leirille voivat osallistua cheer-puolen joukkueet sekä tanssijoukkueet.  

Tanssin leiri järjestetään jos joukkueita osallistuu kaksi tai enemmän.  

Leirille osallistutaan kokonaisina joukkueina oman valmentajan kanssa, valmiilla tai 

lähes valmiilla kisaohjelmalla. Leirivalmentajat keskittyvät ohjelmien siistimiseen ja 

antavat kehitysideoita ohjelman sujuvuuden parantamiseksi. Leirin kaikille harjoi-

tuksille on annettu ennalta määrätty teema, jonka perusteella ohjelma siistitään 

osa-alue kerrallaan. Ohjelmaa ja/tai sen osat kuvataan ennakkoon, jotta leirin val-

mentajat saavat perehtyä ohjelman osa-alueisiin ennen leiriä. 

 

 

Aika: 22.-24.9.2017 

Paikka: Vierumäki 

Hinta: 190e 



 

Super Cheer-kilpailuun valmistava Super Cheer-leiri järjestetään toista kertaa vuonna 

2017. Leiri on suunnattu edistyneille aikuisten-, junioreiden ja minien joukkueille Super 

Cheer-kilpailuun valmistautuville joukkueille. Leirillä valmentajat ja joukkue saavat pa-

lautetta ja kehitysideoita ohjelman rakenteesta ja lajitekniikoista useilta lajin kokeneilta 

valmentajilta. Valmentajille leiri toimii koreografiointiitaitojen opettelumahdollisuutena.  

 

Leirille osallistutaan kokonaisina joukkueina oman val-

mentajan kanssa, valmiilla tai lähes valmiilla kisaohjelmal-

la. Leirivalmentajat keskittyvät ohjelmien siistimiseen ja 

antavat vinkkejä siihen miten joukkueen koko potentiaali 

saadaan näkyväksi ohjemassa.  

Aika: 6.-8.10.2017 

Paikka: Kisakeskus 

Hinta: 150e 

Leiri on avoin myös syyskilpai-

luun osallistuville joukkueille  

SUPER CHEER—LEIRI 



SCL OSTOLEIRIT 

SCL ostoleirit ovat uusi konsepti vuodelle 2017. Osto-

leirin ideana on tuoda liiton toiminnasta entuudestaan 

tutut stuntti– ja akrobatia leirit lähelle seuroja.   

 

Seurat /joukkueet voivat tilata kaksipäiväisen SCL stuntti – tai akrobatia ostoleirin 

omalle paikkakunnalleen. Kustannus joukkueelle on 130€/hlö. Minimiveloitus on 

kahdestakymmenestä (20) leiriläisestä ja leirin maksimiosallistujamäärä on kuusi-

kymmentä (60) leiriläistä (kaksi joukkuetta). Kouluttajien lukumäärä määräytyy il-

moitetun osallistujamäärän mukaan. Leirillä valmentavat Suomen Cheerleadingliiton 

kokeneet kouluttajat. Leirin hintaan sisältyy laadukas valmennus, leirin kouluttajan/

kouluttajien palkkiot, kouluttajien ruoka ja matkakulut paikkakunnalle sekä leiripai-

kan tilavuokran.  

 

Joukkueet voivat tilata akrobatia- tai stunttileirin 

yksin omalle joukkueelleen tai järjestää leirin 

useamman seurajoukkueen kesken. 

 

Hinta: 130e/hlö 



 

Yksittäisten leirien ilmoittautumisohjeet kerrotaan erikseen seuroihin lähetetyssä 

leirikutsuissa. Kaikki leiri-ilmoittautumiset tehdään sähköisen ilmoittautumislomak-

keen kautta. Leirit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Viimeinen ilmoittautumis-

päivä on neljä (4) viikkoa ennen leiriä tai kutsussa erikseen ilmoitettuun ajankoh-

taan mennessä. Ilmoittautuminen Suomen Cheerleadingliiton leireille on aina sito-

va, vaikka peruutus tehtäisiin ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.  

 

Sairastapauksissa palautamme osallistumismaksun lääkärintodistusta vastaan vä-

hennettynä viiden (5) euron toimistokuluilla. Lääkärintodistuksen tulee kattaa leirin 

ajanjakso kokonaisuudessaan. Lääkärintodistus tulee toimittaa Suomen Cheer-

leadingliiton toimistolle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa leirin päättymisestä.  

Leireille voidaan aina vaihtaa toinen osallistuja perutun tilalle ilman lisäkustannuk-

sia. 

 

Leiri voidaan peruuttaa järjestäjän taholta mikäli ilmoittautuneita osallistujia ei ole 

riittävästi. Mikäli Cheerleadingliitto joutuu perumaan tilaisuuden vähäisen osallistu-

jamäärän tai kouluttajan sairastumisen vuoksi, hyvitetään osallistujalle koko osallis-

tumismaksu.  

 

Suomen Cheerleadingliitto pidättää oikeudet muutoksiin. 

 

ILMOITTAUTUMINEN JA  

PERUUTUSEHDOT 2017 

Suomen Cheerleadingliitto ry 


