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1 Johdanto 

 
 
Northern Lights Cheerleading NLC ry:n perustoiminta painottuu laadukkaan cheerleading-harrastuksen 
tarjoamiseen Oulun alueella. Seurassa on mahdollista harrastaa cheerleadingin molempia alalajeja, 
cheerleadingia ja cheertanssia. Näistä cheerleading painottuu toiminnassa voimakkaammin ja sen 
parissa harrastaa ja kilpailee n. 80% seuran harrastajamäärästä. Osa seuran harrastajista on nk. 
tuplaharrastajia, jotka harjoittelevat ja kilpailevat molemmissa alalajeissa. 
 
Seuran päätavoitteena on jaotella ryhmien profiileja Suomen Olympiakomitean Urheilijan polku  
-konseptin lasten ja nuorten liikunnan kolmea tahtotilaa vastaavaksi. Ryhmien toiminta tunnistetaan ja 
jaetaan kolmen tahtotilan mukaan, joissa kussakin järjestetään liikuntaa ja harrastus- ja 
kilpailumahdollisuuksia lapsen ja nuoren oman liikunnallisen tavoiteen mukaan: 
 

 
 
Seura perustoimintaan kuuluvat viikkoharjoitustoiminnan järjestämisen lisäksi kiinteästi myös erilaiset 
koulutus-, leiri- ja näytöstoimintaan liittyvät tapahtumat, joita järjestetään pääosin vapaaehtoisvoimin. 
Vuoden 2023 seuran suurimmat omat tapahtumat ovat Kevät- ja Joulunäytökset, kaikille jäsenille ja 
heidän perheilleen suunnattu Perhepäivä, valmentajien koulutus- ja virkistystoiminta sekä harrastajille 
suunnatut leirit. Lisäksi seura järjestää vuonna 2023 Suomen Cheerleadingliiton kanssa yhteistyössä 
lajin kilpailutapahtuman, Spirit2-kilpailut huhtikuussa 2023.  
 
Seuralle myönnettiin vuonna 2017 Tähtiseura-tunnus laadukkaasta seuratyöstä ja seura 
uudelleenauditoitiin syksyllä 2021 huippuarvosanoin. Vuonna 2022 NLC palkittiin Pohjois-Suomen 
Tähtiseurana. Toiminnan kehittäminen Tähtiseurana jatkuu edelleen, kun seuran toimintamalleja 
tarkastellaan säännöllisin väliajoin, käytänteitä vakiinnutetaan ja Toimintakäsikirjaa päivitetään. 
Strategiatyö seuran 5-vuotis strategian parissa (2021-2025) jatkuu edelleen ja tavoitteena on kehittyä 
kolmen päävalinnan suunnassa, kohti viisivuotisen kauden päätavoitteita.  
 
Vuosi 2023 on seuran juhlavuosi, kun koko vuosi juhlitaan 30-vuotiasta oululaista kilpacheerleadingia. 
Juhlavuosi näkyy monin eri tavoin vuoden aikana tapahtumissa ja tempauksissa, joissa korostuu 
juhlavuoden Yhteisöllisyys-teema.  
 
Vuoden 2023 painopistealueet ovat seuran runkotoiminnassa: 
 

o Seuratoiminta: Toiminnan laadullisen tason ylläpitäminen ja 5-vuotis strategiatyön jatkaminen 
o Harrastetoiminta: Harrastusmahdollisuuden tarjoaminen kaikille kiinnostuneille Oulun alueella 
o Valmennustoiminta: Valmentajien tukeminen arjessa ja tavoitteellisesti heidän valmennusurallaan 
o Huippu- ja kilpaurheilu: Harrastekilpajoukkueiden tukeminen matkalla oman ikä- ja taitotason kilpailuissa top5-

kärkeen. Edustusjoukkueiden tukeminen matkalla oman ikä- ja taitotason kilpailuissa top3-kärkeen. 
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NLC Arvot 
 

ARVO #1 — YHTEISÖLLISESTI VAHVA 
Toimintamme on avointa kaikille ikään, taitoihin, sukupuoleen tai kansallisuuteen katsomatta. 

Teemme ja kehitämme toimintaa yhdessä, tuemme toisiamme ja kannustamme avoimuuteen. 

Osallistumme avoimesti lajin kehitystyöhön myös eri sidosryhmien kanssa. #NLperhe 

 

ARVO #2 — TAVOITTEELLISESTI ENERGINEN 
Luomme harrastus- ja toimintaympäristöön parhaat mahdollisuudet tavoitteelliselle ja 

laadukkaalle harrastukselle. Olemme energinen seura, jossa on harrastamisen iloa ja 

kaikkia toimijoita koskettavaa energiaa. 

 

ARVO #3 — PERINTEISESTI NOTKEA 
Arvostamme pitkiä toimintamme perinteitä.  

Olemme samalla notkeita kehittymään ja ketterästi tarttumaan 

uusiin haasteisiin sekä ideoihin toiminnan kehittämiseksi. 

 

 

 

Strategia 2021-2025 päävalinnat 

 
1. Laadukas valmennus alkutaipaleelta huipulle 

2. Yhteisöllinen seuratoiminta kaiken pohjana 

3. Hyvät olosuhteet ja tukitoimet tukemassa urheilijan matkaa 

 

 
 
 
 
 
2 Yleistä 
 
Seuran organisaatio koostuu jäsenistä, ohjaajista ja valmentajista, toimihenkilöistä, johtokunnan 
jäsenistä, joukkueenjohtajista sekä muista toimintaa tukevista vapaaehtoisista seura-aktiiveista. 
Seuran toimijoiden tärkeimpänä tehtävänä vuonna 2023 on pitkäntähtäimen toimintaedellytysten 
suunnittelu lajin ja seuran toiminnalle Oulun alueella sekä seurakehityksen taloudellisten ja 
toiminnallisten edellytyksien varmistaminen. Tavoitteena on myös Tähtiseura-toiminnan vahvistaminen 
ja seuran arvojen mukainen toiminnan kehittäminen.  
 
2.1 Organisaatio 
 
Northern Lightsin Cheerleading ry:ssä on vuoden 2023 lopussa hieman yli 900 harrastajaa, 
valmentajaa, joukkueenjohtajaa ja johtokunnan jäsentä. Lukuun sisältyvät myös itsenäisen Fitness-
jaoston jäsenet. Ajankohtaista on kasvattaa cheerleadingin harrastajamääriä hallitusti, suunnitella 
toimitilojen käytön tehostamista ja jatkaa seuran kehitystyötä kaikilla toiminnan osa-alueilla seuran 
arvojen ja Tähtiseura-laatumerkin mukaisesti. 
 
2.1.1 Toimihenkilöt 
 
Seurassa toimivat vuonna 2023 kokoaikaiset toiminnanjohtaja ja seurakoordinaattori, sekä osa-aikaiset 
valmennuskoordinaattori ja viestintävastaava. 
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Toiminnanjohtaja vastaa seuran taloudesta ja operatiivisesta johtamisesta. Hänen päätehtävänään on 
kehittää seuran laadullista ja määrällistä toimintaa resurssien puitteissa, yhdessä johtokunnan ja 
muiden sidosryhmien kanssa. Toiminnanjohtaja vastaa seuran toimistosta ja toimii esimiehenä muille 
toimihenkilöille sekä työkorvausta tai kuukausipalkkaa saaville ohjaajille. 
 
Valmennuskoordinaattori tukee työllään tavoitteita valmennuksen laadun parantamiseksi 
koordinoimalla valmentajiston, valmennustiimien ja yksittäisten ohjaajien toimintaa. Hänen 
työnkuvaansa kuuluvat valmentajiston yleispalaverit, valmennustiimien ohjaus ja ohjaustyön laadun 
arviointi, viestintä valmentajistolle, koulutus- ja virkistyspäivien suunnittelu ja toteutus sekä 
avustaminen ohjaajien kysymyksissä ja tarvittaessa kilpailuohjelmien suunnittelussa. 
Valmennuskoordinaattorin työaika jakautuu hallinnollisiin eli toimistotehtäviin ja erikseen nimettyjen 
ryhmien ohjaamiseen osana luottamustoimisia valmennustiimejä, ohjaukseen käytettävä viikkotyöaika 
voi olla maksimissaan 30-40% työajasta.  
 
Seurakoordinaattorin toimi painottuu seuratoimintojen tukemiseen ja kehittämiseen. 
Seurakoordinaattori vastaa MyClub-jäsenrekisteristä, tekee avustavia toimiston ja reskontran tehtäviä, 
kehittää seura- ja jäsenpalveluita, hoitaa sisäistä ja ulkoista viestintää eri sidosryhmien kanssa omien 
vastuualueidensa osalta sekä vastaa seuravarusteiden verkkokaupan toiminnasta ja vuosittaisesta 
seuran varainkeruutempauksesta. Seurakoordinaattorin työaika jakautuu hallinnollisiin eli 
toimistotehtäviin ja erikseen nimettyjen ryhmien ohjaamiseen osana luottamustoimisia 
valmennustiimejä, ohjaukseen käytettävä viikkotyöaika voi olla maksimissaan 30-40% työajasta. 
 
Viestintävastaavan toimi keskittyy ulkoisen viestinnän toteutukseen ja kehittämiseen, sekä sisäisen 
viestinnän ydintoimintojen toteuttamiseen. Viestintävastaavan tehtävä on yhdistetty 
palkkavalmentajan tehtävään lisätyönä ja toimenkuvassa voi olla ryhmien ohjaustyötä maksimissaan 
60-70% työajasta. 
 
Toimiston toimihenkilöiden lisäksi seurassa toimii vuonna 2023 kuudesta seitsemään 
kuukausipalkkaista valmentajaa. Palkkavalmentajien avulla varmistetaan seurassa valmentajien 
laajempi riittävyys toiminnan kasvaessa ja varaudutaan resurssien puolesta myös mahdollisesti 
loppuvuonna kasvavaan yhteistyöhön kouluvierailujen tiimoilta. Osalla palkkavalmentajista on 
määräaikainen, vuoden kestävä työsopimus ja osalle valmentajista on vakinaistettu osa-aikainen 
palkkavalmentajan toimi jatkuvalla työsopimuksella. 
 
2.1.2 Luottamustoimiset henkilöt 
 
Seurassa toimii vuoden 2023 alussa yhteensä noin 40 valmentajaa, joista suurin osa on 
luottamustoimisia valmentajia. Syksyn 2022 apuvalmentajat siirtyvät kuuden kuukauden 
apuvalmentajuus-jaksonsa päätteeksi vuoden alussa päävastuulliseen ohjaajan rooliin. Uusia 
ohjaajiapuvalmentajuus-jakson jälkeen aloittaa tammikuussa noin 15 ohjaajaa.  
 
Uusia valmentajia rekrytoidaan apuvalmentajiksi vuosittain syyskaudelle. Valmennuskoordinaattori 
toteuttaa kevään aikana valmentajahaun, haastattelee hakijat ja valmistelee esityksen 
valmentajistosta, apunaan tarvittaessa muita seuran toimihenkilöitä. Johtokunta hyväksyy vuosittain 
valmentajistot tulevalle kaudelle. 
 
Osana seuran kehitystyötä toimii seura-aktiiveista koostuva johtokunta. Johtokunnan tavoite on olla 
tehokas ja osallistuva luottamustoimisten ryhmä, joka toimii aktiivisena osana seuran kehittämistä ja 
arkitoimintoja. Johtokunta vastaa vuosittain useista seuran tapahtumista ja suunnittelee yhdessä 
toimihenkilöiden kanssa Tähtiseura-toiminnan mukaisia seuratoimintaan liittyviä toimintoja 
(seurakyselyt harrastajille, vanhemmille ja valmentajille, NL Perhepäivä sekä yleisen toiminnan 
laadullinen arviointi). 
 
Joukkueiden tukena ja valmentajien apuna toimivat joukkueenjohtajat, jotka ovat harrastajien 
vanhempia tai entisiä lajin harrastajia. Ryhmien valmentajat voivat itse määritellä, tarvitsevatko 
toimintansa tueksi joukkueenjohtajan. Seura määrittää joukkueenjohtajille toimintaraamit ja 
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joukkueenjohtajan vastuut, joiden puitteissa tehtävää hoidetaan. Johtokunta kehittää jojo-toimintaa 
joukkueenjohtajien ryhmän toiminnan kautta, jossa pääroolissa on tehostettu viestintä, 
joukkueenjohtajien yhteisöllisyyden vahvistaminen ja ohjattu toiminta seuran yhteisten toimintalinjojen 
mukaan. 
 
Lisäksi seuran järjestämissä kilpailuissa, näytöksissä ja muissa tapahtumissa on mukana paljon 
aktiivista talkooväkeä, jotka mahdollistavat tapahtumien onnistumisen. Talkooväkeä pyritään 
motivoimaan ja talkoolaisten määrää kasvattamaan entistä paremmalla tiedotuksella sekä 
kannustamalla harrastajien vanhempia ja vanhoja laji-aktiiveja mukaan vapaaehtoistyöhön. 
 
Vuonna 2021 perustetun Nuorisotoimikunnan toimintaa jatketaan ja kehitetään. Nuorisotoimikunnan 
tavoitteena on saada myös alle 18-vuotiaiden jäsenten ääni kuuluviin seurassa, osallistaa nuoria 
seuran toimintaan ja kasvattaa nuoria seuratoimijan polulle. 
 
2.2 Toimitilat 
 
Kaikki seuran toiminta on vuodesta 2014 alkaen keskitetty Taskilassa sijaitsevalle harjoitushallille, 
osoitteessa Suolamännyntie 11. Hallin vuokra- ja käyttökustannukset muodostavat suurimman 
yksittäisen kuluerän seuran talousarviossa. Toimi- ja harrastustilaa hallissa on yhteensä 1040m2, joka 
jakautuu neljään eri saliin sekä toimisto- ja sosiaalitiloihin. 
 
Hallia ylläpidetään pääosin talkoovoimin eli kuutena päivänä viikossa hallin päiväsiivouksen tekevät 
vuorotellen ne joukkueet, jotka harjoittelevat hallilla 3krt/vko tai enemmän. Lisäksi viikkosiivoukseen 
osallistuvat myös omalta osaltaan ne aikuisten ja junioreiden joukkueet, joilla harjoituskertoja on 
hallissa 2krt/vko. Kuukausittain hallilla tehdään perusteellisempi siivous, johon jokainen aikuisten ja 
junioreiden joukkue osallistuu vuorollaan. Lisäksi kaikkien harrastajien yhteinen vastuu on ylläpitää 
hallissa perussiisteyttä, johon myös valmentajat kaikkia harrastajia kannustavat ja tarvittaessa 
opastavat. Hallin siisteyteen allokoidaan resursseja ostamalla viikkosiivous ulkopuoliselta 
palveluntarjoajalta kerran viikossa, talkoovoimin tehtävän siivouksen tukitoimena. 
 
Hallin ylläpitoon ja varustehankintoihin varataan resursseja vuoden 2023 talousarvioon. Suurimpina 
varustehankintoina ovat lajiharjoittelua tukevan välineistön huoltotoimet ja välineistön täydentäminen 
niin cheerleadingin kuin cheertanssinkin tarpeisiin. Lisäksi resursseja varataan pienille remontointi- ja 
parannuskohteille hallissa. 
 
2.3 Harraste- ja kilparyhmät 
 
Vuonna 2023 seurassa toimii sekä cheer- että tanssijoukkueita, joissa tarjotaan mahdollisuus 
harrastamiseen ja harrastemielellä kilpailemiseen, mutta luodaan edellytykset ja olosuhteet myös 
huipulle tähtääville. Toimintaa pyritään järjestämään seuran toimintalinjan mukaan elinkaarimallilla 
siten, että cheerleadingin harrastaminen on mahdollista minkä ikäisenä tahansa. Toiminta on jaoteltu 
kolmeen ikäluokaan: Lapset, juniorit ja aikuiset, alla olevan taulukoinnin mukaisesti. Lisäksi seura 
tarjoaa harrastajille mahdollisuuden harjoitella halutessaan kausittain vaihtuvilla lisäkursseilla tai -
ryhmissä. 
 
Ikäjakaumat pienten lasten ryhmissä cheerleadingissa ovat 3-5-vuotiaat, 5-6-vuotiaat ja 7-8-vuotiaat.  
Onyksit-ryhmä on jaettu kahteen eri ikäryhmään (5-6-vuotiaat ja 7-8-vuotiaat). 

 
Lasten ikäluokassa (8-12-vuotiaat) toimii yhteensä 10 joukkuetta, aina starttikursseista lasten 
pääsarjan joukkueeseen. Junioreiden ikäluokassa cheerleadingissa toiminnassa on seitsemän 
joukkuetta, joissa tarjotaan harrastusmahdollisuudet jokaisen taitotason mukaisella tavalla. Aikuisten 
cheerleading-joukkueita seurassa toimii vuonna 2023 neljä joukkuetta, joista aikuisiällä aloittaville 
aikuisille tarjotaan harrastusmahdollisuus Kvartsit-ryhmässä.  
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H A R R A S T A A 
Lapset 12-vuotta ja  

tätä nuoremmat 

 

 

Juniorit 13-15 vuotta 
Aikuiset 16 vuotta ja  

tätä vanhemmat 
 

Opaalit 3-5-v. 1krt/vko 
Onyksit B 5-6-v. 1krt/vko 
Onyksit A 7-8-v. 1krt/vko 

CheerStartti Minit A 9-12-v. 1krt/vko 
CheerStartti Minit B 9-12-v. 1krt/vko 
CheerStartti Minit C 9-12-v. 1krt/vko 

 

 

 
 

CheerStartti Juniorit yli 13-v. 1krt/vko 

 
 

Kvartsit 2krt/vko  
(aikuisiällä aloittaneiden ja vanhojen 

konkareiden harrasteryhmä) 

  
 

 

H A R R A S T A A  &  K I L P A I L E E 
Lapset 13-vuotta ja  

tätä nuoremmat 

 

 

Juniorit 13-15 vuotta 
Aikuiset 16 vuotta ja  

tätä vanhemmat 
 

Akaatit 9-12-vuotta 2krt/vko 
Smaragdit 9-12-vuotta 2krt/vko 
Atsuriitit 9-12-vuotta 2krt/vko 
Spinellit 9-12-vuotta 2krt/vko  
Jadet 9-10-vuotta 2krt/vko  

Rubiinit 11-12-vuotta 3krt/vko  
 

 
Korundit 2krt/vko 

Akvamariinit 2krt/vko 
Beryllit 2krt/vko  

Ametistit 2krt/vko  
Kristallit 3krt/vko  

 

 
 Kvartsit 2krt/vko 
Topaasit 2krt/vko 

Diamond Academy 3krt/vko  
 

 

T Ä H T Ä Ä   H U I P U L L E 
Lapset 13-vuotta ja  

tätä nuoremmat 

 

 

Juniorit 13-15 vuotta 
Aikuiset 16 vuotta ja  

tätä vanhemmat 
 

Safiirit 9-12-vuotta 3krt/vko  
 

 
Helmet 3krt/vko + fysiikka 

 
Timantit 3krt/vko + fysiikka 

 
 
Cheertanssi-alalajissa pääsääntöisesti kaikissa ryhmissä on harrastamisen lisäksi myös mahdollisuus 
kilpailla, pienten lasten ryhmiä ja alkeisryhmiä lukuunottamatta. Serafiineissa, Sitriineissä ja 
Selestiineissä on mahdollisuus edetä taitojen ja tavoitteiden mukaan edistyneempien tasojen 
joukkueisiin; Kokeneemmilla ja pidempään harrastaneilla on mahdollisuus kilpailla SM-tasolla saakka. 
Yli 15-vuotiaille suunnatussa HipHopCrew-ryhmässä on mahdollista harrastaa lajia kuntoliikuntana tai 
halutessaan osallistua kilpailutoimintaan.  
 

C H E E R T A N S S I 
Aloittelija- ja harrastetaso Harrastaa ja kilpailee Tähtää huipulle 

 
Kuukivet  6-8-vuotta 1krt/vko  
Serafiinit 9-12-vuotta 2krt/vko 

HipHopCrew yli 15-vuotiaille 1krt/vko 
Marmorit yli 18-vuotiaille 1krt/vko  

 

 
Serafiinit 9-12-vuotta 2krt/vko 
Sitriinit 13-15 vuotta 2krt/vko 

Selestiinit yli 16 vuotta 2krt/vko 
HipHopCrew yli 15 vuotta 1krt/vko  

Marmorit yli 18 vuotta 1krt/vko 
 

 
Zirkonit 9-12-vuotta 2krt/vko  

Junior Dance Team 13-15 vuotta 
3krt/vko + fysiikka 

Ladies Dance Team yli 16 vuotta 
4krt/vko + fysiikka 
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Sekä cheer- että tanssijoukkueita perustetaan lisää kysynnän ja resurssien puitteissa vuonna 2023. 
Uusien joukkueiden perustaminen edellyttää vähintään 12 harrastajaa uuteen ryhmään ja 
valmennusresurssien riittävyyttä.  
 
2.3.1 Oheisharjoittelu ja leiritoiminta 
 
Lisäkursseina jo seuran muissa joukkueissa harrastaville järjestetään maa-akrobatiatekniikan 
lisäkursseja sekä muita harrastajien taitoharjoittelua tukevaa lisäkurssitoimintaa, kuten tanssijoiden 
Pirra&Akro –lisäkutssi. Kesälomakursseja ja OpenGym-harjoitteluvuoroja järjestetään hallin vapaille 
vuoroille lisämaksua vastaan kevät-, kesä- ja syyskausille. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuutta avata 
halli vapaaharjoitteluun Open Gym –kortin lunastaneille myös arkisin päiväaikaan. 

 
Kysynnän ja resurssien mukaan pyritään järjestämään myös tiiviskursseja niin omille jäsenille kuin 
muillekin lajista kiinnostuneille seuran varsinaisella kesälomatauolla. Oulun kaupungin Kesäfiilis-
kurssitarjonnassa mukanaoloa jatketaan vuonna 2023 tarjoamalla cheerleadingistä kiinnostuneille 
aloittelijoille kesäkurssi Taskilan hallilla. 
 
2.4 Valmennus 
 
Vuonna 2023 seurassa panostetaan kaikkien ikätasojen ryhmien valmennustoiminnan laadukkaaseen 
toimintaan. Valmentajiston toiminnan painopisteet vuonna 2023 ovat yhteisöllisyys, huomioiminen ja 
kiittäminen. Näitä teemoja nostetaan esille eri tavoin toimintavipden aikana. Valmennuksen laatua 
tuetaan valmennuskoordinaattorin järjestämissä tiimipalavereissa, säännöllisin väliajoin järjestettävillä 
kuukausipalavereilla, koulutus- ja kurssitapahtumilla ja toimintaa mittaavilla kyselyillä vuoden aikana. 
 
Lisäksi valmentajille tarjotaan mahdollisuuksia ohjelma-analyysiin ja koreografian kehittämiseen 
erilaisten joukkuevierailujen, level-tapaamisten ja videoanalyysien kautta. Joukkuevierailuja, ohjelma-
analyysia ja valmentajien whatsapp-ryhmän kautta tapahtuvaa ohjelman arviointia tarjoavat 
valmennuskoordinaattori ja pyynnöstä myös muut toimihenkilöt.  
 
Suuriin, yli 20 harrastajan joukkueisiin pyritään muodostamaan kahdesta kolmeen hengen 
valmentajatiimejä, ellei toisin sovita. Apuvalmentajien haku käynnistetään keväällä ja uudet 
apuvalmentajat aloittavat syksyllä 2023. Apuvalmentajia täydennetään tarvittaessa myös joulukuussa, 
mikäli siihen on tarvetta. Tavoitteena on ensisijaisesti sitouttaa luottamustoimisia valmentajia usealle 
joukkueelle.  
 
Vuonna 2023 edustusjoukkueiden tukena toiminnassa jatkavat erilliset fysiikka- ja 
mentaalivalmentajat. Fysiikkavalmentaja vierailee joukkueiden luona kerran kuukaudessa, yhteensä 
neljä kertaa kauden aikana. Vierailun yhteydessä urheilijoille opetetaan seuraavan kuukauden 
fysiikkaohjelma, jota joukkueet tekevät viikkotasolla seuran oman fysiikkaohjaajan kanssa. 
Fysiikkavalmentaja vastaa fysiikkaharjoittelun ohjelmoinnista, opettaa seuran fysiikkaohjaajia ja valvoo 
näiden työtä kerran kuukaudessa pidettävässä palaverissa. Mental-valmentaja työskentelee 
edustusjoukkueiden kanssa niinikään leirivierailuina, yhteensä mental-valmennuksen päiviä 
järjestetään kauden aikana kolmesta neljään kertaa, joista yksi voi olla kilpailupäivän yhteydessä. 

 
Jokaisessa joukkueessa luodaan tulevan vuoden aikana joukkueen omat Tähtiseura-kriteeristön 
mukaiset pelisäännöt, jotka sisältävät kaikille yhteisesti sovittuja hyvään käytökseen ja tunnolliseen 
harjoitteluun liittyviä ohjeita, mutta myös jokaisen joukkueen itse määrittelemiä, juuri heille tärkeitä 
asioita.  
 
Valmentajien uraa ja omia kiinnostuksen kohteita tukemaan luotua Valmentajan Polkua kehitetään 
edelleen, tavoitteena tunnistaa valmentajistosta erilaisilla tavoitteilla mukana olevat ohjaajat. 
Kilpailulliseen menestykseen tähtääviä valmentajia tuetaan heidän tavoitteissaan ja harrastepuolella 
vahvaa ohjaustyötä tekeville tarjotaan heitä kiinnostavia tukitoimia aiempaa kohdistetummin. 
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2.5 Kouluyhteistyö 
 
Vuonna 2023 seura on mukana Oulun kaupungin Liikkuva Koulu –projektissa. Lajiesittelytunteja 
toteutetaan cheerleadingin puolella ja kysynnän kasvaessa yhteistyötä pyritään laajentamaan myös 
cheertanssin puolelle. Kouluvierailut toteuttaa seuran lajivalmentaja. Lisäksi vuonna 2023 kartoitetaan 
myös mahdollisuutta aloittaa oululaisilla alakouluilla iltapäiväkerhotoimintaa cheerleadingin 
opetuksessa. 

 
3 Koulutustoiminta 
 
Seura järjestää Oulussa jäsenilleen lajitaitoleirejä ja valmentajille valmentajakoulutusta ja kurssipäiviä. 
Valmentajia lähetetään myös muilla paikkakunnilla järjestettäviin Suomen Cheerleadingliiton 
järjestämiin koulutuksiin tarpeen ja resurssien mukaan. 
 
3.1 Lajitaitokoulutus 
 
Northern Lights Cheerleading NLC ry järjestää omassa seurassa vuoden 2023 aikana lajitaitoleirejä, 
kehittääkseen harrastajien lajitaitoja. Seuraleirejä pyritään järjestämään sekä harrastejoukkueille että 
A-tason kilpajoukkueille kohdistetusti. A-joukkueiden leirit toteutetaan pääosin seuran ulkopuolisten 
valmentajien johdolla ja harrasteryhmien leireillä käytetään hyödyksi oman seuran ohjaajia sekä 
naisten edustusjoukkueen urheilijoita. Maa- ja ilma-akrobatian taitojen yksilöhiomiseen tarjotaan oman 
seuran ohjaajien ohjaamana lisäkurssimahdollisuuksia harrastajille. Tanssijoukkueille järjestetään oma 
lajitaitoleiri ulkopuolisen ohjaajan johdolla. Leiritoiminta on pääosin joukkueleireinä toteutettavaa 
toimintaa. 
 
Kesäloman aikana seuran jäsenille tarjotaan myös tiiviskursseja päiväaikaan. Vuonna 2023 seura 
järjestää jo viidettä kertaa myös uusille lajista kiinnostuneille lapsille ja nuorille Kesäfiilis-alkeiskurssin, 
yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. 
 
3.2 Valmentajakoulutus 

 
Kaikille uusille ohjaajille pyritään tarjoamaan kokonaan tai osittain vuonna 2023 Suomen 
cheerleadingliiton uudistetusta koulutuspolusta oman taitotason peruskoulutukset, ikärajat 
huomioiden.  
 

o Level 1-2 valmentajan koulutuspolku: Ohjauksen perusteet, Stunttitekniikka 1-2, 
Akrobatiatekniikka, Fysiikkaharjoittelun vaiheet. 

o Level 3-4 valmentajan koulutuspolku: Ohjauksen perusteet, Stunttitekniikka 3-4, 
Akrobatiatekniikka, Fysiikkaharjoittelun vaiheet. 

o Tanssivalmentajat: Ohjauksen perusteet, Tanssitekniikka 1, Pom-tekniikka ja synkronisaatio, 
Fysiikkaharjoittelun vaiheet 

 
Vaihtoehtoisesti aloittelevia ohjaajia lähetetään tarpeen ja resurssien mukaan myös muiden toimijoiden 
tarjoamille kurssipäiville ja koulutuksiin (Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilun ohjaajakoulutukset 
sekä muut tarkoituksiin soveltuvat kurssit).  
 
Nykyisiä valmentajia jatkokoulutetaan seuran omissa koulutuksissa sekä Suomen Cheerleadingliiton ja 
muiden tahojen tarjoamissa koulutuksissa resurssien mukaan. Kokeneempien valmentajien 
kouluttautumista tuetaan resurssien mukaan avustamalla matkakustannuksissa tai maksamalla 
kurssimaksuja heille soveltuviin koulutuksiin. Ideapäivät ja muut liiton tarjoamat erilliskoulutukset 
kartoitetaan erikseen ja niihin lähetetään valmentajia tarpeen mukaan. 
 
Vuonna 2023 tavoitteena on kouluttaa vähintään kaksi lajivalmentajaa 5-vuotis strategian mukaisesti 
joko valmentajan ammattitutkintoon (VAT) tai Olympiakomitean tunnistamalle K1-koulutustasolle, jota 
järjestää Suomen Cheerleadingliitto.  
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Oman jaoston Valmentajien Kurssipäivät järjestetään kerran kevätkaudella ja kerran syyskaudella. 
Kurssipäivän tavoitteena on järjestää seuran ohjaajille monipuolinen koulutuspäivä, jolloin valmentajat 
saavat lisää ideoita ja tietoa omaan valmennukseen. Seuran järjestämät koulutukset ovat omille 
valmentajille maksuttomia. Kurssipäivät järjestetään erikseen kohdistettuina eri ikä- ja/tai taitotasojen 
valmentajille ja tuntitarjottimelta voi valita itselleen sopivimmat ja kiinnostavimmat aiheet. 
Valmentajien Kurssipäivään osallistumiseen myös velvoitetaan valmentajasopimuksen puitteissa 
vuonna 2023, jolla varmistetaan kaikkien ohjaajien osallistuminen ja tätä kautta vähimmäisvaatimus 
lisäkouluttautumiselle sekä oman osaamisen vuosittaiselle kehittämiselle. 
 
3.3 Muut koulutukset 
 
Suomen Cheerleadingliitto tarjoaa syys- ja kevätkokouksien yhteydessä seurajohdolle suunnattuja 
seuraseminaareja ja verkostotapaamisia vaihtuvin aihein. Seuran kokousedustajat lähetetään 
kokouksen yhteydessä näihin koulutuksiin tai tapaamisiin, mikäli koulutuksien aiheet koetaan 
hyödyllisiksi, tavoitteena saada uusia ideoita ja virikkeitä luottamustoimisen johtokunnan ja 
toimihenkilöiden käyttöön. 
 
Lisäksi Suomen Cheerleadingliitto järjestää vuosittain useita erilaisia keskustelufoorumeita ja 
etäkokoontumisia, joihin lähetetään tarpeen mukaan seuratoimijoita osallistujiksi. Osallistujat voivat 
olla toimihenkilöitä, luottamustoimisia valmentajia ja valmennusvastaavia tai johtokunnan jäseniä. 
 
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry tarjoaa omille jäsenseuroilleen suunnattuja koulutuksia eri 
osa-alueille. Koulutuksiin osallistutaan tarjonnan ja hyödyllisyyden mukaan. 
 
Toimihenkilöitä koulutetaan vuonna 2023 heille soveltuvissa koulutuksissa resurssien ja heidän omien 
tavoitteidensa ja toiveidensa mukaan. Toimihenkilöiden koulutusta kartoitetaan Suomen 
Cheerleadingliiton, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilun ja muiden tahojen tarjonnasta kulloisenkin 
tarpeen mukaan.  
 
Koulutustoiminnan tavoitteet vuodelle 2023: 
 
1. Perehdyttää uudet apuohjaajat huolellisesti ohjaustyöhön, seuran arvoihin, toimintamalleihin ja käytänteisiin, sekä 

varmistaa kaikkien ohjaajien peruskoulutus tehtäviinsä. 
2. Tarjota hyödyllisiä valmennustyötä tukevia kursseja Oulussa valmentajille ja sitouttaa pitkäaikaiset luottamustoimiset 

valmentajat hankkimaan lisäkoulutusta. 
3. Tukea seuran valmentajia heidän matkallaan seuran Valmentajan Polulla, Aloittava valmentaja --> Oppiva valmentaja – 

Kehittyvä valmentaja – Uudistava valmentaja. 
4. Käynnistää valmentajien mentorointitoiminta osana valmentajien koulutusta 
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4 Kilpailutoiminta 
 
Vuonna 2023 seuran tavoitteena on, että kilpailutoiminta on laadullisesti vahvaa, tasaisesti kasvavaa ja 
että jokainen kilpajoukkue osallistuu kilpailutoimintaan omalla tasollaan mahdollisimman aktiivisesti.  
 
Kaikkien ikäluokkien edustusjoukkueiden tavoitteena on menestyminen omissa pääkilpailuissaan. 
Harrastejoukkueiden kilpailutoiminnassa panostamme vahvoihin, joukkueen tasolle sopiviin ja 
suorituspuhtaisiin kilpailusuorituksiin, jonka kautta myös innostus kilpailutoimintaan kasvaa ja 
vahvistuu. 
 
Suomen Cheerleadingliiton taitotasojärjestelmän mukaisesti seuran joukkueet kilpailevat uudistuneen 
Level-järjestelmän mukaisissa taitosarjoissa ikäluokittain. Kilpailusuositus, mihin kilpailuihin ja mille 
taidolliselle level-tasolle kilpailevien joukkueiden suositellaan vuoden aikana osallistuvan, suunnitellaan 
valmentajien ja valmennuskoordinaattorin kanssa. Lopullisen ratkaisun kunkin joukkueen 
kilpailutasosta (level) tekee kausittain joukkueen oma valmentaja tai valmentajatiimi, joukkueen 
tavoitteiden ja kulloisenkin taitotason mukaisesti. Suunnitellun taitotason vaihtaminen kesken vuoden 
vaatii aina keskustelun ensin valmennuskoordinaattorin kanssa, ennenkuin level-vaihto on mahdollista 
tehdä. 
 
Kilpajoukkueita ohjataan ja koordinoidaan toteuttamalla valmentajatiimien kanssa yhteisiä 
seurantapalavereja joukkueen edistymisestä, antamalla apua kilpailuohjelmien suunnitteluun ja 
tavoitteiden realistiseen asettamiseen sekä valvomalla valmentajiston yhteisten sääntöjen ja seuran 
toimintatapojen noudattamista.  
 
Kilpailutoiminnan tavoitteet vuonna 2023 ovat: 
 
1. Kasvattaa ja opettaa lapsille ja nuorille kilpailutoiminnan kautta urheiluun liittyviä arvoja, reilun pelin henkeä ja 
tavoitteelista harjoittelutapaa. 
2. Antaa riittävää tukea valmentajille oikean kilpailutason (level) määrittelyyn, levelinmukaisen tekniikan opettamiseen sekä  
tavoitteiden asetteluun ja tavoitteita kohti työskentelyyn toimintavuoden aikana. 
3. Nostaa tai edelleen pitää kaikki harrastejoukkueet oman ikä- ja taitotasonsa TOP5-kärjessä kotimaisissa kilpailuissa. 
4. Luoda vahvat edellytykset edustusjoukkueille kehittää ja vahvistaa toimintaansa matkalla kohti Suomen kärkeä, tavoitteena 
kaikkien edustustusjoukkueiden sijoittuminen omissa pääkilpailuissaan TOP3. 
 

 
 

5 Yhteinen toiminta 
 
5.1 Tiedotus ja viestintä 
 
Seuran yleistä viestintää hoidetaan pääsääntöisesti internet-sivujen kautta, joka on virallinen seuran 
tiedotuskanava. Seuran jäsenille suunnattu kuukausitiedote julkaistaan 4-5 kertaa auden aikana. 
Kuukausitiedote sisältää koko jäsenistöä koskevia ajankohtaisia asioita. Tarkempi viestinnän 
toimintamallien kuvaus on kirjattu Toimintakäsikirjaan. 
 
Ajantasaista tietoa tulevista tapahtumista ja muusta toiminnasta jaetaan myös sosiaalisen median 
(Facebook, Instagram) kautta. Seuran blogia ylläpidetään kannustamalla seuratoimijoita lähettämään 
kuvia ja tekstejä blogissa julkaistavaksi. Seuran oman Youtube-kanavan aktivoimista kartoitetaan ja 
suunnitellaan sisällöntuottoa, jotta kanava olisi tarkoituksenmukainen ja kiinnostava. Seuralla on myös 
oma LinkedIn-profiili, jota kautta myös urheilun ja liikunnan alalla työskentelevät saavat seurasta 
tietoa ja seuran omat toimihenkilöt voivat merkitä työnantajan omaan profiiliinsa. 
 
Lisäksi joukkueilla on halutessaan mahdollisuus perustaa omia joukkueiden blogeja, facebook-sivu tai 
instagram tmv., jolloin joukkueen valmentajat ja joukkueen jäsenet ovat perustamiensa kanavien 
sisällöstä vastuussa. 
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Harrastajien ja kotien tiedotusta hoitavat joukkueiden valmentajat. Seura avustaa valmentajia 
tiedotuksessa tarjoamalla työkaluja viestintään mm. viestintäohjeistuksen avulla ja jakamalla valmiita 
tiedotepohjia seuratiedotteista, jotka valmentajat voivat profiloida omalle joukkueelleen. 
 
Sisäistä viestintää valmentajille tukee seuran nettisivujen alla toimiva valmentajien Extranet-sivusto, 
josta salasanan takaa löytyy materiaalipankki valmentajien työtä helpottamaan. Valmentajien Extranet-
sivulta löytyvät mm. ohjeistus valmentajien ja joukkueenjohtajien vastuista ja velvoitteista 
kilpailumatkoilla, joukkueen tiedotusohjeistus, joukkueen taloushallinto-ohje, valmentajasopimus, 
kulukorvauslomakkeet, valmiit tiedotepohjat kauden aloitukseen ja muuhun yleistiedottamiseen 
liittyen, joukkueen taloushallinto-ohje, varustehankintojen seuran yhteiset pelisäännöt, kilpailusäännöt 
ja muut seuratoimintaa ja ohjaustyötä koskevat dokumentit. 
 
Ulkoista viestintää hoidetaan tiedottamalla Oulussa järjestettävistä lajitapahtumista ja kotimaisten sekä 
kansainvälisten kilpailujen menestyksestä kohdennetuin mediatiedottein lehdistölle ja muille medioille. 
 
Viestinnän tavoitteet vuonna 2023 ovat: 
1.  Kehittää ja suunnitella seuraviestinnän monikanavaviestintää, eri kanavien kohderyhmät huomioiden. 
2.  Jatkaa selkeää viestintää koko jäsenistölle nettisivujen ja kuukausitiedotteiden kautta. 
3. Tarkistaa ja muokata seuran viestintäsuunnitelmaa vastaamaan paremmin seuran nykyisiä viestinnällisiä tarpeita      

 
5.2 Hallinto 
 
Seuran toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu seuran syyskokouksessa valittu puheenjohtaja 
sekä neljästä kuuteen varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunnan toimintaa ohjaa ja 
koordinoi puheenjohtaja. 
 
Johtokunnan toiminnan tavoitteena on olla aktiivinen luottamustoimisten ryhmä, jolla on resursseja 
osallistua ympäri vuoden tapahtuvaan seuratyöhön aktiivisella otteella, osallistuen sähköiseen 
keskusteluun, fyysisiin kokouksiin ja hoitamalla omaa erikseen nimettyä toimenkuvaansa itsenäisesti. 
Johtokunnan vastuualueet ja tehtävät löytyvät seuran toimintakäsikirjasta. 
 
Johtokunta on asettanut vuoden 2023 tavoitteikseen yhteisöllisyyden, näkyvyyden ja yhteistyön 
lisäämisen sekä myös oman toiminnan kehitystyön. Johtokunnan tavoitteena on vuonna 2023 edelleen 
kehittää omaa sisäistä toimintaansa niin, että jokaisella toimijalla on selkeät tehtävät. Jokainen 
johtokunnan jäsen pyrkii aktiivisesti ja oma-aloitteisesti kehittämään omaa vastuualuettaan. Vuoden 
2023 aikana johtokunnalle järjestetään kehityskeskustelut ja oman toiminnan arviointitilanteet kerran 
vuodessa puheenjohtajan toimesta. 
 
Johtokunta osallistuu seuran yhteisiin tapahtumiin suunnittelemalla ja ottamalla osaa myös käytännön 
järjestelytoimintoihin suurimpien tapahtumien osalta. Seuran suurimmat vuosittaiset omat tapahtumat 
vuonna 2023 ovat Kevätnäytös, Joulunäytös, Perhepäivä ja keväällä 2023 järjestettävä Spirit2-
kilpailutapahtuma. 
 
5.4 Talous ja varainhankinta 
 
Korona-pandemian vuosina seuran toimintaan on käytetty aiemmin kerättyä puskuria toimintojen 
ylläpitämiseksi ja laadukkaan toiminnan takaamiseksi. Seuran talous on edelleen vakaa, mutta 
tarvitsee jatkossakin taloudellista puskuria tulevien vuosien kasvavia henkilöstö-, valmennus- ja 
harjoittelutilojen ylläpitokustannuksia varten. Seuran taloudellinen tavoite on saavuttaa taloudellisesti 
seuraavina vuosina tilanne, jossa seuralla on mahdollisuus ylijäämällä tarvittaessa kattaa 60% 
varsinaisen järjestötoiminnan kustannuksista vuositasolla, jolloin seuralla on puskurina näitä kuluja 
vastaava summa. Tämä on palkatun työvoiman, hallin kiinteiden kustannuksien ja kasvavien seuran 
toimintojen vuoksi tapahtuva välttämätön resurssien varmistaminen. 
 
Seuran tulot koostuvat pääosin kausimaksuista, jotka maksetaan erikseen kevät- ja syyskaudesta sekä 
jäsenmaksusta, joka maksetaan kerran vuodessa. Jäsenmaksu sisältää seuran jäsenyyden lisäksi myös 
Suomen Cheerleadingliiton vuotuisen jäsenmaksun. Lisäksi seuran vuosittaisia kuluja katetaan Kevät- 
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ja Joulunäytöksistä saatavilla pääsylipputuloilla ja muilla pienemmillä tuloilla, kuten leirien tilamaksut 
sekä Kesäfiilis- ja Kesäleirin osallistumismaksut. 
 
Seurassa tehdään koko seuran yhteinen varainkeruutempaus yhden kerran vuoden 2023 aikana, 
ajoittuen loppuvuoteen. Varainkeruutempaus toteutetaan tekemällä jonkin tuotteen tai hyödykkeen 
myyntikampanja. Varainkeruun tuotoilla hankitaan lisää varusteita harjoitushallille ja tuetaan muita 
seuran hankkeita toiminnan laadun parantamiseksi. 
 
Seura on saanut järjestettäväkseen Suomen Cheerleadingliiton kanssa yhteistyössä Spirit2-
kilpailutapahtuman, jotka järjestetään huhtikuussa 2022. Kilpailujen järjestämisestä tavoitellaan 
positiivista tulosta ja mahdollinen tulos käytetään seuran toimintojen kehittämiseen ja toimitilojen 
kustannuksiin. Kilpailujen järjestelyistä vastaa erikseen koottava kilpailujen järjestelytoimikunta 
yhteistyössä seuran johtokunnan ja toimihenkilöiden kanssa. 
 
Seuran omat joukkueet voivat varata harjoitushallin tiloja leirikäyttöön tai koko hallin yöleiriä varten 
erillisestä maksusta, nämä käytänteet on erikseen lueteltu seuran Toimintakäsikirjassa. Mikäli omien 
jäsenten tilojen käytön jälkeen jää vapaita aikoja, voidaan harjoitushallin tiloja vuokrata myös 
ulkopuolisille vuokraajille. 
 
Seura pyrkii tukemaan mahdollisia ulkomaan kilpailuihin osallistuvia joukkueita heidän matkakuluissaan 
resurssien mukaan. Joukkueet voivat tehdä vapaamuotoisia matka-avustushakemuksia, joiden pohjalta 
matka-avustuksia myönnetään. Etusija tuettavilla ulkomaan matkoilla on arvokilpailuedustuksia 
saaneilla joukkueilla. Kulloistenkin resurssien sallimissa rajoissa seura pyrkii  myös tukemaan Suomen 
Cheerleadingliiton maajoukkueisiin valittuja urheilijoita taloudellisesti. 
 
5.4.1 Joukkueiden talous 
 
Kilpailevat joukkueet voivat toteuttaa itsenäisesti valmentajien ja joukkueenjohtajien johdolla omaa 
varainkeruuta ja talkootöitä, joilla kattavat omia vuosittaisia kilpailukulujaan. Joukkueiden varainkeruu 
on vapaaehtoista toimintaa, joilla paljon kilpailevien joukkueiden harrastajat voivat halutessaan alentaa 
kilpailumatkoista kuituvia kustannuksiaan tai tehdä uusia kilpailupukuhankintoja. Jokainen kilpaileva 
joukkue, joka suunnittelee keräävänsä varoja toiminnan kulujen kattamiseksi, on velvoitettu 
toimittamaan koko vuoden taloussuunnitelman seuralle elokuussa, kun uusi toiminnan lukuvuosi 
käynnistyy.  
 
Seura antaa tai evää luvat varainkeruuseen kunkin joukkueen kohdalla erikseen verotuksellisista syistä. 
Jokaisen kilpailevan joukkueen valmentajat ovat vastuussa joukkueen toiminnan tarkasta 
suunnittelusta myös varainkeruun ja kulujen osalta. Vuonna 2023 ei seuran linjauksen mukaan tehdä 
lainkaan verotuksen alaista tavaramyyntiä tai muuta hyödykemyyntiä, vaan yksittäiset joukkueet voivat 
toteuttaa varainkeruuta esimerkiksi esiintymisillä tai miniatyyriarpajaisilla seuran ohjeistuksen mukaan. 
Lisäksi seura tarjoaa joukkueille varainkeruumahdollisuuksia näytösten yhteydessä mahdollisuuksien 
mukaan (narikan hoito, kahvio, arpajaiset) tai hallikahvion pitämisellä, joita kiinnostuneet joukkueet 
voivat seuralta anoa. 
 
5.5 Yhteistyö ja vaikuttaminen 
 
Vuonna 2023 panostetaan voimakkaasti toimintoihin, jotka koostuvat verkostoitumisesta, 
liikuntavaikuttamisesta alueella ja yhteistyö- ja kumppanuusasioista, jota kautta Northern Lights 
Cheerleading pyrkii luomaan vahvoja suhteita sekä tuomaan lajia ja seuraa voimakkaammin esiin 
toiminta-alueellaan. 
 
Yhteistyömahdollisuuksia eri oululaisten toimijoiden ja yrityksien kanssa Oulun alueella kartoitetaan, 
tavoitteena löytää vahvoja ja pitkäaikaisia kumppaneita toiminnan tueksi ja yhteistyöhön seuran 
kanssa. Olemassaolevia kumppanuussuhteita vahvistetaan edelleen, tavoitteena löytää myös uusia 
yhteistyön muotoja vanhojen kumppaneiden kanssa. 
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Edelleen toimintaa fokusoidaan verkostoitumiseen eri liikunta-alan toimijoiden kanssa ja panostetaan 
aktiiviseen vuorovaikutukseen alueen liikuntajärjestöjen kanssa. Olemme avoimia kaikenlaiselle 
sidosryhmä-yhteistyölle ja kartoitamme ennakkoluulottomasti uusia yhteistyön mahdollisuuksia 
erilaisten toimijoiden kanssa. 
 
Seuran sisäisten sidosryhmien välillä käytävää vuoropuhelua tiivistetään vuonna 2023, tavoitteena 
lisätä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä eri joukkueiden, valmentajatiimien, toimikuntien, toimihenkilöiden 
ja muiden luottamustoimisten ryhmien välillä.  
 
Edustusjoukkueiden valmentajatiimit kutsutaan vähintään kerran kauden aikana yhteiseen 
tapaamiseen toiminnanjohtajan kanssa, jossa arvioidaan mennyttä kautta ja toiminnan tuoksia sekä 
kehitetään yhteistyössä edustusjoukkueiden toiminnan edellytyksiä tulevaisuuteen. Tapaamisten 
tavoitteena on pitää yllä aktiivista molemminpuolista vuorovaikutusta, auttaa tilanteissa joissa 
edustusjoukkueiden valmentajat sitä kaipaavat ja keskustella seuran näkökulmasta toiminnan tärkeistä 
kulmakivistä ja tavoitteista. Cheerleadingin puolella käynnistetään myös tiiviimpi yhteistyö naisten L6-
joukkueiden välillä, tavoitteena löytää synergiahyötyjä Diamonds ja Diamond Academy –joukkueiden 
toiminnasta. 
 
5.6  Seurakehittäminen  
 
Seurassa toteutetaan kerran vuodessa seurakyselyt harrastajille, seuratoimijoille ja vanhemmille. 
Kyselyistä saatuja tuloksia ja palautetta käytetään apuna seuratoiminnan kehittämisessä. 
 
Vuonna 2023 toimintaansa jatkaa syksyllä 2021 perustettu nuorisotoimikunta 13-18-vuotiaille seuran 
harrastajille. Toimikunnan jäsenet pääsevät ideoimaan ja kehittämään seuran toimintaa ja tapahtumia. 
Kokoontumisia järjestetään vuoden aikana neljä kertaa. Toimikunnan vetovastuussa toimivat erikseen 
tehtävään nimetyt johtokunnan jäsenet. 
 
Syksyllä 2022 käynnistetyn Jojo-toimikunnan toiminnan kehittämistä jatketaan, tavoitteena raamittaa 
seuran joukkueenjohtajien toimintaa lisäämällä tukea ja ohjeistuksia sekä luomalla mahdollisuuksia 
parempaan verkostoitumiseen. Toimikunnan vetovastuussa toimivat erikseen tehtävään nimetyt 
johtokunnan jäsenet. 
 
Kasvavan ja laadullisesti kehittyvän seuran toimintoihin kartoitetaan kehitysprosesseja ja toimijoita 
vuoden 2023 aikana. Tähtiseuratoimintaa ja seuran Toimintakäsikirjaa sekä muita toimintalinjan 
dokumentteja kehitetään ja päivitetään kasvavan toiminnan tueksi niinikään vuosittain. Vuonna 2023 
seurassa jatketaan edeltävänä vuonna alkaneen seuran 5-vuotisen strategiakauden suuntaviivojen 
toteuttamista. 
 
5.6  Juhlavuosi  
 
Vuosi 2023 on seuran juhlavuosi. Juhlimme 30-vuotiasta oululaista kilpacheerleadingia. Juhlavuoden 
teemat ovat yhteisöllisyys ja kiittäminen, jotka näkyvät monin eri tavoin vuoden aikana 
seuratoiminnassa. Ulospäin viestimme juhlavuodesta vahvasti, osallistumme erilaisiin 
markkinointitapahtumiin ja tuomme toimintaamme lajin erikoisseurana Oulun alueella vahvasti esiin. 
 
Juhlavuosi tuo tullessaan pienempiä ja suurempia tempauksia, joita kohdennetaan tapahtumasta 
riippuen valmentajistolle, harrastajille, eri ikäluokille tai toimijaryhmille. Juhlavuosi huipentuu 
syyskaudella 2023 järjestettävään 30-vuotis Juhlagaalaan. 
 
Juhlavuodelle haetaan myös mahdollisimman suuri määrä Suomen Cheerleadingliiton ansiomerkkejä 
pitkään seuran toiminnassa mukanaolleille ja ansioituneille valmentajille sekä muille seuratoimijoille. 
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6 Strategiatyö vuonna 2023 
 
Vuosille 2021-2025 tehty viisivuotinen strategiakausi vie seuran kehitystä eteenpäin kolmen 
päävalinnan ja näiden päävalintojen alle tehtyjen teemojen kautta.  
 

 
 
6.1 Laadukas valmennus alkutaipaleelta huipulle 

 
Eri osaajat saman katon alle 
 
Strategiakauden lopullinen tavoite on saada toimiva asiantuntija- ja osaajaverkosto, johon kuuluu 
laajasti valmennusosaamista. Osaajille on luotu hyvät puitteet toimia seuran joukkueissa ja 
harjoitushallilla. Osaamista hyödynnetään laajasti eri ikäluokille ja taitotasoille soveltuvin tavoin. 
Osaajaverkosto on mitoitettu oikein, sitä hyödynnetään tehokkaasti ja se on kustannusraknteiltaan 
kestävästi suunniteltu. Vuonna 2025 voimme todeta, että olemme jalkauttaneet fysiikkavalmennuksen 
myös kilpaharrastetasoille ja järjestämme vuosittain ravintovalmennusta eri ikäluokille. Vuonna 2023 
järjestämme ravintoluentoja kohdennetusti eri ikäluokkien harrastajille, kartoitamme delleen 
fysiikkavalmennuksen osaamisen jalkauttamista myös alemmille tasoille ja jatkamme sopivien 
yhteistyökumppaneiden kartoittamista osaamisen kehittämiseksi.  
 
Valmentajien ohjaaminen valmentajapolulla 
 
Vuonna 2025 voimme todeta, että valmentajille on suunniteltu henkilökohtainen etenemispolku ja sitä 
tarkastellaan vuosittain. Valmentajien henkilökohtaisissa poluissa tulee esille eri vaiheet ja tavoitteet 
valmennustoiminnalle. Seuralle on kirjattu ja luotu mentorointijärjestelmä ja valmentajia on sitoutettu 
mentorointitoimintaan. Valmentajista 60-70% on joko palkkavalmentajia tai yli viisi vuotta 
valmentaneita konkarivalmentajia. 
 
Vuonna 2023 käynnistetään valmentajien mentorointitoiminta. Toiminnan tavoitteena on saada 
mukaan kolmesta viiteen kokenutta mentorivalmentajaa, jotka jakavat osaamistaan erilaisissa 
kanavissa nuoremmille valmentajille ohjatusti ja myös itsenäisesti arjessa. Mentorointiprojektista 
vastaa valmennuskoordinaattori. 
 
Tavoitteellinen kouluttaminen 
 
Strategiakauden lopullinen tavoite on, että vähintään 50% seuran valmentajista on suorittanut VK1-
koulutuksen ja tätä varten on rakennettu kestävä rahoitus- ja sitouttamismalli. Vähintään 30% VK1-
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koulutuksen käyneistä seuran valmentajista on suorittanut VK2-koulutuksen tai he ovat jatkaneet VAT-
ammattitutkinnon suorittamiseen. Valmentajat suunnittelevat vuosittain oman koulutuspolun, minkä 
perusteella voidaan todeta että valmentajia on koulutettu aktiivisesti liiton koulutuksissa vuosittain. 
Valmentajat osallistuvat aktiivisest seuran omaan kurssitoimintaan. Vuonna 2023 tavoitteena on 
kouluttaa kaksi valmentajaa VK1-koulutustasolle tai VAT-ammattitutkintoon. 
 
6.2 Yhteisöllinen seuratoiminta kaiken pohjana 
 
Fanikulttuurin luominen 
 
Strategiakauden lopullinen tavoite on, että kaikki seuran jäsenet ja sidosryhmät tietävät seuran arvot 
ja toimintalinjan, ja tunnistavat arvot toiminnan taustalla arjessa. Seuran jäsenet näkyvät 
kaupunkikuvassa seuran väreissä ja varusteissa. Tapahtumiin ja kilpailuihin tullaan seuran väreissä ja 
kannattajapaidoissa paikalle. Seuran jäsenet ja sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti livenä ja somessa 
kampanjoihin, joita järjestetään säännöllisesti fanikulttuurin tukemiseksi. 
 
Kannustaminen & Kiittäminen 
 
Strategiakauden lopullinen tavoite on, että seurassa on vuoteen 2025 mennessä vakiintuneet ja 
säännölliset huomiointikäytänteet, jotka on selkeästi viestitty myös ulospäin. Jokaiselle toimijaryhmälle 
on omat vakiintuneet kiittämisen prosessit (joukkueet, yksittäiset harrastajat, valmentajat, 
seuratoimijat). Kannustamisen kulttuuri näkyy seuran arjessa kaikilla toiminnan tasoilla ja osana 
toimijoiden arkea. 
 
Erilaiset toimikunnat 
 
Strategiakauden lopullinen tavoite on, että vuoteen 2025 mennessä seurassa toimii 3-5 aktiivista 
toimikuntaa, jotka on luotu tunnistettuun tarpeeseen eri toiminnan osa-alueille. Jokaisessa 
toimikunnassa on aktiivinen luottamustoimisten joukko, jotka kehittävät omaa mielenkiinnon 
kohdettaan (eri aktiivit eri toimikunnissa). Toimikuntatyöskentelyn kautta seuratoimintaan tavoitellaan 
luottamustoimisten seura-aktiivien henkilömäärällistä nousua 200%. Työ toimikuntien kehittämiseksi ja 
lisäämiseksi jatkuu. 
 
Verkostoituminen 
 
Strategiakauden lopullinen tavoite on, että viiden vuoden aikajänteellä seura on entistä tunnetumpi 
urheiluvaikuttaja omalla alueellaan ja maanlaajuisesti, seuralla on edustajia liiton toimielimissä 
vähintään 5 toimijaroolissa, seuralla on edustaja PoPLin hallituksessa tai seuraneuvottelukunnassa ja 
seuralla on aktiivinen johtava rooli Pohjoisen Alueen cheerleadingin aluetoiminnan kehittämisessä. 
Lisäksi seura vaikuttaa aktiivisesti kaupungin suuntaan ja on verkostoitunut muiden alueen 
urheiluseurojen kanssa tiiviisti. 
 
 
6.3 Hyvät olosuhteet ja tukitoimet tukemassa urheilijan matkaa 
 
 
Laadukkaat sisä- ja ulkoharjoittelun olosuhteet ja 
Laajempi vapaa- ja oheisharjoittelumahdollisuuksien tarjonta 
 
Strategian tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä seuran käytössä on jäsenmäärään nähden 
riittävät ja tasokkaat harjoitteluolosuhteet. Harjoitteluolosuhteet kattavat viikkoharjoittelun, 
oheisharjoittelun ja tiloissa on tarvittavat salit / huoneet muille sidosryhmille käyntejä ja vastaanotoille. 
Urheilijoilla on mahdollisuus omatoimiseen ja ohjattuun aamu- ja iltapäiväharjoitteluun ja 50% 
jäsenistä käyttää säännöllisesti vapaavuoroja omaehtoiseen harjoitteluun. Edustusjoukkueiden 
urheilijoille on luotu malli, jossa vapaaharjoittelua voi aikojen puolesta joustavasti yhdistää 
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oheisharjoittelun tueksi. Tavoitteena on, että 75% Edustusjoukkueiden urheilijoista hyödyntää 
aktiivisesti vapaaharjoittelumahdollisuuksia viikkotasolla harjoittelun tukena. 
 
Strategiakauden lopullinen tavoite on hallilaajennus ja mittavat parannukset olosuhteissa. Vuoden 
2023 tavoitteena on edelleen jatkaa olosuhteiden kartoitustyötä tuleville vuosille; Tarpeiden arviointi 
pitkällä aikavälillä, laskelmat vuokrahallista ja vaihtoehtona oman olosuhteen rakennuttaminen. 
Olemassa olevan olosuhteen arviointityötä jatketaan ja tarvittaessa tehdään parannuksia olemassa 
olevaan vuokrattuun tilaan. Oheisharjoittelumahdollisuuksien kartoittamista yhteistyönä muiden 
toimijoiden kanssa jatketaan. Lisäksi arvioidaan vapaaharjoitteluaikojen laajennusmahdollisuutta ja 
tähän riittäviä resursseja. 
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LIITE 1: TAPAHTUMAKALENTERI 2023 
 
 

Tammikuu 
 
8.1.2023  Valmentajien kevätkauden Kick Start 
9.1.2023  Jo harrastavien kevätkausi alkaa 
9.1.2023  Uusien harrastajien ilmoittautuminen alkaa 
 
Helmikuu 
 
6.2.2023  Uusien harrastajien ja pienten lasten ryhmien harjoitukset alkavat 
6.2.2023  Lisäkurssien harjoitukset alkavat 
25.2.2023  Valmentajien Kurssipäivä 
 
Maaliskuu 
 
6.-12.3.2023 Talviloma (ei harjoituksia) 
25.3.2023  Spirit 1 -kilpailut, Pori 
 
Huhtikuu 
 
1.4.2023  Spirit 3 -kilpailut, Jyväskylä 
2.4.2023  Spirit 2 -kilpailut, Oulu 
7.-10.4.2023 Pääsiäisloma (ei harjoituksia) 
13.4.2023  NLC Kevätkokous 
15.-16.4.2023 Spirit 4-5 -kilpailut, Turku 
22.4.2023  Super 1 -kilpailut, Heinola 
23.4.2023  Super 2 -kilpailut, Heinola 
 
Toukokuu 
 
1.5.2023  Vappu (ei harjoituksia) 
6.5.2023  Super 3 -kilpailut, Helsinki 
7.5.2023  Super 4-5 -kilpailut, Helsinki 
13.5.2023  NLC Kevätnäytös, Kastellin monitoimitalo 
18.5.2023  Helatorstai (ei harjoituksia) 
20.5.2023  Spirit 5-6 ECL -kilpailut, Vaasa 
28.5.2023  Pienten lasten ryhmien, lisäkurssien ja Starttikurssien kausi päättyy 
 
Kesäkuu 
 
10.-11.6.2023 SM-kilpailut, Helsinki 
11.6.2023  Harrastekilpajoukkueiden kausi päättyy 
13.-15.6.2023 KesäFiilis-kurssit uusille lajin aloittajille 
13.-15.6.2023 Kesäkursseja jo harrastaville 
16.6.2023  Valmentajiston kauden päätös 
18.6.2023  Edustusjoukkueiden kausi päättyy 
 
Heinäkuu 
 
  Kesäloma, ei harjoituksia!  
  OpenGym-vapaavuoroja Taskilassa. 
 
Elokuu 
31.7.2023  Edustusjoukkueiden kausi alkaa 
6.8.2023  Valmentajien kevätkauden Kick Start 
7.8.2023  Jo harrastavien kevätkausi alkaa 
7.8.2023  Uusien harrastajien ilmoittautuminen alkaa 
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Syyskuu 
 
4.9.2023  Uusien harrastajien ja pienten lasten ryhmien harjoitukset alkavat 
4.9.2023  Lisäkurssien harjoitukset alkavat 
16.9.2023  Valmentajien Kurssipäivä 
 
Lokakuu 
 
14.10.2023 Juhlagaala 30 vuotta oululaista kilpacheerleadingia 
23.-29.10.2023 Syysloma, ei harjoituksia 
 
Marraskuu 
 
23.11.2022 NLC Syyskokous 
 
Joulukuu 
 
2.12.2023  NLC Joulunäytös, Kastellin monitoimitalo 
2.12.2023  Pienten lasten ryhmien. lisäkurssien ja Starttikurssien kausi päättyy 
6.12.2023  Itsenäisyyspäivä, ei harjoituksia 
10.12.2023 Harrastekilpajoukkueiden kausi päättyy 
17.12.2023 Edustusjoukkueiden kausi päättyy 
18.12.2023 Valmentajiston kauden päätös 
 
 
 


