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1. VALMENNUSLINJAUKSEN KUVAUS 
 

Tämän linjauksen tavoitteena on yhdistää valmennuskulttuuria ja kuvata cheerleading 

valmentajan keskeisimpiä tehtäviä Liikuntaseura Vihti-Gymissä. Tässä linjauksessa 

käsitellään cheerleadingin valmennusryhmiin liittyviä asioita ja käytänteitä, kuten 

esimerkiksi valmennusjoukkueisiin hakeminen ja joukkueet. Liikuntaseura Vihti-Gymin 

laaja harrastustoiminta ja seuran toimintaperiaatteet on kuvattu seuran 

toimintalinjassa. 

Cheerleadingin valmennuslinja on luotu Olympiakomitean Tähtiseura-auditoinnin 

yhteydessä syksyllä 2020. Seura saavutti Tähtimerkin Voimistelu- ja Cheerleading-

liitoilta lasten ja nuorten sekä aikuisten liikunnasta. Tätä linjausta päivitetään 

vuosittain valmentajien kauden avauksessa, yhteistyössä jokaisen valmentajan kanssa. 

 

2.  SEURAKULTTUURI 
 

2.1 Seuran arvot 
 

Liikuntaseura Vihti-Gymin seuratoiminnan arvot toimivat myös kaiken 

valmennustoiminnan keskeisinä arvoina. 

• Ilo ja elämykset 

• Yhdessä tekemällä onnistumme 

• Laadukkuus  

Seuran arvot ovat johtokunnan määrittelemät ja valmennustoiminnassa arvot 

kuvaavat seuraavia asioita: 

Ilo ja elämykset 

Harjoituksissa on kivaa ja harjoitteet ovat mielekkäitä, ikätasolle sopivia ja kehittäviä. 

Urheilijoille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa harjoituksien sisältöön. Toiminta tähtää 

kilpailuihin, joissa joukkue pyrkii saavuttamaan asettamansa tavoitteet. 

Yhdessä tekemällä onnistumme 
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Seuratoimijoiden ja valmentajien välillä on hyvä ja keskusteleva ilmapiiri. Joukkueita 

kehitetään tasapuolisesti ja hyviä käytänteitä jaetaan. Jokainen urheilija tiedostaa 

olevansa tärkeä osa joukkuetta. 

Laadukkuus 

Valmentajat kouluttautuvat aktiivisesti ja seura tarjoaa hyvät edellytykset 

koulutukseen osallistumiseen. Johtokunnan vastuuhenkilöt raportoivat omien 

valmentajien kuulumisista ja tarjoaa tukeaan toiminnan kehittämiseen ja mahdollisiin 

ongelmatilanteisiin. 

 

2.2 Seuratoiminnan visio 

 

Vihti-Gym on halunnut ottaa visiossaan huomioon tärkeimpiä tavoitteitaan, sekä 

liikunnan ilon tuomisen kaikille harrastajille. Liikuntaseura Vihti-Gym haluaa viestittää 

visioillaan seuravia asioita seuran toiminnasta 

Monipuolisuus 

Tarjoamme monipuolisesti harrasteliikuntaa kaikille ikäryhmille, sukupuolesta 

riippumatta. Kilpaharrastusta tarjoamme voimistelussa ja cheerleadingissä monessa 

ikäryhmässä ja sarjassa. 

Terveys 

Toiminta on terveyttä edistävää ja hyvinvointia lisäävää. Valmentajilla on ohjeet 

turvallisen valmennusohjelman toteuttamiseen ja ymmärrys toimista 

liikuntavammojen ennaltaehkäisyssä. Apuna työkaluna on Terve urheilija - materiaalit. 

Urheilijoita kannustetaan terveiden elämäntapojen noudattamisessa.  

Liikuntaan innostaminen 

Haluamme tarjota uusia ryhmäliikuntalajeja, ja myös pitää vanhat ikisuosikit 

tuntivalikoimissamme. Lapsille tarjoamme lisähaasteita kilpaharrastusten parissa, 

mutta huomioimme myös, että lapset voivat seurassamme vain harrastaa 

kaikenikäisinä ilman kilpailua 
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3. SEURAN EETTISET LINJAUKSET 
 

Seuran linjaamat eettiset periaatteet noudattavat Reilun pelin periaatteita ja 

Voimistelun eettisiä periaatteita. 

• Kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa 

• Kaikkia kannustetaan, innostetaan ja kohdellaan tasapuolisesti 

• Valinnat ovat ekologisia ja kierrätykseen kannustetaan  

• Urheilullisiin ja terveisiin elämäntapoihin kannustetaan 

• Hyvän esimerkin näyttäminen lapsille ja nuorille 
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4.  VALMENTAJAN POLKU 
 

Seuran valmentajat ovat pääsääntöisesti seuran kasvatteja eli oman urheilu-uransa 

lopettaneita tai sitä edelleen jatkavia cheerleadereita. Seurassa on kaudella 2022-2023 

Cheervalmentajia 18 ja harrasteryhmäohjaajia on 8. Lajivastaavat toimivat kentällä 

aktiivisesti ja ovat helposti lähestyttävissä. Jokaisen valmentajan polku on hyvin 

yksilöllinen ja oman elämäntilanteen mukaisesti räätälöity.  

Polku alkaa apuvalmennustehtävissä, joissa aloitteleva valmentaja voi rauhassa 

kokeneen valmentajan kanssa tutustua joukkueiden valmentamiseen ja kaikkeen 

oheistyöhön, mitä valmentajan tehtäviin kuuluu. Omassa tahdissa apuvalmentaja voi 

ottaa joukkueen valmentamisesta enemmän vastuuta ja halutessaan ryhtyä 

varsinaiseksi valmentajaksi. Arvokasta työtä tekevät myös ne apuvalmentajat, jotka 

eivät ehkä koskaan halua ottaa omaa joukkuetta valmennettavakseen, vaan toimivat 

oheis- tai apuvalmentajina muissa joukkueissa. 
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4.1 Valmentajan perehdyttäminen  
 

Johtokunnan valmennusvastaavan (lajivastaava) ja jäsenvastaavan tehtävänä on 

huolehtia uuden valmentajan perehdyttämisestä. Perehdytys toteutetaan heti 

valmentajan ensimmäisen kauden alkuun. Perehdytyksen aikana käydään läpi 

seuraavat asiat: 
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4.2 Valmentajan osaamisen tukeminen ja lisääminen 

 

Valmentajat etenevät Suomen cheerleadingliiton koulutuspolulla systemaattisesti. 

Koulutukset pyritään käymään liiton laatimassa järjestyksessä.  

SCL:n koulutuspolku 

 

4.3 Valkkupalaveri/yhteisö  
 

Joka kauden alussa (syksyllä ja keväällä) valmennusvastaava kutsuu kaikki valmentajat 

koolle ja tarkoituksena on keskustella saman pöydän ääressä yhteisistä asioista. 

Samalla käydään jokaisen joukkueen ja valmentajan kuulumiset läpi. Palaverissa 

keskustellaan myös vastuullisuusasioista ja seuran tai liiton linjauksista. 

Valmentajilla on oma Whatsapp-ryhmä, jota kautta voi viestittää erilaisista asioista 

hyvin matalalla kynnyksellä. Ryhmän kautta järjestetään myös sijais- ja lisäsalivuoro 

asioita. 
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5. VALMENTAJAN ROOLI 
 

5.1 Harjoituksien aikana 
 

Valmentajat toimivat erinomaisina esimerkkeinä kasvaville lapsille ja nuorille. 

Asiallinen käyttäytyminen ja hyvät sosiaaliset taidot kuuluvat valmentajien keskeisiin 

ominaisuuksiin. Valmentaja kannustaa kaikkia tasapuolisesti ja huomioi joukkueen 

urheilijat yksilöinä. 

Joukkueella on yleensä useampi valmentaja ohjaamassa harjoituksia ja tällöin 

keskinäinen työnjako on ennalta sovittu ja organisoitu. Valmennustiimi huolehtii, että 

jokaista urheilijaa huomioidaan ja harjoitteet ovat turvallisia, kehittäviä ja 

tarkoituksenmukaisia. Palautetta tulee jakaa jokaiselle urheilijalle tasapuolisesti ja 

palaute tulisi olla positiivista ja kannustavaa. 

 

5.2 Kilpailutoiminnassa 
 

Ennen kilpailuja valmentaja käy joukkueen kanssa läpi kilpailemisen tavoitteet. 

Tulokselliset tavoitteet ovat lapsille ja nuorille helpoimpia mieltää, mutta 

valmennuksen ja kehittymisen kannalta merkityksellisempiä tavoitteita ovat joukkueen 

omaan suoritukseen liittyvät tavoitteet. Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi: 

• Hyvä yhteishenki koko kisojen ajan 

• Onnistuminen ennalta sovitussa osa-alueessa 

• Eheä ja siisti suoritus 

• Yksilön onnistuminen haastavassa liikkeessä tai liikesarjassa 

Kilpailukokoonpano pyritään muodostamaan aina siten, että kaikki ryhmäläiset 

pääsevät kilpailemaan tai esiintymään kauden aikana ainakin kerran. Valmentajien 

tehtävänä on muodostaa kilpailukokoonpano aina joukkueen, että yksittäisen 

urheilijan edun mukaisesti. Ristiriitatilanteissa joukkueen etu voi siis mennä yksilön 

edun edelle. Kisakokoonpanon ulkopuolelle jäämisen syitä ovat esimerkiksi: 

• Paljon kisoja edeltäviä poissaoloja (syystä riippumatta)  

• Vammautumisen seurauksena epävarma suorituskyky 
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• Maksamattomat valmennus- ja/tai kausimaksut (myös harjoituksiin 

osallistuminen evätään) 

Kilpailujen aikana valmentaja edustaa seuraa esimerkillisesti ja toimii hyvässä 

yhteistyössä muiden seurojen valmentajien ja urheilijoiden kanssa. Valmentaja 

esimerkillään vaikuttaa myös joukkueen käyttäytymiseen kisapäivän aikana. 

Tuomareiden tekemää raskasta ja vaativaa työtä kunnioitetaan, ja analyysi tuloksista 

tehdään vasta kotisalilla. Kilpailujen aikana valmentaja antaa urheilijoilleen pelkästään 

positiivista ja kannustavaa palautetta. Hyviin tuloksiin päästään hyvällä fiiliksellä.  

6. VALMENNUKSEN TAVOITTEET 
 

Liikuntaseura Vihti-Gymin valmennuksen tavoitteet on tehty seuran vision ja arvojen 

pohjalta. Seuran tavoitteena on tarjota erinomaista cheerleadingin valmennusta ja 

laadukasta kilpaurheilutoimintaa lähellä kotia. Hyvän peruslajitaidon kehittäminen on 

toiminnan keskiössä. Seura toimii kasvattiseuran periaatteella, jolloin varmistetaan 

hyvä kilpacheerin lajiosaaminen pohjana huippu-urheiluun. 

Joukkueiden harjoitusrytmistä ja –määristä päättää valmentaja. Seura pyrkii 

järjestämään hyvät mahdollisuudet joukkueille harjoitella ja toimia. Resurssit ovat 

kuitenkin rajalliset, ja ennen kaikkea kompromisseihin ajaudumme salivuorojen 

suhteen. Valmennusivastaava huolehtii siitä, että kaikilla joukkueilla on yhtäläiset 

mahdollisuudet kehittyä. 

Valmennusjoukkueiden kilpailutavoitteena on joukkueen tasoisen ohjelman 

suorittaminen mahdollisimman puhtaasti, sekä hyvän tunnelman ylläpitäminen. 

 

6.1 Seuran valmennuksen kokonaistavoitteet 
 

1. Monipuolisen kilpailutoiminnan tarjoaminen 

− Vihti-Gym tarjoaa cheerleadingin valmennusryhmiä sekä harrasteryhmiä, joissa 

ei ole kilpailupainetta.  

2. Hyvässä hengessä on mukava liikkua 

− Seurassa on avoin ja myönteinen ilmapiiri uusille tuulille  

3. Aktiivinen tiedottaminen 
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− Valmennusvastaava ja jäsenvastaava tiedottaa valmentajia ja valmentajat 

edelleen oman ryhmänsä vanhempia. Erityisissä tilanteissa valmennusvastaava 

voi tiedottaa suoraan lasten vanhempia. 

− Uusien tiedottamisen kanavien käyttöönotto, jotta tieto on jokaiselle ominaista 

lukea ja helppo saavuttaa (Facebook, Instagram, Messenger, sähköposti, Tiktok, 

Whatsapp-ryhmät) 

4. Valmentajien laadukas työote 

− Valmentajia koulutetaan aktiivisesti ja uusia valmentajia rekrytoidaan koko 

ajan. 

5. Eettiset linjaukset ohjaavat toimintaa 

− Eettisen linjan lisäksi kasvatukselliset näkökulmat ovat mukana seuran 

toiminnassa kaikilla tasoilla. 

−  

6. Pelisäännöt luovat toiminnalle raamit 

− Kaikissa lasten- ja nuortenryhmissä on sovittu pelisäännöistä ryhmäkohtaisesti, 

lisäksi alle 16-vuotiaiden ryhmissä on sovittu pelisäännöistä myös vanhempien 

kanssa. 

7. Tähtiseuran vaatimusten ylläpitäminen 

− Seuran johtokunta arvioi toimintaa säännöllisesti ja kerää palautetta seuran 

toiminnasta. 

− Seura kehittyy ja muuttuu maailman ja yhteiskunnan mukana 
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6.2 Urheilijapolku 
 

Seuran valmennusjoukkueisiin voi hakea joukkuejakotilaisuudessa kauden alussa. 

Kaikkiin ryhmiin voi päästä sovitusti kokeilemaan myös kesken kauden ja 

joukkuevalinnasta päättää valmentajat. Valintaan vaikuttaa ennen kaikkea urheilijan 

motivaatio, oma kiinnostus ja sitoutuminen. Aiemmasta lajitaustasta on etua, mutta 

kaikissa joukkueissa ei automaattisesti ole tasovaatimusta. Yksittäisiä urheilijoita voi 

tulla joukkueisiin myös paikkakunnalle muuton yms. seurauksena. 

SM-tason urheilijoille löytyy joukkue yleensä pääkaupunkiseudun muista seuroista. 

Myös joukkueiden lopettamisen yhteydessä valmennusvastaava voi tiedustella 

paikkoja muista seuroista, jotta cheerleading-harrastusta ei tarvitsisi lopettaa. Useampi 

seuran kasvatti on urheillut SM- ja MM-voittajajoukkueissa.  
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7.  JOUKKUEET JA JOUKKUEJAKO 
 

Kaudella 2022-2023 Liikuntaseura Vihti-Gymillä on 2 lasten ja nuorten 

harrastejoukkuetta, 3 lasten ja nuorten valmennusjoukkuetta, 1 nuorten aikuisten 

valmennusjoukkue sekä 1 aikuisten klassikkoikäisten valmennusjoukkue. 

VGC (Vihti-Gym Cheerleading) on tarkoitettu kaikille ikään, taitotasoon tai 

sukupuoleen katsomatta. Seura pyrkii tarjoamaan harraste- ja kilpaurheilua kaikille ikä- 

ja taitotasoille. Erityisen tärkeää on, että lajitaidot opetellaan oikeassa järjestyksessä ja 

taidot ovat hyvin hallussa ennen kuin seuraavan tason taitoja voidaan opetella.  

Etenemisjärjestys akrobatia- ja stunttitasoilla: 

Seuran kaikki joukkueet harjoittelevat erikseen määriteltyjen akrobatia- ja 

stunttitasojen mukaan. Etenemisjärjestystä noudatetaan urheilijoiden turvallisuuden 

vuoksi sekä urheilijan oikeanlaisen kehittymisen tukemiseksi. 

Seuraamme Suomen Cheerleadingliiton kilpailusääntöjen mukaisia ikärajoja. Seura voi 

kuitenkin linjata tietyn ikäryhmän ikärajoista ja joukkueisiin siirtymisistä seuran sisällä, 

jos kilpailusäännöissä on päällekkäisyyttä näissä ikärajoissa. Ikärajat määrätään 

jokaisen vuoden joukkuejaossa erikseen. 

 

7.1 Harrastejoukkueet 
 

Cheerleading on monipuolinen joukkueurheilulaji, joka vaatii voimaa, notkeutta, 

koordinaatiokykyä sekä kykyä työskennellä ryhmässä. Vihti-Gym Cheerleadingin 

harrastusryhmissä opetellaan cheerledingin perusteita; stuntteja, pyramideja, 

akrobatiaa, hyppyjä ja tanssia. Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa ja esiintyvät 

seuran kevätnäytöksissä. 

Harrasteryhmiä on 2 ja niihin ilmoittaudutaan 18.8.2022 alkaen klo 18:00. 

Ilmoittautuminen tapahtuu Liikuntaseura Vihti-Gym nettisivuilla olevan linkin kautta. 

Osallistumisen peruuttamisesta on ilmoitettava sähköpostitse toimisto@vihti-gym.fi 

ennen kolmannen harrastusviikon ensimmäisiä harjoituksia. Mikäli harrastaja ei 

peruuta osallistumistaan, hän on velvollinen maksamaan seuran jäsenmaksun ja 

kausimaksun kokonaisuudessaan. Valmentajat pitävät läsnäoloista listaa harjoituksissa, 

joiden perusteella maksuvelvoite tarkistetaan. 

 

mailto:toimisto@vihti-gym.fi
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Ikä Jäsenmaksu Kausimaksu syksy 2022 Kausimaksu kevät 2023 

0-6 vuotta 35€ 40€ 40€ 

7-19 vuotta 35€ 50€ 50€ 

 

Cheerleadingissä alustana on parketti tai matto, joten turvallista harjoittelua tukevat 

kengät. Ne eivät ole kuitenkaan pakolliset Vivid harrasteryhmässä, Volantissa 

harjoittelevia suositellaan käyttämään kenkiä. Kengät suojaavat jalkoja kolhuilta ja 

estävät liukastumisen. Mikäli urheilijalla ei ole kenkiä, tulee hänen harjoitella paljain 

varpain ei sukat jalassa. Harjoituksissa ei saa käyttää huppareita tai koruja, koska ne 

voivat takertua kiinni ja aiheuttaa loukkaantumisen. 

 

7.1.1 Vivid 6-9 v (2016-2012 syntyneet) 

Vivid harrasteryhmässä opetellaan cheerledingin perusteita; stuntteja, akrobatiaa, 

hyppyjä ja tanssia sekä hieman pyramideja joukkueen taitotason edetessä. Joukkueen 

nuoren iän vuoksi harjoituksia kevennetään erilaisilla leikeillä ja peleillä, jotka 

kehittävät urheilijan vartalonhallintaa ja koordinaatiokykyä sekä tasapainoa. Ryhmä 

harjoittelee kerran viikossa ja esiintyy ennen joulua vanhemmille sekä seuran 

kevätnäytöksessä, johon osallistuminen on vapaaehtoista. 

Harrastusryhmän kautta voi halutessaan hakea cheerleadingin valmennusjoukkueisiin 

elokuussa pidettävissä joukkuejakotilaisuuksissa.  

Harjoitukset: 

Sunnuntai klo 14-14:45, Huhmarnummen koulu 

Valmentajat: 

Helmi Lehtonen, Camilla Kunnas, Annika Saajakari, Jaana Ritvanen, Sue Haaksi, Anna 

Haaksi, Saga Sandström, Sofia Vuoristo, Viola Kaje 

 

7.1.2 Volant yli 10 v (2012- ) 
 

Volant harrasteryhmässä opetellaan cheerledingin perusteita; stuntteja, akrobatiaa, 

hyppyjä ja tanssia sekä hieman pyramideja joukkueen taitotason edetessä. 

Harjoutusten yhteydessä tehdään myös fysiikka ja kestävyysharjoituksia. Ryhmä 

harjoittelee kerran viikossa ja esiintyy ennen joulua vanhemmille sekä seuran 
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kevätnäytöksessä, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Volantin on mahdollista 

valmentajien, urheilijoiden ja vanhempien yhteisellä päätöksellä sekä ryhmän taitojen 

ja motivaation mukaan myös kisata aloittelijat-sarjassa kevään kisoissa. 

Kenenkään ei ole pakko osallistua seuran kevätnäytökseen tai kisoihin. Ryhmä on 

suunnattu vuonna 2012 ja sitä aikaisemmin syntyneille lapsille 

Harrastusryhmän kautta voi halutessaan hakea cheerleadingin valmennusjoukkueisiin 

elokuussa pidettävissä joukkuejakotilaisuuksissa.  

Harjoitukset: 

Torstai klo 17:30-18:30, Luksia Nummela 

Valmentajat: 

Elina Virtanen, Viivi Sinkari, Alisa Hyvönen, Bea Hildén, Katri Vihtkari 

 

7.2. Valmennusjoukkueet 
 

Valmennusjoukkueisiin haetaan joukkuejaon kautta, jotka järjestetään elokuussa. 

Kun urheilija ottaa paikan vastaan joukkueessa, hän sitoutuu ko. joukkueen toimintaan 

koko seuraavan kauden (1.9-30.7) ajaksi.  Samalla urheilija ja alaikäisen urheilijan 

huoltaja sitoutuvat jäsen-, kausi- ja valmennusmaksun (kustannusarvio) 

noudattamiseen. Kustannusarvio esitetään kauden alussa vanhempainillassa.  

Ikä Jäsenmaksu Kausimaksu syksy 2022 Kausimaksu kevät 2023 

0-6 vuotta (2016-) 35€ 40€ 40€ 

7-19 vuotta (2003-2015) 35€ 50€ 50€ 

aikuiset(2002 tai aiemmin) 35€ 70€ 70€ 

Eläkeläiset 35€ 20€ 20€ 

 

Valmennusmaksuun on laskettu mukaan harjoitusmaksujen lisäksi, leirit, 

kilpailumaksut, kilpailumatkat ja varustehankinnat. 

Pakollisia varustehankintoja valmennusjoukkueessa on seuratakki ja valkoiset 

cheerleadingkengät. 
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7.2.1. Vidal, cheer minit (2009-2015) 
 

Vidal on syksyllä 2015 perustettu minien alkeiskilparyhmä, jossa ei ole 

taitovaatimuksia. Joukkue harjoittelee kerran viikossa. 

Joukkueeseen haetaan joukkuejakotilaisuuden kautta, joka järjestetään elokuussa, 

mutta joukkuetta täydennetään tarvittaessa kauden aikana 

Harjoitukset: 

Sunnuntai klo 15-16:45, Huhmarnummen koulu 

Valmentajat: 

Helmi Lehtonen, Camilla Kunnas, Annika Saajakari, Jaana Ritvanen 

 

7.2.2 Viable, 2009-2013) 
 

Virtual on junioreiden level 2 valmennusjoukkue, joka harjoittelee 3 kertaa viikossa. 

Joukkueen urheilijoilta edellytetään lajin perustaitojen hallintaa. Joukkueeseen 

haetaan joukkuejakotilaisuuden kautta, joka järjestetään elokuussa, mutta joukkuetta 

täydennetään tarvittaessa kauden aikana 

Harjoitukset: 

Tiistai klo 18-20, Luksia Nummela 

Torstai klo 17:30-19, Luksia Nummela 

Sunnuntai klo 15:30-17, Huhmarnummen koulu 

Valmentajat: 

Milla Tulonen, Vera Niemi, Petra Marin, Moona Saikku, Iiris Niukkanen, Essi Männikkö 

 

7.2.3. Virtual, cheer juniorit (2006-2010) 
 

Virtual on junioreiden level 3 valmennusjoukkue, joka harjoittelee 3 kertaa viikossa. 

Joukkueen urheilijoilta edellytetään lajin perustaitojen (level 2) hallintaa. 

Joukkueeseen haetaan joukkuejakotilaisuuden kautta, joka järjestetään elokuussa, 

mutta joukkuetta täydennetään tarvittaessa kauden aikana 
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Harjoitukset: 

Tiistai klo 18-20, Luksia Nummela 

Torstai klo 17-19, Luksia Nummela 

Sunnuntai klo 15-16:45, Huhmarnummen koulu 

Valmentajat: 

Sue Haaksi, Inka Kärkkäinen, Viveca Sohlberg, Iiris Niukkanen, Pauliina Pitkänen 

 

7.2.4. Variety (-2005) 

Variety on seuran alumnijoukkue, johon hakeakseen on oltava kilpaillut tai 

valmentanut aiemmin level 4-5 joukkueessa. Joukkue on esisijaisesti VGC:n entisille 

urheilijoille. Joukkueeseen haetaan joukkuejakotilaisuuden kautta. 

Harjoitukset: 

Maanantai 19-20.30, Luksia Nummela 

Sunnuntai klo 17:15-18:45, Huhmarnummen koulu 

Valmentajat: 

Taru Salonen, Mirka Proctor, Viveca Sohlberg 

 

7.2.5. Voima (-2004) 
 

Voima on oikeasti aikuisten level 2 valmennusjoukkue, joka harjoittelee kerran viikossa 

valmentajien johdolla. Joukkueeseen haetaan joukkuejakotilaisuuden kautta, joka 

järjestetään elokuussa, mutta joukkuetta täydennetään tarvittaessa kauden aikana 

 

Harjoitukset: 

Tiistai klo 18-20, Luksia Nummela 

Sunnuntai klo 17:15-18:45, Huhmarnummen koulu 

Valmentajat: 

Taru Salonen, Mirka Proctor, Jemina Viherkanto 
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7.3 Joukkuejako 
 

Joukkuejaoissa jokainen urheilija sijoitetaan oman tasoiseen joukkueeseen. 

Valmentajilla on oikeus siirtää/suositella urheilijalle korkeampitasoista joukkuetta 

kesken kauden, jos urheilijan taitojen kehittyminen edellyttää sitä. Kesken kauden 

urheilijoita ei siirretä alemmalle tasolle, ellei urheilija riko merkittävästi joukkueen 

sääntöjä eikä ole motivoitunut tai haluaa itse siirtyä esim. motivaation tai 

ajanpuutteen vuoksi. Joukkuejaoissa noudatetaan kyseisen kauden ja joukkuen tasoa, 

eli joukkueisiin ei ole ennalta määrättyjä taitoja, joilla joukkueeseen pääsy olisi varmaa. 

Joukkuejakojen tulokset ilmoitetaan urheilijoille tai ne tulevat näkyviin seuran 

nettisivuille. Joukkueeseen päästyä paikka pitää ilmoittaa vastaanotetuksi 

vuorokauden sisällä. Jos paikkaa ei oteta vastaan, se annetaan varasijalla olevalle 

henkilölle. Varasijalta nostetuille henkilöille ilmoitetaan viikon sisällä joukkuejaoista 

uudesta paikasta. Varasijalle pääsystä ilmoitetaan joukkuejakojen tulosten 

ilmoittamisen yhteydessä. Joukkueiden valmentajat tekevät joukkuejaot yhdessä 

valmennusvastaavien ja tarvittaessa urheilijan edellisten valmentajien kanssa. 

Pyydämme kunnioittamaan valmentajien ja toimihenkilöiden kokemusta ja 

ammattitaitoa valintojen teossa ja pidättäytymään kielteisistä kommenteista koskien 

joukkuejakoja. Perusteluja voi halutessaan kysyä seuran valmennusvastaavalta. 

Valinnoista ei ole mahdollista valittaa seuran johdolle 

Alaikäisen urheilijan huoltajaan otetaan yhteyttä joukkuejaon selvittyä, joukkuejakoon 

ilmoittautumisessa annettuun puhelinnumeroon, sähköpostiin tai suullisesti 

joukkuejakotilaisuudessa. 
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7.3.1 Joukkuejaon aikataulu 

 

14.8.2022 Sunnuntai Huhmarnummen koulu Variety joukkuejako   

14.8.2022 Sunnuntai Huhmarnummen koulu Voima joukkuejako  

16.8.2022 Tiistai  Luksia  Vidal joukkuejako 

16.8.2022 Tiistai Luksia  Viable joukkuejako  

16.8.2022 Tiistai  Luksia  Virtual joukkuejako  

18.8.2022 Kausi 2022-2023 alkaa 

 

8.  TURVALLISUUS  
 

8.1. Urheilijoiden turvallisuus harjoituksissa 

 

Urheilijoilla tulee olla voimassa oleva kilpacheerleadingin korvaava vakuutus heti 

harjoituskauden alusta alkaen. Joukkueiden harjoituksissa on aina vähintään yksi 

ensiaputaitoinen henkilö. Joukkueilla on oma ensiapulaukku, jota valmentajat pitävät 

mukana joka harjoituksissa.  

Joukkueeseen ilmoittautuessa tulee ilmoittaa mahdolliset asiat, jotka täytyy ensiapu- 

tai hoitotilanteessa ottaa huomioon (lääkeallergiat, pitkäaikaissairaudet yms.). Jos 

urheilija tarvitsee lääkitystä harjoitusten tai kilpailumatkojen aikana, tästä tulee myös 

ilmoittaa valmentajille. 

 

8.2. Urheilijoiden asut 

 

Harjoituksissa käytämme lajiin ja urheilijan ikään sopivia urheiluvaatteita ja -kenkiä. 

Korut, avonaiset hiukset, pitkät kynnet ja purukumi eivät kuulu harjoituksiin. VGC -

logon sisältäviä tuotteita saa myydä vain seura ja seuran johtokunnan hyväksymät 

yhteistyökumppanit. 
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9.  HARJOITUKSIEN SUUNNITTELU 
 

Valmentajat laativat itse joukkueen kausisuunnitelman. 

Kausisuunnitelmassa treenikausi pilkotaan periodeihin (peruskuntokausi, 

lajiharjoittelukausi, kilpailukausi), jotta harjoituksen rytmittäminen on helpompaa. 

Optimaalinen kausisuunnitelma sisältää harjoituskohtaisen suunnitelman, jonka 

pohjalta varsinainen valmennustyö salilla on helpompaa. Tarkasti mietitty ja loogisesti 

etenevä kausisuunnitelma auttaa valmentajaa kokonaisuuden hahmottamisessa. 

Kausisuunnitelmassa huomioidaan myös lepo- ja loma-ajat. 

Kausisuunnitelma esitetään lasten ja nuorten ryhmissä huoltajille syyskuun aikana 

vanhempainillassa. 

 

10. KEHITYKSEN JA INNOSTUKSEN SEURANTA 
 

10.1. Taitopassi ja Tuck Check 

 

Joukkueilla on voinut olla käytössä taitopassi, johon urheilijat saavat merkinnän 

opituista lajitaidoista. Joulunäytöksen yhteydessä urheilijat ovat voineet käydä 

esittämässä esimerkiksi opitun voltin, jonka onnistumisesta urheilja saa VGC:n oman 

tuck check -merkin. 

 

10.2. Palautekysely 

 

Valmennusvastaava huolehtii systemaattisesti palautteenkeruusta urheilijoilta, 

vanhemmilta ja valmentajilta. Palautteen on tarkoitus julkituoda kehitettävät osa-

alueet ja auttaa kehitystyön toimeenpanossa. Toisaalta palautteen on myös tarkoitus 

kuvata niitä asioita, mitä seurassa tehdään todella hyvin. 

Joukkueiden urheilijoille, valmentajille ja huoltajille tehdään palautekysely aina kauden 

loppupuolella. Seuran johtokunta käyttää palautekyselyä hyväkseen seuraavan kauden 

suunnitteluun. 
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11. Yhteystiedot 

 
Cheerleading valmennusvastaava Essi Männikkö essi@vihti-gym.fi 

Cheerleading jäsenvastaava  Sue Haaksi sue@vihti-gym.fi 

Liikuntaseura Vihti-Gym ry toimisto toimisto@vihti-gym.fi 

 

mailto:essi@vihti-gym.fi
mailto:sue@vihti-gym.fi
mailto:toimisto@vihti-gym.fi
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