
  
 
SCL SEURASIIRTOMÄÄRÄYKSET 1.8.2021-31.7.2022  
  
   

Seurasiirrolla tarkoitetaan urheilijan edustusoikeuden siirtämistä yhdestä SCL:n jäsenseurasta toiseen jäsenseuraan. 
Kaikkien A-, B-, C- tai vakuutuksettoman lisenssien omaavien urheilijoiden seurasiirrot on tehtävä liiton vahvistamalla 
sähköisellä seurasiirtomenettelyllä Suomisportissa. Harraste- ja valmentajalisenssien omaavien harrastajien ja 
valmentajien seuran muutokset tehdään täysi-ikäisen omalla tai alaikäisen huoltajan kirjallisella ilmoituksella liiton 
toimistolle. Muutos astuu voimaan heti tietojen päivittämisen jälkeen viimeistään neljätoista  
(14) vuorokautta ilmoituksen saapumisesta. Edustusoikeuksista on kirjattu myös SCL:n kilpailusäännöissä.   

  
1. Seurasiirron vireillepano  
Uusi seura tai urheilija tai hänen huoltajansa laittaa seurasiirron vireille Suomisportissa sähköisesti täyttämällä 
pyydetyt tiedot. Seurasiirtomaksu tulee suorittaa vireillepanon yhteydessä. Seurasiirtoa ei voi laittaa vireille, mikäli 
urheilija tai valmentaja on määrätty väliaikaiseen tai määräaikaiseen toimijakieltoon kurinpitovaliokunnan 
toimesta.  

  
2. Seurasiirron eteneminen   
Uuden seuran tai urheilijan tai hänen huoltajansa laitettua seurasiirto vireille on kaikkien osapuolten (uusi 
seura/urheilija ja vanha seura) hyväksyttävä tai hylättävä seurasiirto viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden 
kuluessa siirron vireillepanosta.   
• Mikäli vanha seura ei vastaa siirtoon määräaikaan mennessä, siirto hyväksytään.   
• Mikäli urheilija tai urheilijan huoltaja tai uusi seura ei hyväksy siirtoa määräaikaan mennessä, siirto raukeaa. 

Seurasiirto astuu voimaan heti, kun siirto hyväksytään ja lisenssi siirtyy Suomisportissa uuteen seuraan.  
  

 
3. Seurasiirron hyväksyminen ja hylkääminen  
Siirtovuonna enintään 11 vuotta täyttävien urheilijoiden seurasiirtoja ei voi hylätä. Siirto astuu voimaan vanhan 
seuran hyväksyttyä siirron tai viimeistään neljätoista (14) vuorokautta vireillepanon jälkeen, mikäli vanha seura ei 
ole hyväksynyt seurasiirtoa.  

  
Siirtovuonna vähintään 12 vuotta täyttävien urheilijoiden seurasiirrot voidaan tehdä kaikkien osapuolien, vanhan 
ja uuden seuran sekä urheilijan tai urheilijan huoltajan, yhteisellä hyväksynnällä.   

  
Mikäli urheilija muuttaa toiselle paikkakunnalle ja mahdollisuus vanhassa seurassa harrastamiseen muuttuu 
kohtuuttomaksi, tulee seurasiirto aina hyväksyä.  

  
Lisenssikauden ensimmäisen lisenssin saa ostaa vapaasti haluamaansa seuraan.  
  

 
4. Hylkäyspäätös ja hylkäyspäätöksestä valittaminen  
Suomen Cheerleadingliiton liittohallituksen valtuuttama henkilö vahvistaa hylkäävät seurasiirtopäätökset. 
Päätökseen tyytymätön taho voi valittaa hylkäyspäätöksestä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksen 
antamisesta. Päätökseen tyytymättömän tahon valitus tulee tehdä kirjallisesti Suomen Cheerleadingliiton 
liittohallituksen osoittamalle taholle. Valitukset käsittelee Suomen Cheerleadingliiton liittohallitus.  
 
 
 
 
 
 

    



 
   
5. Määräaikaissiirto   
Urheilijan edustusoikeuden voi vaihtaa myös määräajaksi, jolloin hän sitoutuu palauttamaan edustusoikeutensa 
vanhaan seuraansa sovitun ajan kuluttua. Määräaikaissiirtoa koskee kaikki pysyviä seurasiirtoja koskevat 
määräykset, ellei toisin ilmoiteta.   
  
Urheilijan edustusoikeus uudessa seurassa alkaa määräaikaissiirrossa määritellystä päivämäärästä ja päättyy 
määräaikaissiirrossa määriteltynä päivämääränä.   

6. Seurasiirrot vanhan seuran poikkeustilan aikana  
Jos vanhan seuran toiminta lakkautetaan tai vanha seura irtisanoutuu Suomen Cheerleadingliitto ry:n 
jäsenyydestä ovat kaikki urheilijat ja valmentajat vapaita siirtymään toiseen seuraan. Mikäli vanha seura ajautuu 
konkurssiin eikä pysty järjestämään toimintaa lainkaan tai toiminnan määrä ja laatu eivät vastaa sovittua ovat 
urheilijat ja valmentajat vapaita siirtymään toiseen seuraan. Mikäli vanha seura pystyy järjestämään toimintaa 
konkurssin aikana sovitusti sekä hoitamaan muut velvoitteensa asianmukaisesti, ei konkurssi oikeuta vapaaseen 
seurasiirtoon.  
   

KIRJAUSMAKSUT VUONNA 2021 ja 2022 
  
A-TASON SEURASIIRTO 50 €   
vuonna 2021: 2005 ja aikaisemmin syntyneet  
vuonna 2022: 2006 ja aikaisemmin syntyneet 
  
B-TASON SEURASIIRTO 40 €  
vuonna 2021: 2006-2008 syntyneet  
vuonna 2022: 2007-2009 syntyneet 
  
Seurasiirron hinta määrittyy siirtyvän urheilijan syntymävuoden perusteella.  
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