
Vuoden aurinkoisin kilpailu tulee jälleen! 
 

SUMMER CHEER CUP - POWERPARK 
8.-11.6.2018 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheerleaderit valtaavat jälleen Huvivaltio Powerparkin kesäkuun alussa! Kisaviikonloppuun sisältyy 

kilpailun lisäksi iltaohjelmaa esiintyjineen ja huvittelua päätä huimaavan hauskoissa 
huvipuistolaitteissa. Tarkempi ohjelma julkaistaan kevään aikana - pysy kuulolla! 

 
 
 
 
 
 
 
 
PAIKKA: PowerPark 
 Puistotie 3 (tai Jorma Lillbackan tie 16) 
 62300 HÄRMÄ 
 www.powerpark.fi 
 
KILPAILTAVAT SARJAT KILPAILUPÄIVITTÄIN: 
 
Lauantai 9.6.2018: 
 
Cheer Minit level 3 
Cheer Juniorit level 3 
Ryhmästunt minit level 3 
Tanssi minit, Freestyle Pom Tiny, Mini & Youth 
Cheer Naiset level 6 

Lauantai 9.6. 
- Kilpailu 

- Iltaohjelma 
- Huvipuistopäivä 

Sunnuntai 10.6. 
-Kilpailu 

- Carting-kilpailu 
- Huvipuistopäivä 

Perjantai 8.6. 
- Ennakkorekisteröinti 

Maanantai 11.6. 
- Huvipuistopäivä 



Ryhmästunt Naiset level 6 
Cheer Seka level 6 
Paristunt level 6 
Tanssi, hiphop (Yhdistetty yli 12-vuotiaille, ECU 2018 säännöt, joukkueen koko SCL 
kilpailusääntöjen 2018 SM-tanssisarjojen mukaan) 
Tanssi, Jazz (Yhdistetty yli 12-vuotiaille, ECU 2018 säännöt, joukkueen koko SCL kilpailusääntöjen 
2018 SM-tanssisarjojen mukaan) 
 
Sunnuntai 10.6.2018 
 
Cheer Minit level 2 
Cheer Juniorit level 4 
Cheer Juniorit level 5 
Cheer Junioriseka level 5 
Cheer Aikuiset level 5 
Ryhmästunt Juniorit level 5 
Ryhmästunt Junioriseka level 5 
 
 
HUVIPUISTORANNEKKEET 
Osallistumismaksu sisältää yhden päivän huvipuistorannekkeen Powerparkiin. Ranneke voidaan 
käyttää joko lauantaina, sunnuntaina tai maanantaina. Joukkueet ilmoittavat joukkuekohtaisesti 
valitsemansa huvipuistopäivän ilmoittautumisen yhteydessä. Koko joukkue huvipuistoilee samana 
päivänä. 
  
PÄÄSYLIPUT 
Kilpailuun ei tarvitse ostaa pääsylippuja vaan sinne on yleisöllä vapaa pääsy. 
 
VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT 
Jotta kilpailun järjestelyt sujuvat, on jokaisen osallistuvan seuran toimitettava kilpailupäivän ajaksi 
yksi (1) vapaaehtoistyöntekijä. Mikäli seurasta osallistuu joukkueita kilpailuun lauantaina, on 
vapaaehtoistyöntekijä ilmoitettava lauantaille. Mikäli seurasta osallistuu joukkueita kilpailuun 
sunnuntaina, on vapaaehtoistyöntekijä ilmoitettava sunnuntaille. Mikäli seurasta osallistuu 
joukkueita sekä lauantaille että sunnuntaille, on seuran toimitettava yksi vapaaehtoistyöntekijä 
molemmille kisapäiville.  
 
SCL tarjoaa vapaaehtoistyöntekijöille lounaan kisapäivänä ja sisäänpääsyn lauantaina 
iltaohjelmaan. Huomioittehan, että mahdollinen huvipuistoranneke on tilattava ja maksettava 
erikseen. Mikäli vapaaehtoistyöntekijöiden tehtävänkuvista herää kysymyksiä, voitte olla 
yhteydessä osoitteeseen vapaaehtoiset@scl.fi.  
 
Mikäli seurallanne on mahdollisuus toimittaa enemmän kuin yksi vapaaehtoistyöntekijä, olettehan 
yhteydessä osoitteeseen vapaaehtoiset@scl.fi. Paikat täytetään tarpeen mukaan. 
 
KOULUMAJOITUS 
SCL järjestää koulumajoitusmahdollisuuden Alahärmän Koulukeskuksessa. Ilmoitathan 
joukkuekohtaisen majoittujien määrän Kilpailuvaliokunnan jäsen Teija Nurmelle osoitteeseen 
vapaaehtoiset@scl.fi. Tässä vaiheessa tarvitsemme ainoastaan majoittujien määrän ja ajankohdan, 
jotta tiedämme, kuinka monelle luokkahuoneelle on tarvetta. 
 
Koulumajoitukseen ilmoittautuneille lähetetään majoituslomake, johon tulee täydentää majoittujien 
tiedot.  
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Paikkoja koulumajoitukseen on rajoitetusti, joten varaathan majoituksesi pikaisesti. Koulumajoitus 
on varattava 8.5.2018 klo 16:00 mennessä. Koulumajoituksen lisätietoja voi kysyä osoitteesta 
vapaaehtoiset@scl.fi.  
 
Koulumajoituksen hinnasto: 
 
1/vrk 40€ / henkilö 
2/vrk 70€ / henkilö 
3/vrk 80€ / henkilö 
 
Hinta sisältää aamiaisen. HUOM! Omat makuupussit ja patjat mukaan!  
      
MAJOITUS POWERPARKIN ALUEELLA 
Majoituspaketit Powerparkin alueella varataan suoraan Powerparkista. Majoituksen voi varata 
20.2.2018 kello 8.00 alkaen. Paikat täytetään varausjärjestyksessä. 
 
Ottakaa rohkeasti yhteyttä suoraan Powerparkin myyntiin joukkueenne tai seuranne 
majoitustarpeesta. 
 

 
 

Powerpark tarjoaa majoituksen PowerParkin alueella kisaajille ja heidän perheenjäsenille seuraavin 
tarjoushinnoin:  
 
Park Hotel Härmä 
20 x 2hh. Korkeatasoiset huoneet päähotellista. Huoneissa on kokolattiamatto ja minibar. Hinta 
120 €/huone/vrk. Huoneeseen on mahdollista saada yksi lisävuoderahi hintaan25 €/rahi/vrk. 
   
Hotel San Marino  
5 x 2hh, 2 x 3hh ja 1 x 1hh.  Kahden hengen huoneista veloitus 110 €/huone/vrk. Osaan 
kahden hengen huoneista on mahdollista saada lisävuoderahi hintaan 25 €/rahi/vrk. Kolmen 
hengen huoneen hinta 150 €/huone/vrk ja yhden hengen huoneen hinta 110 
€/huone/vrk.  
  
Hotel Monza  
4 x 2hh ja 4 x 4hh. Neljän hengen huoneessa on kaksi erillistä kahden hengen makuuhuonetta. 
Hinta 200 €/huone/vrk. Kahden hengen huoneen hinta 110 €/huone/vrk. Kahden ja 
neljän hengen huoneisiin on mahdollista saada yksi lisävuoderahi hintaan25 €/rahi/vrk. 
  
Tyylikkäät hirsiset hotellit San Marino ja Monza sijaitsevat RioGrande campingalueella 
noin 200 m päähotellista.  
  
Silverstone-mökit 
2 x 8 henkilön saunallinen mökki ja 2 x 8 henkilön saunaton mökki. Mökeissä on kaksi kahden 
hengen makuuhuonetta, nukkumaparvi jossa vuoteet kahdelle sekä tupakeittiö, jossa levitettävä 
vuodesohva kahdelle. Hinta 340 €/mökki/vrk.                     

Majoitusvaraukset huvivaltion virallisesta myyntipalvelusta  
 p. +358 10 3477 600 

Huomioittehan, että Powerpark käsittelee varaukset vain puhelimitse. 
 

Tarjoushinnat edellyttävät varauksen yhteydessä mainintaa: Cheer Cup 
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Future-mökit 
2 x 4 henkilön mökki. Mökeissä on alakerrassa minikeittiö, jossa levitettävä vuodesohva (120 cm). 
Ylhäällä parvi, jossa vuoteet kahdelle hengelle. Mökeissä on oma sauna. Hinta 180 
€/mökki/vrk. 
  
Tirol-mökit 
8 x 5 henkilön mökki. Mökeissä on yksi kahden hengen makuuhuone, parvi jossa vuoteet kolmelle, 
pieni tupakeittiö ja oma sauna. Hinta 220 €/mökki/vrk.  
  
Fisherman-mökit 
2 x 5 henkilön mökki. Mökeissä on yksi kahden hengen makuuhuone, tupakeittiö jossa levitettävä 
vuodesohva (160 cm) kahdelle sekä lisävuoderahi ja oma sauna. Hinta 220 €/mökki/vrk. 
  
Casa Rosina-mökki 
1 x 12 henkilön mökki: Mökissä on kuusi kahden hengen makuuhuonetta, iso 
tupakeittiö/neuvottelutila, 4 x wc ja oma sauna. Hinta 570 €/vrk. Mökkiin on mahdollista saada 
muutama lisävuoderahi hintaan 25 €/rahi/vrk. 
  
Big Brother-huoneistot 
4 x 6 henkilön huoneisto. Huoneistoissa on yksi kahden hengen makuuhuone, parvi jossa vuoteet 
kolmelle ja yhdelle lisävuoderahi sekä tupakeittiö. Hinta 270 €/huoneisto/vrk. 
  
Little Sisters-mökit 
2 x 4 henkilön mökki jossa vuoteet neljälle yhtenäisessä oleskelutilassa sekä wc. Hinta 200 
€/mökki/vrk. 
  
Threehouse 
1 x 4 henkilön pieni mökki jossa kerrosvuoteet neljälle sekä wc. Hinta 160 €/vrk. 
  
Vankkurit 
4 x 4 henkilön vankkuri jossa kerrosvuoteet neljälle. Mahdollista käyttää camping centerin wc:tä ja 
suihkua. Hinta 120 €/vankkuri/vrk. 
  
Green Field mökit 
16 x 4 henkilön mökki uudella Green Field alueella (n. 1,5 km Park Hotel Härmään). Mökeissä on 
vuoteet neljälle henkilölle. Mahdollista käyttää lähellä olevan Camping centerin wc:tä ja suihkua. 
Hinta 110 €/mökki/vrk 
  
Farmer mökit 
2 x 5 henkilön mökki. Uudet Farmer mökit sijaitsevat Green Field alueella (n. 1,5 km Park Hotel 
Härmään). Mökeissä on yksi kahden hengen makuuhuone, tupakeittiö jossa levitettävä vuodesohva 
(160 cm) kahdelle sekä lisävuoderahi ja oma sauna. Hinta 210 €/mökki/vrk. 
  
Mountain mökit 
2 x 6 henkilön mökki. Uudet Farmer mökit sijaitsevat Green Field alueella (n. 1,5 km Park Hotel 
Härmään). Mökeissä on yksi kahden hengen makuuhuone, parvi jossa vuoteet kolmelle ja 
tupakeittiö jossa sohva tai lisävuode. Mökissä on oma sauna. Hinta 250 €/mökki/vrk. 
  
 Huone ja mökki hinnat sis. aamiaiset Park Hotel Härmässä sekä iltasaunan yleisillä 
saunavuoroilla.  Majoituksen hintaan sisältyy myös liinavaatteet ja loppusiivous. 



 
 
 

Tervetuloa mukaan vuoden 2018 
huvittavimpaan kisatapahtumaan! 


