
 

 
 

Cheerleadingin SM-karsintakilpailut 
10.11.2018, Kastellin Monitoimitalo, Oulu 

 
 

 
 

 

Tervetuloa Ouluun kilpailemaan!  
SM-karsintakilpailut järjestää Oulun Northern Lights Cheerleading  

yhteistyössä Suomen Cheerleadingliiton kanssa. 
 

*  *  *  *  * 
 

Aika:    10.11.2018 klo 13:00 alkaen 
Paikka:    Kastellin Monitoimitalo, Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu 
Tapahtuman virallinen sivusto:  cheer.northernlights.fi/yhteystiedot/sm-karsintakilpailu/ 
Tapahtuman virallinen Facebook-sivu:  https://www.facebook.com/events/1243200965814352/ 

 
*  *  *  *  * 

SARJAT 
 

 Cheer Naiset level 6 

 Cheer Sekajoukkueet level 6 

 Tanssi Aikuiset, Freestyle Pom Jr&Sr 16+ 

 Cheer Juniorit level 5 

 Cheer Junioriseka level 5 

 Tanssi Juniorit, Freestyle Pom Jr&Sr 12-16 
 

KILPAILUKUTSU 



 
Kilpailualustan koko kaikissa kilpailusarjoissa on 14m x 16m.  
 
Cheermatto koostuu kahdeksasta 2m leveästä mattokaistaleesta, jolloin keskiviivana toimii kahden maton välinen 
viiva. Tanssialustana käytössä on tanssimatto, kjoka koostuu ahdeksasta 2m leveästä mattokaistaleesta, jolloin 
keskiviivana toimii kahden maton välinen viiva. Keskikohta merkitään ”keskirastilla” sekä merkeillä alueen etu- ja 
takalaitaan. 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
 
Seurasta ilmoitettavien joukkueiden määrää ei ole rajoitettu. Tarkistattehan joukkuekohtaisen 
maksimihenkilömäärän ja muut sarjamääräykset SCL Kilpailusäännöistä 2018. 
 
Kilpailuihin tulee ilmoittautua tiistaihin 9.10. klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu 
ensimmäistä kertaa Surveypal-lomakkeen välityksellä sähköisesti. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen alla: 
https://my.surveypal.com/SMK-2018--Kilpailuihin-ilmoittautumislomake 
 
Mikäli ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, olettehan yhteydessä Suomen Cheerleadingliiton 
toimistoon arkisin klo 9-16 (p. 044 0750017). 
 
Toimistolta lähetetään vahvistus, kun ilmoittautuminen on vastaanotettu. Ilmoittaja saa koosteen ilmoittautumisesta 
jättämällä sähköpostiosoitteensa lomakkeen lähetyksen jälkeen. Viimeisen ilmoittautumisajan jälkeen 24 tunnin 
kuluessa on mahdollista ilmoittautua kaksinkertaisella maksulla. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. 
SCL tai järjestävä seura eivät ole vastuussa kadonneista ilmoittautumisista, eikä ilmoittautumisista, jotka eivät tule 
perille.  
 
Ilmoittautuneille joukkueille toimitetaan myöhemmin kilpailujärjestys, aikataulut ja muu tärkeä 
informaatio kilpailuihin liittyen. 
 

OSALLISTUMISMAKSUT 
 
Kilpailujen osallistumismaksut ovat: 
 henkilömaksu   16 € / hlö 
 lisäsarjamaksu  10 € / hlö / sarja 
 
Lisäsarjamaksu maksetaan kaikista sellaisista osallistujista, jotka osallistuvat useampaan kuin yhteen sarjaan. 
Lisäsarjamaksu koskee myös valmentajia, huoltajia ja spottereita. 
 
Huom! Kaikilla ilmoitetuilla henkilöillä on oltava voimassa oleva kilpailutoiminnan kattava SCL:n lisenssi, jotta 
joukkue voi osallistua kilpailusarjaan.  
 
Valmentajaroolilla ilmoitettavilla huoltajilla ja valmentajilla voi olla valmentajalisenssi, mutta kaikilla kilpailijoilla, 
varamiehillä ja spottereilla on oltava kilpailuihin oikeuttava lisenssi (A-, B-, C- tai vakuutukseton lisenssi). 
 
Osallistumismaksuista lähetetään lasku ilmoittautumisen jälkeen ja laskutettavat summat perustuvat 
ilmoittautumislomakkeen tietoihin. Laskun maksaminen eräpäivään mennessä on edellytys kilpailuun 
osallistumiselle. 
 
Kilpailijoiden nimet, syntymävuosi ja sportti-ID:t tulee ilmoittaa heti ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittautumisajan umpeuduttua listojen nimiä tai syntymäaikoja ei voi muuttaa. Sportti-ID-numerot löytyvät 
Suomisportista, jossa voi samalla myös tarkastaa, että kaikilla ilmoittautuneilla on voimassa oleva lisenssi.  
 
Mikäli seurassanne ei ole Sporttirekisterin käyttäjätunnuksia, voitte pyytää hakemuksen seurakäyttäjäoikeuksille 
SCL:n toimistolta osoitteesta office@scl.fi. 

 
 

https://my.surveypal.com/SMK-2018--Kilpailuihin-ilmoittautumislomake


LISENSSIT 
 
Jokaisella kilpailuun ilmoittautuneella tulee olla voimassa oleva A-, B-, C- tai vakuutukseton lisenssi. Valmentajana tai 
huoltajana ilmoitetuilla henkilöillä voi olla edellä mainittujen lisenssien lisäksi myös valmentajalisenssi. 
Valmentajalisenssi ei oikeuta osallistumaan kilpailualustalla tapahtuvaan toimintaan, kuten esim. joukkueen 
spottaaminen. Harrastevakuutus ei oikeuta osallistumaan kilpailutoimintaan. 
 
SCL kilpailusäännöt 2018, sivu 6, kohta 2.2. Lisenssimääräykset: 
 
Liiton jäsenenä kilpailevilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva kilpailutoiminnan kattava lisenssi osallistuessaan 
liiton järjestämiin ja liiton kanssa yhteistyössä järjestettäviin kilpailuihin. Ilmoittava seura on velvollinen 
huolehtimaan siitä, että kaikilla sen kilpailuihin ilmoittamilla osallistujilla on voimassa oleva SCL:n kilpailulisenssi. 
Lisäksi kilpailijoilla ja varmentajilla on oltava voimassa oleva, kilpaurheilun kattava tapaturma- tai urheiluvakuutus. 
Vastuu vahinkotapahtumissa on ilmoittavalla seuralla, mikäli seuran kilpailuihin ilmoittamilla osallistujilla ei ole 
voimassaolevaa lisenssiä tai vakuutusta. 
 
Lisenssejä voidaan tarkistaa kilpailupaikalla pistokokeilla. Mikäli tulee ilmi, että henkilö on osallistunut kilpailuun 
ilman kilpailutoiminnan kattavaa lisenssiä, jäsenseuralle voidaan määrätä kurinpidolliseksi seuraamukseksi sakko. 
 
Kaikilla osallistujilla tulee olla voimassaoleva SCL kilpailulisenssi. 
 

SEURASIIRROT JA MÄÄRÄAIKAISET SEURASIIRROT 
 
Vuonna 2018 seurasiirtoprosessit ovat siirtyneet sähköiseen muotoon. Seurasiirtomääräysten mukaisesti uuden 
seuran on pyydettävä urheilijan siirron vahvistamista kirjallisesti kokonaisuudessaan täytetyllä liiton omalla 
siirtolomakkeella SCL:ltä. Täytetty seurasiirtolomake ja kuitti maksetusta seurasiirtomaksusta tulee toimittaa SCL:n 
toimistolle joko postitse osoitteeseen Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen office@scl.fi.  
 
Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot tulee olla hyväksyttynä 1.10.2018 mennessä, jotta urheilijalla on 
edustusoikeus uudessa seurassa. Alla ote seurasiirtomääräyksistä (sivu 1, kohta 2: Cheerleadersiirron määräajat ja 
vahvistaminen): 
Uuden seuran on pyydettävä cheerleaderin siirron vahvistamista kirjallisesti kokonaisuudessaan täytetyllä liiton 
omalla siirtolomakkeella SCL:ltä. Pyyntöön tulee liittää todistus liittokokouksessa vahvistetun kirjaamismaksun 
suorittamisesta. Liittohallituksen valtuuttama henkilö vahvistaa cheerleadersiirrot ja myöntää ko. cheerleaderille 
edustusoikeuden uudessa seurassa. Cheerleaderin edustusoikeus uudessa seurassa on mahdollinen viisi (5) 
vuorokautta siirron hyväksymispäivän jälkeen. 
 
Lisätietoja määräaikaisista seurasiirroista SCL:n toimistolta osoitteesta: office@scl.fi tai p. 050 525 5705. 
Myöhässä siirretyt urheilijat eivät ole edustuskelpoisia, joten heidät poistetaan ilmoittautumislistalta. 
 

KILPAILUSÄÄNNÖT JA ARVOSTELUKAAVAKKEET 
 
Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt ja arvostelukaavakkeet 2018, jotka löytyvät 
Suomen Cheerleadingliiton Internet-sivuilta jäsenten extranetistä (www.scl.fi). Huomaattehan, että sääntöihin on 
tullut muutoksia viime vuodesta. 
 

YLEISAVUSTAJA 
 
Kilpailutapahtumaan on seurasta mahdollista ilmoittaa ilmoittautumislomakkeella max. kaksi (2) henkilöä 
yleisavustaja-nimikkeellä mukaan joukkueen huoltajiksi. Yleisavustajaksi nimetyllä henkilöllä ei tarvitse olla lisenssiä, 
eikä hän saa osallistua lajitoimintaan kuten valmentamiseen tai joukkueen spottaamiseen. Yleisavustajan 
osallistumismaksu on jäsenseuroilta 50 € /hlö. Hinta määräytyy henkilöperusteisesti.  
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ENNAKKOREKISTERÖINTI JA KISAPÄIVÄN REKISTERÖINTI 
 
Joukkueen saapuessa rekisteröintiin joukkueen edustaja (esimerkiksi valmentaja tai huoltaja) vahvistaa 
kuittauksellaan kaikkien osallistujien vastaavan kilpailuilmoittautumisen nimilistaa. Kuittauksen jälkeen joukkueelle 
laitetaan rannekkeet kilpailijoiden vapaaehtoistyöntekijöiden avustuksella. 
 
Ennakkorekisteröityminen on mahdollista perjantai-iltana 9.11. klo 18.00-21.00  välillä Kastellin Monitoimitalolla.  
Lähetä seurasi ennakkorekisteröintitoiveet kootusti järjestäjille osoitteeseen nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com 
tiistaihin 9.10.  mennessä. Rekisteröinti jatkuu lauantaiaamuna mutta toivomme, että mahdollisimman moni joukkue 
käyttäisi ennakkorekisteröitymismahdollisuutta hyväksi. 
 
Rekisteröintiaikaa voi toivoa ainoastaan, mikäli joukkue tulee rekisteröitymään ennakkorekisteröinnissä. Mikäli 
seuranne ei lähetä ennakkorekisteröintitoivetta määräaikaan mennessä, rekisteröinti aikataulutetaan oman 
kilpailupäivän aamulle kilpailujärjestyksen mukaan. 
 

KISALOUNAS 
 
Kilpailupaikalla on tarjolla lounasta hintaan 12e/hlö.  
Lämpimänä ruokana tarjolla on tomaattinen broilerikastike (G, L)  ja fusilli-pasta (täysjyvä) sekä 
kasvisruokavaihtoehtona luomutofupapu-kasvispata. Lounasruokailu sisältää lämpimän ruoan ohella jäävuori-
kurkkusalaattia, punakaali-mustaherukkaraastetta, leipää ja levitettä sekä juomaksi maitoa ja vettä. 
 
Joukkueruokailut tilataan 9.10. mennessä erillisellä tilauslomakkeella sähköpostitse osoitteesta  
nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com, muista ilmoittaa samalla myös mahdolliset erityisruokavaliot ja ruoka-
aineallergiat. Järjestäjä laskuttaa tilatut ruokailut seuralta ilmoittautumispäivän jälkeen.  
 

KISA T-PAITA 
 
Varmista virallinen kisalook tilaamalla kisojen virallinen T-paita koko joukkueelle jo  
ennakkoon - Voit noutaa oman joukkueesi tilauksen rekisteröinnin yhteydessä kisatoimistosta!  
 
Kisa T-paidan hinta ennakkoon tilattuna 14 € /kpl. Ennakkoryhmätilauksien minimimäärä on 
10 kpl /tilaus ja ne laskutetaan seuroittain. Paitoja on rajoitetusti myynnissä myös kisapaikalla.  
Ennakkotilauksessa on kaksi värivaihtoehtoa: Valkoinen ja musta.  
 
Painatukset matta- ja glitterväreillä; Kilpailun logo rinnassa ja osallistuvat seurat selkäpuolella.  
 
Kisa T-paidan merkki on Fruit of the Loom, malli Value Weight ja saatavilla olevat koot ovat  
senttikoot: 104cm, 116cm, 128cm, 140cm, 152cm ja 164cm sekä aikuisten koot: S - XXXL.  
Tilaukset tehdään seurakohtaisesti 9.10.2018 mennessä osoitteeseen  
nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com . 
Vastaanotettavat ennakkotilaukset tulee tarkistaa paikanpäällä ennen niiden kuittaamista. 
 

PÄÄSYLIPUT 
 
Pääsylippujen hinnat erikseen aikuisille ja 5-12-vuotiaille. Alle 5-vuotiaat lapset ilmaiseksi istuessaan vanhemman 
sylissä. Pääsylippujen myynti netissä alkaa maanantaina 22.10., jolloin linkki lippujen ostopalveluun (Liveto)  
julkaistaan järjestävän seuran sekä lippukaupan sivuilla osoitteissa cheer.northernlights.fi ja liveto.fi. Lippujen 
nettimyynti päättyy torstaina 8.11. klo 24.00, jonka jälkeen mikäli lippuja on jäljellä, ne myydään kilpailupaikan 
ovelta tuntia ennen tapahtuman alkua (maksuvälineinä käteinen ja pankkikortti). 
 
Pääsylippujen hinnat ovat: 
aikuiset ennakkoon nettikaupasta 13,50 € /kpl 
 5-12-v ennakkoon nettikaupasta 9,50 € /kpl 
 aikuiset ovelta tapahtumapäivänä 15,00 € /kpl 
 5-12-v ovelta tapahtumapäivänä  10,00 € /kpl 
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KILPAILU-DVD JA NETTIKATSELUOIKEUS TAPAHTUMAN JÄLKEEN 
 
SM-karsintakilpailut taltioidaan DVD:lle, hinta 23,90€/kpl (sis. alv) ja postikulut 4€.  DVD:t valmistuvat ja postitetaan 
parin noin kahden viikon sisällä kilpailuista. 
Kilpailusuoritukset on nähtävissä myös netissä kilpailun jälkeen online-tallenteena hintaan 14,90€ (rajaton 
katseluoikeus). Online-tallenne tulee ostettavaksi Videokioskiin muutaman päivän viiveellä kisoista. 
 
Tee tilaus keskitetysti joukkueittain tai seuroittain suoraan nettilinkin kautta osoitteessa: 
https://www.videokioski.fi/cat/NorthernLights . Myös yksityishenkilöt voivat tilata linkin kautta kisa-DVD:n, tilaus- 
ja toimitusmäärät alkaen 1kpl. Ilmoita tilauksessa tilattava kpl-määrä, laskutusosoite, tilaajan nimi ja yhteystiedot 
sekä postitusosoite, johon DVD:t lähetetään (mikäli eri kuin tilaajan osoite). Ennakkoon (ennen kilpailupäivää) tilatut 
DVD:t postitetaan tilanneille kahden viikon sisällä tapahtumasta. DVD:n voi myös tilata kilpailujen jälkeisellä viikolla. 
Kilpailujen jälkeen tilatuille kisavideoille toimitusaika tilauksen eräpäivästä noin kahden viikon sisällä tilauksesta. 
  
Kuvauksesta, tuotannosta, online-tallenteesta  ja DVD:n jakelusta vastaa SahaProd Oy. 
 

MAJOITUS 
 
Tarjoamme edullista majoitusta yhteistyöhotellistamme Scandicista Oulussa huoneita seuraavasti: 
 
Scandic Oulu, Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu      
1 hengen huone 85 €/vrk 
2 hengen huone 95 €/vrk 
3 hengen huone 115 €/vrk 
 
Majoittujat voivat tilata Scandiciin erillismaksusta myös päivällisruokailun perjantaina-illalle. Päivällisen hinta on 
13,50 e/hlö ja tarjolla on noutopöydästä salaattibuffetissa meloni, ananas, tomaatti, kurkku, raejuusto, kvinoa-
grillivihannessalaatti ja vihersalaatti. Pääruokana Grillattua kanaa ja curryjogurttia (L, G), kasvis-koftapihvit (L, G), 
perunoita (L, G) ja täysjyväpastaa (L). Jälkiruoaksi Mustikkasmoothie (L, G). 
- - - - - - - 
Hotellihuoneet ja päivälliset varataan kilpailukutsun liitteenä olevalla majoituslomakkeella osoitteesta: 
smk2019.majoitukset@gmail.com. Ole nopea! Jäljelle jääneet varaamattomat huoneet vapautetaan hotellin 
omaan myyntiin 9.10.2018. 
 

LÄMMITTELY KILPAILUPAIKALLA 
 
Kilpailupaikalla on mahdollista lämmitellä erillisessä lämmittelyyn varatussa B-hallissa, jossa kattokorkeus 8m ja 
lattiamateriaali on Taraflex-muovimatto (P2 joustoluokka). Lämmittelyhallissa on muutama kaista cheer-mattoa 
akrobatian kokeilua varten.  Harjoittelu kilpailupaikalla tapahtuu omalla vastuulla. Lämmittelyhallissa voi soittaa 
musiikkia kohtalaisella voimakkuudella  omilla soittimilla, mutta ohjelman huutojen huutaminen täydellä äänellä on 
kielletty. Lämmittelyhalliin ei varata erillisiä aikoja vaan toivomme kaikkien noudattavan herrasmiestapoja ja antavan 
kaikille vuorollaan tilaa lämmittelyyn. 
 

HARJOITTELUVUOROT TASKILAN HALLILLA 
 
Mikäli haluatte varata erillistä harjoitteluaikaa Northern Lightsin harjoitushallilta, voitte varata vuoron osoitteesta 
nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com tiistaihin 9.10. mennessä. Hallissa on käytössä kaksi salia peileillä ja 
parkettialustalla (12x8m ja 16x14m), pieni sali (10x8m) mattoalustalla ja iso sali mattoalustalla (8 kaistaa mattoa, 
16x14m). Vuoroja on varattavissa perjantaille ajalle klo 17.00-22.00 ja lauantaille klo 8.00-15.00. 
 
Harjoitteluvuoro maksaa 30 €/joukkue ja 15 €/pienryhmä ja se sisältää 60min harjoitteluvuoron hallissa. 60min 
lämmittelyaika on jaettu kahteen osaan: Ensimmäisen 30min harjoitteluajasta joukkueet voivat valita 
lämmittelytilakseen joko pienen akro- tai tanssisalin. Jälkimmäisen 30min ajaksi joukkueet siirtyvät cheer-saliin  (8 
kaistaa mattoa, 16x14m), jossa jakavat yhteistyössä mattoa.  Kaikissa hallin saleissa on sama kattokorkeus (5m). 
 

https://www.videokioski.fi/cat/NorthernLights
mailto:nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com


Taskilan halli sijaitsee osoitteessa Suolamännyntie 11, 90520 Oulu. Kastellin Monitoimihallin ja Taskilan hallin 
väliseen linja-autolla siirtymiseen tulee varata aikaa noin 20 minuuttia (paras ajoreitti moottoritien kautta). 
 
Harjoitusaikoihin tai –tiloihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys sähköpostitse osoitteeseen  
nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com  . 
 

KILPAILUMUSIIKIN SOITTAMINEN 
 
Kilpailumusiikki soitetaan areenalla katsomon takana yläkerrassa sijaitsevasta äänentoistopisteestä. Jokainen 
joukkue vastaa itse musiikkinsa soitosta alusta loppuun. Äänentoistopisteeltä on suora näköyhteys kilpailualustalle. 
Henkilökunta opastaa musiikinsoittajan oikeaan paikkaan, musiikin soittajan tulee olla musiikkipisteellä vähintään 
kaksi (2) joukkuetta ennen oman joukkueensa kilpailuvuoroa.  
 
Kilpailumusiikki toimitetaan ennakkoon järjestäjille mp3-muodossa sähköpostitse osoitteeseen  
nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com tiistaihin 9.10. mennessä, otsikoi viesti ”KILPAILUMUSIIKKI: Sarjan nimi, 
joukkueen nimi”.  Musiikkitiedosto tulee nimikoida muotoon ” KILPAILUSARJA_Seurannimi_Joukkueennimi.mp3” ja 
sen tulee olla sähköpostin liitteenä. Musiikin testaaminen on mahdollista kilpailupäivän aamuna klo 10.00-12.00 
välisenä aikana, jolloin valmentaja voi vierailla musiikin toistopisteellä. Kilpailupaikalla ei ole cd-levyjen 
soittomahdollisuutta. 
 

SEUROJEN TIEDOT JA LOGO JUONTAJALLE 
 
Kilpailun juontajan spiikkejä ja seurojen esittelyä varten lähettäkää sähköpostitse seuraavat tiedot: Seuran virallinen 
nimi, kotipaikkakunta, jäsenmäärä ja lyhyt esittely (max. 50 sanaa). Lisäksi lähettäkää myös seuran virallinen logo, 
resoluutiotarkkuus suositus 300 dpi. Seuran logoa käytetään käsiohjelman lisäksi kilpailun aikana areenan screenillä, 
kun seuran joukkue juoksee kisa-areenalle. Lähetä esittelyteksti ja seuran logo 9.10.2018 mennessä osoitteeseen:  
nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com . 
 

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
 
1.1.0.2018  Seurasiirtojen tulee olla hyväksyttynä 
9.10.2018   Viimeinen kilpailuun ilmoittautumispäivä (klo 16.00 mennessä) 
9.10.2018 Majoituskiintiö umpeutuu 
9.10.2018 Viimeinen tilauspäivä: ennakkorekisteröinti, kisaruokailu, kisa T-paita. 
9.10.2018 Viimeinen päivä: Seuran esittelytekstin ja logon lähettäminen  
8.11.2018 Pääsylippujen nettimyynti päättyy 

 
YHTEYSTIEDOT 
 
SM-karsintakilpailujen järjestelyistä vastaa Northern Lights Cheerleading ry:n kilpailujen järjestelytoimikunta. 
Kaikissa kilpailuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla sähköpostitse yhteydessä kilpailujärjestelyistä vastaavaan 
toimikuntaan: 
 
Northern Cheer Cheerleading ry – Kilpailujen järjestelytoimikunta 
sähköposti: nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com 
 
Lisäksi voitte ottaa yhteyttä: 
  Majoitus- ja ruokatilauksien tiedustelut ja varaukset smk2019.majoitukset@gmail.com 
  Kilpailuilmoittautumisiin liittyviin kysymyksiin vastaa Suomen Cheerleadingliiton tapahtumakoordinaattori 
 Tinja Aistola, email tinja.aistola@scl.fi ja p. 044 075 0017. 
 Lisenssiasioissa ota yhteys SCL  järjestösihteeri Niklas Hageliin, email office@scl.fi ja p. 050 525 5705. 
 Tuomarointiin ja arvostelukaavakkeisiin liittyvissä kysymyksissä  ottakaa yhteys Suomen Cheerleadingliiton 
 Tuomarivaliokuntaan sähköpostitse, osoite: tuomarivaliokunta_pj@scl.fi 
 
 

 
 

Lämpimästi tervetuloa kilpailemaan Ouluun! 
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