
 
 

KILPAILUKUTSU 
 

Tervetuloa Super Cheer –kilpailuun Energia Areenalle 
Vantaalle 16.-17.11.2019! 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



AIKA:  lauantai 16.11. ja sunnuntai 17.11. 
PAIKKA:  Energia Areena  
OSOITE:  Rajatorpantie 23, 01600 VANTAA 
  
SARJAT: 

Lauantai 16.11.2019 

Cheer Minit level 3 
Ryhmästunt Minit level 3 
Cheer Juniorit level 3 
Tanssi Minit Freestyle Pom Tiny, Mini & Youth 

Sunnuntai 17.11.2019 

Cheer Minit level 2 
Cheer Juniorit level 4 
Cheer Aikuiset level 5 

Molemmat kilpailupäivät on jaettu kahteen osaan ja kummankin osan päättää palkintojenjako.  
 
KILPAILUALUEEN KOKO  
 
Kilpailualueen koko kaikissa kilpailusarjoissa on 14x16m.  
 
Alla on havainnollistamiskuvat kilpailualustoista. Kuvista on nähtävissä viivojen ja keskiruksin 
sijoittuminen. Tanssisarjan alustana on musta tanssimatto. 
 
 

 



MUSIIKIN SOITTAMINEN 
 
Äänentoistolaitteiden toiminnasta vastaa ulkopuolisen palveluntarjoajan edustama henkilö, joka 
soittaa joukkueen musiikin. Musiikki soitetaan areenatasolta ja musiikinsoittopisteelle on tultava 
joukkueen edustaja suorituksen ajaksi. Kaikki musiikit tarkistetaan etukäteen myös 
palveluntarjoajan toimesta.  

Kilpailumusiikin voi lähettää etukäteen, jolloin joukkueen musiikki soitetaan automaattisesti. 
Musiikki tulee toimittaa viimeistään 3.11.2019 kello 23.59 Surveypal-lomakkeella Mp3 tai WAV -
muodossa. Tiedosto tulee nimetä sarja_joukkue_seura. Emme vastaa virheellisesti nimettyjen 
musiikkien soitosta.  
 
Linkki musiikin lähettämiseen:  
https://my.surveypal.com/Super-Cheer-2019-musiikin-lahetys  
 
On myös varauduttava musiikin soittamiseen itse kilpailupaikalla varmuuden vuoksi.  
 
Kilpailumusiikin voi soittaa myös itse, jolloin musiikkia ei tarvitse toimittaa etukäteen.  
 
Tarjotaan kaksi vaihtoehtoa: 
1. CD 
2. Puhelimelta toistaminen - AUX 
 
Huolehdittehan omat adapterit, mikäli puhelimessanne on harvinaisempi liitäntä.  
 
LÄMMITTELY 
Super Cheer-kilpailuissa lämmittely on sallittua kaikkialla, missä on tilaa, mutta ei katsomoiden alla. 
Valmentajia pyydetään huomioimaan erityisen tarkasti, että lämmittely tehdään turvallisesti.  
 
Lämmittelyä varten on varattu molemmille kisapäiville lähellä sijaitsevan Metropolia 
Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksen liikuntasali. Salille on n. 500 m kävelymatka Energia 
Areenalta. Tarkempi kulkukartta lähetetään ilmoittautuneille kilpailuinfon liitteenä. 

https://my.surveypal.com/Super-Cheer-2019-musiikin-lahetys


Lämmittelyaikoja ei tarvitse varata, vaan liikuntasali on vapaasti kaikkien käytettävissä molempina 
kisapäivinä klo 10-18. Lisäksi lämmittely on sallittua viime vuoden tapaan Energia Areenan 
sisätiloissa myös areenatasolla klo 10-11. Huomioittehan, että areenan äänentoistojärjestelmä ei 
tällöin ole käytössä. Omien musiikkilaitteiden tuominen on sallittua.  
 
Huomioittehan, että Energia Areenalle sisäänpääsy aamulla edellyttää rekisteröitymistä.  
 
Toivomme rehtiä yhteishenkeä ja hyviä käytöstapoja joukkueiden kesken lämmittelyalueella! Mikäli 
joukkueen jäsen (mukaan lukien kisaaja, varahenkilö, spotteri, valmentaja tai huoltaja) käyttäytyy 
sopimattomasti, voidaan koko joukkueen lämmittely areena-alueella keskeyttää kisajärjestäjän 
toimesta.  
 

ILMOITTAUTUMINEN 
Jokaisesta seurasta saa ilmoittaa mukaan haluamansa määrän joukkueita kaikkiin sarjoihin. 
Katso maksimiosallistujamäärät sarjoittain voimassa olevista kilpailusäännöistä. 

Kilpailuihin tulee ilmoittautua tiistaihin 15.10.2019 klo 16.00 mennessä sähköisesti 

Surveypal-lomakkeella.  Lomake tulee olla lähetettynä määräaikaan mennessä. Mikäli 

ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ota yhteys Suomen Cheerleadingliiton toimistoon (p. 

0440750017, ma-pe 9-16). 

Alla linkki ilmoittautumislomakkeeseen: 

https://my.surveypal.com/Super-Cheer-2019--Kilpailuihin-ilmoittautumislomake 

Ohjeet lomakkeen täyttöön löytyvät SCL:n Extranetistä.  

Lähetetyn lomakkeen jälkeen on mahdollista saada kooste omaan sähköpostiin, ilmoitathan 

siis oman sähköpostiosoitteen lomakkeen lähettämisen jälkeen. Viimeisen ilmoittautumisajan 

jälkeen 24 tunnin kuluessa on mahdollista ilmoittautua kaksinkertaisella maksulla. 

Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. 

SCL ei ole vastuussa kadonneista ilmoittautumisista eikä ilmoittautumisista, jotka eivät tule 

perille. Ilmoittautuneille joukkueille lähetetään myöhemmin kilpailujärjestys, kilpailun aikataulu ja 

muu kilpailuinformaatio. 

PERUUTUSEHDOT 

Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti liittoon, ja sen on oltava perillä 

viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kilpailuja. Osallistumisen peruuttamisen voi tehdä maksutta 

kilpailuilmoittautumisen viimeiseen eräpäivään mennessä. Mikäli peruutus tehdään 14-30 vrk 

ennen tapahtumaa, palautetaan osallistumismaksusta 50 %. Mikäli peruuttaminen tapahtuu alle 

14 vrk tapahtumasta, osallistumismaksuja ei palauteta. Mahdollisesta osallistujan esteestä (esim. 

loukkaantuminen) on ilmoitettava kilpailun johtajalle välittömästi. 

 
OSALLISTUMISMAKSUT 
Super Cheer -kilpailujen osallistumismaksut ovat: 
 
- henkilömaksu 16 € /hlö 
- lisäsarja 10 € /hlö (Tämä maksu maksetaan kaikista sellaisista osallistujista, jotka osallistuvat 
useampaan kuin yhteen sarjaan. Lisäsarjamaksu koskee myös valmentajia, huoltajia ja 
spottereita.) 

https://my.surveypal.com/Super-Cheer-2019--Kilpailuihin-ilmoittautumislomake


Huom! Kaikilla ilmoitetuilla osallistujilla on oltava voimassa oleva SCL:n lisenssi, jotta joukkue voi 
osallistua kilpailusarjaan. 
 
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 tarkistaa, että kaikilla 
ilmoittautuneilla on voimassa oleva lisenssi. Mikäli seurassanne ei ole Suomisportin 
käyttäjätunnuksia, voitte pyytää hakemuksen seurakäyttäjäoikeuksille SCL:n toimistolta osoitteesta 
office@scl.fi. 
 
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 2019, 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 SCL kilpailulisenssi.  

 

SEURASIIRROT & MÄÄRÄAIKAISET SEURASIIRROT 
Seurasiirrolla tarkoitetaan urheilijan edustusoikeuden siirtämistä yhdestä SCL:n jäsenseurasta 
toiseen jäsenseuraan käynnissä olevan lisenssikauden aikana. Seurasiirroissa noudatetaan SCL:n 
seurasiirtomääräyksiä. Seurasiirto voidaan tehdä pysyvänä tai määräaikaisena. Suomen 
Cheerleadingliiton seurasiirtojen käsittely on siirtynyt sähköiseen muotoon 17.4.2019. Seurasiirrot 
tehdään Suomisportissa. 

SCL Seurasiirtomääräykset on luettavissa SCL:n nettisivuilta: https://scl.fi/harrastajalle/seurasiirrot/  

mailto:office@scl.fi
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Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot tulee olla hyväksyttynä ilmoittautumishetkellä, jotta 

urheilijalla on edustusoikeus uudessa seurassa. 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 & ARVOSTELUKAAVAKKEET  
Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt ja arvostelukaavakkeet 
2019, jotka löytyvät Suomen Cheerleadingliiton Internet-sivuilta jäsenten Extranetistä (www.scl.fi). 
Toivomme joukkueiden valmentajien varmistavan ohjelmiensa säännönmukaisuuden hyvissä ajoin 
ennen kilpailua SCL:n kilpailusäännöistä. 
 
VAPAAEHTOINEN TYÖNTEKIJÄ 
Jokaisen kilpailevan seuran tulee toimittaa tapahtumaan työntekijöitä kilpailupäivän ajaksi. 
Työntekijöille jaetaan tehtäviä kuten korutarkastus, tuomariavustaja, kisatoimisto, myyntipiste jne. 
Työntekijöiden tulee olla yli 16-vuotiaita. Ilmoitettava työntekijämäärä on sidottu osallistuvien 
henkilöiden lukumäärään kilpailupäivän aikana seuraavasti: 
 
Työntekijöiden määrä oman seuran osallistuvien määrään suhteutettuna: 

- 1-30 osallistujaa = 1 työntekijä 
- 31-69 osallistujaa = 2 työntekijää 
- yli 70 osallistujaa = 3 työntekijää 

 
Otattehan huomioon, että kaksipäiväisissä kilpailuissa ilmoitetaan työntekijät kummallekin päivälle 
erikseen sen mukaan, kuinka monta kilpailijaa on kyseisenä kilpailupäivänä! 
 
Seuratyöntekijät ilmoitetaan ilmoittautumislomakkeen välilehdellä kilpailuilmoittautumisen 
yhteydessä. Mikäli seura ei toimita yllä olevan laskelmanmukaista määrää työtekijöitä, niin seura 
velvoitetaan maksamaan muun työntekijän palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia 200 € 
/työntekijä. Mikäli seuran ilmoittama työntekijä ei ole paikalla sovittuna tapaamishetkenä tai ei 
hoida tehtäviään, lankeaa seuralle 200 € sakkomaksu. Mikäli seuran ilmoittama työntekijä on 
sairaana, tulee hänen tai seuran toimittaa yhden (1) viikon sisällä ko. henkilöstä sairaslomatodistus 
hänen työpäivältään SCL:n toimistolle tai muutoin seura on velvollinen maksamaan tuon 200 € 
sakkomaksun poissaolleesta työntekijästä. Jos joillakin seuroilla olisi halukkaita työntekijöitä 
enemmänkin, voimme mahdollisuuksien mukaan ottaa paikalle useamman henkilön. 
 
Epäselvyyksien välttämiseksi seuroja pyydetään ilmoittamaan vapaaehtoisrekryssään, mitä 
vapaaehtoisena töihin tuleminen tarkoittaa. 
 
Kerrottehan erikoistoivomukset jo ilmoittautumisvaiheessa! Vapaaehtoisen työntekijän työaika on 
noin 7-8 h ja se voi ajoittua kello 9.00-21.00 välille kilpailupäivänä. Tarkemmat työajat ja 
työohjeet ilmoitetaan työntekijöille viimeistään viikkoa ennen kilpailuja. Työntekijää 
ei voi vaihtaa kesken työvuoron. 
 
 
YLEISAVUSTAJA 
Ilmoittautumislomakkeella on jokaisen seuran mahdollista ilmoittaa mukaan kilpailutapahtumaan 
joukkueen huoltajiksi enintään kaksi (2) henkilöä yleisavustaja-nimikkeellä. Yleisavustajaksi 
nimetyllä henkilöllä ei tarvitse olla lisenssiä, eikä hän saa osallistua lajitoimintaan kuten 
valmentamiseen tai joukkueen spottaamiseen. Yleisavustajan osallistumismaksu on jäsenseuroilta 
50€/hlö.  

http://www.scl.fi/


REKISTERÖINTI 
Koko joukkueen ei tarvitse saapua rekisteröintiin. Rekisteröintiin varataan joukkueelle 
rekisteröintiaika. Rekisteröintiaika tulee varata ennakkoon 3.11.2019 mennessä Google docs-
lomakkeella:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jEsvQ_gZLUaRZ-
TnjpwL2lQUpOzwrUqTMFB3wmz3gyU/edit?usp=sharing 
 
Rekisteröityminen on auki vain rajatun ajan.  

Perjantaina 15.11. kello 18-20 

Lauantaina 16.11. kello 8.30-10.30 

Sunnuntaina 17.11. kello 9-11 

Kulkuluvat saa vasta rekisteröidyttyä. 

Joukkueen edustaja saapuu rekisteröintiin ja laskee rannekkeet sekä kuittaa osallistujien 
oikeellisuuden ennen kuin rannekkeet annetaan henkilölle. Rannekkeita ei saa jäädä jakamaan 
rekisteröintipisteelle, koska muu rekisteröinti ruuhkautuu tästä. Rannekkeet voi jakaa esimerkiksi 
hallin ulkopuolella.  

Rannekkeet on tarkistettava ja laskettava huolellisesti, sillä uusia rannekkeita ei jaeta päivän 
aikana. Mikäli ranneke rikkoutuu, sen voi vaihtaa vanhaa ranneketta vastaan. Työntekijät 
rekisteröityvät työvuoroon tullessaan Kisatoimistossa. 

Mikäli seuranne ei varaa rekisteröintiaikaa määräaikaan mennessä, rekisteröinti 
aikataulutetaan oman kilpailupäivän aamulle kilpailujärjestyksen mukaisesti. 

Rekisteröintiaikataulu lähetetään seuroihin viimeistään viikkoa ennen kilpailua. 
 
KISARUOKAILU 
Kilpailupäivänä on tarjolla lounas hintaan 11 € /hlö. Ruokailijoiden määrä on ilmoitettava 
ennakkoon ilmoittautumislomakkeella 15.10.2019 klo 16.00 mennessä. Mahdolliset 
erikoisruokavaliot on ilmoitettava samalla. Kisalounaita ei voi ostaa paikan päältä. 
 
Kisalounas sisältää noutopöydästä:   
 
La 16.11. 
 
Kanapasta 
Salaatti 
Leipä ja levite 
Vesi ja mehu 
 
Su 17.11. 
 
Kanapasta 
Salaatti 
Leipä ja levite 
Vesi ja mehu 
 
Ennakkotilatut lounasliput ovat noudettavissa kisatoimistosta kilpailupäivän aamuna. 
Lounaslippujen määrä tulee tarkistaa ennen niiden kuittaamista. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jEsvQ_gZLUaRZ-TnjpwL2lQUpOzwrUqTMFB3wmz3gyU/edit?usp=sharing
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Tilaukset tehdään joukkuekohtaisesti Surveypal-tilauslomakkeella 15.10.2019 kello 16.00 
mennessä.  
 
Tuotetilauslomake: 
https://my.surveypal.com/Kilpailuiden-tilauslomake--Super-Cheer-2019 
 
KISA-T-PAITA 
Viimeistele kisa-look virallisella kilpailujen t-paidalla! T-paitoja myydään kahdessa värissä: musta ja 
valkoinen. T-paita on unisex-malli Clique Basic T. Koot: lapset 130/140-150/160 cm ja aikuiset XS 
– XXL. Alla suuntaa antava kuva valkoisesta t-paidasta.  

 

 
 
Paidan hinta ennakkotilattuna on 15 € /kpl. 
 
T-paidat laskutetaan seuroittain ja ne ovat noudettavissa kisatoimistosta kilpailupäivänä. 
Vastaanotettavat ennakkotilaukset tulee tarkistaa paikan päällä ennen niiden kuittaamista. Paitoja 
on rajoitetusti myynnissä myös kisapaikalla. 
 
Tilaukset tehdään joukkuekohtaisesti Surveypal-tilauslomakkeella 15.10.2019 kello 16.00 
mennessä.  
 
Tuotetilauslomake:  
https://my.surveypal.com/Kilpailuiden-tilauslomake--Super-Cheer-2019 
 
MAJOITUS  
SCL ei ole varannut majoituskiintiöitä. 
 
TSEMPPARIJENGI 
Super Cheer-kilpailussa palkitaan jälleen Minien Tsempparijengi (Most Spirited Team) 
kiertopokaalilla. Jokaisella osallistuvalla minijoukkueella on käytössään yksi (1) ääni ja äänestys 
tapahtuu Kisatoimistossa päivän aikana. SCL toivoo, että minien valmentajat ohjaavat lapsia tämän 
äänestyksen kautta hyviin käytöstapoihin, toisten tsemppaamiseen, kisapäivästä nauttimiseen ja 
iloiseen käytökseen päivän aikana. Kuka on tänä vuonna eniten toisia tsemppaava, iloinen ja 
kohtelias, kenellä on eniten spirittiä? 
 
 

https://my.surveypal.com/Kilpailuiden-tilauslomake--Super-Cheer-2019
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PÄÄSYLIPUT 
Lisätietoja lipunmyynnistä julkaistaan SCL:n nettisivuilla ja Facebookissa lähempänä ajankohtaa. 
 
LÖYTÖTAVARAT 
Kilpailuiden löytötavaroista vastaa Suomen Löytötavarapalvelu.  

Kilpailuissa kadonneet tavarat tulee viedä Kisatoimistoon, jossa niitä säilytetään koko tapahtuman 

ajan.  

Tapahtuman jälkeen maanantaina löytötavarat toimitetaan Suomen Löytötavarapalveluun Vallilaan, 

os. Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki Puhelinpalvelu 0600 41006 (1,97 €/min + pvm), ma-pe 10-18, 

la 10-14. 

Huomaattehan, että SCL ei vastaa kilpailujen jälkeen löytötavaroihin liittyviin kysymyksiin. 

KILPAILIJAKATSOMO 
Kilpailijat voivat katsoa suorituksia kilpailijakatsomosta, muissa katsomoissa oleminen ilman 
pääsylippua on kielletty. Kilpailusuorituksia pääsee katsomaan vain omana kilpailupäivänään 
osallistujarannekkeella. Omana kilpailupäivänään saa katsomossa olla koko päivän, kilpailupäivän 
osiin jakamisesta huolimatta. 
 
BUSSIKUSKIT 
Muistattehan tilata bussikuljettajille yleishuoltaja-rannekkeet ja kisalounaan, jos haluatte tarjota 
heille pääsyn Energia Areenan tiloihin. 
 
TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
 
15.10.2019  Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot oltava kunnossa 
 
15.10.2019 Viimeinen ilmoittautumispäivä, kisaruokailut ilmoitettava, seuratyöntekijät 

ilmoitettava, kisapaitojen ennakkotilaus tehtävä  
 
3.11.2019 Viimeinen päivä lähettää kilpailumusiikki ennakkoon ja varata rekisteröintiaika 
 
 
YHTEYSTIEDOT 
 
Kilpailuilmoittautuminen ja kilpailun yleiset 
järjestelyt 
Josefina Palvalin 
SCL tapahtumakoordinaattori 
Puh: 044 075 0017 
sähköposti: josefina.palvalin@scl.fi 
 
SCL lisenssit ja seurasiirrot  
Kiia Kontturi 
SCL järjestösihteeri 
Puh: 050 525 5705 
sähköposti: office@scl.fi 
 
 
 

mailto:office@scl.fi


Tuomarointi- tai kaavakekysymykset 
Tuomarivaliokunta 
sähköposti: tuomarivaliokunta@scl.fi 

Vapaaehtoistyöntekijät ja ennakkorekisteröintitoiveet: 

Josefina Palvalin 
SCL tapahtumakoordinaattori 
Puh: 044 075 0017 
sähköposti: josefina.palvalin@scl.fi 
 

 

Seuraa meitä myös sosiaalisen median kanavissa ja ota käyttöön kilpailujen hashtag 
#supercheer2019 

 

  Suomen Cheerleadingliitto – SCL  
 

  suomencheerleadingliitto 
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