
 
 

 
KILPAILUKUTSU SM 2020 

 
Tervetuloa kilpailemaan vuoden 2020 

Cheerleadingin Suomen Mestaruus -kilpailuihin 
Helsingin Jäähallille! 

 
 
Aika: Lauantai 14.12.2019, Aikuisten ja junioreiden SM 2020 -kilpailut  
 
Paikka: Helsingin Jäähalli, Nordenskiöldinkatu 11–13  
 
Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt 2019,  
jotka löytyvät Suomen Cheerleadingliiton nettisivuilta ja SCL:n Extranetistä. 
 
 
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 
 
Sarjat kilpaillaan lomittain kahdella alustalla. Kilpailussa ei ole virallista kenraaliharjoitusta.  
 



OSALLISTUMISOIKEUS  
SM-finaalin kilpailusarjoihin voivat ilmoittautua vain karsintakilpailujen perusteella 
osallistumisoikeuden saavuttaneet joukkueet.  
 
ILMOITTAUTUMINEN  
Kilpailuihin tulee ilmoittautua keskiviikkoon 20.11.2019 klo 16.00 mennessä sähköisesti 
Surveypal-lomakkeella. Lomake tulee olla lähetettynä määräaikaan mennessä. Mikäli 
ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ottakaa yhteys Suomen Cheerleadingliiton toimistoon (p. 
0440750017, ma-pe 9-16). 
 
Alla linkki ilmoittautumislomakkeeseen: 
https://my.surveypal.com/SM-kilpailut-2020---Kilpailuihin-ilmoittautumislomake 
 
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. 
 
Jos lomakkeen täyttämisessä on epäselviä kohtia – ottakaa heti yhteyttä SCL:n toimistoon, koska 
ilmoittautumisaikaa on vain noin viikko. Sähköposti: josefina.palvalin@scl.fi tai puh. 044-0750017.  
 
OSALLISTUMISMAKSUT  
- Henkilömaksu 20 € / ilmoitettu henkilö 
- Lisäsarjamaksu 15 € / useampaan kuin yhteen sarjaan ilmoitettu henkilö 
(Tämä maksu maksetaan kaikista sellaisista osallistujista, jotka osallistuvat useampaan kuin yhteen 
sarjaan. Lisäsarjamaksu koskee myös valmentajia, huoltajia ja spottereita.) 
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, syntymäajat 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. 
 
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. 
 
LISENSSIT  
Jokaisella ilmoittautuneella tulee olla voimassa oleva A-, B-, C- tai vakuutukseton lisenssi. 
Valmentajana tai huoltajana ilmoitetuilla henkilöillä voi olla edellä mainittujen lisenssien lisäksi 
myös valmentajalisenssi, jolla ei voi osallistua kilpailualustalla tapahtuvaan toimintaan.  
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 pistokokein.  
 
Mikäli tulee ilmi, että henkilö on osallistunut kilpailuun ilman kilpailutoiminnan kattavaa lisenssiä, 
jäsenseuralle voidaan määrätä kurinpidolliseksi seuraamukseksi sakko.  

Kaikilla osallistujilla tulee olla SCL:n kilpailulisenssi.  

 
SEURASIIRROT JA 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/  

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. 
 
REKISTERÖITYMINEN  
Jokaiselle joukkueelle ilmoitetaan saapumisaika, jolloin joukkueen edustajan on saavuttava 
rekisteröintiin. Kilpailun tiloihin pääsee vasta, kun rannekkeet on kiinnitetty osallistujien ranteisiin.  



HUOM! Koko joukkueen ei tarvitse saapua rekisteröintiin. 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. 

Ennakkorekisteröityminen järjestetään perjantai-iltana 13.12.2019 klo 17.30-20 kisainfossa 
ilmoitettavassa sijainnissa Helsingin keskustassa. Rekisteröinti jatkuu lauantaiaamuna Helsingin 
Jäähallin D-ovilla, mutta toivomme, että mahdollisimman moni joukkue käyttäisi 
ennakkorekisteröitymismahdollisuutta hyväksi. Mikäli seuranne ei varaa rekisteröintitoivetta 29.11. 
mennessä, rekisteröinti aikataulutetaan kilpailupäivälle. Rekisteröintiaikaa ei voi muuttaa. 

Rekisteröintiajan voi varata oheiselta Google-lomakkeelta: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EzWhcrSniF-wblEz1XTbjYfFJy2IBGJQCGUs7tzw-
NY/edit?usp=sharing 
 
ALUSTAVA AIKATAULUARVIO 
Kilpailukutsun liitteenä on alustava aikatauluarvio, josta löytyvät kellonajat lämmittelylle, 
korutarkastukselle ja kilpailusuoritukselle. Alustava aikataulu on tehty SM-karsintakilpailuiden 
tulosten perusteella. Huomioittehan, että aikataulu on arvio ja saattaa muuttua 
kilpailuilmoittautumisen päätyttyä. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. 
 

 
 
KILPAILUALUEET  
Kilpailualue kaikissa kilpailusarjoissa on 14 x 16 m. Alla on havainnollistamiskuvat kilpailualustoista. 
 



Tanssisarjojen alustana kilpailussa on musta tanssimatto. Tanssimatto koostuu 2 m leveistä ja 14 
m pitkistä kaistaleista, joita tulee yhteensä 8 kpl. Matto on väriltään musta ja kaistojen kiinnityksen 
teipit ovat mustat (katso kuva May Madness-kilpailun matosta).  
 

 
Cheersarjojen alustana kilpailussa on cheer-matto (katso kuva May Madness-kilpailun matosta). 
 

 
 
AREENAAN TUTUSTUMINEN JA MUSIIKIN KOKEILEMINEN 
Joukkueet voivat tulla tutustumaan kilpailuareenaan ja kokeilemaan musiikkia lauantaina 
14.12.2019 klo 10:30-11:30.  
 
Tutustumisen aikana cheer-joukkueilla on mahdollisuus kokeilla korkeutta vaativia ohjelman 
elementtejä areenalla. Tämän lisäksi F-aulaan (3.kerros) on rajattu tila korkeiden heittojen 
lämmittelyä varten. Aulassa on sementtilattia, joten harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla. F-aulan 
tila on käytettävissä koko kisapäivän ajan. 
 
Areenalla sijaitseva tanssimatto on tanssisarjojen kilpailijoiden kokeiltavissa kisapäivänä samaan 
aikaan eli klo 10:30-11:30. Lämmittelyalueella alustana on tanssimatto. 
 
Huomioittehan, että samaan aikaan areenalla joukkueet kokeilevat musiikkejaan. 
 
MUSIIKIN SOITTAMINEN 
Musiikin soittamiseen tarjotaan kaksi vaihtoehtoa: 
1. CD  
2. Puhelimelta toistaminen (AUX) piuhan avulla.  



 
Huomioittehan, että musiikinsoiton teknikoilla on käytössään vain yleisimpiin puhelimiin sopivat 
adapterit. Huolehdithan siis itse mukaan adapterin, jos epäilet ettei siihen sovi kaikki. 
 
RUOKAILU  
Jäähallilla on tarjolla lounas ja päivällinen kilpailupäivänä hintaan 12,00 € / kpl. Lounaat tilataan 
Surveypal-lomakkeella keskiviikkoon 20.11.2019 klo 16.00 mennessä, myös mahdolliset 
erikoisruokavaliot on ilmoitettava samalla. Lounasta on tarjolla alustavan aikataulun mukaan klo 
10.30-14.30. 
 
Lounas sisältää:  
Leipää ja levitettä (L)  
Vihersalaattia (M,G) 
Pasta Bolognese (M,G) 
Kasvisvaihtoehtona: Pastaa ja soija-Bolognese (M,G) 
Ruokajuomana tarjolla jäävettä 
 
Päivällinen tilataan Surveypal-lomakkeella keskiviikkoon 20.11.2019 klo 16.00 mennessä, myös 
mahdolliset erikoisruokavaliot on ilmoitettava samalla. Päivällistä on tarjolla alustavan aikataulun 
mukaan klo 16.00-18.00. 
 
Päivällinen sisältää:  
Leipää ja levitettä (L)  
Vihersalaattia (M,G) 
Curry-kanakastike ja riisiä (M,G) 
Kasvisvaihtoehtona: Curry-kasvispata (M,G) 
Ruokajuomana tarjolla jäävettä 
 
Ruokailuja EI VOI tilata enää tämän jälkeen, vaan KAIKKI ruokailut on tilattava ennakkoon. 
Tilaukset tehdään joukkueittain ja ne ovat sitovia. 
 
Alla olevasta linkistä pääset tilaamaan ruokailut ja t-paidat:  
https://my.surveypal.com/Kilpailuiden-tilauslomake--SM-kilpailut-2020 

 
TILAA SM-KILPAILUJEN VIRALLINEN KISA-T-PAITA 

Virallisen kisa t-paidan voi myös tilata ennakkoon, jolloin paidat ovat seuran noudettavissa 
kisatoimistosta kilpailupäivänä. Paidan etupuolelle painetaan kilpailujen logo, ja takapuolelle SM 
2020 -finaaliin osallistuvat seurat. Paidat ovat tilattavissa valkoisena ja mustana. Paidan hinta on 
15 € / kpl. 
 
Tilaukset tehdään joukkuekohtaisesti Surveypal-lomakkeen kautta 20.11.2019 mennessä. T-paidat 
laskutetaan seuroittain. Vastaanotettavat ennakkotilaukset tulee tarkistaa paikan päällä ennen 
niiden kuittaamista. Paitoja on rajoitetusti myynnissä myös kisapaikalla. 
 
Alla olevasta linkistä pääset tilaamaan ruokailut ja t-paidat: 



https://my.surveypal.com/Kilpailuiden-tilauslomake--SM-kilpailut-2020 
 
TYÖNTEKIJÄT  
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 
 
Seuratyöntekijät ilmoitetaan ilmoittautumislomakkeen välilehdellä kilpailuilmoittautumisen 
yhteydessä. Mikäli seura ei toimita yllä olevan laskelman mukaista määrää työtekijöitä, 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 
työntekijänä töihin tuleminen tarkoittaa: 
 
Työvuorojen ja -pisteiden suhteen on kaikki toivomukset esitettävä jo ilmoittautumisvaiheessa. 
Työntekijöiden on varauduttava olemaan käytettävissä koko kilpailupäivän ajan klo 
8.00-22.00. Työvuoro kestää max. 8 h. Jälkeenpäin on mahdotonta muuttaa useiden 
kymmenien työntekijöiden vuoroja ja pisteitä. Poikkeustapaukset sovitaan erikseen. 
Tarkemmat työajat ja työohjeet ilmoitetaan työntekijöille ilmoittautumisten päätyttyä ennen 
kilpailuviikonloppua. Työntekijää ei voi vaihtaa kesken työvuoron. 
 
JOUKKUEILTA TIEDOT TEOSTOA VARTEN 
SM-finaalissa kilpailevien joukkueiden on ilmoitettava Teosto-tietonsa (kilpailumusiikin esittäjä, 
kappale, kesto, albumi ja monesko kappale albumilla sekä joukkueen nimi, kilpailusarja, 
valmentajat sekä mahdolliset ulkopuoliset koreografit) liiton toimistolle 29.11.2019 klo 14:00 
mennessä. Lähetä tiedot Surveypal-lomakkeen kautta.  
 
Teosto-tiedot tarvitaan YLE:n televisiointia varten ja mikäli joukkue ei toimita yllä mainittuja 
tietoja, ei heidän kilpailuesitystään voida kuvata televisiokoosteeseen. Kaikkia kilpailuohjelmia ei 
ehditä näyttää televisiossa, mutta kaikkien kilpailevien joukkueiden tulee siitä huolimatta toimittaa 
Teosto-tietonsa SCL:lle. Tämä koskee siis KAIKKIA kilpailevia joukkueita. 
 
Yle toivoo joukkueilta myös taustatietoja:  



1) valmentaja(t) ja heidän uransa lajin ja joukkueen parissa  
2) joukkueiden aiempi menestys SM-kisassa sekä mahdollisesti myös EM- tai MM-kisassa 
3) joukkueen tavoite/ikärakenne (esimerkiksi suuri osa joukkueesta on ensimmäistä vuotta 
aikuisten kisassa tai suuri osa on viimeistä vuotta, tavoitteena MM-kisa tai vastaavia huomioita) eli 
kaikenlainen sellainen tieto, joka joukkueiden mielestä on tärkeää  
4) tietoa seurasta  
5) tietoa musiikin tekijästä / miksaajasta 
 
Alla linkki Surveypal-lomakkeelle antamaan tiedot Teostoa varten:  
https://my.surveypal.com/SM-kilpailut-2020---Teosto 
 
CHEER-TUOTTEITA MYYNNISSÄ  
SM-kisoissa on tuttuun tapaan myös cheer-tuotteiden myyjiä, joten mukaan kannattaa varata 
aikaa ja käteistä ostoksia varten. Myyntipöydät löytyvät jäähallin pääsisäänkäyntien puoleiselta 
käytävältä.  
 
ANTIDOPING JA ERIVAPAUDET 
Muistutus loppuvuoden kilpailujen osalta antidopingiin ja erivapauksiin liittyen. 
Urheilijan tulee aina ensisijaisesti pyytää lääkäriltä sallittujen aineiden mukaista hoitoa. Mikäli 
terveyden ylläpitoon tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan 
hakea erivapautta. ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse 
hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea 
erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on 
ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet. 
 
HUOM! Kertaluontoisissa lääkityksissä (esimerkiksi flunssalääke) urheilijan tulee hakea erivapaus 
etukäteen. Erivapaus tulee hakea hyvissä ajoin, jotta erivapauslautakunta ehtii käsitellä asian 
ajoissa. Erivapauden hakeminen on urheilijan omalla vastuulla. 
Antidopingiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä liiton lajikoordinaattoriin 
(jani.jarvelin@scl.fi) tai suoraan Suomen Antidopingtoimikuntaan. 
 
Antidoping asioista löydät tietoa SCL:n internetsivuilta tai osoitteesta www.suek.fi  
 
TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT  
20.11.2019 klo 16.00 mennessä viimeinen ilmoittautumispäivä + seurasiirrot oltava kunnossa 
20.11.2019 Kisaruokailut, seuratyöntekijät ja kisapaitojen ennakkotilaus ilmoitettava 
29.11.2019 klo 14.00 mennessä kilpailevien joukkueiden teostotiedot ilmoitettava 
29.11.2019 Rekisteröintiaika kirjattava Google-lomakkeelle 
 
YHTEYSTIEDOT  
Kilpailujen johtaja, kilpailujärjestelyt ja ilmoittautuminen:  
Josefina Palvalin SCL tapahtumakoordinaattori  
Puh: 044 075 0017  
sähköposti: josefina.palvalin@scl.fi    



SCL lisenssit: 
Kiia Kontturi, SCL järjestösihteeri 
Puh: 050-525 5705  
sähköposti: office@scl.fi   
 
Tuomarointi- tai arvostelukaavakekysymykset 
Tuomarivaliokunta 
e-mail: tuomarivaliokunta@scl.fi 
 
 

 
Seuraa meitä myös sosiaalisen median kanavissa  

 

  Suomen Cheerleadingliitto – SCL  

  suomencheerleadingliitto 


