
      

 

KILPAILUIDEN HAKEMINEN 

Pitkin vuotta järjestetään useita kilpailutapahtumia eritasoisille harrastajille liiton ja jäsenseurojen 
yhteistyönä. Suomen Cheerleadingliiton alaisia kilpailuita voivat järjestää Suomen Cheerleadingliiton 
jäsenseurat. Kilpailujen järjestäminen on hyvä promootio lajin ja seuran esille tuomiseksi omalla 
paikkakunnalla ja lisäksi kisajärjestäminen on oiva rahankeräys keino omaan seuratoimintaan. Kilpailuiden 
järjestäminen lisää myös yhteisöllisyyttä seuran sisällä.   

Kilpailun järjestäjän pitää perehtyä järjestämisohjeisiin ja varmistaa riittävät toiminnalliset ja taloudelliset 
resurssit kilpailun järjestämiselle ennen kilpailujen hakemista. 

Suomen Cheerleadingliitto määrittelee kilpailujen ajankohdat ja myöntää kilpailut seurojen tai 
seurayhtymien yhteistyössä järjestettäväksi. Kirjallinen hakemus tulee toimittaa määräaikaan mennessä 
Surveypal-lomakkeen kautta.  

Vuosittain seurojen haettavana ovat: 

Syyskilpailut 
SM-karsintakilpailut 
Winter Wildness -kilpailut 

Eteläisen alueen aluekilpailu  
Lounaisen alueen aluekilpailu 
Pirkanmaa–Hämeen alueen aluekilpailut  
Kaakkoisen alueen aluekilpailut 
Itäisen alueen aluekilpailut 
Pohjoisen alueen aluekilpailut 

SEURAYHTEISTYÖ KILPAILUIDEN HAKEMINEN JA JÄRJESTÄMINEN  

 
Syyskilpailut Syyskilpailut on perinteinen syksyn kilpailukauden avaustapahtuma, jonne 

kokoontuvat vuosittain kaikenikäiset harrastajat lapsista aikuisiin. Sarjoja onkin 
tarjolla näissä kilpailuissa suuri määrä. Näissä kilpailuissa lasten joukkueet 
testaavat Super Cheer-ohjelmaansa ensimmäistä kertaa ja saatetaanpa 
yhdistetty- ja aikuisten sarjoissa nähdä SM-kilpailujen kärkijoukkueitakin 
avaamassa omaa kilpailukauttaan. Osallistujia kilpailussa noin 1700 hlö.  

 
Winter Wildness Winter Wildness-kilpailu on aloittelija-sarjojen oma syyskauden päätapahtuma, 

jossa järjestetään kilpailusarjat kaikille ikätasoille. Alkeissarjojen huiman kasvun 
myötä kilpailua voi hakea nykyään joko yksi- tai kaksipäiväisenä. Mikäli seura 
haluaa järjestää kilpailun yksipäiväisenä, tulee kilpailupäivän olla lauantai. 
Osallistujia kilpailussa noin 2100 hlö.  

 



SM-karsintakilpailut SM-karsintakilpailuissa kilpaillaan pääsystä lajin vuotuiseen päätapahtumaan, 
Cheerleadingin SM-finaaliin. SM-karsintakilpailuissa voi nähdä kattavan 
läpileikkauksen suomalaisesta cheerleadingistä – ja tietysti paikalla ovat myös 
Suomen huippujoukkueet! Osallistujia kilpailussa noin 1800 hlö.  

 
Haettavissa olevien kilpailuiden päivämäärät 
 

  2019 

Syyskilpailut 
10.-11.10.2020 (tai 

yksipäiväinen) 

SM-karsinnat 
7.-8.11.2020 (tai 
yksipäiväinen) 

Winter Wildness 
28.11.-29.11.2020 (tai 

yksipäiväinen) 

 
Seurayhteistyö kilpailuja voi hakea joko yksi- tai kaksipäiväisenä. Mikäli seura haluaa järjestää kilpailun 
yksipäiväisenä, tulee kilpailupäivän olla lauantai. 
 
Aluekilpailut ovat haettavissa keväälle ja syksylle. Aluekilpailua ei voi hakea samalle viikonlopulle liiton 
seurayhteistyö kilpailuiden kanssa.  
 
Kuinka haetaan? Seura jättää hakemuksen kilpailujen järjestämisestä hakulomakkeen avulla. Kun 

seura saa kilpailut järjestettäväkseen, tehdään tämän jälkeen yhteistyösopimus 
liiton ja seuran välille, jossa määritellään tapahtuman järjestämiseen liittyvät 
vastuut ja velvoitteet. 

 
Muuta huomioitavaa - vastuut ja velvoitteet 
 
Järjestävä seura 

• huolehtii kilpailun yleisistä järjestelyistä 
• huolehtii paikan, äänentoiston ja kilpailualustojen vuokrauksesta sekä näiden 

kustannuksista 
• huolehtii riittävästä työvoimasta (mm. lipunmyynti, järjestysmiehet, 

toimitsijat, juonto) ja näiden kustannuksista 
• huolehtii ensiapupäivystyksen kilpailujen sekä mahdollisten aamuharjoitusten 

ajaksi ja vastaa tämän kustannuksista 
• huolehtii, että kilpailun järjestämiseen tarvittavat luvat ja vakuutukset ovat 

kunnossa 
• tekee halutessaan ehdotelman kilpailtavista sarjoista 
• lähettää kilpailuinfon kilpailuun ilmoittautuneille 
• hoitaa kilpailupäivän rekisteröinnin yhdessä liiton edustajan kanssa 

• hoitaa tuomareiden päiväruokailun, jonka SCL kustantaa 
• toimittaa kunniakirjat osallistuville joukkueille 1 kunniakirja / joukkue 
• halutessaan tarjoaa kilpailijoille ruoka- ja majoitusmahdollisuuksia 
• halutessaan järjestää tapahtuman tuote- ja kahviomyyntiä tms. 
• halutessaan palkitsee joukkueet mitalein tms. ja tällöin huolehtii 

palkintokustannuksista näiden osalta 
• saa tapahtuman tulot itselleen toiminnoista, joita tapahtumassaan järjestää 

(lipunmyynti, tuote- ja kahviomyynti, majoitus- ja ruokailupalvelut, 
myyntipöytien vuokraus, käsiohjelmien myynti / mainospaikkamyynti, 
tapahtumavideon myynti jne.) 

 
Suomen Cheerleadingliitto 

• päättää kilpailun sarjat ehdotelman pohjalta 
• lähettää kilpailukutsun 
• vastaanottaa ilmoittautumiset ja tarkistaa niiden oikeellisuuden  
• arpoo kilpailujärjestyksen 
• toimittaa paikalle tarvittavan määrän tuomareita 



• kustantaa tuomariston matkat, ruokailun, majoitukset ja palkkiot 
• toimittaa paikalle liiton / kilpailuvaliokunnan edustajan avustamaan 

toimitsijatehtävissä (rekisteröinti) ja kustantaa tämän matkat, ruokailun ja 
majoituksen 

• toimittaa paikalle palkinnot 

• laskuttaa kilpailujen osallistujamaksut ja hyvittää järjestävälle seuralle 
osuuden 

• halutessaan saa tapahtumasta maksuttoman myyntipöydän mahdollisia 
myyntituotteita varten, mutta liiton tuotemyynti ei saa tuottaa järjestävän 
seuran tuotemyynnille haittaa (esim. täysin samanlaiset myyntituotteet) 

 
 

ALUEKILPAILUJEN HAKEMINEN JA JÄRJESTÄMINEN  
 
Vuonna 2017 aloitettiin alueellinen kilpailutoiminta kolmella (3) alueella (Pirkanmaa-Kanta- Häme, Itäinen 
ja Pohjoinen).  
 
Jokaiselle alueelle on haettavissa kahdet aluekilpailut per vuosi. Aluekilpailut on järjestettävä keväällä 
maaliskuu-toukokuussa tai syksyllä lokakuu-joulukuussa. Aluekilpailua ei voi hakea samalle viikonlopulle 
liiton kilpailuiden kanssa. Aluekilpailua ei voi hakea samalle viikonlopulle liiton seurayhteistyö kilpailuiden 
kanssa. 
 
Alueelliset kilpailut on tarkoitettu vastaamaan alueiden omia tarpeita ja täydentämään kilpailukalenteria. 
Aluekilpailut ovat kevytrakenteisia ja lähellä seuroja. Tarkoituksena on tarjota seuroille 
varainkeruumahdollisuus sekä pienentää kilpailumatkojen kuluja. 

 
Alueellinen kilpailutoiminta on Suomen Cheerleadingliiton taloudellisesti tukemaa toimintaa, joka 
toteutetaan kunkin alueen seurojen itse organisoimana. Tavoitteena on, että jokaisella viidellä alueella 
järjestetään vuonna 2020 ainakin yhdet aluekilpailut. Vuonna 2020 järjestetään siis maksimissaan 10 
aluekilpailut. 
  
Aluekilpailuja voi hakea joko yksittäinen alueen seura tai kaksi alueen seuraa yhdessä. Mikäli kaksi alueen 
seuraa hakee kilpailuja yhdessä, Suomen Cheerleadingliitto tarjoaa valmiin sopimuspohjan koskien yhteistä 
kilpailuiden järjestämistä.  
  
 
Kuinka toimitaan? 
 
Seura jättää hakemuksen kilpailujen järjestämisestä hakulomakkeella. Hakuajan päätyttyä 
tapahtumakoordinaattori tekee esityksen konsultoiden aluevastaavia. Esityksen kilpailuiden järjestäjistä 
hyväksyy liiton hallitus.  Kaikille hakeneille seuroille ilmoitetaan tuloksesta heti päätösten tekemisen 
jälkeen. 
 
Kun seura saa kilpailut järjestettäväkseen, tehdään tämän jälkeen yhteistyösopimus liiton ja seuran välille, 
jossa määritellään tapahtuman järjestämiseen liittyvät vastuut ja velvoitteet. 
 
Suomen Cheerleadingliiton kilpailusäännöt sekä kurinpitosäännöt ovat voimassa normaalisti alueellisessa 
kilpailutoiminnassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muuta huomioitavaa - vastuut ja velvoitteet 
 
Järjestäjä 

• sitoutuu järjestämään Kilpailut sovittuna ajankohtana hakemuksen osoittamassa paikassa ja 
vastaa kokonaisuudessaan kaikista Kilpailuun liittyvistä järjestelyistä sisältäen ilmoittautumisten 
vastaanottamisen ja rekisteröinnin järjestämisen; 

• vastaa Kilpailuihin liittyvistä kuluista lukuun ottamatta SCL:n velvollisuuksiin kuuluvia 
kustannuksia, ellei asiasta sovita erikseen SCL:n kanssa; 

• saa kaikki Kilpailujen tulot itselleen ymmärtäen kuitenkin, että Kilpailun turvallisuuteen liittyvät 
elementit, kuten lämmittely, on oltava osallistujille maksutonta; ja 

• hoitaa kilpailupaikalle tarvittavan määrän ensiapuhenkilökuntaa harjoitteluajan alusta Kilpailun 
loppuun saakka. Ensiapuhenkilöstön määrä tulee mitoittaa tapahtuman laajuuden, riskiarvion 
sekä osallistuja- ja yleisömäärän mukaisesti; 

• vastaa siitä, että Kilpailuissa on vähintään seuraavat toimihenkilöt ja henkilömäärät: 
 

• 2-5 tuomaristoavustajaa 
• 2 ajanottajaa 
• tuloslaskennasta vastaava IT-tukihenkilö 
• 1-2 asujen/korujen tarkastajaa 
• 1-2 ilmoittautumisten vastaanottajaa (rekisteröityminen)  
• 1 musiikkilaitteiden hoitaja 
• 1 Kilpailunjohtaja 

• tarvittava ja viranomaisen määräämä lukumäärä järjestysmiehiä   
• muuta henkilökuntaa kilpailujen sujuvuuden varmistamiseksi 

 
• hoitaa kilpailupaikalle Kilpailun tuomareille riittäväksi katsottavan lounaan, sekä välipalaa ja 

virvokkeita, joiden kustannuksista vastaa SCL. Järjestäjän tulee toimia SCL:n määrittämän 
budjetin puitteissa; 

• huolehtii, että Kilpailun järjestämiseen tarvittavat luvat ja vakuutukset ovat kunnossa (ilmoitus 
yleisötilaisuudesta yms.) ja on vastuussa Kilpailussa noudatettavasta turvallisuudesta; 

• luovuttaa SCL:n käyttöön pyydettäessä kaksi (2) pääsylippua tapahtumaan. 
 
Suomen Cheerleadingliitto 
 

• lähettää kilpailukutsun; 
• nimittää Kilpailun tuomarit ja juryn; 
• hyväksyy järjestettävän Kilpailun kilpailusarjat; 
• maksaa kaikkien tuomareiden matka-, ruoka- ja majoituskulut; 
• nimittää henkilön mahdollisten lisenssien pistotarkastusten tekemistä varten; 
• vastaa Kilpailujen tuomarointiin tarvittavan tekniikan järjestämisestä ja sen kustannuksista sekä 

tuomariston teknisestä tuesta; ja 
• toimittaa Järjestäjälle aluekilpailuiden pop up-seinät ja vastaa kuljetusten kustannuksista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



KILPAILUIDEN HAKUAIKA  

 
Seura yhteistyö kilpailut ja aluekilpailut haetaan seuraavalle kalenterivuodelle edellisen vuoden syyskuun 
loppuun mennessä ja ne myönnetään edellisen vuoden lokakuun loppuun mennessä. Seura jättää 
hakemuksen kilpailujen järjestämisestä hakulomakkeella. Hakuajan päätyttyä tapahtumakoordinaattori 
tekee esityksen konsultoiden aluevastaavia. Esityksen kilpailuiden järjestäjistä hyväksyy liiton hallitus.  
Kaikille hakeneille seuroille ilmoitetaan tuloksesta heti päätösten teon jälkeen. 
 
Suomen Cheerleadingliitto määrittelee kilpailujen ajankohdat ja myöntää kilpailut seurojen tai 
seurayhtymien yhteistyössä järjestettäväksi. 
 
Kun seura saa kilpailut järjestettäväkseen, tehdään tämän jälkeen yhteistyösopimus liiton ja seuran välille, 
jossa määritellään tapahtuman järjestämiseen liittyvät vastuut ja velvoitteet. 
 
Suomen Cheerleadingliiton kilpailusäännöt sekä kurinpitosäännöt ovat voimassa normaalisti alueellisessa 
kilpailutoiminnassa. 
 
 

HAKEMUS  
 
Kilpailuita pääset hakemaan Surveypal-lomakkeella:  
https://my.surveypal.com/Kilpailuiden-hakulomake-2020  
 

Kilpailuiden hakemislomakkeessa kysytään seuraavia asioita:  
  
Kilpailun ajankohta 

• paikkakunta 
• mahdolliset hallivaihtoehdot 
• päivämäärä(t), jotka seura on tiedustellut vapaina oleviksi / tehnyt alustavan 

varaukset 
Kilpailupaikka 

• kilpailijakapasiteetti max. 
• pukuhuonetilat, määrä 
• lämmittelytilat 
• maton ja parkettialustan saatavuus tilaan 
• musiikintoisto 
• tuomari- ja toimitsijatilat (tuomarihuone, tilat toimitsijoille) 
• katsomotilat max. 

Käytännön järjestelyt 
• vapaaehtoisten saatavuus 
• toimitsijoiden / tuomareiden ruokailu 
 

Seuran muut mahdolliset kilpailijoille tarjoamat palvelut 
 

• majoitusvaihtoehdot (koulumajoitus, mahdolliset yhteistyöhotellit) 
• kahvio 
• kilpailijoiden ruokailumahdollisuus 
• tuotemyynti 

• muuta 
 
 
 
 
Hakemukset arvioidaan seuraavin kriteerein: 
 

• Tilojen soveltuvuus ja riittävyys kilpailuiden järjestämiselle (sis. lämmittelyn) 

https://my.surveypal.com/Kilpailuiden-hakulomake-2020


• Onko varaus jo tehty ja miten ajankohta sopii yhteen muiden samana 
vuonna järjestettävien kilpailuiden kanssa 

• Järjestelytoimikunnan riittävä kokoonpano 
• Mahdolliset lisäpalvelut kilpailijoille 
• Kilpailuiden sijainti 
• Hakemuksen laatimisen suunnitelmallisuus 

 
Järjestämisoikeutta myönnettäessä valinta tehdään osallistujien etua ajatellen ja cheerleadingiä sekä 
cheerleadingkilpailuiden kehittymistä edistäen. Hakemukset pisteytetään valintakriteeristön mukaisesti ja 
eniten pisteitä saaneelle hakemukselle tarjotaan järjestämisoikeutta hakemaansa kilpailuun.  
 
Liite: Valintakriteeristö seurayhteistyö- ja aluekilpailuiden valinnassa 
 

KILPAILUN JÄRJESTÄMISMAKSU 

Kilpailun järjestäjän tulee maksaa Suomen Cheerleadingliitolle järjestämismaksua liiton myöntämistä 

kilpailuista. Lisäksi SCL tukee kilpailuiden järjestämistä seuraavasti:  

Aluekilpailut 

• Osallistumismaksu vakio 12€/osallistuja, SM-sarjat 18€/osallistuja ja lisäsarjamaksu 5€. 
• Liitto ottaa osallistumismaksusta 25%. 
• Liitto maksaa: 

• Tuomareiden palkkiot (yksi paneeli) 
• Tuomareiden matkat 
• Tuomareiden muut kulut 
• Aluekilpailuiden muut kulut mm. postitus 

Seurayhteistyökilpailut 

• Osallistumismaksu vakio 16€/osallistuja, SM-sarjat 18€/osallistuja ja lisäsarjamaksu 10€. 
• Liitto ottaa osallistumismaksusta 70% ja järjestävä seura saa 30% osallistumismaksuista.  
• Seuroille osallistumismaksutuotoista tuleva tulo on suunniteltu subventoimaan tilavuokraa. 
• Liitto maksaa: 

• Tuomareiden palkkiot (kaksi paneelia) 
• Tuomareiden matkat 
• Tuomareiden muut kulut 
• Palkintokulut 

SCL laskuttaa tai hyvittää seuraa toteutuneiden osallistujien mukaan. Suomen Cheerleadingliiton hallitus 
vahvistaa kilpailun järjestämismaksut vuosittain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suomen cheerleadingliitto tukee seura- ja aluekilpailuita eri lailla 
 
Alla havainnollistava kuva: 

SCL SEURAYHTEISTYÖ KILPAILUT ALUEKILPAILUT 

Lähettää kilpailukutsun 
 

x x 

Nimittää kilpailun tuomarit ja 
juryn 

x x 

Maksaa kaikkien tuomareiden 
matka-, ruoka- ja majoituskulut 
 

 
x 

 
x 

Nimittää henkilön mahdollisten 
lisenssien pistotarkastusten 
tekemistä varten 
 

 
x 

 
x 

Vastaa kilpailujen tuomarointiin 
tarvittavan tekniikan 
järjestämisestä ja sen 
kustannuksista sekä tuomariston 
teknisestä tuesta; ja 
 

 
x 

 
x 

Toimittaa järjestäjälle kilpailuiden 
pop up-seinät ja vastaa 
kuljetusten kustannuksista 
 

 
x 

 
x 

Maksaa IT-tukihenkilön/ 
pistelasku henkilön matka-, 
ruoka- ja majoituskulut 
 

 
x 

 
x 

Vastaanottaa ilmoittautumiset ja 
tarkistaa niiden oikeellisuuden  

x  

Arpoo kilpailujärjestyksen ja tekee 
aikataulun yhdessä Tuvan kanssa 

x  

Toimittaa paikalle liiton / 
kilpailuvaliokunnan edustajan 
avustamaan toimitsijatehtävissä 
(rekisteröinti) ja kustantaa tämän 
matkat, ruokailun ja majoituksen 
 

 
 
x 

 

Kustantaa ja toimittaa paikalle 
palkinnot 
 

 
x 

 

Laskuttaa kilpailujen 
osallistujamaksut ja hyvittää 
järjestävälle seuralle osuuden 
 

 
x 

 

SCL:n Tapahtumakoordinaattori 
tukee kaikissa kilpailuiden 
järjestelyihin liittyvissä asioissa  

 
x 

 

Tappiotakuu tai oman seuran 
joukkueet ilmaiseksi kilpailuun 

x  

 
Lisätietoja kilpailutoiminnasta: 
Tapahtumakoordinaattori Josefina Palvalin 
josefina.palvalin@scl.fi 
0440 750 017 


