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Tervetuloa Super Cheer –kilpailuun 
Vantaan Energia Areenalle lauantaina – sunnuntaina 16.-17.11.2019! 



 
Super Cheer Competition kisataan kaksipäiväisenä tapahtumana lauantaina 16.11. ja sunnuntaina 
17.11.2019 Energia Areenalla Vantaalla. Kilpailuviikonloppuun on ilmoittautunut mukaan 3400 
osallistujaa 33 seurasta! 
 
Saadaksemme aikaan onnistuneet kilpailut - niin osallistujille, yleisölle kuin järjestäjillekin - 
on tärkeää, että kaikki kilpailuun osallistujat lukevat tämän kirjeen todella huolellisesti ja 
noudattavat annettuja ohjeita. 
 

Rekisteröinti 

Huomioittehan, että areenan tiloihin, kuten esimerkiksi pukuhuoneisiin ja lämmittelyalueelle 
pääsee vasta rekisteröinnin jälkeen.   
 
Kilpailijat saapuvat Energia Areenan (Rajatorpantie 23, 00160 Vantaa) pääovista. Jokainen joukkue 
varaa rekisteröintiajan su 3.11. mennessä oheiselta lomakkeelta: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jEsvQ_gZLUaRZ-
TnjpwL2lQUpOzwrUqTMFB3wmz3gyU/edit#gid=1683677486 
 
Rekisteröintiaikaa on ehdottomasti noudatettava ja sitä ei voi muuttaa. Kilpailun tiloihin 
pääsee vasta, kun rannekkeet on kiinnitetty osallistujien ranteisiin. Muistattehan, että 
ennakkorekisteröinti järjestetään vain perjantaina. 
 
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.  

Kilpailuareenalle ei pääse perjantaina tutustumaan.  

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. 

HUOMIOITTEHAN, ETTÄ ILMAN SCL KILPAILULISENSSIÄ EI VOI OSALLISTUA KILPAILUUN.  
 

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 areena tasolta ja musiikinsoittopisteelle on tultava 
joukkueen edustajan 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. Valmentajia pyydetään 
huomioimaan erityisen tarkasti, että lämmittely tehdään turvallisesti ja muut 
joukkueet huomioiden! 
 
Lämmittelyä varten on varattu molemmille kisapäiville Metropolia AMK:n liikuntasali. Metropolian 
osoite on Leiritie 1, 01600 Vantaa. Lämmittelyaikoja ei tarvitse varata, vaan liikuntasali on vapaasti 
kaikkien käytettävissä molempina kisapäivinä klo 9-1. 
 
Liikuntasaliin kuljetaan rakennuksen takaa kts. kartta. Paikalla on myös jonkin verran opasteita 
ohjeistamassa oikeaan paikkaan. Ulko-oven jälkeen noustaan kahdet portaat ylös 3. kerrokseen, 
jossa liikuntasali sijaitsee heti vasemmalla portaiden jälkeen. HUOM! Liikuntasaliin ei ole esteetöntä 
kulkua. Metropoliassa on lupa liikkua vain liikuntasalin välittömässä läheisyydessä. 
Muualla kiinteistössä liikkuminen aiheuttaa hälytyksen, jonka hälytysajo- ja vartiointikustannukset 
SCL voi laskuttaa hälytyksen aiheuttaneelta seuralta. 
 
Metropoliassa on käytössä kaksi pientä pukuhuonetta, johon ulkovaatteet voi jättää. 
Suosittelemme, ettei lämmittelyhallille oteta mukaan kuin vain välttämättömimmät tavarat, 
pidättehän myös huolen arvoesineistä. 
 
Metropolialle on Energia Areenalta näköyhteys. Karttakuva alla: 
 

 
Lämmittely on sallittua viime vuoden tapaan Energia Areenan sisätiloissa myös areenatasolla klo 9-
10.30. Omien musiikkilaitteiden tuominen on sallittua. Huomioittehan, että Energia Areenalle 
sisäänpääsy aamulla edellyttää rekisteröitymistä.  



Ennen korutarkastusta olevalle lämmittelyalueelle pääsee tilanteen mukaan 4-5 joukkuetta 
kerrallaan ennen menoaan korutarkastukseen. Tällä lämmittelyalueella ei voi soittaa omaa 
musiikkia, eikä harjoitella huutoja. Alue on hiljainen, koska kilpailualue sijaitsee 
samassa tilassa.  
 
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.  

Kilpailupäivien aikataulu 

Kilpailupäivän aikataulu selviää erillisestä liitteestä. Huomaathan, että aikataulu on suunnitelma, 
johon voi tulla todellisessa kilpailutilanteessa poikkeamia suuntaan, jos toiseenkin. Jokainen 
joukkue on itse vastuussa ajoissa paikallaolosta ennen omaa vuoroaan niin rekisteröinnissä kuin 
kilpailuissakin. Pidä huolta, että joukkueesi on myös korutarkastuksessa hyvissä ajoin ennen omaa 
esitystä! 
 
Muistathan myös, että ennen kilpailutilannetta tarkastamme kielletyt korut ja esineet sekä 
katsomme kilpailijan olevan rekisteröity. Ilman ranneketta ei kilpailija pääse kilpailemaan.   
 
Kilpailualustalle ja alustalta takatiloihin on siirryttävä ripeästi, jotta pysymme aikataulussa. 
 

Avajaiset ja palkintojenjako 

Avajaisiin ei oteta seuran edustajia areenalle. 

Kaikki kilpailijat saapuvat palkintojenjakoon seuroittain. Seurojen ei tarvitse olla 
aakkosjärjestyksessä, mutta kaikkien joukkueiden on saavuttava kerralla. 

Pukuhuoneista 0, 1, 2, 3 ja 9 tullaan palkintojen jakoon A-B katsomoiden välistä 1 kerroksesta. 
Pukuhuoneista 4, 5, 6 ja 7 tullaan palkintojen jakoon korutarkastuksen kautta. Poistuminen samaa 
kautta.  

Kilpailupäivä on jaettu turvallisuussyistä kahteen osaan, jonka molemmat päättää palkintojenjako. 

LA 16.11.2019 

 Minisarjat 
TAUKO ja PALKINNOT minit 
 

 Juniorit, level 3 
TAUKO ja PALKINNOT juniorit level 3 
 

SU 17.11.2019 

 Minit, level 2 
TAUKO ja PALKINNOT mineille 

 Juniorit, level 4 
 Aikuiset, level 5 

TAUKO ja PALKINNOT aikuiset ja juniorit 



Kilpailijakatsomo  

Kilpailijat voivat katsoa suorituksia katsomosta B, 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. 

Kisatoimisto  

Kisatoimisto palvelee kilpailujen aikana numerosta p. 0408107355. 
 
La 16.11.2019 kello: 9-20 
Su 17.11.2019 kello: 9-20 

Kilpailujen omaan whatsapp-ryhmään voi liittyä osoitteessa: 
https://chat.whatsapp.com/KjCECGizS0yLueBGb3Gb4w. Ryhmässä tiedotetaan mm. kilpailujen 
etenemisestä. 

Valmentajapalaveri 

Kilpailussa ei järjestetä erillistä valmentajapalaveria. Kisatoimisto palvelee kysymyksissä. 

Arvostelukaavakkeet 

Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt ja arvostelukaavakkeet 
2019, jotka löytyvät Suomen Cheerleadingliiton Internet-sivuilta jäsenten extranetistä (www.scl.fi) 
(seuroille on annettu ja annetaan salasanoja pyynnöstä). Mikäli extranetiin ei pääse kirjautumaan, 
voi arvostelukaavakkeet pyytää SCL:n toimistolta  office@scl.fi 

Palkinnot  

Kilpailusarjojen kolmen parhaan joukkoon sijoittuneet palkitaan ja kaikki osallistuneet joukkueet 
saavat kunniakirjat. Jokaisen sarjan 1.-3. sijoittuneet joukkueet saavat pokaalit, sekä jokainen 
joukkueessa urheillut osallistuja mitalin.  

Pukuhuoneet 

Kuten aina, pukuhuonetiloja on rajoitetusti. Pukuhuoneet on jaettu etukäteen ja ne merkitään 
joukkuekohtaisin nimikyltein ja opastein.  Pitäkää huoli arvoesineistänne, älkää jättäkö niitä 
lukitsemattomaan tilaan.  

Toivomme, että ensimmäisen blokin joukkueet tekevät tilaa toisen blokin joukkueille 
mahdollisimman pian oman blokin päättymisen jälkeen, ja että toisen blokin joukkueet saapuisivat 
mahdollisimman myöhään iltapäivällä pukuhuoneisiin. Kilpailupaikalla saa kuitenkin olla koko oman 
kilpailupäivän ajan. Toivomme, että otatte kilpailupaikalle mukaan vain välttämättömimmät tavarat 
ja että matkatavaroita säilytetään esim. joukkueen bussissa. Kilpailijakatsomo ei ole tavaroiden 
säilytyspaikka. 

Poistuessanne oman kisapäivän jälkeen tulee pukuhuonetila jättää yhtä siistiin kuntoon kuin se oli 
sinne saapuessakin.  Jokaisen joukkueen valmentaja on tästä vastuussa ja tilan ylimääräisestä 
siivouksesta laskutetaan ko. tilassa ollutta seuraa. 

Pukuhuonekäytävät ovat ahtaita, joten vältättehän käytävillä oleskelua! 

Muistutus vielä hiussuihkeiden käytöstä: niitä saa käyttää ainoastaan ulkona! 



Tsemppijengi -äänestys 

Minien vuoden päätapahtumassa palkitaan jälleen Tsemppijengi kiertopokaalilla. Tänä vuonna 
titteli jaetaan sekä lauantain että sunnuntain minijoukkueiden keskuudessa. Jokaisella osallistuvalla 
minijoukkueella on käytössään yksi (1) ääni ja äänestys tapahtuu Kisatoimistossa molempina 
kisapäivinä. 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? 

Äänestyslipun saat rekisteröinnin yhteydessä ja se palautetaan KISATOIMISTOON. Äänestys 
päättyy lauantaina klo 14.00 ja sunnuntaina klo 15.00. Äänestyksen tulos julkaistaan 
palkintojenjaon yhteydessä. 

Ensiapu 

Paikalla on ensiapuhenkilökuntaa siltä varalta, että harjoitusten tai kilpailun aikana sattuu 
vahinkoja. Joukkueiden on hyvä muistaa, että ensiapuhenkilöstö ei ole paikalla sitä varten, että he 
teippasivat tai hoitaisivat vanhoja urheiluvammoja. Jokainen joukkue hoitaa itse paikalle teipparit 
ja huoltajat, jos sellaisia katsovat tarvitsevansa.  

SCL voi laskuttaa ensiapupalveluja käyttäneitä seuroja tarvikkeista, mikäli heidän laskuttamat 
tarvikekustannukset ovat huomattavan korkeat. 

Ruokailu 

Seurat, jotka ilmoittautumisen yhteydessä ovat tilanneet kisalounaita, voivat varata ruokailuajan.  
 
Ruokailuajan voi varata ennakkoon Google docs-lomakkeella, linkki alla: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uJdHhmXwJSJWKQjcsPoZWQICT-ozdjyaN26-pAj_j-
M/edit?usp=sharing 
 
Ethän lisäile rivejä tai poista muiden joukkueiden tietoja lomakkeelta. Lomaketta ei tarvitse 
tallentaa, vaan se tallentuu automaattisesti. Lomakkeella on molemmille kilpailupäiville omat 
välilehdet. Ruokailuajan voi varata myös kisatoimistosta tai rekisteröinnin yhteydessä.    
 
Ruokailuaikoja on varattavana molemmille päiville klo 10:30-16:00. Koko joukkue ruokailee 
samaan aikaan. 
 
HUOM! Super Cheer kilpailussa ei ole käytössä lounaslippuja, vaan ruokailemaan pääsee 
ilmoittamalla ravintolan henkilökunnalle saapumisesta ja he laskevat ruokailijoiden määrän. 
Ravintolan henkilökunnalla on tiedossa kisalounaan tilanneet joukkueet ja ruokailijoiden määrä. 
Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä kisatoimistoon. 

Kuvaaminen 

Kilpailun aikana kuvaaminen on sallittu omalta paikaltaan istualtaan, mikäli se ei häiritse muita 
katsojia. Jalustimien käyttö ja käytävällä seisominen/istuminen on kiellettyä! Henkilö, joka 
aiheuttaa kuvaamisellaan häiriötä, voidaan poistaa katsomosta. 

Spottereiden vaatetus 

Muistattehan, että spottereita koskevat samat säännöt (esim. pukeutumissäännöt) kuin 
kilpailijoitakin. Pukeutumissäännöt koskevat kilpailijoiden lisäksi myös spottereita kilpailuissa, eli ei 
huppareita, farkkuja ym. epäsopivia vaatteita! Spotterin asu ei myöskään saa olla osa saman 



seuran samankaltaista kilpailuasua! Myös korujen poistaminen on joukkueen itsensä vastuulla 
korujen tarkastajista huolimatta. Tarkista spottereita koskevat säännökset kilpailusäännöistä. 

Super Cheer 2019 Photo Corner 

Kilpailussa on mahdollisuus kuvauttaa itsensä parhaiden ystävien seurassa hauskoilla rekvisiitoilla 
höystettynä! Photo Corner on auki koko viikonlopun ja siellä voi vapaasti ottaa kuvia ystävien 
kesken.  

Lipunmyynti 

Kilpailun lipunmyynti on avattu lippu.fi:ssä. Lisätietoja lipunmyynnistä löytyy SCL:n nettisivuilta: 
https://scl.fi/kilpailutoiminta/super-cheer/ 

Osallistujarannekkeella pääsee katsomaan kilpailusuorituksia vain omana kilpailupäivänään. 
Kilpailijakatsomoksi on varattu katsomo B.  

Myyntipiste 

Kilpailupaikalla on mahdollisuus ostaa kisatuotteita ja lisäksi yleisötiloissa on kahvila. 
 
Energia Areenan kahvila sijaitsee sisääntulokerroksessa ja avautuu kisapäivänä harjoitusten 
loputtua. Paikalla on myös ulkopuolisia cheer-tuotteiden myyjiä. Varaathan mukaan käteistä, sillä 
kaikissa myyntipisteissä ei ole mahdollisuutta maksaa kortilla. 

Löytötavarat 

Kilpailuiden löytötavaroista vastaa Suomen Löytötavarapalvelu.  

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

Tapahtuman jälkeen tiistaina 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 liittyvissä kysymyksissä. 

Työntekijät 

Kilpailujen aikataulu sekä tarkempi työntekijöiden toimenkuva ja muut ohjeet lähetetään suoraan 
työntekijöiden ja/tai seurojen sähköposteihin. Kisatyöntekijät saavat lainaksi t–paidan työvuoronsa 
ajaksi sekä kulkuun oikeuttavan rannekkeen. Mikäli työntekijä haluaa jäädä vuoronsa jälkeen 
katsomaan kilpailua, tulee paita ja ranneke pitää päällä. T-paita palautetaan kisatoimistoon ennen 
kisapaikalta poistumista. 
 
Työntekijöille tarjotaan kisalounas.  
 
Työntekijää ei voi vaihtaa kesken työvuoron eikä työntekijä voi toimia joukkueen 
huoltajana kilpailupäivän aikana! 
 
Seuratyöntekijät ovat ehdoton edellytys kilpailuiden järjestämiselle. Kilpailujärjestämisen 
sujuvuuden kannalta onkin erittäin tärkeää, että työntekijät ottavat vastuun työtehtävistään ja 
hoitavat ne kunnialla alusta loppuun asti. Tehdään yhdessä ikimuistoiset kilpailut! 



Ongelmia? Kysyttävää? 

Epäselvissä asioissa ota yhteyttä liiton toimistolle: 
 
Josefina Palvalin 
Tapahtumakoordinaattori 
p. 044 075 0017 
josefina.palvalin@scl.fi  
 
Antidoping asioista löydät tietoa SCL:n internetsivuilta tai osoitteesta www.suek.fi  
 
 

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

 

  Suomen Cheerleadingliitto – SCL  
 

  suomencheerleadingliitto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* * * * * * * * * 
 

Toivomme valmentajien käyvän joukkueidensa kanssa läpi kaikkia kilpailuja 
koskevat eettiset ohjeet ja käyttäytymissäännöt, jotka löytyvät myös 
kilpailusäännöistämme: 

 
VALMENTAJIEN TULEE: 
*vastata joukkueensa toiminnasta niin kilpailuissa, kilpailualueella kuin muissakin niihin liittyvissä 
tapahtumissa 
*kannustaa joukkuettaan sekä faneja urheiluhenkiseen suhtautumiseen muita kilpailijoita, 
toimihenkilöitä tai yleisöä kohtaan 
*kunnioittaa tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden ratkaisuja 
*toimia positiivisena roolimallina joukkueelleen ja noudattaa itsekin joukkueelleen antamia ohjeita 
*käyttäytyä urheiluhenkisesti niin voiton kuin tappionkin hetkellä 
*pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping-‐‐toimikunnan määrittelemien kiellettyjen 
aineiden käytöstä kilpailualueella sekä ohjata joukkuettaan pidättäytymiseen näistä 
*rakentaa kilpailuohjelma positiiviseksi ja urheiluhenkiseksi 
*painottaa hyvän henkisen ja fyysisen kunnon merkitystä joukkueelleen 
*kannustaa joukkuettaan kilpailutilanteessa ja siirtää rakentava kritiikki joukkueen keskinäiseen 
tilaisuuteen 
*noudattaa kaikkia SCL:n kilpailusääntöjä 
 
KILPAILIJOIDEN TULEE: 
*osoittaa positiivisen urheilijan mallia niin itse kilpailuissa kuin niiden ulkopuolellakin 
*kunnioittaa muita kilpailijoita, valmentajia, toimihenkilöitä ja katsojia 
*pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta 
*pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping-‐‐toimikunnan määrittelemien kiellettyjen 
aineiden käytöstä kilpailualueella tai siihen liittyvässä muussa tapahtumassa 
Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuvien valmentajien, kilpailijoiden, tuomareiden ja muiden 
toimihenkilöiden on toimittava ja käyttäydyttävä positiivisesti ja urheiluhenkeä edistäen. 

Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuvien valmentajien, kilpailijoiden, tuomareiden 
ja muiden toimihenkilöiden on toimittava ja käyttäydyttävä positiivisesti ja 
urheiluhenkeä edistäen. 
 
 

 
Viihtyisiä kilpailuja kaikille!  
Suomen Cheerleadingliiton puolesta,  
Kilpailuvaliokunta 

 


