
 

 

 

 
 

KILPAILUKUTSU 
SUPER 3 

ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ: 23.3.2022 
KILPAILUPÄIVÄMÄÄRÄ: 23.4.2022 



PAIKKA JA AJANKOHTA 

 
AIKA:  Lauantai 23.4.2022  
PAIKKA:  Santasport 
OSOITE:  Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi 
 
SARJAT 

 
Cheer minit level 3   
Cheer juniorit level 3    
Cheer aikuiset level 3 
Tanssi minit Freestyle Pom 
 
OSALLISTUMISMAKSUT  
 
Super-kilpailujen osallistumismaksut ovat: 
- henkilömaksu 24 € / hlö 
- lisäsarja 12 € / hlö (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 kilpailulisenssi, jotta 
joukkue voi osallistua kilpailusarjaan. Voimassa olevat lisenssit päivittyvät Suomisportista Siiriin 
yön aikana, joten lisenssien tulee olla voimassa viimeistään ilmoittautumista edeltävänä 
päivänä. Huomaattehan, että henkilöä, jolla ei ole lisenssiä, EI VOI ilmoittaa kilpailuun 
(järjestelmä ei hyväksy ilmoittautumista). Ilmoittautumisen tekoa ei siksi kannatta jättää 
viimeiseen päivään, jotta lisenssien voimassaolon kerkeää tarkistaa ajoissa! Kilpailijoiden tiedot 
tulee ilmoittaa heti ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisajan umpeuduttua listojen nimiä 
ei voi muuttaa.  
 
Osallistumismaksuista lähetetään lasku ilmoittautumisen jälkeen ja laskutettavat summat 
perustuvat ilmoittautumislomakkeen tietoihin. Laskun maksaminen eräpäivään mennessä on 
edellytys kilpailuun osallistumiselle. 
 
Lisenssien voimassaolon voi myös tarkistaa Suomisportista. Mikäli seurassanne ei ole 
Suomisportin käyttäjätunnuksia, olkaa yhteydessä SCL:n toimistoon osoitteessa office@scl.fi. 
 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
 
Jokaisesta seurasta saa ilmoittaa mukaan haluamansa määrän joukkueita kaikkiin sarjoihin. Katso 
maksimiosallistujamäärät sarjoittain voimassa olevista kilpailusäännöistä. Kilpailijoiden lisäksi 
joukkuelistoilla voi ilmoittaa maksimissaan 10 varahenkilöä, 4 valmentajaa, 4 huoltajaa ja 6 
spotteria. Kilpailijoita ja varahenkilöitä ei eritellä ilmoittautumislomakkeella vaan kaikki 
ilmoitetaan kilpailijoina. 
 
Kilpailuihin tulee ilmoittautua 23.3.2022 klo 20.00 mennessä sähköisesti 
tapahtumahallintajärjestelmä Siirissä. Ilmoittautuminen tulee olla lähetettynä määräaikaan 
mennessä. Mikäli ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, ota yhteys SCL:n tapahtumatuottajaan 
(yhteystiedot tämän dokumentin lopussa). 



 
Seurojen pääkäyttäjillä on mahdollisuus myöntää seurakäyttäjätunnuksia Siiriin. Ole yhteydessä 
omaan seuraasi pyytääksesi tunnuksia. Mikäli seuralla ei ole Siiriin pääkäyttäjää, seuran tulee olla 
yhteydessä SCL:n tapahtumatuottajaan saadakseen ensimmäiset käyttäjätunnukset. 
 
Perille tullut ilmoittautuminen näkyy Siirissä tilassa vahvistettu. 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 tai viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. 
Osallistumisen peruuttamisen voi tehdä maksutta kilpailuilmoittautumisen viimeiseen eräpäivään 
mennessä. Mikäli peruutus tehdään 14–30 vrk ennen tapahtumaa ilmoittautumisen jo 
sulkeuduttua, palautetaan osallistumismaksusta 50 %. Mikäli peruuttaminen tapahtuu alle 14 vrk 
tapahtumasta ilmoittautumisen jo sulkeuduttua, osallistumismaksuja ei palauteta.  

Seurojen ja joukkueiden kannattaa huomioida kunkin sarjan kilpailusääntöjen mukaiset 
minimiosallistujamäärät, ja tehdä ennakoivat suunnitelmat osallistumiselle, mikäli osa joukkueesta 
on estynyt osallistumaan. 

Mikäli kilpailu joudutaan peruuttamaan ylivoimaisen esteen (esimerkiksi lakko, sota tai epidemia) 
vuoksi eikä peruuttaminen siten ole kilpailunjärjestäjätahojen ennakoitavissa tai syyksi luettavissa, 
osallistumismaksuja ei palauteta eikä mahdollisia muita peruutuksesta aiheutuneita vahinkoja 
korvata. 
 
 
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 2022, 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 voimassa olevaa 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.  
 
 
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. 
 
SCL Seurasiirtomääräykset on luettavissa SCL:n nettisivuilla osoitteessa 
https://scl.fi/harrastajalle/seurasiirrot/  
 
Seurasiirrot ja määräaikaiset seurasiirrot tulee olla hyväksyttynä ilmoittautumishetkellä, jotta 
urheilijalla on edustusoikeus uudessa seurassa. Huomaattehan, että lisenssin tulee olla 
oikean seuran alla ilmoittautumista edeltävänä päivänä, jotta se kerkeää päivittyä 
Siiriin oikean seuran alle. Lisätietoja määräaikaisista seurasiirroista SCL:n toimistolta 
osoitteesta: office@scl.fi. 
 
Myöhässä siirretyt urheilijat eivät ole edustuskelpoisia, joten heidät poistetaan 
ilmoittautumislistalta. 
 
 
ANTIDOPING JA ERIVAPAUDET 
 
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.  
 
SUEK: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.  
 
Otattehan huomioon, että kertaluontoisissa lääkityksissä (esimerkiksi flunssalääke) 
urheilijan tulee hakea erivapaus etukäteen. Erivapauden hakeminen on urheilijan omalla 
vastuulla. 
 
Antidopingiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä liiton toimistoon (office@scl.fi) tai 
suoraan SUEK:iin. 
 
 
KILPAILUSÄÄNNÖT & ARVOSTELUKAAVAKKEET  
 
Kilpailuissa ovat voimassa Suomen Cheerleadingliitto ry:n kilpailusäännöt ja arvostelukaavakkeet 
2021–2022, jotka löytyvät Suomen Cheerleadingliiton nettisivuilta osoitteesta 
https://scl.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/. Toivomme joukkueiden valmentajien varmistavan 
ohjelmiensa säännönmukaisuuden hyvissä ajoin ennen kilpailua SCL:n kilpailusäännöistä. 
 
 



TURVALLISUUS 
 
Kehotamme seuroja ja joukkueita sisällyttämään ohjelmaan niitä taitoja ja elementtejä, jotka 
joukkue varmasti taitaa ja joita poikkeusaikana on pystytty harjoittelemaan. Taidot esitetään 
turvallisuus edellä!  
 
Tapahtuman järjestelyissä huomioidaan vallitseva tilanne ja noudatetaan viranomaisten 
ohjeistuksia liittyen tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumaan osallistuville henkilöille sekä 
paikalla oleville työtahoille pyritään takaamaan turvallinen ympäristö kilpailla ja työskennellä. 
Kilpailupaikalla on käsidesipisteitä joukkueiden ja yleisön käyttöön. Edellytämme, että jokainen 
osallistuu tapahtumaan vain terveenä.  
 
SCL seuraa THL:n ja Olympiakomitean koronavirusepidemiaan liittyviä ohjeita. Suosittelemme, 
että myös seurat ja joukkueet seuraavat päivittyviä ohjeita osoitteissa 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-
covid-19 ja https://www.olympiakomitea.fi/. 
 
Mikäli viranomaismääräysten vuoksi kilpailut joudutaan perumaan tai kilpailukonseptia 
muokkaamaan, SCL pidättää oikeuden muokata kilpailukonseptia tai peruuttaa kilpailut. 
Ensisijaisesti pyritään yleisötapahtuman toteuttamiseen, mutta mikäli se tapahtumarajoitusten 
vuoksi ei ole mahdollista, pyritään kilpailu järjestämään virtuaalikilpailuna Vikis-sovelluksen avulla.  
 
Järjestäjä pidättää oikeuden ottaa koronapassin käyttöön, mikäli se viranomaisten määräämänä on 
edellytys turvallisen tapahtuman järjestämiseksi. Kaikkiin kilpailuun osallistuvien 16 vuotta 
täyttäneiden (ml. yleisö, kilpailijat, valmentajat, huoltajat ja spotterit) kannattaa siis varautua 
passin mahdolliseen käyttöönottoon. 
 
 
ESIINTYMISALUEEN KOKO 
 
Kilpailualueen koko on 14 m x 16 m. Alla on havainnollistamiskuvat kilpailualustoista. Kuvista on 
nähtävissä viivojen ja keskiruksin sijoittuminen. Cheersarjojen alustana on turvamatto, tanssisarjan 
alustana on tanssimatto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

MUSIIKKI 

Joukkueen musiikki tulee ladata joukkueen tietoihin Siiriin viimeistään 15.4. Järjestelmä nimeää 
tiedoston automaattisesti, joten tiedostonimeä ei tarvitse nimetä erikseen ennen latausta.  

Äänentoistolaitteiden toiminnasta vastaa ulkopuolisen palveluntarjoajan edustama henkilö. Musiikki 
soitetaan areenatasolta ja musiikinsoittopisteelle on tultava joukkueen edustaja suorituksen ajaksi. 
Kaikki musiikit tarkistetaan etukäteen palveluntarjoajan toimesta.  

On myös varauduttava musiikin soittamiseen itse kilpailupaikalla varmuuden vuoksi. Musiikki 
kannattaa olla mukana puhelimeen tallennettuna. Huolehdittehan omat adapterit, mikäli 
puhelimessanne on harvinaisempi liitäntä.  

 
LÄMMITTELY JA LOPPUVERRYTTELY 

Lämmittelyä ja loppuverryttelyä varten on varattu tilaa Santasportista. Tarkempi lämmittely- ja 
loppuverryttelyaikataulu julkaistaan kisainfon yhteydessä n. 3 viikkoa ennen kilpailua. 

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 keskeyttää kisajärjestäjän toimesta. 

 
TYÖNTEKIJÄT 

Jokaisen kilpailevan seuran tulee toimittaa tapahtumaan työntekijöitä kilpailupäivän ajaksi. 
Työntekijöille jaetaan tehtäviä kuten korutarkastus, tuomariavustaja, kisatoimisto, myyntipiste, 
kulunvalvonta jne. Työntekijöiden tulee olla vähintään 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 Siirissä kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli seura ei toimita yllä 
olevan laskelmanmukaista 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 rekryssään, mitä kilpailutyöntekijänä 
toimiminen tarkoittaa. Työntekijöille järjestetään vapaaehtoinen Teams-tapaaminen kilpailuviikolla, 
jossa heille kerrotaan kilpailupäivän tehtävistä. 

Vapaaehtoisen työntekijän työaika on max 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. Kerrottehan erikoistoivomukset jo 
ilmoittautumisvaiheessa! 

 
MAJOITUS 
 
Santasportin majoitus on varattu täyteen 22.–23.4. Peruutuspaikkoja ja majoitusta muille 
vuorokausille voi kysyä osoitteesta sales@santasport.fi. 

 

KISARUOKAILU  

Kilpailuviikonloppuna on tarjolla kisaruokailuita Santasportissa seuraavasti:

Pe 22.4. Päivällinen klo 16–19 
Punajuurikroketit 
Lihapullat 
Tonnikalapasta 

La 23.4. Lounas klo 11–15 

Porkkanapihvit 
Pasta bolognese 
Kananugetit 

La 23.4. Päivällinen klo 16–19 

Tofu-kasvisnuudeli 
Kanawokki 
Välimeren uunikala 

Su 24.4. Lounas klo 11–13 

Feta-pinaattipasta 
Kinkku-carbonara 
Lohimurekepihvit 

Ruokailun hinta on 14 €/hlö/ruokailu. Ruoka on pääsääntöisesti tarjolla ravintola Puhdissa. 
Ruokailijoiden määrä on ilmoitettava ennakkoon ilmoittautumislomakkeella. Valittavana on 
liha/kana/kala, kasvis ja gluteeniton vaihtoehto. Lounas on laktoositon. Kisalounaita ei voi ostaa 
paikan päältä. Tilaukset tehdään seurakohtaisesti Siiriin ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

KISA-T-PAITA  

 
Viimeistele kisalook kilpailujen virallisella t-paidalla! T-paita on 
valkoinen unisex-malli Clique Basic T, jossa koristeltu kilpailulogo ja 
kilpailun tiedot (pelkistetty havainnekuva oikealla). Koot: lapset 
130/140, 150/160 cm ja aikuiset XS – XXL.  

Paidan hinta on 18 € / kpl. 

T-paidat laskutetaan seuroittain, ja ne voi noutaa rekisteröinnin 
yhteydessä tai kilpailutapahtuman ajan kisatoimistosta. 

Tilaukset tehdään seurakohtaisesti Siiriin ilmoittautumisen 
yhteydessä. Kilpailupaitoja on rajoitetusti myynnissä kilpailupaikalla 
hintaan 20 € / kpl. 



PÄÄSYLIPUT, STREAM-LÄHETYS JA VALOKUVAUS 
 
Yleisö voi seurata kilpailua paikan päällä. Liput tulevat myyntiin lähempänä kilpailua, lisätietoja 
lipunmyynnistä julkaistaan SCL:n nettisivuilla ja somessa lähempänä ajankohtaa. Mahdollisesta 
stream-lähetyksestä tiedotetaan erikseen lähempänä kilpailua. 
 
Kilpailutapahtuma valokuvataan ja voidaan streamata. Suomen Cheerleadingliitolla on 
kuvamateriaaliin käyttö- ja säilytysoikeus. Kilpailuihin osallistuvien seurojen ja joukkueiden tulee 
huolehtia siitä, että kilpailuihin ilmoitetut urheilijat tai alaikäisten vanhemmat ovat tietoisia 
kuvauksesta ja ovat antaneet kuvausluvan. Kilpailuihin ilmoittautumalla joukkueet hyväksyvät 
kuvauksen. 
 
 
TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 

 
 23.3.2022 klo 20 Viimeinen ilmoittautumispäivä, kisapaitojen ja ruokailujen tilaus tehtävä  
 15.4.2022 Musiikin viimeinen latauspäivämäärä Siiriin 
 23.4.2022 Kilpailupäivämäärä 

 
 
YHTEYSTIEDOT 
 
KILPAILUN YLEISET JÄRJESTELYT, KILPAILUILMOITTAUTUMINEN 
Josefina Palvalin 
Puh: 044 075 0017 
sähköposti: josefina.palvalin@scl.fi 
 
SCL LISENSSIT JA SEURASIIRROT  
SCL toimisto 
sähköposti: office@scl.fi 
 
TUOMAROINTI- TAI KAAVAKEKYSYMYKSET 
Tuomarivaliokunta 
sähköposti: tuomarivaliokunta@scl.fi 

 

 

  Suomen Cheerleadingliitto – SCL 

 

  suomencheerleadingliitto 


