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Kilpailujärjestelmä
• Kilpailujärjestelmä perustuu malliin, jossa seurat ja liitto järjestävät tapahtumia 

ja kilpailuja yhdessä. 

• Kaikki levelit ja tasot kilpailevat kaikissa kilpailutyypeissä, sarjojen 
määrittyminen: https://scl.fi/kilpailutoiminta/; sarjakalenteri:  https://scl.fi/wp-
content/uploads/2022/09/Sarjataulukko-2022-2023-paivitetty.pdf

• Järjestelmä mahdollistaa kilpailemisen neljä–seitsemän kertaa kaudessa

• Kilpailujärjestelmässä on seuraavat tapahtuma-/kilpailutyypit:

• STAGE 
• näytöstapahtuma

• Start-kilpailut
• alueen seurojen itse organisoimana
• lähellä seuroja
• osallistujamäärältään pienempiä kuin kansalliset kilpailut
• joulu-helmikuu 

https://scl.fi/kilpailutoiminta/
https://scl.fi/wp-content/uploads/2022/09/Sarjataulukko-2022-2023-paivitetty.pdf


Kilpailujärjestelmä

• Spirit-kilpailut
• kansallisen tason kilpailu, 5 kpl
• pääkilpailuun valmistava kilpailu - kilpailukauden voi rakentaa myös niin, että toimii 

kauden pääkilpailuna
• maalis-toukokuu
• seurat päävastuussa järjestämisestä

• Super-kilpailut
• muiden paitsi SM-sarjojen pääkilpailut ja kansalliset mestaruuskilpailut, 4 kpl
• huhti-toukokuu
• liitto vastaa järjestelyistä

• SM-kilpailut
• lajin vuosittainen päätapahtuma
• kaksipäiväinen: la kilpailun perusteella 6 joukkuetta/sarja finaaliin, joka käydään su 
• kesäkuu
• liitto vastaa järjestelyistä

Kilpailukalenteri SCL:n nettisivuilla

https://scl.fi/kalenteri/?tyyppi=3&kategoria=&vuosi=


Lisenssitietoa 1.8.2022 - 31.7.2023

• Kilpailulisenssi on kilpailulupa, joka oikeuttaa osallistumaan SCL:n
organisoimaan kansalliseen kilpailutoimintaan. Kilpailulisenssin lunastamalla 
urheilija myös sitoutuu noudattamaan lajin kilpailusääntöjä sekä lajin 
kurinpitosäännöstöä.
• Seura vastaa, että jokaisella kilpailuun osallistuvalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva 

kilpailulisenssi, jonka edustusoikeus on sidottu kys. seuraan). Lisäksi kilpailijoilla tulee 
olla lajin kilpaurheilun kattava vakuutus (SCL kilpailusäännöt, kohta 2.2)

• Lisenssit hankitaan Olympiakomitean Suomisport-palvelusta.
• Olympiakomitean suositus on, että liikkuja / tämän huoltaja luo omat tunnukset 

Suomisportiin ja hallinnoi omia / huollettavansa lisenssi- ja vakuutusasioita sekä 
henkilötietoja.

• Seuran pääkäyttäjällä on myös lisenssien yksittäis- ja nippuhankintafunktio.

• Suomisportin lisenssidata ajetaan päivittäin liiton kilpailuhallintajärjestelmä 
Siiriin.
• Lisenssien oltava aktivoituna Siirissä, jotta kilpailuilmoittautuminen onnistuu.
• Lisenssien oltava hankittuna siis hyvissä ajoin ennen kuin suunnitellun kilpailun 

ilmoittautumistakarajaa (aina väh. 2 vrk).

https://info.suomisport.fi/


Lisenssitietoa 1.8.2022 - 31.7.2023

• Lisätietoja lisensseistä, ohjeita lisenssinhankintaan, Pohjolan Sporttiturva-
vakuutusten tuoteselosteet yms.
• https://scl.fi/harrastajalle/lisenssit/
• Liiton sivuilla myös Usein kysytyt kysymykset –osio.

• Seurasiirto: Urheilija voi kauden aikana siirtyä seurasta toiseen. 
Seurasiirtoja on pysyviä sekä määräaikaisia. Seurasiirroista liiton sivuilla
• Seurasiirtomääräykset sekä ohjeet seurasiirron tekemiseen
• Myös seurasiirrot laitetaan vireille ja käsitellään Suomisportissa
• Huom! Urheilijan edustusoikeus voi olla sidottu vain ja ainoastaan yhteen 

seuraan.
• Seurasiirroissa osapuolia ovat siirtoa hakeva urheilija/liikkuja, uusi seura sekä 

vanha seura. Seurasiirtoasioissa tärkeitä asioita: Avoin dialogi osapuolten kesken 
sekä siirtohakemusten vireillepano ajoissa (14 vrk käsittelyaika 
seurasiirtomääräysten mukaan)

• Lisenssiasoihin liittyvät kysymykset ja neuvonta:
• Liiton talous- ja hallintokoordinaattori (0503766225 / office@scl.fi)

https://scl.fi/harrastajalle/lisenssit/
https://scl.fi/harrastajalle/lisenssit/usein-kysytyt-kysymykset/
https://scl.fi/kilpailutoiminta/seurasiirrot/


Lisenssitietoa 1.8.2022 - 31.7.2023
Lisenssityyppi Vakuutusosa (Pohjola) Hallinto-osa

A-lisenssi, synt. 31.7.2008 tai aikaisemmin 148 € 45 €

B-lisenssi, synt. 1.8.2008-31.7.2011 78 € 30 €

C-lisenssi synt. 1.8.2011 tai myöhemmin 46 € 25 €

Vakuutukseton kilpailulisenssi - 45 €

Harrastevakuutus (ei kilpailulupaa) 44 € 10 €

Valmentajalisenssi - 35 €

Valmentajavakuutus (sis. Valmentajalisenssin) 25 € 35 €

Tuomarilisenssi - 15 €

• A-, B-, C- lisenssit hankitaan yhdessä Pohjolan Sporttiturva-vakuutuksen kanssa. 
Lisenssityyppi määräytyy urheilijan syntymäajan perusteella.

• Vakuutukseton kilpailulisenssi sopii sellaiselle urheilijalle, jonka oma henkilökohtainen 
vakuutus kattaa organisoidun cheerleadingin lajiharjoittelun ja kilpailun. Vakuutusehtojen 
tarkastelussa tulee kannustaa tarkkuuteen.

• Vakuutukseton kilpailulisenssi sekä harrastevakuutus – tuotteet: Hinta sama riippumatta 
liikkujan iästä.



Siiri-tapahtumahallintajärjestelmä
• Siirissä ilmoittaudutaan kilpailuihin, hallinnoidaan kilpailujen tietoja 

(järjestäjät) ja haetaan kilpailuja järjestettäväksi.

• Seurojen pääkäyttäjillä mahdollisuus myöntää seurakäyttäjätunnuksia 
Siiriin.

• Jojojen näkökulmasta Siirissä tärkeitä seuraavat toiminnot:

• Joukkueiden luonti ja joukkueen tietojen muokkaaminen (musiikki, 
joukkuekuvat)

• Joukkueiden ilmoittaminen kilpailuihin

• Siirin tulevat näkyviin henkilöt, joilla ollut tai on voimassa oleva lisenssi

• Siiri herjaa, jos lisenssi ei ole voimassa tai henkilö ei täytä sarjan kriteerejä 
esim. ikärajojen suhteen



Siiri-tapahtumahallintajärjestelmä
• Kaikilla ilmoitetuilla osallistujilla on oltava voimassa oleva SCL:n

kilpailulisenssi. 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! 

• Muutos sääntöihin kaudelle 22-23: henkilöitä on mahdollisuus vaihtaa 
viimeistään 14 vrk ennen kilpailua (määrää ei voi muuttaa)

• HUOM! Seurapääkäyttäjän aina vahvistettava kilpailuilmoittautuminen!



Siiri-tapahtumahallintajärjestelmä
• Siirissä meneillään olevat päivitystoimenpiteet

• Ikärajat

• Sarjat

• Joukkueiden poistaminen

• Siiriin kirjautuminen täällä: https://siiri.scl.fi/login

• Lisätietoja Siiristä ja käyttöohjeet: 
https://scl.fi/kilpailutoiminta/tapahtumahallintajarjestelma-
siiri/

https://siiri.scl.fi/login
https://scl.fi/kilpailutoiminta/tapahtumahallintajarjestelma-siiri/


Vinkkilista kilpailutapahtumiin
• Lue kilpailukutsu, kilpailuinfo ja muu materiaali huolella!

• Kutsu saatavilla n. 2 kk ennen kilpailua

• Kilpailuilmoittautuminen n. 1 kk ennen kilpailua

• Muut informaatio saatavilla n. 2-3 vkoa ennen kilpailua

• Päivän kulku: rekisteröinti, saapuminen, aikataulu, missä mitäkin tapahtuu, 
ruokailut, pukuhuoneet, kilpailijakatsomot etc.

• Osallistu kilpailujen valmentaja- ja huoltajainfoon, mikäli sellainen 
järjestetään

• Liity kilpailun whatsapp-ryhmään

• Hyödynnä kisaorganisaatiota ja kisatoimistoa mieltä askarruttavissa 
asioissa ☺

• Sovi valmentajien kanssa päivän työnjaosta ja aikatauluista ennakkoon










