
Keitä lisenssijärjestelmä koskettaa? 

SCL:n jäsenseuran jäseniä, jotka 

• Osallistuvat kilpailutoimintaan urheilijana, valmentajana tai huoltajana/joukkueenjohtajana 

• Toimivat tuomareina 

• Toimivat jäsenseuran joukkueen huoltajana/joukkueenjohtajana 

• Toimivat cheerleadingin valmentajana säännöllisesti, noin kerran viikossa ja vähintään 40 

tuntia lisenssikauden aikana. 

• Ovat säännöllisesti mukana jäsenseuran cheerleading-toiminnassa 

o Kuuluvat joukkueeseen, jonka toiminta sijoittuu seuran alle ja joka harjoittelee 

säännöllisesti. 

o Kuuluvat harrasteryhmään, jonka toiminta sijoittuu seuran alle, ja joka harjoittelee 

säännöllisesti. 

o Osallistuvat kurssille, jonka kesto on yli 2 kuukautta. 

• Ovat 7-vuotiaita eli mini-ikäisiä tai sitä vanhempia. 

o (Rajaus kisasäännöistä tulevan syntymävuoden mukaan, esim. kaudella 2023-2024: 

Syntynyt 2016 tai aikaisemmin) 

Henkilöitä, jotka eivät ole jäsenseuran jäseniä, mutta toimivat cheerleadingin parissa aktiivisesti 

• Valmentajina, säännöllisesti, noin kerran viikossa ja vähintään 40 tuntia lisenssikauden 

aikana. 

• Tuomarina, vähintään kerran lisenssikauden aikana. 

• Joukkueenjohtajana/huoltajana. 

Järjestelmän ulkopuolelle jäävät 

• Seuran jäsenet, jotka eivät kuulu cheerleading-toimintaan (esimerkiksi toisen lajin 

harrastajat, valmentajat, joukkueenjohtajat tai huoltajat, tuomarit). 

• Seuran hallinnolliset työntekijät, jotka eivät osallistu käytännön valmennustoimintaan. 

• Seuran kannatusjäsenet, jotka eivät osallistu cheertoimintaan. 

• Seuran vapaaehtoiset, jotka eivät osallistu cheertoimintaan harrastajana, valmentajana, 

joukkueenjohtajana tai huoltajana tai tuomarina. 

• Seuran cheerleadingtoimintaa konsultoivat henkilöt, esimerkiksi ulkopuolinen 

fysiikka/mentaalivalmennus. 

• Harrastajat, jotka osallistuvat cheerleadingtoimintaan, mutta eivät ole seuran jäseniä. 

 

Ryhmälisenssi on mahdollista hankkia yhdelle henkilölle kerran lisenssikauden aikana. 

Ryhmälisenssi piiriin kuuluvat 

• Harrastajat, jotka osallistuvat kurssille tai harrastustoimintaan, jonka kesto yli 2kk mutta alle 

6kk, kaikki ikäryhmät huomioiden. Ryhmälisenssi on voimassa kurssin tai vastaavan yli 2kk 

mutta alle 6kk kestävän harrastuksen ajan. 

• Harrastajat, jotka osallistuvat erityisryhmien (inclusive cheerleading, special cheerleading, 

paracheerleading) harrastetoimintaan, ja ovat juniori-ikäisiä tai sitä nuorempia. 

Ryhmälisenssi on voimassa koko lisenssikauden ajan. 

Lisenssit ja lisenssien hinnat 



SCL:n lisenssien hallinto-osat lisenssikaudella 1.8.2023-31.7.2024 (suluissa lisenssityyppi) 

o A-lisenssi: 60 € (kilpa) 
o B-lisenssi: 45 € (kilpa) 
o C-lisenssi: 40 € (kilpa) 
o Vakuutukseton kilpalisenssi: 65 € (kilpa) 
o Liikkujan harrastelisenssi: 15 € (harraste) 
o Liikkujan ryhmälisenssi: 4 € (harraste) 
o Tuomarilisenssi: 30 € (tuomari) 
o Valmentajalisenssi: 35 € (toimija) 

o Jojo/huoltajalisenssi: 20 € (toimija) 

 

 


