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Maaliskuiset terveiset Pasilasta. Varmat kevään merkit näkyvät hyvänä tohinana 
SCL:n toimistolla. Vuoden ensimmäinen kilpailu, May Madness, odottaa jo 
kulman takana. Kauden ensimmäiset kilpailut näkyvät mm. lisenssi asioiden 
kasvussa SCL:n toimistolla. Nyt onkin hyvä aika hoitaa kuntoon seurasiirrot, 
henkilöllisyystodistus- ja lisenssikortti asiat, jotta kaikkien kisakausi käynnistyy 
hymyssä suin. 
 
Tässä tiedotteessa tärkeää tietoa ajankohtaisista kilpailu-, ja leiritapahtumista 
sekä lisensseistä ja mobiilikortista. 
 

 

1. Ajankohtaista SCL:n leiritoiminnassa 

Suomen Cheerleadingliiton suosittu kesäleiri järjestetään 17.7-20.7. Vierumäen urheiluopistolla. 
Kesäleirillä on enää muutamia paikkoja vapaana. Nyt kannatta toimia ripeästi, mikäli haluaa 
varmistaa paikan kesäleirillä. Päivitettyä tilannetta voi tiedustella liiton koulutussuunnittelija Nita 
Rikströmiltä osoitteesta nita.rikstrom(a)scl.fi.  
 

2. Ajankohtaista SCL:n kilpailutoiminnassa 

KEVÄÄN KILPAILUIDEN LIPUNMYYNTI 
 
Perinteinen May Madness -kilpailu järjestetään la 17.5. Vantaan Trio Areenalla klo 14.00 alkaen.  
May Madness - kilpailun lipunmyynti alkaa ti 1.4. klo 9.00. Pääsyliput May Madness -
kilpailutapahtumaan  voit ostaa Menolipun ja Lippupalvelun nettisivuilta tai puhelinpalvelusta: 
www.menolippu.fi, www.lippupalvelu.fi – 0600 10800 (1,98 euroa/min + pvm). 
 

Lippujen hinnat: 
Aikuiset alk. 17,50 € (sis. toimituskulut) yli 12-vuotiaat  
Lapset alk. 15,50 € (sis. toimituskulut) 5-12-vuotiaat 
Alle 5-vuotiaat lapset ilmaiseksi istuessaan vanhemman sylissä. 
Lipun hinnoissa käytetään alk. (alkaen,) sillä kulut voivat muuttua valitusta toimitustavasta 
riippuen. 
 

Useampana aikaisempana vuonna tapahtuma on myyty nopeasti loppuun, joten paikka yleisössä 
kannattaa varmistaa ripeällä toiminnalla. 
 

Uusi kilpailu Summer Cheer Cup järjestetään la 14.6. PowerParkissa, Alahärmässä. Summer Cheer 
Cupiin on vapaa sisäänpääsy. Tervetuloa katsomaan ja kannustamaan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.menolippu.fi/
http://www.lippupalvelu.fi/


NÄIN VARMISTAT MUKAVAN KILPAILUPÄIVÄN HARRASTAJALLE 
 

Alta löydät muistilistan, jonka avulla voit tarkastaa harrastajan asioiden olevan kunnossa ennen 
kilpailukauden alkua. Käymällä listan läpi takaat harrastajalle hyvän kilpailupäivän aloituksen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikäli urheilijalla on Harrastevakuutus ja hän aikoo osallistua kilpailutoimintaan, lisenssi korotetaan 
kilpailutoiminnan kattavaksi lisenssiksi seuraavasti: 
- Mene osoitteeseen: http://www.scl.fi/?page_id=128 (tai klikkaa www.scl.fi etusivun oikeasta 
yläkulmasta LISENSSIN OSTO)  

- Valitse: siirry lisenssin ostoon >>  

- Syötä omat tietosi (lajiliitto, nimi, hetu, osoite, ...)  

- Järjestelmä antaa automaattisesti henkilötunnuksen perusteella sopivat lisenssivaihtoehdot  

- Valitse pudotusvalikosta korotettava lisenssi  

- Klikkaa korota  

- Korotustoiminnon kautta saat laskun lisenssien erotuksesta  
- muista käyttää viitenumeroa maksettaessa, jotta lasku kohdistuu oikein järjestelmässä 

3. Tärkeää asiaa lisenssin ostoon ja mobiilikortteihin liittyen 

SCL:n toimistoa on viime aikoina työllistänyt mobiilikortteihin liittyvät kysymykset. Useat 
kysymykset ovat liittyneet mobiilikortin lataamiseen. Matkapuhelimeen viestinä tuleva latauslinkki 
on voimassa 30 päivän ajan. Mobiilikortti kannattaa siis ladata heti linkin saavuttua puhelimeen. 
Mobiilikortti tulee kuitenkin ladata linkin kautta vain kerran.  
 
Huomioittehan, että mobiilikortin latauslinkki saapuu puhelimeen vasta 2-3 pankkipäivää lisenssin 
maksemisen jälkeen. 
 
Keväisin terveisin,  
SCL:n toimisto 

KILPAILUIDEN TARKISTUSLISTA  
 
Huolehdithan kisapaikalle tullessasi, että seuraavat asiat ovat kunnossa: 
 
____ osallistujalla on voimassaoleva kilpailutoiminnan kattava lisenssi  

 A-, B-, C-, Vakuutukseton lisenssi tai Valmentajalisenssi 
 

____ tarkista hyvissä ajoin ennen kilpailuihin tuloa, että jäsenkortin tiedot ovat oikein  
 nimi, syntymäaika ja seura 

 
____ mukana rekisteröinnissä on mobiilijäsenkortti matkapuhelimessa tai tulostettu PDF-
jäsenkortti 
 
____ tarvittaessa henkilöllisyys on todistettava kilpailusäännöissä mainitulla tavalla 

 Osallistumisoikeuden tarkistamista varten kaikilla kilpailijoilla on oltava 
kisapaikalla esittää voimassaoleva todistus henkilöllisyydestään. 

 Aikuisten ja junioreiden sarjoissa henkilöllisyys tulee todistaa jollakin 
virallisella todistuksella (=Passi tai Suomessa myönnetty ajokortti, 
henkilökortti, kuvallinen Kela-kortti tai muukalaispassi). 

 Minien ja sitä nuorempien sarjoissa kelpaa edellä mainittujen lisäksi myös 
kuvaton Kela-kortti tai EU sairaanhoitokortti. Minisarjojen kilpailijoilla 
hyväksytään myös oman passin kopio. 
 

 


