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Elokuiset terveiset Pasilasta! Alkaneet syyskauden merkit näkyvät hyvänä 
tohinana SCL:n toimistolla. Syksyn kilpailukausi avataan lokakuussa Kauhajoella 
ja kausi huipentuu joulukuun SM-finaaliin.  Nyt onkin hyvä aika hoitaa kuntoon 
seurasiirrot, henkilöllisyystodistus- ja lisenssikortti asiat, jotta kaikkien kisakausi 
käynnistyy hymyssä suin. 
 
Tässä tiedotteessa tärkeää tietoa ajankohtaisista kilpailutapahtumista sekä 
lisensseistä ja mobiilikortista. 
 
 

1. Ajankohtaista SCL:n kilpailutoiminnassa 

Syksyn kilpailukausi avataan 4.10.2014 Syyskilpailuilla Kauhajoella. Syyskilpailut järjestää 
Kauhajoen Karhu yhteistyössä Suomen Cheerleadingliiton kanssa. 
 
Lisätietoja Syyskilpailuista löytyy SCL:n nettisivuilta: http://scl.fi/?page_id=165 ja kilpailun omalta 
facebook-sivulta: https://www.facebook.com/CheerleadingSyyskilpailutKauhajoella2014 
 
SM-karsintakilpailut järjestetään Turussa 8.-9.11.2014 yhteistyössä Turun Cheerleadingseura 
Smashin kanssa. Lisätietoja päivitetään lähempänä tapahtumaa SCL:n nettisivuille: 
http://scl.fi/?page_id=170 
 
Super Cheer Competition järjestetään 15.11.2014 Vantaan Energia Areenalla. Lisätietoja 
päivitetään lähempänä tapahtumaa SCL:n nettisivuille: http://scl.fi/?page_id=168 
 
Lajin ehdoton päätapahtuma vuosittain ovat Cheerleadingin Suomen mestaruus -kilpailut eli 
SM-finaali, joka kilpaillaan 13.12.2014 Helsingissä. Lsätietoja SCL:n nettisivuilta: 
http://scl.fi/?page_id=172 
   

2. Tärkeää asiaa SCL Jäsenkortteihin liittyen 

Mikäli harrastaja tarvitsee uuden jäsenkortin hukkuneen tilalle ennen  Syyskilpailuita, 
jäsenkorttipyyntö tulee lähettää 25.9.2014  mennessä sähköpostitse osoitteeseen office@scl.fi.  
Alla ohjeet uuden jäsenkortin tilaamiseen. 
 
Laita sähköpostiin otsikko: jäsenkorttitilaus. Tilaussähköpostissa tulee olla seuraavat asiat: 

- Harrastajan nimi, syntymäaika, sportti-id ja jäsenseura 
- Kortin lähetystapa (mobiilikortti tai pdf) 
- Jäsenkortin toimistusosoite (sähköposti tai puhelinnumero, johon kortti toimitetaan) 
- Syy uuden kortin tilaamiseen (tilastointia varten) 

Kaikki 25.9. mennessä toimitetut jäsenkorttipyynnöt toimitetaan vastaanottajille Syyskilpailuihin 
mennessä. 

Mobiilikortin latauslinkki vanhenee 30 päivän kuluessa, joten kortti kannattaa ladata puhelimeen 
heti linkin saavuttua. Kortti tulee ladata linkin kautta vain kerran. 

http://scl.fi/?page_id=165%20
https://www.facebook.com/CheerleadingSyyskilpailutKauhajoella2014
http://scl.fi/?page_id=170
http://scl.fi/?page_id=168
http://scl.fi/?page_id=172


Huomioittehan, että yhdelle harrastajalle voidaan tilata vuoden aikana veloituksetta yksi uusi kortti 
korvaamaan hävinnyttä korttia. Tämän jälkeen jokaisesta uudesta jäsenkortista veloitetaan 
seitsemän euron (7€) maksu. Mikäli harrastajalle halutaan tilata hävinneen kortin tilalle sekä 
mobiilikortti että pdf-versio, veloitetaan tällöin kahdeksan euron (8€) maksu. 

Pidättehän hyvää huolta jäsenkorteistanne! 

3. 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 
 
Alkusyksyisin 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. 
 

 


