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Huhtikuun terveiset Pasilasta. Huhtikuussa toimistolla on luonnollisesti näkynyt 
MM-kilpailuhuuma. On ollut mukavaa ottaa vastaan onnitteluita täällä Valo-talon 
käytävillä naisten tanssisarjasta ja naisten cheer-sarjasta tulleista 
pronssimitaleista. Itse kunnia kuuluu kuitenkin seuroille, kilpailujoukkueille ja 
urheilijoille. Hieno suoritus! SCL onnittelee pronssijoukkueita lämpimästi!  
 
Huhtikuun tiedotteessa tietoa mm. Active Cheer -pilottiseura hausta, huippu-
urheilun seurafoorumista ja seuratukipäätösten aikataulusta. Muistattehan, että 
kilpailuilmoittautumiset Summer Cheer Cup- kilpailutapahtumaan tulee         
lähettää 6.5. klo 16.00 mennessä osoitteeseen teija.nurmi@scl.fi. 

 
1. Hae Active Cheer -pilottiin 

Active Cheer -harrastetoimintapilotti on tarkoitus käynnistää vuoden 2015 alusta. Active Cheer -
pilottia esiteltiin kevätkokouksen yhteydessä 12.4. Tampereella. Active Cheer -pilottia koskeva 
tiedote on lähetetty seuroihin sähköpostitse 30.4. Tiedotteesta löytyy tarkemmat yksityiskohdat 
Active Cheer -harrastetoiminnasta, pilotista ja siihen hakemisesta. 
 
Hakuaika pilottiseuraksi päättyy 19.5. Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään sähköisesti 
osoitteeseen heidi.heiskanen@scl.fi. Lisätietoja Active Cheer -pilotista voit kysyä Heidi Heiskaselta 
osoitteesta heidi.heiskanen@scl.fi tai puhelimitse numerosta 045-2095 499.  

 
2. Maajoukkueasioita käsittelevä seurafoorumi Helsingissä 24.5. 

Nyt on hyvä mahdollisuus päästä vaikuttamaan liittojohtoisen huippu-urheilun toteutukseen ja 
naisten maajoukkueprojektiin. SCL järjestää 24.5. klo 10-15 huippu-urheilun seurafoorumin 
Helsingissä Valo-talolla.  
 
Päivän aikana on tarkoitus keskustella ja vaihtaa mielipiteitä sekä kuulla jäsenistön toiveita tulevan 
maajoukkueprojektin suhteen. Seminaarikeskustelun perusteella hallitus tekee kesäkuussa 
yksityiskohtaisempia päätöksiä naisten maajoukkueprojektista. Seminaarissa esitellään mm. 
projektin alustava aikataulu ja kustannusarvio.  

Huippu-urheilun seurafoorumi on tarkoitettu maajoukkueprojektista kiinnostuneille seuratoimijoille 
ja valmentajille. Maksimi osallistujämäärä on 3 henkilöä/seura. Seminaari on osallistujille 
maksuton. Ilmoittautuminen osoitteeseen nita.rikstrom@scl.fi 16.5. mennessä. 

Erillinen kutsu seurafoorumiin lähetetään seuroille sähköpostitse tämän viikon aikana. 

 
3. SCL:n sivuilla julkaistu tiedote uuden jäsenkortin tilaamisesta 

Lähestyvä kisakausi näkyy kasvaneina uuden SCL:n jäsenkortin tilaamisina SCL:n toimistolta.  

SCL:n www-sivuilla on julkaistu uutinen uuden jäsenkortin tilaamiseen liittyen, josta löytyy ohjeet 
uuden jäsenkortin tilaamiseen sekä informaatio korttitilausten käsittelyajasta. Välitättehän 
uutislinkkiä eteenpäin seurassanne, niin pääsemme purkamaan korttisumaa mahdollisimman 
jouhevasti ja harrastajat saavat korttinsa säädyllisessä ajassa. Linkki uutiseen: 
http://scl.fi/?p=3233 

mailto:nita.rikstrom@scl.fi
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Voimassaoleva jäsenkortti tulee esittää kilpailuihin rekisteröitymisen yhteydessä. 
Poikkeustapauksissa (esim. kännykän akun loppuminen) lisenssin voimassaolo pystytään 
tarkistamaan kilpailupaikalla ilman jäsenkorttia. 
 

4. Seuratukipäätökset julkaistaan toukokuussa 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on julkaissut uutisen vuoden 2014 seuratukipäätöksiin liittyen. 
Päätökset seuratuen myönnöistä tehdään 13.5. mennessä. OKM:stä on toivottu, että seurat ovat 
ensisijaisesti yhteydessä omiin lajiliittoihin seuratukeen liittyvissä tiedusteluissa. SCL:ssa 
seuratuesta vastaa Heidi Heiskanen. Heiskasen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta 
heidi.heiskanen@scl.fi ja puhelimitse numerosta 045-2095 499.  OKM:n uutinen löytyy täältä: 
http://www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2014/04/seuratuen_paatokset_toukokuussa.html 
 

5. Päätä Oikein-käsikirja on ilmestynyt 

Valo ry on julkaissut päivitetyn version Päätä Oikein- seurajohtajan käsikirjasta. Päivitetyn version 
löydät täältä: http://www.sport.fi/urheiluseura/seuratoiminta/paata-oikein 
 
 
 

 
 
 Liiton edustajat kävivät lentokentällä onnittelemassa tanssimaajoukkuetta.   
 
Vappuisin terveisin,  
SCL:n toimisto 
 

 

http://www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2014/04/seuratuen_paatokset_toukokuussa.html
http://www.sport.fi/urheiluseura/seuratoiminta/paata-oikein

