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Toukokuun terveiset Pasilasta. Toimistolla on ollut kova kilpailu- ja 
muuttopöhinä päällä. May Madness -kilpailuun osallistui tänä vuonna lähes 2300 
kilpailijaa ja parin viikon päästä pidettävään Summer Cheer Cup -kilpailuun on 
ilmoittautunut yli 950 osallistujaa. Alkava kesä näkyy toimistolla myös 
lomakauden alkuna. Toimisto on kesällä suljettu ajalla 7.7-9.7. ja 21.- 25.7. 
Toimiston väki toivottaa aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille! 
 
Toukokuun tiedotteessa tietoa mm. uuden jäsenkortin tilaamisesta ennen 
Summer Cheer Cup -kilpailua, ajankohtaiset Active Cheer -pilotista ja toimiston 
aukioloajoista. 

 
1. Tarvittaessa uuden jäsenkortin tilaaminen ennen Summer Cheer Cup -kilpailua 

May Madness -kilpailut näkyivät toimistolla suurena määränä uusia jäsenkorttipyyntöjä. Kilpailuiden 
alusaika on kiireistä aikaa toimistolla jo pelkästään kilpailuiden järjestelyiden osalta. Jotta May 
Madness -kilpailua edeltänyt jäsenkorttipyyntöjen kasaantuminen ei toistuisi, kaikki uudet 
jäsenkorttipyynnöt tulee lähettää 4.6. mennessä sähköpostitse osoitteeseen essi.laurokoski@scl.fi. 
Tarkemmat ohjeet uuden jäsenkortin tilaamisesta löytyy täältä: http://scl.fi/?p=3233 
 
Kaikki 4.6. mennessä toimitetut jäsenkorttipyynnöt toimitetaan vastaanottajille Summer Cheer Cup 
-kilpailuihin mennessä. 

 
2. Active Cheer -pilottiin haki 10 seuraa 

Active Cheer -pilottiin haki määräaikaan mennessä 10 seuraa. SCL iloitsee jäsenseurojen 
osoittamasta kiinnostuksesta pilottia kohtaan. SCL:n hallitus valitsee hakijoiden keskuudesta kolme 
(3) pilottiseuraa kokouksessaan 6.6. Kaikkia hakeneita seuroja tullaan informoimaan päätöksestä 
viikon 24 aikana. 
 

3. Toimisto on kesälomalla ajalla 7.7.-9.7. ja 21.-25.7. 

SCL:n toimisto on suljettuna kesälomien vuoksi ajalla 7.7-9.7 ja 21.7-25.7. Muutoin toimisto 
palvelee kesän aikana arkisin klo 9-16. Toimistotyöntekijöiden kesälomat löydät täältä: 
http://scl.fi/?p=3336. 25.6.-4.8. toimiston väen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta office@scl.fi ja 
puhelimitse numerosta 010 581 2090. 

 

4. Ina Tiittula aloitti 2.6. Active Cheer -projektityöntekijänä 

Liikunnanohjaaja (AMK) Ina Tiittula on aloittanut SCL:n toimistolla 2.6. Active Cheer -
projektityöntekijänä. Tiittula työskentelee toimistolla 31.7. saakka.  Tiittulan tehtävänä on luoda 
Active Cheer -konseptin mukaiset valmiit tuntisuunnitelmat Active Cheer -pilottiseurojen käytöön. 
 

5. Toimisto on muuttanut talon sisällä 

SCL:n toimisto on muuttanut Valo-talon sisällä. Uusi toimisto löytyy Valo-talon 8. kerroksesta. 
Toimisto on pääsääntöisesti auki arkisin klo 9-16 välillä.  

 
Kesäisin terveisin,  
SCL:n toimisto 

http://scl.fi/?p=3233
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