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Kesäkuun terveiset Pasilasta. Toiminnan täyteinen kevätkausi on takana ja pikku 
hiljaa SCL:n toimisto hiljenee kesälomien viettoon. Kiitokset kaikille työntekijöille 
ja osallistujille upeasta Summer Cheer Cup -viikonlopusta. Tulevana 
viikonloppuna kilpaillaan EM-kilpailut Saksan Bonnissa, joihin Suomesta 
osallistuu joukkueita tai pienryhmiä yhteensä 19. SCL toivottaa onnea ja 
menestystä kaikille EM-kilpailuihin osallistuville. 
 
Jäsentiedotetta ei julkaista heinäkuussa. Seuraava jäsentiedote ilmestyy elokuun 
lopussa. 
 

Kesäkuun tiedotteessa tietoa mm. naisten cheermaajoukkue-projektin infotilaisuudesta, 
tanssimaajoukkue 2015 urheilijahaun avaamisesta ja Active Cheer -pilottiseuroista. 
 

1. Infotilaisuus naisten cheermaajoukkue-projektista SM-karsintakilpailujen 

yhteydessä 

Naisten cheermaajoukkueen valmentajahaku käynnistyy heinäkuun alussa. Hakuaikaa on elokuun 
loppuun asti. Tarkemmat tiedot hausta lähetetään jäsenistölle sähköpostitse ja lisäksi hausta 
ilmoitetaan nettisivulla ja facebookissa. 
 
Seuratoimijoille ja valmentajille järjestetään info- ja keskustelutilaisuus SM-karsintakilpailujen 
yhteydessä sunnuntaina 9.11. aamupäivällä kilpailupaikalla Turun HK-areenalla. Tarkempi paikka ja 
kellonaika ilmoitetaan myöhemmin. Tilaisuudessa päivitetään projektin kuulumiset ja seuraavan 
vuoden aikataulu ja lisäksi tilaisuudessa esittäytyvät syksyllä valitut maajoukkueen valmentajat. 
Kirjallinen infopaketti maajoukkueen aikatauluista, harjoittelusta ja karsinnoista kootaan vielä 
tämän tilaisuuden keskustelun perusteella ja se toimitetaan jäsenistölle pikimmiten SM-
karsintakilpailujen jälkeen. 

 

2. Tanssimaajoukkue 2015 urheilijahaku avataan 11.7. 

Tanssimaajoukkue 2015 urheilijahaku avataan perjantaina 11.7. Hakuinfo julkaistaan SCL:n www-
sivuilla, facebookissa sekä lähetetään jäsenseuroille sähköpostitse. Urheilijoiden valintatilaisuus 
järjestään Tampereella sunnuntaina 10.8. Lisätietoja tanssimaajoukkue 2015 urheilijahausta antaa  
sähköpostitse tanssimaajoukkuevastaava Saara Martikka (saara.martikka@scl.fi). 
 

 
3. Active Cheer -pilottiin valittiin 4 seuraa 

 

Active Cheer -harrasteliikuntakonseptin pilottiseuroista on tehty päätös. Hakemuksia tuli kaikkiaan 
10 kappaletta ja hakemusten taso oli todella korkea. Koska hyviä hakemuksia tuli paljon, Active 
Cheer -pilottiin päätettiin valita neljä seuraa. Active Cheer –pilottiseuroiksi vuodelle 2014 valikoitui 
Golden Spirit ry Helsingistä, Joensuun Voimistelu ja Liikunta ry Joensuusta, Pyrintö Cheer Team 
Tampereelta ja Northern Lights ry Oulusta. 

SCL järjestää ensimmäiset kaikille jäsenseuroille avoimet Active Cheer -konseptin mukaiset 
koulutukset syksyllä 2015.  
 



Lisätietoja pilottiin ja valintoihin liittyen voi kysellä toiminnanjohtaja Heidi Heiskaselta 
(sähköpostitse osoitteesta heidi.heiskanen@scl.fi ja puhelimitse numerosta 045-2095 499). 
 
 

4. 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.-8.8. toimiston väen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta office@scl.fi ja 
puhelimitse numerosta 010 581 2090 (puhelunhinta 8,35 snt/puhelu + 6 snt/min soitettaessa 
kiinteän puhelinverkon liittymästä ja 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min soitettaessa 
matkaviestinverkon liittymästä). 

 

5. Jäsenkortteja toimitetaan vasta kesälomien jälkeen 

Uusia jäsenkortteja kadonneen tai vahingoittuneen kortin tilalle toimitetaan 11.8. jälkeen. Mikäli 
harrastaja tarvitsee uuden jäsenkortin, tilausohjeet löytyvät täältä: http://scl.fi/?p=3233. 
 
 
Toimistolta toivotetaan hyvää kesälomaa kaikille! 
 
Lomaterveisin,  
SCL:n toimisto 
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