


 Cheerleading lajina 
 Dream Team Cheerleaders DTC 

ry 
 Seuran organisaatio ja joukkueet 
 Harjoitus- ja toimintamaksut 
 Lisenssit 
 Seurasiirrot 
 Harjoitustilat ja varusteet 
 Keikat, tapahtumat, talkoot 
 DTC Akroklinikat 
 Tapahtumakalenteri 
 Miten mukaan? 



 Cheerleading: vauhdikas, monipuolinen kilpaurheilulaji. 
 

 Koostuu pyramideista, stunteista, permantoakrobatiasta, 
hypyistä, tansseista ja kannustushuudoista. 

 
 Joukkuelaji, jossa harjoitellaan n. 15-35 hengen ryhmissä. 

Laji vaatii sitoutumista, yhteistyökykyä ja 
pitkäjänteisyyttä määrätietoiseen harjoitteluun. 

 
 Kaksi alalajia: cheerleading ja cheertanssi.  
 
 Harrastajia Suomessa tällä hetkellä n. 4000. 



 Perustettu vuonna 
1998 
 

 305 jäsentä 
 

 Suomen 
Cheerleadingliiton 
jäsen, joka valvoo ja 
kehittää lajia: 
http://www.scl.fi 
 

 



 Seuran hallitus vuonna 2013 

 Tanja Jutila: puheenjohtaja, rahastonhoitaja, kilpailumatkat 

 Josefina Bjurström: valmennusvastaava 

 Jenni Koskela 

 Linda Markkula: salivuorot, lisenssit, seurasiirrot, 
kilpailuilmoittautumiset 

 Saara Salonen 

 Emilia Lindroos: esiintymiset, talkoot, tapahtumat 

 Tiia Suokas: sihteeri, Internet-sivut 

 
 Seurassa 14 joukkuetta, 4 eri ikätasoa  
 Joukkuejaot vuosittain joulukuussa (tietyt valintaperusteet) 
 Alkeisjoukkueisiin voi tulla mukaan ympäri vuoden 

 



 Wildcats 
 Naisten 1. joukkue 
 Yli 15-vuotiaat 
 Joukkueen koko 28 
 Valmentajat: Karoliina Korhonen, Linda 

Markkula, Jenni Virta 
 Harjoitukset: 4 krt/vko 

 
 Blackcats  

 Naisten 2.joukkue  
 Yli 15-vuotiaat 
 Joukkueen koko 25 
 Valmentajat: Daniela Mandelin, Hannamari 

Sulonen, Jemina Virta 
 Harjoitukset: 3 krt/vko 

 
 

http://www.dreamteamcheer.fi/joukkueet/dancers/


 Dancers 
 Naisten tanssin 1. joukkue 
 Yli 15-vuotiaat 
 Joukkueen koko 15 
 Valmentajat: Jenni Koskela 
 Harjoitukset: 4 krt/vko 

 
 Dancers 2 

 Naisten tanssin 2.joukkue  
 Yli 15-vuotiaat 
 Joukkueen koko 15 
 Valmentajat: Saara Salonen, 

Hanna Vataja 
 Harjoitukset: 2 krt/vko 

 

http://www.dreamteamcheer.fi/joukkueet/dancers/


 Tigercats 
 Junioreiden 1. joukkue 
 12-16-vuotiaat 
 Joukkueen koko 35 
 Valmentajat: Jenna Rajala, Tytti 

Rautiainen, Heidi Sihvonen 
 Harjoitukset: 4 krt/vko 

 
 Starcats 

 Junioreiden 2. joukkue  
 12-16-vuotiaat 
 Joukkueen koko 25 
 Valmentajat: Emmi Alanen, Hanna 

Isosalo, Viivi Oldén 
 Harjoitukset: 3 krt/vko 

 
 

http://www.dreamteamcheer.fi/joukkueet/dancers/


 Rockcats 
 Junioreiden 3. joukkue 
 12-16-vuotiaat 
 Joukkueen max. koko 25 
 Valmentajat:  Emilia Lindroos, Tiia 

Suokas 
 Harjoitukset: 1,5 krt/vko 

 
 Fiercecats 

 99- ja sitä ennen syntyneiden 
alkeisjoukkue 

 Joukkueen max. koko 25 
 Valmentajat: Josefina Bjurström, 

Julia Enlund, Milla Lehtimäki 
 Harjoitukset: 1 krt/vko 

 

http://www.dreamteamcheer.fi/joukkueet/dancers/


 Bobcats 
 00-01 syntyneiden alkeisjoukkue 
 Joukkueen max. koko 25 
 Valmentajat: Tiia Kivistö, Pia 

Myrskykari, Sara Salminen 
 Harjoitukset: 1 krt/vko 

 
 Wondercats 

 Minien kilpajoukkue 
 9-12-vuotiaat 
 Joukkueen max. koko 25 
 Valmentajat:  Sofia Fonsen, Jenni 

Lemetti, Lotta Peltomaa, Alisa 
Taavila 

 Harjoitukset: 3 krt/vko 
 

http://www.dreamteamcheer.fi/joukkueet/dancers/


 Powercats 
 02-05 –syntyneiden minijoukkue  
 Joukkueen max. koko 25 
 Valmentajat: Melina Ioannidis, 

Julia Hietala, Johanna Järvinen 
 Harjoitukset: 1 krt/vko 

 
 Supercats 

 02-05 –syntyneiden 
alkeisminijoukkue  

 Joukkueen max. koko 25 
 Valmentajat: Jenny Auvinen, 

Josefina Bjurström, Heidi 
Sihvonen 

 Harjoitukset: 1 krt/vko 



 
 Tinycats 

 06-07 syntyneiden 
mikrojoukkue 

 Joukkueen max. koko 20 

 Valmentajat:  Katri 
Hakala, Joanna 
Peltokoski, Emma 
Vappula 

 Harjoitukset: 1 krt/vko 



 Liittymismaksu 

 Maksetaan seuraan liityttäessä 

 Vuonna 2013 liittymismaksu 50 € 
  

 Jäsenmaksu 

 Maksetaan kerran vuodessa 

 Oikeuttaa osallistumaan seuran jäsenille 
tarkoitettuihin tapahtumiin 

 Vuonna 2013 jäsenmaksu 20 € (2014: 41 €) 
  



 Harjoitusmaksu 

 Maksun suuruus määräytyy joukkueen harjoitusmäärän 
mukaan 2013 

▪ 170€  (2014: 180 €) / kerran viikossa harjoittelevat 

▪ 180€  (2014: 210 €) / 1,5-3 kertaa viikossa harjoittelevat 

▪ 190€  (2014: 240 €) / yli 3 kertaa viikossa harjoittelevat 

 Maksetaan kahdessa osassa (kevätkausi 1.1.-30.6. & 
syyskausi 1.8.-31.12.) 

 Samassa taloudessa asuville sisaruksille sisaralennus, -50% 

 Ilmoittautumisohjelman käyttöönotto 2013 

 



 Muita mahdollisia 
maksuja 

 Kilpailumatkat 

 Leirimaksut (kilpailevilla 
joukkueilla) 

 Joukkueen omat 
tapahtumat ja hankinnat 
esim. t-paidat  

 Seurasiirtomaksu 
(toisesta seurasta 
siirryttäessä) 

 Varusteet (kengät) 
  

 



 Suomen Cheerleadingliiton lisenssi sisältää liiton 
jäsenmaksun, kilpailuluvan ja tapaturmavakuutuksen. 
Lisenssi on pakollinen kaikille liiton jäsenille ja seuran 
harrastajille.  

 
 Kilpailijalisenssi (kilpajoukkueet) 

 A-lisenssi 77 euroa: Harrastajille, jotka ovat syntyneet 
vuonna 1997 tai aiemmin. 

 B-lisenssi 60 euroa: Harrastajille, jotka ovat syntyneet 
vuosina 1998–2000. 

 C-lisenssi 33 euroa: Harrastajille, jotka ovat syntyneet 
vuonna 2001 tai myöhemmin.  

 Sisältää Pohjolan Sporttiturva-urheiluvakuutuksen. 
 



 Harrastelisenssi (Mikrot ja alkeisjoukkueet) 

 Harrastelisenssin hinta on 29 euroa kaikkien ikäluokkien harrastajille.  

 Sisältää Pohjolan urheiluvakuutuksen. 

 Oikeuttaa osallistumaan SCL:n koulutus- ja leiritoimintaan, mutta ei 
kilpailutoimintaan. 

 
 Vakuutukseton lisenssi 

 Hinta 28 euroa  

 Harrastajan tulee toimittaa vakuutustodistus omalle valmentajalleen. 

 Oltava voimassaoleva vakuutus (koko kalenterivuosi), joka kattaa 
kilpacheerleadingin kilpailu- ja harjoittelutoiminnan sekä niihin 
liittyvien matkojen yhteydessä sattuneet tapaturmat kotimaassa ja 
ulkomailla. 

 Varmista, että urheiluvakuutuksesi korvaa sananmukaisesti 
kilpaurheilun ja cheerleadingin!!! 



 
 
 

 Miten toimia tapaturman 
sattuessa? 

 Vakuutuksellisen lisenssin 
harrastajat voivat olla suoraan 
yhteydessä Pohjolaan. 

 Maksa itse maksut ja hae niistä 
Kela-korvaukset. 

 Täytä vahinkoilmoitus ja toimita 
Pohjolaan. Alkuperäinen laskelma 
ja kopiot kaikista tositteista ja 
hoitomääräyksistä toimitetaan 
Pohjolaan. Tarkemmat 
toimintaohjeet Pohjolan 
konttorista tai Internet-sivuilta 
www.pohjola.fi/urheilu. 

 



 Edustusoikeuden siirtäminen yhdestä SCL:n jäsenseurasta 
toiseen jäsenseuraan. 

 Yli 12-vuotiaiden cheerleadereiden siirrot on tehtävä liiton 
vahvistamalla siirtolomakkeella. Cheerleader, joka ei ole 
edellisenä kalenterivuonna ollut SCL:n jäsen tai on alle 12-
vuotias, on vapaa siirtymään toiseen seuraan.  

 Siirtolomakkeita saa seuran siirtovastaavalta. 
 Kirjausmaksu 20 € tai 30 €, taso määrittyy sen mukaan millä 

tasolla cheerleader on aikaisemmassa seurassa 
harjoitellut/kilpaillut. 

 HUOM! Siirrot tulee hoitaa kuntoon heti kun harrastaja on 
vaihtanut seuraa, ja hänen katsotaan kuuluvan 
joukkueeseen. 
 



 Treenitilana Dream Gym, Lempäälänkuja 7 (Lakalaiva). 
 Harjoituksissa mukavat urheiluvaatteet (esim. t-paita/toppi ja 

trikoot/sortsit) ja sisäkengät. 
 Mahdollista tilata mm. cheer-kenkiä, seuran tuulipukuja, treenilaukkuja, 

t-paitoja jne. 
 Kenkiä maahantuo mm. Wildcheer Oy Ab 
 Esiintymis- ja kilpailupuvut ovat seuran omaisuutta, niitä ei säilytetä 

kotona eikä niitä tarvitse hankkia itse. 
 



 Seuran järjestämiä 
tapahtumia: kevät- ja 
joulunäytökset, akroklinikat, 
seuran kesäleiripäivä 

 Joukkueet tekevät talkoita 
reissuja ja hankintoja varten 
esim. Nokian kuuntelut, 
Gigantin joululahjapaketointi 

 Joukkueet esiintyvät 
tilauksesta erilaisissa 
tapahtumissa: juhlat, messut, 
urheilutapahtumat 

 Ideoita otetaan innolla 
vastaan! 



 Milloin? Syyskaudella lauantaisin 31.8., 7., 14. ja 22.9. (su), 5.10., 23. ja 
30.11. sekä 14.12. 

 
 Missä? Etelä-Hervannan koulu, Mekaniikanpolku 9/ Dream Gym, 

Lempäälänkuja 7 
 

 Kenelle? Kaikille mini-ikäisille ja sitä vanhemmille 
 

 Harjoitusryhmät: Perusteet, Fliki I, Fliki II, Voltti 
 

 Ohjaajina seuran omat valmentajat sekä Cheer Skillz-
akrobatiavalmentajat. 
 

 Hinta: 40 e/syyskausi. Lasku lähetetään sähköpostitse. 
 

 Tullaan jatkamaan keväällä 2014. 
 



 Lokakuu 2013 

 Syyskilpailut 12.10.2013 Vantaa  

 Seuran syyskokous 

 Muutto Dream Gymiin 



 Marraskuu 2013 

 SM-karsintakilpailut 2014 9.-10.11.2013 Tampere 

 Super Cheer -kilpailut 16.11.2013 Vantaa 
  

 Joulukuu 2013 

 Seuran joulunäytös 1.12.2013 

 Suomen mestaruus -kilpailut 2014 7.12.2013 
Helsinki    

 Joukkuekarsinnat viikolla 50    



 Mukaan mahdollista päästä 
vuoden ympäri, mikäli 
joukkueissa on tilaa. 

 
 Alkeisjoukkueet: 

 Mikrot  (06-07) 
 Supercats (02-05) 
 Bobcats (00-01) 
 Fiercecats (99 ja 

vanhemmat) 
 Dancers 2, tanssijoukkue (97 

ja vanhemmat) 
 

 Ilmoittautuminen seuran 
sivujen kautta tai suoraan 
valmentajille. 
 



 Hallituksen tavoittaa osoitteessa: 
dreamteamcheer.info@gmail.com 
 

 Puheenjohtaja: Tanja Jutila, puh. 040 709 1514 
 
 Esiintymiset, talkoot, tapahtumat: Emilia Lindroos puh. 

040 824 4174 
 
 Lisenssi- ja seurasiirtoasiat: Linda Markkula, puh. 050 435 

4013 
 

 Valmennusasiat: Josefina Bjurström, puh. 050 348 0676 
 

http://www.dreamteamcheer.fi 
 
 
 


