
KISSAPERHEEN TANSSIJOUKKUEET 2020 
 
 

● Aikuisten SM-tason kilpatanssi, Dancers 
Dancers on aikuisten SM-tason tanssijoukkue ja se on tarkoitettu 2004 ja aiemmin syntyneille. 
Joukkue harjoittelee peruskaudella neljä kertaa viikossa. Harjoitukset ovat tiistaisin klo 19.30-21.30, 
keskiviikkoisin (fysiikka) klo 19.30-21, torstaisin (Fressi) ja sunnuntaisin klo 19.30-21.30. Tiistain ja 
sunnuntain harjoitukset ovat Unelma Areenalla (os. Jäähallinraitti 3, 33540 Tampere), keskiviikon 
harjoitukset ovat Forever Tampella (os.Kihlmaninraitti 1, 33100 Tampere) ja sekä torstain harjoitukset 
ovat Fressillä. Valmentajina toimii Jenna Rajala, Tiina Tiitola, Arla Tanner. Fysiikkavalmennuksesta 
vastaa Jouni Viitanen. Ensimmäiset harjoitukset 14.1.2020 klo 19-21 Unelma Areenalla. Pidätämme 
oikeudet muutoksiin.  
 

● Harraste-kilpajoukkue, Pomcats 
Pomcats on tanssin harraste-kilpajoukkue. Joukkueeseen on tervetulleita 2005 ja aiemmin syntyneet, 
joilta ei vaadita aikaisempaa tanssitaustaa. Lisäksi tätä nuoremmat urheilijat ovat tervetulleita, mikäli 
heillä on tanssitaustaa (vähintään -08 synt.). Joukkueessa urheilu vaatii sitoutumista 
harjoittelu-aikatauluihin ja tavoitteelliseen harjoitteluun. Joukkueen on tarkoitus kilpailla muutaman 
kerran vuodessa. Joukkue harjoittelee peruskaudella kaksi kertaa viikossa. Harjoitukset ovat torstaisin 
klo 16.30-18 ja sunnuntaisin klo 17.30-19 Unelma Areenalla. Osoite Jäähallinraitti 3, 33540 Tampere. 
Valmentajina toimii Elina Mattila ja Iida Touru. Ensimmäiset harjoitukset 14.1.2020 klo 19-21 Unelma 
Areenalla. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
 
 

● Harrastejoukkue, Junior Dancers 
Junior Dancers on tarkoitettu vuosina 2009-2005 syntyneille urheilijoille. Mukaan ovat tervetulleita 
myös kaikki uudet tanssista kiinnostuneet. Joukkueessa harjoitellaan monipuolisia liikkumistaitoja, 
sekä alkeistason tanssitekniikkaa ja helppoja koreografioita. Joukkueen on mahdollista edetä 
kilpailuvaiheeseen myöhemmin taitojen karttuessa. Joukkue harjoittelee torstaisin klo 16.30-18 
Unelma Areenalla. Osoite Jäähallinraitti 3, 33540 Tampere. Joukkuetta valmentaa Nea Hieta. 
Ensimmäiset harjoitukset 23.1.2020 klo 16.30-18. Pidätämme oikeudet muutoksiin.  
 
 

● Aikuisten veteraani tanssi, Dream Squad 
Joukkue on tarkoitettu yli 20-vuotiaille jo jotain tanssikokemusta omaaville. Dream Squad harjoittelee 
peruskaudella kerran viikossa Unelma Areenalla. (os.Jäähallinraitti 3, 33540 Tampere) Harjoitusaika 
on torstaisin klo 19-21. Joukkueen on tarkoitus kilpailla muutaman kerran vuodessa. Joukkuetta 
valmentaa Saara Salonen. Ensimmäiset harjoitukset 14.1.2020 klo 19-21 Unelma Areenalla. 
Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
 
 
Seuran jäsenet ilmoittautuvat joukkueisiin MyClubissa (poislukien Dancers) 18.12.2019 
alkaen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja joukkueiden maksuista 
ja kauden kalenterista löydät joukkueen MyClub tapahtumasta liitteenä.  
 
 



Seuran ulkopuolelta tulevat voivat olla yhteydessä rekry@dreamteamcheer.fi. Aloitamme 
purkamaan sähköpostia 2.1.2020 alkaen. Lisätietoja joukkueiden maksuista ja kauden 
kalenterista saa samasta sähköpostiosoitteesta. 
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