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DTC on Suomen

Cheerleadingliiton jäsen.

Seuran pääpaino on

kilpaurheilussa, joten

joukkueet

osallistuvat ahkerasti lajiliiton

kilpailuihin ympäri vuoden.

Urheilijapolut suunnitellaan

siten, että jokainen harrastaa

oman tasoisessa joukkueessa

ja nousee taitojen ja innon

karttuessa korkeammille

kilpatasoille. Harrastusmahdoll

i-suuksia seura tarjoaa aina

aloittelija- ja harrastetasolta

huippu-urheiluun. 

 

Tämä toimintalinja ja -käsikirja

sisältää seuran toimintaan,

arvoihin ja tavoitteisiin liittyvää

tietoa. Dokumentti on koottu

seuran hallituksen toimesta, ja

sen työstämisessä ovat olleet

mukana seuratoimijoita

urheilijoista ja heidän

perheistään valmentajiin ja

muihin toimihenkilöihin.

Dokumenttia päivitetään

tarpeen mukaan, ja

sen päivittämisestä vastaa

seuran hallitus.

Cheerleading on energinen,

näyttävä ja monipuolinen

joukkueurheilulaji. Treeneissä

harjoitellaan tanssia, hyppyjä,

akrobatiaa sekä stuntteja ja

pyramideja. Cheer-tanssitreeneissä

puolestaan

harjoitellaan monipuolista

tanssitekniikkaa, hyppyjä,

venyvyyttä, pom-tekniikkaa sekä

akrobatiaa ja tanssinostoja.

Y L E I S T Ä  S E U R A N
T O I M I N N A S T A

1 .

Dream Team Cheerleaders DTC ry on vuonna 1998 perustettu
tamperelainen kilpacheerleadingin erikoisseura, jossa voi harrastaa
cheerleadingin molempia alalajeja; cheerleadingia ja cheer-tanssia.
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2 .  S E U R A N  V I S I O

Dream Team Cheerleaders DTC ry:n visio on määritelty seuran 5-
vuotissuunnitelmassa 2015–2019 syksyllä 2014: “DTC on kilpailuissa
menestyvä, tunnettu ja arvostettu urheiluseura, joka tarjoaa laadukkaita
ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.” 
 
Uutta strategiaa tehtäessä arvioitiin, että visio pidetään edelleen samana.
Uusi strategia on vuosille 2020-2022. Lisäksi vuonna 2019
strategiapäivässä määriteltiin seuran ydintehtäväksi seuraava lause:
"Seuran ydintehtävä on tarjota laadukasta ja innostavaa cheerleading-
toimintaa." Uuden strategian kolme pääkohtaa ovat urheilutoiminnan

kehittäminen, laadukas valmennus ja olosuhteet sekä yhteisöllisyys
#kissaperhe.

3 .  S E U R A N  A R V O T

Jäsenlähtöisyys - Seuran toiminta perustuu jäsenten tarpeisiin ja
toiveisiin. Seuran toimijat ovat motivoituneita, innostuneita ja jaksavat
työskennellä seuran ja sen jäsenten hyväksi. 

Rohkeus - Seurassa uskalletaan olla avoimia ja ylittää itsensä. 

Tavoitteellisuus - Seura tukee joukkueiden tavoitteita, ja joukkueet
tukevat urheilijoiden tavoitteita. 

Yhteisöllisyys - Seurassa on kannustava ja positiivinen ilmapiiri

(#kissaperhe).

Seuran arvokeskustelu on käyty vuonna 2016 koko jäsenistön kesken.
Arvokeskustelu aloitettiin kysymällä jäsenistöltä, minkälaisessa seurassa
he haluavat harrastaa. Vastaukset ryhmiteltiin teemoihin, jonka
jälkeen ne kiteytettiin seuraaviksi arvoiksi:
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kehittää lapsen/nuoren vuorovaikutustaitoja 

tarjota laadukasta ja monipuolista urheilutoimintaa alkeis- ja
kilpatasolle 

otetaan urheilulliset elämäntavat (ravinto, lepo, liikunta, ajanhallinta)
osaksi arkea 

jokainen on osa kissaperhettä 

seuralla on toimiva organisaatio ja vakaa talous 

Seuran kasvatukselliset tavoitteet ovat: 

 
Seuran urheilulliset tavoitteet ovat:

 
Seuran urheilullisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet ovat: 

 
Seuran viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet ovat: 

 
Seuran taloudelliset ja hallinnolliset tavoitteet ovat: 

 
 
Tavoitteiden edistäminen on osa perustoimintaa. Tavoitteisiin liittyviä
erityishankkeita ja -tapahtumia järjestetään vuosittain
toimintasuunnitelman mukaisesti.

DTC:n tavoitteena on luoda seura, josta urheilijat, heidän perheet sekä
muut seuratoimijat ovat ylpeitä, ja jonka tapahtumiin he aktiivisesti ja
mielellään osallistuvat. 

4 .  S E U R A T O I M I N N A N          

T A V O I T T E E T
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5 .  S E U R A N  S Ä Ä N N Ö T

6 .  P E L I S Ä Ä N N Ö T

Seuran vuonna 2017 hyväksytyt säännöt ovat erillisessä 
liitteessä.

Kohdellaan kaikkia tasa-arvoisesti, kuten itseään haluaisi kohdeltavan 
Luodaan positiivinen ilmapiiri ja kannustetaan kaikkia – ollaan kaikkien
kavereita

Kuunnellaan ja kunnioitetaan valmentajia, muita seuratoimijoita ja
kanssaurheilijoita 
Kunnioitetaan muita joukkueita ja annetaan harjoitusrauha 
Ei suvaita kiusaamista ja puututaan kiusaamistilanteisiin (myös

sosiaalisessa mediassa)
Tullaan harjoituksiin oikeanlaisessa varustuksessa ja urheilija-asenteella
Ollaan harjoituksissa paikalla ja keskitytään tekemiseen – ilmoitetaan

poissaoloista ajoissa
Lopetetaan harjoitukset yhteiseen kokoontumiseen

Huolehditaan roskat roskiin (vaikka ne eivät olisi omia)
Huolehditaan seuran omaisuudesta kuten huolehditaan omasta

Laitetaan ulkokengät eteisen hyllykköön, ja viedään omat tavarat
harjoitussalin hyllykköön harjoitusten ajaksi
Muistetaan, että edustetaan seuraa myös sosiaalisessa mediassa

Muistetaan pyytää sosiaalisessa mediassa julkaistaviin kuviin lupa
kuvissa esiintyviltä henkilöiltä
Ei käytetä päihteitä tai tupakkaa tai kiroilla seuraa edustettaessa ja
kannustetaan urheilullisiin elämäntapoihin

Seuran pelisäännöt on koottu yhteistyössä urheilijoiden, vanhempien ja
seuran toimihenkilöiden kesken. Pelisäännöt ovat olemassa, jotta jokaisen
olisi mahdollisimman mukava osallistua seuran toimintaan. 
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7 .  S E U R A O R G A N I S A A T I O

DTC:n organisaatio koostuu hallituksesta, toiminnanjohtajasta,

seurakoordinaattorista, harrastekoordinaattorista, valmennuskoordinaattorista,

tassupolkuvastaavasta, valmentajista, joukkueenjohtajista, ikätasovastaavista,

tapahtuma-, valmennus- halli-, tassupolku- ja strategiatyöryhmistä, joukkueista

ja niiden urheilijoista.

Kutsuu hallituksen koolle

Toimii toiminnanjohtajan esimiehenä

Vastaa sidosryhmäyhteistyöstä

Toimii seuran nimenkirjoittajana

Vastaa seurakehitystehtävistä

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt

Toimii seuran nimenkirjoittajana

Vastaa tapahtumista ja vetää tapahtumatyöryhmää

Vastaa pitkän tähtäimen treeniolosuhteiden kehittämisestä

Hallitalkoot

Vetää hallityöryhmää

Toimii talkoovastaavana

Toimii sparrausapuna talouteen liittyvissä asioissa

Seuraa talouden raportteja

HALLITUS
 

Seuraa johtaa hallitus, jonka tehtävät on jaettu seuraavasti:

 

Puheenjohtaja

 

Tapahtumavastaava, varapuheenjohtaja

 

Olosuhdevastaava

 

Talousvastaava
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On mukana valmennuksen ohjausryhmässä

Vetää valmennustyöryhmää

On mukana Tassupolku projektissa

Palkitsemis- ja stipendijärjestelmä

Vastaa joukkuejohtajien rekrytoinnista ja perehdyttämisestä

Vastaa strategian yhteisöllisyystoimista

Operatiivinen johtaminen ja strategian jalkauttaminen

Esimies työ

Toimiston työntekijöiden esimies

Muilla:

Lakiin liittyvät asiat

Työsopimusten teko

Palkkojen hallinnointi ja hyväksyminen

Talouden suunnittelu ja seuranta

Avustusten haku

Varainhankinnan kehittäminen

Yhteistyöt ja sponsorointi

Toimintakäsikirjan kokonaisvastuu

Viestintäsuunnitelman kokonaisvastuu

Turvallisuus- ja vakuutusasiat

Sääntömääräiset kokoukset

Vastaa sidosryhmäyhteistyöstä ja edustaa seuraa verkostotilaisuuksissa

Hallituksen sihteerityö

Valmennusvastaava

 

Yhteisöllisyys- ja jojovastaava

 

Hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa, ja valintatapa on määritelty seuran

säännöissä.

 

HALLINNON TYÖNTEKIJÄT
 

Seurassa toimii palkattuina toimihenkilöinä toiminnanjohtaja sekä seura-,

harraste- ja valmennuskoordinaattorit. Lisäksi valmennus- ja

harrastekoordinaattorin apuna toimivat kaksi ikätasovastaava. Urheilijanpolkua

kehittää tassupolkuvastaava. Tassupolkuhanke on OKM:n tukema.

Heidän tehtävänsä on jaettu seuraavasti:

 

Toiminnanjohtaja
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Jäsenrekisteri

Talous

Laskujen maksaminen, laskutus

Kirjanpitomateriaalien kokoaminen ja toimittaminen

Laskujen vieminen taloushallinnon prosessiin

Kilpailuilmoittautumiset ja kilpailumatkojen varaus

Lisenssit ja seurasiirrot

Vuosi- ja päivitysilmoitukset esim. lajiliittoon

Arkistointi

Hallituksen pöytäkirjat

Vuosikokous aineistot

Kirjanpitoaineisto

Sopimukset

Seuratuotteet

Kehitys, tilaus, laskutus, jakelu

Hankinnat

Tapahtumien järjestämisessä mukana

Viestintä

Uutiskirje

Seurakoordinaattori
 

Vastuu ja kehittäminen: Magiccats, Powercats, Royalcats, Wondercats, Starcats,

Whitecats, Rockcats, Tigercats, Rascals, Icecats, Diamondcats, Wildcats,

Predators, Junior Dance, Dream Squad, Pomcats, Dancers

Esimiestyö näille joukkueille

Perehdytys

Työn ohjaus

Poissaolot

Sairauspoissaolot

Resursointi

Työajan sopiminen

Valmentajakoulutukset

Ulkopuolinen valmennus

Ulkopuoliset leirit

Urheilijasopimukset

Joukkuejaot

Valmennuskoordinaattori
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Vastuu ja kehittäminen: Cubcats, Tinycats, Tiaracats, Firecats, Sparklecats,

Twinklecats, Blackcats, Silvercats, Kittycats, Supercats, Thundercats,

Randomcats, Aristocats

Esimiestyö näille joukkueille

Perehdytys

Työn ohjaus

Poissaolot

Sairauspoissaolot

Resursointi

Työajan sopiminen

Valmentajakoulutukset

Salivuorot

vapaavuorot

muutokset, päivittäminen

pitkän tähtäimen vuorot

Joukkuejaot

Valmennus- ja harrastekoordinaattorin apuna

Jäsenrekrytoinnin apu

Rekrypostin hallinnointi

Mitalikahvit

Apu kausisuunnittelussa

Kokonaisvastuu Tassupolkuprojektista

Tassupolkutyöryhmän vetäjä

Harrastekoordinaattori
 

 

Ikätasovastaavat
 

 

Tassupolkuvastaava

 

VALMENTAJAT
 

Seuran valmentajat ovat toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa seuraan

ja työsuhteen ehdot sekä palkkaus on määritelty työsopimuksissa. Uusia

valmentajia rekrytään aina vuoden lopussa tai kesken kauden, mikäli on

tarvetta. Hausta ilmoitetaan seuran nettisivuilla, somessa ja

sähköpostilistoilla. Valinnan suorittaa harraste- ja

valmennuskoordinaattori. Valmentajien tehtäviin kuuluu mm. cheerleading-

valmennus: kausisuunnitelman suunnittelu ja toteutus sekä joukkueen

toiminnan ja harjoittelun organisointi ja toteutus. Valmentaja on sitoutunut

olemaan paikalla harjoituksissa, valmentajapalavereissa (2-4), seuran

sääntömääräisissä kokouksissa (2) ja seuran yhteisissä tapahtumissa (3).

Valmentaja sitoutuu myös osallistumaan yhdessä sovittuihin koulutuksiin.

Valmennuskokoonpanot rakennetaan niin, että jokaista 10:tä

valmennettavaa kohti on vähintään yksi valmentaja ja/tai

valmentajaharjoittelija.
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Aikuisten taso: 
Wildcats 3 valmentajaa 

Diamondcats 3 valmentajaa

Aristocats 1 valmentaja

Randomcats 2 valmentajaa 

Icecats 1 valmentaja 

Predators 3 valmentajaa 

Rascals 2 valmentajaa 

Dancers 3 valmentajaa 

Pomcats 2 valmentajaa

Dream Squad 1 valmentaja

 

Junioritaso: 
Tigercats 3 valmentajaa 

Whitecats 3 valmentajaa

Starcats 3 valmentajaa 

Rockcats 3 valmentajaa 

Royalcats 3 valmentajaa 

Thundercats 3 valmentajaa 

Junior Dancers 1 valmentajaa 

 

Minitaso: 
Wondercats 3 valmentajaa 

Powercats 3 valmentajaa 

Magiccats 4 valmentajaa 

Supercats 3 valmentajaa 

Kittycats 2 valmentajaa ja 1 valmentajaharjoittelija

Silvercats 2 valmentajaa ja 1 valmentajaharjoittelija 

Blackcats 2 valmentajaa ja 1 valmentajaharjoittelija 

Sparklecats 2 valmentajaa ja 2 valmentajaharjoittelijaa

Twinklecats 1 valmentaja ja 2 valmentajaharjoittelijaa

Firecats 2 valmentajaa ja 2 valmentajaharjoittelijaa

 

Mikrotaso: 
Tinycats 2 valmentajaa ja 1 valmentajaharjoittelija

Tiaracats 2 valmentajaa ja 2 valmentajaharjoittelijaa

Cubcats 1 valmentaja ja 2 valmentajaharjoittelijaa
1 0



Kausi- ja treenisuunnitelmien toteutusvastuu

Viestintä koteihin

Yhteyshenkilö

Poissaolot

Valmentajaharjoittelijoiden mentori

myClub-hallinnointi

Ohjauksen harjoittelu

treenien seuraaminen, treenien ohjaus, treenien suunnittelu

Kouluttautuminen

SCL apuohjaaja tai vastaava, seuran sisäiset koulutukset, omat

kurssit, koulutyöt, harjoittelu

Hallinto ja yhteistyö

valmentajapalaverit, vanhempainillat, ikätasovastaavan palaverit,

seuran toimintakäytännöt, sähköiset järjestelmät + kick off

Vastuuvalmentaja
 

Jokaiselle joukkueelle valitaan vastuuvalmentaja, joka saa tästä kuukausittain

vastuuvalmentajakorvauksen. Vastuuvalmentajan tehtävät voidaan jakaa

myös useamman valmentajan kesken.

 

Valmentajaharjoittelijat
 

Alle 16-vuotiaiden sekä ilman valmennuskokemusta aloittavien valmentajien

kanssa valmennus käynnistetään valmentajaharjoittelijana. Harjoittelu kestää

vuoden, jonka aikana tutustutaan valmennuksen eri osa-alueisiin.

Tutustuttavia teemoja:

Kisailmoittautuminen

Leiri-ilmoittautumiset

Mahdolliset talkoot

Mahdolliset varustehankinnat

Kisamamman tehtävät kisoissa

Kisatyöntekijän rekrytointi

Linkki valmennuksen ja vanhempien välissä

JOUKKUEENJOHTAJAT
 

Joukkueenjohtajat haetaan ja valitaan kaudeksi (kalenterivuodeksi) kerrallaan.

Hausta ilmoitetaan seuran nettisivuilla, somessa ja sähköpostilistoilla. 

Tehtävät:
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Vuonna 2020 työryhminä toimivat strategia- tassupolku-, halli-,

tapahtuma- sekä valmennustyöryhmä.  Työryhmiin rekrytoidaan

vapaaehtoisia urheilijoita, vanhempia, valmentajia sekä muita

seuratoimijoita. 

 

Strategiatyöryhmän tarkoituksena on luoda seuralle uusi strategia tuleville

vuosille 2020-2022. Strategiatyöryhmää vetää Merja Maijala. 

 

Tapahtumatyöryhmän vastuulla on seuran vuosittaiset tapahtumat.

Tapahtumia ovat esimerkiksi kevät- ja talvinäytös sekä puurojuhla.

Tapahtumatyöryhmä on myös mukana mahdollisissa seuran

järjestämissä kilpailuissa. Tapahtumatyöryhmää osallistuu

seurakoordinaattori Linda Markkula aj ryhmää vetää hallituksen

tapahtumavastaava Savanna Ylinen. 

 

Valmennustyöryhmä pohtii ja kehittää valmennusta ja

valmennussyteemiä. Valmennustyöryhmää vetää hallituksen

valmennusvastaava Nea Hieta.  

 

Tassupolkutyöryhmän tavoitteena on luoda Tassupolkuopas, joka sisältää

seuran erilaisten toimijapolkujen kuvauksen, tassupolkukeskustelujen

sisältö- ja purkuohjeet sekä käytännön harjoitteita ja vinkkejä harjoittelun

ja toiminnna tueksi. Tassupolkuhankkeelle on haettu

seuratukea. Tassupolkuvastaava Satu Viitala vetää työryhmää.

 

Uuden treenitilan kehittämiseen ja suunnitteluun rekryttyä hallityöryhmää

vetää hallituksen olosuhdevastaava Heikki Alho.

ULKOPUOLISET VALMENTAJAT

Ulkopuolista valmennusta käytetään akrobatia- ja fysiikkaharjoitteluun.

Useammalla joukkueella on kerran viikossa akrobatia- sekä

fysiikkaharjoitukset. Kauden aikana henkistä valmennusta hyödynnetään

tarvittaessa joukkuekohtaisesti. Fysiikkavalmennuksesta kaudella 2020

vastaavat Revolution training sekä Toni Sallinen. Revolution trainingin

vastuulla ovat Wildcats, Dancers, Predators sekä Tigercats. Tonilla puolestaan

Diamondcats, Rockcats ja Wondercats sekä Whitecats. Akrovalmentajina

toimivat Savanna Ylinen sekä Spine Performancen valmentaja Topi

Kulmakorpi. 

 

Ulkopuolisia leirityksiä on yhteisesti Spine Performancen ja HitCampsin

kanssa sekä tanssipuolella yhteistyötä tehdään Hypeleticsin kanssa.

 

TYÖRYHMÄT
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JOUKKUEET

Cheerjoukkueet
 

Mikrojoukkueet:

Cubcats (2016 syntyneet) Unelma Areena

Tiaracats (2015-2014 syntyneet) Unelma Areena

Tinycats (2015-2014 syntyneet ) Unelma Areena

 

Minien harrastejoukkueet:

Firecats (2013-2010 syntyneet) Unelma Areena

Sparklecats (2013-2010 syntyneet) Unelma Areena

Twinklecats (2010-2007 syntyneet) Vestonkulma

 

Minien alkeiskilpajoukkueet:

Blackcats (2013-2011 syntyneet) Vestonkulma

Silvercats (2011-2007 syntyneet) Unelma Areena

 

Minien kilpajoukkueet:

Kittycats (2011-2007 syntyneet) Vestonkulma

Supercats (2011-2007 syntyneet) Unelma Areena

Magiccats (2010-2007 syntyneet) Ikuri

Powercats (2010-2007 syntyneet) Unelma Areena

Wondercats (2009-2007 syntyneet) Unelma Areena

 

Junioreiden harrastejoukkueet:

Thundercats (2007-2004 syntyneet) Vestonkulma

 

Junioreiden kilpajoukkueet:

Royalcats (2007-2004 syntyneet) Unelma Areena

Starcats (2006-2004 syntyneet) Unelma Areena

Rockcats (2006-2004 syntyneet) Unelma Areena

Whitecats (2006-2004 syntyneet) Unelma Areena

Tigercats (2006-2004 syntyneet) Unelma Areena
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Aikuisten harrastejoukkueet:

Rascals (2004 tai aiemmin syntyneet) Unelma Areena /

Vestonkulma

 

Aikuisten alkeiskilpajoukkueet:

Icecats (2000 tai aiemmin syntyneet) Unelma Areena

Aristocats (2000 tai aiemmin syntyneet) Hämeenlinna

Randomcats (2000 tai aiemmin syntyneet) Unelma Areena / Ikuri

 

Aikuisten kilpajoukkueet:

Diamondcats (2005 tai aiemmin syntyneet) Unelma Areena

Wildcats (2004 tai aiemmin syntyneet) Unelma Areena

Predators (2004 tai aiemmin syntyneet) Unelma Areena

 

Tanssijoukkueet
 

Harrastejoukkueet

Junior Dancers (2005-2009 syntyneet) Unelma Areena

 

Harrastekilpajoukkueet

Dream Squad (2000 tai aiemmin syntyneet) Unelma Areena

Pomcats (2004 tai aiemmin syntyneet) Unelma Areena

 

SM-tason joukkueet

Dancers (2004 tai aiemmin syntyneet) Unelma Areena
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Valmentajat ja hallinnon työntekijät ovat työsuhteessa seuraan ja työsuhteen
ehdot ja palkkaus on määritelty työsopimuksissa. 
 
Valmentajille ja muille toimihenkilöille tarjotaan vuosittain koulutuksia
koulutussuunnitelman ja -budjetin mukaisesti. Nämä koulutukset ovat
osallistujille maksuttomia, ja myös matkakulut niihin korvataan. 
 
Kilpailumatkoille lähetetään joukkueen mukana tarpeellinen määrä
valmentajia, joukkueenjohtajia ja kilpailutyöntekijöitä/huoltajia. Matkat ovat
toimihenkilöroolissa toimiville lähtökohtaisesti maksuttomia. Seura huolehtii
lisenssikustannuksista joukkueenjohtajille. 
 
Toimihenkilöiden kick off -viikonlopun yhteydessä järjestetään myös
virkistystoimintaa. Tämän lisäksi valmentajille järjestetään virkistyspäivä
kerran vuodessa. Valmentajia, toimihenkilöitä ja
joukkueenjohtajia muistetaan vuosittain myös seuran
palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. Seura hankkii vuosittain toimihenkilöille
(hallituksen jäsenet, valmentajat, joukkueenjohtajat,
koordinaattorit, ikätasovastaavat) kausi-t-paidan. 
 
Jos työntekijä sairastuu ja hän haluaa sairausajalta palkkaa, hänen on
ilmoitettava siitä esimiehelleen. Sairauslomalla voi esimiehen luvalla olla 1-3
päivää, jonka jälkeen pidemmältä sairauslomalta on toimitettava
työnantajalle lääkärintodistus, josta selviää sairauden diagnoosi ja
sairaudesta johtuva työkyvyttömyys. DTC:llä on sopimus työntekijöiden
ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta Pirten kanssa. DTC:n puolelta
työterveyshuollosta vastaa toiminnanjohtaja. Tarkemmat toimintaohjeet
sairaustapauksissa ja tapaturmien sattuessa löytyvät valmentajatilasta.

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKAUS JA EDUT
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Puheenjohtaja - Edellinen puheenjohtaja
Rahastonhoitaja - Edellinen rahastonhoitaja
Muut hallituksen toimihenkilöt - Hallituksen jäsenet, joilla aiemmin
vastaavat tehtävät
Valmentajat - Valmennus- ja harrastekoordinaattori
Ikätasovastaavat - Valmennus- harrastekoordinaattori
Joukkueenjohtajat - Kissaperhevastaava
Seurakoordinaattori - Toiminnanjohtaja
Valmennuskoordinaattori – Toiminnanjohtaja
Harrastekoordinaattori -  Toiminnanjohtaja

Valmentajien ja muiden toimihenkilöiden perehdytys aloitetaan kick off -
viikonlopulla, joka järjestetään tammikuun alussa vuosittain. Viikonlopun
aikana käydään mm. läpi seuran käytäntöjä, työsuhde- ja palkkausasioita ja
tutustutaan muihin seuratoimijoihin. Ennen valmennuksen
aloittamista “valmentajakokelaat” käyvät seuraamassa harjoituksia ja niiden
suunnittelua muutaman viikon ajan, jotta he saavat mahdollisimman oikean
kuvan siitä, minkälaista valmennustyö todellisuudessa on. Kick off-
viikonlopun lisäksi järjestetään henkilökohtaista perehdytystä tarpeen
mukaan. 
 
Hallituksen toimihenkilöiden perehdytys järjestetään pääosin niin, että
edeltäjä perehdyttää seuraajan. Perehdytysjakso on syyskokouksen jälkeen
(marras-joulukuu), jolloin seuraavan vuoden hallitus on valittu, mutta
edellinen vielä jatkaa vuoden loppuun. Mikäli edeltäjä ei syystä tai toisesta voi
perehdyttää seuraajaansa, muut hallituksen jäsenet osallistuvat
perehdytykseen. Puheenjohtajalla on lopullinen vastuu siitä, että hallituksen
toimihenkilöt perehdytetään asian vaatimalla tavalla. 

TOIMIHENKILÖIDEN PEREHDYTYS
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Matkojen etukäteishyväksyntä: jokainen korvattava matka tulee

hyväksyttää etukäteen omalla esimiehellä.

Matka-aikaa tai matkallaoloaikaa (esim. koulutukset, kokoukset) ei lueta

työajaksi ellei esimiehen kanssa erikseen muuta sovita.

Majoituskulut: jos matka vaatii yöpymistä, pyritään yöpymiset järjestämään

kohtuuhintaisissa majoituspaikoissa.

Matkustuskulut: matka tulee suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman

edullisesti julkisia kulkuneuvoja käyttäen. Mikäli oman auton käyttö on

perusteltua, korvataan siitä koituneet kulut kuittia vastaan. Oman auton

käytöstä tulee sopia esimiehen kanssa.

MATKUSTUSOHJESÄÄNTÖ
 

 

Tämä matkustusohjesääntö koskee kaikkia seuran toimihenkilöitä.

 

 

 

1 7



Seuralla on käytössä kaksi tiliä

Osuuspankissa. Tilin

käyttöoikeudet on

puheenjohtajalla,

talousvastaavalla,

toiminnanjohtajalla ja

seurakoordinaattorilla. 

Seuran toiminnan ja

omaisuuden vakuutukset ovat

Op Vakuutuksessa, ja seuran

työeläkeyhtiönä toimii Elo.

Kirjanpito ja palkanmaksu

on ulkoistettu Rantalaiselle.

8 .  S E U R A N

T A L O U S O H J E -

S Ä Ä N T Ö  J A

V A K U U T U K S E T

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Seura on yleishyödyllinen yhdistys,

jonka toimintaa säätelevät

yhdistyslaki ja seuran omat

säännöt. Seura ei täten tavoittele

taloudellista voittoa, mutta talous

pyritään pitämään vakiintuneena,

ja taloudenhoidossa pidetään

“puskurirahastoa” toiminnan

jatkuvuuden takaamiseksi

sekä suurempien hankintojen ja

yllättävien kulujen kattamiseksi.

Taloudenhoidossa erityistä

huomiota kiinnitetään kulujen

seurantaan selkeän tilikartan ja

kuukausikohtaisen seurannan

avulla.
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Vahvistaa tulevan kauden toimintasuunnitelman ja talousarvion 

Valitsee tilin-/toiminnantarkastajan ja varatilin-/varatoiminnantarkastajan

tulevalle kaudelle (kalenterivuosi) 

Vahvistaa tulevan tilikauden jäsen-, harjoitus- ja kannattajajäsenen maksujen

suuruuden

Käsittelee hallituksen laatiman vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja

tilin-/toiminnantarkastajan lausunnon

Vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille

vastuuvelvollisille 

Kutsuu koolle, valmistelee ja panee yhdistyksen kokousten päätökset

täytäntöön

Vastaa seuran omaisuudesta ja taloudesta ja tekee suuremmat

hankintapäätökset

Kokoaa seuran toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaa toimintavuotta

varten

Kokoaa seuran toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

Valitsee ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt 

Hyväksyy toimihenkilöiden työaikakirjanpidon ja toimittaa palkka-aineiston

kirjanpitäjälle

Kokoaa seuran toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaa toimintavuotta

varten

Kokoaa seuran toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

Kutsuu koolle, valmistelee ja panee yhdistyksen kokousten päätökset

täytäntöön 

Raportoi hallitukselle taloudesta

Hyväksyy taloussuunnitelman mukaiset tilaukset, laskut ja maksumääräykset

Hyväksyy ja maksaa toimihenkilöiden kuluselvitykset

Kokoaa kuukausittain seuran kirjanpitoaineiston ja toimittaa sen

kirjanpitäjälle 

Hyväksyy taloussuunnitelman mukaiset koulutukset 

Osallistuu joukkueen budjetin suunnitteluun

Seuraa joukkueen budjetin toteutumista

Seuran taloutta hoidetaan seuraavin tavoin: 

 

Yhdistyksen kokous

 

Seuran hallitus

 

Toiminnanjohtaja

 

Seurakoordinaattori 

 

Valmennus- ja  harrastekoordinaattorit

 

Valmentaja ja joukkueenjohtaja  
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Seuran viestintäsuunnitelma
on erillisessä liitteessä.

9.  VIESTINTÄ JA
MARKKINOINTI

20



1 0 .  H A R J O I T T E L U  D T C : S S Ä

HARJOITTELUA CHEERLEADING-JOUKKUEESSA JA JOUKKUEJAOT
 
Harjoittelu cheerleading-joukkueissa perustuu joukkueiden taitotasoon.

Joukkueet on jaettu kilpa- ja harrastejoukkueisiin Suomen Cheerleadingliiton

ikärajamääritysten sekä urheilijoiden taitotasojen perusteella, jotta

harrastaminen on kaikille turvallista ja mielekästä. Laji on joukkueurheilua, jossa

jokaisen läsnäolo on tärkeää. Tämän vuoksi seurassa painotetaan sitoutumista

joukkueen harjoituksiin ja tapahtumiin. Harjoitusmäärät on määritelty

joukkueen kilpatason perusteella.

 

Joukkueiden harjoituskausi on tammi-joulukuu, joka pohjautuu liiton

kilpailukalenteriin. Harraste- ja kilpajoukkueet kootaan kauden alussa eri

tavoin. Cheer-puolen kilpajoukkueiden karsinnat järjestetään joulukuussa tai

tammikuussa, tanssijoukkueiden kilpajoukkuekarsinnat tammikuussa, ja

karsintoja koordinoi valmennus- ja harrastekoordinaattori sekä

ikätasovastaavat. Joukkueita täydennetään tarpeen vaatiessa

erillisten ilmoitusten perusteella kauden aikana. Joukkueiden yleiset

vaatimukset, maksut, harjoituskerrat sekä vuosikello julkaistaan kaikille

nähtäväksi joko seuran nettisivuille tai myClub-

jäsenrekisteriin. Harrastejoukkueisiin otetaan urheilijoita läpi vuoden, mutta

joukkueisiin haetaan uusia urheilijoita yleisten ilmoitusten avulla erityisesti

tammi- ja elokuussa.
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HARJOITUSTILAT JA -VÄLINEET
 
Seura toimii toimivissa ja riittävissä harjoitustiloissa, jossa varusteet tukevat

urheilijoiden kehittymistä ja menestymistä. Harjoitukset ovat pääosin Unelma

Areenalla osoitteessa Jäähallinraitti 3, 33540 Tampere. Unelman Areenan lisäksi

osa joukkueista harjoittelee Ikurissa sekä Vestonkulmassa. Mikäli

mahdollisia lisätiloja tarvitaan, niitä vuokrataan tapauskohtaisesti. Seuran pukuja,

tarvikkeita ja varusteita säilytetään Areenan varastossa. 

 

Harrastekoordinaattori jakaa harjoitusvuorot keväälle, kesälle ja syksylle.

Joukkueet saavat tilapäisesti ennen kilpailuja/tärkeitä esiintymisiä nostaa

harjoitusmäärää max. 1 harjoituksella/vko, joka on hyväksytettävä valmennus- tai

harrastekoordinaattorilta. 

 

Unelma Areenalla on kaappi ensiaputarvikkeille. Vain valmentajilla ja

joukkueenjohtajilla on oikeus käydä EA-kaapilla. Jos jokin tuote on päässyt

loppumaan, ilmoita siitä seurakoordinaattorille sähköpostilla. Mikäli treeneissä

sattuu vakavampi tapaturma, joka vaatii välitöntä lääkärihoitoa, muistathan

ilmoittaa tapaturmasta valmennus- tai harrastekoordinaattorille välittömästi. 

 

Joukkueet voivat itse tilata itselleen treenivaatteita kuten t-paitoja, shortseja ja

huppareita määritellyn kausibudjetin rajoissa. Näiden tilaaminen tulee

lähtökohtaisesti olla vapaaehtoista (voi olla suositeltavaa). Tilausprosessi tulee

tehdä hankintaohjeen mukaisesti.

 

Seuralla on Areenan valmentajatilassa käytössä tietokone ja tulostin joukkueen

asioiden hoitoa varten. 

 

Unelma Areenalla on harjoitusalueiden lisäksi käytössä oheisalue. Oheisalueella

on mattojen lisäksi fysiikka- ja akrobatiaharjoitteluun välineitä.

 

KILPAILUASUT
 

Kilpailuasut ovat seuran omaisuutta ja niitä säilytetään seuran varastotiloissa

Tampere Areenalla. Jokaiselle joukkueelle on hankittu omat kilpailuasunsa. Asut

jaetaan jokaiselle urheilijalle aina ennen esiintymistä  / kilpailumatkaa ja ne

palautetaan välittömästi tapahtuman jälkeen. Hallitus päättää uusien

kilpailuasujen hankinnasta. Palauttamattomasta puvusta seuralla on oikeus

vaatia 50 euron korvaus.
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35 € / vuosi

Maksetaan kerran vuodessa, maksukausi on kalenterivuosi 

Oikeuttaa osallistumaan seuran jäsenille tarkoitettuihin tapahtumiin 

190 € / kausi – Cubcats, Tiaracats, Tinycats, Firecats, Sparklecats, Twinklecats,

Aristocats

230 € / kausi – Blackcats, Silvercats, Kittycats, Thundercats, Icecats, Junior

Dancers, Dream Squad

290 € / kausi – Supercats, Royalcats, Randomcats, Rascals, Pomcats

340 € / kausi – Magiccats, Powercats, Starcats, Diamondcats

370 € / kausi – Wondercats, Whitecats, Rockcats, Tigercats, Wildcats, Predators,

Dancers

Fysiikka- ja akrobatiavalmennus (osallistuvilla joukkueilla, laskutetaan

harjoitusmaksujen yhteydessä)

Kilpailumatkat

Leirimatkat

Joukkueen omat tapahtumat

Joukkueen varustehankinnat

Lisenssimaksu Suomen Cheerleadingliitolle

Seurasiirtomaksu Suomen Cheerleadingliitolle (siirryttäessä toisesta

cheerleading-seurasta) 

KAUSIMAKSUT
 
Seuran jäsen- ja toimintamaksut vahvistetaan vuosittain seuran syyskokouksessa.

Seuran jäseneksi ja ryhmiin ilmoittaudutaan seuran ilmoittautumisjärjestelmän

kautta. Kausimaksut on jaettu kahteen osaan, keväälle ja syksylle.

Maksusuunnitelmista on mahdollista sopia seurakoordinaattorin kanssa. 

 

Samassa taloudessa asuville urheilijoille voidaan myöntää perhealennus. Alennus

on – 20 % harjoitusmaksusta, ja se myönnetään edullisimmasta kausimaksusta.

Moniryhmä alennus on -20 % ja se annetaan edullisimmasta kausimaksusta. 

 

Jäsenmaksu 2020:

 

Kausimaksut 2020 (kevät ja syksy): 

 

Muita mahdollisia maksuja:

 

 

Päivittyvää tietoa maksuista löydät seuran verkkosivuilta

osoitteesta: https://www.dreamteamcheer.fi/dream-team/jasen-ja-

harjoitusmaksut-2020/
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URHEILIJASOPIMUKSET
 

Urheilijasopimus on otettu käyttöön vuodelle 2020 viidelle joukkueelle:

Wondercats, Tigercats, Rockcats, Wildcats ja Predators. Sopimusten

tarkoituksena on edistää huippu-urheilua ja tehdä selkeät pelisäännöt seuran

ja urheilijan välille. Urheilijasopimukset on tehty yhteistyössä VisionLaw

asianajotoimiston kanssa. Urheilijasopimuksissa kaikki kauden kulut laskutetaan

neljässä tasaerässä vuoden aikana. Urheilijasopimus tehdään aina vuodeksi

kerrallaan. 

 

 

MYCLUB
 

Seura käyttää myClub-jäsenpalvelua, johon jokaisen seuran jäsenen tulee

rekisteröityä. myClubin avulla seura hallinnoi jäsenrekisteriä, laskutusta,

tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää. Seuran

nettisivuilta löytyy myClub ohjeet. MyClubin kanssa auttaa seurakoordinaattori.

 

 

LISENSSIT JA SIIRROT
 

Suomen Cheerleadingliiton lisenssi sisältää liiton kilpailu-luvan sekä

tapaturmavakuutuksen. Lisenssi on pakollinen kaikille kilpailutoimintaan

osallistuville urheilijoille. 

 

SCL tarjoaa myös harrastevakuutusta sellaisille cheerleadingin harrastajille, jotka

eivät osallistu kilpailutoimintaan. Harrastevakuutus ei sisällä kilpailulupaa.

Suomen Cheerleadingliiton lisenssikausi on kalenterivuoden mittainen.

Lisenssien hinnat eivät muutu kesken lisenssikauden, vaikka lisenssi

ostettaisiin esimerkiksi syksyllä. 

 

Lisenssi ostetaan Suomisportista. 

 

Lisätietoja https://scl.fi/harrastajalle/lisenssit/. 

 

Päivittyvää tietoa lisenssistä on

osoitteessa: https://www.dreamteamcheer.fi/dream-team/jasen-ja-

harjoitusmaksut-2020/lisenssit/. Sieltä löydät myös tiedon, miten toimia

vahinkotilanteessa.
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A-TASON SEURASIIRTO 2004 ja aikaisemmin syntyneet - 30 €

B-TASON SEURASIIRTO 2005-2007 syntyneet - 20 €

C-TASON SEURASIIRTO 2008 ja myöhemmin syntyneet - 0€  

Mikäli urheilija vaihtaa seuraa kesken lisenssikauden, tulee tehdä seurasiirto.

Seurasiirroissa noudatetaan SCL:n seurasiirtomääräyksiä. Lisätietoja

siirtomääräyksistä: https://scl.fi/harrastajalle/seurasiirrot/. 

 

Siirtoprosessi: Seurasiirtotasoja on kolme:

 

Toimintaohjeet: 

1. Ilmoita seurasiirtotarpeesta seurakoordinaattorille sähköpostitse (Urheilijan

vanha seura, etunimi, sukunimi ja sportti-ID) 

2. Seura laskuttaa syntyneen siirtokulun urheilijalta myClubissa. (Urheilija

ilmoitetaan kilpailuun vasta kun seurasiirtomaksu on maksettu seuralle.) 

3. Vanha seura, uusi seura, lisenssinhaltija/huoltaja sekä SCL saavat sähköpostitse

ilmoituksen siirron vireillelaitosta. Siirtoa odottavan henkilön lisenssin

alareunassa lukee: "Seurasiirto seuraan DREAM TEAM odottaa hyväksyntää.

Kaikkien osapuolten (urheilija/huoltaja ja vanha seura) on hyväksyttävä tai

hylättävä seurasiirto. 

4. Lisenssinhaltija saa sähköpostitse ilmoituksen kun seurasiirto on hyväksytty ja

lisenssi päivittyy uuden seuran alle heti. Edustusoikeus uudessa seurassa alkaa

heti kun seurasiirto on hyväksytty. (Vanhalla seuralla 14 pv aikaa käsitellä siirtoa.) 

 

Vuosittaiset seurasiirtoikkunat ovat 1.1.-31.1. ja 1.8.-31.8. Siirtoikkunoiden

ulkopuolella seurasiirto voidaan tehdä kaikkien osapuolien, vanhan ja uuden

seuran sekä urheilijan tai urheilijan huoltajan, yhteisellä hyväksynnällä. 

 

Harraste- ja valmentajalisenssien omaavien harrastajien ja valmentajien seuran

muutokset tehdään täysi-ikäisen omalla tai alaikäisen huoltajan kirjallisella

ilmoituksella liiton toimistolle (office@scl.fi).

 

KILPAILUTOIMINTA JA KILPAILUIHIN OSALLISTUMINEN
 

Vuonna 2019 kilpailutoiminnassa tavoiteltiin joukkueelle puhdasta suoritusta Hit

Zero-kampanjan avulla. Vuonna 2020 seura kannustaa joukkueita saavuttamaan

Hit Zeron ja kampanjaa tukien olemme mukana SCL:n Hit Zero kampanjassa.

HitZero-kampanjan tavoitteena on tukea turvallista harjoittelua ja ohjata oikean

tasoiseen harjoitteluun. 

 

Alkeiskilpajoukkueet kilpailevat vähintään kerran vuodessa, edistyneet- ja SM-

tason joukkueet vähintään kahdesti. 
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Wildcats Level 6 4 krt /vko

Diamondcats Level 3 3 krt/vko

Dancers Freestyle Pom Sr 4 krt/vko

Predators Level 6 4 krt/vko 

Randomcats Level 2, klassikko 2 krt/vko

Aristocats Level 3, klassikko 1 krt/vko

Icecats Level 6 1 krt/vko 

Dream Squad Freestyle Pom Jr & Sr / Hip hop 1 krt /vko

Pomcats Freestyle Pom Jr & Sr 2 krt/vko

Tigercats Level 5 4 krt/vko

Rockcats Level 5 4 krt/vko

Whitecats Level 4 4 krt/vko

Starcats Level 3 3 krt/vko

Royalcats Level 2 2 krt/vko

Wondercats Level 3 4 krt/vko

Powercats Level 2 3 krt/vko

Magiccats Level 2 3 krt/vko

Supercats Level 1-2 2 krt/vko

Kittycats Level 1 1 krt/vko

Silvercats Level 1 1 krt/vko

Blackcats Level 1 1 krt/vko 

MM-kilpailut (MM-sarjat aikuiset, SM-kilpailuiden perusteella/maajoukkue) 

MayMadness -kilpailut (Level 1-3, Level 5-6, Freestyle Pom Jr&Sr) 

Aluekilpailut (vaihtelevat level-sarjat) 

Summer Cheer Cup (Level 2-6) 

Tanssi hiphop

Kilpajoukkueet, -tasot, harjoitusmäärät ja kilpakalenteri ovat seuraavat: 

Aikuiset, 15-vuotiaat ja vanhemmat (kilpajoukkueet)

 

Aikuiset, 15/18-vuotiaat ja vanhemmat (alkeiskilpajoukkueet)

 

Juniorit, 12–16-vuotiaat (kilpajoukkueet)

 

Minit, 9-13-vuotiaat (kilpajoukkueet)

 

Minit, 9-12-vuotiaat (alkeiskilpajoukkueet)

 

Kilpailut 
 

Huhtikuu

 

Toukokuu

 

Kesäkuu 
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EM-kilpailu (EM-sarjat juniorit + aikuiset (SM-kilpailuiden perusteella)) 

Syyskilpailut (Level 2-3, Level 5-6, Freestyle Pom Mini, Jr & Sr) 

Seuran järjestämät aluekilpailut

SM-karsintakilpailut (Level 5-6 juniorit ja aikuiset, Freestyle Pom Jr & Sr) 

Super Cheer -kilpailut (Level 2-5)

Winter Wildness -kilpailut (Level 1-3) 

SM-kilpailut (Level 5-6 juniorit + aikuiset, Freestyle Pom Jr & Sr , finalistit SM-

karsinnan perusteella)

Heinäkuu

 

Syys-/lokakuu

 

Marraskuu

 

Joulukuu

 

 

KILPAILUMATKAT
 

Kilpailumatkavaraukset ja –ilmoittautumiset tekee seurakoordinaattori.

Joukkueen jokaisella harrastajalla on mahdollisuus lähteä kilpailumatkalle vaikka

ei olisikaan valittu kilpakokoonpanoon. Kilpailumatkoille pyydetään alaikäisen

urheilijan vanhemmilta lupa, jotta urheilija saa luvan osallistua matkalle ja

sitoutuu maksamaan matkasta koituvat kustannukset. 

 

Lisätietoa kilpailumatkojen maksuista: 

https://www.dreamteamcheer.fi/dream-team/jasen-ja-harjoitusmaksut-2020/

 

 

KILPAJOUKKUEEN KOKOONPANOT
 

Kilpajoukkueen kokoonpanon päättämisestä vastaa joukkueen valmentajat.

Kilpajoukkueen henkilömäärä määrittyy SCL:n laatimien kilpailusääntöjen

mukaan. Valmentajat kertovat avoimesti kilpakokoonpanon valintaan liittyvistä

yleisistä kriteereistä. Omasta paikasta kilpakokoonpanossa voi keskustella

valmentajien kanssa henkilökohtaisesti.
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Rascals Aikuiset 1 krt/vko

Dream Squad Aikuiset, tanssi 1 krt/vko

Pomcats Aikuiset, tanssi 1 krt/vko

Thundercats Juniorit 1 krt /vko

Sparklecats Minit 1 krt/vko

Twinklecats Minit 1 krt/vko

Tiaracats Mikrot 1 krt/vko

Tinycats Mikrot 1 krt/vko

Cubcats Mikrot 1 krt/vko 

HARRASTETOIMINTA
 

Cheer-puolella pyritään tarjoamaan harrastejoukkueita jokaisella ikätasolla.

Harrastejoukkueille asetetaan harjoitussuunnitelman mukaiset taitotavoitteet, ja

joukkueet esiintyvät seuran kevät- ja joulunäytöksissä. Mikäli joukkueen taitotaso

riittää, se voi myös osallistua alkeistason kilpailuihin. Harrastejoukkueet saavat

oman treenaamisen lisäksi osallistua seuran järjestämään oheistoimintaan kuten

akrobatiaklinikoihin ja vapaavuoroihin.

 

Harrastejoukkueet ja harjoitusmäärät:

 

Joukkueet pyritään pitämään maksimikoossaan. Uusille harrastajille pyritään

aina tarpeen mukaan tekemään tilaa, siirtämällä muihin joukkueisiin, mikäli

niissä on tilaa. Uudet harrastajat voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse

rekry@dreamteamcheer.fi josta heidät ohjataan oikeaan joukkueeseen. 
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Seurassa koulutetaan aktiivisesti sekä valmentajia että muita toimihenkilöitä.

Valmentajat ja toimihenkilöt osallistuvat pääsääntöisesti seuran sisäisiin

koulutuksiin, SCL:n ja HLU:n koulutuksiin. Seura käyttää osittain SCL:n laatimaa

koulutuspolkua ja ilmoittaa valmentajia ja toimihenkilöitä sen mukaisesti

koulutuksiin. HLU:n koulutuksia hyödynnetään tarpeen mukaan, ja sen

koulutuskalenteri löytyy osoitteesta: http://www.hlu.fi/koulutus/koulutuskalenteri/.

Muulla kuin valmennuspuolella koulutukset keskittyvät pääasiassa seurahallintoon,

-talouteen ja -kehitykseen. 

 

Valmentaja osallistuu tiettyyn koulutukseen valmennus- tai harrastekoordinaattorin

esityksestä, ja valmentajat voivat itse esittää toiveita haluamastaan koulutuksesta.

Valmennus- tai harrastekoordinaattori vastaa koulutukseen ilmoittautumisesta.

Kouluttautuminen on erittäin tärkeää paitsi valmentajan oman kehityksen

kannalta myös paremman, turvallisemman ja tehokkaamman harjoittelun

kannalta. Valmennuksessa hyödynnetään ulkopuolisia valmentajia tarvittavilta osin.

Ulkopuolista valmennusta hyödynnetään mm. kunto-, psyyke- ja

ravintovalmennukseen sekä stuntti- ja akrobatiatekniikkaan.

Lisätietoa SCL:n koulutuspolusta voi lukea

https://scl.fi/koulutustoiminta/valmentajakoulutus/.

1 1 .  S E U R A N
K O U L U T U S S U U N N I T E L M A
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1 2 .  S E U R A N
P A L K I T S E M I S J Ä R J E S T E L M Ä

Kauden pääkilpailuissa mitalin saavuttaneille joukkueille järjestetään yhteiset

mitalikahvit 

Maajoukkueurheilijat ja -valmentajat kukitetaan puurojuhlassa joulukuussa 

Joukkueenjohtajia muistetaan puurojuhlassa pienellä lahjalla tai kukituksella 

Valmentajat ja muut seuratoimijat palkitaan seuratyöpalkinnolla 5 vuoden välein

Seuran palkitsemisjärjestelmä toimii seuraavasti:

1 3 .  T A P A H T U M A T

KV-valmentajien vetämät leirit (kevät/syksy)

Seuran kevätnäytös (toukokuu)

Seuran talvinäytös (marras-joulukuu)

Puurojuhla (joulukuu) 

Aluekilpailut

Seuran tapahtumista vastaa hallituksen tapahtumavastaava ja seurakoordinaattori

yhdessä tapahtumatyöryhmän kanssa. Kaikki edellä mainittuihin liittyvät kyselyt

tulee ohjata tapahtumat@dreamteamcheer.fi. 

 

Esiintymisistä ja talkoista vastaa hallituksen talousvastaava

dreamteamcheer.info@gmail.com.

Esiintymisistä tai talkoista tulee sopia talousvastaavan kanssa. 

 

Seura järjestää vuosittain mm. seuraavat tapahtumat:

 

Lisäksi joukkueet järjestävät vapaamuotoisesti mm. leiripäiviä, teematreenejä ja

joukkueiltoja.
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