
Joukkuevalintainfo 

Yleistä 
 Kaikkien kilpajoukkueissa olevien on haettava joukkueeseen uudelleen. Paikka 

ei siirry automaattisesti seuraavalle kaudelle. On myös mahdollista, ettei tule 

valituksi omaan nykyiseen joukkueeseen ensi kaudelle. 

 

 Harrastajan ja alaikäisen harrastajan huoltajan on huolehdittava, että olette 

perehtyneet sekä tähän joukkuevalintainfoon, että seuran Jäsenoppaaseen. Lue 

jäsenoppaasta läpi erityisesti seuran maksuihin liittyvät kohdat. Jäsenoppaan 

löydät täältä: https://www.cheerstars.fi/cheer-stars-ry/seuran-toiminta/ 

 

 Kaikkiin kilpaileviin joukkueisiin sitoudutaan 10-11 kuukaudeksi, eli elokuusta 

touko-/kesäkuuhun. Maksut tulee maksaa täysimääräisinä koko kauden loppuun 

saakka, mikäli harrastaja päättää lopettaa kesken kauden. Harrastaja ei siis voi 

lopettaa vuodenvaihteessa. 

 

 Kaikki kysymykset joukkuevalinnoista tulee osoittaa valmennuspäällikölle: 

Tanssi: Tiina-Mari Asikainen tiinamari@cheerstars.fi 

Ikärajat ja joukkueet 
 

Suomen Cheerleadingliiton SCL:n kilpailusäännöt määrittävät ikärajat kilpailukausille. 

Näissä ei ole poikkeuksia. Alla on listattuna Cheer Stars ry:n kilpailevat tanssijoukkueet 

kaudelle 2022-2023 ikärajoineen joukkuevalintoja varten:   

Royal aikuiset SM-taso 2006 ja aiemmin syntyneet 

Magnificent aikuiset keskitaso 2006 ja aiemmin syntyneet 

Fabulous juniorit SM-taso 2007-2009 syntyneet 

Pretty juniorit keskitaso 2007-2009 syntyneet 

 

Fantastic minit edustusjoukkue 2010-2013 syntyneet 

Fancy minit keskitaso yhdistetty 2010-2015 syntyneet 

 

Mitä joukkuevalinnoissa tehdään? 

 

Joukkuevalinnat on kuin mitkä tahansa muut harjoitukset. Joukkuevalintojen alussa 

lämmitellään ja sen jälkeen tehdään lajitaitoja, kuten tanssitekniikkaa esim. piruetteja ja 

hyppyjä sekä opetellaan lyhyt pom-tanssi. Joukkueen seuraavan kauden valmentajat 

katsovat kaikkien hakijoiden suoriutumista, ja tekevät itselleen muistiinpanoja. Mukaan 

tarvitset joukkuevalintalomakkeen (muista alaikäiseltä huoltajan allekirjoitus), 

treenivaatteet ja juomapullo. 

https://www.cheerstars.fi/cheer-stars-ry/seuran-toiminta/
mailto:tiinamari@cheerstars.fi


Valintakriteerit 

 

Jokaiselle kilpailevaan joukkueeseen hakevalle pyritään tarjoamaan paikka joko 

edustus- tai keskitason joukkueesta. Valintaprosessissa suurin painoarvo on yksilön 

omilla taidoilla. Myös harrastajan motivaatio, käyttäytyminen ja sitoutuminen joukkueen 

toimintaan aiemmalla kaudella voi vaikuttaa valintaprosessiin. Kaikille hakijoille 

ilmoitetaan joukkuevalintojen tulos viimeistään 23.6. torstaina. Mikäli et saa paikkaa 

joukkueesta johon olet hakenut, voit kysyä valmentajilta tai valmennuspäälliköltä 

perusteluja valinnalle. 

Kuinka toimia jos ei pääse 

paikalle joukkuevalintoihin? 

 
Toimita joukkuevalintalomake täytettynä 

tanssin valmennuspäällikölle 

sähköpostitse. Voit täyttää lomakkeen 

joko koneella sähköisesti,tai tulosta ja 

täyttää käsin ja lähettää kuvan 

täytetystä lomakkeesta. 

Pyrimme kartoittamaan harrastajan 

taitoja ja vahvuuksia harrastajan 

aiempien valmentajien kanssa 

keskustellen, mutta voimme pyytää 

teiltä myös videoita tai muuta 

materiaalia valintaprosessin tueksi. 

Lähetäthän valintalomakkeen vähintään 

2 päivää ennen joukkuevalintoja. 

 

 

 

 

 

 

Kuinka toimia jos ei tule 

valituksi kilpajoukkueeseen? 

 

Mikäli paikkaa ei tällä kertaa auennut 

kilpaileviin joukkueisiin, voit jatkaa 

harrastusta harrastejoukkueissa. 

Ilmoittautuminen harrasteryhmiin 

aukeaa heti juhannuksen jälkeen 

maanantaina. Ensimmäisen viikon ajan 

ilmoittautuminen on auki vain seuran 

nykyisille jäsenille, jonka jälkeen se 

aukeaa myös seuran ulkopuolisille. Voit 

ilmoittautua yhteen tai useampaan 

harrasteryhmään. 

Lista  tanssin harrasteryhmistä: 

Divine aikuiset 2006 ja aiemmin 

syntyneet 

 

Cheer Stars tanssiakatemia juniorit, 

2007 - 2012 syntyneet 

 

Lovely minit, 2013 - 2015 syntyneet 

 

Cuddly ja Bubbly mikrot, 2016-2019 

syntyneet 


