WCV CHEERLEADERS
KAUSI 2022-2023 / KARSINNAT JA JOUKKUEET
On aika valita joukkueet kaudelle 2022-2023!
Tämä tiedote on luettava huolellisesti (alle 18-vuotiaat yhdessä huoltajan kanssa). Tästä
tiedotteesta löytyy kaikki olennainen tieto WCV Cheerleaders joukkueiden ja seuran
toiminnasta kaudella 2022-2023.

Tärkeimmät ajankohdat, jotka on eritelty vielä tarkemmin alla:
Minien kilpajoukkueiden valinnat 6.8.2022
Junioreiden ja aikuisten edustus- ja kilpajoukkueiden valinnat 30.7.-4.8.2022
Alkeiskilpa- ja harrastejoukkueiden valinnat MyClub-ilmoittautumisten kautta heinäelokuun vaihteesta alkaen sekä avoimet kokeilutreenit viikoilla 32-34.
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VALINTOJEN AIKATAULU JA
ILMOITTAUTUMISOHJEET
HUOMIOITAVAA
Tarkistathan, että urheilijan laskut ovat maksettu tai maksusopimus on tehty OK-perinnän
kanssa. Mikäli laskuja on erääntynyt, eikä näistä ole tehty maksusopimusta perintätoimiston
kanssa tai tästä sopimuksesta ei ole pidetty kiinni, urheilija ei voi osallistua joukkuejakoon tai
jatkaa joukkueessa. Laskujen tilan voit tarkistaa MyClubissa.
Harrastejoukkueisiin sijoitetaan automaattisesti seuran nykyiset harrastajat, jotka eivät ole
ilmoittautuneet karsintatilaisuuteen. Uudet harrastajat voivat ilmoittautua seuran jäseneksi
tekemällä jäsenilmoittautumisen:
JÄSENILMOITTAUTUMINEN:
https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4317348

Aikuiset
Aikuisten joukkueet valitaan 30.7.2022 Volttihallilla, Runsorintie 1. Valintaharjoitusten
aikataulu ja info löytyy alempaa.
Platinumin valintoihin kutsutaan urheilijat erikseen valintailmoittautumisen
perusteella. Platinumin valintailmoittautuminen on auki 20.7 asti, jonka jälkeen
joukkueeseen hakeneille ilmoitetaan erikseen kutsutaanko heidät valintatilaisuuteen.
Tässä kutsussa selviää myös aikataulu.
Rust-joukkueeseen valinnat tehdään MyClub-ilmottautumisten perusteella.
Corrosion-joukkue perustetaan tarvittaessa.
Aikuisten cheer-joukkueiden valintoihin tai suoraan joukkueeseen tulee ilmoittautua
MyClubissa
Platinum: https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4256464
Rust: https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4314996
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Juniorit
Junioreiden kilpajoukkueet Iron, Steel ja Chrome valitaan 3.-4.8.2022
välisenä aikana Volttihallilla, Runsorintie 1. Ennen joukkuekarsintoja
järjestetään vanhempaininfo. Jokaiselta urheilijalta on yhden huoltajan pakollista tulla
infotilaisuuteen sekä huoltajan tulee palauttaa karsintalomake valmentajille.

Junioreiden ikärajat ja levelit kaudella 2022-2023
WCV noudattaa seuraavia ikärajoja ja levelejä juniori-ikäisten kilpajoukkueissa:
Iron: Juniorit level 5, ikäraja 2004-2009 vuonna syntyneet
Steel: Juniorit level 3-4, ikäraja 2006-2010 vuonna syntyneet
Chrome: Juniorit level 2, ikäraja 2006-2010 vuonna syntyneet
ILMOITTAUTUMINEN
Karsintatilaisuuteen kilpajoukkueisiin tulee ilmoittautua etukäteen MyClubissa sekä täyttää
junioreiden karsintalomake.
KARSINTALOMAKE JUNIORIT:
https://drive.google.com/file/d/1dt-4SwGl8J4HgDdl70EaIJyxmYf-RRf6/view?usp=sharing
MyClub-ilmoittautumiset
Iron: https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4315001
Steel: https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4315007
Chrome: https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4315009
Ironin joukkuevalinnat tehdään 3.8 seuraavalla aikataululla
-

Karsintainfotilaisuus 16.30-16.45, pakollinen osallistuminen yhdeltä huoltajalta
Harjoitus 1 klo. 16.45-18.15
Tauko 18.15-19
Harjoitus 2 klo. 19-20.30
Joukkueen ilmoittaminen klo. 20.45
Kotimatkalle klo. 21

4.8 Iron-valmennus on paikalla vastaamassa kysymyksiin jos joku haluaa käydä
keskustelua heidän kanssaan koskien joukkuevalintoja.
Juniorijoukkueet Steel ja Chrome valitaan 3-4.8 Volttihallilla järjestettävissä
joukkuejaoissa. Joukkuejaot tapahtuvat Volttihallilla seuraavsti
3.8 klo 16.30-19
- Karsintainfotilaisuus 16.30-16.45, pakollinen osallistuminen yhdeltä huoltajalta
- Harjoitus 1 klo. 16.45-18.45
- Tauko 18.45-19.00
- Ilmoitus ketkä jatkavat 2. karsintapäivään 19.00
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4.8 klo 16.30-19
- Harjoitus 1 klo. 16.30-18.15
- Tauko 18.15-18.45
- Joukkueen ilmoitus 18.45
- Mahdollisuus keskustella Steel-valmennukselle koskien valintoja.

Minit
Minijoukkueet Quicksilver, Copper, Lithium ja Nickel valitaan lauantaina 6.8.2022 klo
12:00-16:00 Volttihallilla, Runsorintie 1. Klo 12:00-12:15 järjestetään vanhempaininfo.
Jokaiselta urheilijalta on yhden huoltajan pakollista tulla infotilaisuuteen sekä huoltajan tulee
palauttaa karsintalomake valmentajille.
ILMOITTAUTUMINEN
Karsintatilaisuuteen kilpajoukkueisiin tulee ilmoittautua etukäteen MyClubissa sekä täyttää
minien karsintalomake.
KARSINTALOMAKE MINIT:

https://drive.google.com/file/d/1CGTHrUy2hpk6AD8OkNXQsfgYmkdLtFI2/view?usp=
sharing

Minien ikärajat ja levelit kaudella 2022-2023
Kaudella 2022-2023 West Coast Vikings Cheerleaders noudattaa Suomen
Cheerleadingliiton kaudelle 2022-2023 asettamia ikärajoja. Liiton ikäraja taulukon löydät
tästä: https://scl.fi/wp-content/uploads/2022/03/Ikarajataulukot-22-23.pdf Liiton ikärajoja
noudattamalla, seura varmistaa joukkueiden mahdollisuuden osallistua kauden kaikkiin
kilpailuihin.
WCV noudattaa seuraavia ikärajoja ja levelejä mini-ikäisten kilpajoukkueissa:
Quicksilver: Minit level 3, ikäraja 2009-2012 vuonna syntyneet
Copper: Minit level 2 vanhemmat, ikäraja 2009-2011 vuonna syntyneet
Lithium: Minit level 1 nuoremmat, ikäraja 2011-2013 vuonna syntyneet
Nickel: Minit level 1 nuoremmat, ikäraja 2011-2013 vuonna syntyneet
Minien cheer-joukkueiden valintoihin tulee ilmoittautua etukäteen Myclubissa.
Quicksilver: https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4315025
Copper: https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4315027
Lithium: https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4315030
Nickel: https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4317205
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KAUDELLA 2022-2023 LOPETTAVAT
URHEILIJAT
Harrastejoukkueiden harrastajien toivomme ilmoittavan jäsenerostaan mahdollisimman
nopeasti, viim. 25.7. mennessä. Mikäli harrastaja ei ole ilmoittanut lopettamisesta
25.7.mennessä, oletamme harrastajan jatkavan seurassamme seuraavalle kaudelle.
Edustus- ja kilpatasolla urheilevien toivotaan ilmoittavan mahdollisesta lopettamisestaan
20.7.2022 mennessä joukkueensa valmentajille sekä tekemään virallisen
jäseneroilmoituksen.
Jäseneroilmoituksen löydät seuramme nettisivuilta:
https://www.vikingscheerleaders.fi/toiminta/jasenille/jaseneroamisilmoitus/

HARJOITUSVUOROT, JÄSENMAKSUT,
KAUSIMAKSUT JA VANHEMPAINILLAT
Joukkueiden harjoitusvuorot ja valmennuskokoonpanot kaudelle 2022-2023 löytyvät
alempana joukkueosiosta. Edustus- ja kilpajoukkueiden harjoitteluun ja maksuihin on
pääsääntöisesti sitouduttava sekä syys- että kevätkaudeksi. Jos sinulla on este sitoutua
joukkueen harjoitteluun koko vuodeksi, ilmoita asiasta joukkueen valinta
ilmoittautumislomakkeessa. Tutustuthan myös kilpa- ja edustusjoukkueiden
urheilijasitoumuslomakkeeseen:
EDUSTUS- JA KILPAJOUKUEIDEN SITOUTUMISLOMAKE:
https://drive.google.com/file/d/14y9968VFfxRM1gPtXBjcWWN_fvGanYyK/view?usp=sharing
Jäsenmaksu kaudella 2022-2023 on 40€ Jäsenmaksu sisältää seuran jäsenyyden, open
gym- vapaaharjotteluvuorojen rajoituksettoman käytön, jäsenetukortin sekä kauden
seurapaidan. Kausimaksut ilmoitetaan joukkuekohtaisesti. Kausimaksu on
treenikertaperusteinen ja maksetaan sekä syys-, että kevätkaudelta. Näiden lisäksi
joukkueilla on mm. kilpailu-, leiri- ja varustekuluja. Urheilijoiden oletetaan osallistuvan
kaikkiin tapahtumiin ja kustannukset tulevat kaikkien maksettavaksi. Kauden alussa
järjestettävässä joukkueen vanhempainillassa esitellään tarkempi kauden budjetti
kuluerittelyineen. Valintainfon joukkueosiossa kerrotut alustavat kokonaisbudjetit sisältävät
kaikki joukkueen toimintaan liittyvät kulut ilman joukkuekohtaisia helpotuksia, ellei toisin ole
mainittu.
Vanhempainillat kaikille WCV-joukkueille järjestetään syyskauden alussa.
Vanhempainiltojen ajankohdat ilmoitetaan viimeistään kauden alkaessa. Vanhempainilloissa
on yhteinen seuraosuus sekä joukkuekohtainen osuus, josta lisäinfot tulevat myöhemmin.
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JOUKKUEKATEGORIAT, KAUDEN
KESTO JA IKÄRAJAT
WCV:n joukkueet on jaettu neljään kategoriaan:
-

Edustusjoukkueet (Platinum, Iron, QS)
Kilpajoukkueet (Steel, Chrome,Copper, Lithium, Rust)
Alkeiskilpajoukkueet (Nickel)
Harrastejoukkueet (Cobolt, Zink, Neon, Helium, Tin)

Kauden 2022-2023 kesto:
Edustus- ja kilpajoukkueiden syys- ja kevätkausi on 1.8.2022-22.6.2023
Syyskauden kesto: 1.8.2022-22.12.2022
Kevätkauden kesto: 9.1.2023-22.6.2023
Harrastejoukkueiden syys- ja kevätkausi on 1.8.2022-22.6.2023.
Syyskauden kesto: 1.8.2022-22.12.2022
Kevätkauden kesto: 9.1.2023-22.6.2023
Kilpa- ja harrastejoukkueiden loma-ajat kaudella 2022-2023 pidetään seuran linjan
mukaan seuraavasti:
Syysloma 4 päivää välillä 15.-23.10.2021
Joululoma vähintään kaksi viikkoa ajalla 19.12.2022 - 8.1.2023
Hiihtoloma vähintään 4 päivää ajalla 25.2.2023 – 5.3.2022
Joukkueet ilmoittavat tarkat päivämäärät kauden päättymiselle ja loma-ajat
joukkuekohtaisesti

IKÄRAJAT
• mikrot: vuosina 2014–2019 -syntyneet
• minit: vuosina 2009–2013 -syntyneet
• juniorit: vuosina 2004–2010 -syntyneet
• aikuiset: 2006 ja aiemmin syntyneet
• klassikot: 2004 ja aiemmin syntyneet
Mikäli herää kysymyksiä siitä, mikä on urheilijan edun mukaista (esim. siirtyä ikätasolla
ylöspäin vai jäädä vielä aiemman kauden ikätasolle urheilemaan), voitte keskustella asiasta
ensisijaisesti omien valmentajien kanssa, jotka voivat tarvittaessa konsultoida
tavoitejoukkueen valmennusta. Tarkoitus on, että jokainen siirtymäiässä oleva löytää
seurasta itselleen sopivan joukkueen, jossa pääsee kehittymään ja urheilemaan omalla
tasollaan.
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URHEILIJAN POLKU
Urheilijan polku -kaaviosta näette suuntaa-antavasti mikä on sopiva
etenemisjärjestys seuran joukkueiden välillä.
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JOUKKUEIDEN KUVAUKSET
Seuraavilla sivuilla löydät tarkemmat kuvaukset jokaisesta WCV:n
kaudella 2022-2023 toiminnassa olevasta joukkueesta. Taulukoiden tiedot ovat
suunnitelmia, joihin voi kauden alussa tulla tarkennuksia/muutoksia valmennustiimin
toimesta ja vanhempainilloissa sovittujen asioiden jälkeen (esim. pakolliset varusteet ja
leirit). Jokainen joukkue osallistuu seuramme talvi- ja kevätnäytöksiin.
Joukkuekuvauksissa esitelty arvioitu kokonaisbudjetti ei sisällä seuran jäsen- tai
kausimaksua.

Aikuisten joukkueet
Platinum valitaan 30.6. Volttihallilla. Joukkueeseen valitaan 24-32 urheilijaa. Joukkue on
aikuisten level 6 all-girl edustusjoukkue. Joukkueessa urheillaan tavoitteellisesti ja
sitoutuneesti. Joukkueeseen valitaan urheilijoita, joilla on jo pitkä laji- ja urheilutausta.
Joukkue tavoittelee kansallista ja kansainvälistä kilpailumenestystä.
-

-

Valmentajat: Amanda Hämäläinen, Laura Luhtala & Krista Luhtala
Harjoitukset: 3 kertaa viikossa + omatoimiset treenit
Kausimaksu: 227,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): noin 600€ syyskaudella ja
850€ kevätkaudella
Kilpailut: 4-6 kertaa vuodessa.
Leirit: viikonloppuleirit 2x vuodessa, opistoleiri 2x vuodessa & päiväleirit n. 4x
vuodessa.
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: Svetari n.60€, Platinum tuulihousut n.45€
ja joukkue t-paita n.10€
Harjoitusvuorot:
o Ma 18.30-21 Volttihalli
o Ti 18.30-20.30 Volttihalli
o To 18.30-21 Volttihalli

Rust valitaan ilmoittautumisten perusteella. Joukkueeseen valitaan max 32 urheilijaa.
Joukkue on klassikoiden level 2 kilpajoukkue.
-

Valmentajat: Maria Lahtinen & Jenni Suomela
Harjoitukset: 2 kertaa viikossa + 1 omatoiminen treeni/viikko
Kausimaksu: 197,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): noin 900€/vuosi
Joukkue kilpailee: 4x vuodessa
Joukkue leireilee seuraavasti: 4-5x vuodessa, ensimmäinen leiri 2-4.9.2022
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: Joukkuepaita ja mustat shortsit

-

Harjoitusvuorot:
o Ke 19-21 Volttihalli
o Su 16.00-18.00 Volttihalli

Corrossion joukkue käynnistetään jos Rust joukkue saadaan täyteen. Corrosion on
aikuisten harrastejoukkue.
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Junioreiden joukkueet
Iron valitaan 3.8.2022 Volttihallilla. Joukkueeseen valitaan 28–32 urheilijaa.
Joukkue on junioreiden level 5 all-girl edustusjoukkue.
-

Valmentajat: Tanja Poola, Amanda Wörgren & Eleonora Vesapuisto
Harjoitukset: 4 kertaa viikossa + omatoiminen stunttitreeni (valmentajien ohjeistuksen
mukaan)
Kausimaksu: 247,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): 1500€/vuosi. sis.
joukkuevarusteet
Joukkue kilpailee: noin 4x vuodessa
Joukkue leireilee seuraavasti: 4-5x kaudessa, josta 2 leiriä Spine Performancelta, 2
opistoleiriä (Vierumäki), viides leiri avoinna.
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: Joukkue t-paita, svetari, hiuskoriste(et)
kilpailuihin.
Harjoitusvuorot:
o ma 16.30-18.30 Volttihalli
o ke 16.30-19 Volttihalli
o to 18.30-20.30 Volttihallii
o su 18.30-21 Volttihalli

Steel valitaan 3-4.8.2022 valintaharjoitusten kautta. Joukkueeseen valitaan 28-32 urheilijaa.
Joukkue on junioreiden level 3-4 all-girl kilpajoukkue.
-

Valmentajat: Elli Niemi, Roosa Viemerö, Anni Pirneskoski & Roosa Virkkunen
Harjoitukset: 3 kertaa viikossa + omatoimiset harjoitukset kisakaudella 1-2 krt.
Kausimaksu: 225,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): syyskaudella noin 330€,
kevätkaudella noin 450€.
Joukkue kilpailee: 2-3x vuodessa
Joukkue leireilee seuraavasti: 3-4x kauden aikana ulkopuolisten valmentajien
kanssa. mm. Spine Performance & Coach Savanna.
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: Joukkue t-paita, svetari & hiuskoristeet
kilpailuihin.
Harjoitusvuorot:
o ma 16.30-18.30 Huutoniemen koulu
o ke 18.30-20.30 Volttihalli
o su 18.00-20.30 Volttihalli

Chrome valitaan 2-4.8.2022 valintaharjoitusten kautta. Joukkueeseen valitaan max 30
urheilijaa. Joukkue on junioreiden level 2 all-girl kilpajoukkue.
-

Valmentajat: Mira Mandell ja Rinja Kivimäki
Harjoitukset: 2 kertaa viikossa + omatoimiset treenit
Kausimaksu: 197,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): noin 700€/vuosi
Joukkue kilpailee: 3-4x vuodessa
Joukkue leireilee seuraavasti: 3-4x kauden aikana, osa leireistä voi olla maksullisia.
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: kyllä.

-

Harjoitusvuorot:
o ti 18.30-20.30 Volttihalli
o su 13-15 Huutoniemen koulu
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Minien joukkueet
Quicksilver valitaan 6.8.2022 Volttihallilla. Joukkueeseen valitaan 24-32
urheilijaa. Joukkue on minien level 3 all-girl edustusjoukkue.
-

Valmentajat: Inka Österblad, Kristiina Kankaanpää & Nea Siik
Harjoitukset: 3 kertaa viikossa + omatoimiset treenit
Kausimaksu: 222,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): 860€/vuosi
Joukkue kilpailee: 3-4x vuodessa
Joukkue leireilee seuraavasti: 4 viikonloppuleiriä vuoden aikana + päiväleirejä
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: Svetari, joukkue t-paita, hiuskoristeet

-

Harjoitusvuorot:
o ti 16.30-18.30 Volttihalli
o to 16.30-18.30 Volttihalli
o su 16-18.30 Volttihalli

Taitovaatimukset:
Nousijat:
• flikki akro (muu voltillinen akro plussaa)
• venyvyydet: stretchi, vääntö, vaaka, jouskari, skorppari
• vahva level 2 stunttitaitojen osaaminen
Sivunostajat sekä takanostajat:
• flikki akro (muu voltillinen akro plussaa)
• vahva level 2 stunttitaitojen osaaminen
Jokaiselta urheilijalta katsotaan myös asennetta, motivaatiota sekä kilpailukokemusta.
Kehonhallinta on myös suuressa roolissa jokaisella: oikeat nostoasennot, voima, liikkuvuus
yms.
Kokonaisuus ratkaisee ja poikkeuksia voidaan tehdä, mikäli muut osa-alueet kompensoivat
puuttuvaa/puuttuvia taitoja.
Copper valitaan 6.8.2022 Volttihallilla. Joukkueeseen valitaan 24-32 urheilijaa. Joukkue on
minien level 2 kilpajoukkue. Joukkueeseen hakevilta urheilijoilta toivotaan vahvaa level 1
taitojen osaamista.
-

Valmentajat: Emilia Kangas, Johanna Halonen & Pinja Luoma
Harjoitukset: 3 kertaa viikossa
Kausimaksu: 217,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): Noin 900€/vuosi
Joukkue kilpailee: 1-3x vuodessa
Joukkue leireilee seuraavasti: noin 5x kauden aikana
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: joukkue t-paita, college, alaosa, vikingssukat ja hiuskoriste

-

Harjoitusvuorot:
o ma 16.30-18.30 Volttihalli
o ke 16.30-18.30 Volttihalli
o su 14.30-16.30 Huutoniemen koulu
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Lithium valitaan 6.8.2022 Volttihallilla. Joukkueeseen valitaan 24-32
urheilijaa. Joukkue on minien level 1 kilpajoukkue.
-

Valmentajat: Enna Takamaa, Eevi Aspbäck, Li Kastrén & Saga
Hietikko
Harjoitukset: 2 kertaa viikossa
Kausimaksu: 197,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): 600€/vuosi
Joukkue kilpailee: 2-4x vuodessa
Joukkue leireilee seuraavasti: Noin 6-8x/vuosi
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: joukkue t-paita, pitkähihainen (svetari,
college yms.) ja hiuskoristeet kilpailuihin
Harjoitusvuorot:
o To 16.30-18.30 Volttihalli
o Su 12-14 Volttihalli

Nickel joukkue on seuramme alkeikilpajoukkue joka pyrkii kilpailemaan Start-kilpailuissa
level 1 tasolla. Joukkue valitaan MyClub ilmoittautumisien perusteella.
-

Valmentajat: Helmi Talvitie, Enni Harju, Miia Markus, Saga Ingi ja Elly Smedman
Harjoitukset: 1 kertaa viikossa
Kausimaksu: 177,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): 400€ vuosi
Joukkue pyrkii kilpailemaan: 1-2x vuodessa
Joukkue leireilee seuraavasti: noin 4x vuoden aikana
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: joukkue t-paita

-

Harjoitusvuorot:
o Su 14.00-16.00 Volttihalli

Cobolt valitaan MyClub-ilmoittautumisten perusteella. Joukkueeseen valitaan max 32
urheilijaa. Joukkue on minien level 1 all-girl harrastejoukkue.
-

Valmentajat: Minea Mäkinen, Jenni Niittykoski, Ellen Vehkaoja, Aada Anttila ja Ronja
Mäenpää
Harjoitukset: 1 kertaa viikossa
Kausimaksu: 172,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): 50€
Joukkue kilpailee: Joukkue leireilee seuraavasti: tarvittaessa 1-2x vuoden aikana
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: Harjoitusvuorot:
o Su 14-16 Volttihalli
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Mikrojen joukkueet
Mikrojoukkueiden valinnat tapahtuvat joukkueiden omissa avoimissa
kokeilutreeneissä (vkot 32-34), sekä myclub ilmoittautumisten kautta heinä-elokuun
vaihteesta alkaen.
Mikrojoukkueissa harjoitellaan cheerleadingin perusteita joukkueen tason mukaisesti,
sisältäen akrobatia- ja stunttitaitoja, hyppyjä ja lajiin kuuluvia kannustushuutoja.
Cheerleadingin lajitaitojen lisäksi joukkueessa opetellaan ryhmässä toimimista,
perusliikuntataitoja sekä pidetään hauskaa erilaisten pelien ja leikkien parissa. Kaudella
2022-2023 seurassamme toimii mikrojoukkuevastaava Mira Mandell. Siirrämme vanhat
harrastajat automaattisesti seuraavaan mikrojoukkueeseen 25.7 jälkeen. Vanhojen
harrastajien EI tarvitse tehdä jatko ilmottautumista.

Mikrojoukkueiden ilmottautumislinkit kaudelle
2022-2023
Zink: https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4315013
Helium: https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4315023
Neon: https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4315019
Tin: https://wcvcheer.myclub.fi/flow/events/4315024
Zink joukkue on seuramme vanhimpien mikrojen joukkue. Joukkueessa valmistaudutaan
mini-ikäluokkaan siirtymiseen. Joukkueessa urheilevat vuonna 2014 syntyneet innokkaat
urheilijat. Joukkue koko max 32 urheilijaa
-

Valmentajat: Amanda Hämäläinen, Laura Luhtala, Krista Luhtala Helmi Träskbäck ja
Peppi Valtonen
Harjoitukset: 1 kertaa viikossa
Kausimaksu: 177,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): 50€/vuosi
Joukkue pyrkii kilpailemaan: ei kilpaile, osallistuu mahdollisuuksien mukaan stageen
ja West Coast Cheer Showcaseen.
Joukkue leireilee seuraavasti: noin 4x/vuosi
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: Harjoitusvuorot:
o Ti 16.30-18.30 Volttihalli
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Helium on seuramme 2015-2016 vuonna syntyneiden urheilijoiden joukkue.
Kauden pääpainopisteenä on lajin alkeistaitojen opettelu samalla hauskaa
pitäen.
-

Valmentajat: Mira Mandell, Emilia Korppila, Aada Anttila ja Eveliina Puls
Harjoitukset: 1 kertaa viikossa
Kausimaksu: 172,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): 25€ vuosi
Joukkue pyrkii kilpailemaan: ei kilpaile, Osallistuu West Coast Cheer Showcaseen.
Joukkue leireilee seuraavasti: tarvittaessa 1-4x vuodessa
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: -

-

Harjoitusvuorot:
o To 17-18.30 Huutoniemen koulu

Neon on seuramme 2015-2016 vuonna syntyneiden urheilijoiden joukkue. Neon toimii
Heliumin sisarjoukkueena. Kauden pääpainopisteenä on lajin alkeistaitojen opettelu samalla
hauskaa pitäen.
-

Valmentajat: Mira Mandell, Saga Norrgård, Minea Tiihonen, Kirsti Lindroos ja Ida
Peltola
Harjoitukset: 1 kertaa viikossa
Kausimaksu: 172,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): 25€ vuosi
Joukkue pyrkii kilpailemaan: Osallistuu West Coast Cheer Showcaseen.
Joukkue leireilee seuraavasti: tarvittaessa 1-4x vuosi
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: Harjoitusvuorot:
o Su 11.30-13 Huutoniemen koulu

Tin on seuramme pikkumikrojoukkue. Joukkueeseen valitaan max 28 urheilijaa. Tinjoukkueeseen pääsee MyClub-ilmottautumisen kautta. Tineissä kaudella 2022-2023 urheilee
vuonna 2017-2019 syntyneet urheilijan alut.
-

Valmentajat: Mira Mandell, Irene Pulkkinen, Selina Nyberg, Ida-Maria Nurminen ja
Ida Peltola
Harjoitukset: 1 kertaa viikossa
Kausimaksu: 167,50€ laskutetaan kerran syksyllä ja kerran keväällä
Arvioitu joukkuebudjetti (jäsen- ja kausimaksun lisäksi): 25€ vuosi
Joukkue pyrkii kilpailemaan: Joukkue leireilee seuraavasti: tarvittaessa 1-4x vuosi
Joukkueella pakollisia edustusvarusteita: Harjoitusvuorot:
o Su 10.30-11.30 Huutoniemen koulu
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KARSINTAOHJEET
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Ilmoittautuminen tehtävä ajoissa myClubissa!
Tulosta, täytä ja allekirjoita (alaikäisillä huoltaja) ilmoittautumistapahtumasta löytyvä
karsintalomake ja ota se mukaan karsintatilaisuuteen. Koskee joukkueita Iron, Steel,
Chrome, Quicksilver, Copper, & Lithium.
Muistathan ilmoittautua kaikkien niiden joukkueiden karsintoihin, joista olet valmis
vastaanottamaan paikan! Mikäli ilmoittaudut useampaan saman ikätason karsintaan,
tulee sinun täyttää vain yksi karsintalomake (korkeimman sinua kiinnostavan
taitotason joukkueen karsintaan).
Jos urheilija karsii kahteen eri ikäluokkaan täytyy hänen tilanteestaan keskustella
etukäteen molempien joukkueiden valmennustiimien kanssa.
Ennen jokaista karsintaa järjestetään noin 15 minuutin infotilaisuus, jonne
edellytetään osallistumista jokaiselta karsijalta ja alaikäisillä mukana tulee olla
myös huoltaja.
Mikäli et pysty pakottavasta syystä osallistumaan karsintoihin, olethan joukkueen
valmentajiin yhteydessä hyvissä ajoin ennen karsintoja, jotta voit tiedustella, mikäli
joukkueeseen on mahdollista päästä koeajalle. HUOM! Ilmoittautuminen myClubissa
tulee silti tehdä ja kuvallinen lomake palauttaa, vaikka ei osallistuisi
karsintatilaisuuteen.
Valitessasi joukkuetta, johon aiot karsia, otathan huomioon joukkueiden levelit eli
taitotasot tulevalla kaudella (katso ylläolevat joukkuekuvaukset sekä urheilijan polku).
Hakijan on syytä ottaa huomioon, että tietyn levelin joukkueeseen päästäkseen tulisi
edellisen levelin taidot olla pääsääntöisesti hallussa. Poikkeuksiakin tehdään, mutta
yksi valintakriteereistä kuhunkin joukkueeseen on edellisen tason level-taitojen
hallitseminen sekä stunteissa että akrobatiassa.
Lisää leveleistä ja niiden sisältämistä taitotasoista voit lukea kilpailusäännöistä, jotka
löytyvät liiton nettisivuilta: https://scl.fi/kilpailutoiminta/kilpailusaannot/
Hakijoiden tulee tiedostaa, että lajissa jokaisella on spesifi rooli stunttipaikoissa.
Joukkueeseen otetaan aina tietty määrä kutakin stunttipaikkaa tekeviä urheilijoita.
Huomioitavaa on myös se, että edellisen kauden stunttipaikkasi saattaa jo
karsinnoissa vaihtua esimerkiksi pituuserojen vuoksi.
Valmentajat ilmoittavat joukkueeseen valitut henkilöt karsintatilaisuuksien päätteeksi.
Mikäli et tule valituksi ja haluat tietää tarkemmin mitä taitoja vielä jäi puuttumaan, voit
tiedustella aiheesta sähköpostitse kyseisen joukkueen valmentajilta (sähköpostimme
ovat mallia wcv.joukkueennimi@gmail.com).
Valmentajat antavat kirjallisia karsintapalautteita pyynnöstä noin viikon sisällä
karsintatapahtumasta.
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YLEISTÄINFOA KAUDELLA 2022-2023
Varainkeruumyynnit
●
●
●

●
●
●

●

Kaikki seuran joukkueissa harrastavat urheilijat osallistuvat seuran yhteiseen
varainkeruuseen myyntikampanjoiden muodossa.
Seuravarainkeruukampanjoilla katetaan osa toiminnan kuluista, jotta
harrastusmaksut pysyvät kohtuullisina kaikille.
Seuran yhteisten varainkeruumyyntien tuotto käytetään kaikkien seuran jäsenten
eduksi. Näillä varoilla katetaan esimerkiksi kilpailuasut ja -asusteet, harjoitusvälineet,
harjoitustilakustannukset sekä paljon muuta.
Otattehan huomioon, että verotuksellisista syistä talkoomyynneistä ei voi ostaa
itseään ulos.
Koko seuran varainkeruita on tavallisesti kahdesti vuodessa, syksyisin ja keväisin.
Yksittäiset joukkueet voivat tehdä lisäksi joukkueen sisäistä varainkeruuta ja
talkootyötä helpottaakseen leiri- ja kisakustannuksia tai hankkiakseen
joukkueelle kausivarusteita. Joukkueen omasta varainkeruusta ja taloudesta
voi tiedustella tarkemmin valmentajilta erikseen.
Harrastejoukkueet, jotka eivät kilpaile, eivät useimmiten myöskään kerää rahaa
talkootöin joukkueelle.

Varustemaksut
●
●
●
●
●

●

Jäseniä ei velvoiteta ostamaan mitään pakollisia seuran yhteisiä varusteita.
Sisäurheiluun tarkoitetut ja/tai cheerleadingiin soveltuvat (valkoiset) kengät olisi
jokaisella harjoituksissa hyvä olla.
Esiintymisasut kilpailuihin lainataan seuralta.
Seuralla on erilaisia vapaasti ostettavia asusteita ja tuotteita, joita voi tilata cheer.fi
sivustolta.
Edustus- ja kilpajoukkueet saattavat hankkia yhtenäisiä edustusasuja kilpailumatkoja
ja muita edustustilaisuuksia ja esiintymisiä varten. Näistä sovitaan yhteisesti kauden
alkaessa esim. vanhempainilloissa.
Monet joukkueet tilaavat kauden aikana treenivaatteet (esim. joukkueen oma
kausipaita), joilla joukkueet saattavat esiintyä mm. näytöksissä, mutta näiden
ostaminen on vapaaehtoista (ellei kilpa- ja edustusjoukkueissa kauden alussa
yhdessä toisin päätetä).
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Leirit ja kurssit
●

●

Seura järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia kehonhuollon ja akrobatian
klinikoita, sekä lajitaitokursseja ja -leirejä, joihin osallistuminen on jäsenille
vapaaehtoista. Kurssien ja leirien hinnastot ja tapahtumien ajankohdat ilmoitetaan
erillisissä tiedotteissa.
Kilpa- ja edustustason joukkueet järjestävät omia lajitaitoleirejä, joihin tulee myös
mahdollisesti ulkopuolisia kouluttajia tai leiri järjestetään muualla kuin
kotipaikkakunnalla, jolloin leirit ovat maksullisia. Näiden leirien rahoitus voidaan
kattaa myös joukkuekohtaisten varainkeruumyyntien, sponsoreiden ja talkootöiden
avulla.

Kilpailumaksut
●
●
●
●
●

Kilpailumaksut koskevat vain kilpailevia joukkueita.
Kilpailujen kustannukset määräytyvät aina matkan keston, pituuden ja varattujen
palveluiden (esim. ruokailukerrat) mukaan.
Suuntaa-antavan arvion mukaan yön yli kilpailumatka Helsinkiin maksaa yleensä n.
180€/hlö, kun taas päiväreissu Seinäjoelle n. 50€/hlö.
Vanhempien on hyvä huomioida kauden kustannuksissa se, missä päin Suomea ja
monissako kilpailuissa joukkue kilpailee kauden aikana.
Kilpailumatkojen laskut lähetetään yleensä noin 2 viikkoa ennen kilpailutapahtumaa.

Lisenssi
●
●
●
●

●
●

Kilpalisenssit koskevat vain kilpailevia joukkueita.
Kaikki kilpajoukkueiden jäsenet on velvoitettu ostamaan SCL:n lisenssi. Lisenssi
ostetaan suomisport.fi -palvelun kautta.
Ilman lisenssiä henkilöä ei voida ilmoittaa liiton tapahtumiin, eli leireille, koulutuksiin
ja kilpailuihin.
Tavallinen lisenssi sisältää myös OP:n urheiluvakuutuksen. Vakuutuksettoman
lisenssin ostajat ovat itse vastuussa siitä, että henkilö on vakuutettu kilpaurheilussa
tapahtuvien tapaturmien varalta. Tarkemmat tiedot aiheesta löytyy liiton nettisivuilta
osoitteesta www.scl.fi.
Lisenssikausi on 1.8.2022-31.7.2023
Lisenssin voimassaolo tarkistetaan jokaiselta WCV:n kilpajoukkueen jäseneltä
elokuun lopussa.
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Yleistä maksuista
●

Jokainen jäsen sitoutuu laskutuskäytäntöihimme, jotka löytyvät sekä myClubista että
nettisivuiltamme
● Vähävaraiset perheet saavat lasten urheiluharrastukseen tukea n. 250€ vuodessa
lasta kohden, mikäli perhe kuuluu toimeentulotuen piiriin. Summalla kattaa jo hyvän
osan kausimaksuista seurassamme, joten ethän epäröi hakea tukea, mikäli lapsesi
urheileminen on vaarassa jäädä toteutumatta perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.
Myös monet säätiöt tarjoavat tukea harrastustoimintaan, kuten Hope ry ja Wasa
Stars ry.
● Kaikki maksuliikenne tapahtuu seurassamme sähköisesti myClub-palvelun kautta,
joten tarkistathan, että laskutussähköposti on merkitty jäsentietoihin oikein ja
viestiasetuksesi ovat päällä.
● Kausimaksut veloitetaan kerran syys- ja kevätkauden aikana.
Harrastajan/vanhemman pyynnöstä kausimaksu voidaan jakaa kahteen tai kolmeen
erään.
● Suosittelemme ottamaan käyttöön e-laskutoiminnon, jotta seuralaskut eivät unohdu
sähköpostilaatikkoon. E-laskun voit ottaa käyttöön verkkopankissasi.
● Käytössämme on perintätoimisto OK Perintä. Huolehdithan laskusi maksuun ajoissa
tai pyydä maksuaikaa meiltä, jotta vältyt turhilta perintäkuluilta!
● Lisätietoa seuramaksuihin liittyvistä asioista löydät WCV Laskutuskäytännöt tiedotteesta myClubista sekä nettisivuiltamme:
https://www.vikingscheerleaders.fi/toiminta/jasenille/maksut/
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