JOUKKUESIIRROT JA -KARSINNAT 2019
West Coast Vikings Cheerleaders
Tämä karsinta- ja siirtotiedote on luettava huolellisesti läpi (alle 18-vuotiaat huoltajan kanssa yhdessä). Tästä
tiedotteesta löydät kaiken oleellisen tiedon kaudesta 2019.
Sisältö:
- ilmoittautuminen kauden 2019 joukkueisiin
- ikärajat kaudella 2019
- joukkuekuvaukset (valmentajat, treenimäärät, leiritoiminta, varusteet, kustannukset jne.)
- karsintainfo
- jaostomaksut 2019
- jaoston pelisäännöt ja toimintaohjeet
- karsinta- ja siirtolomakkeet 2019

Ilmoittautuminen
Kaikki WCV:n edustus- ja kilpajoukkueet järjestävät karsintatilaisuudet, joihin ilmoittaudutaan tämän tiedotteen
toiseksi viimeiseltä sivulta löytyvällä karsintalomakkeella. Jos urheilet tällä hetkellä WCV:ssa, palauta karsintalomake
täytettynä omalle valmentajallesi sunnuntaihin 16.12.2018 mennessä!
Jos urheilet toisessa urheiluseurassa tai et ole tällä hetkellä missään WCV:n joukkueessa, täytä WCV:n nettisivuilta
löytyvä karsintalomake ja tuo se mukanasi karsintatilaisuuteen täytettynä ja kuvallasi varustettuna. Karsintoihin et
voi osallistua ilman asianmukaisesti täytettyä ja huoltajan allekirjoittamaa karsintalomaketta.
Mikäli et aio karsia kilpajoukkueisiin, vaan siirryt muiden joukkueiden välillä, täytäthän tämän tiedotteen viimeiseltä
sivulta löytyvän siirtolomakkeen, jossa kerrot toiveesi tulevasta joukkueestasi ja palauta se omalle valmentajallesi
16.12.2018 mennessä.
HUOM! Kaikki vuosina 2011-2015 -syntyneet lapset siirtyvät suoraan uuden ikäjaon mukaisesti oman ikäryhmän
joukkueeseen kaudelle 2019. Tämän ikäluokan lasten huoltajien EI tarvitse täyttää siirtolomaketta, vaan siirrot
tehdään automaattisesti syntymävuoden mukaan.
Mikäli lopetat urheilemisen WCV:ssä, tulee asiasta tehdä virallinen jäseneroamisilmoitus sähköpostitse osoitteeseen
wcvcheer@gmail.com.
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ KARSINTOIHIN SEKÄ KAUDELLE 2019 ON SUNNUNTAI 16.12.2018!

Ikärajat
•
•
•
•
•

mikrot: vuosina 2011-2015 -syntyneet (4-8 -vuotiaat)
minit: vuosina 2007-2010 -syntyneet (9-12 -vuotiaat)
juniorit: 2003-2007 -syntyneet (12-16 -vuotiaat)
aikuiset: 2003 -syntyneet ja vanhemmat (16-vuotiaista ylöspäin)
klassikot: +30-vuotiaat

Huom! Kaikkien 2003 sekä 2007 -syntyneiden urheilijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa käydään keskustelut siitä,
mikä on kunkin urheilijan edun mukaista, siirtyä ikätasolla ylöspäin vai jäädä vielä samalle ikätasolle. Keskustelussa
kuullaan mielipiteitä ja perusteluita urheilijalta itseltään, huoltajilta sekä valmentajien näkemys asiaan. Tarkoitus on,
että jokainen siirtymäiässä oleva löytää sopivan ryhmän, jossa pääsee kehittymään ja urheilemaan omalla tasollaan.

Joukkuekuvaukset
Alla löydät kuvaukset jokaisesta WCV:n joukkueesta. Edustus- ja kilpajoukkueiden harjoitteluun on pääsääntöisesti
sitouduttava sekä kevät- että syyskaudeksi. Jos sinulla on este sitoutua joukkueen harjoitteluun koko vuodeksi,
ilmoitathan siitä karsintalomakkeessa ja keskustelethan asiasta valmentajien kanssa etukäteen. Huomioithan, että
alla olevat joukkuekuvaukset ovat osittain muuttuneet aiemmista, joten luethan tiedotteen tarkasti. Alla olevat
tiedot ovat kuitenkin suunnitelmia, joihin voi kauden alussa tulla tarkennuksia/muutoksia valmennustiimin toimesta
ja vanhempainiltojen jälkeen.

AIKUISET
Platinum – aikuisten edustusjoukkue (2003-syntyneet ja vanhemmat)
Taso: Level 6 (SM-taso)
Valmentajat: Amanda Hämäläinen, Laura Luhtala, Krista Luhtala.
Tavoite: Kilpaileminen SM-finaalissa ja sijoittuminen 3 parhaan joukkoon. Noin kolmet kilpailut vuodessa.
Treenit: Viikkotreenimäärä 9h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ennen kisoja joukkueella pakolliset viikonloppuleirit sekä kauden aikana myös päiväleirejä. Leiriajankohdat 16.17.2., 23.-24.3., 4.5., 25.-26.5, 3.-4.8., 7.9., 12.-13.10., 23.-24.10., 6.12. Satunnaisesti leireillä voidaan käyttää myös
ulkopuolisia valmentajia, joista koituu kohtuullisia kuluja (kulut pyritään kattamaan talkoomyynnein).
Varusteet: Pakollisina varusteina joukkuevarusteet, jotka päätetään joukkueen kesken sekä cheerleadingiin
soveltuvat valkoiset sisäurheilukengät.
Kausimaksu: 180€/6kk.
Karsinnat: 18.12.2018 klo 18-20.30 ja 19.12.2018 klo 17-18.30 Volttihalli.
Rhodium – aikuisten kilpajoukkue (2003-syntyneet ja vanhemmat)
Taso: Level 4
Valmentajat: Tiina McBreen, Janette Stagnäs, Henna Mäkiluoma.
Tavoite: Osallistuminen aikuisten level 3 tai 4 tason kilpailuihin kahdesti vuodessa tavoitteellisesti.
Treenit: Viikkotreenimäärä 6h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ennen kisoja joukkueella pakolliset viikonloppuleirit sekä kauden aikana myös päiväleirejä. Spine Performance
-leirit 12.-14.4. sekä 27.-29.9. (n. 65€/hlö, kulut pyritään kattamaan talkoomyynnein). Muut leirit 2.-3.2. ja 8.-10.11.
Varusteet: Pakollisina varusteina joukkuevarusteet, jotka päätetään joukkueen kesken sekä cheerleadingiin
soveltuvat valkoiset sisäurheilukengät.
Kausimaksu: 150€/6kk.
Karsinnat: 18.12.2018 klo 18-20.30 ja 19.12.2018 klo 17-18.30 Volttihalli.
Rhenium – aikuisten harrastejoukkue (2003-syntyneet ja vanhemmat)
Taso: Level 1-2
Valmentajat: Heli Stenroos, Jasmin Siekkinen, Sara Forsman, Seidi Herttua.
Tavoite: Level 1-2 taitojen hallitseminen. Joukkueessa harjoitellaan cheerleadingin perustaitoja sekä kuntoillaan
yhdessä junioreiden harrastejoukkue Ceriumin kanssa. Rhenium esiintyy jaoston näytöksissä keväällä ja talvella.
Joukkueeseen otetaan uusia vuodenvaihteessa ja starttikurssien kautta kauden aikana.
Treenit: Viikkotreenimäärä 2h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ei leirejä.
Varusteet: Ei pakollisia varustehankintoja.
Kausimaksu: 100€/6kk.
Ei karsintaa.
Rust – klassikot (30+)
Taso: Level 3
Valmentajat: Jenni Alanen, Julia Herronen.
Tavoite: Level 3 taitojen hallitseminen. Osallistuminen mahdollisuuksien mukaan klassikot level 3 tason kilpailuihin.
Joukkue koostuu urheilijoiden vanhemmista ja muista innokkaista, aikuisena lajin aloittaneista harrastajista.
Joukkueeseen otetaan uusia vuodenvaihteessa ja starttikurssien kautta kauden aikana.
Treenit: Viikkotreenimäärä 4h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.

Leirit: Mahdollisia viikonloppuleirityksiä ennen kilpailuja.
Varusteet: Ei pakollisia varustehankintoja.
Kausimaksu: 130€/6kk.
Ei karsintaa.

JUNIORIT
Iron – junioreiden edustusjoukkue (2003-2007 -syntyneet)
Taso: Level 5 (SM-taso)
Valmentajat: Jenni Suomela, Fanny Fogde, Eleonora Rosing.
Tavoite: Kilpaileminen SM-finaalissa ja sijoittuminen 3 parhaan joukkoon. Vähintään kolmet kilpailut vuodessa.
Treenit: Viikkotreenimäärä 9h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ennen kisoja joukkueella pakolliset viikonloppuleirit sekä kauden aikana myös päiväleirejä. Spine Performance
-leirit 22.-24.2., 26.-28.4., 18.-20.10., 29.11.-1.12. (n. 65€/hlö, kulut pyritään kattamaan talkoomyynnein).
Varusteet: Pakollisina varusteina joukkuevarusteet, jotka päätetään joukkueen kesken/vanhempainillassa sekä
cheerleadingiin soveltuvat valkoiset sisäurheilukengät.
Kausimaksu: 180€/6kk.
Karsinnat: 19.12.2018 klo 18.30-21 ja 20.12.2018 klo 16.30-19 Volttihalli.
Steel – junioreiden kilpajoukkue (2003-2007 -syntyneet)
Taso: Level 4
Valmentajat: Maria Lahtinen, Amanda Wörgren, Elina Kaukola.
Tavoite: Kilpaileminen level 4 -sarjatasolla tavoitteellisesti vähintään kahdesti vuodessa.
Treenit: Viikkotreenimäärä 6,5h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ennen kisoja joukkueella pakolliset viikonloppuleirit sekä kauden aikana myös päiväleirejä. Spine Performance
-leirit 8.-10.3., 20.-22.9., 25.-27.10. (n. 65€/hlö, kulut pyritään kattamaan talkoomyynnein).
Varusteet: Pakollisina varusteina joukkuevarusteet, jotka päätetään joukkueen kesken/vanhempainillassa sekä
cheerleadingiin soveltuvat valkoiset sisäurheilukengät.
Kausimaksu: 155€/6kk.
Karsinnat: 20.12.2018 klo 17-19 Volttihalli.
Chrome – junioreiden kilpajoukkue (2003-2007 -syntyneet)
Taso: Level 3
Valmentajat: Emmi Katajamäki, Jasmine Marjeta, Vanessa Ruostekoski, Mira Mandell.
Tavoite: Kilpaileminen level 2 tai 3 -sarjatasolla tavoitteellisesti kahdesti vuodessa.
Treenit: Viikkotreenimäärä 4h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ennen kisoja joukkueella pakolliset viikonloppuleirit sekä kauden aikana myös päiväleirejä. Spine Performance
leirit 12.-14.4. sekä 27.-29.9. (n. 65€/hlö, kulut pyritään kattamaan talkoomyynnein).
Varusteet: Pakollisina varusteina joukkuevarusteet, jotka päätetään joukkueen kesken/vanhempainillassa sekä
cheerleadingiin soveltuvat valkoiset sisäurheilukengät.
Kausimaksu: 130€/6kk.
Ei karsintaa: joukkueeseen valikoituu urheilijat motivaation, sitoutumisvalmiuden ja lajikokemuksen perusteella.
Cerium – junioreiden alkeisjoukkue (2003-2007 -syntyneet)
Taso: Level 1-2
Valmentajat: Heli Stenroos, Jasmin Siekkinen, Sara Forsman, Seidi Herttua.
Tavoite: Level 1-2 taitojen hallitseminen. Joukkueessa harjoitellaan cheerleadingin perustaitoja sekä kuntoillaan
yhdessä aikuisten harrastejoukkue Rheniumin kanssa. Cerium esiintyy jaoston näytöksissä keväällä ja talvella.
Joukkueeseen otetaan uusia vuodenvaihteessa ja starttikurssien kautta kauden aikana.
Treenit: Viikkotreenimäärä 2h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ei leirejä.
Varusteet: Ei pakollisia varustehankintoja.
Kausimaksu: 100€/6kk.
Ei karsintaa.

MINIT
Quicksilver – minien edustusjoukkue (2007-2010 -syntyneet)
Taso: Level 3
Valmentajat: Inka Österblad, Catarina Björkholm, Annukka Helala, Yasmin Jussila.
Tavoite: Kilpaileminen level 3 -sarjatasolla tavoitteellisesti vähintään kahdesti vuodessa.
Treenit: Viikkotreenimäärä 7h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ennen kisoja joukkueella pakolliset viikonloppuleirit sekä kauden aikana myös päiväleirejä. Spine Performance
-leirit 5.-7.4. ja 30.8.-1.9. (n. 65€/hlö, kulut pyritään kattamaan talkoomyynnein).
Varusteet: Pakollisina varusteina joukkuevarusteet, jotka päätetään joukkueen kesken/vanhempainillassa sekä
cheerleadingiin soveltuvat valkoiset sisäurheilukengät.
Kausimaksu: 160€/6kk.
Karsinnat: 21.12.2018 klo 17-20 Volttihalli.
Copper – minien kilpajoukkue (2007-2010 -syntyneet)
Taso: Level 2
Valmentajat: Riia Palomäki, Julia Viitanen, Pinja Luoma, Johanna Halonen.
Tavoite: Kilpaileminen level 2 -sarjatasolla tavoitteellisesti kahdesti vuodessa.
Treenit: Viikkotreenimäärä 5,5h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ennen kisoja joukkueella pakolliset viikonloppuleirit sekä kauden aikana myös päiväleirejä. Spine Performance
-leirit 5.-7.4. ja 30.8.-1.9. (n. 65€/hlö, kulut pyritään kattamaan talkoomyynnein).
Varusteet: Pakollisina varusteina joukkuevarusteet, jotka päätetään joukkueen kesken/vanhempainillassa sekä
cheerleadingiin soveltuvat valkoiset sisäurheilukengät.
Kausimaksu: 145€/6kk.
Karsinnat: 21.12.2018 klo 17-20 Volttihalli.
Lithium – minien kilpajoukkue (2007-2010 -syntyneet)
Taso: Level 1
Valmentajat: Saana Hautala, Neea Kiuru, Inka Riippi, Helmi Talvitie.
Tavoite: Kilpaileminen level 1 -sarjatasolla tavoitteellisesti kahdesti vuodessa.
Treenit: Viikkotreenimäärä 4h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ennen kisoja joukkueella pakolliset viikonloppuleirit sekä kauden aikana myös päiväleirejä. Spine Performance
-leirit 5.-7.4. ja 30.8.-1.9. (n. 65€/hlö, kulut pyritään kattamaan talkoomyynnein).
Varusteet: Pakollisina varusteina joukkuevarusteet, jotka päätetään joukkueen kesken/vanhempainillassa sekä
cheerleadingiin soveltuvat valkoiset sisäurheilukengät.
Kausimaksu: 130€/6kk.
Ei karsintaa: joukkueeseen valikoituu urheilijat motivaation, sitoutumisvalmiuden ja lajikokemuksen perusteella.
Nickel – minien harrastejoukkue (2007-2010 -syntyneet)
Taso: Level 1
Valmentajat: Ronja Kuusjärvi, Veronica Högander, Venla Sihtola.
Tavoite: Level 1 taitojen hallitseminen. Joukkueessa harjoitellaan cheerleadingin perustaitoja ja opetellaan
joukkueena toimimista. Nickel esiintyy jaoston näytöksissä keväällä ja talvella. Joukkueeseen otetaan uusia
vuodenvaihteessa ja starttikurssien kautta kauden aikana.
Treenit: Viikkotreenimäärä 2h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ei leirejä.
Varusteet: Ei pakollisia varustehankintoja.
Kausimaksu: 100€/6kk
Ei karsintaa.

MIKROT
Zink – mikrot (2011-syntyneet)
Taso: Level 0-1
Valmentajat: Nea Kieslich, Elli Niemi, Yonna Kolmonen, Nea Mäki-Valtari.

Tavoite: Level 0-1 taitojen hallitseminen. Joukkueessa harjoitellaan cheerleadingin perustaitoja ja
opetellaan joukkueena toimimista. Zink esiintyy jaoston näytöksissä keväällä ja talvella. Joukkueeseen
otetaan uusia vuodenvaihteessa ja starttikurssien kautta kauden aikana.
Treenit: Viikkotreenimäärä 2h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ei leirejä.
Varusteet: Ei pakollisia varustehankintoja.
Kausimaksu: 100€/6kk.
Ei karsintaa. Nykyiset Helium ja Zink -urheilijat siirtyvät suoraan ilman erillistä ilmoittautumista.
Helium – mikrot (2012-2013 -syntyneet)
Taso: Level 0.
Valmentajat: Janika Aaltonen, Anni Kiiskilä, Wilma Laine, Nea Siik
Tavoite: Level 0 taitojen hallitseminen. Joukkueessa harjoitellaan cheerleadingin perustaitoja ja opetellaan
joukkueena toimimista. Helium esiintyy jaoston näytöksissä keväällä ja talvella. Joukkueeseen otetaan uusia
vuodenvaihteessa ja starttikurssien kautta kauden aikana.
Treenit: Viikkotreenimäärä 1,5h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ei leirejä.
Varusteet: Ei pakollisia varustehankintoja.
Kausimaksu 95€/6kk.
Ei karsintaa. Nykyiset Zink, Helium ja Tin -urheilijat siirtyvät suoraan ilman erillistä ilmoittautumista.
Tin – pikkumikrot (2014-2015 -syntyneet)
Taso: Level 0.
Valmentajat: Eleonora Rosing, Jenni Suomela, Ronja Mäenpää, Elena Muhonen.
Tavoite: Level 0 taitojen opettelua. Joukkueessa harjoitellaan leikkien avulla motorisia taitoja, helpoimpia lajin
alkeita, sekä tutustutaan muihin oman ikäluokan lapsiin. Tin esiintyy jaoston näytöksissä keväällä ja talvella.
Joukkueeseen otetaan uusia vuodenvaihteessa ja starttikurssien kautta kauden aikana.
Treenit: Viikkotreenimäärä 1h. Katso kevään treenivuorot erillisestä tiedotteesta.
Leirit: Ei leirejä.
Varusteet: Ei pakollisia varustehankintoja.
Kausimaksu: 90€/6kk.
Ei karsintaa. Nykyiset Tin-urheilijat siirtyvät suoraan ilman erillistä ilmoittautumista.

Karsintainfo
Karsintojen aikataulut on ilmoitettu tällä sivulla vielä ikäryhmittäin ja joukkueittain. Merkitse karsintalomakkeeseen
kaikki ne joukkueet, joista olet valmis vastaanottamaan paikan ja joiden karsintoihin aiot osallistua. Mikäli et pysty
pakottavasta syystä osallistumaan karsintoihin, olethan joukkueen valmentajiin yhteydessä hyvissä ajoin ennen
karsintoja, jotta voit tiedustella, mikäli joukkueeseen on mahdollista päästä koeajalle. Lisää tässä tapauksessa
karsintalomakkeeseen oma kuvasi. Valmentajat ilmoittavat joukkueeseen valitut karsintatilaisuuksien päätteeksi.
Täyttäessäsi karsintalomaketta, otathan huomioon joukkueiden levelit eli taitotasot tulevalla kaudella (katso
ylläolevat joukkuekuvaukset). Hakijan on syytä ottaa huomioon, että tietyn levelin joukkueeseen päästäkseen, tulisi
edellisen levelin taidot olla pääsääntöisesti hallussa. Poikkeuksia varmasti tehdään, mutta yksi valintakriteereistä
kuhunkin joukkueeseen on edellisen tason level-taidot sekä stunteissa että akrobatiassa. Nykyiset valmentajat
tarkistavat vielä merkityt taidot ennen lomakkeiden luovutusta uusille valmentajille. Lisää leveleistä ja niiden
sisältämistä taitotasoista voit lukea kilpailusäännöistä, jotka löytyvät liiton nettisivuilta (https://scl.fi/wpcontent/uploads/2018/04/ECU-kilpailus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-2018-suomeksi.pdf).
Aikuiset (2003-syntyneet ja vanhemmat)
Platinum & Rhodium: tiistai 18.12.2018 klo 18-20.30 ja keskiviikko 19.12.2018 klo 17-18.30 / Volttihalli.
Rhenium: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen pääsee mukaan täyttämällä siirtolomakkeen.
Juniorit (2003-2007 -syntyneet)
Iron: keskiviikko 19.12.2018 klo 18.30-21 ja torstai 20.12.2018 klo 16.30-19 / Volttihalli
Steel: torstai 20.12.2018 klo 17-19 / Volttihalli
Chrome: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen pääsee mukaan täyttämällä siirtolomakkeen. Huom! Mikäli
joukkueeseen hakee enemmän kuin 32 urheilijaa, voidaan osa siirtää harrastejoukkue Ceriumiin. Tällöin jako
tehdään joukkueen ensimmäisissä treeneissä.
Cerium: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen pääsee mukaan täyttämällä siirtolomakkeen.
Minit (2007-2010 -syntyneet)
Quicksilver & Copper: perjantai 21.12.2018 klo 17-20 / Volttihalli
Lithium: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen pääsee mukaan täyttämällä siirtolomakkeen. Huom! Mikäli
joukkueeseen hakee enemmän kuin 32 urheilijaa, voidaan osa siirtää harrastejoukkue Nickeliin. Tällöin jako tehdään
joukkueen ensimmäisissä treeneissä.
Nickel: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen pääsee mukaan täyttämällä siirtolomakkeen.
Mikrot (2011-2014 -syntyneet)
Zink: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Nykyiset 2011-syntyneet Helium ja Zink -urheilijat siirtyvät joukkueeseen ilman
erillistä ilmoittautumista.
Helium: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Nykyiset 2012-2013 -syntyneet Zink, Helium ja Tin -urheilijat siirtyvät
joukkueeseen ilman erillistä ilmoittautumista.
Tin: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Nykyiset 2014-2015 -syntyneet Tin-urheilijat siirtyvät automaattisesti
joukkueeseen ilman erillistä ilmoittautumista.
Klassikot (30+)
Rust: Joukkueeseen ei tarvitse karsia. Joukkueeseen pääsee mukaan kaikki yli 30-vuotiaat kiinnostuneet täyttämällä
siirtolomakkeen.

Jaostomaksut
Jaoston kausimaksuihin tulee toimintasuunnitelman mukaisesti korotuksia kaudelle 2019. Lisää aiheesta voitte lukea
toimintasuunnitelmasta, joka löytyy MyClubista. Jotta laji olisi myös jatkossa kaikille saatavilla oleva matalan
kynnyksen urheilulaji, osa toiminnan kuluista katetaan jälleen koko jaoston yhteisin pakollisin talkoomyynnein.
Verotuksellisista syistä talkoomyynneistä ei voi ostaa itseään ulos.
Pysymme edelleen Suomen edullisimpien cheerleadingseurojen joukossa sekä olemme yksi edullisimmista lasten ja
nuorten urheiluharrastuksista alueella. Vertailua on tehty sekä lajin sisällä koko Suomen tasolla, että eri
urheiluharrastusten välillä Vaasan seudulla.
Jäsenmaksu 2019
WCV:n jäsenmaksu sisältää jaoston jäsenyyden, Suomen Cheerleadingliiton jäsenyyden, open gym vapaaharjoitusvuorojen rajoituksettoman käytön sekä vuoden jäsenpaidan. Jäsenmaksun maksaa jokainen jaoston
toiminnassa mukana oleva henkilö iästä, tasosta, roolista ja liittymisajankohdasta riippumatta. Jäsenmaksun hinta on
30€/vuosi jokaiselle jäsenelle.
Kausimaksut 2019
Kausimaksumme ovat suoraan verrannollisia joukkueiden viikkotreenimääriin. Kausimaksuilla katetaan sekä
Volttihallin vuokrakuluja ja muut treenitilaan liittyvät kustannukset että valmentajien palkkiot. Kausimaksut
maksetaan aina tammikuun ja elokuun lopussa. Uusille kesken kauden mukaan tuleville jäsenille lähetetään laskuja
noin kuukauden sykleissä. Jos tulee mukaan toimintaan viimeisen kuukauden aikana ennen kaudenvaihtoa
(kesäkuu/joulukuu), ei kuluvalta kaudelta tarvitse maksaa kausimaksua ollenkaan. Kausimaksu puolittuu, kun
kuluvaa kautta on jäljellä enää 2 kuukautta (aloitus huhti/marraskuussa).
Platinum (naisten edustus)
Iron (junioreiden edustus)

180 € / 6kk
180 € / 6kk

(9h/vko)
(9h/vko)

Quicksilver (minien edustus)
Steel (junioreiden kilpajoukkue)

160 € / 6kk
155 € / 6kk

(7h/vko)
(6,5h/vko)

Rhodium (naisten kilpajoukkue)
Copper (minien kilpajoukkue)

150 € / 6kk
145 € / 6kk

(6h/vko)
(5,5h/vko)

Rust (klassikkojoukkue)
Chrome (junioreiden kilpajoukkue)
Lithium (minien kilpajoukkue)

130 € / 6kk
130 € / 6kk
130 € / 6kk

(4h/vko)
(4h/vko)
(4h/vko)

Rhenium (naisten harrastejoukkue)
Cerium (junioreiden harrastejoukkue)
Nickel (minien harrastejoukkue)
Zink (mikrojoukkue)

100 € / 6kk
100 € / 6kk
100 € / 6kk
100 € / 6kk

(2h/vko)
(2h/vko)
(2h/vko)
(2h/vko)

Helium (mikrojoukkue)
Tin (pikkumikrojoukkue)

95 € / 6kk
90 € / 6kk

(1,5h/vko)
(1h/vko)

Varainkeruumyynnit 2019
Jaoston kaikille jäsenille kuuluu kaksi yhteistä varainkeruumyyntiä kauden aikana, yksi keväällä ja toinen syksyllä.
Joukkueet voivat myös harjoittaa omaa joukkueen sisäistä varainkeruuta helpottaakseen leiri- ja kisakustannuksia tai
hankkiakseen joukkueelle kausivarusteita. Joukkueen omasta varainkeruusta voit tiedustella valmentajilta erikseen.

Harrastejoukkueet, jotka eivät kilpaile, eivät useimmiten myöskään kerää rahaa erikseen joukkueelle.
Tähtikorttimyynti / tammi-helmikuu
Jokainen jäsen myy 3 kpl 20€:n arvoisia tähtikortteja. Tähtikortissa on yhteistyökumppaneiden tarjoamia etuja jo yli
150 yritykseltä ympäri Suomen. Myyntiaikaa on suunniteltu olevan n. 2 viikkoa ja korttien tilityksen helmikuun
puolessa välissä.
Seinäkalenterimyynti / syys-marraskuu
Jokainen jäsen myy 6 kpl 10€:n arvoisia seinäkalentereita. Seinäkalentereihin otetaan kuvat joukkueista syyskuussa.
Myyntiaikaa on n. 4 viikkoa ja kalenterit tilitetään marraskuun loppuun mennessä.
Lisenssi
Kaikki kilpajoukkueiden jäsenet on velvoitettu ostamaan SCL:n lisenssi. Lisenssi ostetaan suomisport.fi -palvelun
kautta, ja se on voimassa koko kalenterivuoden. Ilman lisenssiä henkilöä ei voida ilmoittaa liiton tapahtumiin, eli
leireille, koulutuksiin ja kilpailuihin. Tavallinen lisenssi sisältää myös Pohjolan vakuutuksen. Vakuutuksettoman
lisenssin ostajat ovat itse vastuussa siitä, että henkilö on vakuutettu kilpaurheilussa tapahtuvien tapaturmien varalta.
Tarkemmat tiedot aiheesta löytyy lisenssi-infosta, joka lähetetään kilpajoukkueiden jäsenistölle vuodenvaihteessa.
Lisenssin voimassaolo tarkistetaan jokaiselta kilpajoukkueen jäseneltä tammikuun lopussa.
Kilpailumaksut
Kilpailujen kustannukset määräytyvät aina matkan keston, pituuden ja varattujen palveluiden (esim. ruokailukerrat)
mukaan. Karkean arvion mukaan yön yli kilpailumatka Helsinkiin maksaa yleensä n. 150€/hlö, kun taas päiväreissu
Seinäjoelle n. 40€/hlö. Joissain kisoissa on myös osallistumispaketteja, jotka järjestäjä velvoittaa osallistujat
ostamaan (esim. Summer Cheer Cup). Vanhempien on hyvä huomioida kustannuksissa se, missä päin Suomea eri
tasojen kisoja tulevana vuonna järjestetään ja monissako kisoissa joukkue kisaa. Järjestettävien kisojen tiedot
löytyvät liiton sivujen (www.scl.fi) lisäksi myös jaoston toimintasuunnitelmasta tulevalle vuodelle. Kisamaksujen
laskut lähetetään osallistujille yleensä n. 2 viikkoa ennen kilpailutapahtumaa.
Varustemaksut
Jäseniä ei velvoiteta ostamaan mitään pakollisia jaoston yhteisiä varusteita. Sisäurheiluun tarkoitetut ja/tai
cheerleadingiin soveltuvat (valkoiset) kengät olisi jokaisella harjoituksissa kuitenkin hyvä olla. Esiintymisasut
kilpailuihin lainataan jaostolta. Edustus- ja kilpajoukkueet saattavat kuitenkin vaatia muitakin yhtenäisiä
edustusasuja kilpailumatkoja ja muita edustustilaisuuksia ja esiintymisiä varten, joista lisätietoa saa valmennukselta.
Jaostolla on erilaisia vapaasti ostettavia asusteita ja tuotteita, joita myydään MyClub-verkkokaupassa sekä
näytöksissä keväällä ja syksyllä. Joukkueet usein tilaavat keväällä ainakin kauden treenivaatteet, joilla joukkueet
saattavat esiintyä mm. kevätnäytöksessä, mutta näiden osto on etenkin harrastejoukkueilla vapaaehtoista.
Leirit ja kurssit
Jaosto järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia kehonhuollon ja akrobatian klinikoita, sekä mahdollisesti
lajitaitokursseja ja -leirejä, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Kurssien ja leirien hinnastot ja tapahtumien
ajankohdat ilmoitetaan kauden 2019 alussa. Kilpa- ja edustustason joukkueet järjestävät omia lajitaitoleirejä, joihin
tulee ulkopuolisia kouluttajia. Näiden leirien rahoitus hoidetaan yleensä joukkuekohtaisten talkoomyyntien turvin.
Yleistä WCV:n jaostomaksuista
Muistutamme, että meillä saat korotonta maksuaikaa kaikkiin jaoston maksuihin pyynnöstä. Maksujamme voit
maksaa myös osissa haluamallasi lyhennyserällä omassa tahdissasi. Mikäli maksuja ei makseta eräpäivään mennessä,
lähetämme uuden huomautuskäytännön mukaisesti maksamattomista laskuista huomautuksen 7 vrk eräpäivästä,
sekä 21 vrk eräpäivästä. Mikäli laskuja ei makseta eikä lisämaksuaikaa tai osamaksua pyydetä huomautuksista
huolimatta, lähetämme laskun perintätoimiston käsiteltäväksi 7 vrk toisen, eli viimeisen huomautuspäivämäärän

jälkeen. Ethän anna jaostomaksujen mennä turhaan perintään, sillä se ei ole kenenkään edun
mukaista.
Myönnämme jälleen kahdelle jaoston urheilijalle kausimaksustipendin kaudelle 2019. Stipendin saanut urheilija ei
maksa kausimaksuja kaudella 2019 ollenkaan. Stipendihakemukset tulee toimittaa johtokunnalle sähköpostitse
osoitteeseen wcvcheer@gmail.com perjantaihin 28.12.2018 mennessä. Tieto stipendin saamisesta lähetetään
asianosaisille heti johtokunnan päätöksen jälkeen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi urheilijan nimi, joukkue sekä
perustelut sille, miksi juuri kyseinen henkilö ansaitsee stipendin kaudelle 2019.
Haluamme myös tuoda tietoonne, että vähävaraiset perheet saavat lasten urheiluharrastukseen tukea 250€
vuodessa lasta kohden, mikäli perhe kuuluu toimeentulotuen piiriin. Summalla kattaa jo lähes edustustason urheilun
kausimaksut meidän jaostossamme, joten ethän epäröi hakea tukea, mikäli lapsesi urheileminen on vaarassa jäädä
toteutumatta perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.
Kaikki maksuliikenne tapahtuu jaostossamme sähköisesti MyClub-palvelun kautta, joten tarkistathan, että
laskutussähköpostinne on merkitty jäsentietoihin ja viestiasetuksiin oikein.
Huom! Allekirjoitettu karsinta- tai siirtolomake sitouttaa henkilön joukkueen kaikkeen toimintaan koko vuodeksi
2019. Tällöin henkilö on velvoitettu myös maksamaan kaikki joukkueen toimintaan liittyvät kulut (kausimaksu,
jäsenmaksu, seuravarainkeruu, kilpailujen osallistumismaksut, leirien osallistumismaksut sekä tilatut varusteet) koko
vuoden ajalta.

Jaoston yhteiset pelisäännöt ja toimintaohjeet
YHTEISET PELISÄÄNNÖT
Urheilijoiden pelisäännöt:
o

Tulen treeneihin aina ajoissa ja ainoastaan terveenä.

o

Ilmoitan (tai alaikäisenä huolehdin, että huoltajani ilmoittaa) poissaoloista ja myöhästymisistä aina ajoissa
valmentajalle syyn kanssa.

o

Tulen treeneihin aina urheiluun soveltuvissa vaatteissa ja kengissä.

o

Pidän treeneissä pitkät hiukset kiinni, kynnet siisteinä ja lyhyinä ja otan korut pois.

o

Pidän treenien ajan puhelimen äänettömällä.

o

Otan treeneihin aina mukaan oman juomapullon (vesi) ja palauttavan evään.

o

Tulen treeneihin oppimaan, kuuntelen valmentajaani ja annan muille treenirauhan.

o

Edustan WCV:n varusteissa joukkuettani, seuraani, lajiani ja mahdollisia sponsoreitamme. Käyttäydyn seuraja joukkuevaatteissa urheilijalle sopivalla tavalla.

o

Olen aina ystävällinen joukkuekavereilleni sekä muille urheilijoille

o

Edustan terveitä ja urheilullisia elämänarvoja

Valmentajien pelisäännöt:
o

Olemme tasapuolisia kaikkia urheilijoita kohtaan ja opimme tuntemaan joukkueemme urheilijat hyvin.

o

Valmistaudumme harjoituksiin ja ohjaamiseen sekä sitoudumme seuran ja joukkueen toimintaan.

o

Toimimme esimerkillisesti - olemme valmentajia ja opettajia, emme kavereita.

o

Olemme vastuullisia, informoimme vanhempia ajankohtaisista asioista ajoissa ja käymme palavereissa sekä
koulutuksissa.

o

Olemme positiivisia, kannustavia ja luotettavia.

Vanhempien pelisäännöt:
o

Innostan ja kannustan lastani.

o

Huolehdin lapseni riittävästä ravinnosta ja unesta.

o

Huolehdin lapseni ajoissa paikalle treeneihin ja tapahtumiin.

o

Huolehdin, että lapsellani on joukkueen tason mukainen kilpalisenssi ja vakuutus kunnossa treenikauden
alusta alkaen.

o

Ilmoitan poissaolot ja myöhästymiset valmentajille hyvissä ajoin, sovitulla tavalla, syyn kanssa.

o

Ongelmatilanteissa olen heti yhteydessä valmentajiin tai jojoon, sekä käyttäydyn heitä kohtaan asiallisesti.

o

Kunnioitan valmentajien osaamista ja annan heille työrauhan lapseni valmentamisessa.

o

Ilmoitan lapseni erityistarpeista (esim. allergiat, lääkitykset) ja mahdollisesta maksuvaikeudesta ajoissa
(tiedot käsitellään luottamuksellisesti).

o

Pyrin omalla toiminnallani helpottamaan ja kehittämään joukkueen ja seuran toimintaa
osallistumalla tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoistoimintaan (esim. näytökset,
kilpailumatkat).

o

Ymmärrän, että joukkue-, kilpailu- ja muut tapahtumailmoittautumiset ovat aina sitovia ja opetan myös
lapselleni sitoutumisen merkityksen.

YLEISET TOIMINTAOHJEET
Ilmoituskäytännöt
Kaikkien jaoston joukkueiden jäsenten oletetaan osallistuvan jokaisiin treeneihin. Joukkuelajissa, jossa jokaisella on
oma tärkeä rooli, tämä on äärimmäisen tärkeää. Sen vuoksi lajissa ei ilmoittauduta erikseen jokaiseen treeniin, vaan
oletus on, että jokainen urheilija osallistuu jokaisiin treeneihin aina.
Mikäli joutuu joskus olemaan pois esimerkiksi sairauden tai matkan ym. takia, tulee poissaolosta ilmoittaa etukäteen
valmentajille sovitulla tavalla. Ilmoittaa tulee myös etukäteen, jos urheilija on sairas/loukkaantunut ja tulee vain
seuraamaan treenejä sivusta.
Turhia poissaoloja tulisi välttää. Mahdollinen poissaolo tulee aina ilmoittaa valmentajalle syyn kera. Mikäli urheilijalle
tulee paljon turhia poissaoloja, se vaikuttaa sekä hänen omaan henkilökohtaiseen kehitykseensä urheilijana että
myös siihen pääseekö urheilija mukaan koreografioihin näytöksissä ja kilpailuissa.
Urheilijat (alaikäisillä huoltajat) ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisesta harrastuksen lopettamisesta välittömästi
sekä valmentajalle että jäsenrekisterin pitäjälle (wcvcheer@gmail.com). Muutokset harrastajan yhteystietoihin voi
kukin tehdä itse omassa MyClubissaan. Pidäthän huolen, että sähköposti, johon vastaanotatte tiedotteita ja laskuja
on aktiivisessa käytössä ja toimiva.
Kilpajoukkueisiin valitut urheilijat (alaikäisillä huoltajat) ilmoittautuvat ajallaan kilpailuihin. Ilmoittautuminen
tapahtuu aina MyClubissa, ja jokainen joukkueen jäsen ilmoittautuu joko osallistuvaksi tai ei-osallistuvaksi.
Ilmoittautumisen sulkeuduttua ei voi enää maksutta perua osallistumistaan. Mikäli perumista ei ole tehty ajoissa, on
velvollinen maksamaan omat kisakustannuksensa kokonaisuudessaan.
Maksuvelvollisuus
Mikäli urheilija ei ole maksanut jäsenmaksua, kausimaksuja, kisamaksuja tai muita pakollisia kauden aikana
suoritettavia maksuja (kuten myyntien tilityksiä tai tilattuja varusteita), voidaan häneltä evätä osallistuminen seuran
toimintaan, kunnes maksut on suoritettu.
Teemme yhteistyötä Suomen Perintätoimiston kanssa. Mikäli laskuja ei makseta ajallaan ja viimeistään viimeisen
huomautuksen lähettämisen jälkeen, lähetämme ne Suomen Perintätoimistolle perintäkäsittelyä varten.
Voit pyytää korotonta lisämaksuaikaa seuramaksuihin halutessasi. Aloittaessasi uutena lajin, ethän maksa kausi- tai
jäsenmaksua ennen kuin olet varma harrastuksen aloittamisesta. Emme palauta jo maksettuja seuramaksuja.
Varusteiden käyttö
Huiskia, kylttejä, treenivarusteita, seuran omistamia esiintymisasuja sekä muuta seuran omaisuutta tulee aina
käyttää asianmukaisesti. Mikäli hukkaa tai vahingoittaa seuran omaisuutta, on henkilö korvausvelvollinen seuralle.
Permantomattorullia sekä ilmapatjoja siirreltäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuuttaa. Mattoja ei saa taittaa,

niiden päällä ei saa kasattuna/rullattuna pomppia, eikä niitä saa potkia, repiä tai raahata. Mattojen
läheisyydessä ei tulisi syödä tai juoda, jotta ne eivät likaannu.
Treenisäännöt
•

Treeneissä tulee aina olla ajoissa paikalla, jotta ehtii vaihtaa vaatteet ja sitoa kengät pukuhuoneessa ennen
treenien alkamista.

•

Kun joukkueilla alkaa ja loppuu treenit, tulee odottavan joukkueen pysyä pukuhuoneessa, kunnes omat
treenit alkavat.

•

Toisten treenejä ei saa häiritä millään tavalla, joten kulku treenitilassa tulee tapahtua rauhallisesti.

•

Kengät jätetään aina ulko-ovelle, jotta lika ei kulkeudu pukuhuoneeseen ja sitä kautta matolle ja ilmaradoille.
Matolla ja ilmaradoilla ei missään nimessä saa kävellä ulkokengillä!

•

Pukuhuoneessa tulee omat vaatteet säilyttää niin tiiviisti, että kaikkien muidenkin vaatteet mahtuvat
naulakoihin

•

Cheerleading/sisäkengät pyyhitään aina ennen käytäviltä matolle siirtymistä!

•

Juomapullot tuodaan aina salin puolelle, ja ne jätetään mahdollisimman kauas cheer-matosta salin
seinustoille.

•

Pukuhuoneessa ja käytävillä ei oleilla kesken treenien ilman valmentajan lupaa.

•

Pukuhuoneet ja sali tulee pitää siisteinä; jos näet roskan, nosta se roskiin.

•

Seuran ensiapukaapin varusteet on tarkoitettu hätätapauksille. Jos harrastajalla on vamma, joka tarvitsee
jatkuvaa teippaamista, laastaria ym. tulee sen huolto hoitaa omalla kustannuksella.

•

Treenisaliin ei saa päästää ketään täysin ulkopuolisia henkilöitä. Joukkueet järjestävät erikseen avoimia
treenejä yleisölle.

•

Mikäli urheilijat haluavat seurata jonkin toisen seuran joukkueen treenejä, täytyy heidän aina ensiksi pyytää
lupa kyseisen joukkueen valmentajalta.

•

Jos huoltajat odottavat lapsiaan, tulee heidän noudattaa samoja sääntöjä kuin urheilijoiden. Kengät jätetään
eteiseen ja odotetaan pukuhuoneessa eikä häiritä kenenkään treenejä. Jos haluaa seurata oman lapsen
treenejä, tulee tähän kysyä lupa valmentajilta, jotta saa tulla salin puolelle.

•

Treenisaliin ei saa jättää tavaroitaan. Valmentajat korjaavat ainoastaan seuravaatteet, selvästi
cheerleadingiin tarkoitetut varusteet ja arvotavarat talteen, eivät muuta omaisuutta (löytötavaralaatikoita
tyhjätään säännöllisin väliajoin).

•

Seuran varasto/valmentajahuone on ainoastaan valmentajien käyttöä varten.

•

Treeneissä opittuja taitoja, jotka vaativat avustusta ja valmentajan läsnäoloa (esim. stuntit ja avustetut
akrot) ei saa tehdä muualla kuin treeneissä turvallisuussyistä! Esimerkiksi lisenssin vakuutus korvaa
ainoastaan treeneissä, leireillä tai kilpailuissa tapahtuneet vahingot.

•

Open gym -vapaaharjoitusvuoro on tarkoitettu vain seuran jäsenille, ja siellä tapahtuva treeni on valvottua,
ei ohjattua. Valvojalla ei ole velvollisuutta avustaa tai opettaa open gym urheilijoita tunnin aikana.

•

HUOM! Katso myös Volttihallin toimintaohjeet käyttäjille ja vierailijoille (MyClub)

WCV CHEERLEADERS / KARSINTALOMAKE 2019
Henkilötiedot:

Sairaudet, lääkitys, loukkaantumiset, tuet,
sitoutuminen tms. asiat, jotka vaikuttavat
Etu- ja sukunimi: __________________________ harjoitteluun karsinnoissa tai tulevalla kaudella:
Syntymäaika:
__________________________ ____________________________________________
Puhelinnumero:
__________________________ ____________________________________________
Sähköpostiosoite: __________________________ ________________________________________
Nykyinen joukkue: __________________________ ________________________________________

Lajitiedot:
Harrastusvuodet: ______

Edelliset joukkueet: ____________________________________________

Akrobatiataidot:
Level 1:
Käsilläseisonta
___
Käsilläseisontakuperkeikka ___
Siltakaato eteen
___
Siltakaato taakse
___
Kärrynpyörä
___
Arabialainen
___
Level 2:
Flikki
___
Puolivoltti
___
Arabiflikki
___
Level 3:
Arabiflikkivoltti
___
Arabivoltti
___
Level 4:
Voltti
___
Level 5 ja 6: Kierrevoltti juoksevassa ___
Kierrevoltti
___

Stunttitaidot:
Level 1: Lotus:
Koppialastulo:
Level 2: Extension:
Basket Toss:
Level 3: Korkea liberty:
Jalanvaihto:
Level 4: Fullup:
Lotustupla:
Level 5: Vaakatupla:
Kässäri:
Level 6: Volttiheitto:
Rewind:
3-kerroksiset:

Taka __ Sivu __ Ylä __
Taka __ Sivu __ Ylä __
Taka __ Sivu __ Ylä __
Taka __ Sivu __ Ylä __
Taka __ Sivu __ Ylä __
Taka __ Sivu __ Ylä __
Taka __ Sivu __ Ylä __
Taka __ Sivu __ Ylä __
Taka __ Sivu __ Ylä __
Taka __ Sivu __ Ylä __
Taka __ Sivu __ Ylä __
Taka __ Sivu __ Ylä __
Pohja __ Nostaja __
Puoliväli __ Ylä __

Mikäli minut valitaan, otan paikan vastaan seuraavista joukkueista:
Aikuiset:
____ Platinum
____ Rhodium
Juniorit:
____ Iron
____ Steel
____ Chrome
Minit:
____ Quicksilver
____ Copper
____ Lithium

Sitoutuminen (alle 18-vuotiaalla huoltaja täyttää)
(Huoltajan) Nimi: _________________________
Puhelinnumero: _________________________
Sähköpostiosoite: _________________________
Paikka ja pvm:

_________________________

Allekirjoitus:

_________________________

Suostumus:
Olen lukenut siirtotiedotteen ja annan
huollettavalleni luvan osallistua/osallistun itse
karsintoihin ja vastaanotan paikan joukkueesta,
johon hänet/minut valitaan. Olen ymmärtänyt
joukkueiden maksu- ja sitoutumisvelvoitteet sekä
hyväksyn jaoston säännöt ja toimintamallit ja
allekirjoituksellani sitoudun niihin koko vuodeksi
2019.

WCV CHEERLEADERS / SIIRTOLOMAKE 2018
(2010-syntyneet ja vanhemmat)

Henkilötiedot:
Etu- ja sukunimi:

_______________________________________

Syntymäaika:

_______________________________________

Puhelinnumero:

_______________________________________

Sähköpostiosoite:

_______________________________________

Nykyinen joukkue:

_______________________________________

Muuta huomioitavaa (esim. sairaudet, lääkitys, vammat tms.):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Joukkue, jossa haluan urheilla vuonna 2019:
Aikuiset:

____ Rhenium

Juniorit:

____ Chrome

____ Cerium

Minit:

____ Lithium

____ Nickel

Klassikot:

____ Rust

Sitoutuminen (alle 18-vuotiaalla huoltaja täyttää):
(Huoltajan) Nimi:

_______________________________________

Puhelinnumero:

_______________________________________

Sähköpostiosoite:

_______________________________________

Suostumus:
Olen lukenut siirtotiedotteen ja annan huollettavalleni luvan vastaanottaa/vastaanotan itse paikan
joukkueesta, johon hän/minä haen kaudelle 2019. Olen ymmärtänyt joukkueiden maksu- ja
sitoutumisvelvoitteet sekä hyväksyn jaoston säännöt ja toimintamallit ja allekirjoituksellani sitoudun niihin.

______________________________
Paikka ja pvm

____________________________________
(Huoltajan) Allekirjoitus

