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Omat seurat, joukkueet ja edustusvuodet näissä? 

➢ Golden Spirit Cyrenes 2015- 

➢ Funky Dance Team, 2013-2015 

➢ Funky Dance Juniors 2009-2013 

 

Miksi cheertanssi? 

Cheertanssi on monipuolinen ja näyttävä laji, jonka parissa voi haastaa itseään ja kehittyä loputtomiin! Lajista 

parhaimman mahdollisen tekee myös sen parissa olevat intohimoiset ja upeat ihmiset. 

 

Millainen on oma urheilijapolkusi ja miten se on vienyt sinut maajoukkueeseen? 

Olen pikkutytöstä asti harrastanut tanssia, voimistelua, luistelua ja sirkusta, jotka loivat hyvän ja monipuoliset pohjan 

cheertanssille, sekä mahdollisuuden menestyä cheertanssin parissa. 

Aloitin lajin syksyllä 2008 minijoukkueessa ja nousin puolen vuoden jälkeen junioreiden edustusjoukkueeseen. Koen 

että oma treenaaminen ja siihen liittyvä mentaliteetti kehittyivät uudelle tasolle viimeisenä junnuvuotena, jolta 

onkin taskuun jäänyt SM- ja EM-kullat. 

Syksyllä 2013 aloitin lukion ja siirryin naisten edustusjoukkueeseen, jossa omasta treenaamisestani tuli vieläkin 

vahvemmin tavoitteellista, ja nimenomaan urheilua. Tuona syksynä päätin hakea maajoukkueeseen ensimmäistä 

kertaa, joskin peruin viimeisenä iltana karsintailmoittautumiseni. 

Treenattuani vuoden naisten edustusjoukkueessa koin olevani valmis hakemaan myös maajoukkueeseen, ja suureksi 

ilokseni tulin valituksi tuohon upeaan kauden 2015 projektiin mukaan. Ensimmäistä kertaa pääsin paiskomaan töitä 

yhdessä eri puolilta tulleiden Suomen huippujen kanssa, jonka myötä oma motivaatio ja kehittymisen nälkä 

kasvoivat. Projekti palkittiin MM-pronssilla ja uudella uskolla unelmiin! 

Tuon ensimmäisen vuoden jälkeen olen ollut mukana maajoukkueessa myös kausilla 2016 ja 2017, sekä nyt taas 

välivuoden jälkeen 2019. 

 

Mitä vaatii olla maajoukkueurheilija? 

Maajoukkueurheilu vaatii urheilijalta tietyn taitotason ja mentaliteetin, jotka mahdollistavat projektiin 

osallistumisen, sekä sen aikana tapahtuvan kehityksen. Kukaan ei koskaan ole “valmis” maajoukkueurheilija (tai 

urheilija ylipäätänsä), joten täytyy löytyä tahtoa kehittyä yksilönä alati kehittyvän lajin parissa. Urheilijalta vaaditaan 

sitoutumista, aikaa ja järjestelmällisyyttä, jotta on mahdollista yhdistää normaalin ihmisen arki huippu-urheiluun. 

 

 



 
Miten kuvailisit tämän vuoden maajoukkuetta? 

Joukkue on muodostunut tänä vuonna nopeasti nimenomaan joukkueeksi, joka puskee yhdessä kohti yhteisiä 

tavoitteita. Joukkoomme mahtuu ihania ja taitavia ihmisiä ympäri Suomen (ja Norjan!!), joiden kanssa treenaaminen 

tuottaa tulosta ja ruokkii itseään. 

 

Mitä odotuksia MM-kisareissulta? 

Odotan välivuoden jälkeen innolla taas itse kisoja: sitä fiilistä, tunnelmaa ja upeita suorituksia, sekä totta kai omaa 

kisasuokkaa ja kisaamista! Tottakai myös Floridan lämpö ja shoppailu herättävät innostusta😎 
 


