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Omat seurat, joukkueet ja edustusvuodet näissä? 

➢ DTC minien tanssijoukkue 2005-2006 

➢ DTC juniorien tanssijoukkue 2007-2008 

➢ Dream Team Pomcats (DTC) syksy 2014-kevät 2015 

➢ Dream Team Dancers (DTC) syksy 2015-> 

 

Miksi cheertanssi/cheerleading? 

➢ Koska tanssiminen on parasta!! Cheertanssin monipuolisuus ja loputtomat mahdollisuudet kehittää itseään 

tanssijana ja urheilijana ovat myös syitä sille, miksi tämä on maailman paras laji. Myös joukkuuen kanssa 

urheilu, sekä kaikenlaisten hetkien ja tunteiden jakaminen treenisaleilla, kisamatkoilla ja itse kisoissa on se, 

mikä pitää lajissa kiinni pitkään. 

 

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

➢ Olen päätynyt cheerleadingin pariin vuonna 1998, ja en oikeastaan muista edes elämääni ennen 

cheerleadingia. Tanssijoukkueet kasattiin seuramme cheerjoukkueista, joten useana vuonna kilpailin sekä 

cheer- että tanssi-sarjassa. Näiltä ajoilta parhaimpina muistoina ovat junioreiden tanssisarjan SM-kulta 2008 

ja EM-hopeat 2007, 2008, sekä cheerleadingin puolella junioreiden SM-pronssit 2007-2009. Cheerleadingin 

lopetin 2014, ja puoli vuotta myöhemmin päädyin seuramme tanssin harrastejoukkueeseen, tavoitteena 

pitää joku kontakti lajiin valmennuksen lisäksi. Vuotta myöhemmin löysin itseni seuramme 

edustusjoukkueesta dancersista, ja tällöin alkoi jo syntyä haave maajoukkueessa tanssimisesta. Siitä asti 

pienempiä ja isompia tavoitteita itselleni asettaen olen koittanut kehittää itseäni tanssijana ja urheilijana, ja 

tavoitteeni maajoukkueeseen pääsystä toteutui syksyllä 2017. Ja kun kerran pääsee kokemaan Orlandon ja 

MM-kisat, niin miten voisi olla haluamatta sinne uudestaan, tänä vuonna toki taas vähän isommat tavoitteet 

mielessä. 

 

Mitä vaatii olla maajoukkueurheilija? 

➢ Maajoukkueessa urheileminen vaatii vastuun ottamista omasta treenaamisesta ja kehityksestä, mutta tämä 

tuo täysin uudenlaisia mahdollisuuksia kehittyä urheilijana. Maajoukkueurheilu vaatii myös aikataulutusta ja 

suunnittelua, kun täytyy sovittaa omatoimiset mj-treenit seurajoukkuetreenien ja muun elämän ohelle. 

 

 

Kuva: 



 
Miten kuvailisit tämän vuoden maajoukkuetta? 

➢ Tämän vuoden maajoukkue on täynnä super taitavia urheilijoita, ja joukkueesta löytyy sekä paljon vanhoja 

konkareita, että muutama uusi vahvistus. Joukkue on todella motivoitunut ja kaikilla on tavoite kirkkaana 

mielessä, ja leireillä on ollut aivan uskomattoman hyvä draivi ja tekemisen meininki! Tämä on näkynyt 

kehityksenä sekä joukkueena, että yksilöinä.  

 

Mitä odotuksia MM-kisareissulta? 

➢ Reissu tulee varmasti olemaan jälleen kaikin puolin ikimuistoinen, mutta eniten odotan kyllä MM-lavalle 

pääsyä (toivottavasti kahdesti), ja tyhjin käsin ei olisi tarkoitus palata Suomeen.  
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