
 

 
Etu- ja sukunimi: Venla Tähkäpää 
 

Asuinkunta: Turku 

 

Kotikunta: Kaarina 

 

Omat seurat, joukkueet ja edustusvuodet näissä? 

➢ Turun Urheiluliitto ja TCS Smash 

o Tigers, Jaguars, Panthers, Phoenix 2009-2017 

➢ Golden Spirit  

o Cyrenes 2017, 2018 

 

 

Miksi cheertanssi/cheerleading? 

➢ Cheertanssi on todella nopeasti kehittyvä laji, joten tämän lajin parissa pääsee jatkuvasti kehittämään 

itseään ja haasteita löytyy aina edelliset tavoitteet saavutettuaan. Laji on myös todellasta monipuolista: se 

vaatii rohkeutta, voimaa, notkeutta, räjähtävyyttä ja ketteryyttä. Cheertanssi on antanut myös tilaisuuden 

tanssia isoillakin tanssilattioilla ja esiintyminen on kyllä ihan parasta! Ihmiset lajin parissa ovat todella 

intohimoisia ja motivoituneita, heidän ympäröimänään saa itsestään irti uskomattoman määrän potentiaalia. 

 

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

➢ Olen aloittanut tanssimisen jo pienenä taaperona balettitunneilla, jonka jälkeen viihdyin pidempään jazz- ja 

nykytanssin parissa. Matkalle mahtui myös mm. telinevoimistelua, mutta löysin cheertanssin pariin 9-

vuotiaana. Olen harrastanut niin mineissä, juniorijoukkueessa ja naisten edustusjoukkueessa, sekä 

valmentanut lähes jokaista ikäluokkaa. Suurimman osa ajastani cheertanssin parissa olen viettänyt Turussa 

TCS Smashissa, mutta parin viime vuoden aikana treenimatka kasvoi 150 kilometriin kun sain tilaisuuden 

tanssia myös Helsingissä! Maajoukkueeseen olin mukana ensimmäistä kertaa vuonna 2016 ja olihan sitä 

seuraavanakin vuonna pakko päästä osaksi tätä upeaa projektia! Vuoden pidin taukoa opiskelujen ohella, 

mutta palava halu palata takaisin MM-lavalle ei kadonnut, joten tässä sitä ollaan taas! 

 

 

Mitä vaatii olla maajoukkueurheilija? 

➢ Maajoukkueurheilijaksi pääseminen vaatii ennen kaikkea omistautuneisuutta ja päättäväisyyttä, jotka 

kumpuavat rakkaudesta tätä lajia kohtaan. On pystyttävä treenaamaan yksin ja yhdessä ja ottamaan kaikki 

irti myös ajasta, joka vietetään leirien ulkopuolella. Uusia haasteita ei saa pelätä, sillä niitä maajoukkueessa 

tulee kohtaamaan varmasti, ja epäonnistumisia ei saa pelätä. Ja vaikka treenaaminen on rankkaa, ei saa 

unohtaa nauttia itse tanssimisesta! 

 



 
 

 

Miten kuvailisit tämän vuoden maajoukkuetta? 

➢ Tänä vuonna koossa on kyllä kaikkien aikojen joukkue! Mukana on paljon kokeneita konkareita, mutta myös 

paljon uusia, todella taitavia nuoria. Tästä syntyy täydellinen sekoitus tietoa ja taitoa, yhdessä olemme 

todella vahva kokonaisuus! Jokaisesta urheilijasta näkee, kuinka paljon projektissa mukana oleminen heille 

merkitsee ja sisäinen luotto toisiimme on kova. Ei tästä paljoa enää porukka parane! 

 

 

Mitä odotuksia MM-kisareissulta? 

➢ Eniten odotan kisamatkan tuomaa fiilistä: intoa päästä näyttämään vihdoin muille mitä olemme 

harjoitelleet viimeisen vuoden ajan. Sitä tunnetta, kun päiviä kisoihin on enää muutama ja voimme nauttia 

työmme tuloksesta. Sitä hetkeä, kun saamme astella lavalle Suomi-puvut päällämme. Ja tietysti ihanaa 

reissua joukkuekavereiden ympäröimänä! 

 

Mahdolliset sponsorit (logo tms): 
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