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Omat seurat, joukkueet ja edustusvuodet näissä? 

Turun Urheiluliitto Gepards 2011 

Turun Urheiluliitto Tigers 2012 

Turun Urheiluliitto Leopards 2013 

Turun Urheiluliitto Jaguars 2014 

TCS Smash Falcons 2014-2016 

TCS Smash Phoenix 2016- 

 

Miksi cheertanssi/cheerleading? 

Cheertanssi koostuu monesta eri osa-alueesta, joilla jokaisella on loputtomat kehittymismahdollisuudet. Laji on 

hyvin monimuotoinen ja siinä saa haastaa itseään jokaisissa treeneissä, eikä koskaan pääse kyllästymään. Uudet 

koreografiat ja musiikit luovat aina uudenlaisen kokonaisuuden ja on huippua päästä työstämään uudesta 

koreografiasta timanttia. Olen myös kasvanut lajin parissa ja olisi vaikeaa kuvitella elämää ilman tanssia. 

 

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

➢ Päädyin lajin pariin muutaman hyvän kaverini kautta, kun olimme vielä ala-asteella. Alkuajoista lajin parissa 

en muista hirveästi, mutta junnuihin siirtyessäni aloin tosissaan tekemään töitä menestymisen ja oman 

kehitykseni eteen. Nälkä kasvaa syödessä, joten halusin karsia edustusjoukkueeseen. Meidän joukkueelle 

tuli hieno mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä, kun siirryimme TCS Smashiin kesällä 2014. Tämä oli 

minulle ja meille näytön paikka.  

➢ Junioreissa vietin monta hienoa vuotta ja menestystäkin tuli, muun muassa suomen ja euroopan 

mestaruudet 2016. Olin kuitenkin jo pitkään kaivannut lisää haastetta ja päädyinkin karsimaan naisten 

edustukseen Phoenixiin heti vuoden 2016 EM-kisojen jälkeen. Pääsin joukkueeseen ja olen todella iloinen, 

että tein tämän valinnan! Phoenixissa pääsin treenaamaan vaikeampaa koreografiaa ja vaikeampia 

tekniikoita, joka puolestaan edesauttoi unelmaani maajoukkueessa. Vuonna 2018 koin olevani valmis 

hakemaan mukaan ja tällä tiellä ollaan edelleen. 

 

 

Kuva: 



 
Mitä vaatii olla maajoukkueurheilija? 

➢ Maajoukkueen lisäksi tanssin seurajoukkueessa ja valmennan seuran edustusminejä Kolibreja. Päivät 

kuluvat pitkälti hallilla, joten arki tulee aikatauluttaa tarkasti. Opiskelen urheilulukiossa, joten 

urheilupoissaolot ymmärretään todella hyvin. Lisäksi saan treenattua maajoukkueen ohjelmaa aamuisin 

kouluajalla, joka helpottaa lukion suorittamista. Aikatauluttamisen lisäksi maajoukkueurheilu vaatii 

priorisointia, sillä maajoukkue menee kaiken muun edelle. 

➢ Maajoukkueurheilijalta vaaditaan myös urheilijan elämäntavan noudattamista. Pitää syödä, palautua ja 

nukkua riittävästi, jotta jokaisesta treenistä saa parhaan mahdollisen hyödyn irti. Lisäksi kiireinen arki ja 

maajoukkue voi joskus luoda paineita, joten välillä pitää osata ottaa ajatukset irti koko projektista ja lähteä 

kavereiden kanssa vaikka elokuviin, tehdä hetki jotain aivan muuta. 

 

 

Miten kuvailisit tämän vuoden maajoukkuetta? 

➢ Tänä vuonna maajoukkueessa on älyttömän kovia konkareita, mutta myös todella taitavia nuoria tyttöjä. 

Meidän vahvuus on, että tullaan erilaisista taustoista ja meillä on hyvin monenlaista osaamista. Jokainen 

inspiroi omalla tekemisellään myös muuta joukkuetta ja unelmat sekä tavoitteet ovat vahvasti mielessä 

jokaikisessä treenissä, niin kotisalillakin kuin leireillä. Kokonaisuudessaan TMJ vuosimallia 2019 on todella 

vahva ja yhtenäinen! 

 

 

Mitä odotuksia MM-kisareissulta? 

➢ Orlandon treeneissä on aivan omanlaisensa tunnelma, se hypen määrä on aivan järjetöntä! Kisapäiviltä 

odotan kahta onnistunutta suoritusta ja sitä, että päästään vihdoin näyttämään meidän aivan upea 

koreografia. Lavalla tullaan näkemään uudenlainen Suomi, enkä malta odottaa,  että kaikki pääsevät 

kokemaan ja näkemään sen. Odotan matkalta myös tottakai aurinkoa, shoppailua ja joukkueen kanssa 

yhdessäoloa. 
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