
 
 



1. Yleistä 
Spirit Shakin’ Cheerleaders ry (SSC) on Keski-Uudellamaalla toimiva cheerleadingin 
kilpaurheilu- ja harrasteseura. Seura tarjoaa puitteet sekä harraste- että kilpaurheiluun 
kaikenikäisille urheilijoille. Seuran kaikki joukkueet ovat cheer-joukkueita. SSC on Suomen 
Cheerleadingliiton (SCL) ja Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun jäsenseura (ESLU).   
Cheerleading on kehittynyt lajina huimaa vauhtia. Seurana on saanut näkyvyyttä hyvien 
kansainvälisten kilpailusaavutusten sekä lajin näyttävyyden vuoksi. Laji on löytänyt oman 
paikkansa jo tutumpien tanssin ja voimistelun ohessa nuorten hyvänä harrastuksena ja 
tasokkaana kilpaurheiluna.   
 
Seurassa toimi vuonna 2019 yhteensä 23 joukkuetta. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2019 
lopussa 716 jäsentä. Valmentajia oli toiminnassa mukana yhteensä 77 hlöä. Päätoimisia 
työntekijöitä seurassa on ollut kaksi ja yksi osa-aikainen työntekijä.   

Toiminta-ajatus 

Olla vetovoimainen Keski-Uusimaalainen cheerleadingseura, jossa on hyvä harrastaa ja 
toimia.   

Visio 

SSC:n visiona vuosille 2019-2024 on olla Keski-Uudenmaan arvostetuin ja lajinsa huipulla 
oleva urheiluseura.   
 
SSC menestyy kansainvälisissä arvokilpailuissa ja meillä on hauska harrastaa.   
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2.Toiminnan keskeiset haasteet   

Seuran toiminnan keskeisiksi haasteiksi on toimintasuunnitelmassa nimetty talouden 
läpinäkyvyys, valmennuksen laadun vaihtelevuus ja sisäinen viestintä.   
 
Talouden seurannan läpinäkyvyyttä on lisätty suunnitelmien mukaisesti vuoden 2019 
aikana muun muassa ottamalla käyttöön uusi sähköinen taloushallintojärjestelmä 
Netvisor. Vuonna 2019 seuran kausi- eikä jäsenmaksuja ole nostettu. Kirjanpidossa 
otettiin vuonna 2019 käyttöön joukkuekohtaiset kustannuspaikat, jotka ovat helpottaneet 
joukkuekohtaisten budjettien seurantaa.   
 
Valmennuksen laatuun on kiinnitetty vuonna erityistä 2019 huomioita muun muassa 
seuraavien keinojen avulla 
 
● Seurassa on toiminut aktiivisesti harrastetoiminnan kehitystyöryhmä, joka on 

rakentanut harraste- ja harrastekilpajoukkueille omat harrastetoimintaan sopivat 
valmennukselliset tavoitteet. Laadukkaan tiimin määritteleminen siirtyy 
harrastetoiminnan kehitystyöryhmän työstettäväksi vuodelle 2020.  

● Vuonna 2019 käynnistettiin valmennuspäälliköiden järjestämät valmentajien 
kehityskeskustelut. Kaikkien valmentajien kanssa kehityskeskusteluja ei 
henkilömuutoksista johtuen vuoden aikana ehditty toteuttamaan. Toimintaa jatketaan 
valmennuspäälliköiden lähiesimiesasemaan perustuen vuonna 2020.   

● Valmentajia on koulutettu yhteistyössä Kehityspiikki Koulutus Oy:n kouluttajan kanssa. 
Koulutuksissa on keskitytty valmentajan rooliin ja siihen, miten valmentaja toimii 
erilaisissa tilanteissa.   

● Valmentajille ja urheilijoille on järjestetty vuoden alussa omat starttipäivät, joiden avulla 
seuran yhtenäistä valmennuslinjaa sekä tekniikoita on jalkautettu sekä valmentajille 
että suoraan urheilijoille.   

● Lisäksi Urheilijoiden arki ja valinnat –luennot järjestettiin eri ikäluokkien urheilijoille 
sekä heidän vanhemmilleen elokuussa 2019.   

● Seuran joukkueiden käyttöön on luotu omat seurafysiikat yhteistyössä FysioAkatemian 
kanssa ja seuralämmittelyt yhteistyössä Helsinki Athletics Cheerleadersien kanssa. 
Seurafysiikat ja seuralämmittelyt auttavat valmentajia heidän työssään ja jalkauttavat 
samalla yhtenäistä valmennuslinjaa läpileikkaavasti seuran kaikissa joukkueissa.   

 
Seuran sisäisessä viestinnässä korostettiin jäsenille ja vapaaehtoisille lyhyen vastausajan 
tärkeyttä ja se parani vuoden aikana. Kohdennettua viestintää kehitettiin muun muassa 
joukkueenjohtajille. Tämä sisälsi joukkueenjohtajan kuukauden vinkki poimittiin 
joukkuejohtajavastaavan ja seurakoordinattorin yhteistyössä joukkueejohtajaoppaasta.   
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3. Toimintatavoitteet   
 
Seuran ydintoimintaa on suunnitelmallisesti ja laadukkaasti kehitetty vuoden aikana monin 
eri toimenpitein. Kevätkaudella työntekijät työskentelivät yhdessä vähintään kerran 
viikossa Myrsky Areenalla, minkä myötä tiedonkulku parani. Syyskaudella toimintaa on 
kehitetty muun muassa työntekijöiden toimenkuvien auki kirjaamisella sekä 
uudelleenorganisoimisella ja suunnitelmallisemmalla työskentelyotteella. 
Valmennustoimintaan liittyen on kehitetty muun muassa joukkueenjakoprosessia.  
 
Seuran uutta strategiaa on jalkautettu aktiivisesti suunnitelmien mukaan. Tammikuussa 
järjestetyissä valmentajien starttipäivissä sekä helmikuun joukkueenjohtajien 
starttipäivässä strategiaa käytiin läpi keskustelemalla, ja se sai hyvän vastaanoton.  
 
Strategia oli osana myös vanhempainiltamateriaaleissa. Elokuun toimijapäivillä 
strategiaan liittyviä konkreettisia visioita käsiteltiin työpajatyyppisesti työntekijöiden, 
valmentajien ja joukkueenjohtajien kanssa. Toimijapäivän yhteenveto vahvisti, että seuran 
strategia linkittyy jo nyt vahvasti seuran toimintaan ja suunta on oikea.  
 
Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion työstö ovat perustuneet seuran uuteen 
strategiaan.   

  
Kuva 1 Seuran strategia 2019-2024    
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4. Talouden seurannan ja läpinäkyvyyden 
parantaminen   
 
Vuoden 2019 alkupuolella on otettu käyttöön sähköinen taloushallintojärjestelmä Netvisor. 
Netvisorissa on käsitelty seuran ostolaskut. Lisäksi Netvisorista on ollut mahdollista 
saada ostolaskuihin perustuvat tuloslaskelmat. Muita ominaisuuksia Netvisorista ei ole 
ollut käytössä.   
 
Yhteistyö seuran pitkäaikaisen kirjanpitäjän kanssa jatkui haasteellisena. Pääasiallinen 
haaste muodostui viestien vastaamattomuudesta sekä ymmärtämättömyys 
yhdistystoiminnasta. Puheenjohtaja tapasi kirjanpitäjän tammikuussa 2019 ja asioiden 
edistämisestä saatiin yhteisymmärrys. Tähän liittyi kuukausittainen kirjanpidon teko ja 
tiliöinti oikeille kustannuspaikoille, sekä vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistuminen 
huhtikuun loppuun mennessä. Tämä ei kuitenkaan toteutunut käytännössä. Tämän myötä 
esimerkiksi vuoden 2018 tilinpäätös valmistui vasta lokakuussa, ja kevätkokous pidettiin 
poikkeuksellisesti jäsenistön hyväksymänä joulukuussa.  
 
Vuoden 2019 aikana päätettiin myös kartoittaa seuralle uusi kirjanpitäjä ja syksyllä 2019 
solmittiin yhteistyö Rantalaisen kanssa vuodesta 2020 eteenpäin.  
 
Vuonna 2019 joukkuebudjettien ohjeistukset, suunnittelu ja hyväksyntä on prosessina 
aikaistettu. Alustavat ohjeistukset joukkuebudjeteista on lähetetty joukkueille elokuussa 
sekä tarkennetut ohjeistukset lokakuussa, minkä jälkeen joukkueen valmentajat ja 
joukkueenjohtajat ovat työstäneet budjetteja.   
 
Joukkueiden budjetit käsiteltiin ja hyväksyttiin pääpiirteissään hallituksen kokouksessa 
29.10.2019. Hallituksen kokouksessa esille tulleiden kommenttien pohjalta hallituksen 
puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja täsmensivät vielä joukkuebudjettien linjauksia, ja tekivät 
niiden pohjalta muokkaukset joukkueiden budjetteihin.   
 
Joukkuebudjettien kulut ovat pääosin läpilaskutettavia. Niitä ei ole kirjattu talousarvioon, 
vaan niistä on olemassa omat erilliset budjetit.   
 
Vuonna 2020 seuran uusi työntekijä seurakoordinaattori tulee seuraamaan 
joukkuebudjettien toteutumista yhteistyössä joukkueenjohtajien kanssa. 
Seurakoordinaattori vastaa muun muassa kilpailuihin liittyvistä varauksista ja 
varustetilauksista. Näiden suhteen hänen tulee huolehtia, että hinnat pysyvät joukkueiden 
budjettien rajoissa.   
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5. Harrastetoiminnan kehittäminen   
 
Harrastetoiminnan kehitystyöryhmä on kokoontunut vuoden aikana yhteensä neljä kertaa. 
Kehitystyöryhmässä olivat mukana keväällä valmennuspäällikkö Vuokko Mononen sekä 
hallituksesta Saija Suominen ja Vilma Vainikainen. Syksyllä kehitystyöryhmässä olivat 
mukana valmennuspäällikkö Heidi Telkamo sekä hallituksesta Saija Suominen ja Vilma 
Vainikainen.   
 
Harrastetoiminnan kehitystyöryhmän tapaamisissa on käsitelty ja laadittu muun muassa 
harrastetoiminnan valmennukselliset tavoitteet yhteistyössä seuran valmentajien kanssa. 
Tämän lisäksi työryhmä on vuoden 2019 aikana laatinut harraste- ja 
harrastekilpajoukkueiden tavoitetaulukot, jotka on jaettu ohjeineen valmentajille.  Kuvassa 
2 on esitelty työryhmän kokoamat harraste- ja harrastekilpajoukkueiden valmennukselliset 
tavoitteet, joiden toteutumista taulukoissa seurataan.  

  
Kuva 2 Harraste- ja harrastekilpajoukkueiden valmennukselliset tavoitteet  
 
Vuonna 2020 työryhmä jatkaa toimintaansa. Tavoitteena on jalkauttaa tavoitetaulukon 
käyttö valmennuksen tukemiseksi sekä laatia laadukkaan valmennustiimin määritelmä.   
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6. Valmennuksen kehittäminen   
 
Valmennustoiminnan kehitystyöryhmä tapasi vuoden 2019 aikana kerran. 
Kehitystyöryhmässä olivat mukana Laura Kokkonen, Vuokko Mononen, Marita Tuikka ja 
Mika Kokkala. Vaikka työryhmä ei ole suunnitelmien mukaisesti lähtenyt kehittämään 
valmennusta, ovat valmennuspäälliköt toteuttaneet paljon toimenpiteitä valmennuksen 
kehittämiseksi vuoden 2019 aikana.  
 
Seuran oma valmentajapolku on otettu käyttöön vuoden 2019 aikana. Valmentajapolku on 
esitelty valmentajille jo vuoden 2018 aikana ja julkaistu myös seuran nettisivuilla. 
Valmentajapolun suhteen siirtymäaikaa on vuoden 2020 loppuun asti.  
 
Valmentajien etenemistä valmentajanpolulla on edistetty muun muassa 
kehityskeskusteluissa hahmottamalla valmentajan omaa tahtoa edetä valmennuspolulla 
sekä sitä, miten etenemistä voidaan koulutusten avulla edistää huomioimalla mahdolliset 
valmentajien koulutustoiveet.   
 
Taitotasokohtaisia eikä yksilöllisiä koulutuspolkuja ole henkilövaihdoksista johtuen 
pystytty suunnittelemaan eikä toteuttamaan vuoden 2019 loppuun mennessä.  
Lisäksi urheilijoiden kehittymisen seurannan tueksi on otettu käyttöön urheilijoiden omat 
kehityskeskustelut eli “valkkuvartit”. Nämä on ollut tarkoitus käydä urheilijoiden kanssa 
vähintään kahdesti vuodessa.  
 
Vuonna 2019 jatkui kaksivuotinen valmennustoiminnan ja valmentajien osaamisen 
kehittämisen hanke, joka rahoitettiin OKM:n seuratuella.   
 
Vuonna 2019 on järjestetty seuraavat koulutukset:  
● Ohjauksen perusteet –ostokoulutus / Suomen Cheerleadingliitto (32 osallistujaa)  
● Fysiikkaharjoittelun vaiheet –ostokoulutus / Suomen Cheerleadingliitto (19 

osallistujaa)  
● Valmentajan toimiminen –koulutuskokonaisuus / Kehityspiikki Koulutus Oy (1. kerta 

starttipäivässä, 2. kerta 39 osallistujaa, 3. kerta 37 osallistujaa ja 4. kerta 18 
osallistujaa)  

● Akrobatiatekniikka 1-2 –koulutus / Suomen Cheerleadingliitto (10 osallistujaa)  
● Stunttitekniikka 1-2 –koulutus / Suomen Cheerleadingliitto (11 osallistujaa)  
● Valmentajan toimiminen –koulutus / Kehityspiikki Koulutus Oy (20 osallistujaa)  
● Valmentajan toimiminen –koulutus harrastejoukkueiden valmentajat / Kehityspiikki 

Koulutus Oy (4 osallistujaa)  
● Valmentajan toimiminen –koulutus harrastekilpa- ja kilpajoukkueiden valmentajat / 

Kehityspiikki Koulutus Oy (13 osallistujaa)  
● Valmentajan toimiminen –koulutus edustusjoukkueiden valmentajat / Kehityspiikki 

Koulutus Oy (8 osallistujaa)  
● Valmentajakoulutus taso 1 / Suomen Cheerleadingliitto (7 osallistujaa)  
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● Valmentajakoulutus taso 2 / Suomen Cheerleadingliitto (2 osallistujaa)  
● Spring CDT -koulutus (7 osallistujaa)  

 

7. Organisaation vahvistaminen ja olosuhteet   
 
Vuoden 2019 aikana seuraan ei ole palkattu lisätyövoimaa, mutta henkilöstössä on ollut 
vaihtuvuutta.   
 
Seuran toiminnanjohtaja irtisanoutui huhtikuussa, minkä seurauksena toiminnanjohtajan 
roolitusta tarkasteltiin uudelleen. Seuran väliaikaisena toiminnanjohtajana toimi 
hallituksen puheenjohtaja ja seuraan palkattiin seurakoordinaattori ennen kuin 
päätoiminen toiminnanjohtaja rekrytoitiin. Uusi toiminnanjohtaja aloitti työskentelyn 
seurassa lokakuussa 2019.   
 
Lisäksi seuran toinen valmennuspäällikkö vaihtui syyskauden 2019 alussa. 
Valmennuspäällikön työ päätettiin kokoaikaistaa vuoden 2020 alusta alkaen. 
Luonnollisesti nämä henkilömuutokset ovat aiheuttaneet haasteita seuran toimintaan.   
Lokakuussa 2019 toiminnanjohtaja käynnisti työnkuvien uudelleenorganisoinnin. 
Uudelleenorganisoinnissa osallistettiin valmennuspäälliköitä ja hallitusta. 
Toiminnanjohtaja esitteli uudelleenorganisoidut työnkuvat hallitukselle marraskuussa 
2019.   
 
Näiden uudelleenorganisointien myötä seuraan päätettiin palkata kokopäiväinen 
seurakoordinaattori vuoden alusta alkaen. Seurakoordinaattorin rekrytointi käynnistyi 
vuoden 2019. Seurakoordinaattorin palkkaukseen haettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön 
seuratukea. Seuratuen päätökset saadaan vuoden 2020 puolella.   
Täten prosessien kirjaaminen on siirtynyt vuodelle 2020 ja uusien toimenkuvien 
jalkauttaminen käynnistetään vuoden 2020 alusta alkaen.   
 
Vapaaehtoistoimijoille luotiin Facebookiin SSC Talkootiimi -ryhmä, jonka kautta rekrytoitiin 
vapaaehtoistoimijoita erilaisiin tapahtumiin toimintavuoden aikana. Ryhmässä kehitettiin 
muun muassa Myrsky Areenan toimivuutta, suunniteltiin remonttitarpeita ja huolehdittiin 
Myrsky Areenan talkoiden suunnittelusta. Tästä vastasi valmennuspäällikkö Laura 
Kokkonen.  Hallituksen jäsen Kati Virtanen veti Myrskyperheen tapahtumatiimiä, joka 
suunnitteli sekä koordinoi seuran kevät- ja talvinäytökset.  
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8. Harjoitusolosuhteet  
 
Varainkeruuta joustolattiaa varten ei suunnitelmien mukaan toteutettu vuonna 2019. 
Suurempien hankintojen priorisointi muuttui, ja prioriteettinä on cheermatto Riihikallion ja 
Päivölänlaakson kouluille. Talouden seurannan haasteiden myötä varainkeruuta ei 
aloitettu vuonna 2019.  
 
Vuonna 2019 valmistunut Keravan Päivölänlaakson koulu tarjosi käyttömahdollisuuden 
seuramme harrasteryhmille. Yhteistyö koulun kanssa on myös sujunut hyvin. Tuusulan 
puolella arvioitiin liiketilan soveltuvuudesta harjoitustilaksi valmennuspäällikkö Laura 
Kokkosen ja hallituslaisen Jari Heikan toimesta.   
 
Yhteistyö yksityisen toimijan, jonka tiloissa on volttimonttu, ei toteutunut vuonna 2019.  
MyrskyAreenalla lämpötilan vaihtelu ja vuotava katto ovat suurimpia haasteita 
vuokrasopimuksen jatkolle. Aktiivinen yhteistyö vuokranantajan kanssa ja Päätös 
vuokrasopimuksen mahdollisesta jatkamisesta siirrettiin vuodelle 2020.   
 
Päätoimisten työntekijöiden työskentelyolosuhteita on kehitetty aktiivisesti ja heidän 
käyttöönsä on vuokrattu toimistohuone Klondyke-kiinteistöstä 1.11.2019 alkaen.   
 

9. Viestintä   
 
Seuran graafisen ilmeen uudistaminen aloitettiin syksyllä 2018 ja valmis ilme 
ohjeistoineen otettiin käyttöön tammikuun alussa 2019. Tämän myötä vuoden alussa 
julkistettiin seuran uusi logo, mikä oli osana graafista ohjeistusta. Graafinen ohjeistus 
mahdollistaa yhtenäisen ilmeen seuran toiminnassa ja täten näytämme myös 
ammattimaisilta.  
Seuran 20-vuotisjuhlavuodesta viestittiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Seuran 
sosiaalisen median kanavissa on yhteensä 43 julkaisua juhlavuoteen liittyen (Facebook 9 
kpl, Instagram 8 kpl ja Instagram-story 26 kpl).   
 
Lisäksi seurassa järjestettiin  20-vuotisjuhlagaala 21.9.2019. Juhlagaalaa varten 
perustettiin erillinen työryhmä. Työryhmää veti Elina Asunmaa ja siihen kuuluivat Katariina 
Risla, Jari Heikka, Tanja Nevamäki ja Tiina Nurminen. Työryhmällä oli tavoitteena järjestää 
gaalan lisäksi myös perhepäivä, mutta se jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistumisen 
vuoksi.  
 
Seuran juhlavuoden kunniaksi suunniteltiin myyntiin juhlavuoden t-paita. Juhlavuoden 
t-paitaa on ollut mahdollista ostaa seuran näytöksissä ja muissa tapahtumissa.   
Sisäisessä viestinnässä oli tarkoitus ottaa käyttöön Microsoft Office-työvälineet. Uusien 
välineiden käyttöönotto on siirtynyt vuodelle 2020.   
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10. Arvot   
 
Seuran toiminnassa on noudatettu SSC:n yhteisiä ja kaikkien noudattamia arvoja:  

● Yksi suuri myrskyperhe – yhteisöllinen seura, jossa kaikkien on hyvä olla ja 
toimia   

● Laatu edellä – tarjoamme laadukasta toimintaa ikäluokasta ja tasosta 
riippumatta. Koulutamme toimijoitamme jatkuvasti. Suunnitelmallisuus ja 
laadukas valmennus takaavat samalla toiminnan turvallisuuden   

● Hauskuutta unohtamatta – seurassamme on hauskaa liikkua ja toimia   
  

Eettiset linjaukset   
Seuran toiminnassa on noudatettu seuraavia eettisiä linjauksia:   

● Kaikille lapsille tarjotaan mahdollisuus harrastaa kilpaurheilua   
● Toimintamme tarjoaa lapsille iloa ja mielihyvää   
● Kannustamme kaikkia lapsia hänen taitotasostaan riippumatta  
● Seuramme toiminta on päihteetöntä ja urheilullisia elämäntapoja edistävää   
● Valmentajia rohkaistaan kuuntelemaan jäseniä että näiden vanhempia   
● Kaikille valmentajille tarjotaan mahdollisuudet osallistua valmentajakoulutukseen  

  

Reilun pelin säännöt   
SSC:n sisäisten arvojen lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan Urheiluyhteisön Reilun 
Pelin ihanteita ja tavoitteita. Reilu peli on jatkuva prosessi. Jokainen yksilö ja seura 
kantavat vastuuta Reilun pelin sääntöjen noudattamisesta. Noudatamme viittä määriteltyä 
pääperiaatetta:   
Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun   

● Edistämme monimuotoista ja tasavertaista liikuntaa. Seura puuttuu 
kaikenlaiseen kiusaamiseen ja syrjimiseen   

Vastuu kasvatuksesta   
● Jokainen seuramme toimija kasvattaa omalla esimerkillään erilaisissa seuran 

tapahtumissa. Tuemme harrastajia kehittämään itseään omaan tahtiinsa ja 
omien tavoitteidensa mukaisesti.   

Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen   
● Kasvatamme jäseniämme noudattamaan terveellisiä ja urheilullisia 

elämäntapoja. Jokainen seuran treeni on turvallinen ja koulutamme toimijoita, 
jotta voimme taata harrastajille turvallisen harrastusympäristön.   

Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus   
● Kohtelemme kaikkia toimijoita tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti.   

Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen   
● Noudatamme toiminannassamme ympäristöystävällisin käytäntöjä, kuten 

paperin ja energian käytön minimointiin sekä kannustetaan kimppakyyteihin. 
Vastaamme seuran vakaana pitämisestä ja toiminnan jatkuvuudesta.   
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vko 8    harraste- ja level 1 joukkueiden talviloma   

Talvilomaleiri   

23.2.    Fysiikka 1 -koulutus   
Jojo-palaveri   
Maaliskuu   
Huhtikuu   
24.-26.4.    MM-kisat   
Toukokuu   
8.5.    Kevätkokous   
11.5    Kevätnäytökset   
19.5.    Kauden lopetus harraste ja harrastekilpajoukkueet   

18.-19.5.    May Madness   
Kesäkuu   
Kesälomaleiri   
8.-9.6.    Summer Cheer Cup   
Täydennysharjoitukset edustusjoukkueet   
Harrastejoukkueiden urheilijoiden ilmoittautuminen harrastekilpajoukkueisiin   

28.-30.6.    EM-kisat   
Kilpajoukkueiden kauden lopetus Summer Cheeriin   
Edustusjoukkueiden kauden lopetus EM-kisoihin   
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Heinäkuu   
29.7.    Edustusjoukkueiden kauden aloitus   
Uusien jäsenien ilmoittautuminen harrastejoukkueisiin alkaa   
Elokuu   
3.8.    Akro 1 -koulutus   
10.8.    Starttipäivä   
vko 32    Täydennystreenit kilpajoukkueet   
vko 33    Kauden aloitus muut kuin edustusjoukkueet   

31.8.    Stuntti 1 -koulutus   
Syyskuu   
Lokakuu   
Syyslomaleiri   
12.-13.10.    Syyskisat   
Marraskuu   
9.-10.11.    SM-karsintakilpailut   
13.11.    Syyskokous   
16.-17.11.    Super Cheer   
30.11.-1.12.    Winter Wildness   
Joulukuu   
7.12    Talvinäytökset   
14.12.    SM-finaali   
15.12.    Kauden lopetus   
vko 51    Joukkuejakoharjoitukset   
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Liite 2 Kilpailumenestys 2019 
 
 
MM-kilpailut  
Junior Coed level 5  
3. Dust Devil   
 
EM-kilpailut   
Junior Coed   
2. Dust Devil   
 
SM-kilpailut  
Sekajuniorit level 5  
1/5 Dust Devil  
Juniorit level 5  
5/14 Blizzard  
Naiset level 6  
8/8 Avalanche  
  
Spring Spirit Battle - aluekilpailut  
Minit level 2  
2/10 Mistral   
8/10 Monsoon   
Juniorit level 2  
1/4 Cyclone   
Juniorit level 3  
4/5 Sandstorm   
Juniorit level 4  
2/4 Vortex   
Aikuiset level 5  
3/4 Typhoon  
Ryhmästunt Juniorit level 5  
1/1 Lightning   
Ryhmästunt Klassikot level 3  
2/3 Tempest   
  
 
 
 
 
 
 

May Madness  
Minit level 1  
9/28 Drizzle  
12/28 Sprinkle  
Juniorit level 2  
6/19 Cyclone  
Juniorit level 5  
2/12  Blizzard  
Naiset level 6  
7/10 Avalanche  
  
Beasts from the East – aluekilpailut  
Minit level 3  
1/2 Whirlwind   
Ryhmästunt minit level 3  
1/2 Stardust   
2/2 Diamondstar   
  
Summer Cheer Cup  
Minit level 2  
15/28 Raindrops  
19/28 Monsoon  
23/28 Mistral  
Minit level 3  
1/13 Whirlwind  
Juniorit level 3  
19/27 Sandstorm  
Juniorit level 4  
4/9 Vortex  
Ryhmästunt minit level 3  
1/11 Stardust   
7/11 Diamondstar  
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Föri Cheer Fest - Syyskilpailut  
Minit level 2  
3/15 Mistral   
8/15 Monsoon  
9/15 Raindrops   
Minit level 3  
1/7 Whirlwind  
Minit ryhmästunt level 3  
2/8 Stardust   
3/8 Diamondstars  
Juniorit level 5  
1/12 Blizzard  
Aikuiset level 6  
6/8 Avalanche  
Aikuiset level 6 ryhmästunt  
3/3 Snowflakes  
 
 
Super Cheer  
Minit level 2  
3/34 Mistral  
17/34 Raindrops  
27/34 Monsoon  
Minit level 3  
1/14 Whirlwind  
Juniorit level 3  
25/29 Sandstorm  

Juniorit level 4  
3/12 Vortex  
Aikuiset level 5  
8/12 Typhoon  
Ryhmästunt Minit level 3  
2/12 Diamondstars  
4/12 Stardust  
  
Winter Wildness  
Minit level 1  
15/32 Sprinkle  

18/32 Mist  

31/32 Drizzle  
Juniorit level 2  
22/29 Cyclone  
Klassikot level 3  
8/9 Ice Age  
  
SM-Karsintakilpailut  
Juniorit level 5  
1/14 Blizzard   
  
Sekajuniorit level 5  
2/5 Dust Devil  
Aikuiset level 6   
8/8 Avalanche 
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