
Edustus- ja kilpajoukkueet valitaan joukkuevalinnoissa 16.-19.12.2019.  
Harrastejoukkueet täydennetään ilmoittautumisella 20.12.-2.1.2020.  
 
Tästä tiedostosta löydät infopaketteja täydentäviä tietoja joukkueista ja niihin hakemisesta.  
 

 
Edustus- ja kilpajoukkueiden joukkuevalinnat järjestetään tänä vuonna 16.-19.12.2019. Joukkuevalinnoissa valitaan urheilijat 
edustus- ja kilpatasolle kaikkiin kolmeen ikäryhmään. Joukkuevalinnoista voit lukea lisää liitteenä olevista infopaketeista.  
 
Joukkuevalinnoissa joukkueet muodostetaan kokonaan uudestaan, joten jokaisen tulee osallistua joukkuevalintaan, vaikka 
haluaisi jatkaa urheilemista nykyisessä joukkueessaan.  

 
Harrastetason joukkueita täydennetään joukkuevalintojen jälkeen. Ilmoittautumisaika harrastejoukkueisiin on 20.12.2019-
2.1.2020. Harrastejoukkueiden täydennyksestä voit lukea lisää liitteenä olevasta infosta.  

Kaikki ilmoittautumisaikana tietonsa jättäneet otetaan harkinnassa huomioon. Harrastetason hakijoita on paljon ja paikat 
jaetaan harrastamisajan sekä valmentajien arvioiden perusteella. Mikäli urheilija ei saa paikkaa harrastetasolta, hänelle voidaan 
tarjota paikkaa kahdesti viikolla harjoittelevasta alkeisjoukkueesta.  

Siirtyminen ei ole pakollista, voi myös jatkaa harrastamista nykyisessä joukkueessa tai vaihtaa johonkin toiseen saman tason 
joukkueeseen. Varaamme paikat nykyisissä joukkueissa kaikille niille alkeis- ja harrastejoukkueiden jäsenille, jotka eivät vaihda 
joukkuetta tai ilmoita erikseen harrastuksen päättämisestä.  

Joukkueiden harjoitusmäärät ovat seuraavat: 
- edustusjoukkueet 4 krt/viikko 
- kilpajoukkueet 3 krt/viikko 
- harrastejoukkueet 2 krt/viikko 

 
Joukkueiden harjoitusvuorot keväälle 2020 ilmoitetaan joulukuussa.  

 

Edustusjoukkueet 1.-31.7. 
Kilpajoukkueet 19.6.-31.7. 
Harrastejoukkueet 1.6.-31.8. 
Alkeisjoukkueet 17.5.-31.8. 

 
Jäsenmaksu 40€ / vuosi 
Harjoitusmaksut  
Alkeet: 130€-170€ / puoli vuotta 
Harrastetaso: 190€ / puoli vuotta 
Kilpataso: 220€ / puoli vuotta 
Edustustaso: 240€ / puoli vuotta 

Joukkuevalintakutsuissa (edustus, kilpa ja minit) on ilmoitettu jokaiselle joukkueelle vuosimaksu, joka sisältää seuralle menevän 
yllämainitun harjoitusmaksun. Vuosimaksuun on laskettu kaikki joukkueiden kotimaan kustannukset eli harjoittelumaksut 
seuralle, kotimaan kilpailumatkat, leirit ja leiripäivät sekä muut joukkueen tapahtumat, ulkopuolinen valmennus, vaatetilaukset 
ja fysiikkavalmennus. Ulkomaan kilpailumatkat eivät sisälly vuosimaksuun. Niiden hinnoista tiedotetaan erikseen 
matkavarausten tekemisen yhteydessä. Ulkomaan kilpailumatkat voivat koskea edustus- ja kilpatasoa (pois lukien minit) vuonna 
2020. MM-kilpailumatkan arvio on 2500€ ja EM-kilpailumatkan arvio on 600-900€. 

 
Harrastejoukkueissa kilpailumatkat, varusteet ym. kustannukset laskutetaan erikseen.  

http://www.goldenspirit.fi/cheerleading/joukkueet/alkeet/
http://www.goldenspirit.fi/cheerleading/joukkueet/harrastetaso/
https://www.goldenspirit.fi/cheerleading/joukkueet/edistyneet-taso/
https://www.goldenspirit.fi/cheerleading/joukkueet/sm-taso/


Suosittelemme, että urheilijat ja harrastajat siirtyvät kerrallaan ainoastaan yhden levelin ylemmäs.  

  MIKROT ja MINIT JUNIORIT AIKUISET TANSSI SIIRTYMINEN 

  5-8v ja 8-12v 11-16v yli 14v     

EDUSTUSTASO     
WHITELIGHTERS

(L5) 
ANGELS(L6) CYRENES 

joukkuevalinnat 
joulukuussa harjoitukset 4 x 

vko     
DEVILS(L5) 

PHOENIX 
(L6) 

aikuiset 

                  

KILPATASO SPELLBINDERS(L3) SAINTS(L4) GENIES(L6) CELTINES 

joukkuevalinnat 
joulukuussa 

harjoitukset 3 x 
vko 

PIXIES(L2) MELIDS(L3) SPARKS(L5) juniorit 

   SPRITES(L3)       

                  

HARRASTETASO 
         FAIRIES(L2) 

NEREIDS(L1) 
TINKERBELLS(L2) 

VALKYRIES 
(L6)   

haku 
 harrastetasolle elo- ja 

joulukuussa 

harjoitukset 2 x 
vko 

UNICORNS(L1) GNOMES(L2) PEGASI(L3) 
  

  
GAIAS(L1)     

DINOSAURS
(L3)   

                  

ALKEISTASO(L0-1) HOBBITS BUNNIES GOBLINS     CERASTES 
ilmoittautuminen 

alkeistasolle elo- ja 
joulukuussa 

harjoitukset 1-2 x 
vko 

HYADES  DRYADS     MERMAIDS 

  OREADS ELVES GRIFFINS       

Alkeis- ja harrastejoukkueiden harrastajien toivotaan ilmoittavan mahdollisesta harrastuksen päättämisestä lomakkeella 
15.12.2019 mennessä. Mikäli harrastaja ei ole ilmoittanut lopettamisesta tämän lomakkeen kautta 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm_mUyJbiqp8zjf6OV8jr8o5VactWMUBdn4WUP002s6o-
WuA/viewform?usp=sf_link oletamme harrastajan jatkavan seurassamme seuraavalle kaudelle samassa joukkueessa. Tämä 
koskee seuraavia joukkueita: Hobbits, Bunnies, Hyades, Gaias, Goblins, Dryads, Cerastes, Mermaids, Nereids, Unicorns, 
Tinkerbells, Gnomes, Valkyries, Pegasi, Dinosaurs. 

Mikäli herää kysyttävää joukkuevalinnoista, harrastetason siirtymisistä tai maksuista, niin ota yhteyttä toimisto@goldenspirit.fi – 
autamme mielellämme.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm_mUyJbiqp8zjf6OV8jr8o5VactWMUBdn4WUP002s6o-WuA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm_mUyJbiqp8zjf6OV8jr8o5VactWMUBdn4WUP002s6o-WuA/viewform?usp=sf_link

