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Puheenjohtajan tervehdys

Helteistä hupailua seuran kesäpäivillä!

Extreme Tigersien matkaraportti Italiasta

Syyskisat Seinäjoella 29.30.9.2012

TCS Smash proudly presents: Uudet stuntryhmämme!

Minit ovat supercheerleadereita!

SMK2013 eli SMkarsintakisat Jyväskylässä 9.10.11.2012

Sisältö

Kannattajajäsenyys
Tukemalla seuraamme sinulla on mahdollisuus auttaa lajin
harrastajia, olla mukana edistämässä seuramme toimintaa ja
pääset mukaan päättämään seuran asioista!

Kaikilla on mahdollisuus maksaa seuran kannattajajäsenmaksu 15 €, jolla lunastat
itsellesi seuran jäsenkortin kuluvalle vuodelle.

Jäsenkortilla saat seuran yhteystyökumppanien alennukset:
10% alennusta Myllyn TopSportista (myös ale ja tarjoustuotteista), niistä
tuotteista mitkä liittyvät lajin harrastamiseen (esim. tuet, jumppavaatteet ja
juoksutarvikkeet)
10% alennusta keskustan Subway –ravintoloista (Forum, yliopistonkatu ja
kultatalo)
intersport länsikeskus, alennusta ostoista pyytämällä sekä alennusta seuran
kevät ja talvinäytöksistä.

Yli 15 –vuotiaana saat myös oikeuden äänestää seuran kevät ja syyskokouksissa.
Kannattajajäsenenä ennen kaikkea tuet Turun cheerleadingseura Smashin
toimintaa!

Jäsenmaksun voi maksaa suoraan Turun cheerleadingseura Smash:in tilille:
36363010284032. Laita viestikenttään teksti: Jäsenmaksu ja oma nimesi sekä
yhteystietosi. Toimitamme jäsenkortin postitse. Vaihtoehtoisesti voit myös laittaa
viestikenttään nimesi sekä seurassa harrastavan urheilijan nimen sekä joukkueen,
jolloin kortti toimitetaan harrastajan kautta sinulle.



Moikka kaikki kausijulkaisun lukijat!

Taas on mennyt vuosi haipakkaan ja joulu lähenee kovaa vauhtia! Kuten ehkä muistattekin,
aloitin tämän vuoden alusta Smashin hallituksen uutena puheenjohtajana. Vuosi on kulunut
todella nopeasti ja on ollut kova työ pysyä kärryillä kaikessa seuran toiminnassa. Tämä
ensimmäinen vuosi puheenjohtajana ei olisikaan voinut onnistua ilman aivan mahtavia seura
aktiiveja: valmentajia, muita hallituksen jäseniä, aktiivisia vanhempia, valmennusvastaavaa ja
kahta tämän vuoden aikana toiminutta seuratyöntekijää. Haluankin nyt tässä kirjoituksessani
kiittää etenkin seuratyöntekijöitä.

Alkuvuoden seuratyöntekijänä toimi Virpi Huuskonen. Ilman Virpiä moni asia olisi jäänyt
hoitamatta. Virpi, edellisenä hallituksen pj:na ja pitkän hallitusuran tehneenä, on auttanut minua
erinäisissä tehtävissä ja tahdonkin osoittaa hänelle erityiskiitokset! Virpi on tehnyt valtavasti töitä
seuramme eteen jo sen perustamisesta lähtien eli kaksitoista vuotta ja hallituksella oli suuri ilo
myöntää Virpille seuramme ainaisjäsenyys. Virpi on ehdottomasti korvaamaton osa seuraamme
ja toivonkin hänen jaksavan jatkaa työtään vielä pitkään!

Kesän alusta seuran työntekijänä aloitti Venla Kilpi. Venla on ottanut työt ilolla ja innolla vastaan,
vaikka alkutaival on varmasti ollut vähintäänkin yhtä vaikea ja haastava kuin minullakin. Venla on
saanut suunnattomasti aikaan ja tuonut uusia tuulia seuraamme. Hän on erittäin ahkera ja
tunnollinen ja häneen voimme hallituksen kanssa aina luottaa ja tiedämme, että Venla hoitaa
homman kuin homman! Venla ansaitseekin suuren kiitoksen loppuvuoden ahkeroinnistaan!

Seuramme työntekijöistä, sekä entisestä että nykyisestä haluan kertoa, että molemmat ovat
erittäin aktiivisia jäseniä ja kantavat vastuun isosta osasta seuramme menestystä. Virpi
valmentaa kahta joukkuetta ja toimii seuran valmennusvastaavana. Venla toimii myös
valmentajana ja on itse harrastaja sekä vielä lisäksi hallituksen varajäsen.

Kunnia molemmille Virpille ja Venlalle! Toivottavasti teiltä molemmilta riittää vielä intoa ja puhtia
pitkäksi aikaa!

Olette super! Kiitos vielä ihanat!

Terkuin,

Elina Aho
Hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan tervehdys



Helteistä hupailua seuran
kesäpäivillä!

TCS Smashin kesäpäivä järjestettiin toista kertaa seuramme historiassa 18.8.2012 Kupittaan
puistossa. Aurinkoisena päivänä eri joukkueiden harrastajat pääsivät tutustumaan toisiinsa
stunttailemalla yhdessä.

Junnut ja minit nousivat kepeästi ilmaan Dragonsien ja Raptorsien käsittelyssä.

Jaanan ja Villen taidonnäytteet!
Molemmat näyttäisivät olevan ihan elementissään, vaikka Ville taitaa olla ylhäällä ekaa kertaa.



Hauskaa oli! Jaana ja Iina suosittelevat!

Poniskitta leikki on TCS:n kestosuosikki! Oikealla Panthersit näyttävät, etteivät paristuntit ole
vain sekajoukkueiden juttu!

Dragonsyllit nostajina! Oikealla askarrellaan rusetteja kenkien koristukseksi.



SMhopean ansiosta pääsimme edustamaan Suomea Italian Riccionessa järjestettyihin
Euroopan mestaruuskisoihin ja osalle meistä tämä olikin ensimmäinen ulkomaanmatka. Viikon
mittainen, kauan odotettu matka alkoi Kupittaan rautatieasemalta Helsinkiin tiistaina 26.6.
Helsingissä esiinnyimme lehdistötilaisuudessa muiden Suomesta lähtevien joukkueiden kanssa.
Varsinainen matkustus alkoi vasta keskiviikkoaamuna, kun lensimme Bolognaan. Bolognasta
jatkoimme junalla Riccioneen, jossa Henkka liittyi seuraamme. Kotiuduttuamme hotellille
lähdimme kiertelemään kaupunkia ja kävimme syömässä ”maailman parasta pizzaa” ja
italialaista jäätelöä. Illalla treenasimme läheisessä puistossa ja saimmekin paikallisista ja muista
turisteista paljon yleisöä.

Extreme Tigersien
matkaraportti Italiasta:

Torstaina päivä meni aurinkoa ottaen ja uiden. Lämpöä riitti kuin muille jakaa, ja vannoimmekin
ettemme enää Suomessa valittaisi kuumuudesta. Auringon laskiessa lähdimme treenaamaan ja
treenit sujuivatkin hyvin. Treenien jälkeen kävimme syömässä italialaisia herkkuja ja seurasimme
samalla ravintolan telkkarista jalkapallon EMkisojen välieräpeliä ja Italian voittaessa tunnelma
oli katossa. Perjantaina kävimme rekisteröitymässä kisahallilla ja näimme muitakin suomalaisia
kisaajia. Päivään sisältyi myös altaalla makailua ja avajaisgaala, jossa ei tosin ollut paljoa
porukkaa, joten kävelimme rantaa pitkin valokuvia ottaen. Illalla laitoimme vielä kisakampauksia
ja valmistauduimme seuraavan päivän kisasuoritukseen.

Kisapäivä koitti viimein lauantaina. Totesimme jo heti aamusta, etteivät Italian kuumuus ja kisat
sovi yhteen. Kisapäivänä oli 42°C lämmintä ja aurinko paistoi suorana taivaalta, ehkä jopa
kovemmin kuin muina päivinä. Onneksi kuitenkin halli oli hyvin ilmastoitu ja kuumuus ei
haitannut ohjelman tekoa. Kisaruokailu oli hieman hämmentävä kun ruokana tarjottiin pizzaa ja
ranskalaisia. Kisapäivä vierähti muita suomalaisia kannustettaessa ja omaan suoritukseen
valmistautuessa. SMkisoista lähteneen ”puhtaat kädet, puhdas ohjelma” periaatteen mukaisesti
juoksimme ennen kisasuoritusta pesemään kätemme. Ohjelma meni hyvin, mutta
palkintojenjakoa piti odottaa seuraavaan päivään asti. Illalla ei kuitenkaan ollut paljoa aikaa
jännittää tulevaa sijoitusta, koska suuntasimme päivän päätteeksi lähdimme hienoon ravintolaan
syömään kannatusjoukkojen kanssa.

Herkuttelua italialaisella jätskillä Yhteiskuva rannalla avajaisgaalan jälkeen



Sunnuntaina odotus palkittiin kultamitaleilla ja Euroopan mestaruus tittelillä. Kahdelle meistä
tulos jäi hieman epäselväksi ja he luulivat meidän tulleen toiseksi. Muutaman kymmenen
minuutin kuluessa oikea sijoitus kuitenkin selvisi heillekin. Niin kuin kaikki meistä, myös
hotellimme työntekijätkin olivat onnellisia puolestamme ja halusivat ottaa meistä muutamia
kuvia. Kisojen jälkeen hotellilla käytyämme ja uimaaltaalla maatessamme, lähdimme
ravintolaan nauttimaan ruuasta ja jalkapallon finaaliottelusta Dragonsvalmentajien kanssa.

Maanantaina kävimme läheisessä vesipuistossa. Uinnin ja auringonoton lomassa osallistuimme
vesijumppaan ja koeajoimme vesiliukumäet, sekä osallistuimme lusikanmetsästyskisaan.
Päivällä lähdimme Riminin ostoskeskukseen shoppailemaan. Kaikki löysivät jotain ostettavaa,
ehkä vähän liikaakin, joten myöhästyimme viimeisestä bussista. Mutta onneksi kannustusjoukot
pelastivat meidät Riminin yöstä. Kiitos siitä! Hotellilla pakkasimme loputkin tavarat seuraavan
päivän aikaisen lähdön vuoksi. Suuntana oli siis rakkauden kaupunki Venetsia!

Aikaisin tiistaiaamuna lähdimme junalla Venetsiaan, jossa yövyimme yhden yön. Kiertelimme
kaunista kaupunkia ja päädyimme ostelemaan turistikrääsääkin. Stunttailimme St. Marcon torilla
ja ihmiset olivat todella kiinnostuneita meistä ja ottivat kuvia ja videoita ja hurrasivat meille.
Meinasimme myös saada sakot portailla istumisesta. Olisimme halunneet illalla veden äärelle
syömään, mutta kaikki pöydät olivat varattu. Saimme kuitenkin viimein pöydän ja vietimme
ihanan illan syöden pitkään aitoa Italialaista ruokaa, nyt viimeistä kertaa.

Tuoreet mestarit poseeraavat Stretsit venyvät komeasti koko joukkueelta
 myös valmentajilta!



Keskiviikkoaamuna jätimme Italian lämmön ja
suuntasimme kohti Suomea. Lento ei ollut suora, vaan
teimme välilaskun Frankfurtiin, Saksaan.
Lentokentältä suuntasimme suoraan metroille ja
määränpäänä oli jokaisen odottama Primark. Vaikka
luulimme ettei aikamme riittäisi kuin nopeaan kaupan
kiertämiseen, ehdimme vielä istumaan Starbucks
kahvilassa. Ostoskassit heiluen pääsimme takaisin
Frankfurtin lentokentälle. Hieman eksyen ja
McDonaldin kautta löysimme oikean portin ja
pääsimme takaisin lentokoneeseen. Ja kauan odotettu
unelmamatka alkoi pikkuhiljaa olla ohi. Olimme
takaisin Suomessa torstaiaamuyöllä, josta tulimme
Turkuun lentokenttäbussilla. Turun linjaautoasemalla
meitä odottivat kotijoukot Extremelakanan ja ruusujen
kera.

Extreme Tigers, eli Milla Lehtonen, Sofia Koskinen,
Isabella Fomin, Anna koivu, Milja Rahkila ja Elina
Laaksonen, kittävät kaikkia kannustuksesta ja
tarkempaa tietoa kustakin päivästä löytyy osoitteesta
www.extremetigers.blogpot.com. Exterme Tigers viihdyttää muita turisteja





Syyskisat Seinäjoella 29.30.9.2012
Seuramme osallistui Seinäjoki Crocodilesien järjestämiin syyskisoihin. Kisabussi täyttyi
miltei viimeistä penkkiä myöten, kun matkaan lähtivät Bnaisemme Lizards, Bjuniorimme
Panthers sekä Dragonsien ryhmästunt. Tässä pienet kisaterveiset Liskoilta ja Panttereilta:

Lähdimme Syyskisoihin perjantaina 28.9 yhdessä Panthersien ja Dragonsien stuntin
kanssa. Monelle kisat olivat ensimmäiset, joten jännitystä oli ilmassa jo matkalla.
Yövyimme hotelli Cumuluksessa, josta lähdimme jo aamuvarhaisella Seinäjokiareenalle.
Kisapäivä oli hektinen ja täynnä toimintaa. Kisafiilis oli katossa kaikilla ja tunnelma oli
käsinkosketeltavaa. Oman esitysvuoromme tullessa jännitys vaan yltyi, mutta ohjelma
meni paremmin kuin koskaan. Vedimme täysin puhtaan ohjelman! Juostessamme pois
matolta, fiilis oli huippuhyvä ja monelta vierähtivät onnen kyyneleet. Sijoituimme
viidensiksi ja olimme erittäin ylpeitä suorituksestamme. Kaikkiaan kokemus oli aivan
mieletön ja odotamme innolla tulevia koitoksia. Myös motivaatio lajia kohtaan nousi
ennestään. Matka oli erittäin mukava ja joukkuehenki parani huomattavasti. Olemme
myös joukkueena kehittyneet huimasti tällä kaudella ja kiitos siitä kuuluu huippuhyville
valmentajillemme!

Terkuin,
Laura ja Jasmin,
Lizards

Liskot läjässä!

Siellä on ja pysyy!
Ohjelma huipentui
loppupyrtsiin.



Syyskisat olivat ihka ensimmäinen kisakokemus myös suurimmalle osalle Pantherseista,
joten jännitystä piisasi meidänkin joukkueessamme. Kaikki joukkueemme tytöt pääsivät
kisaamaan, sillä osallistuimme sekä cheer että ryhmästuntsarjaan. Jännitystä oli ilmassa,
mutta molemmat ohjelmat onnistuivat hyvin ja olimme tyytyväisiä suorituksiimme ja
sijoituksiimme. Cheersarjassa sijoituimme kuudensiksi ja ryhmästuntsarjassa
seitsemänsiksi. Kisareissu oli kaikinpuolin onnistunut, sillä saimme arvokasta
kisakokemusta tulevia kisoja varten, näimme muita joukkueita ja heidän innostavia
ohjelmiaan ja pääsimme pitämään hauskaa oman joukkueen kesken.

Kaikki kuvassa! Koko joukkueen ryhmäkuva kisapäivän päätteeksi.

Ryhmästunt ennen omaa kisasuoritusta Pantterit pyrtsissä.

Terkuin,
Janica, Janina ja Venla
Pantterivalmennus



TCS Smash proudly
presents:

Uudet
stuntryhmämme!

Tiger twist

Stuntti on muodostettu seuran ajunnujen
Tigers joukkueesta

Stuntin jäsenten esittely
Nimi: Pinja Koskelo
Ikä: 15vuotta
Harrastusvuodet: 4vuotta
Nostopaikka: sämppä

Nimi: Jenna Pukero
Ikä: 15vuotta
Harrastusvuodet: 4vuotta
Nostopaikka: pohja

Nimi: Katariina ”Kata” Virtanen
Ikä: 15vuotta
Harrastusvuodet: 3vuotta
Nostopaikka: takari (mosse)

Nimi: Taika Salonen
Ikä: 13vuotta
Harrastusvuodet: 5vuotta
Nostopaikka: flyer

Tavoite SMkisoihin: Olla top2:ssa.

Ryhmän vahvuudet: Vahvuuksia ovat
vaikeat ylösmenot.

Muuta: Tulkaa kannustamaan meitä SM
kisoihin!



TCS Smash proudly
presents:

Uudet
stuntryhmämme!

Explosion Tigers

Stuntti on muodostettu seuran ajunnuista
eli Tikruista.

Stuntin jäsenet:

Saara Viljakainen
Ikä:14 vuotta
Harrastusvuodet: 4 vuotta
Nostopaikka: ylli

Jenna ”Jensku ”Sirkama
Ikä:15 vuotta
Harrastusvuodet: 6 vuotta
Nostopaikka: kenkä

Julia ”Julle” Merisaari
Ikä: 15 vuotta
Harrastusvuodet: 3 vuotta
Nostopaikka: sämppä

Aili Hukka
Ikä: 15 vuotta
Harrastusvuodet: 3 vuotta
Nostopaikka: takari

Elisa Hänninen
Ikä: 15 vuotta
Harrastusvuodet: 7,5 vuotta
Nostopaikka: kenkä, stuntissa etari

Riikka Runola
Ikä: 14 vuotta
Harrastusvuodet: 3 vuotta
Nostopaikka: takari, stuntissa vara
mies/spotti

Ryhmän vahvuudet: Vahvuuksia ovat tuke
vat otteet ja heittojen korkeus.

Muuta: Tykkäämme treenata ja jokainen on
ryhmässä yhtä tärkeä. Kaikki tsemppaavat
toisiaan ja koko stuntilla on hyvä mieli tree
nata!



Fusion

Muodostettu Dragonseista

Jäsenet:

Nimi: Jaana Sarasniemi
Ikä: 18 vuotta
Harrastusvuodet: 6 vuotta
Nostopaikka: Flyer

Nimi: Julia Klang
Ikä: 20 vuotta
Harrastusvuodet: 7 vuotta
Nostopaikka: Kenkä

Nimi: Meri Jompero
Ikä: 23 vuotta
Harrastusvuodet: 10 vuotta
Nostopaikka: Sämppä

Nimi: Petra Seppälä
Ikä: 17 vuotta
Harrastusvuodet: 7vuotta
Nostopaikka: Mosse

Nimi: Sofia Koskinen
Ikä: 16 vuotta
Harrastusvuodet: 4 vuotta
Nostopaikka: Sämppä,
varamies

Tavoite: KULTA ja Floridaan mars!

Vahvuudet: monipuolisuus, esiintyminen, tuplat, tiukkuus, Pennasen sanoin ”voima ja
yhteistyö”, taistelu…. Avaruus on vaan rajana ;)

Heikkoudet: Mitä ne ovat?

Muuta: Tämän stuntin kanssa olemme treenailleet viime
keväästä asti yhdessä. Tavoitteemme SMkisoja varten
ovat erittäin korkealla. Kuluneen kauden aikana olemme
harjoitelleet muun muassa Mika Pennasen kanssa pariin
kertaan, käyneet hakemassa varmuutta syyskisoista ja
lisänneet treenimääriä kolmeen kertaan viikossa.
Odotamme siis SMkisoja innolla, että pääsemme
näyttämään taitomme!!



Minit ovat supercheerleadereita!

Palkintojenjaon jälkeen kävimme vielä syömässä ja lähdimme kohti Turkua. Kotimatka sujui to
della hauskoissa, vaikkakin hieman väsyneissä, merkeissä. Päivä oli todella pitkä mutta antoisa.
Kisojen tunnelma oli todella hieno ja toivottavasti pääsemme ensi vuonnakin osallistumaan!

Super cheer competition on minien vuo
den päätapahtuma. Tänä vuonna tapah
tumaan osallistui noin 1000 cheerleaderiä
eri puolilta Suomea. Meidän sarjassam
me, Cheer edistyneet minit, oli 18 jouk
kuetta. Sijotuimme 16. , mikä oli todella
hyvä sijoitus ensimmäisiksi kisoiksem
me.

Lähdimme ajamaan kohti Vantaan Ener
gia areenaa lauantaina 17.11. seitsemäl
tä aamulla. Aikaisesta herätyksestä
huolimatta tytöt sekä valmentajat olivat
todella pirteinä ja innokkaina lähdössä
kohti ensimmäisiä kisojaan. Matka meni
kin nopeasti hiuksia laittaessa ja eväitä
syödessä.

Vantaalle päästyämme kävimme rekisteröitymässä, jonka jälkeen olikin vain hetki aikaa ennen
kenraaliharjoitusta. Kenraali sujui todella hyvin valmentajien jännityksestä huolimatta. Kenraalin
jälkeen tytöt kävivät tekemässä ostoksia ja valmentajat alkoivat tehdä tytöille kisameikkiä. Sitten
kävimme nopeasti syömässä maittavan kisalounaan, jonka jälkeen lähdimme suoraan kisojen
avajaisiin ja joukkueesittelyyn. Sen jälkeen meillä oli runsaasti vapaaaikaa, ja saimme katsoa
junioreiden sekä naisten sarjan kokonaan.

Meidän vuoromme oli sarjamme puolessavälissä eli puoli viiden aikaan iltapäivällä. Ennen kisa
suoritusta pientä jännitystä oli nähtävissä, mutta tytöt tsemppasivat vielä viime hetkellä todella
hyvin ja ohjelmakin sujuikin lähes puhtaasti. Ohjelman jälkeen kaikilla oli todella helpottunut olo
ja palkintojenjakoa odotettiin jo innolla.

Kisoissa palkittiin myös Most spirited team eli eniten muita joukkueita kannustava ja "spirittiä"
omaava joukkue. Jokaisella joukkueella oli yksi ääni äänestyksessä. Palkintojenjaossa kuulimme
yllättäen, että kolme joukkuetta ovat saaneet täsmälleen yhtä paljon ääniä tässä äänestyksessä.
Jännitys tiivistyi, kun juontaja ilmoitti ensimmäisen Most spirited team pokaalista kamppailevan
joukkueen. Ja kuinka ollakkaan, ensimmäisenä juontaja ilmoitti meidän joukkueemme nimen!
Julkistamisen jälkeen pokaalin saava joukkue arvottiin ja tänä vuonna Most spirited team nimike
päätyi Oulun Northern Lights Safiireille. Valmentajat olivat kuitenkin todella ylpeitä tytöistä ja hei
dän kannustavasta ja reippaasta asenteestaan!



SMK2013 eli SM-karsintakisat
Jyväskylässä 9.-10.11.2012

Turun Cheerleadingseura Smash osallistui Jyväskylässä pidettyihin SMkarsintakisoihin viiden
joukkueen voimin. Kisamatkalle lähtivät naisten edustusjoukkue Dragons, kakkosjoukkue Vipers,
sekajoukkue Raptors, ajuniorit Tigers ja bjuniorit Panthers.

Tikrujen komea lippepyrtsi

Dragons harjoittelumatolla. Kaikki sujuu ja hyvältä näyttää!



Palkintojen jaossa päästiin riemuitsemaan ja vuodattamaan onnen kyyneliä, kun sekä Dragons
että Raptors nappasivat omista sarjoistaan kolmannen sijan. Dragonsien ja Raptorsien lisäksi
SMkisapaikan lunastivat sarjassaan kymmenenneksi sijoittunut Vipers ja kahdeksanneksi sijoit
tunut Tigers. Panthers saavutti sija 17., mikä ei riittänyt SMkisapaikan irtoamiseen. Ensi vuonna
uusi yritys!

Kisatauoilla joukkueet kuluttivat aikaa stunttaillen ja vaihtaen kuulumisia toisten paikkakuntien
cheerleadereiden kanssa. Hupistuntteja nähtiin jos jonkinlaisia ja taisipa muutama valmentajakin
päätyä yläilmoihin! Alla Draksujen Mari lootuksessa.

Iskevät kärmekset iloisevat kymmenennestä sijasta ja SMkisapaikasta.



Dragonsien kapteeni Jade Huhtamäki kertoo kisareissusta ja sitä edeltäneestä treenikaudesta
seuraavaa:

Parasta viikonlopussa oli se, kun kaikki tapahtui niin yllättäen! Luulen, ettei monikaan osannut
aavistaa meidän päätyvän kolmannelle sijalle ja tytöt osasivat tosiaan iloita siitä. Kolmas sija siis
maistui aivan mahtavalta! Laakereille ei kuitenkaan uskalleta jäädä lepäämään. Koko joukkue on
täynnä treenimotivaatiota, sillä tiedämme hyvin, ettemme voi tuudittautua SMkarsintojen tulok
seen, koska muutkin joukkueet haluavat mitalisijoille yhtä paljon kuin me. Se on raakaa treeniä
joulukuun puoleen väliin asti.

Karsintojakisoja varten treenattiin noin kuusi viikkoa, joista viimeiset pari viikkoa kaikkein intensii
visimmin. Osanottajamäärän vähyyden vuoksi peruuntunut SMkarsintakisaleirin sijasta kaikille
tuttu Mija Schrey tuli pitämään meille yhdet treenit, joista tytöt saivat paljon intoa ja varmuutta.
Muutenkin viimeinen viikko ennen karsintakisoja sujui paremmin kuin hyvin, sillä ohjelma oli sil
loin jo varma eikä tarvinut hioa kuin esiintymistä.

Hauska sattumus: Draksuilla on ollut koko syksyn Gangnam Styleen perustuva lämppätanssi, jo
ta on tanssittu aina välillä myös onnistuneiden treenien lopussa. Tulosten julkistamisen jälkeen
kisapaikalla alkoi soimaan tuo kyseinen biisi, jota kaikki sitten luonnollisesti innostuivat tanssi
maan huipputuloksen jälkeen. Monet, kuten esimerkiksi minä pitivät sitä erittäin mahtavana sat
tumana. Myöhemmin kävi ilmi, että valmennus oli sitä käynyt erikseen pyytämässä...

Raptorsien kapteeni Otto Lehtinen ynnää oman joukkueensa fiilikset näin:

Parasta oli ehdottomasti kisaaminen ja fiilistely kisaalueella. Oli muutenkin aivan huippuhyvä
reissu kaikin puolin. Kolmas sija maistui enemmän kuin hyvältä, mutta taitaa olla niin, että nälkä
kasvaa syödessä.

Joukkueemme on tehnyt melkoisesti töitä treeneissä ja oli hieno juttu, että saatiin siitä palkinto.
Liiallinen hyvän olon tunne ei saa silti hiipiä unkkiin, sillä SMkisat ovat jo ovella ja ne ovat tietysti
kauden päätavoite.

Pronssijoukkueiden yhteispotretti








