
 

 

 

 

 

 

     

Northern Lights Cheerleading 

YLEISTIEDOTE 6.11.2018 
 

 

Yleistiedote / marraskuu 2018 
 

Tervehdys Northern Lightsin harrastajille ja harrastajien koteihin, 

 
vuosi alkaa kääntyä loppupuolelle, mutta meillä cheerleadingin parissa se tarkoittaa vuoden hienointa ja 

myöskin kiireisintä aikaa! Lajin kotimainen kilpailukausi on kuumimmillaan ja huipentuu SM-finaaliin, 

joka käydään 15.12. Helsingin jäähallissa. Kisojen lisäksi tulossa on muun muassa seuran perinteinen 

Joulunäytös ja parhaillaan käynnistymässä on koko seuran yhteinen varainkeruutempaus Lumilyhty-

kalenterien myynnin muodossa. Tässä tiedotteessa infoa loppuvuoden tapahtumista seurassa. 

 

Cheerleadingin SM-karsintakilpailut Oulussa  

Northern Lights Cheerleading järjestää yhteistyössä Suomen Cheerleadingliiton 

kanssa SM-karsintakilpailut lauantaina 10.11.2018 Kastellin monitoimitalolla 

Oulussa. Kilpailumatolla nähdään päivän aikana lähes 2000 cheerleaderia ympäri 

Suomea. Northern Lightsista SM-finaalipaikasta kilpailevat naisten sarjassa 

Timantit ja Titaniitit, junioreiden sarjassa Helmet ja Kristallit sekä 

tanssisarjoissa Ladies Dance Team, Selestiinit, Junior Dance Team, Sitriinit ja 

Ametriinit.  

 

Pääsylippujen myynnistä tapahtumaan vastaa Liveto osoitteessa https://liveto.fi/fi/tapahtumat/cheerleadingin-sm-

karsinta-oulu-1011/?q=cheerleadingi. Lippujen nettimyynti päättyy torstaina 8.11. klo 23.59, jonka jälkeen, mikäli 

lippuja on jäljellä, ne myydään kilpailupaikan ovelta tuntia ennen tapahtuman alkua (maksuvälineinä käteinen ja 

pankkikortti).  

 

Tule talkoolaiseksi kilpailuihin? 

 

Kotikilpailut ovat seuralle iso voimanponnistus ja haluamme tehdä jälleen laadukkaan kilpailutapahtuman. Mukaan 

mahtuu vielä reippaita talkoolaisia erilaisiin työtehtäviin. Pienikin talkoopanos on tervetullutta! Mikäli pääset mukaan 

kilpailujärjestelyiden talkoisiin, ota yhteyttä kisatoimikuntaan nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com. Lisäksi toivomme 

kahvioon paljon erilaisia leipomuksia, kaikki tuotot kahviosta käytetään oman harjoitustallin tarvikehankintoihin. Tavoite 

on, että jokaisesta joukkueesta viisi kotia tekee jotakin leipomuksia kahvioon myytäväksi. Alla olevasta linkistä voitte 

käydä ilmoittamassa, mikäli tuotte jotakin! https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T6CkVmlMuKC2YMkes-

POMamA3OQ4RlLl_ge9kk4TWlk/edit#gid=1932812701 
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Lumilyhty-arpojen myynti käynnistyi viikolla 44 

Northern Lights Cheerleading NLC ry aloitti Lumilyhty myyntikampanjan viime viikolla. Tavoitteena on, että jokainen 

seuran jäsen myy arpoja vähintään kaksi kappaletta. Kannustamme jokaista myymään arpoja enemmänkin, sillä 

myyntituotot käytetään harjoitushallin ja ryhmien toiminnan tukemiseen! Eniten arpoja myyneet mestarimyyjät 

palkitaan upeilla seuran ja yhteistyökumppaneiden palkinnoilla. Myyntiaikaa arvoille on 2.12. asti ja lisätietoa 

myyntikampanjasta saatte seurakoordinaattorilta osoitteesta cheer@northernlights.fi. 

 

Johtokunta etsii uusia jäseniä 

Northern Lights Cheerleading NLC ry:n johtokunta on aktiivinen ja energinen ryhmä luottamustoimisia seura-aktiiveja, 

jotka ovat tärkeässä roolissa seuran kehittämisessä ja muissa toiminnoissa. Johtokuntaamme kuuluu puheenjohtaja 

sekä neljästä kuuteen varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi 

kalenterivuotta siten, että puolet johtokunnan jäsenistä on vuorollaan erovuorossa. Johtokunta osallistuu seuran 

yhteisiin tapahtumiin suunnittelemalla ja osallistumalla myös käytännön järjestelytoimiin tapahtumien osalta. Onko 

seurakehittäminen lähellä sydäntäsi ja palat halusta olla osa tätä aktiivista ryhmää? Olisitko sinä uusi tuleva jäsen 

johtokuntaamme? Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 16.11.2018 mennessä johtokunnan puheenjohtajalle Arja Uusi-

Illikaiselle osoitteeseen arja.uusi-illikainen@northernlights.fi. Lisätietoa johtokuntatyöskentelystä saat tarvittaessa 

Arjalta. 

 

Joulunäytös 

Seuran perinteinen joulunäytös järjestetään lauantaina 24.11.2018 Kastellin monitoimitalolla. Tapahtumaan myydään 

lippuja ennakkoon Taskilan hallilla 13.-15.11.2018 ja 20.-22.11.2018 klo 17.30-19.30. Näytöspäivänä lipunmyynti alkaa 

tuntia ennen näytöstä klo 14.30. Lipunmyynnissä maksutapana vain käteinen. 

 

Ennakko                                  Näytöspaikka 

Lapsi 5-12v 6,00 €                      Lapsi 5-12v 8,00 € 

Aikuinen 10,00 €                        Aikuinen 12,00 € 

 

Videotaltiointi 

Videokioski tuottaa näytöksestä jälleen DVD:n, jonka tilaushinta on 19,90 €/kpl + postikulut 4 € sekä 

suoratoistotallenteen, jonka tilaushinta on 10,90 €. Tilauksen voi tehdä kätevästi ennakkoon tai jälkitilauksena näytöksen 

jälkeen osoitteesta https://www.videokioski.fi/cat/NorthernLights. Muista rekisteröityä käyttäjäksi, jotta ennakkotilaus 

kohdistuu oikein. Tallenteiden maksu tapahtuu tilauksen yhteydessä. Jälkitilauksen voi myös tehdä tilauslomakkeella 

Videokioskin näytöksessä olevalta tiskiltä. Lasku tilauksesta tulee silloin postitse. 

 

Joukkueenjakoharjoitukset 17.-19.12.2018 

Joukkueenjakoharjoitukset järjestetään kerran vuodessa, cheer- ja tanssijoukkueille joulukuussa. Niissä on tarkoitus 

löytää jokaiselle harrastajalle tulevaa vuotta varten omia taitoja ja tavoitteita vastaava harrasteryhmä. Harjoituksia voi 

verrata yhteistreeneihin, joissa tutustutaan toisiin saman ikäluokan harrastajiin ja treenaillaan yhdessä lajitekniikoita. 

Harjoitusten jälkeen ikäluokan valmentajat sijoittavat harrastajat tulevaksi vuodeksi sellaiseen joukkueeseen, jonne 

taitojen ja tavoitteidensa puolesta harrastaja parhaiten arvion mukaan sopii. Harjoitusten jälkeen voit myös kysyä 

palautetta, mikäli et päässyt ensisijaisesti toivomaasi ryhmään. 
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Joukkueenjakoharjoituksiin ilmoittautuu kaikki minien-, junioreiden- ja aikuisten ikäluokkien A-E tasojen harrastajat 

sähköisellä lomakkeella, jonka linkki julkaistaan lähempänä joukkueenjakoharjoituksia. Starttiryhmien harrastajat eivät 

osallistu joukkueenjakoharjoituksiin vaan siirtyvät suoraan oman ikäluokkansa E-tason kilpailevaan ryhmään. Ryhmien 

valmentajat laittavat koteihin lähiviikkoina sähköpostia koskien harrastuksen jatkamista vuonna 2019. Lisätietoa 

joukkueenjakoharjoituksista saat valmennuskoordinaattorilta osoitteesta niina.keskinarkaus@northernlights.fi.  

Parkkeerausjärjestelyt Taskilan hallin pihalla 

Kiireisimpänä aikana, arkisin ilta-aikaan hallin piha on todella täynnä. Pyydämme noudattamaan erityistä 

varovaisuutta pihalla ajaessa, pihassa liikkuu paljon lapsia ja nuoria! Pyrimme talven aikana yhdessä 

vuokranantajan kanssa etsimään ratkaisuja ja opasteita pihalle autojen parkkeerausta ja kulkua ohjaamaan. Tätä ennen 

huomioithan seuraavat kuvan parkkeerausohjeet ja noudatat kuvan sinisten nuolten ajosuuntaa sekä 

parkkeerausohjetta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erityisen tärkeää on jättää hallin seinien välitön läheisyys vapaaksi siten, että pihan pystyy kiertämään 

vähintään yhden auton leveydeltä. Älä tuki tätä tietä! Tarvittaessa parkkeeraa pihan ulkopuolelle 

Suolamännyntien varteen. 

 

Toimintasuunnitelma ja kalenteri vuodelle 2019 suunnitteilla 

Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja kalenteria suunnitellaan jo kovaa vauhtia. Toimintasuunnitelma hyväksytään 

seuran syyskokouksessa marraskuun lopulla, jonka jälkeen ensi vuoden tärkeät päivämäärät julkaistaan seuran 

nettisivuilla kalenterissa osoitteessa https://cheer.northernlights.fi/kalenteri. 
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Seuran blogi avataan jälleen 

Seuran blogia herätellään jälleen henkiin vuoden tauon jälkeen. Blogi löytyy 

osoitteesta http://northernlightscheerleading.blogspot.com/ ja vielä tämän vuoden puolella blogiin on tulossa 

mielenkiintoisia blogauksia eri toimijoilta seurassa, urheilijoilta ja valmentajilta. Kannattaa laittaa blogi seurantaan 

jatkossa ja mikäli sinulla on toiveita blogin aiheiksi, voit lähettää niitä seurakoordinaattorille 

osoitteeseen cheer@northernlights.fi. 

 

Kiitokset kaikille harrastajille, toimijoille ja kodeille jo tässä vaiheessa kuluneesta 

vuodesta, tsemppiä kisaaville joukkueille vuoden loppurutistukseen ja iloisia liikunnan 

hetkiä ihan jokaiselle, niin saleille kuin koteihinkin! 
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