
 

 

 

 

 

 

     

Northern Lights Cheerleading 

YLEISTIEDOTE 27.3.2019 
 

 

Yleistiedote / Maaliskuu 2019 
 
Tervehdys Northern Lightsin harrastajille ja harrastajien koteihin! Kevätkausi on jo puolessa välissä ja 

kilpailu- ja näytösohjelmat valmistuvat hyvää vauhtia! 

Tässä koko seuran yleistiedotteessa on ajankohtaisia asioita kaikille harrastajille ja harrastajien koteihin. 

 

Jäsen- ja kausimaksut 

Jäsen- ja kausimaksut on nyt laskutettu kevätkauden osalta. Tammikuussa alkaneiden ryhmien laskutus on tehty viikoilla 

8-10, ja helmikuussa aloittaneiden ryhmien laskutus on tehty viikoilla 10-12. Tarkista, että olet saanut laskun: 

sähköpostin suoja-asetusten vuoksi viesti on saattanut mennä suoraan roskapostiin tai ”ilmoitukset”-kansioon. 

Huomioithan, että osallistuminen kevään tapahtumiin (näytökset, leirit tai kilpailut) edellyttää maksettua jäsen- ja 

kausimaksua. Mikäli sinulla on kysyttävää maksuista, voit olla yhteydessä oman ryhmäsi valmentajiin tai 

seurakoordinaattoriin sähköpostitse, osoite cheer@northernlights.fi. 

 

Lisenssit 

Muistathan, että harrastajia ei ole vakuutettu seuran puolesta ja mikäli ostat vakuutuksettoman kilpailulisenssin vuodelle 

2019, tulee oman vakuutuksesi kattaa cheerleading kilpaurheilulajina. Kilpailutoimintaan osallistuville ajankohtaista on 

hankkia kilpailulisenssi, jotta voi osallistua joukkueen mukana kilpailutoimintaan. Kilpailulisenssi on voimassa koko 

kalenterivuoden loppuun asti. Kilpailulisenssi on mahdollista hankkia vakuutuksettomana tai vakuutuksellisena. 

Suosittelemme lisenssin mukana hankittavaa Pohjolan Sporttiturva-vakuutusta, sillä se on suunniteltu lajin harrastajien 

tarpeisiin soveltuvaksi.  

 

Lue lisää harrastevakuutuksen ja kilpailulisenssin hankinnasta täältä:  http://cheer.northernlights.fi/harrastaminen-

kilpaileminen/lisenssi-ja-vakuutus  ja www.scl.fi/harrastajalle/lisenssit/. Samaiselta sivulta voit siirtyä 

harrastevakuutuksen tai kilpailulisenssin ostoon. Valmentajat auttavat tarvittaessa hankintaan liittyvissä kysymyksissä. 

 

Mikäli olet siirtynyt syksyn aloittelijajoukkueista kilpailevaan joukkueeseen, tulee sinun myös hankkia 

Suomen Cheerleadingliiton kilpailulisenssi, joka on voimassa koko kalenterivuoden ja oikeuttaa osallistumaan 

kilpailutoimintaan. Lisenssin hinta määräytyy kilpailijan iän mukaan ja se on saatavissa vakuutuksellisena (Pohjolan 

Sporttiturva) tai vakuutuksettomana (tässä tapauksessa oman vakuutuksen tulee kattaa cheerleading kilpaurheilulajina). 

Lisätietoja lisenssistä ja lisenssin oston voit tehdä liiton sivujen kautta osoitteessa: 

https://www.scl.fi/harrastajalle/lisenssit/. 
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NLC yhteistyöhön Reeniksen kanssa 

Seuramme on aloittanut yhteistyön Toppilassa sijaitsevan Reeniksen kanssa! 

Reenis on luova liikuntasali monipuoliseen harjoitteluun, jossa treenaat tavoitteellisesti kuntosalilla ja kehität 

koordinaatiota sekä pidät hauskaa trampoliineilla. Saman katon alta löytyy lisäksi mm. isot joustopermannot, 

volttimonttu sekä parkour- ja street workout -alueet ja oma kahvila, josta löytyy pientä purtavaa ja kahvia. Reenis 

sijaitsee Toppilassa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1. Aukioloajat tällä hetkellä arkena klo 13-21 ja viikonloppuisin klo 

12-20. Klo 17 jälkeen halli käytössä vain vuonna 2004 syntyneille ja vanhemmille. 

Yhteistyömme Reeniksen kanssa tuo hienoja etuja NLC:n jäsenille! Sopimuskautemme on voimassa 31.12.2019 saakka, 

johon asti jäsenetuina saamme käyttää Reeniksen palveluja seuraavin hinnoin: 

 Alennus kertakäynneistä NLC-jäsenille seuraavasti: 

 kertalippu 13€  

 kertalippu alle 15-vuotiaiden vuorolle viikolla 10€  

 2 euron alennus kaikista kertalipuista 

 

 Alennus Reeniksen jäsenyydestä NLC-jäsenille seuraavasti: 

 15-vuotiaat ja yli (2004 ja aikaisemmin syntyneet) 40€/kk, 12kk sopimuksella. 

 alle 15-vuotiaat 35€/kk, 12kk sopimuksella. Huom. Ikäraja 15-vuotta klo 17 jälkeen. 

 

 NLC-jäsenille oma räätälöity ”Kesäloma-kausikortti” ajalle 17.6.-4.8.2019 seuraavasti: 

 50€  15-vuotiaat ja tätä vanhemmat 

 40€  alle 15-vuotiaat. Huom. Ikäraja 15 vuotta klo 17 jälkeen. 

 

Alennetut hinnat voimassa vain vuoden 2019 NLC:n jäsenmaksun maksaneille jäsenille.  

Jäsenen määritelmä on, että henkilö on aktiivinen seuran jäsen ja hän on maksanut vuotuisen jäsenmaksun merkiksi 

jäsenyydestään.  Alennus myönnetään vain jäsennumeroa vastaan Reeniksen kassalla. NLC toimittaa Reeniksen 

käyttöön päivitetyn jäsenlistan kerran kuukaudessa, joka kuukauden ensimmäinen tiistai.  Jokaisella jäsenellä on 

automaattisesti MyClubissa oma jäsennumeronsa, mutta se aktivoidaan Reeniksen listalle vasta, kun henkilö on 

suorittanut jäsenmaksunsa ja se näkyy seuran maksunseurantajärjestelmässä suoritettuna.  

Mennessäsi Reenikselle ensimmäistä kertaa jäsenhinnoin, toimi seuraavasti: 

1. Kirjaudu omille MyClub-sivuillesi ja lataa puhelimeesi oma jäsenkorttisi (ohjeet tämän tiedotteen lopussa). 

2. Näytä jäsenkortti puhelimestasi (tai ilmoita nimesi ja jäsennumerosi) Reeniksen kassalla, jossa tämän jälkeen 

vahvistetaan, että olet jäsenlistalla. 

3. Tutustu ennalta Reeniksen Turvaohjeisiin (https://reenis.fi/kayttoehdot/), jotka tulee hyväksyä jokaisen salille 

saapujan ennen ensimmäistä kertaa. Vuonna 2004 syntyneet tai tätä vanhemmat voivat allekirjoittaa Turvaohjeen itse, 

tätä nuoremmat tarvitsevat huoltajan täyttämään ohjeen puolestaan. Turvaohjeen voi allekirjoittaa netissä tai paikan 

päällä ensimmäistä kertaa tullessaan. 
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Huomioi, että jäsenmaksunsa suorittaneiden päivitetty jäsenlista toimitetaan Reeniksen kassalle joka kuukauden 

ensimmäinen tiistai (1.4., 6.5., 3.6., 5.8., 2.9., 7.10. ja 4.11.). Heinä- ja joulukuussa päivitystä ei tehdä. Välipäivityksiä 

ylläilmoitettujen päivien välissä ei tehdä. Huolehdithan siis, että olet maksanut jäsen- ja kausimaksusi laskulla näkyvään 

eräpäivään mennessä. Epäselvissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä seurakoordinaattoriin sähköpostitse, osoitteessa 

cheer@northernlights.fi. 

Ohjeet jäsenkortin käyttöönottoon 

1. Kirjaudu omille MyClub-tunnuksillesi. 

2. Klikkaa oikean yläkulman alasvetovalikosta ”Omat tiedot”. 

3. Jäsenkortin löydät ”Omat tiedot” –sivun lopusta. Klikkaa ”Tulosta PDF” tai ”Tallenna kuva 

ja käytä puhelimessasi”, jotta voit tallentaa jäsenkorttisi puhelimeesi. 

 

Uusien seuratuotteiden ennakkotilaus MyClubissa 

Uudet ja odotetut seuravaatteet ovat nyt tilattavissa ennakkoon MyClub-verkkokaupasta! Ennakkotilaukset tehdään 

suoraan verkkokaupan kautta maanantaihin 8.4. mennessä. Tuotteita voivat tilata kaikki, joilla on jäsentili MyClubiin. 

Tuotteiden lasku toimitetaan sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu jäsenrekisteriin. Maksettua laskua vastaan 

tuotteet voi lunastaa itselleen Kevätnäytöksessä 11.5. 

  

Tänä vuonna upean vuosipaidan väri on musta (hinta 18e/kpl). Tyylikkäitä mattarusetteja 

on saatavilla valkoisena ja oranssina (hinta 10e/kpl) sekä glitter-rusettia (hinta 16e/kpl) 

tummansinisenä. 

Uutuutena tulevat seuran pitkävartiset valkoiset sukat (hinta 12e/kaksi paria), jotka sopivat 

asusteeksi näytöksiin ja kilpailuihin!  

 

Lisäksi on hyvä varautua jo ensi syyskauteen ja tilata hyvissä ajoin ennakkoon seuran 

kevyttoppatakki, johon on brodeerattu rintaan seuran logo. Takin hinta on 60e/kpl. 

 

Näistä ja muista upeista seuratuotteista lisätietoa seuran nettisivuilta osoitteesta 

https://cheer.northernlights.fi/?x255264=1148576 ja seurakoordinaattorilta osoitteesta cheer@northernlights.fi.  

 

Johtokunnan terveiset 

Uusi toimintavuosi on käynnistynyt todella vauhdikkaasti ja kevätkausi on jo hyvää matkaa puolessa välissä. Johtokunta 

kokoontui uudella kokoonpanolla ensimmäistä kertaa tammikuun lopussa ja samalla jaoimme vastuualueet tälle 

vuodelle.  

Arja Uusi-Illikainen           puheenjohtaja, tapahtumat  

Mari Pekkala            i       varapuheenjohtaja, tapahtumat  

Tiina Terho              i       sihteeri, varustevastaava  

Kaisa Marttila                   lisenssivastaava  

Pia Huttu                         varustevastaava  

Kati Huurinainen           i   varajäsen 
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Tänä vuonna seura järjestää Cheerleadingin Pohjoisen alueen Aluekilpailut 25.5.2019 Jatulin liikuntakeskuksessa. 

Kilpailut ovat jälleen iso ponnistus seuralle ja kaikki talkooapu on tervetullutta. Talkoolaisia tarvitaan monenlaisiin 

työtehtäviin mm. tapahtuman rakentamiseen, rekisteröintiin, kisatoimistoon, lämmittelyn valvontaan ja 

järjestyksenvalvontaan. Pienikin apu on tervetullut! Mikäli pääset mukaan kilpailujärjestelyiden talkoisiin, ota yhteyttä 

kisatoimikuntaan nlc.kilpailutapahtumat@gmail.com. 

 

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! 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. 

 

STS Kielimatkat mukana Junioritanssin vauhdissa kohti MM-lavaa 

STS Kielimatkat on mukana tukemassa Junioritanssin matkaa kohti huhtikuun MM-kilpailuja, jotka järjestetään 

keskiviikkona 24.4.2019 Orlandossa, Floridassa.  Yhteistyön mukana kaikille seuran jäsenille on tulossa hieno etu kesän 

kielimatkoista, tästä kannattaa napata kiinni: 

 

NLC tarkoittaa STS:lle VIP! 

STS haluaa auttaa NLC:n nuoria kohti kansainvälistymisunelmiaan tarjoamalla kumppanuusalennuksen 

kesän kielimatkoista! Kampanjakoodilla STSNLC saat ylimääräisen 100 €:n VIP-alennuksen, 

ajankohtaisen kampanjan päälle! Tutustu kielimatkatarjontaan osoitteessa: www.sts.fi/kielimatkat! 



STS Kielimatkat tarjoaa kansainvälistä opiskelua ja kielimatkailua! Yhteinen 

tavoitteemme on tarjota nuorille mahdollisuus kasvaa ja saada kokemuksia ja elämyksiä 

kansainvälisen koulutuksen ja kulttuurivaihdon kautta, yhteistyössä ympäri maailmaa 

ulottuvan koulujen, isäntäperheiden, yhteistyökumppaneiden ja paikallisten 

työtekijöiden verkoston kanssa. 

 

”Tukemalla Northern Lights Cheerleadingin toimintaa, STS haluaa auttaa jokaista 

nuorta toteuttamaan unelmiaan ja tietysti olla mukana viemässä junioritanssin 

edustusjoukkuetta kohti Euroopan- ja maailmanmestaruutta kansainvälisillä 

kisamatkoilla Floridaan ja Pietariin!” 

-Emilia, STS Kielimatkat 

 

 

 

Toivotamme energistä ja aurinkoista kevättä kaikille 

harrastajille ja koteihin!  


