
 

 

 

 

 

 

     

Northern Lights Cheerleading 
YLEISTIEDOTE 11.6.2019 

 
 

Yleistiedote / kesäkuu 2019 
 

Kevätkausi 2019 lähestyy loppuaan ja takana on hieno kausi niin harraste- kuin kilpajoukkueillakin. 

Kiitos kuluneesta kaudesta kaikille harrastajille, valmentajille, seuratoimijoille, yhteistyökumppaneille 

ja kodeille! Tässä tiedotteessa on tärkeitä asioita liittyen kauden päättymiseen ja syyskauden alkuun. 

 

Kevätkauden päätös ja syyskauden aloitus 

Edustusjoukkueita lukuun ottamatta kaikki ryhmämme ovat nyt siirtyneet kesälomalle. Halli ja toimisto ovat suljettuna 

kesällä ajalla 21.6.-4.8.2019. Kesällä ei järjestetä erikseen OpenGym-kesävuoroja hallilla, mutta kaikkien NLC:n 

jäsenten on mahdollista hankkia kesäkausikortti Reenikselle alennettuun hintaan ajalle 17.6.-4.8.2019 seuraavasti: 

 50 € 15- vuotiaat ja tätä vanhemmat 

 40 € alle 15- vuotiaat. Huom. Ikäraja 15-vuotta klo 18 jälkeen. 

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

jäsennumeroa vastaan Reeniksen kassalla. Tutustuthan Reeniksen turvaohjeisiin etukäteen osoitteessa 

https://reenis.fi/kayttoehdot/. Vuonna 2004 syntyneet ja tätä vanhemmat voivat allekirjoittaa turvaohjeen itse, tätä 

nuoremmat tarvitsevat huoltajan täyttämään ohjeen puolestaan.  

Pienten lasten ryhmät (Opaalit, Smaragdit, Kuukivet), lisäkurssit ja alkeisryhmät 

Syyskausi alkaa viikolla 36, maanantaista 2.9. alkaen lukujärjestyksen mukaan. Muista tarkistaa mahdolliset 

muutokset lukujärjestyksessä, syyskauden lukujärjestys julkaistaan heinäkuussa. Ilmoittautuminen pienten lasten 

ryhmien vapautuville paikoille, lisäkursseille ja alkeisryhmiin käynnistyy elokuussa 5.8.  

 

Uusien harrastajien ilmoittautuminen käynnistyy maanantaina 5.8., jolloin ryhmäinfot ja ilmoittautumisohjeet 

julkaistaan nettisivuilla, etusivun uutisissa. Emme vastaanota tätä ennen ilmoittautumisia, paikat alkeisryhmissä 

täytetään järjestyksessä ilmoittautumisten perusteella 5.8. alkaen. 

 

Kaikkien ikäluokkien E-B-joukkueet ja tanssin II-joukkueet  

Syyskausi alkaa viikolla 32, maanantaista 5.8. alkaen lukujärjestyksen mukaan. Muista tarkistaa mahdolliset 

muutokset lukujärjestyksessä, syyskauden lukujärjestys julkaistaan heinäkuussa.  

 

Kaikkien ikäluokkien edustusjoukkueet  

Joukkueiden viimeiset harjoitukset järjestetään viikolla 24, viimeinen harjoituksien päivä on sunnuntai 16.6. 

sunnuntaisin treenaavilla joukkueilla. Viimeisissä harjoituksissa valmentajat jakavat myös joissakin joukkueissa 

https://reenis.fi/kayttoehdot/


 

omatoimisen kesäharjoittelun ohjeet. Syyskausi alkaa viikolla 31, maanantaista 29.7. alkaen lukujärjestyksen mukaan. 

Muista tarkistaa mahdolliset muutokset lukujärjestyksessä, syyskauden lukujärjestys julkaistaan heinäkuussa.  

 

Kesken vuotta pyrimme siihen, ettei lukujärjestykseen tehdä suuria muutoksia. Syksyn lukujärjestys 

julkaistaan heinäkuussa seuran nettisivuilla osoitteessa https://cheer.northernlights.fi/lukujarjestys/. 

 

Joukkueisiin siirtyminen syyskaudella 

Pienten lasten ryhmät (Opaalit, Kuukivet, Smaragdit)  

Ilmoittakaa oman joukkueenne sähköpostiin, jatkaako lapsenne harrastusta vielä syksyllä, jolloin paikka ryhmässä 

säilyy. Ilmoitukset joukkueen sähköpostiosoitteeseen 14.6. mennessä. Vapautuvat paikat avaamme elokuussa uusille 

ilmoittautujille.  

 

Alkeisryhmät (CheerStartti Minit ja Juniorit)  

Mikäli haluat jäädä vielä toiseksi kaudeksi Starttiryhmään, voit tehdä sen ilmoittamalla siitä omalle valmentajallesi. 

Tällöin paikkasi säilyy ryhmässä. Muussa tapauksessa kaikki kevään Starttiryhmäläiset siirtyvät automaattisesti 

seuraavan tason ryhmään (mineissä E-taso iän mukaan Akaatit tai Atsuriitit, junioreissa E-taso Korundit).  

 

NLC hakee valmennuskoordinaattoria 

Niinan siirtyessä muihin tehtäviin, haemme osa-aikaista valmennuskoordinaattoria vakituiseen työsuhteeseen. 

Viikottainen työaika 30t/vko. Työ jakautuu pääsääntöisesti neljästä viiteen arkipäivälle sopimuksen mukaan, työaika 

painottuu iltapäiviin ja alkuiltaan. Tehtävä koostuu toimistotehtävistä ja cheerleadingin ja/tai cheertanssin 

ohjaustyöstä. 

 

Työpaikkailmoitus löytyy osoitteesta https://cheer.northernlights.fi/?x255264=1197732.  

 

Yhteistyö Pohjola Sairaalan kanssa jatkuu 

NLC ja Pohjola Sairaala ovat solmineet jatkosopimuksen kaudelle 2019-2020. Yhteistyösopimus mahdollistaa myös 

jatkossa kaikille NLC:n harrastajille hoitopolun tapaturmasta kuntoutukseen asti. Oulussa Pohjola Sairaala tarjoaa 

kattavasti sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluita. Päivystykseen voi mennä helposti 

hoitamaan esimerkiksi urheiluvammoja. Sairaalan erityisvahvuus on ortopedia- ja traumatologiaosaaminen. Hoitopolku 

löytyy osoitteesta https://cheer.northernlights.fi/@Bin/1031906/NLC_pohjolaterveys_hoitopolku.pdf.  
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Perhepäivä lauantaina 17.8. Taskilan hallilla 

Perinteinen Perhepäivä järjestetään jälleen lauantaina 17.8. Taskilan hallilla ja sään salliessa hallin pihapiirissä. 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki harrastajamme sekä harrastajien kaverit ja perheenjäsenet. Tapahtuma on kaikille 

avoin ja maksuton. Lisätietoa tapahtumasta tulee seuran nettisivuille sekä Instagram- ja Facebook –sivuille elokuun 

alussa.  

 

Vastaa seurakyselyyn 

Seurassa järjestetään vuosittain eri kohderyhmille suunnattuja seurakyselyjä. Nyt kevätkauden päättyessä kyselyihin 

pääsevät vastaamaan mini-ikäiset harrastajat ja erikseen kaikki yli 13-vuotiaat harrastajat. Kyselyt tehdään 

nimettömänä seuran nettisivuilla kesäkuussa ja mini-ikäiset harrastajat voivat tehdä oman kyselynsä vaikkapa yhdessä 

vanhemman kanssa. Vastausaika on avoinna ajalla 11.-21.6.2019. Toivomme, että mahdollisimman moni harrastaja 

ehtisi vastata lyhyeen kyselyyn ja sitä kautta pääsemme taas kehittämään seuraa eteenpäin! Halutessaan kyselyn 

loppuun voi jättää yhteystietonsa, mikäli haluaa osallistua yllätyspalkinnon arvontaan. Myöhemmin kuluvana vuonna 

seurakyselyt toteutetaan vanhemmille perhepäivässä.  

 

Mini-ikäinen harrastaja: Käy vastaamassa kyselyyn osoitteessa https://cheer.northernlights.fi/seura-

lajit/northern-lights-cheerleading/seurakysely-minit/ 

 

Yli 13-vuotias harrastaja: Käy vastaamassa kyselyyn osoitteessa https://cheer.northernlights.fi/seura-

lajit/northern-lights-cheerleading/seurakysely-yli-13-vuotiaat/ 

 

 

Yhteystietoja  

Valmentajat ovat lomalla ajalla 17.6. – 28.7., jonka aikana joukkueiden sähköposteja ei lueta kuin harvakseltaan. 

Mikäli sinulla on kiireellistä asiaa joukkueesi valmentajalle, ota yhteyttä puhelimitse (valmentajat ovat jakaneet 

puhelinnumeronsa oman joukkueen harrastajille kauden aloitustiedotteen yhteydessä). Koko seura työntekijöineen 

lomailee 21.6.-4.8., jona aikana halli on kiinni. Kiireellisissä asioissa voit olla yhteydessä seuran puheenjohtajaan Arja 

Uusi-Illikaiseen sähköpostitse osoitteeseen arja.uusi-illikainen@northernlights.fi.  

 

 

Toivotamme oikein mukavaa kesälomaa kaikille  

ja nähdään taas syksyllä! 
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