
 

 

 

 

 

 

     

Northern Lights Cheerleading 

YLEISTIEDOTE 15.10.2019 
 

 

Yleistiedote / lokakuu 2019 
 

Tervehdys Northern Lightsin harrastajille ja koteihin, 

 

syyskausi alkaa olla puolivälissä ja meillä se onkin lajin parissa vuoden kiireisintä aikaa! Kilpailevien 

joukkueiden kilpailukausi starttasi viime viikonloppuna Syyskilpailuissa Turussa ja kausi huipentuu 

perinteisesti SM-finaaliin, joka käydään 14.12. Helsingin jäähallissa. Tulossa on myös seuran Joulunäytös 

marraskuussa ja koko seuran yhteinen varainkeruutempaus Lumilyhty-kalenterien myynnin muodossa. 

Tässä tiedotteessa on tärkeää infoa koskien loppuvuoden tapahtumia seurassa. 

 

Uusien apuvalmentajien haku auki 

Etsimme riveihimme uusia innokkaita apuvalmentajia vuodelle 2020, haku on käynnissä nyt! 

Jos olet energinen tyyppi, omaat lajitaustaa, täytät ensi vuonna vähintään 17 vuotta ja olet kiinnostunut 

ryhmänohjaamisesta, saatat olla juuri etsimämme henkilö! Hae mukaan NL-perheen apuvalmentajaksi nyt: Hakuaikaa 

on 20.10. saakka. Haastattelut ja valinnat tehdään loka-marraskuun aikana ja kaikki uudet apuvalmentajat 

perehdytetään tehtävään tammikuun alussa. Hakulomakkeeseen pääset tästä 

linkistä: https://cheer.northernlights.fi/harrastaminen-kilpaileminen/valmennus/apuvalmentajahaku/. 

Lisätietoja saat valmennuskoordinaattorilta Iidalta sähköpostitse iida.parpala@northernlights.fi. 

 

Seuratuotteiden varaston tyhjennysmyynti 

Seurakauppa on taas auki! Myynnissä kaikki loput varastossa olevat tuotteet kuten leggingsit, urheilutoppeja sekä 

rusetteja - ja paljon muuta! Varastotuotteiden nouto toimistolta torstaisin klo 15-16.30 tai sovittaessa myös muuna 

ajankohtana.  

Emme luovuta tuotteita paperikuitteja vastaan, vaan maksetut varusteet luovutetaan 

MyClubin tietojen perusteella ja laskun tulee näkyä maksettuna henkilön tiedoissa 

MyClubissa. Mikäli sinulla on kysyttävää seuratuotteista, ole yhteydessä 

seurakoordinaattoriin sähköpostitse osoitteeseen cheer@northernlights.fi.  
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Hierontayhteistyö 

Seuramme on sopinut yhteistyön naprapaatti ja urheiluhieroja Jarna Julkusen kanssa. Yhteistyö on voimassa 31.12.2019 

saakka ja etuna seuramme jäsenet saavat käyttää palveluja seuraavin hinnoin:  

 

Naprapatia 

30 min, jäsenhinta 40 euroa 

45 min, jäsenhinta 48 euroa 

60 min, jäsenhinta 64 euroa 

 

Hieronta 

30 min, jäsenhinta 28 euroa 

45 min, jäsenhinta 35 euroa 

60 min, jäsenhinta 40 euroa 

90 min, jäsenhinta 60 euroa 

 

Vastaanotto sijaitsee Napteekin tiloissa, osoite: Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu. Ajanvaraus sähköpostitse 

jarna@napteekki.fi tai puhelimitse 045-8026826. Ilmoitathan ajavarauksen yhteydessä, että olet seuramme jäsen. Esitä 

maksun yhteydessä jäsenkortti MyClubista, kohdasta ”Omat tiedot” --> Jäsenkortti. Lisätietoa palveluista: 

https://www.naprapaattijarnajulkunen.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. 
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NLC yhteistyössä 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 14-21.30 ja viikonloppuisin klo 

12-20. Klo 18 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 18 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. 

Huomioi, että jäsenmaksunsa suorittaneiden päivitetty jäsenlista toimitetaan Reeniksen kassalle joka kuukauden 

ensimmäinen tiistai. Huolehdithan siis, että olet maksanut jäsen- ja kausimaksusi laskulla näkyvään eräpäivään 

mennessä. Epäselvissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä seurakoordinaattoriin sähköpostitse, osoitteessa 

cheer@northernlights.fi. 
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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. 

Tutustu valmentajiin NL-blogissa 

Syksyn aikana pääsemme tutustumaan NL-valmentajiin paremmin valmentajaesittelyiden 

muodossa, kun esittelyvuoron blogissa saa kerrallaan kolme valmentajaa. Pyysimme 

valmentajia vastaamaan muutamiin kysymyksiin ja lähettämään itsestään jonkin oldies 

goldies -kuvan menneiltä vuosilta lajin parissa. Käy lukemassa meidän valmentajista lisää blogissa osoitteessa 

http://northernlightscheerleading.blogspot.com/.  

Syysloma viikolla 43 

Northern Lightsin harrastajat ovat syyslomalla viikolla 43, jolloin ohjattuja harjoituksia ei järjestetä ja halli on suljettu. 

Osa kilpailevista joukkueista pitää syyslomaa läsnäolon perusteella alkavana viikonloppuna ja palaa vastaavasti 

harjoittelemaan viikon 43 viikonloppuna oman viikkoaikataulunsa mukaan. Muistathan tarkistaa oman joukkueesi 

valmentajalta ryhmäsi syysloma-ajan! 

Lumilyhty-arpojen myynti käynnistyy viikolla 44 

Northern Lights Cheerleading NLC ry aloittaa Lumilyhty-myyntikampanjan syysloman jälkeisellä 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 1.12. asti ja 

lisätietoa myyntikampanjasta saatte seurakoordinaattorilta osoitteesta cheer@northernlights.fi. 

 

Löytötavarat 

Löytötavaroita on kertynyt hallille kauden ensimmäisten kuukausien aikana valtava määrä. Tarkistathan ettei omia 

tavaroitasi löydy harrastajien pukuhuoneessa olevista löytötavaralaatikoista. Löytötavaroita ei säilytetä hallilla ja 

toimitamme vaatteet pois hallilta joulukuun alussa. 

 

Toivotamme oikein energistä ja liikunnallista syyskautta kaikille 

harrastajille ja koteihin sekä tsemppiä kisaaville joukkueille 

syksyn kilpailuihin!  
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