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Tervehdys Northern Lightsin harrastajille ja koteihin, 

 

niin vain on vuosi 2019 tullut päätökseen ja mikä huikea vuosi meillä olikaan – Kiitos kaikille harrastajille, kodeille, 

valmentajille, toimiston väelle, yhteistyökumppaneille ja seura-aktiiveille tästä vuodesta! Paljon upeita kokemuksia, 

onnistumisen elämyksiä ja yhdessä tekemistä on jälleen mahtunut kokonaiseen vuoteen. Kansainvälisestä 

arvokilpailumenestyksestä kuluneena vuonna vastasivat Junioritanssijat, jotka nappasivat tiukassa EM-kilpailussa 

kesäkuussa Pietarissa oman sarjansa pronssia ja edustivat Suomea upeasti Junioreiden MM-kilpailussa huhtikuussa 

Orlandossa, Floridassa. Myös kotimaan kilpailuissa nähtiin läpi vuoden hienoja onnistumisia niin cheer- kuin 

tanssijoukkueiltakin, olemme yhdessä ylpeitä kaikista joukkueiden saavutuksista! Myös harrastejoukkueiden treenin 

tuloksia on päästy seuraamaan Kevät- ja Joulunäytöksissä, ja harrastelijatasollakin taso jokaisessa joukkueessa 

nousee vuosi vuodelta yhä korkeammaksi, mikä on hieno nähdä! Kiitokset siispä kaikille oululaisen cheerleadingin 

menossa kuluneena vuonna mukana olleille! 

 

Uusi vuosi tuo tullessaan uusia ryhmiä 

Harrastajamäärän kasvaessa cheerleadingin puolella joukkueiden määrä kasvaa tulevana vuonna ja seuraan on 

perustettu uusi E-tason minijoukkue Smaragdit (nimi siirtyy pienten lasten ryhmistä minijoukkueiden nimeksi 

uudelle perustettavalle joukkueelle). Smaragdeihin siirtyvät automaattisesti kaikki syksyllä CheerStartti Minit –

joukkueissa harrastaneet eikä heidän tarvitse erikseen ilmoittautua ryhmään.  

Vuonna 2020 perustetaan kysyntää vastaamaan myös kaksi uutta aikuisten joukkuetta. Cheertanssin 

klassikkojoukkue Marmorit, jotka harjoittelevat kerran viikossa ja valmistelevat ohjelman seuran näytöksiin. 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki cheertanssista kiinnostuneet yli 18-vuotiaat naiset ja miehet. Myös kilpaileminen on 

mahdollista ryhmäläisten omien toiveiden mukaan.  

Cheerleadingin puolelle perustetaan uusi aikuisten klassikkojoukkue Kvartsit, jotka harjoittelevat kaksi kertaa 

viikossa ja kilpailevat mahdollisuuksien mukaan Cheer Klassikot –sarjassa. Toinen aikuisiällä aloittaneiden ryhmä 

Graniitit ottavat uusia harrastajia mukaan tuttuun tapaan keväisin ja syksyisin. Joukkue on suunnattu kaikille lajista 

kiinnostuneille aikuisille, lajin perusteet opetellaan ryhmän tahtiin sopivalla tavalla eikä hauskanpitoa tietenkään 

unohdeta, ilmoittaudu mukaan hulvattomaan aikuisporukkaan nauttimaan cheerleadingista! 



Uusien aloittelijoiden ilmoittautuminen kevätkaudelle käynnistyy tiistaina 7.1. ja ryhmät käynnistyvät 3.2. alkaen 

lukujärjestyksen mukaisesti. Ryhmiin ilmoittaudutaan MyClub-järjestelmän kautta ja ohjeet ilmoittautumiseen 

julkaistaan seuran internet-sivuilla osoitteessa cheer.northernlights.fi etusivun uutispalstalla tiistaina 7.1.2020. Mikäli 

tuttavapiirissä on lajista kiinnostuneita lapsia, niin ei muuta kuin vinkkaamaan ja toivottamaan tervetulleeksi kivan 

liikuntaharrastuksen pariin! 

 

Kevätkauden aloitus ja lukujärjestys 

Jo seurassa harrastavien kevätkausi käynnistyy tiistaista 7.1.2020 alkaen ensi vuoden lukujärjestyksen mukaisesti. 

Alkeis- sekä pienten lasten ryhmien harjoitukset alkavat viikolla 6. Kilpajoukkueiden harrastajat on jaettu ensi vuodelle 

uusiin joukkueisiin 16.-18.12. järjestetyissä joukkueenjakoharjoituksissa. Tieto ensi vuoden joukkueesta on lähetetty 

sähköpostiin (alle 18-vuotiailla harrastajilla huoltajan sähköpostiosoitteeseen) MyClub-järjestelmän kautta. Syksyllä 

pienten lasten sekä alkeisryhmissä harrastaneet siirtyvät automaattisesti E-tason joukkueisiin iän mukaan. Joukkueen 

valmentajat ilmoittavat harrastajille suoraan ensi vuoden joukkueen. Jo harrastavien ei tarvitse ilmoittautua 

joukkueeseen MyClubin kautta vaan ilmoitus jatkosta joukkueen valmentajalle riittää.  

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

vuodenvaihteen tienoilla.  

 

Uusien harrastajien ilmoittautuminen 

Ensi vuonna uusien harrastajien ilmoittautuminen ryhmiin käynnistyy tiistaina 7.1.2020, jolloin ilmoittautumisohjeet ja 

ryhmäinfot julkaistaan seuran nettisivuilla etusivun uutiset-osiossa, osoitteessa cheer.northernlights.fi . Uusia 

harrastajia otetaan jälleen mukaan minien ja junioreiden CheerStartti-kursseille sekä pienten lasten ryhmiin ja uusia 

ottavien muiden joukkueiden vapautuville paikoille. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja uusien 

harrastajien harjoitukset käynnistyvät viikolla 6 helmikuussa. 

 

Kausimaksut samalla tasolla edelleen vuonna 2020 

Kausimaksut ovat myös tulevana vuonna saman suuruiset kuin kuluvana vuonna ja ne maksetaan erikseen kevät- ja 

syyskaudesta. Kausimaksut määräytyvät kunkin ryhmän viikkoharjoituskertojen mukaan. Kausimaksujen lisäksi 

maksetaan seuran jäsenmaksu kerran vuodessa vuoden ensimmäisen ilmoittautumisen yhteydessä. Jäsenmaksu on 

20e/hlö ja se sisältää myös Suomen Cheerleadingliiton vuotuisen jäsenmaksun. Erillisiä liittymismaksuja uusille 

jäsenille ei edelleenkään ole. 

 

Reskontra ja maksunvalvonta siirtyvät Visma Financial Solutions Oy:lle 

Northern Lights Cheerleading ry on siirtänyt laskujen reskontran, saatavien eräpäivän jälkeisen seurannan ja sitä 

koskevat toimenpiteet Visma Financial Solutions Oy:lle 7.1.2020 alkaen. Muutos koskee kaikkia 7.1.2020 alkaen 

MyClub-järjestelmän kautta laskutettavia maksuja, kuten kaikkia jäsen- ja kausimaksulaskuja sekä seuratuotemaksuja. 

Käytännössä tämä merkitsee seuran jäsenille seuraavia muutoksia: 

https://cheer.northernlights.fi/lukujarjestys/


 

 Jäsen- ja kausimaksulaskujen tilinumero vaihtuu (suoritus seuralle kulkee Visman asiakasvaraintilin kautta) 

 Visma lähettää maksuhuomautukset 

 Mikäli haluat laskulle lisää maksuaikaa, eräpäivän siirron tai maksaa laskun kahdessa osassa, tulee näistä 

sopia viimeistään 7vrk ennen laskun eräpäivää toimiston kanssa, lähettämällä sähköpostia 

seurakoordinaattorille osoitteeseen cheer@northernlights.fi 

 Laskun erääntymisen jälkeen ja maksukehotuksen saatuasi sinun tulee hoitaa laskutukseen liittyvät asiat 

suoraan Visman kanssa (yhteystiedot laskulla). Muistutus- ja perintäkulut sekä korot peritään velalliselta. 

 

Jäsen- ja kausimaksulaskut lähetetään sähköpostilla tuttuun tapaan ja laskut löytyvät jatkossakin normaaliin tapaan 

myös jokaisen jäsenen omalta MyClub-tililtä, kun kirjaudut MyClubiin omilla tunnuksillasi. Muistathan, että tunnukset 

MyClubiin tekee ja jäsentietoja järjestelmässä hallitsee aina alaikäisen harrastajan huoltaja, ei koskaan alaikäinen 

harrastaja itse. Maksamiseen liittyvissä asioissa pyydämme ensi vuonna ottamaan yhteyttä laskutuspalvelun 

numeroon 02 4808 8020 tai sähköpostilla osoitteeseen fsf.asiakaspalvelu@visma.com. Tarkistathan, että MyClub-

järjestelmään syötetyt tiedot ovat oikeat ja voimassaolevat! 

 

NLC yhteistyössä Pohjola Sairaalan kanssa myös vuonna 2020 

NLC ja Pohjola Sairaala ovat solmineet jatkosopimuksen myös vuodelle 2020 kesään saakka. 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/1327324/NLC++hoitopolku.pdf . 

 

Yhteistyö Naprapaatti Jarna Julkusen kanssa jatkuu 

Seuramme yhteistyö Napteekin naprapaatti ja urheiluhieroja Jarna Julkusen kanssa jatkuu. Yhteistyö on voimassa 

31.12.2020 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. 

mailto:fsf.asiakaspalvelu@visma.com
https://cheer.northernlights.fi/@Bin/1327324/NLC++hoitopolku.pdf
mailto:jarna@napteekki.fi


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

https://www.naprapaattijarnajulkunen.com/. 

 

 

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 31.12.2020 

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 2020 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. 

https://www.naprapaattijarnajulkunen.com/
https://reenis.fi/kayttoehdot/
mailto: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. 

 

 

 

 

 

Toivotamme hyvää ja rentouttavaa joulua sekä liikunnallista 

uutta vuotta 2020 kaikille harrastajille ja koteihin! 


