
 

 

 

 

 

 

     

Northern Lights Cheerleading 

YLEISTIEDOTE 28.2.2020 
 

 

Yleistiedote / Helmikuu 2020 
 
Tervehdys Northern Lightsin harrastajille ja harrastajien koteihin! Kevätkausi on jo lähes 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 kevätkaudelta lähes kaikilta kilpajoukkueilta. Tammikuussa alkaneiden ryhmien 

laskutus on tehty viikoilla 7-9 (pl. Graniitit, Korundit ja Smaragdit). Tarkista, että olet saanut laskun: sähköpostin suoja-

asetusten vuoksi viesti on saattanut mennä suoraan roskapostiin tai ”ilmoitukset”-kansioon. Helmikuussa aloittaneet 

ryhmät laskutetaan maaliskuun aikana. 

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, tulee 

oman vakuutuksesi kattaa cheerleading kilpaurheilulajina. Kilpailutoimintaan osallistuville ajankohtaista on hankkia 

kilpailulisenssi, jotta voi osallistua joukkueen mukana kilpailutoimintaan. Lisenssikauden muutoksen vuoksi 

kilpailulisenssi on voimassa 2.1.-31.7. Syksyllä hankittava lisenssi on voimassa kokonaisen vuoden 1.8.2020-31.7.2021. 

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 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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Hukka-kumppanuus 

NL Fitness-jaoston ja kuntosali Hukan kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä seuran jäsenelle 

kuukausimaksu Hukkaan alenee jopa 10 eurolla kuukaudessa! Etu koskee vuoden määräaikaista 

jäsenyyttä. Kuukausittain maksettuna jäsenyyden hinta on 59€/kk (norm. 69€/kk) ja vuosi kerralla maksettuna 640€ 

(norm. 750€). Liittymismaksua ei peritä 31.3.2020 saakka. Tämän jälkeen liittymismaksu 20€.  

 

Hukan jäsenenä käytössäsi on Oulun tunnetuin liikuntakeskus ja kaikki sen 

tarjoamat palvelut. Oulun Heinäpäässä sijaitseva Hukka tarjoaa yli 10 000m2 sisäliikuntatilaa. Lisäksi Hukan jäsenyyteen 

sisältyy kaksi 24/7 auki olevaa kuntosalia; Xpress Rotuaari sekä Xpress Alppila. Hukasta löydät viisi ryhmäliikuntatilaa, 

kolme kuntosalia, mailapelit squashista sulkapalloon ja tennikseen sekä saunatilat (perinteinen ja infrapuna) ja muita 

mukavuuksia. Pikku-Hukka on perheen pienimmille tarkoitettu, ohjattu leikkipaikka, johon voit jättää 3-10- vuotiaat 

lapsesi ohjatusti puuhaamaan treenisi ajaksi – kaikki nämä kuuluvat automaattisesti jäsenyyteesi! 

 

Jäsenyyttä voit maksaa myös liikuntaedulla (Smartum, EdenRed, EasyBreak ym.).  

 

Voit lunastaa yhteistyöhintaisen jäsenyyden soittamalla suoraan Hukkaan (numero alla) ja sopimalla 

ajan tapaamiselle. Otathan yhteyttä niin Hukan henkilökunta auttaa sinut alkuun! Hukan myynti 08 4152 

2001 / myynti@hukka.net. 

 

Talviloma viikolla 10 

Northern Lightsin harrastajat ovat talvilomalla viikolla 10, jolloin ohjattuja harjoituksia ei järjestetä ja halli on suljettu. 

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

harjoittelemaan viikon 10 viikonloppuna oman viikkoaikataulunsa mukaan. Muistathan tarkistaa oman joukkueesi 

valmentajalta ryhmäsi talviloma-ajan! 

 

Lomatarjous Reenikselle 

Seuramme jäsenet voivat ostaa viikkojäsenyyden Reenikselle alennettuun hintaan talvilomaviikolle 10. 

Viikkojäsenyyden hinta on 34 euroa (kertakäynnin hinta normaalisti 15 euroa). Osto tulee tehdä Reeniksellä ja oston 

yhteydessä ilmoitetaan harrastajan jäsennumero. Jäsennumeron löydät MyClubista käyttäjänimen alta kohdasta "Omat 

tiedot". Reeniksellä pääset harjoittelemaan monipuolisesti ja turvallisesti!  

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 talvilomaviikolla arkena klo 12-21.30 ja viikonloppuna 

klo 12-20. Klo 18 jälkeen halli käytössä vain 15 vuotta täyttäneille. 

 

Uusien seuratuotteiden ennakkotilaus MyClubissa 

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

suoraan verkkokaupan kautta sunnuntaihin 15.3. mennessä. Tuotteita voivat tilata kaikki, joilla on jäsentili MyClubiin. 
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Tuotteiden lasku toimitetaan sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu jäsenrekisteriin. Maksettua laskua vastaan 

tuotteet voi lunastaa itselleen Kevätnäytöksessä 9.5. 

  

Tänä vuonna upean vuosipaidan väri on valkoinen (hinta 18e/kpl). Mattarusettia on saatavilla oranssina (hinta 10e/kpl) 

sekä glitter-rusettia (hinta 16e/kpl) valkoisena. 

Uutuutena tulevat upeat liukuvärjätyt hiusdonitsit (6,50e/kpl), väreinä oranssi ja sininen. 

 

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=1411384 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, tapahtumavastaava 

Mari Pekkala  varapuheenjohtaja, tapahtuma- ja jojovastaava 

Kati Huurinainen sihteeri, lisenssivastaava  

Katja Kervinen  tapahtumavastaava  

Pia Huttu  varustevastaava  

Tiina Terho  varustevastaava 

Satu Elo  jäsen 

Kirsi-Marjut Räisänen varajäsen 

Laura Purola  varajäsen 

 

Tänä vuonna seura järjestää Cheerleadingin Pohjoisen alueen Aluekilpailut 23.5.2020 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: 
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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. 

 

Toivotamme energistä ja aurinkoista kevättä kaikille sekä 

rentouttavaa talvilomaa harrastajille ja koteihin!  


