
 

 

 

 

 

 

     

Northern Lights Cheerleading 

YLEISTIEDOTE 18.6.2020 
 

 

Yleistiedote / kesäkuu 2020 
 

Kevätkausi 2020 lähestyy loppuaan ja kuinka poikkeuksellinen kausi meillä olikaan. Nyt on aika siirtyä 

kesälaitumille hetkeksi ja nauttia Suomen kesästä. Sitä ennen kuitenkin vielä suuret kiitokset aivan 

jokaiselle harrastajille, valmentajille, seuratoimijoille, yhteistyökumppaneille ja kodeille! Yhteen hiileen 

puhaltaminen ei ole tänä päivänä itsestäänselvyys urheiluseuroissakaan ja on ollut upea huomata, kuinka 

uusien ja haasteellistenkin asioiden äärellä NL-perhe puhaltaa yhteen hiileen, tarttuu toimeen ja osaa 

toimia myös täysin uusissa, ja vaikeissakin tilanteissa. Onneksi voimme jo katsoa uteliain ja luottavaisin 

mielin syksyyn, lämmin kiitos kaikille jäsenillemme seuratoimintaan osallistumisesta ja seurasydämen 

ylläpitämisestä myös poikkeusaikana. Tässä tiedotteessa on tärkeitä asioita liittyen kevätkauden 

päättymiseen ja syyskauden alkuun. 

 

Kevätkauden päätös 

Kaikki ryhmät ovat nyt siirtyneet kesälomalle. Toivotamme hyvää kesälomaa kaikille harrastajille ja harrastajien koteihin! 

Valmentajat ovat lomalla ajalla 19.6. – 31.7., 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 ajalla 24.6.-27.7., jona aikana halli on kiinni (pl. OpenGym-vuorot). Kiireellisissä 

asioissa voit olla yhteydessä seuran puheenjohtajaan Arja Uusi-Illikaiseen sähköpostitse osoitteeseen arja.uusi-

illikainen@northernlights.fi.  

Kesän harjoitusmahdollisuuksia 

Reeniksellä jälleen tarjolla kesäkausikortti seuramme jäsenille! 

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 12-20 ja lauantaina klo 10-18.  

 

Kaikkien NLC:n jäsenten on mahdollista hankkia kesäkausikortti Reenikselle alennettuun hintaan ajalle 22.6.-

12.8.2020 seuraavasti: 
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 50 € 15- vuotiaat ja tätä vanhemmat 

 40 € alle 15- vuotiaat.  

Alennetut hinnat ovat voimassa vain vuoden 2020 NLC:n jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Alennus myönnetään 

jäsennumeroa vastaan Reeniksen kassalla. Tutustuthan Reeniksen turvaohjeisiin etukäteen osoitteessa 

https://reenis.fi/kayttoehdot/. Vuonna 2005 syntyneet ja tätä vanhemmat voivat allekirjoittaa turvaohjeen itse, tätä 

nuoremmat tarvitsevat huoltajan täyttämään ohjeen puolestaan.  

Huomioithan, että henkilömäärää on rajattu koronatilanteen vuoksi ja Reenis-vuoro pitää varata etukäteen Reeniksen 

varausjärjestelmästä osoitteesta https://reenis.fi/tuote/varaa-kertakaynti/. Reenikselle pääsee kerralla kahdeksi 

tunniksi, mutta seuraavalle vuorolle voi jäädä harjoittelemaan, mikäli tilaa riittää. Vuorot alkavat parillisin tunnein.  

Open Gym –vuoroja Taskilan hallilla heinäkuussa! 

Hallille voi tulla vapaaharjoittelemaan heinäkuussa OpenGym –vuoroille seuraavasti: 

 keskiviikkoisin klo 17.30-20.00 

 sunnuntaisin klo 15.30-18.00 

 

OpenGym -vuoroilla ei ole opetusta, mutta kaikki vapaaharjoitteluvuorot ovat valvottuja seuran ohjaajien toimesta. 

Vuorolla voi harjoitella max. 50 henkeä yhtä aikaa ja harjoittelijat vastaavat itse turvavälien noudattamisesta. 

Harjoittelemaan pääset kertamaksulla, 3e/hlö/kerta, joka maksetaan hallille saapuessa valvojalle käteisellä (varaathan 

tasarahan) tai kortilla.  

 

OpenGym-vuorot on tarkoitettu ainoastaan seuran jäsenille ja kertamaksun maksaneille. Kaverit tai sukulaiset eivät voi 

tulla mukaan hallille katsomaan harjoittelua OpenGym-vuoroille. OpenGym on suunnattu yli 12-vuotiaille seuran jäsenille 

omatoimiseen harjoitteluun, tätä nuoremmat harrastajat voivat tulla harjoittelemaan vain vanhemman seurassa. 

 

Syyskauden aloitus 

Pienten lasten ryhmät (Opaalit, Onyksit, Kuukivet) ja muut yhden viikkokerran ryhmät 

Syyskausi alkaa poikkeuksellisesti jo viikolla 32, ja pääsemme aloittamaan jo kuukautta normaalia aiemmin eli 

maanantaista 3.8. alkaen lukujärjestyksen mukaan. Elokuun harjoitukset ovat ylimääräistä toimintaa, jolla otetaan kiinni 

kevään menetettyjä treenejä. Muista tarkistaa mahdolliset muutokset lukujärjestyksessä, syyskauden lukujärjestys 

julkaistaan heinäkuun lopulla.  

 

Kevään CheerStartti-ryhmät 

Ryhmät muuttuvat kevään jälkeen CheerJatko –ryhmiksi ja jatkavat omina keväällä muodostettuina ryhminään myös 

syksyllä. Syyskausi alkaa poikkeuksellisesti jo viikolla 32, ja pääsemme aloittamaan jo kuukautta normaalia aiemmin eli 

maanantaista 3.8. alkaen lukujärjestyksen mukaan. Elokuun harjoitukset ovat ylimääräistä toimintaa, jolla otetaan kiinni 

kevään menetettyjä treenejä. Muista tarkistaa mahdolliset muutokset lukujärjestyksessä, syyskauden lukujärjestys 

julkaistaan heinäkuun lopulla.  

 

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

Syyskausi alkaa viikolla 32, maanantaista 3.8. alkaen lukujärjestyksen mukaan. Muista tarkistaa mahdolliset muutokset 

lukujärjestyksessä, syyskauden lukujärjestys julkaistaan heinäkuun lopulla. 
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Kaikkien ikäluokkien edustusjoukkueet  

Joukkueiden viimeiset harjoitukset järjestetään viikolla 25, viimeinen harjoituksien päivä on torstai 18.6. torstaisin 

treenaavilla joukkueilla. Viimeisissä harjoituksissa valmentajat jakavat myös joissakin joukkueissa omatoimisen 

kesäharjoittelun ohjeet. Syyskausi alkaa viikolla 32, maanantaista 3.8. alkaen lukujärjestyksen mukaan. Muista tarkistaa 

mahdolliset muutokset lukujärjestyksessä, syyskauden lukujärjestys julkaistaan heinäkuun lopulla. 

 

Kesken vuotta pyrimme siihen, ettei lukujärjestykseen tehdä suuria muutoksia.  Harjoituksien ajoissa ja 

paikoissa voi olla vielä kokoontumis- tai muihin rajoituksiin liittyviä poikkeuksia. Syksyn lukujärjestys 

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

 

Tarkista MyClub-tilisi tiedot ja asetukset 

Käythän tarkistamassa ennen kauden alkua, että MyClub-järjestelmään syötetyt yhteystiedot ja sähköpostiosoite ovat 

oikeat ja voimassaolevat. MyClubin kautta lähetetään aina seuran viralliset yleistiedotteet, kausimaksujen laskut ja lisäksi 

järjestelmästä lähetetään joka viikko automaattinen viesti, jossa näkyvät esimerkiksi mahdolliset avoimet laskut. Täysi-

ikäinen harrastaja ja alaikäisen harrastajan huoltaja ovat aina itse vastuussa, että järjestelmässä on aina ajantasaiset 

yhteystiedot ja toimiva sähköpostiosoite yhteystiedoissa.  

 

Omia tietojaan voi käydä katsomassa omilla tunnuksillaan. Tarkistathan myös tilisi viestintäasetukset "Omat Tiedot --> 

Asetukset" –sivulta, jotta seurasta tulevat laskut ja tiedotteet tulevat varmasti perille MyClubissa ilmoitettuun 

sähköpostiosoitteeseen. Alla olevasta havainnekuvasta voit katsoa, kuinka tarkistat viestiasetuksesi. Jäsenillämme tulee 

olla valittuna ja yhteystieto ilmoitettuna seuraaviin kohtiin (kuvassa merkitty oranssilla huutomerkillä): 

 

1. Laskut (= jäsen- ja kausimaksulaskut lähetetään järjestelmästä, muuta laskujen lähetystapaa ei käytetä) 

2. Yhteisön viestit (= seuran viralliset yleistiedotteet) 

3. Viikkokatsaus (= automaattisesti järjestelmästä viikoittain lähetettävä viesti, joka muistuttaa mm. 

mahdollisista avoimista laskuista ja uusista avautuvista lisäkursseista) 

 

 

 

Mikäli MyClub-järjestelmästä tai sinne kirjautumisesta on kysymyksiä, voitte olla yhteydessä seuraan 

osoitteeseen cheer@northernlights.fi. 
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Haluamme olla mukana tukemassa NL-perhettä 

Haluamme olla seurana mukana tukemassa kaikkien jäseniemme elämää ja koronakevään jälkeisiä ponnistuksia. 

Julkaisemme syyskauden alun ensimmäisen yleistiedotteen yhteydessä listan yrityksistä, joille jäsenemme haluavat 

näkyvyyttä. Ehkä tätä kautta voimme jäseninä tukea myös toinen toisiamme ja mahdollisesti löytää listasta jonkin NL-

perheen jäsenen yrityksen, jonka palveluja voimme jatkossa tarpeen tullessa käyttää. 

 

Oletko itse pienyrittäjä, yrittäjä tai toiminimellä toimiva? Lähetä alla olevan linkin kautta yrityksesi nimi, 

nettisivujen osoite ja lyhyt kuvaus yrityksen toiminnasta. Lisäksi jätä tieto kenen jäsenemme tai jäsenemme 

perheen yrityksestä on kyse (tämä tieto jää seuralle, ei julkaista). Seurayhteisössämme on voimaa ja yleistiedotteemme 

tavoittavat 900 jäsentä Oulun alueella. Toivomme, että tällä pienellä eleellä voimme olla mukana tukemassa myös 

jäseniemme elämää – Samaan tapaan kuin jäsenet ovat koronakevään ajan tukeneet urheiluseuransa toimintaa! 

 

Voit täyttää lomakkeen seuran nettisivuilla osoitteessa https://cheer.northernlights.fi/seura-lajit/northern-lights-

cheerleading/yritysten-tukeminen/. 

 

Muuta syksyn asiaa 

NLC Perhepäivä 

Näillä näkymin olemme järjestämässä syksyllä perinteisen perhepäivän NLC:n harrastajille ja heidän perheilleen. Mukana 

tuttuun tapaan ohjattua tekemistä koko perheelle, ryhmästunttien esiintymisiä sekä kaikkea muuta mukavaa! 

 

Uusien harrastajien aloittaminen 

Toistaiseksi emme vielä tiedä, voimmeko järjestää syyskaudelle Starttiryhmiä uusille aloittelijoille tai vapautuuko 

ryhmissä aloittelijoille paikkoja. Mikäli lajikärpänen kuitenkin myöhemmin uudelleen puraisee, voi ilmoittelua 

mahdollisista uusista aloittelijapaikoista seurata myöhemmin syksyllä seuran internet-sivujen kautta 

osoitteessa http://cheer.northernlights.fi. 

 

SCL:n vuosikokouksessa isoja päätöksiä 

Suomen Cheerleadingliiton vuosikokous järjestettiin 12.6., ja siellä päätettiin suuresta ja pitkään valmistellusta 

kokonaisuudesta, joka muuttaa koko suomalaisen lajikentän toimintaa. Muutoksista harrastajakentälle näkyvimmät 

muutokset ovat: 

  

- kausiajattelun muutos: Cheerleading siirtyy talvilajeille tyypilliseen kausiajatteluun ja jatkossa yksi kausi on koulun 

lukuvuoden mittainen eli elokuusta seuraavan vuoden kesäkuuhun.  Jatkossa syyskausi on peruskuntokausi ja 

kevätkausi varsinainen kilpailukausi. Kilpailukausi päättyy SM-kilpailuihin, jotka järjestetään jatkossa aina kesäkuussa. 

Erillisestä SM-karsintakilpailusta luovutaan ja siirrytään EM-kisoista tuttuun toimintamalliin, jossa SM-viikonlopun 

lauantai on karsinta/semifinaalipäivä ja lauantailta jatkaa sunnuntain SM-finaaliin määrätty määrä joukkueita. 

  

- liittyen uuteen kausiajatteluun, joulukuussa ei jatkossa tulla tekemään suuria joukkuejakoja tai ikäluokkanostoja, vaan 

tämä tapahtuu jatkossa elokuun alussa. 
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- siirtymäkauden aikana (syksy 2020 – kesä 2021) joukkuejakoja ei tehdä lainkaan, vaan lähtökohtaisesti samat 

joukkueet säilyvät kesään 2021 saakka.  Samoin Suomen ikärajasäännöt säilyvät samoina ja nyt joukkueiden vanhimmat 

ikäluokat jäävät joukkueeseen ensi kevääseen saakka. Elokuussa 2021 joukkueenjakojen kautta nousee kaksi ikäluokkaa 

kerrallaan iän puolesta seuraavaan ikäluokkaan (mineistä junioreihin nousevat 2007 ja 2008 –syntyneet ja junioreista 

aikuisiin nousevat 2004 ja 2005 –syntyneet). Junioreiden kv-kilpailuedustuksien vuoksi cheertanssin puolella tulemme 

tekemään muutamia tästä linjasta poikkeavia muutoksia. 

 

Toivotamme oikein mukavaa kesälomaa kaikille ja nähdään taas syksyllä! 

 

 


