
 

 

 

 

 

 

     

Northern Lights Cheerleading 

YLEISTIEDOTE 4.9.2020 
 

 

 
 
Yleistiedote / syyskuu 2020 
 

 

Tervehdys Northern Lightsin harrastajille ja koteihin, 

 

syyskausi onkin jo käynnistynyt elokuussa jo harrastavien osalta ja ensi viikolla toivotamme 

tervetulleeksi myös uudet lajin aloittajat Taskilan hallille! Lajin parissa tapahtuu paljon muutoksia, kun 

lajin kotimainen toimintakausi siirtyy uudenlaiseen malliin ja tämä vaikuttaa mm. kilpailutoimintaan 

Suomessa. Seuratoiminnassa tulossa on myös seuran Joulunäytös joulukuussa ja koko seuran yhteinen 

perinteinen varainkeruutempaus vuoden lopulla. Tässä tiedotteessa on tärkeita uutisia liittyen lajin 

muutoksiin ja seuratoimintaan, hyviä lukuhetkiä! 

 

Treenataan vastuullisesti 

Syyskaudella Taskilan hallilla ja harjoittelussa on edelleen voimassa uusia toimintamalleja, joita noudatetaan tarkasti. 

Muistathan kerrata toimintaohjeet ja noudattaa niitä aina, kun tulet Taskilan hallille harjoittelemaan! Toivomme, että 

vanhemmat käyvät nuorien kanssa myös yhdessä näitä toimintamalleja muistin virkistykseksi läpi: 

➢ Harjoituksiin tullaan ainoastaan täysin terveenä ja oireettomana. 

➢ Toivomme, että harjoituksiin tullaan lähellä omaa harjoitusaikaa ja kaikkea ylimääräistä oleskelua hallilla 

omien harjoitusten ulkopuolella tulee välttää.  

➢ Muiden harjoituksia ei voi jäädä katsomaan. 

➢ Pukuhuoneet ovat avoinna, mutta mikäli paikalle voi tulla jo harjoitusvaatteet valmiiksi päällä, auttaa se 

ripeästi omaan harjoitussaliin siirtymisessä ja harjoituksien jälkeen poistumisessa hallista. 

➢ Käsihygieniasta huolehditaan hyvin ja kädet joko pestään tai desinfioidaan käsidesillä sekä hallille tullessa että 

hallilta lähdettäessä, sekä aina vessakäynnin yhteydessä tai yskimisen / niistämisen jälkeen. Hallilta löytyy 

käsidesiä sisääntulojen läheltä ja pukukopista, mutta voit myös käyttää omaa käsidesiäsi jos haluat. 

➢ Harjoitukset päättyvät edelleen noin 10 minuuttia ennen ilmoitettua päättymisaikaa, jotta valmentajat ehtivät 

desinfioida välineet ja kosketuspinnat ennen seuraavan joukkueen harjoitusten alkua. 

 

 



Syyskauden maa-akrobatian lisäkursseilla muutamia vapaita paikkoja 

Vapaat paikat syksyn maa-akrobatian lisäkursseille on nyt avattu MyClubiin! Lisäkursseilla on muutamia vapaita 

paikkoja, nappaa äkkiä oma paikkasi ja tule mukaan hiomaan akrotaitoja kohti tavoitteita! Kaikki lisäkurssit starttaavat 

ensi viikolla ja mukaan pääsee helposti ensimmäisten viikkojen aikana.  

 

Lue lisäkurssien kuvaukset ja ilmoittaudu kursseille MyClubissa tapahtumat-sivulla osoitteessa: 

https://northernlights.myclub.fi/flow/events/public  . Lisäkurssit on tarkoitettu jo seuran joukkueissa harrastaville (ei 

uusille aloittelijoille) ja yhden kurssin kurssimaksu on 45e/hlö. Tuu mukaan treenamaan akroja! 

➢ MiniAkro – keskiviikkoisin klo 17.15-18.00  (paikkoja jäljellä 3) 

➢ Akro 3-4 – torstaisin klo 17.00-17.45  (paikkoja jäljellä 2)  

➢ Akro 1-2 (yli 13-vuotiaat) – sunnuntaisin klo 14.15-15.00 (paikkoja jäljellä 4)  

➢ Akro 3-4 – sunnuntaisin klo 15.00-15.45 (paikkoja jäljellä 6) 

➢ Akro 1-2 (yli 13-vuotiaat) – sunnuntaisin klo 17.45-18.30 (paikkoja jäljellä 3)  

➢ Akro 1-2 (yli 13-vuotiaat) – sunnuntaisin klo 18.30-19.15 (paikkoja jäljellä 6) 

 

Tiedätkö uusia lajista kiinnostuneita? Vinkkaa harrastuksesta heille! 

Onko tuttavapiirissä joku, joka vielä etsii uutta liikuntaharrastusta syksylle? Vinkkaa hänelle 

cheerleadingistä ja cheertanssista! Uusien aloittelijoiden tunnit käynnistyvät ensi viikolla ja 

hajapaikkoja ryhmissä löytyy vielä jonkin verran. Erityisesti junioreiden CheerStartti-kurssilla on vielä tilaa 

uusille aloittelijoille! CheerStartti-kurssilla harjoitellaan kerran viikossa, tiistaisin klo 16.30-18.00. Ryhmään ovat 

tervetulleita kaikki vuonna 2008 syntyneet ja tätä vanhemmat uudet aloittelijat. Mitään ei tarvitse osata ennakkoon, 

kaikki opitaan treeneissä - Tervetuloa mukaan huippuharrastuksen pariin! Uudet aloittelijat ilmoittautuvat ryhmiin 

MyClub-tapahtumien kautta osoitteessa: https://northernlights.myclub.fi/flow/events/public ! 

 

Kausimaksujen laskutus 

Jo harrasvien ryhmät aloittivat syyskauden toimintansa elokuussa ja ryhmissä oli kokeiluaikaa perinteisin menoin kaksi 

(2) viikkoa. Syyskauden kausimaksulaskut lähetetään MyClubin kautta viikkojen 37 ja 38 aikana. 

Muistathan kerrata kevätkauden viimeisestä tiedotteesta laskutukseen liittyvät MyClubin käytön ohjeet! Muistilista: 

➢ Tarkista, että tunnuksesi MyClub-järjestelmään sekä sinne syöttämäsi yhteystiedot ovat oikeat ja sähköpostiosoite 

voimassaoleva (tarkat ohjeet kesäkuun tiedotteessa). 

➢ Tutustu kausimaksujen maksuehtoihin 

(https://cheer.northernlights.fi/@Bin/1372794/NLC_kausimaksun_maksuehdot_2020.pdf) 

➢ Pidä huoli, että MyClub-viestit ja laskut tavoittavat sinut eli viestit eivät mene sähköpostissasi roskaposteihin tai muihin 

alikansioihin (gmailissa esim. ilmoitukset-, verkostot- tai roskaposti-kansiot). 

➢ Laskulla on aina 14 vrk maksuaikaa. Mikäli haluat lisää maksuaikaa eräpäivän siirrolla tai maksaa laskun useammassa 

erässä, ota yhteys seurakoordinaattoriin (cheer@northernlights.fi) ENNEN laskun erääntymistä. 

➢ Laskun erääntymisen jälkeen laskutukseen liittyvät asiat hoidetaan suoraan maksunvalvonnan Visma Financialsin kanssa 

(yhteystiedot laskulla). Muistutus- ja perintäkulut sekä korot peritään velalliselta. Huomioi, että harrastusta ei voi jatkaa, 

ennen kuin kausimaksu on maksettu. 

https://northernlights.myclub.fi/flow/events/public
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Seuratuotteiden ennakkotilaus ja 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 15.00-16.30 tai sovittaessa myös muuna ajankohtana.  

Nyt on mahdollista myös tilata itselleen seuran lämmin toppatakki, svetari sekä 

uutuutena kovasti toivottu ja aivan ihana NL-tupsupipo pakkasia varten! Näitä 

tuotteita ei ole jatkuvasti saatavilla verkkokaupassa vaan tilaus tehdään kerran 

kaudessa ennakkotilausten perusteella. Tee tilaus 13.9. mennessä seuran 

MyClub-verkkokaupassa. Saat tuotteiden noutoajat sähköpostitse, kun 

ennakkotilatut tuotteet ovat noudettavissa toimistolta. 

Seurakauppaan pääset tästä: https://northernlights.myclub.fi/flow/shop/products 

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.  

Seuran itsenäinen Fitness-lajijaosto myy myös varusteita ja heillä on syyskaudella 

myynnissä hieno kangasmaski timanttikuviolla! Tässä linkki maskiin ja siitä kiinnostuneille: 

https://www.nlft.fi/product-page/fitness-team-maski 

 

Lajin kausiajattelu vaihtuu: ”Elokuu on uusi tammikuu” 

Cheerleadingissä siirrytään Suomessa rakenteellisesti uuteen toimintamalliin alkaen tästä syksystä. Laji 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 keväällä eri taitotasojen pääkilpailuihin ja arvokilpailuiden osalta 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. 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).  
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Syksyn kilpailut järjestetään digisatelliittina 

Suomen Cheerleadingliitto on päättänyt muuttaa syksyn kansalliset kilpailutapahtumat digisatelliittitapahtumiksi. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joukkueet esittävät kilpasuorituksensa ”studiossa” kameralle, josta kilpailut 

lähetetään suorana streamina netissä sekä yleisölle että tuomaristolle. Kilpailuesitysten lisäksi ”cheer-studio” 

viihdyttää katsojia streamissä. Tapahtuman muuttuminen virtuaalikilpailuiksi koskee 14.-15.11. sekä 12.12. 

järjestettäviä Glory-kilpailuja. Seinäjoelle suunnitellut Pohjoisen Aluekilpailut on peruttu syksyltä 2020 

järjestäjän toimesta. 

Northern Lights Cheerleading on hakenut kolmatta kuvauslokaatiota Ouluun, mutta toistaiseksi ei ole tietoa saammeko 

yhden kuvauspaikan myös Ouluun. Lisää kilpailun yksityiskohdista ja vastuullisesta kilpailujärjestämisestä tiedotetaan 

syksyn edetessä. 

 

Vastaa seurakyselyyn 

Seurassa järjestetään vuosittain eri kohderyhmille suunnattuja seurakyselyjä osanana 

Olympiakomitean Tähtiseura-toimintaa. Kyselyihin voi vastata allaolevien linkkien kautta seuran nettisivuilla ja 

mini-ikäiset harrastajat voivat tehdä oman kyselynsä vaikkapa yhdessä vanhemman kanssa. Vastausaika on avoinna 

ajalla 26.8-13.9.2020. Toivomme, että mahdollisimman moni harrastaja ja vanhempi ehtisi vastata lyhyeen kyselyyn 

ja sitä kautta pääsemme taas kehittämään seuraa eteenpäin! Halutessaan kyselyn loppuun voi jättää yhteystietonsa, 

mikäli haluaa osallistua yllätyspalkinnon arvontaan. Kiitos vastauksistanne jo ennakkoon! 

 

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/ 

 

Harrastajan vanhempi: Käy vastaamassa kyselyyn osoitteessa https://cheer.northernlights.fi/seura-

lajit/northern-lights-cheerleading/kysely-urheilevan-lapsen-vanhemm/ 

 

 

Tuetaan omia! 

Seuran kevätkauden viimeisessä jäsentiedotteessa kesäkuussa pyysimme halukkaita NL-perheen jäseniä vinkkaamaan 

omista pienyrityksistään ja palveluistaan meille, että voimme nostaa palveluja esille syksyn jäsentietotteessa. Kiitos 

näistä ja alla onkin hieno lista NL-perheelle yrityksiä nähtäväksi ja palveluita käytettäviksi. Tuetaan omia ja ollaan 

mukana tekemässä hyvää omien NL-jäseniemme avulla – Katso yrityksien mainokset seuraavilta 

sivuilta! 
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John´s Woodwork 
 

Puusepän palvelut, mittatilaustyöt, kaapit ja kalusteet, maalauspalvelut, entisöinti, 

keittiöiden 3D suunnittelu, toteutus ja asennus. 

www.johnsww.fi 

 
 

 

 

Tilitoimisto Tilivalta 
 

Ammattitaitoisesti palveleva oululainen tilitoimisto TILIVALTA tarjoaa yksilöllistä, asiantuntevaa ja luotettavaa 

taloushallinnon palvelua kaikenlaisille yrityksille koosta ja yhtiömuodosta riippumatta. 

www.tilivalta.fi  
 

 

 

Putaan Kuljetus Duo 
 

 Pienkuljetukset paikalliselta toimijalta luotettavasti ja kilpailukykyiseen hintaan Oulun ja ympäristökuntien 

alueella. Ota yhteyttä! Puhelin 040 3177436 ja sähköposti palvelu@kuljetusduo.fi  

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Putaan-Kuljetus-Duo-Oy-112357180196147    

      

                                               

 

 

 

ADMACOM 
 

Admacom on kokonaisvaltainen mainonnan, markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten yritys.                      

Northern Lights Cheerleading ry:n jäsenille -20 % alennus jäsenkortilla. 

www.admacom.fi  
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Hiusstudio Salve 
 

Kampaamo- ja kauneudenhoitopalvelut Oulussa.                                                                                        

Northern Lights Cheerleading ry:n jäsenille -10 % alennus jäsenkortilla. 

www.hiusstudiosalve.fi 
 

 

 

 

Toivotamme oikein energistä ja liikunnallista syyskautta kaikille 

harrastajille ja koteihin – Tehdään yhdessä upea urheilukausi 

cheerleadingin parissa!  

 

http://www.hiusstudiosalve.fi/

