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VUODENVAIHTEEN TIEDOTE 
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Kohti uutta kautta ja vuotta 2015  
 – Tiedote seurassa jo harrastaville 
 
 

 
Uusi kausi alkaa viikolla 3 
 
Kevätkausi pyörähtää käyntiin maanantaista 12.1.2015 alkaen. Uuden kauden lukujärjestys löytyy seuran 

nettisivuilta, etusivun Ajankohtaista-osiosta. Vanhan tavan mukaan kokeiluaika ryhmissä on tammikuussa kaksi (2) 
viikkoa, jonka jälkeen tehdään virallinen ryhmään ilmoittautuminen internetissä Tarmo-järjestelmässä ja samalla 

kausimaksusta tulostetaan lasku. Valmentajat tiedottavat ryhmissä, kun uusi kausi Tarmoon on avattu 

ilmoittautumisia varten. 
 

 

Muutoksia ryhmissä 
 

Northern Lightsissa siirretään ikäluokkien yläikärajaa yhdellä vuodella ylöspäin Suomen Cheerleadingliiton 
kilpailusääntöjen puitteissa alkaen vuodesta 2015. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevalle vuodelle ei tapahdu 

ikäluokkanousuja vaan tällä hetkellä vanhimmat juniorit (synt. 1999) ja vanhimmat minit (synt. 2002) jatkavat 
nykyisessä ikäluokassaan vuoden 2015 ajan.  

 

Zirkonit 2 –ryhmä saa oman nimen, harjoittelu tanssimineissä jatkuu kuten ennenkin. Jatkossa 
minitanssijat harjoittelevat kahdessa ryhmässä; Pidempään harrastaneet Zirkoneissa ja hiukan vähemmän aikaa 

harrastaneet ja nuoremmat tanssijanalut Serafiineissa. Molemmat ryhmät harjoittelevat kaksi kertaa viikossa, 
samojen valmentajien johdolla. Viikkoharjoitus on molemmille ryhmille sama, sunnuntain vuorolla ryhmät 

harjoittelevat peräkkäisillä vuoroilla. Vanhat tytöt jaetaan Zirkoneihin ja Serafiineihin tammikuun aikana ja harjoittelu 

uusissa ryhmissä aloitetaan helmikuussa, jonne asti koko koko ryhmä harjoittelee kaikki yhdessä Zirkonien vuoroilla. 
 

Aikuisten cheer-joukkueista c-joukkue Akvamariinit jää hetkeksi tauolle, odottamaan taas ikäluokan 
vaihdoksen jälkeen vuoden päästä aikuisten ikätasolle nousevia harrastajia. Toistaiseksi aikuisten joukkueista 

toiminnassa jatkavat vuonna 2015 Topaasit ja Timantit, jotka molemmat osallistuvat ikäluokkansa sm-tason 
kilpasarjoihin. 

 

Cheertanssin puolella toiminta laajenee yhdellä uudella ryhmällä, kun TanssiStartti-ryhmästä voi jatkaa 
TanssiJatko ryhmään. TanssiJatko harjoittelee kaksi kertaa viikossa ja osallistuu lajin kilpailutoimintaan halutessaan, 

joten myös naisten ja junioritanssin joukkueista voi siirtyä harrastamaan TanssiJatkoon mikäli perustanssitekniikan 
hionta on omissa tavoitteissa tulevana vuonna. TanssiJatko on suunnattu kaikille yli 12-vuotiaille seuran 

harrastajille ja kaikista ryhmäsiirroista keskustellaan ensin oman nykyisen ryhmän valmentajan kanssa. 

 
Jaoston toiminta laajenee vuonna 2015 ja uusia ryhmiä perustetaan sekä lasten että junioreiden ikäluokkiin. Entiset 

aloittelijaryhmät molemmissa ikäluokissa muuttuvat ensi vuonna pysyviksi D-tason harrasteryhmiksi eli Spinellit ja 
Beryllit eivät enää ole alkeisryhmiä, vaan osallistuvat lajin kilpatoimintaan oman halunsa mukaan. 

 
 

Paljon uutta uusille aloittelijoille!  
 
Mikäli tuttavapiirissä on cheerleadingista tai cheertanssista kiinnostuneita kavereita, kannattaa vinkata heille 

tammikuussa avautuvasta ilmoittautumisesta Northern Lightsiin alkeisryhmiin. Uusi vuosi tuo tullessaan paljon 
uusia ryhmiä: Uudet aloittelijaryhmät sekä lapsille että yli 12-vuotiaille, uusi tanssin alkeisryhmä TanssiStartti ja 

aivan uusia ActiveCheer-ryhmiä. Uudet cheer-alkeisryhmät ovat saaneet uudet nimet: CheerStartti minit ja 

CheerStartti juniorit. 
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ACTIVE CHEER –RYHMÄT KUTSUVAT HARRASTAMAAN! 
 
Northern Lights on valittu yhtenä neljästä suomalaisesta seurasta uuteen 
Suomen Cheerleadingliiton harrasteliikunnan pilottihankkeeseen. Pilotin 
myötä seurassa käynnistyy helmikuussa uusia harrastetason ActiveCheer 
–konseptin mukaisia ryhmiä kaksi: 9-12-vuotiaille ja 13-16-vuotiaille. 
ActiveCheer tähtää harrasteliikunnan lisäämiseen ja ryhmät on suunnattu 
aloittelijoille. Vinkaa kavereille uusista ryhmistä ja lue lisää tammikuussa 
seuran nettisivuilta! 
 

 
 

Maa-akrobatian lisäkurssit ja OpenGym käyntiin helmikuussa 
 
Maa-akrobatian lisäkurssit on suunnattu kaikille yli 12-vuotiaille harrastajille. Tulevana keväänä lisäkurssit on 

hajautettu eri päiville ja niitä järjestetään yhteensä neljä ryhmää (1-2, 3A, 3B ja 4). Uutena lisäkurssina 
käynnistyy yksi maa-akrobatiaryhmä 9-12-vuotiaille: MiniAkrossa hiotaan taitoja kohti juoksevia sarjoja ja 

volttiin päättyviä sarjoja, pääsyvaatimuksena MiniAkroon on flikki ilman apua tai pienellä avulla. Ryhmään mahtuu 

15hlö. Mikäli kysyntää on, perustetaan syyskaudelle lisää MiniAkro -ryhmiä myös muille maa-akrobatian taitotasolle. 
 

OpenGym –vapaaharjoitteluun voi varata paikan jälleen Tarmon kautta tammikussa ja OpenGym-vuorot 
käynnistyvät helmikuussa. Vuoroja on keväällä jokaisena päivänä ja vapaaharjoittelu on suunnattu kaikille yli 12-

vuotiaille seuran harrastajille. 

 
 

Seuran nettisivut uudistuvat  
 

Seuran sivut vaihtuvat uudelle alustalle ja nettisivujen ulkoasu muuttuu alkuvuoden aikana. Tammikuun 

uusien harrastajien ilmoittautumisen ajan pidetään vielä yllä vanhaa sivustoa, mutta uusia päivityksiä tehdään 
vanhalle nettisivustolle enää teknisistä syistä vain välttämättömimmät. Uusille sivuille tulevat vuoden 2015 

tapahtumakalenteri, päivitetyt joukkuekuvaukset ja paljon muuta ajankohtaista tietoa. Sivut julkaistaan tammi-
helmikuun taitteessa ja uusien sivujen sisältö täydentyy helmikuun aikana. 

 
 

Kilparyhmäläinen: Muista hankkia lisenssi! 
 
Kilparyhmissä harrastaville ajankohtaista on myös hankkia kilpailulisenssi vuodelle 2015, jotta voi osallistua 

joukkueen mukana kilpailutoimintaan. Kilpailulupa eli lisenssi on mahdollista hankkia vakuutuksettomana tai 
vakuutuksellisena. Muistathan, että harrastajia ei ole vakuutettu seuran puolesta ja mikäli ostat vakuutuksettoman 

lisensisn, tulee ooman vakuutuksesi kattaa cheerleading kilpaurheilulajina. Suosittelemme lisenssin mukana 

hankittavaa Pohjolan Sporttiturva-vakuutusta, sillä se on suunniteltu lajin harrastajien tarpeisiin soveltuvaksi.  
 

Lisenssin voi ostaessaan ottaa joko pdf-muotoisena omaan sähköpostiin tai mobiilikorttina puhelimeesi. 
Suosittelemme ottamaan pdf-lisenssikortin sähköpostiin, jotta lisenssikortti säilyy varmasti tallessa 

koko vuoden 2015 ajan! 

 
 

Iloista ja energistä kevätkautta kaikille seuran harrastajille! 


