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Tervetuloa uudet harrastajat 
 
Helmikuun aikana cheerleadingin ja cheertanssin ryhmissä on aloittanut reilu 100 uutta harrastajaa. Toivotamme 
lämpimästi tervetulleeksi kaikki uudet harrastajat! 
 
Akron lisäkursseilla muutamia vapaita paikkoja jäljellä 
 
Maa-akrobatian lisäkursseilla on muutamissa ryhmissä vielä paikkoja vapaana ja ryhmiin pääse vielä 
hyvin mukaan, vaikka ne ovat käynnistyneet kuun alussa! Tilaa on seuraavissa ryhmissä: tiistain taso 1-2B (4 
paikkaa), keskiviikon MiniAkro (3 paikkaa), keskiviikon taso 3 (5 paikkaa) ja torstain taso 4 (5 paikkaa). Lisäkursseille 
ilmoittaudutaan Tarmo-ilmoittautumisjärjestelmän kautta ja aloittaa voi ihan heti! Keväällä tehdään syksyn 
kisakautta varten suurin pohjatyö eri osa-alueiden taitojen oppimisessa, joten maa-akrobatian 
lisäkurssimahdollisuudet kannattaa hyödyntää nyt!  
 
Muista myös OpenGym–vuorot, joilla pääset vapaaharjoittelemaan tietyillä vuoroilla tiettyinä päivinä! OpenGym-
vuoroille ilmoittaudutaan kevätkaudelle Tarmo-järjestelmässä, nyt ei muuta kuin lisätreenit käyntiin ja buustia 
oppimiseen vapaaharjoittelusta. Linkki lisäkursseille ilmoittautumiseen: 
http://www.ratkaisupalvelu.fi/northernlights/ilmoittautuminen?sivu=haeRyhmia  
 
Muutama uusi aloittelija mahtuu vielä mukaan 
 
Mikäli kaveripiirissä on vielä sellaisia tyttöjä, joita uuden harrastuksen aloittaminen mietityttää niin lauantain upeisiin 
ActiveCheer –ryhmiin mahtuu vielä muutamia harrastajia tälle keväälle! Tilaa on niin lasten kuin 
junioreidenkin ryhmässä muutamia paikkoja. Viestiä saa lähettää eteenpäin, nyt kaikki kaveritkin liikkumaan 
mukavan harrastuksen pariin! 
 
Äitien ja isien ryhmä Rolling Stones kutsuu myös mukaan kaikki harrastajien vanhemmat liikkumaan 
kerran viikossa hyvään porukkaan. Rollarit on auki ympäri vuoden eikä mitään ennakkovaatimuksia taidon tai 
kunnon suhteen ole, joten tervetuloa mukaan kaiken ikäiset ja kuntoiset äidit, isät, mummot ja papat! 
 
Talviloma lähestyy 
 
Talvilomaa vietetään viikolla 10 ja tällöin myös halli on suljettu ja kaikki ryhmät ovat lomalla. 
Talvilomaviikko on maanantaista sunnuntaihin 2.-8.3.2015. Kilpailevien joukkueiden on mahdollista pitää 
talvilomansa alkaen jo edeltävästä viikonlopusta, jolloin näin toimivat ryhmät palaavat jo harjoittelemaan 
sunnuntaina 8.3. Tästä valmentaja informoivat niissä joukkueissa, joissa näin toimitaan ja mikäli olet epävarma 
kuinka omassa joukkueessasi viikon talviloma pidetään, kysy rohkeasti valmentajiltasi! Liikunnallista hiihtolomaa! 
 
Uudet nettisivut auki 
 
Jaoston nettisivuja on uudistettu helmikuun aikana ja uudet sivut on nyt avattu. Sivuston toiminta-alusta on 
vaihdettu, sivujen linkityksiä sekä käytettävyyttä on selkiytetty ja sisältöjä päivitetty. Nyt etusivun vasemmasta 
laidasta löytyvät mm. suorat pikalinkit Tarmo-ilmoittautumisjärjestelmään sekä seuravaatteiden verkkokauppaan! 
 
Myöhemmin kevään aikana luvassa on valmentajaesittelyitä ja muuta päivittyvää sisältöä, joten kannattaa käydä 
aikajoin piipahtamassa myös nettisivuilla. Myös seuran yleistiedotteet tullaan julkaisemaan tiedotteet-
osiossa. Yleistiedotteissa on koko jaostoa koskevia yleisiä tiedotusasioita ja niitä ei lähetetä suoraan harrastajien 
sähköposteihin, vaan ne voi käydä halutessaan jatkossa lukemassa jaoston nettisivuilta. 
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Ajankohtaista jaostossa 
 
Tammikuun puolessa välissä jaostossa aloitti määräaikaisessa työsuhteessa osa-aikainen valmennuskoordinaattori. 
Valmennuskoordinaattorin tehtäviin valittiin seuran oma kasvatti Niina Keskinarkaus. Niinan työaika on 
tiistaista torstaihin viikoittain ja hänen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta niina.keskinarkaus@northernlights.fi. 
Valmennuskoordinaattorin työ koostuu hallinnon- ja toimistotehtävistä liittyen valmentajistoon ja valmennuksen 
kehittämiseen, lisäksi Niina on mukana lasten joukkueiden ohjaustiimeissä ja vastaamassa maa-akrobatian 
lisäkursseista kevätkaudella. Toivotamme Niinan lämpimästi tervetulleeksi Northern Lightsiin työtehtävien merkeissä! 
 
Jaostojohtokunta on järjestäytynyt vuodelle 2015 helmikuun kokouksessaan. Cheerleading-jaoston 
omaan johtokuntaan valitaan aktiivisia luottamustoimisia henkilöitä vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenet 
vastaavat vuosittain erikseen nimetyistä vastuualueistaan, järjestävät tapahtumia ja ovat mukana niin jaoston 
kehittämisessä kuin arkipäivän toiminnoissa. Jaostojohtokunnan toiminnasta vastaa puheenjohtaja Katriina Oilinki, 
sähköposti katriina.oilinki@northernlights.fi. 
 
Johtokunta koostuu vuosittain neljästä kahdeksaan jäsenestä, jotka edustavat neljää eri jaoston toiminnanalaa: 
Urheilijaedustajat, luottamustoimisten valmentajien edustajat, vanhempien edustajat ja muut seura-aktiivit. 
Jaostojohtokunnan jäsenet, heidän vastuualueensa johtokunnassa ja edustamansa toimialueet ovat seuraavat: 
 
Jäsen  Vastuualue    Edustaja     
Katriin Oilinki  puheenjohtaja    
Jonna Laihiainen varapuheenjohtaja ja Active Cheer -hankevastaava valmentajaedustaja 
Heta Karsi  lisenssivastaava   valmentajaedustaja 
Anni-Sofia Heikkilä sihteeri    seura-aktiivi 
Kati Moilanen  varusteet ja varasto   vanhempien edustaja 
Jenni Mertaniemi tapahtumavastaava   urheilijaedustaja 
Krista Tornberg tapahtumavastaava   urheilijaedustaja 
Hanna Mattila  jäsen    seura-aktiivi 
 
Ajankohtaista hallilla 
 
Halli ei ole avoinna muille kuin jaoston harrastajille ja heidän vanhemmilleen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaverit ja sukulaiset eivät voi automaattisesti saapua hallille katsomaan harjoituksia tai odottamaan harrastajaa, 
vaan jokaisesta vierailijasta tulee kysyä erillinen lupa omalta valmentajalta, saavatko he tulla seuraamaan 
harjoituksia. Haluamme antaa kaikille joukkueille treenirauhan ja siksi halli on suljettu ulkopuolisilta vierailijoilta, 
jotka eivät ole seuran jäseniä. Ainoan poikkeuksen tekevät pienten lasten ryhmät, joissa vanhemmat voivat olla 
mukana treenisalissa valmentajien ohjeistuksen mukaan tai odotella harjoituksien ajan odottelutilassa tai käytävällä. 
Junioreiden ja aikuisten joukkueissa lupa vierailijalle on kysyttävä hyvissä ajoin ja harjoituksia seuraamaan tulevat 
luvan saaneet henkilöt myös ovat salissa seuraamassa ystävänsä harjoituksia koko harjoituksen ajan eli 
oleskelutiloja ei ole tarkoitettu ulkopuolisille, vaan ainoastaan oman jaoston harrastajat voivat yläkerran tilassa 
oleskella. 
 
Muistathan, että pukukoppiin ei tule jättää harjoituksien ajaksi arvotavaroita. Toisin sanoen korut, 
lompakot, avaimet, kännykät ja omasta mielestäsi muut arvokkaat tavarat laitetaan treenilaukkuun ja treenilaukku 
otetaan mukaan harjoituksien ajaksi saliin. Myöskään puhelimia ei saa jättää latautumaan pukukopin pistokkeisiin 
treenien ajaksi. Saleissa on varattu laukkulokerot laukuille, jossa ne säilyvät hyvin treenien ajan. Omat kengät 
kannattaa myös nimikoida selvästi, sillä suosituimpia kenkiä joita useilla on, menee helposti sekaisin kun kiireessä 
hallilta lähdetään: Katsothan siis myös tarkasti lähtiessäsi, että jalkaan sujahtavat omat eikä kaverin kengät! 
 
Salisäännöt löytyvät myös alakerran pääkäytävältä ja yläkerran odottelutilasta. Ohi kulkiessasi lukaisehan 
salisäännöt läpi vielä muistin virkistyksenä! Muun muassa eväiden syönti on kiellettyä muualla kuin yläkerran 
odottelutilassa ja laitathan aina kaikki roskat roskiin, näin halli pysyy siistinä. 
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Onko ilmoittautuminen joukkueeseen  
Tarmossa jo kunnossa? 
 
Kaikkien harrastajien tulee ilmoittautua läsnäolevaksi omaan joukkueeseensa Tarmo-
ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Kaikissa ryhmissä on kokeiluaikaa kaksi viikkoa, jonka jälkeen tulee tehdä 
ilmoittautuminen. Samalla ilmoittautumisen yhteydessä Tarmosta tulostetaan kausimaksulasku. Huomioi, 
että lasku pitää tulostaa itse kun se ilmestyy ruudulle sen jälkeen, kun olette tehneet ilmoittautumisen loppuun: 
Tässä vaiheessa sen voi näytöltä tulostaa itselleen paperisena tai tallettaa omalle koneelleen maksua varten. 
Tarmo-järjestelmään pääset suoraan nettisivuilta, etusivun vasemman laidan pikalinkistä tai menemällä osoitteeseen 
http://www.ratkaisupalvelu.fi/northernlights/ilmoittautuminen. 
 
Seurakauppaan tulossa uutta 
 
Seurakauppaan on tulossa kevään aikana myyntiin pitkästä aikaa jaoston tuulipuku, jota on odotettu ja 
toivottu jo useampi vuosi! Puvun koot on saatavilla lapsille ja aikuisille, lisäksi puvusta on unisex- ja naisten mallit. 
Lisäksi seuravaatteiden mallistoon ovat kevään mittaan tulossa nilkkapituiset mustat treenitrikoot sekä 
tummansiniset alusshortsit kisajoukkueiden harrastajille laitettavaksi kisapuvun alle. Seurakaupan tuotteista vastaa 
tamperelainen Teamstore ja esimerkiksi kaikki trikoot ja topit ovat täysin kotimaista laatua, tamperelaisen Mia-
tuotteen valmistamia tuotteita. Pikalinkki seurakauppaan löytyy nettisivujen vasemmasta laidasta etusivulta, käyhän 
katsomassa ja hanki itsellesi jaoston viralliset treeni- ja edustusvaatteet! 
 
Muistathan myös seuravaatteita käyttäessäsi seuravaatteiden etiketin: Seuravaatteissa edustat aina itsesi 
lisäksi seuraasi, joukkuettasi ja lajia, joten muistathan käyttäytyä sen mukaisesti. Hyvät käytöstavat ja 
sporttinen olemus kuuluvat automaattisesti seuravaatteiden kanssa päälle puettavaksi. Käyttäydy asiallisesti ja 
ystävällisesti kaikkia kohtaan, muista kilpailupaikoilla kannustaa myös muiden seurojen joukkueita. Edistämme 
urheilullista asennetta ja terveitä elämäntapoja, siksi kaikenlainen päihteiden käyttäminen tai päihtyneessä seurassa 
seuravaatteet päällä esiintyminen on kiellettyä. 
 
Seurakaupan suora osoite on http://northernlights.joukkueelle.fi/  
 
  
 

Iloista ja energistä kevättalvea kaikille harrastajille ja koteihin! 


