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Kevätkausi lähenee loppuaan 
 
Kevätkausi on perintesesti cheerleadingissä ns. off-season eli harjoituskausi, jolloin valmistaudutaan syksyn 
kilpailukauteen. Useat kilpailevat joukkueet testaavat jo ohjelmarunkoaan myös kevätkauden loppupuolella 
järjestettävissä kilpailuissa ja tietysti koko seura odottaa perinteistä Kevätnäytöstä, joka järjestetään lauantaina 
16.5. Kastellin Monitoimitalolla. Tässä tiedotteessa kevätkauden päättymiseen ja kesäkauteen liittyviä asioita! 
 
Kevätnäytöksessä paljon uudistuksia 
 
Seuran perinteinen Kevätnäytös järjestetään lauantaina 16.5. Kastellin Monitoimitalolla, osoite 
Sairaalanrinne 5. Paikka siis vaihtuu muutaman vuoden jälkeen takaisin Oulun keskustan tuntumaan, kun 
Monitoimitalo on vihdoin valmistunut. Tilat ovat uudet ja todella tilavat: Katsojia mahtuu saliin noin 1200 ja 
aulatiloissa mahtuu myös hyvin odottelemaan näytöksen alkua. Tälle vuodelle näytöksessä on monta muutakin 
uudistusta: 
 
Useamman vuoden jälkeen testataan taas lippujen ennakkolipunmyyntiä Kevätnäytökseen. Ennakkoon 
pääsylipun voi käydä hankkimassa Taskilan hallin pääkäytävältä seuraavina aikoina näytösviikolla 
tiistaista keskiviikkoon 12.–13.5 klo 17.00–19.00 välillä. Lippujen hinnat ennakkoon ostettuna aikuiset 10€ 
ja alle 12-vuotiaat 6€. Varaathan käteistä mukaan ja mielellään tasarahan, sillä käytössä ei ole maksupäätettä ja 
vaihtorahaa on rajoitetusti. 
 
Näytöspäivänä ovelta ostettaessa aikuiset 12€ ja alle 12-vuotiaat 7€. Alle 5-vuotiaat ilmaiseksi istuessaan 
vanhemman sylissä. Numeroituja paikkoja ei edelleenkään tapahtumassa ole, ovet saliin avataan 30min ennen 
näytöksen alkua. 
 
Hienoja uutisia on vielä lisääkin sekä näytösvieraille että esiintyjille: Ensimmäistä kertaa Kevätnäytöksestä on 
mahdollista tilata näytös-DVD, joka sisältää kaikki upeat näytösohjelmat! DVD:n kuvaa ja tuottaa Double Deuce 
Productions & Saha Prod. DVD:n voi ennakkotilata verkosta hintaan 15e/kpl (hinta voimassa 16.5. saakka, jonka 
jälkeen jälkitoimitukset 20e/kpl).  
Tilaa näytös-DVD ennakkoon osoitteesta: http://www.sahaprod.com/northernlights2015.html 
 
Joukkueet myös kuvataan näytöksen yhteydessä ammattikuvaajan toimesta. Jokaiselle joukkueelle on 
määritelty näytöspäivälle oma kuvausaika, kuvaukset hoitaa koulu- ja ryhmäkuvausten ammattilainen Express Kuva 
ja joukkuekuvan voi myös jokainen harrastaja ostaa itselleen muistoksi. Kuvauksen lupalaput ja Express 
Kuvan hintatietoja joukkuekuvasta jaetaan harrastajien koteihin lähipäivinä harjoituksissa. Tällä kertaa ei ole 
muotokuvien (yksilökuvien) kuvausta, vaan ainoastaan joukkuekuva. 
 
Kevään kilpailut lähestyvät 
 
Suomen Cheerleadingliitto järjestää kevään lopussa kaksi kilpailutapahtumaa, May Madness -kilpailut 23.–
24.5.2015 Vantaalla ja Summer Cheer Cupin 13.–14.6.2015 Powerparkissa, Alahärmässä. 
 
May Madness -kilpailuun osallistuvat Topaasit naisten SM-sarjaan, Kristallit ja Helmet junioreiden SM-sarjaan, 
Junioritanssi Tanssi yhdistetty-sarjaan, Beryllit juniorit aloittelijat -sarjaan ja Spinellit ihan ensimmäistä kertaa minit 
aloittelijat -sarjaan. Toivotamme kaikille roppakaupalla onnea kilpailuihin! 
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Summer Cheer Cup -kesäkilpailussa puolestaan kisaavat lasten joukkueista Rubiinit ja Safiirit minit cheer -
sarjassa, Serafiinit ja Zirkonit minit tanssi -sarjassa, Ametistit juniorit edistyneet -sarjassa ja mukana on tietysti myös 
HipHopCrew, joka tanssii hiphop-sarjassa. Myös Summer Cheer Cupiin lähteville toivotamme lykkyä pyttyyn ja iloista 
kisapäivää! 
 
Tulevana viikonloppuna kilpaillaan 10.5.2015 myös Suomi-Ruotsi Maaottelu, joka tänä vuonna 
järjestetään Nyköpingissä, Ruotsissa. Siellä Suomea edustavat Timantit naisten cheer-sarjassa sekä Naisten tanssi ja 
Tanssijatko tanssisarjassa. Lisätietoja Maaottelusta täältä: http://www.finn.cheer2015.se/competition-times-4/. 
Onnea ja iloa kisalattialle! 
 
Kevätkauden päättyminen ja tekemistä kesälle lisäkursseilta ja Open Gym -vuoroista 
 
Kevätkausi päättyy kilpailevilla joukkueilla sunnuntaihin 14.6. Pienten lasten joukkueilla (Opaalit ja 
Smaragdit), kaikilla startti- ja alkeisjoukkueilla, lisäkursseilla sekä ei-kilpailevilla harrasteryhmillä kevätkausi 
päättyy toukokuun loppuun 31.5. 
 
Kesällä hallilla järjestetään maa-akrobatian tiiviskursseja ja heinäkuussa kaikille yli 12-vuotiailla on mahdollisuus 
vapaaharjoitteluun kesän Open Gym -vuoroilla. 
 
Suuren suosion saaneita maa-akrobatian ryhmiä jatketaan kesäkurssien muodossa vielä kesäkuussa! 
Maa-akron tiiviskurssit pyörivät juhannuksen jälkeisellä viikolla tiistaista torstaihin 23.–25.6. cheer-
salissa ajalla 15.00–19.00. Kesäkuun tiiviskurssiin kuuluu opetusta pienryhmässä (max. 15hlö) kolmena päivänä 
tiistaista torstaihin 45min/pvä ja ryhmiä on tasoille 1-3 ja miniakrot 1-2. Kolmen päivän tiiviskurssin hinta on 
20€/hlö. Kesäkurssien ilmoittautuminen avataan toukokuun lopulla Tarmo-järjestelmään, muista ilmoittautua ja hio 
kesän aikana akrot kuntoon! Ryhmä käynnistyy, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 6hlö/ryhmä. 
 
OpenGym on valvottu vapaaharjoitteluvuoro, joka on tarkoitettu kaikille yli 12-vuotiaille seuran harrastajille (juniori- 
ja aikuisten joukkueissa harrastaville sekä vanhimmille mineille). Open Gym -vapaaharjoitteluvuorot 
järjestetään ajalla 29.6.–31.7.2015 Taskilan hallilla kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin. 
Vuorolla on mahdollisuus harjoitella määrätyillä hallivuoroilla lajitaitoja cheermatolla ja tanssiparketilla, sisätiloissa ja 
valvotusti. OpenGym -vuorolla ei ole opetusta, mutta kaikki vuorot ovat valvottuja seuran ohjaajien toimesta. Voit 
harjoitella oman mielesi mukaan hyppyjä, ilma- ja maa-akrobatiaa tai venytellä, kuntoilla tai tanssia. OpenGym-
vuorot on tarkoitettu ainoastaan seuran omille harrastajille, jotka ovat ostaneet OpenGym-harjoitteluoikeuden. 
Varaudu tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytesi: Vuoron valvoja voi pyytää todistamaan henkilöllisyyden. 
OpenGym heinäkuulle maksaa 40€/hlö ja sinne ilmoittaudutaan Tarmo-järjestelmän kautta. Ilmoittautuminen alkaa 
toukokuun lopussa! 
 
Kesä päättyy perinteiseen Kesäleiriin! 
 
Northern Lights kutsuu kaikki mini- ja junioriharrastajat seuran perinteiselle NL Cheer Camp – 
kesäleirille 31.7–2.8.2015 Taskilan hallille, tervetuloa! Leirille voivat osallistua kaikki seuran 8-16 – vuotiaat 
harrastajat. Leirin hinta on 95 €/hlö, johon sisältyy leirin ohjelma, opetus, materiaalit ja ruokailut. Lisäksi kaikki 
osallistujat saavat leirilahjan. 
 
Leiriä pidetään päiväleirinä alkaen perjantaina 31.7 klo 17.00 ja päättyen sunnuntaina 2.8. klo 14.30 alkavaan 
loppunäytökseen, jossa vanhemmille esitetään leiriohjelmat. Cheerleading-taitoja leirillä opettavat oman 
seuran koulutetut valmentajat sekä yhtenä päivänä pitkään naisten edustusjoukkue Timanteissa 
treenannut demoryhmä! Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät liitteenä olevasta infokirjeestä. 
Ilmoittautumiset perjantaihin 12.6.2015 mennessä linkistä löytyvällä ilmoittautumislomakkeella, muista lukea 
ilmoittautumisohjeet ja info huolellisesti! Ilmoittaudu ajoissa, sillä paikkoja suositulle leirille on rajoitetusti. 
 
Leirikutsu, ilmoittautumisohjeet ja -lomake löytyvät seuran nettisivuilta osoitteesta: 
http://cheer.northernlights.fi/?x255264=300366 . 
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Ajankohtaista hallilla ja jaostossa 
 
Naisten B-joukkue Topaasit järjestävät hallilla kahvion sunnuntaina 31.5. ja keräävät varoja omaan 
kilpailutoimintaansa. Tervetuloa silloin kahvittelemaan - Muista varata pikkurahaa mukaan! 
 
Kesä saapuu ja samalla saapuvat harmittomat kukkakärpäset, joita ilman kuitenkin haluamme olla. Viime kesästä 
viisastuneena muistutetaan taas, että omia eväitä ei saa syödä missään muualla kuin yläkerran odotustilassa eli 
mihinkään alakerran roskakoreihin ei saa heittää ruoantähteitä ym., jotka houkuttelevat puoleensa kukkakärpäsiä.  
 
Syyskauden alku  
 
Syyskausi alkaa kilpailevilla joukkueilla alkaen maanantaista 3.8.2015. Mikäli olet kilpailevat ryhmän 
jäsen, etkä pääse mukaan vielä elokuun alun harjoituksiin, muistathan ilmoittaa siitä omalle valmentajallesi. 
Syyskauden tapahtumia näet jo seuran nettisivuilta kalenterista, osoitteesta: http://cheer.northernlights.fi/kalenteri/. 
 
Kevään CheerStartti- ja Active Cheer -ryhmäläiset sekä TanssiStarttilaiset voivat valita, haluavat 
jatkaa syyskaudella samassa ryhmässä vai siirtyä muihin ryhmiin harrastamaan (harjoitukset jo 
kilpailevissa ryhmissä vähintään 2krt/vko). Omat valmentajat kertovat tästä kevään viimeisten viikkojen 
harjoituksissa enemmän ja kaikki halukkaat sijoitetaan syyskaudelle uusiin ryhmiin. Minkäänlaisia joukkueenjako-
harjoituksia ei kesken vuoden järjestetä (joukkueenjako-harjoitukset ovat ainoastaan joulukuussa), vaan valmentajat 
sijoittavat harrastajat Startista ja AC-ryhmistä tarvittaessa eteenpäin. 
 
Pienten lasten ryhmät, startti- ja alkeisryhmät sekä lisäkurssit käynnistyvät 31.8.2015 alkaen. 
Ilmoittautuminen starttiryhmiin avataan jälleen elokuun alussa. Syyskauden starttiryhmät ovat perinteisesti tulleet 
täyteen ennätysajassa, joten mikäli tiedät uusia cheerleadingin aloittamisesta kiinnostuneita kavereita, muista 
vinkata heille ilmoittautumisesta! Uusien ilmoittautuminen sähköpostitse avataan ja ilmoittautumisohjeet 
julkaistaan seuran nettisivuilla maanantaina 3.8. Kannattaa olla vikkelä, sillä ryhmät täyttyvät nopeasti! 
  

 

Hyvää kevätkauden loppua ja mukavaa kesän odotusta kaikille! 


