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Northern Lights / cheerleading 

YLEISTIEDOTE ELOKUU 2015 
 

 
Tiedote 3/2015 
 
 
Syksy saapuu ja kilpailukausi alkaa 
 

Jo harrastavien kilparyhmät ovat käynnistyneet elokuun alussa ja kova tohina syksyn kilpailukauteen 

valmistautumiseen on aloitettu.  
 

Syyskausi on nyt myös avattu Tarmo-ilmoittautumisjärjestelmään. Kaikkien vanhojen harrastajien tulee 
ilmoittautua läsnäolevaksi omaan joukkueeseensa Tarmo-ilmoittautumisjärjestelmän kautta elokuun 

loppuun mennessä. 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 näyttöruudulle sen jälkeen, kun olette tehneet ilmoittautumisen loppuun: Tässä 

vaiheessa sen voi tulostaa itselleen paperisena tai tallettaa omalle koneelleen maksua varten. Ethän siis tee 
ilmoittautumista sellaisella laitteella, jossa et voi tallettaa tai tulostaa kausimaksulaskua. 

 
Tarmo-järjestelmään pääset suoraan seuran nettisivujen kautta, etusivun vasemman laidan pikalinkistä tai 

menemällä osoitteeseen http://www.ratkaisupalvelu.fi/northernlights/ilmoittautuminen .  

 
Kausimaksun maksuehdot löytyvät Tarmosta tai suoralla linkillä osoitteesta 

http://cheer.northernlights.fi/@Bin/363615/NL_kausimaksun_maksuehdot.pdf . 
 

Uudet aloittelijat ja harrastajat saapuvat syyskuussa 
  
Taas saamme toivottaa tervetulleeksi hiukan yli 100 uutta harrastajaa syyskuun ensimmäisellä 

viikolla, se jos mikä on mahtavaa!  Muistetaan opastaa ja auttaa kaikkia uusia tulokkaita hallilla ensimmäisten 
viikkojen aikana, jotta oikeat treenisalit löytyvät jokaiselle ja että kaikki ensimmäisiä kertoja hallilla vierailevat 

löytävät pukukopit ja odottelutilat!  

 
Muutamissa uusia harrastajia ottavissa joukkueissa on vielä paikkoja vapaana uusille aloittajille, joten jos 

lähipiiristä löytyy ystäviä, kavereita ja sukulaisia joita uusi liikuntaharrastus voisi kiinnostaa, niin 
Northern Lightsin ryhmiä saa mainostaa! Tilaa on muutaman paikan verran vielä cheer-joukkueista Opaaleissa, 

Smaragdeissa, CheerStartti junioreissa, Active Cheer junioreissa, Rollareissa ja Rapiksissa. Tanssipuolella mukaan 
mahtuu vielä TanssiStarttiin (yli 12-vuotiaat) ja HipHopCrew’n matkaan (yli 15-vuotiaat)! 

 

Lisäkursseilta lisää tehoja syksyn maa-akron harjoitteluun! 
 

Maa-akrobatian lisäkursseilla on vielä paikkoja vapaana syyskaudelle. Ilmoittautuminen lisäkursseille on 
avautunut elokuun puolivälissä ja kurssit alkavat syyskuun ensimmäisellä viikolla. Maa-akrobatia 1-2B ja MiniAkro B 

ovat jo täynnä, mutta muille kursseille on vielä muutamia paikkoja vapaana – Ilmoittaudu heti mukaan! Kisakauden 

alkaessa maa-akrobatian lisäkurssimahdollisuudet kannattaa hyödyntää heti, sillä kisaohjelman akroihin hiotaan nyt 
varmuutta ja tottakai opitaan vielä viimeisiä uusia taitojakin ohjelmiin syksyn aikana!  

 
Muista myös OpenGym–vuorot, joilla pääset vapaaharjoittelemaan tietyillä vuoroilla tiettyinä päivinä! OpenGym-

vuoroille  ilmoittaudutaan myös Tarmo-järjestelmässä, joten nyt ei muuta kuin lisätreenit käyntiin ja buustia 

oppimiseen vapaaharjoittelusta.  
 

Linkki lisäkursseille ilmoittautumiseen: 
http://www.ratkaisupalvelu.fi/northernlights/ilmoittautuminen?sivu=haeRyhmia 
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Kauan odotetut upeat tuulipuvut ovat nyt tilattavissa! 
 

Seurakaupasta on nyt tilattavissa myös laadukas seuran virallinen 
Reecen tuulipuku: 

  
 Tuulipuvusta voi tilata eri koon takista ja housuista. 

 Malleja on kaksi erilaista: Unisex (kuvassa vasemmalla) ja ladyfit. 

 Koot unisex: 116-164cm ja S-XXL ja koot ladyfit: XS-XL 

 Unisex aavistuksen löysempi ns. perusmalli (josta löytyy lasten 

senttikoot ja myös koot miehille), ladyfit on vyötäröltä 

muotoonleikattu. 
 Koko tuulipuku 90e (takki 50e ja housut 40e) 

 

Oikean tuulipuvun koon löytämiseksi Taskilan hallilla on 
sovituskoot puvuista (unisex 152cm ja ladyfit S), joita 

valmentajien johdolla voi sovittaa treenien yhteydessä. 

Huomio! Tuulipukujen toimitusajat ovat noin 2-3 viikkoa, joten puku 
kannattaa tilata elokuun aikana tai mahdollisimman pian, jotta se 

on käytössä jo kauden ensimmäisissä kilpailuissa. 
 

Uusina varusteina seurakauppaan ova tulleet nilkkapituiset 
treenileggarit ja mikroshortsit, jotka käyvät cheer-puolelle 

pukupikkareiksi ja treenihousuksi, ja tanssipuolelle treenihousuiksi. 

Pitkät trikoot (väri musta) painatuksella 33e ja mikrot (väri 
tummansininen) ilman painatusta 19e. Eikä saa unohtaa seuran T-

paitaa, se viimeistelee kokonaisuuden! 
 

Tilaukset tehdään osoitteessa: 

http://northernlights.joukkueelle.fi ja sivulle pääsee myös 
seuran nettisivuilla etusivulla olevasta pikalinkistä! 

 
Muistathan myös seuravaatteita käyttäessäsi 

seuravaatteiden etiketin: Seuravaatteissa edustat aina itsesi 

lisäksi seuraasi, joukkuettasi ja lajia, joten muitathan 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. 
 

Oulussa järjestetään yksi Suomen suurimmista lajin kilpailuista marraskuussa,tule talkoisiin! 
 

Northern Lights ry järjestää yhteistyössä Suomen Cheerleadingliiton kanssa Cheerleadingin SM-

karsintakilpailut 7.-8.11.2015 Ouluhallissa. SM-karsintakilpailuissa kilpaillaan pääsystä lajin vuotuiseen 
päätapahtumaan, Cheerleadingin SM-finaaliin, joka järjestetään vuosittain joulukuussa Helsingissä. Pääsystä SM-

finaaliin kilpailee arviolta yleensä noin 1300-1500 cheerleaderia ympäri Suomea. SM-karsintakilpailuissa voi nähdä 
kattavan läpileikkauksen suomalaisesta cheerleadingistä – ja tietysti paikalla ovat myös Suomen huippujoukkueet! 

 

Julkaisemme alkusyksystä talkootiedotteen, joka jaetaan kaikkien harrastajien koteihin. Kaipaamme 
vapaaehtoisia talkoolaisia mitä erinäisimpiin töihin niin tapahtuman valmisteluun kuin kisapaikalle, 

ruokailu- ja koulumajoitusvalvojista lipunmyyjiin ja järjestysmiehiin. Kun saatte tiedotteen, katsokaa 
millaisiin tehtäviin apua kaivataan ja ilmoittautukaa mukaan sankoin joukoin! Talkoolaiset saavat lämpimän lounaan 

kerran päivässä, kahvia ja pientä välipalaa taukotilassa talkoopäivän aikana sekä staff-T-paidan. 
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Mainosmyynti SM-karsintakilpailuihin avataan elo-syyskuun vaihteessa 
 
SM-karsintailpailuihin myydään mainostilaa käsiohjelmaan ja areenalle. Mainosmyyntikampanjaan voivat ottaa osaa 

myös kaikki NL:n joukkueet, jotka voivat halutessaan kilpailla mainospaikkojen myynnissä. Eniten mainoksia 

myynyt joukkue palkitaan stipendillä, jonka arvo on 20% joukkueen myymien mainospaikkojen 
kokonaisarvosta! Stipendin voi käyttää vaikkapa joukkueen omiin kisamatkakuluihin myöhemmin kisakaudella. Nyt 

kannattaa tulla mukaan myymään mainoksia kisojen käsiohjelmaan ja areenalle! 
 

 
Muistutuksia hallilla kävijöille 
 

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 ainostaan 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 muuta 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 ja 

ulkotakit kannattaa nimikoida selvästi, sillä suosituimpia kenkiä joita useilla on, menee helposti sekaisin kun kiireessä 
hallilta lähdetään: Katsothan siis myös tarkasti lähtiessäsi, että ulkotakki on omasi ja 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. 

 
 
”Valmentajien Vaihtoviikot”  tulevat taas! 
 
Valmentajien Vaihtoviikot pyörähtävät käyntiin viikolla 44, heti syyslomaviikon jälkeen! Valmentajat vierailevat 

koko viikon ajan muiden kuin omien joukkueidensa treeneissä hiomassa joukkueiden kisa- ja 
näytösohjelmia sekä tutustumassa uusiin joukkueisiin ja harrastajiin! Jännittäviä treenejä on siis luvassa, 

kukakohan juuri teidän joukkuetta tulee valmentamaan? Sen näkee, kun Valmentajien Vaihtoviikot alkavat! 

 
  

 

Energistä ja liikunnallista syyskautta kaikille harrastajille ja koteihin! 


