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Toimintavuosi päättyy ja uusi kausi alkaa 
 
Niin vain on aika paketoida vuosi 2015 ja rauhoittua joululomalle. Ja millainen vuosi meillä yhdessä 
olikaan! Huikeita onnistumisia niin treenisaleilla kuin kilpailuissakin, uusia taitoja, iloa ja naurua – 
sekä tietysti sitä tärkeintä eli liikunnan riemua cheerleadingin parissa. Haluammekin tässä vaiheessa 
kiittää lämpimästi kuluneesta vuodesta kaikkia harrastajia, valmentajia, joukkueenjohtajia, seura-
aktiiveja, kotiväkeä ja yhteistyökumppaneitamme - Upea vuosi takana ja vielä hienompi edessä! Tässä 
tiedotteessa luettavissa loppukauden tapahtumista ja uuden kauden alkuun liittyvää asiaa. 
 

Syksyn kilpailukauden kohokohtia 
 
Syksyn kilpailukaudella joukkueemme kilpailivat huiman määrän kotimaisissa kilpailuissa ja onnistumisia ja hyviä 

sijoituksia matkasi linja-autoissa kotiin roppakaupalla, onnea kaikille harrastajillemme hyvistä sijoituksista ja 
kilpailukokemuksista! 
 
Edustusjoukkueiden osalta syyskauden kohokohdiksi nousivat lasten edustusjoukkueiden Safiirien ja 
Zirkoneiden tuplamestaruus lasten vuoden pääkilpailuissa, Super Cheer –tapahtumassa Vantaalla 
marraskuussa. Molemmat joukkueet voittivat omien lajiensa sarjat jo toista vuotta peräkkäin! Tuplamestaruus oli jo 
kertaalleen otettuna ensimmäinen laatuaan, sillä koskaan sekä cheerleadingin että cheertanssin mestaruus ei ole 
mennyt samaan seuraan. Jatkoimme historian tekemistä siispä toistamiseen, kun molemmat joukkueet jatkoivat 
vahvoja esityksiään myös tänä vuonna napaten tuplamestaruuden jo toiseen kertaan! 
 

Muita kohokohtia olivat selkeästi juniorijoukkueidemme Kristallien ja Helmien läpimeno marraskuun SM-
karsinnasta SM-finaaliin, sillä molemmat joukueet olivt edellisellä kaudella finaalista pois sekä mallikkaat SM-
finaalisuoritukset. Edelleen sokerina pohjalla naisten tanssijoukkue taituroi joulukuussa SM-finaalin matolla 
SM-pronssin arvoisesti ja Junioritanssi nappasi itselleen SM-hopeaa. Junioritanssille on lisäksi Suomen 

Cheerleadingliitto myöntänyt ensi vuodelle EM-edustuspaikan, Euroopan mestaruus –kilpailut käydään 2.-3.7.2016 
Wienissä Itävallassa. Onnittelut! 
 

Harrastajien kausi päättyi Joulujuhlaan 
 

Northern Lightsissa vietettiin perinteistä harrastajien Joulujuhlaa sunnuntaina 13.12. Taskilan hallilla. 
Joulujuhlassa katseltiin joukkueiden itse valmistamia ohjelmia, juotiin glögiä ja mehua, syötiin 
pipareita ja tietysti palkittiin Vuoden Jalokivi jokaisesta joukkueesta sekä julkistettiin jokaisen 
joukkueen Vuoden Joukkuekaveri -äänestyksen tulokset. 
 

Vuoden Jalokiven valitsevat vuosittain kunkin joukkueen valmentajat joukkueelleen kertomillaan kriteereillä ja 
Vuoden Joukkuekaverin äänestävät joukkueen jäsenet keskuudestaan. Vuoden joukkuekaverilla on hurja spiritti, hän 
tsemppaa muita ja on kaikkien kaveri. Kaikkien joukkuekaveriäänestyksen voittajien ja vuoden jalokivien nimet 
löydät seuran sivuilta osoitteesta: http://cheer.northernlights.fi/?x255264=422676 
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Valmentajien kauden päätöksessä palkittiin Vuoden Valmentaja ja ValkkuAwards-
äänestyksen menestyjiä 
 
Valmentajien Jouluruokailussa syötiin hyvin, jaettiin valmentajien joululahjat, julkaistiin kuluneen syyskauden 
ValkkuAwards -äänestyksien tulokset ja palkittiin Vuoden Valmentaja 2015. ValkkuAwards kokoaa joka kauden 
päätteeksi valmentajien äänestystulokset yhteen: Valmentajat äänestävät keskuudestaan Most Spirited Coach -
valmentajan, joka kannustaa oman joukkueensa lisäksi myös kaikkia muitakin, luo tiivistä yhteishenkeä treenisalilla 

ja sen ulkopuolella, auttaa jokaista ja toimii tsempparina missä vain ja milloin vain. Lisäksi valmentajat äänestävät 
kauden huikeimmin kehittynyttä joukkuetta niin harraste- kuin kilpapuoleltakin. 
 
Syyskaudella äänestettiin kokonaista valmentajatiimiä: Most Spirited Coaching Team on tänä syksynä 
selkeällä 31% äänimäärällä Safiirien valmennustiimi Iida, Janina ja Laura, paljon onnea! Toiseksi 
äänestyksessä kiri Serafiinien ja Zirkoneiden valmentajatiimi 12% äänimäärällä eli Saara, Emmi, Annu ja Heli K. 
 
Huikein Kehitys Joukkueella -äänestyksessä valmentajat ovat äänestivät jälleen syyskauden kehittyneimmät 
joukkueet. Harrastejoukkueiden äänestyksen voiton vei toista kautta peräkkäin äitien ja isien joukkue 

Rolling Stones huikealla 59% äänienemmistöllä, onnea! Toiseksi ylsi TanssiStartti 18% äänimäärällä. 
 
Kilpajoukkueiden keittyneimmäksi äänestettiin C-minit Jadet 37% äänimäärällä, onnea! Toiseksi 
kilpajoukkueiden äänestyksessä jäi niukasti 31% äänillä Naisten tanssijoukkue. Joukkueet saavat 
äänestysvoitoistaan jälleen viirit hallin seinälle, onnea! 
 
Seuran palkitsema Vuoden Valmentaja 2015 on Annika Puranen. Annika on tehnyt upeaa työtä 
valmennettaviensa kanssa vuonna 2015 ja urakoinut sekä yhden lasten joukkueen että yhden juniorijoukkueen 
kanssa koko vuoden erittäin tuloksekkaasti ja ammattilaisen ottein, liikunnan iloa ja hyvää yhteishenkeä painottaen. 
Annika on valmistumassa liikunnanohjaajaksi (AMK) ja valmentanut cheerleadingia niin Rovaniemellä kuin 
Oulussakin. Lisäksi hän on urheilijana Northern Lightsin omia kasvatteja ja edelleen itsekin sm-tason urheilija 
Timanteissa. Onnittelut Annikalle! 

 
Seuratoiminta joulutauolla ajalla 23.12.-10.1.2015 
 
Northern Lightsin cheerleading-jaosto on joululomalla ajalla 23.12.2015 - 10.1.2016 välisenä aikana, jolloin 
halli on kiinni ja ohjaajat lomailevat. 
 

Valmennuskoordinaattori Niina Keskinarkaus palaa töihin torstaina 7.1.2016 ja on tuolloin jälleen tavoitettavissa 
sähköpostitse osoitteesta niina.keskinarkaus@northernlights.fi. Toiminnanjohtaja Heli Kaskela palaa töihin 
perjantaina 8.1.2016 ja on tavoitettavissa tämän jälkeen sähköpostitse osoitteesta heli.kaskela@northernlights.fi. 
 
Kiireellisissä asioissa joulutauon aikana voitte olla tarvittaessa yhteydessä cheerleading-jaoston johtokunnan 

puheenjohtaja Katriina Oilinkiin sähköpostitse, osoite katriina.oilinki@northernlights.fi . 
 
 

Katseet kohti uutta kautta! 

 

Vuoden 2016 lukujärjestys ja tapahtumakalenteri 
 
Uuden vuoden lukujärjestys julkaistaan vuoden vaihteessa seuran nettisivuilla osoitteessa 
cheer.northernlights.fi . Pienten lasten ryhmät Opaalit ja Smaragdit harjoittelevat edelleen tiistaisin, muilla 
joukkueilla harjoitusajoissa ja –päivissä on muutoksia. Jo harrastavien kausi käynnistyy maanantaista 11.1. 
alkaen uuden lukujärjestyksen mukaan. Mikäli et pääse ensimmäisille kerroille vielä mukaan, muistathan 
ilmoittaa siitä joukkueesi sähköpostiin! 
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Vuoden 2016 tapahtumakalenteri on jo päivitetty seuran sivuille, käy kurkistamassa ensi vuoden 
tapahtumia osoitteessa: http://cheer.northernlights.fi/kalenteri/. 

 

Kausimaksut vuonna 2016 
 
Northern Lights ry:n vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaan vuoden 2016 

harrastejoukkueissa eivät kausimaksujen hinnat nouse.  
 
Kilpajoukkueista osalla B- ja A-tason joukkueista kausimaksua korotetaan, sillä Northern Lights saa ensi 
vuonna Ouluun työskentelemään amerikkalaisvalmentajan osaksi kevät- ja syyskautta ja hän valmentaa viikottain 
tietyllä tuntimäärällä seuraavia joukkueita: Safiirit, Kristallit, Helmet, Topaasit ja Timantit. Näissä joukkueissa 
kausimaksukorotus on suhteessa amerikkalaisvalmentajan valmennusmäärään, asiasta lähetetään koteihin lisätietoja 
vuoden alussa. Tuplaharrastajille vuonna 2016 kakkoslajin kausimaksu on -20% täydestä maksusta, 
alennettu hinta maksetaan edullisemmasta kausimaksusta. 
 

CHEERTANSSIJOIDEN uusi usi alkaa perinteisesti joukkueenjako-harjoituksilla 
 
Cheertanssin harrastajien joukkueenjako-harjoitukset junioreiden ja aikuisten ikäisille järjestetään 
heti uuden kauden alussa seuraavalla aikataululla Taskilassa: 
- maanantaina 11.1.2015 klo 17.00-19.00 juniorit (vuosina 2000-2002 syntyneet harrastajat) 
- maanantaina 11.1.2015 klo 19.00-21.00 aikuiset (vuonna 1999 ja tätä aiemmin syntyneet harrastajat) 
 
Joukkueenjako-harjoituksiin osallistuvat kaikki jo seurassa aiemmin cheer-tanssia harrastaneet harrastajat, jotka 
kuuluvat ikänsä puolesta junioreiden ja aikuisten ikäluokkiin. Harjoituksissa tanssitaan ja tehdään monipuolisesti 
tekniikkaa ja sijoitetaan kaikki ikäluokan harrastajat omaa taitotasoaan vastaavaan joukkueeseen alkavaa kautta 

varten. Mikäli et pääse paikalle joukkueenjako-harjoituksiin, mutta olet jatkamassa harrastustasi ensi 
kaudella, ota yhteyttä ennen harjoituspäivää omiin entisiin valmentajiisi. 
 
Sekä junioreiden ikäluokkaan että aikuisiin muodostetaan kumpaakin ikäluokkaan kaksi joukkuetta, 
1- ja 2-joukkueet. Lue lisää seuran nettisivuilta: http://cheer.northernlights.fi/?x255264=422794 . 
 

Uudet aloittelijat saapuvat helmikuussa – Ilmoittautumnen käynnistyy 11.1. 
  
Uusien harrastajien ilmoittautuminen käynnistyy maanantaina 11.1.2016, jolloin ryhmäinfot ja ilmoittautumisohjeet 
julkaistaan seuran nettisivuilla. Uusien aloittelijoiden ryhmät, pienten lasten ryhmät, hiphop ja kaikki 
lisäkussit käynnistyvät maanantaista 1.2. alkaen. Mikäli tiedät uusia innokkaita lajien aloittajia, vinkkaa heille 
ilmoittautumisen alkupäivämäärä! 
 

Rauhaisaa Joulunaikaa ja Liikunnallista Uutta Vuotta 2016! 
 


