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Northern Lights / cheerleading 

YLEISTIEDOTE 30.8.2016 
 

 

Yleistiedote / elokuu 2016 
 

 
Tervehdys Northern Lightsin harrastajille ja harrastajien koteihin, 
 
syksy on saapunut ja syyskauden harjoittelu jo harrastavilla kovassa käynnissä. Syyskausi on 
lajissamme varsinainen kilpailukausi ja lisäksi syksy tuo tullessaan muutamia uutuuksia hallille ja 
harjoitteluun. Tässä koko seuran yleistiedotteessa ajankohtaisia asioita kaikille harrastajille ja 
harrastajien koteihin. 
 

Onnittelemme Junioritanssin 1-joukkuetta 
  
Heinäkuussa Wienissä Itävallassa kilpailtiin cheerleadingin Euroopan mestaruuksista. Suomea oli junioreiden 
ikäluokan cheertanssi-sarjassa edustamassa kaksi joukkuetta; Northern Lightsin oma Junioritanssin 1-joukkue ja 
turkulainen Falcons. Oulun tytöt nappasivat upealla ohjelmallaan EM-hopeaa ja kultakin jäi ainoastaan 
muutaman pisteen päähän eli upea saavutus! Seura onnittelee sekä tyttöjä että valmentajia upeasta saavutuksesta! 
 

Joukkueiden ajankohtaisia kuulumisia 
 
Vanhempien joukkue Rolling Stones ja konkariharrastajat Rapakivigraniitit ovat yhdistäneet voimansa 
syyskauden ajaksi ja harjoittelevat samalla vuorolla keskiviikkoisin. Tähtäimenä tällä yhdistelmällä ovat marraskuun 
lopun Winter Wildness –kilpailut, jossa on tarjolla aikuisharrastajille suunnattu SCL Klassikot –kilpailusarja. Tähän 
joukkueeseen pääsee vielä mukaan, joten kaikki vanhemmat: Ei muuta kuin mukaan tutustumaan cheerleadingin 
saloihin keskiviikkoisin klo 18.00-19.30! Kilpailemaankin pääsee halutessaan, mutta mukana voi myös harrastaa 
ilman kilpailumieltä. 
 
Spinellit eli D-tason minijoukkue on syyskaudella suuri ryhmä ja joukkueen sisällä onkin vielä Spinelli-
harrastajat jaettu erillisiin harjoitusryhmiin nimeltään Glitter, Hohde, Kimalle ja Säihke. Spinellejä ohjaa 
syyskaudella yhteensä kuusi valmentajaa vetäjänään valmennuskoordinaattorimme Jonna ja ryhmät osallistuvat 
halutessaan lajin kilpailutoimintaan. Onnittelemme Spinellejä uusista hienoista ryhmänimistä joukkueen 
sisällä! 

 
Uudet harrastajat saapuvat 
 
Ensi viikolla maanantaista 5.9. alkaen saapuvat hallille syksyn uudet aloittelijat sekä pienet lapset; 
Toivotamme kaikki pikkuiset sekä uudet aloittelijat lämpimästi tervetulleeksi seuraan! Muistetaan 
ohjata ja opastaa kaikkia uusia hallilla olijoita ensi viikolla, tervehditään kaikkia, tutustutaan uusiin ihmisiin ja 
toivotetaan heidän lämpimästi tervetulleeksi NL-perheeseen! 
 

Amerikkalainen ammattivalmentaja syyskaudella 
 
Seurassamme valmentaa syyskaudella amerikkalainen lajin ammattivalmentaja Riley Grammer. Hän on 
naisten A-joukkueen Timanttien päävalmentaja syyskauden ajan ja lisäksi hän työskentelee viikkotasolla osassa 
Helmien, Safiirien ja Kristallien harjoituksista opettaen maa- ja ilma-akrobatian tekniikkaa.  
 
Riley opettaa myös syyskaudella kaikilla maa-akrobatian lisäkursseillamme sekä perjantai-illan 

stunttiklinikalla, jonne osallistutaan omalla stunttiryhmällä. Nämä lisäkurssit ovat tasonmukaisesti avoinna 
kaikille seuran harrastajille ja kursseille voi ilmoittautua Tarmossa. Tällä hetkellä muutamia paikkoja on 
vielä jäljellä maanantain Akro 1-2 –tasolla, maanantain MiniAkrossa ja torstain Akro 3-4 –tasolla, sekä perjantain 
stunttiklinikalla. Nimestään huolimatta maanantain MiniAkro on avoinna myös vanhemmille harrastajille (juniorit ja 
aikuiset), joille flikkiharjoittelu on ajankohtaista (flikin osaamistaso joko yksin tai avustettuna). 
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Yksityistunteja maa-akrobatiaan tai stuntteihin 
 
Mikäli et pääse osallistumaan lisäkursseille tai haluat vielä tätäkin enemmän lisäbuustia syksyn 
taitojen harjoitteluun, voit ottaa myös Rileylta yksityistunteja. Tilaisuus on ainutlaatuinen ja taitojen 
hiominen yksityistunneilla on maailmalla cheerleadingissa erittäin yleinen tapa oman 
joukkueharjoittelun lisäksi. Suosittelemmekin lämpimästi kaikkia käymään Rileyn yksityistunneilla, luvassa on 
taatusti tehokasta opetusta alan ammattilaiselta, keskittyen juuri sinun taitojesi parantamiseen. 
 
Riley Grammer antaa yksityistunteja hallilla lauantaisin. Yksäreiden varauslistat tulevat kuukausi kerrallaan joka 
kuukauden alussa hallin pääkäytävän ilmoitustaululle. Listaan merkitään varattavan ajan kohdalle 
osallistujan/osallistujien nimet, puhelinnumero ja onko varaus maa-akrobatialle (akro) vai stunttiryhmälle (stunt). 
Maa-akrobatian yksärillä voi olla kerrallaan 1-2hlö ja stunttiyksärillä 4hlö. Varaus on sitova ja alle 18-vuotiailla tulee 
olla huoltajan lupa varata tunti. Peruutukset on tehtävä kunkin yksäriviikon tiistaihin mennessä. Mikäli sairastut 
ennen yksäripäivää etkä pääse tunnille, tulee sinun etsiä sijainen joka käyttää tuntisi. 
 
Yksityistunnin hinta on 20€/30min tai 30€/60min, mikäli sama varaaja ottaa kaksi peräkkäistä puolituntista. Yksärit 
maksetaan käteisellä suoraan opettajalle, varaathan tasarahan. 

 
Ilmoittautuminen Tarmo-järjestelmään ja lisenssin hankinta 
 
Jo harrastavien ilmoittautuminen on parhaillaan auki Tarmo-järjestelmässä osoitteessa 
http://www.ratkaisupalvelu.fi/northernlights/ilmoittautuminen . Jokaisen harrastajan tulee ilmoittautua 
läsnäolevaksi syyskaudelle omaan joukkueeseensa viimeistään parhaillaan kuluvan viikon kuluessa, sunnuntaihin 
4.9. mennessä. Alle 18-vuotiaan harrastajan ilmoittautuminen tulee olla huoltajan tekemä ja muistathan varmistaa, 
että antamasi sähköposti on toimiva ja voimassa koko kauden ajan.  
 
Muistathan tulostaa ilmoittautumisen yhteydessä myös kausimaksulaskusi! Ilmoittautumisen viimeisellä 
sivulla on painike "Tulostettava lasku", jota painamalla saat esiin laskun jonka voit tallettaa koneelle tai tulostaa 
itsellesi. Järjestelmä lähettää myös sähköpostiisi kausimaksulaskun maksutiedot, mutta varsinaisen laskun tulostat 
ilmoittautumisen yhteydessä viimeisellä sivulla itse. 
 
Mikäli olet siirtynyt kevään aloittelijajoukkueista kilpailevaan joukkueeseen, tulee sinun myös 
hankkia Suomen Cheerleadingliiton kilpailulisenssi, joka on voimassa kalenterivuoden loppuun ja oikeuttaa 

osallistumaan kilpailutoimintaan. Lisenssin hinta määräytyy kilpailijan iän mukaan ja se on saatavissa 
vakuutuksellisena (Pohjolan Sporttiturva) tai vakuutuksettomana (tässä tapauksessa oman vakuutuksen tulee kattaa 
cheerleading urheiluna ja kilpailutoiminnassa). Lisätietoja lisenssistä ja lisenssin oston voit tehdä liiton sivujen kautta 
osoitteessa: http://scl.fi/jasenseurat-2/lisenssin-maksu . 
 
Joulunäytös 
 

Seuran perinteinen Joulunäytös järjestetään lauantaina 26.11.2016 klo 15.30-17.30 Kastellin 
Monitoimitalolla. Tapahtumaan myydään lippuja ennakkoon Taskilan hallilla tapahtumaa edeltävillä viikoilla, 
ennakkomyyntipäivät ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa. Suosittelemme hankkimaan lipun ennakkomyynnistä ja 
näin välttämään jonotusta tapahtumapäivänä lipunmyynnissä. 
 
Osa jäsenistöstä on kysellyt näytöksien jakamista kahdeksi erilliseksi tapahtumaksi, mutta toistaiseksi tilojen 
saatavuuden puitteissa järjestämme vielä yhteisen näytöksen kaikille seuramme joukkueille. 
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Seuravaatteet 
 
Seuran ihania rusetteja ja upeaa vuosipaitaa on vielä jäljellä joitakin hajakokoja!  
Mikäli sinulla ei vielä le omaa NL 2016-vuosipaitaa, voit tilata omasi varustevastaavalta Kristalta sähköpostitse 
osoitteesta krista.tornberg@gmail.com ja noutaa paidan toimistolta.  
 
 
Paitoja on jäljellä seuraavia kokoja:  
- 128cm (3kpl) 
- 140cm (2kpl) 
- 152cm (7kpl) 
- S (11kpl) ja 
- M (3kpl) 
 
Seurarusetteja on vielä myös muutamia jäljellä, saatavilla 
on kolmea erilaista mallia: Valkoinen rusetti monivärilogolla, 
sininen rusetti monivärilogolla ja sininen rusetti 1-värisellä 
valkoisella logolla. 
 
Paidan hinta on 20e/kpl ja rusetin hinta 10e/kpl. Tuotteita 
voivat ostaa sekä harrastajat että fanit!  
 
Kaikki varustemyynnin tuotto käytetään harjoitushallin ja 
ryhmien toiminnan tukemiseen eli hyvään tarkoitukseen!  
 
 
 
 
 

 
Toivotamme oikein energistä ja liikunnallista syyskautta 

kaikille harrastajille ja koteihin! 


