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Northern Lights Cheerleading 

YLEISTIEDOTE 22.12.2016 
 

 
Yleistiedote / joulukuu 2016 
 
 
Tervehdys Northern Lightsin harrastajille ja harrastajien koteihin, 
 

niin vain vuosi 2016 on tullut päätökseen – ja mikä hieno vuosi meillä lajin parissa on ollutkaan! 
Parhaan lajiuutisen toi posti Suomen Itsenäisyyspäivänä, kun lajin maailman liitto International Cheer 

Union ICU ilmoitti, että Kansainvälinen Olympiakomitea on hyväksynyt cheerleadingin ja sen 

kansainvälisen lajiliiton KOK:n tunnustamien lajien joukkoon. ICU:lle on myönnetty kolmevuotinen 
ehdollinen jäsenyys samaan aikaan thainyrkkeilyn kanssa. Uusien lajien hyväksymisen myötä 

tunnustettuja olympialajeja, jotka eivät vielä ole olympiaohjelmassa, on nyt 37. Näiden joukosta 
valitaan tulevaisuudessa uudet olympialajit. Toki tästä on vielä matkaa varsinaiseksi kilpailulajiksi 

olympialaisiin, mutta oikealla tiellä ollaan ja lajin tulevaisuus näyttää enemmän kuin valoisalta. 

 
Myös meillä Northern Lightsissa vuosi on ollut mainio, kilpailuista –niin kotimaasta kuin 

ulkomailtakin- toivat joukkueet kotiin upeita sijoituksia, lajin suosio kasvaa edeleen kovasti ja kaikki 
harrastejoukkueetkin ovat kehittyneet vuoden aikana huimasti! 

 
 

Kiitos kuluneesta toimintavuodesta! 
  
Kiitämme kaikkia harrastajiamme, valmentajia ja ohjaajia, kotiväkeä ja yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta! Paljon upeita kokemuksia, onnistumisen elämyksiä ja yhdessätekemistä on 

jälleen mahtunut kokonaiseen vuoteen! Kansainvälisestä arvokilpailumenestyksestä kuluneena vuonna 
vastasivat Junioritanssijat, jotka nappasivat tiukassa EM-kilpailussa heinäkuussa Wienissä oman sarjansa hopeaa. 

Myös kotimaan kilpailukentillä nähtiin läpi vuoden hienoja onnistumisia niin cheer- kuin tanssijoukkueiltakin, olemme 
yhdessä ylpeitä kaikista joukkueiden saavutuksista! Myös harrastejoukkueiden treenin tuloksia on päästy 

seuraamaan Kevät- ja Joulunäytöksissä, ja harrastelijatasollakin taso nousee vuosi vuodelta yhä korkeammaksi, 
mikä on hieno nähdä! Kiitokset siispä kaikille cheerleadingin menossa kuluneena vuonna mukana olleille! 

 
 
Uusia vuosi tuo uusia ryhmiä aloittelijoille! 
 

Ensi vuonna toimintamme laajenee ja uusille aloittajille onkin lasten ikäluokkaan tulossa kaksi uutta ryhmää tanssin 
puolelle, kun toiminnan aloittavat 6-8-vuotiaille suunnattu lasten cheertanssijoukkue Kuukivet ja 9-12-

vuotiaille cheertanssin aloittelijoille tarkoitettu TanssiStartti Minit. Pyrimme myös vastaamaan kysyntään 
järjestämällä kevätkaudella kaksi 9-12-vuotiaiden aloittelijoiden CheerStartti Minit –ryhmää cheerleadingin puolelle, 

jotta kaikki halukkaat mahtuisivat mukaan ryhmiin. Mikäli tuttavapiirissä on lajista kiinnostuneita lapsia, niin ei 
muuta kuin vinkkaamaan ja toivottamaan tervetulleeksi kivan liikuntaharrastuksen pariin!  

 

Uusien aloittelijoiden ilmoittautuminen kevätkaudelle käynnistyy maanantaina 9.1. ja ryhmät käynnistyvät 6.2. 
alkaen. Ryhmiin ilmoittaudutaan sähköpostitse ja ohjeet ilmoittautumiseen julkaistaan seuran internet-sivuilla 

osoitteessa cheer.northernlights.fi etusivun uutispalstalla maanantaina 9.1.  
 

 

Jo harrastaville uusi vuosi tuo uuden E-taitoluokan 

 

Harrastajamäärien kasvaessa myös cheerleadingin puolella joukkueiden määrä kasvaa tulevana vuonna ja seuraan 
on perustettu uusi E-taso minien ja junioreiden ikäluokkiin. E-taso korvaa vanhan D-luokan ja E-tason 

joukkueisiin siirrytään CheerStartti-ryhmistä jatkamaan harrastusta kaksi kertaa viikossa, kehittymään edelleen 

lajitekniikoissa ja tutustumaan myös lajin kilpailutoimintaan niin halutessaan. Juniorieiden E-tason joukkue on 
nimeltään Korundit ja minien ikäluokassa aloittaa kaksi E-tason joukkuetta, Akaatit ja Atsuriitit. 
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Uuden E-taitoluokan myötä D-, C- ja B-tason joukkueet nousevat taitoportaissa ”yhdellä pykälällä” ylöspäin ja osa 

joukkueista vaihtaa tasoa, jolla kilpailee. B-tason minit Rubiinit tähtäävät ensi vuonna kilpailuihin minien edistyneet-
luokkaan yhdessä Safiirien kanssa ja heidän viikkoharjoitusmääränsä nousee kolmeen kertaan viikossa. Samaan 

tapaan mös C-tason junioreiden Ametistien viikkoharjoitusmäärä nousee kolmeen viikkokertaan. 
 

Myös tulevana vuonna Oulussa valmentaa jo syyskaudella tutuksi tullut amerikkalaisvalmentaja Riley Grammer. Riley 
työskentelee naisten joukkueiden valmennuksessa, sekä osassa Safiirien, Kristallien ja Helmien viikkoharjoituksia. 

Lisäksi hän ohjaa kevätkaudella maa-akrobatian lisäkursseja eri taitotasoille, stunttiklikinoita eri taitotasoille ja antaa 

yksityistunteja maa- ja ilma-akrobatiassa. 
 

Kova toiminnan kasvu näkyy kaikessa toiminnassa ja myös perinteisessä vuodenvaihteen Uusien Apuvalmentajien 
haussa seura vastaanotti huimat parisenkymmentä hakemusta uusiksi apuvalmentajiksi. Mukaan ensikaudelle 

valikoitui tästä hakijoiden määrästä yhdeksän uutta apuvalmentajaa, jotka toivotamme lämpimästi tervetulleeksi 

tutustumaan cheerleadingin ohjaukseen! Apuvalmentajat sijoittuvat cheertanssin ja cheerleadingin ryhmiin 
kokeneempien valmentajien tiimeihin tutustumaan valmennukseen ja apuvalmentajat aloittavat tammikuussa omalla 

Apuohjaajan Perehdytys –päivällä. 
 

 
Toiminta kasvaa, paljon uutta toiminnassa! 
 

Toiminnan kasvaessa olemme myös laajentamassa harrastustiloja ja kevään aikana saammekin 
400m2 uutta hallitilaa harjoittelukäyttöön nykyisen hallin seinän takaa, kun nykyiset KAS ry:n harrastetilat 

siirtyvät käyttöömme. Uusi halliosa remontoidaan lajimme tarpeisiin sopivaksi ja laajennuksen myötä käytössämme 

on yksi uusi 16mx18m sali lisää pukukoppeineen, vessoineen ja odotustiloineen. Uuteen saliin tulee myös oma 
sisäänkäynti kenkäeteisellä samasta pihapiiristä, mikä osaltaan helpottaa myös treenien väleissä ruuhkaa eteisessä. 

Uusi sali valmistuu käyttöömme kevään aikana ja tätä ennen osa joukkueista jakaa vanhan halliosan ison cheer-salin 
mattotilaa siihen saakka, kunnes pääsevät uuteen saliin omalle treenivuorolle. 

 
Toiminnan kasvaessa myös seuratoiminnassa tapahtuu uudistuksia, kun cheerleading-jaosto irtoaa 

emäseurasta omaksi Northern Lights Cheerleading -sisarseuraksi vuoden alussa. Eriytyminen omaksi 

yhdistykseksi on muodollinen, eikä vaikuta millään tavalla varsinaisiin seuran toimintoihin tai harrastajiin. Uudella 
järjestelyllä on tarkoitus auttaa jatkossa molempia lajeja kehittymään toimintojen kasvaessa, kun amerikkalainen 

jalkapallo ja cheerleading voivat myös rakenteellisella tasolla keskittyä kehittämään omia lajejaan. Tiivis yhteistyö 
emäseuran välillä jatkuu kuten ennenkin, toimistotiloja jaetaan molempien lajien työntekijöiden kesken ja 

yhteistoimintaa jatketaan entiseen malliin amerikkalaisten lajien välillä. 

 
Vuonna 2017 lähdemme myös mukaan Suomen Cheerleadingliiton vetämään seurojen kehittämisprojektiin, jonka 

tavoitteena on hakea loppuvuonna seuran toiminnalle Nuoren Suomen Sinettiä. Seurakehitysprojektiin 
sisältyy useita koulutusviikonloppuja ja lajiliiton edustajan vierailuja vuoden aikana, ja projektin päätteeksi seuran 

toimintaa auditoidaan Sinetin myöntämisen perusteita peilaten. Sinettiseuratoiminta on käynnistynyt suomalaisen 
cheerleadingin parissa ja Suomen Cheerleadingliiton jäsenseuroille vasta vuoden 2016 aikana, joten olemme 

tulevana vuonna ensimmäisten cheerleading-seurojen joukossa hakeutumassa Sinettiseuraksi. 

 
 

Kausimaksut samalla tasolla edelleen vuonna 2017, jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa 
 

Kausimaksut ovat myös tulevana vuonna samansuuruiset kuin kuluvana vuonna ja ne maksetaan erikseen kevät- ja 

syyskaudesta. Kausimaksut määräytyvät kunkin ryhmän viikkoharjoituskertojen mukaan. Niillä joukkueilla joilla 
amerikkalaisvalmentaja on ohjaamassa mukana, on omat kausimaksut viikkokerrat ja valmennuskulut huomioiden. 

Kausimaksujen lisäksi maksetaan seuran jäsenmaksu kerran vuodessa vuoden ensimmäisen ilmoittautumisen 
yhteydessä. Jäsenmaksu on 20e/hlö ja se sisältää myös Suomen Cheerleadingliiton vuotuisen jäsenmaksun. Erillisiä 

liittymismaksuja uusille jäsenille ei edelleenkään ole. 
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Ilmoittautumisjärjestelmä muuttuu, siirrymme käyttämään MyClub-palvelua 
 
Tammikuun 2017 aikana vaihdamme ilmoittautumis- ja laskutusjärjestelmämme MyClub-palveluun. 

Viisi vuotta käytössämme ollut Tarmo-ilmoittautumisjärjestelmä poistuu käytöstä kuluvan vuoden loppuun 

mennessä. Tiedotamme tammikuussa MyClub-palvelun käyttöönotosta vielä erillisellä tiedotteella. Palvelu eroaa 
Tarmojärjestelmästä siten, että jokainen käyttäjä luo palveluun omat tunnukset, joiden avulla pääsee 

sisäänkirjautumalla näkemään seuran joukkueet ja ilmoittautumaan omiin harrastejoukkueisiinsa. Tunnukset eivät 
vaihdu, vaan samoilla tunnuksilla pääsee ilmoittautumaan joka kauden alussa omaan ryhmään uudelle kaudelle ja 

myös omien kausi- ja jäsenmaksulaskujen ajantasainen selailu onnistuu tunnuksilla sisäänkirjautuen. Uskomme 
MyClub-palvelun vastaavan hyvin tarpeisiimme ja toimivan erittäin hyvin myös jäsenkäyttäjien näkökulmasta. 

 

 
Uutisia kilpaileville: Alueellinen kilpailutoiminta käynnistyy ja syksyllä isot kotikisat Oulussa 
 
Suomen Cheerleadingliitto on kuluvana vuonna käynnistänyt kotimaassa alueellista toimintaa. Ensimmäisessä 

vaiheessa maan seurat on jaettu nyt alueisiin ja toiminta jakautuu kuuteen eri alueeseen maantieteellisesti. Alueet 

ovat Eteläinen alue, Lounainen alue, Pirkanmaa–Kanta-Häme alue, Kaakkoinen alue, Itäinen alue ja Pohjoinen alue. 
Northern Lights kuuluu luonnollisesti Pohjoisen alueeseen ja se onkin ”puolen Suomen” alue, sillä siihen kuuluvat 

kaikki lajiseurat Seinäjoelta pohjoiseen. Alueellisen toiminnan tarkoituksena on tulevaisuudessa tuoda 
koulutuksia, leirejä ja kilpailutoimintaa lähemmäs harrastajia, mikä onkin oikein odotettu asia ainakin 

täällä pohjoisessa! Ensi vuonna alueellinen toiminta käynnistyy kilpailutoiminnan osalta, kun 

toukokuussa kilpaillaan Pohjoisen omat Aluekilpailut Seinäjoella. 
 

Syyskausi alkaakin sitten ensi vuonna huikeissa tunnelmissa, sillä koko maan cheerleareiden syksyn 
kilpailukauden avaava Cheerleadingin Syyskilpailut järjestetää Oulussa lauantaina 7.10.2017! 

Syyskilpailut Northern Cheer Competition järjestetään Kastellin Monitoimitalolla ja paikalle odotetaan reilua tuhatta 

kilpailijaa ympäri Suomea – Keväällä tapahtumavastaavat lähettävät talkookutsun koteihin, mutta merkkaa 
päivämäärä kalenteriisi jo nyt – Kaikki talkookädet ovat tervetulleita mukaan ennakkojärjestelyihin ja/tai paikan 

päälle, jotta saamme jälleen järjestettyä korkealaatuiset kilpailut! 

 
- - - - - - - - 
 
Kaiken kaikkiaan uusi vuosi tuo paljon uusia ja innostavia asioita mukanaan! Pienemmistä oman 

seuran tapahtumista poimitaan vielä tähän mukaan ensi vuoden syyskauden alkupuolelle suunniteltu 
NL Perhepäivä, joka kerää harrastajat ja vanhemmat yhteiseen maksuttomaan iltapäivätapahtumaan 

Taskilan hallille ja sen pihapiiriin – Tavoitteena tehdä lajia ja seuraa vielä tutummaksi myös 
vanhemmille, ja pääseepä päivän aikana vanhemmatkin kokeilemaan lajia niin halutessaan! Hieno 

vuosi tulossa, mutta nyt keskitymme lepäämään ja lomailemaan: 

 

 
Toivotamme Hyvää ja Rentouttavaa Joulua sekä 

Liikunnallista Uutta Vuotta 2017 
kaikille harrastajille ja koteihin! 


