
 

 

 

 

 

 

    Northern Lights Cheerleading NLC ry 

 

SEURAN YLEISTIEDOTE / kesäkuu 2017 

 - Kaikki ikätasot, kaikki joukkueet  
 

 

 

Kevätkausi 2017 alkaa olla lopuillaan ja kiitämme kaudesta kaikkia tyttöjä ja koteja! Takana on hieno 

kevätkausi niin harraste- kuin kilpajoukkueillakin, kiitos kuluneesta kaudesta kaikille harrastajille, ohjaajille, 

valmentajille, seuratoimijoille ja kodeille! Tässä tiedotteessa on tärkeitä asioita liittyen kauden päättymiseen 

ja syyskauden alkuun. 

 

KEVÄTKAUDEN PÄÄTÖS JA SYYSKAUDEN ALKU 
 

Pienten lasten ryhmät (Opaalit, Smaragdit, Kuukivet) ja lisäkurssit 

 Joukkueiden viimeiset harjoitukset järjestetään viikolla 23, viimeinen harjoituksien päivä on 

 perjantai 9.6. perjantaisin treenaavilla joukkueilla. Myös lisäkurssit jatkuvat tähän saakka. 

 

 Syyskausi alkaa viikolla 36, maanantaista 4.9. alkaen lukujärjestyksen mukaan. Muista tarkistaa 

 mahdolliset muutokset lukujärjestyksessä, syyskauden lukujärjestys julkaistaan heinä-elokuun 

 taitteessa. Ilmoittautuminen pienten lasten ryhmien vapautuville paikoille ja lisäkursseille 

 käynnistyy elokuussa. 

 

Kaikkien ikäluokkien E-B-joukkueet ja tanssin II-joukkueet 

 Joukkueiden viimeiset harjoitukset järjestetään viikolla 23, viimeinen harjoituksien päivä on 

 perjantai 9.6. perjantaisin treenaavilla joukkueilla.  

 

 Syyskausi alkaa viikolla 32, maanantaista 7.8. alkaen lukujärjestyksen mukaan. Muista tarkistaa 

 mahdolliset muutokset lukujärjestyksessä, syyskauden lukujärjestys julkaistaan heinä-elokuun 

 taitteessa.  

 

Kaikkien ikäluokkien edustusjoukkueet 

 Joukkueiden viimeiset harjoitukset järjestetään viikolla 24, viimeinen harjoituksien päivä on 

 sunnuntai 18.6. sunnuntaisin treenaavilla joukkueilla. Viimeisissä harjoituksissa valmentajat 

 jakavat myös joissakin joukkueissa omatoimisen kesäharjoittelun ohjeet. 

 

 Syyskausi alkaa viikolla 31, maanantaista 31.7. alkaen lukujärjestyksen mukaan. Muista tarkistaa 

 mahdolliset muutokset lukujärjestyksessä, syyskauden lukujärjestys julkaistaan heinä-elokuun 

 taitteessa. 



 

Kesken vuotta pyrimme siihen ettei lukujärjestykseen tehdä suuria muutoksia,  

mutta joitakin muutoksia on luvassa muutaman ohjaajavaihdoksen ja äitiysloman sijaisuuksien vuoksi.  

Syksyn lukujärjestys julkaistaan kesälomien jälkeen heinä-elokuun taitteessa seuran nettisivuilla osoitteessa 

cheer.northernlights.fi/lukujarjestys ! 

 

 

JOUKKUEISIIN SIIRTYMINEN SYYSKAUDELLA 
 

Pienten lasten ryhmät (Opaalit, Kuukivet, Smaragdit) 

 Ilmoittakaa oman joukkueenne sähköpostiin, jatkaako lapsi harrastusta vielä syksyllä, jolloin 

 paikka ryhmässä säilyy. Ilmoitukset joukkueen sähköpostiosoitteeseen 18.6. mennessä. 

 Vapautuvat paikat avaamme elokuussa uusille ilmoittautujille. 

 

Alkeisryhmät (Cheerstartit minit ja juniorit, TanssiStartti) 

 Mikäli haluat jäädä vielä toiseksi kaudeksi Starttiryhmään, voit tehdä sen ilmoittamalla siitä 

 omalle valmentajallesi jolloin paikkasi Starttiryhmässä säilyy syksylle. Muussa tapauksessa kaikki 

 kevään Starttiryhmäläiset siirtyvät automaattisesti seuraavan tason ryhmään (mineissä E-taso iän 

 mukaan Akaatit tai Atsuriitit, junioreissa E-taso Korundit ja tanssissa oman ikäluokan 2-joukkue). 

 Valmentajat lähettävät tästä vielä lisätietoja syyskauden lähestyessä. 

 

E-, D- ja C-joukkueet 

 E-, D- ja C-joukkueiden kokoonpanoja tasataan syyskaudelle kuten joka vuosi, tavoitteena saada 

 täydet joukkuekoot kaikkiin joukkueisiin. Osa harrastajista siirtyy valmentajan ilmoituksella 

 toiseen joukkueeseen, tästä valmentajat lähettävät erikseen sähköpostia koteihin. Halutessasi 

 voit myös jäädä nykyiseen joukkueeseesi, ilmoita siitä valmentajallesi. 

 

TEKEMISTÄ KESÄLOMALLE 
 

Seura järjestää kesäkuussa kolmen päivän tiiviskursseja maa-akrobatian eritasoille (yksilöosallistuminen) ja 

stunttiryhmille (osallistuminen 4-5hlö ryhmällä). Kursseille voivat osallistua kaikki jo seurassa harrastavat yli 7-

vuotiaat harrastajat. Kurssit järjestetään päiväaikaan ajalla 19.-21.6. ja kurssin hinta on 20€/hlö. Lue lisätietoja 

nettisivuilta osoitteesta  cheer.northernlights.fi/?x255264=715920  ja ilmoittaudu MyClubissa osoitteessa 

http://northernlights.myclub.fi/flow/events/public .  

 

Kesäloman lopulla Taskilan hallilla järjestetään omille mini- juniori- ja aikuisharrastajille perinteinen NLC Summer 

Camp –kesäleiri. Kesäleiri järjestetään päiväleirinä perjantaista sunnuntaihin ajalla 21.-23.7.2017. Leirin hinta on 

85,00 €/hlö. Hintaan sisältyy leirin ohjelma, opetus, leirilahja, muut materiaalit ja ruokailut. Leirillä tarjotaan 

perjantaina ja sunnuntaina välipala sekä lauantaina lämmin ruoka sekä pieni välipala. Lue lisää leiristä nettisivuilta: 

cheer.northernlights.fi/?x255264=719748  ja ilmoittaudu pian MyClubissa osoitteessa 

northernlights.myclub.fi/flow/events/public . 

 

OpenGym –kesäharjoitteluvuorot heinäkuussa tiistaisin klo 18.00-20.00 ja torstaisin klo 19.00-21.00. Yli 13-

vuotiailla harrastajilla on mahdollisuus ostaa MyClubin kautta OpenGym-kortti kesäharjoittelua varten. 

OpenGymillä on aina seuran ohjaaja valvomassa harjoittelua. OpenGymille pääsee myös kertamaksulla, 

2€/hlö/kerta, joka maksetaan valvojalle OpenGymin alussa (varaathan tasarahan). 

http://cheer.northernlights.fi/lukujarjestys
http://cheer.northernlights.fi/?x255264=715920
http://northernlights.myclub.fi/flow/events/public
http://cheer.northernlights.fi/?x255264=719748
http://northernlights.myclub.fi/flow/events/public


 

VASTAA SEURAKYSELYYN! 
 

Liittyen seuramme Nuori Suomi Sinettiseura-hankkeeseen, seurassa pyöritetään kuluvan toimintavuoden 

aikana eri kohderyhmille suunnattuja seurakyselyjä. Nyt kevätkauden päättyessä kyselyihin vastaamaan 

pääsevät mini-ikäiset harrastajat ja erikseen kaikki yli 13-vuotiaat harrastajat. Kyselyt tehdään nimettömänä 

seuran nettisivuilla kesäkuussa ja mini-ikäiset harrastajat voivat tehdä oman kyselynsä vaikkapa yhdessä 

vanhemman kanssa. Vastausaika on avoinna ajalla 5.-19.6. Toivomme, että mahdollisimman moni harrastaja 

ehtisi vastata lyhyeen kyselyyn ja sitä kautta pääsemme taas kehittämään seuraa eteenpäin! Halutessaan 

kyselyn loppuun voi jättää yhteystietonsa, mikäli haluaa osallistua seuratuotteen arvontaan. Myöhemmin 

kuluvana vuonna seurakyselyt toteutetaan myös seuratoimijoille ja vanhemmille. 

 

 

 Mini-ikäinen harrastaja: Käy vastaamassa kyselyyn osoitteessa  

cheer.northernlights.fi/seura-lajit/northern-lights-cheerleading/seurakysely-minit/ 

 

 Yli 13-vuotias harrastaja: Käy vastaamassa kyselyyn osoitteessa  

cheer.northernlights.fi/seura-lajit/northern-lights-cheerleading/seurakysely-yli-13-vuotiaat/ 

 

 

 

YHTEYSTIETOJA 
 

Valmentajat ovat lomalla ajalla 19.6. – 30.7. jona aikana joukkueiden sähköposteja ei lueta kuin harvakseltaan. 

Mikäli sinulla on kiireellistä asiaa joukkueesi valmentajalle, ota yhteyttä puhelimitse (valmentajat ovat jakaneet 

puhelinnumeronsa oman joukkueen harrastajille kauden aloitustiedotteen yhteydessä).  

 

Koko seura työntekijöineen lomailee ajalla heinäkuussa, jona aikana halli on OpenGym-vuoroja ja Kesäleiriä 

lukuunottamatta kiinni. Heinäkuussa yhteyttä voi ottaa seuran yleisosoitteeseen cheer@northernlights.fi , jota 

luetaan muutaman kerran viikossa. 

 

 

Kiitämme kuluneesta kaudesta, toivotamme oikein mukavaa 

kesälomaa ja nähdään taas syksyllä! 

http://cheer.northernlights.fi/seura-lajit/northern-lights-cheerleading/seurakysely-minit/
http://cheer.northernlights.fi/seura-lajit/northern-lights-cheerleading/seurakysely-yli-13-vuotiaat/
mailto:cheer@northernlights.fi

