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Northern Lights Cheerleading 
YLEISTIEDOTE 30.8.2017 

 

 

Yleistiedote / elokuu 2017 
 
 
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. 

 

Syyskauden kuulumisia 

Historian ensimmäinen NLC Perhepäivä järjestettiin Taskilan hallilla ja pihapiirissä lauantaina 19.8. 

Paikalla oli paljon maksutonta puuhaa, koko perheen 30min demotunteja, esiintymisiä, kasvomaalausta, temppurataa 

ja muuta mukavaa ohjelmaa. Perhepäivä keräsi kolmen tunnin aikana hallille jopa vajaa 300 kävijää. Ensimmäinen 

perhepäivä oli menestys ja ensi syksynä järjestetään varmasti taas uusi perhepäivä.  

 

Elokuun puolivälissä seurassa aloitti uusi työntekijä seurakoordinaattorin toimessa. Seurakoordinaattorin 

tehtävissä aloitti "uusivanha" tuttu kasvo Jonna Ruikka. Seurakoordinaattori vastaa muun muassa seuran info-

sähköpostista, myclub-jäsenrekisterin hallinnasta, tiedotuksesta eri sidosryhmien kanssa ja varusteista. 

Seurakoordinaattorin tavoittaa sähköpostitse osoitteesta cheer@northernlights.fi ja jonna.ruikka@northernlights.fi. 

Sekä hän on tavattavissa yläkerran toimistolla maanantaisin klo 12.00-16.30, tiistaisin klo 14.30-18.00 ja 

keskiviikkoisin klo 15.30-16.30. Jonnan haastattelun voit käydä lukemassa seuran sivuilta, osoitteesta: 

https://cheer.northernlights.fi/?x255264=780216.  

 

Sinettiseura 

Northern Lights Cheerleading ry on ollut vuoden alusta asti mukana 

sinettiseuratoiminnassa. Sinettiseuratoiminta on Olympikomitean ja urheilun 

lajiliittojen yhteinen toimintamalli, jonka tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään lasten 

ja nuorten seuratoimintaa. Sinettikriteerit pohjautuvat asiantuntijatyönä hyväksyttyihin 

lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin sekä yleisesti hyväksyttyihin laadukkaan seuran 

kriteereihin. Sinettiseuratunnus on lasten ja nuorten urheilun laatumerkki, jonka 

saadakseen seuran tulee täyttää Sinettikriteerit.  

 

https://cheer.northernlights.fi/?x255264=780216
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Sinettiauditointi järjestetään hallilla 18.9.2017, jolloin auditoijat seuraavat harjoituksia ja keskustelevat 

seuratoimijoiden kanssa. Northern Lights Cheerleading tulee olemaan viides suomalainen cheerleading-seura, joka saa 

sinettiseura hyväksynnän. Sinetti luovutetaan virallisesti Northern Cheer Competition –kilpailuiden yhteydessä 

7.10.2017. 

 

Kesän ja alkusyksyn aikana on seurassa toteutettu myös Seurakyselyjä eri kohderyhmille; yli ja alle 13-vuotiaille 

harrastajille, ohjaajille ja seuratoimijoille sekä juniori- ja mini-ikäisten harrastajien huoltajille. Kyselykoonnit julkaistaan 

syksyn aikana seuran nettisivuilla, seuraa ilmoittelua etusivun uutisista! 

 

Uudet harrastajat saapuvat 

Ensi viikolla maanantaista 4.9. 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! 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäkurssit 

Seuramme tarjoaa harrastajille lisäkursseja maa-akrobatian opetteluun sekä stunttiklinikan, minne voi 

omalla stunttiryhmällä tulla hiomaan ja harjoittelemaan stunttisettejä. Nämä lisäkurssit ovat tasonmukaisesti avoinna 

kaikille seuran harrastajille ja kursseille voi ilmoittautua myclubissa. Nimestään huolimatta MiniAkrot on avoinna myös 

vanhemmille harrastajille (juniorit ja aikuiset), joille flikkiharjoittelu on ajankohtaista (flikin osaamistaso joko yksin tai 

avustettuna). Kursseja ohjaa amerikkalainen valmentajamme Riley Grammer. 

 

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. 

Huom: Muutamat viimeiset paikat ovat parhaillaan menossa. Mikäli tiedät vielä jonkun lajista kiinnostuneen, hänen 
kannattaa pikimmiten ilmoittautua mukaan.  

Ryhmiin otetaan myös jonosijoille 5hlö/ryhmä, joten voit kysellä vielä vapautuvia paikkoja. Ryhmissä on kokeiluaikaa kaksi 
(2) viikkoa, jonka jälkeen mahdollisille vapautuville paikoille otetaan jonosta mukaan uusia harrastajia! 

Katso ilmoittautumisohjeet täältä: 
https://cheer.northernlights.fi/@Bin/770085/RYHMAINFO_ja_%20ILMOITTAUTUMISOHJEET_uudet_harrastajat_syys2017.
pdf 

 

 

https://cheer.northernlights.fi/@Bin/770085/RYHMAINFO_ja_%20ILMOITTAUTUMISOHJEET_uudet_harrastajat_syys2017.pdf
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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.  

 

Yksityistunnin hinta on 20€/30min tai 30€/60min, mikäli sama varaaja ottaa kaksi peräkkäistä puolituntista. Yksärit 

maksetaan käteisellä suoraan opettajalle, varaathan tasarahan. 

 

Ilmoittautuminen Myclub-järjestelmään ja lisenssin hankinta 

Seura on siirtynyt MyClub-järjestelmään ilmoittautumisten osalta vuoden 2017 alusta, joten kaikki nykyiset 

harrastajamme ovatkin jo rekisteröityneet MyClub-järjestelmään. Huoltajan tehtävä on varmistaa, että MyClub-

järjestelmään alkuvuonna syötetyt yhteystiedot ja sähköpostiosoite ovat oikeat ja voimassaolevat, sillä MyClub-

järjestelmän kautta laskutetaan ryhmien kausimaksut syyskuun alussa. Kaikki harrastajat siirretään seurasta käsin 

oikeisiin harrasteryhmiin MyClubissa elokuun aikana ja omia tietojaan voi edelleen käydä katsomassa omilla 

tunnuksillaan. Mikäli MyClub-järjestelmästa tai sinne kirjautumisesta on kysymyksiä, voitte olla yhteydessä seuraan 

osoitteeseen cheer@northernlights.fi. Lisäkurssien ilmoittautumiset avataan elokuun lopulla ja kurssit alkavat 

syyskuun alussa. Lisäkursseille ilmoittaudutaan MyClub-järjestelmän kautta. Seuraa ilmoittautumisten avautumista 

seuran nettisivujen uutisista ja facebook-sivulta. 

 

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: https://www.scl.fi/harrastajalle/lisenssit/. 

 

Uudet harrastajat voivat kokeilla harrastusta kahden viikon ajan, jonka jälkeen viimeistään tehdään 

virallinen ilmoittautuminen ryhmään verkossa MyClub-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. 

Verkkoilmoittautuminen on auki, ja ilmoittautuminen tulee olla tehtynä viimeistään 25.9 mennessä. 

 

 Lue ensin MyClub-ilmoittautumisen ohjeet ja kausimaksun maksuehdot 

 https://cheer.northernlights.fi/?x255264=656374 

mailto:cheer@northernlights.fi
https://www.scl.fi/harrastajalle/lisenssit/
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 Verkkoilmoittautuminen tehdään osoitteessa:  

 http://northernlights.myclub.fi 

 

Northern Cheer Competition –syyskilpailut Oulussa 

Northern Lights Cheerleading järjestää yhteistyössä Suomen Cheerleadingliiton kanssa Cheerleadingin 

jokavuotiset kilpailukauden avauskilpailut.  Northern Cheer Competition  kilpaillaan lauantaina 

7.10.2017 Kastellin Monitoimitalolla Oulussa.  

 

Syyskilpailut on perinteinen syksyn kilpailukauden avaustapahtuma, jonne kokoontuvat vuosittain kaikenikäiset 

harrastajat lapsista aikuisiin. Meiltä kilpailuihin osallistuvat minien keskitaso sarjaan Spinellit ja Jadet, minien 

edistyneet sarjaan Rubiinit ja Safiirit, junioreiden yhdistetty sarjaan Ametistit, Kristallit ja Helmet, aikuisten SM-sarjaan 

Timantit sekä tanssijoukkueista minien sarjaan Serafiinit ja Zirkonit, junioreiden sarjaan Junioreiden tanssijoukkueet 1 

ja 2 ja aikuisten sarjaan Naisten tanssijoukkueet 1 ja 2. 

 

Pääsylippujen myynti netissä alkaa maanantaina 4.9., jolloin linkki lippujen ostopalveluun (Liveto) julkaistaan 

järjestävän seuran sekä lippukaupan sivuilla osoitteissa cheer.northernlights.fi ja liveto.fi. Lippujen nettimyynti päättyy 

perjantaina 6.10. klo 20.00, jonka jälkeen, mikäli lippuja on jäljellä, ne myydään kilpailupaikan ovelta tuntia ennen 

tapahtuman alkua (maksuvälineinä käteinen ja pankkikortti). Katsomopaikat ovat numeroimattomia, pääsylippu 

oikeuttaa sisälle tapahtumaan. Huomioithan, että mikäli lähdet kesken päivän käymään pois kisapaikalta, paikkoja ei 

voi varata itselleen vaan paikkasi vapautuu lähtiessäsi jollekin toiselle katsojalle. 

 

Lue lisää kilpailuista osoitteessa: https://cheer.northernlights.fi/yhteystiedot/northern-cheer-competition-2017/. 

 

Tule talkoolaiseksi kilpailuihin? 

 

Kotikisat ovat seuralle iso voimanponnistus ja haluamme tehdä jälleen todella laadukkaan kilpailutapahtuman, joka 

vastaa hyvin liiton tapahtumien laatuvaatimuksiin. Pienikin talkoopanos on tervetullut, joten mikäli kotiväki pääsee 

osallistumaan talkoisiin, olemme erittäin kiitollisia! Talkootehtävää löytyy laidasta laitaan, tapahtuman rakentamista 

perjantai-iltana ja tapahtuman aikana monia erilaisia tehtäviä, mm. rekisteröintipisteen, kisatoimiston, kahvion, 

lämmittelyhallin valvonnan ja järjestyksenvalvonnan tehtäviä omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Mikäli pääset 

mukaan kisajärjestelyiden talkoisiin, lähetä viestiä kisatoimikunnan puheenjohtajalle Arjalle sähköpostitse, 

osoitteeseen northerncheercompetition@gmail.com! Lisäksi toivomme kahvioon paljon erilaisia leipomuksia 

harrastajiltamme, kaikki tuotot kahviosta käytetään oman harjoitushallin tarvikehankintoihin. 

 

 

https://cheer.northernlights.fi/yhteystiedot/northern-cheer-competition-2017/
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Joulunäytös 

Seuran perinteinen Joulunäytös järjestetään lauantaina 25.11.2017 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. 

 

Seuravarusteet 

Seuran ihania rusetteja ja upeaa vuosipaitaa on vielä jäljellä joitakin 

hajakokoja!  

 

Mikäli sinulla ei vielä ole omaa NLC 2017 -vuosipaitaa, voit käydä ostamassa oman paidan 

toimistolta tai kysyä lisätietoja osoitteesta cheer@northernlights.fi.  

 

Seurarusetteja on vielä myös muutamia jäljellä, saatavilla on kahta erilaista mallia: 

Valkoinen rusetti monivärilogolla ja oranssi rusetti 1-värisellä valkoisella logolla. Lisäksi jäljellä on 

tummansinisiä jumppapusseja ja oransseja avainkaulanauhoja. Paidan hinta on 18e/kpl, rusetin 

hinta 10e/kpl, jumppapussin hinta 10e/kpl ja avainkaulanauhan 2e/kpl. Tuotteita voivat ostaa sekä 

harrastajat että fanit!  Kaikki varustemyynnin tuotto käytetään harjoitushallin ja ryhmien toiminnan 

tukemiseen eli taatusti hyvään tarkoitukseen!  

 

 

Toivotamme energistä ja liikunnallista syyskautta 

kaikille harrastajille ja koteihin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Johtokuntalaiset Arja ja Kati kahviteltalla Perhepäivässä elokuussa 2017. 
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