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YLEISTIEDOTE 10.1.2018 

 

 
 
 

Yleistiedote / tammikuu 2018 
 
 
 
Tervehdys Northern Lightsin harrastajille ja harrastajien koteihin, 

 

uusi kevätkausi on alkanut ja harjoittelu jo harrastavilla joukkueilla on startannut tällä viikolla.  

Tässä koko seuran yleistiedotteessa ajankohtaisia asioita kaikille harrastajille ja harrastajien koteihin. 

Hyvää alkanutta vuotta 2018 ja liikunnallista kevätkautta kaikille! 

 

Uusi vuosi alkaa – Oululainen cheerleading 25-vuotta! 

 

Vuosi 2018 on myös oululaisen kilpacheerleadingin juhlavuosi, kun juhlistamme neljännesvuosisataista 

lajitoimintaa Oulussa! 25-vuotis juhlavuoteen kuuluu paljon erilaisia tapahtumia, joiden pariin toivotamme kaikki 

tervetulleiksi joko osallistumaan tai talkoilemaan järjestelyiden merkeissä. Kevätkaudella oman seuran tapatumia ovat 

Kevätnäytös toukokuussa sekä uusi, seuran mini-ikäisille suunnattu NLC Disco Taskilan hallilla kevään aikana. 

Syyskaudella järjestetään jo toista kertaa NLC Perhepäivä elokuussa, virallisemmin 25-vuotista taivalta juhlistetaan 

Juhlagaalassa lokakuussa ja tottakai kauden loppuun kuuluu myös Joulunäytös! 

 

Lisäksi osana juhlavuoden toimintoja NLC on saanut järjestettäväkseen kaksi kotimaista cheerleading 

kilpailua: Toukokuussa Pohjoisen alueen cheerleaderit kokoontuvat Ouluun Aluekilpailujen merkeissä, kun taas 

vuorostaan marraskuun alussa järjestämme Suomen Cheerleadingliiton kanssa SM-karsintakilpailut, joka on yksi maan 

suurimmista kilpailuista vuosittain. Huikea vuosi kaikkineen tulossa! Myöhemmin keväällä kootaan jälleen myös 

kilpailujen järjestelytoimikunta, jonne toivotaan aktiivista väkeä mukaan tekemään kisoja – Seuraa nettisivujen 

ilmoittelua, ja tule mukaan kisatoimikuntaan tai tapahtumiin talkoilemaan, kaikenlainen apu on tervetullutta! 

 
 

 

 

Katso vuoden tapahtumat ja ajankohdat seuran kalenterista osoitteessa: 

cheer.northernlights.fi/kalenteri  

 

 

 

 



OpenGym-vuorot  

Jo harrastavien ryhmät käynnistyvät Taskilan hallilla tällä viikolla, tervetuloa treenaamaan! Osa jo 

harrastavista on jo kysellyt OpenGym-vapaaharjoitteluvuorojen alkamisesta, ja perinteisin menoin OG-vuorot 

avautuvat MyClubin ilmoittautumisissa samaan aikaan kuin lisäkurssien ilmoittautumiset, tammikuun loppupuolella. 

OG-vuorot pyörähtävät käyntiin maanantaista 5.2. alkaen, jolloin lukujärjestykseen merkityille 

vapaaharjoitteluvuoroille voivat yli 12-vuotiaat harrastajat tulla vapaaharjoittelemaan. OpenGymiä varten lunastetaan 

MyClubiin ilmoittautumalla kausikortti keväälle (45 €), kertamaksut käteisellä eivät ole mahdollisia eli vapaaharjoittelu 

on kausimaksullista toimintaa. 

 

Vuonna 2018 jäsen- ja kausimaksut pysyvät ryhmissä samana, ainoan poikkeuksen tekevät jokaisen ikätason A-

joukkueet, joissa kausimaksuun sisältyy jatkossa kiinteästi maa-akrobatian valmennusleirejä, jotka kuuluvat 

kausimaksuun. Tästä valmentajat jakavat lisätietoa ryhmissä. 

 

Uudet harrastajat saapuvat 

Helmikuussa maanantaista 5.2. 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 helmikuussa, tervehditään kaikkia, tutustutaan uusiin ihmisiin ja toivotetaan 

heidän lämpimästi tervetulleeksi NL-perheeseen! 

 

Ilmoittautuminen on käynnistynyt tällä viikolla kovalla tohinalla ja osassa ryhmiä onkin jo viimeiset 

paikat menossa: Mikäli tiedät vielä jonkun lajista kiinnostuneen, hänen kannattaa pikimmiten 

ilmoittautua mukaan. Opaaleissa on enää kaksi paikkaa jäljellä, molemmissa Smaragdien ryhmissä viisi paikkaa 

jäljellä ja molemmissa CheerStartti Minit –ryhmissä niinikään vain muutama paikka jäljellä. Myös upouusi aikuisiällä 

aloittavien ja aloittaneiden joukkue Graniitit on saanut huiman vastaanoton ja ilmoittautumisia jo ensimmäisellä 

viikolla on 18 harrastajaa, mahtavaa! Lisää toki mahtuu ja tanssijoukkueiden puolella paikkoja on noin 10 vapaana 

kaikissa ryhmissä. 

 

 

 

 

 

Lisäkurssit 

Seuramme tarjoaa harrastajille lisäkursseja maa-akrobatian opetteluun. Lisäkurssit pyörähtävät 

käyntiin maanantaista 5.2. alkaen. Nämä lisäkurssit ovat tasonmukaisesti avoinna kaikille seuran harrastajille ja 

kursseille voi ilmoittautua MyClubissa tammikuun loppupuolella. Lisäkurssit maksavat 45 €. Nimestään huolimatta 

MiniAkrot on avoinna myös vanhemmille harrastajille (juniorit ja aikuiset), joille flikkiharjoittelu on ajankohtaista (flikin 

osaamistaso joko yksin tai avustettuna). Kursseja ohjaa valmentajamme Niina Keskinarkaus.  

 

 

 

Katso ryhmäinfot ja ilmoittautumisohjaat seuran nettisivuilta  

cheer.northernlights.fi etusivun uutisista! 
 

 

 

 

 

 



Sinettiseura 

Northern Lights Cheerleading ry sai sinettiseuratunnuksen 

auditointitilaisuudessa 18.9.2017. 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.  

 

Seuran perustoiminta on kuvattu erilliseen toimintakäsikirjaan, johon tutustumalla seurasta ja sen toiminnoista saa 

kokonaisvaltaisen kuvan. Tutustu toimintakäsikirjaan alla olevasta linkistä: 

  

 

 

 

 

Seuran sivuilta, osoitteesta https://cheer.northernlights.fi/seura-lajit/sinettiseura/ löydät myös lisää seuramateriaalia, 

kuten matkustusohjeistus ja joukkueenjohtajan tehtävät.  

 

Seuran pelisäännöt 

Seurassa on luotu yhteiset koko seuran Pelisäännöt harrastajille, valmentajille ja vanhemmille. Jokainen ryhmä on 

kokoontunut alkusyksyn 2017 aikana yhteen ja määritellyt heille yhteisesti tärkeimmät pelisäännöt, joiden mukaan 

seuran jäsenet toimivat. 

Seuran pelisäännöt löytyvät osoitteesta: https://cheer.northernlights.fi/seura-lajit/seuran-pelisaannot/. 

 

Ilmoittautuminen Myclub-järjestelmään 

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 tammi-helmikuun vaihteessa. Kaikki harrastajat siirretään 

seurasta käsin oikeisiin harrasteryhmiin MyClubissa tammikuun aikana ja omia tietojaan voi edelleen käydä 

katsomassa omilla tunnuksillaan. Mikäli MyClub-järjestelmästa tai sinne kirjautumisesta on kysymyksiä, voitte olla 

yhteydessä seurakoordinaattoriin osoitteeseen cheer@northernlights.fi.  

 

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

virallinen ilmoittautuminen ryhmään verkossa MyClub-ilmoittautumisjärjestelmän kautta.  

 Lue ensin MyClub-ilmoittautumisen ohjeet 

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

 Verkkoilmoittautuminen tehdään osoitteessa:  

 http://northernlights.myclub.fi 

 

 

https://cheer-northernlights-fi-

bin.directo.fi/@Bin/6181202816789b175d94b6344dfcd805/1515593788/application/pdf/7

98581/NLC_Toimintakasikirja.pdf 
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Lisenssin hankinta ja harrastevakuutus 

Muistathan, että harrastajia ei ole vakuutettu seuran puolesta ja mikäli ostat vakuutuksettoman kilpailulisenssin 

vuodelle 2018, tulee oman vakuutuksesi kattaa cheerleading kilpaurheilulajina. Kilpailutoimintaan osallistuville 

ajankohtaista on hankkia kilpailulisenssi vuodelle 2018, jotta voi osallistua joukkueen mukana kilpailutoimintaan. 

Kilpailulisenssi on voimassa koko kalenterivuoden loppuun. Kilpailulupa eli lisenssi on mahdollista hankkia 

vakuutuksettomana tai vakuutuksellisena. Suosittelemme lisenssin mukana hankittavaa Pohjolan Sporttiturva-

vakuutusta, sillä se on suunniteltu lajin harrastajien tarpeisiin soveltuvaksi. 

 

Lue lisää harrastevakuutuksen ja kilpailulisenssin hankinnasta täältä:  http://cheer.northernlights.fi/harrastaminen-

kilpaileminen/lisenssi-ja-vakuutus  ja www.scl.fi/harrastajalle/lisenssi, samaiselta sivulta voit siirtyä 

harrastevakuutuksen tai kilpailulisenssin ostoon. Valmentajat auttavat tarvittaessa hankitaan liittyvissä kysymyksissä. 

 

Mikäli olet siirtynyt syksyn aloittelijajoukkueista kilpailevaan joukkueeseen, tulee sinun myös hankkia 

Suomen Cheerleadingliiton kilpailulisenssi, joka on voimassa koko kalenterivuoden 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/. 

 

Johtokunta 

Northern Lights Cheerleading NLC ry:n syyskokouksessa tiistaina 28.11. valittiin uusia jäseniä johtokuntaan 

erovuoroisten tilalle. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa toisen vuoden Arja Uusi-Illikainen, ja vanhoina jäseninä 

johtokunnassa jatkavat Kati Huurinainen ja Krista Tornberg. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle 

Iida Parpala, Mari Pekkala ja Tiina Terho. Varajäsenenä johtokunnassa jatkaa Jonna Laihiainen. Johtokunnan 

vastuualueet löytyvät seuran yhteystiedot-sivulta. 

Toimiston väki 

Toimistolla on työt jo kovassa vauhdissa, kun uusi kausi käynnistyy, terveiset myös koteihin toimiston väeltä! Alta 

löydät toimiston yhteystiedot. Seuran nettisivuilta –yhteystiedot-sivulta löydät kunkin työntekijän toimistoajat, milloin 

heidät tavoittaa tarvittaessa puhelimitse. Muistathan, että sähköposti tavoittaa kuitenkin parhaiten ja työntekijät 

vastaavat posteihin työpäivinään. Valmennuskoordinaattori on toimistolla töissä maanantaista torstaihin, 

seurakoordinaattori maanantaista keskiviikkoon ja toiminnanjohtaja maanantaista perjantaihin. 

 
Seurakoordinaattori 

Jonna Ruikka 
 

 
cheer@northernlights.fi 

jonna.ruikka@northernlights.fi 
p. 050-3219869 

 
- yleiset seuratoiminnot 

- kysymykset harrastuksen aloittamisesta 
- MyClub-järjestelmään liittyvät kysymykset 

 
Valmennuskoordinaattori 

Niina Keskinarkaus 
 

 
niina.keskinarkaus@northernlights.fi 

p. 050-3089866 

 
- valmennustoiminta 
- ryhmien toiminta 

 
Toiminnanjohtaja 

Heli Kaskela 
 

 
heli.kaskela@northernlights.fi 

p. 040-5047064 

 
- seuran toiminta 
- laskutusasiat 

- yhteistyökumppanuudet 

 

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


 

Kiitos osallistumisesta Lumilyhty -kanpanjaan 

Osallistuimme ensimmäistä kertaa Lumilyhty-kalentereiden myyntiin koko seurana tänä vuonna, yhteisen seuran 

varainkeruun merkeissä. Pääsimme tavoitteeseemme ja ensi vuonna saamme hankittua Lumilyhty-tuotoilla hallille 

uusia välineitä ja äänentoistolaitteita! Tuotto oli lähes 3500€, joka käytetään hallin välinehankintoihin. Luvassa 

fysiikkatreeniin välineitä, puolapuita jne. lisäksi tanssijat saavat cheer2-saliin kauan odotetun tanssimaton. Vuolaat 

kiitokset arpoja myyneille ja kaikille kampanjaan osallistuneille! Seura palkitsi myös viisi tähtimyyjää, uutisen voit 

lukea täältä: https://cheer.northernlights.fi/?x255264=855109. 

 

 

Toivotamme energistä ja liikunnallista kevätkautta 

kaikille harrastajille ja koteihin!  

https://cheer.northernlights.fi/?x255264=855109

