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YLEISTIEDOTE 26.3.2018 
 

 

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

kevätkausi on hyvää vauhti menossa ja pian starttaakin kilpailevien joukkueiden kisakausi. 

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

 

Jäsen- ja kausimaksut 

Jäsen- ja kausimaksut on nyt laskutettu kevätkauden osalta. Viimevuotiseen tapaan laskutus tapahtuu MyClyb-

järjestelmän kautta ja lasku on lähtenyt järjestelmästä siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka huoltaja on järjestelmään 

ilmoittanut.  

Tammikuussa alkaneiden ryhmien laskutus on tehty viikoilla 8 ja 9, ja helmikuussa aloittaneiden ryhmien laskutus on 

tehty viikolla 12. Tarkista, että olet saanut laskun: Mikäli suoja-asetukset sähköpostissasi ovat kovat, saattaa lasku 

esimerkiksi gmail-osoitteissa mennä saapuneet-kansion sijasta joko roskaposteihin tai suoraan "ilmoitukset"-kansioon.  

Huomioithan, että osallistuminen kevään tapahtumiin (näytökset, leirit tai kilpailut) edellyttää maksettua jäsen- ja 

kausimaksua. Mikäli sinulla on kysyttävää maksuista, voit olla yhteydessä oman ryhmäsi valmentajiin tai 

seurakoordinaattoriin sähköpostitse, osoite cheer@northernlights.fi. 

 

Lisenssit 

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. Kilpailulisenssi 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 
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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/. 

 

Yhteistyö nettiseurakauppa TeamStoren kanssa on päättynyt – Nyt loput 

varastossa olevat vaatteet edullisesti pois! 

Kolme vuotta kestänyt yhteistyö seurojen verkkokauppa TeamStoren kanssa on tullut päätökseen ja jatkossa 

seuravaatteita ei enää voi hankkia suoraan netistä TeamStoren kautta. 

  

Nyt myymme varastossa olevat vaatteet edullisesti pois. Hallin vitriinissä on nähtävillä jäljellä olevat tuotteet ja hinnasto. 

Olethan nopea ja nappaat hyvät seura vaatteet edullisesti kotiin! Ota yhteyttä oman ryhmäsi valmentajiin tai 

seurakoordinaattoriin sähköpostitse, osoite cheer@northernlights.fi. 

 

Tutustu seuran toimintaan 

Seura sai toiminnalleen sinetin vuonna 2017. Seuran yleisestä toiminnasta saa hyvän yleiskuvan tutustumalla 

Sinettiseuran toimintakäsikirjaan. Kilpailevilla joukkueilla myös kisakausi lähestyy ja kotien on hyvä tutustua myös 

seuran kilpailumatkojen ohjeistukseen.  

 

Nämä edellä mainitut ja muita hyödyllisiä materiaaleja tutustuttavaksi löytyy osoitteesta cheer.northernlights.fi/seura-

lajit/sinettiseura/ ,käy lukemassa!  

Seuran eri toimijoiden pelisäännöt löytyvät osoitteesta cheer.northernlights.fi/seura-lajit/seuran-pelisaannot/ 

 

EM-kilpailuiden lipunmyyntikampanja 

Cheerleadingin EM-kilpailut järjestetään ensi kesänä Suomessa, Helsingin Jäähallilla. Kisat ovat kaksipäiväiset 30.6.-

1.7.2018. Lauantaina kilpailevat aikuisten joukkueet ja sunnuntaina matolle päästetään juniorit.  

Seurastamme Suomea edustamassa on junioreiden tanssijoukkue, NLC Junior Dance Team. 

 

EM-kilpailuiden lipunmyynti aukeaa tiistaina 27.3. Seuramme osallistuu lipunmyyntitalkoisiin, mikä tarkoittaa sitä, että 

seura ansaitsee yhden euron jokaisesta seuran koodilla ostetusta lipusta. Asiakkaalle tämä ei tuo lisäkuluja, vaan lippu 

on samanhintainen ostettaessa koodilla tai ilman. 

 

Seuramme koodi on NLC ja se syötetään sivuille ostovaiheessa. Seurakoodi syötetään kohdassa Kampanja, joka löytyy 

heti ensimmäisenä ennen lippu- ja paikkavalintaa. Seuran nimi valitaan alasvetovalikosta kohdasta Valitse kampanja, 

jonka jälkeen seurakoodi syötetään esiin nousseeseen kenttään. Tämän jälkeen asiakas painaa Lähetä –nappia, jolloin 

valittavien lippujen perään ilmestyy sana Kannatus. Tällöin asiakas tietää koodin menneen oikein. 

 

Huomaattehan, että EM-kilpailuissa ei ole lipunmyyntiä ovella, vaan kaikki liput on ostettava netistä. Lipunmyynti aukeaa 

osoitteessa: https://ecueuropeans2018.fi/spectators/tickets/ tiistaina 27.3. 
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Kokeilemme uusi ominaisuuksia MyClub-järjestelmässä vuonna 2018 

Otimme viime vuonna käyttöön jäsenrekisteri- ja laskutusjärjestelmä MyClubin ja kuten onkin jo viime vuonna viestitty, 

laajennamme järjestelmän käyttöä tulevina vuosina. Tänä vuonna kokeilemme joidenkin kilpailujen osalta myös 

kilpailumaksujen laskutusta järjestelmän kautta.  

 

Tieto kisamatkan maksutavasta on aina kunkin kilpailun matkainfossa, joka lähetetään tuttuun tapaan koteihin. 

Laskutustavasta huolimatta sitovien ilmoittautumisten palautusosat kerätään edelleen kaikista kilpailuista huoltajan 

allekirjoituksella varustettuna joukkueen harjoituksissa. 

 

Myös uudet seuratuotteet tulee myyntiin MyClubin verkkokauppaan, jonka kautta seuran jäsenet voivat tilata uudet 

seuratuotteet ja saavat verkkokaupasta suoraan laskun, jonka maksamalla tuotteet voi lunastaa ilmoitetusta paikasta. 

 

Kevätkokous 

Seuran sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tiistaina 17.4. klo 17.00 alkaen Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja 

Urheilun kokoustiloissa, osoitteessa Sammonkatu 6, 90570 Oulu. Kokouksessa käydään läpi toimintakertomus ja 

tilinpäätös edelliseltä vuodelta. Äänestysoikeus on jokaisella täysi-ikäisellä seuran jäsenmaksun maksaneella toimijalla, 

mutta kaikki ovat tervetulleita mukaan kokoukseen. Lisätietoja puheenjohtaja Arja Uusi-Illikaiselta sähköpostitse, 

osoite arja.uusi-illikainen@northernlights.fi. 

 

Uudet seuravaatteet tulossa – Huikeita edustusvaatteita! 

Uudet ja odotetut seuravaatteet ovat taas tulossa myyntiin kevään aikana! Ennakkotilaukset tehdään suoraan MyClub-

verkkokaupan kautta viikon 14-15 aikana, sunnuntaihin 15.4. mennessä. Tuotteita voivat tilata kaikki, joilla on jäsentili 

MyClubiin. Tuotteiden lasku toimitetaan sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu jäsenrekisteriin. Maksettua laskua 

vastaan tuotteet voi lunastaa itselleen Kevätnäytöksessä 12.5. 

  

Tänä vuonna 2018 superhienon vuosipaidan väri on tumman sininen, (hinta 

18e/kpl), tavallisia seurarusetteja saa valkoisena (10e/kpl) ja uutuutena myös 

glitter rusetteja oranssina ja sinisenä (15e/kpl). 

Uutena tuotteena tulee myös vetoketjullinen treenitakki valkoisena tai 

tummansinisenä, jossa selässä painettuna on seuran logo (55e/kpl).  

 

Lisäksi on hyvä varautua jo ensi syyskauteen ja tilata hyvissä ajoin ennakkoon 

seuran uusi kevyttoppatakki, johon on brodeerattu rintaan seuranlogo. Takin hinta 

on 60e/kpl. 

 

Lisätietoja saat oman joukkueesi valmentajalta 3.4 alkaen! 

 

 

Toivotamme energistä ja liikunnallista kevään jatkoa 

kaikille harrastajille ja koteihin! 
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