Arctic Cheer All-Star yleisinfo syksy 2021
Arctic Cheer All-Star ry on vuonna 2006 perustettu rovaniemeläinen kilpacheerleadingin ja
cheertanssin erikoisseura. Seurassamme harjoittelee noin 200 harrastajaa useassa eri
ikäluokassa. Tarjoamme cheerleading toimintaa alkeis-, harraste- ja kilpatasolla.
Alkeistasolla kuka tahansa voi aloittaa cheerleadingin, mutta kilpajoukkueissa ja osassa
harrastejoukkueista edellytetään lajin aikaisempaa tuntemusta tai urheilutaustaa.
Arctic Cheer All-Star ry:n toiminnan tarkoitus on lasten ja nuorten kasvun sekä kehityksen
tukeminen cheerleadingin avulla. Seuran arvot ovat yhdenvertaisuus, vastuullisuus sekä
yhteisöllisyys ja nämä arvot heijastuvat harrastus- ja kilpailutoimintaan.
Syyskausi alkaa 9.8 ja päättyy 19.12
Kevätkausi alkaa 9.1 ja päättyy 3.6
Kevätkauden päivämäärät voivat muuttua.
Emme järjestä joukkueiden harjoituksia koulujen lomien tai juhlapyhien aikana. Pyrimme
kuitenkin järjestämään erillistä jäsenille suunnattua toimintaa loman aikana mistä
tiedotamme myöhemmin.
Syksyllä 2020 siirryimme Suomen Cheerleadingliiton uuteen kilpailujärjestelmään missä
kilpailut painottuvat kevääseen. Syyskauden aikana kerrataan perusteet, harjoitellaan uusia
taitoja ja harjoitellaan kilpailu koreografia. Keväällä keskitytään kilpailuihin.
ACA seuraa tarkasti COVID-19 tilannetta ja noudatamme viranomaisten antamia
määräyksiä. Ilmoitamme myClubin kautta sekä sosiaalisessa mediassa muutoksista mitkä
voivat vaikuttaa esimerkiksi harjoitusaikatauluun. Kesällä 2020 käyttöön otetut siivous-ja
hygieniasäännöt ovat toistaiseksi voimassaolevia.
Seuran sosiaalisen median kanavat ovat Facebook Arctic Cheer All-Star ja Instagram
@arctic_cheer_allstar
Seuran kotisivut ovat osoitteessa www.arcticcheer.fi ja myClub https://aca.myclub.fi
Muistattehan lukea tiedotteet tarkasti ja laittaa tärkeät päivämäärät ylös. Kilpajoukkueet
lähettävät erikseen omat kauden aloitus infot. ACA pyrkii tiedottamaan vähintään kerran
kuussa kaikille ajankohtaisista asioista kuukausi tiedotteella. Tiedotteet lähetetään myClubin
kautta jäsentilissä ilmoitettuun sähköpostiin ja tiedotteet löytyvät myös myClubin viestintä
osiosta.

Joukkueiden vanhemmille perustetaan kauden alussa omat whatsapp ryhmät. Ryhmässä
ilmoitetaan ajankohtaisista asioista ja mahdollisista muutoksista joukkueen toiminnassa.
Harjoituspaikka
Joukkueet harjoittelevat seuran harjoitushallilla osoitteessa Hallitie 9 sekä Korkalovaaran
koulun pienessä salissa (Miehentie 12) käynti sivuovesta, ei koulun ovista. Tanssijoukkueet
harjoittelevat Keskuskentän musiikkiliikuntasalissa (Poromiehentie 2), käynti porttikongista.
Hallin toiminta
Hallin tavarat on saatu lahjoituksena joko uutena tai käytettynä. Hankinnoissa säästetyt varat
suunnataan joukkueiden harjoitus olosuhteiden parantamiseen esimerkiksi uusilla väline
hankinnoilla. Hallilta löytyy valmentajien ja urheilijoiden tekemä toivelista tavaroista mitä
puuttuu tai toivotaan lisää. Esimerkiksi joukkueet käyttävät kortti-tai lautapelejä
alkulämmittelyssä tai ryhmäytymis leikeissä.
Hallilla harjoittelee kaksi joukkuetta kerrallaan. Tämä vaatii tarkkuutta mihin joukkueet
jättävät omat tavaransa tullessaan hallille. Kengille, takeille ja laukuille löytyy säilytystilaa.
Tavaroita ei jätetä lattialle maton viereen kompastumisvaaran vuoksi. Suosittelemme
merkitsemään omat vaatteet esimerkiksi nimikirjaimilla.
Jäsenten on hyvä tarkistaa aina harjoituksista lähtiessä että jalassa on omat kengät ja
selässä oma reppu.
Hallille jääneet tavarat juomapullot, vaatteet tms otetaan talteen mutta mikäli kausien
loppuun mennessä tavaroita ei haeta, ne viedään loman aikana kierrätykseen.

Lisenssi ja vakuutus
Suomen Cheerleadingliiton lisenssi tulee hankkia heti lajin aloittaessa, jos jäsen kilpailee.
Ilman lisenssiä ei voi osallistua kilpailuihin, eikä muuhunkaan liiton järjestämään toimintaan.
Mikäli kilpailutoimintaan osallistuvalla harrastajalla ei ole vielä lisenssiä, tulee se hankkia
mahdollisimman pian. Alkeis- ja harrastetasolla riittää liiton edullisempi harrastevakuutus.
Seura ei vakuuta erikseen jäseniään. Lisenssit ja lisätietoja löytyy osoitteesta:
https://scl.fi/harrastajalle/lisenssit/

Joukkueenjohtajat
Kilpajoukkueilla on oma joukkueenjohtaja tai kaksi tarpeen niin vaatiessa.
Joukkueenjohtajilta odotetaan positiivista ja ratkaisukeskeistä asennetta joukkueen asioiden
hoitamisessa. Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluvat kilpailu budjetin laskenta, varainkeruun
järjestäminen, hoitaminen, tilitysten tarkistus sekä joukkueen varojen seuranta
joukkueenjohtajan määrittelemällä tilillä. Joukkueenjohtaja hoitaa myös kilpailujärjestelyt
mm. lisenssien tarkistuksen, kilpailuun ilmoittautumiseen liittyvät asiat, kuljetuksen sekä

mahdollisen majoituksen. Joukkueenjohtaja on myös linkki vanhempien ja valmentajien
välillä. Joukkueen asioissa otetaan ensimmäisenä yhteyttä joukkueenjohtajaan, ei
valmentajaan. Mikäli kilpailevalla joukkueella ei ole joukkueenjohtajaa, joukkue ei voi
kilpailla.
Joukkueenjohtaja-asioissa olettehan
miia.norvapalo@hotmail.com

yhteydessä

toiminnanjohtaja

Miia Norvapaloon,

Muut kustannukset
Kauden aikana muita kustannuksia voi syntyä leireistä, kilpailuista, Rollohalliharjoituksista,
joukkueilloista, varustemaksuista yms. Lisätietoa näistä saat oman joukkueen
joukkueenjohtajalta. Kilpailumaksut pyritään hoitamaan joukkueenjohtajan järjestämillä
varainkeruilla tai yhteistyökumppanuuksilla.
Taitoryhmät ja kurssit
Syksyllä 2021 junioreille ja aikuisille järjestetään mahdollisuus osallistua taito ryhmien
toimintaan. Lisää tietoa joukkuejako infosta. Syksyllä järjestetään myös mineille
mahdollisuus kehittää taitojaan stuntti- ja akrobatia kursseilla. Minien kursseista lisää tietoa
elokuussa.
Näytökset
Seuramme järjestää normaali olosuhteissa talvinäytöksen marraskuussa ja kevätnäytöksen
toukokuussa, tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Kaikki seuran joukkueet esiintyvät
näytöksissä ja jokaisella joukkueella on näytöksen onnistumisen kannalta tärkeä rooli,
esimerkiksi katsomoiden siivous tai mattojen tuonti.
Cheer synttärit
Jäähallilla on mahdollista järjestää cheerleading aiheiset synttärit! Mikäli kiinnostuit ota
yhteyttä toiminnanjohtajaan alla olevaan sähköpostiin.
Cheer kirppis
Seuralta löytyy facebookista jäsenille tarkoitettu cheer kirppis ryhmä, ACA Cheer kirppis.
Ryhmässä voi myydä/ostaa käytettyjä cheerleadingaiheisia tavaroita.
Seuratuotteet
ACA on yhteistyössä Stadiumin kanssa ja ostoksille pääsee kotisivujen kautta tai
https://www.stadium.fi/seurat/1779571
Seuralla on myös omia tuotteita myynnissä hallilla, mm. t-paitoja, collegeita ja naru reppuja.
Ostamalla tuet seuran toimintaa.

Yhteystiedot
Puheenjohtaja Marjo Mämmi, marjo.mammi@rovakaira.fi
Toiminnanjohtaja Miia Norvapalo, miia.norvapalo@hotmail.com 0400170360 (aamupäivisin)
Valmennusvastaava Annika Puranen, aca.valmennusvastaava@gmail.com
Rahastonhoitaja Kirsi Kunnari, kirsimaria73@gmail.com

