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YLEISTÄ

SYYSKAUSI 8.8-18.12.2022
KEVÄTKAUSI 8.1-22.6.2023

HARJOITUKSIA EI OLE KOULUJEN LOMIEN JA 
JUHLAPYHIEN AIKANA

SEURA JÄRJESTÄÄ KAKSI NÄYTÖSTÄ 
VUODEN AIKANA, YHDEN SYYSKAUDELLA JA 
TOISEN KEVÄTKAUDELLA

• Arctic Cheer All-Star ry on vuonna 2006 perustettu 
rovaniemeläinen kilpacheerleadingin ja 
cheertanssin erikoisseura. Seurassamme 
harjoittelee noin 200 harrastajaa useassa eri 
ikäluokassa ja tasolla.

• ACA: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.

• Jäsenjärjestelmä myClubin kautta kulkevat seuran 
omat tiedotteet sekä seuran omat laskut, muista 
tarkistaa roskaposti säännöllisesti.

• Joukkueilla on omat vanhempien wa-ryhmät missä 
joukkueen oma tiedotus tapahtuu. Vanhempien 
ryhmissä tiedotetaan myös seuran ajankohtaisista 
asioista säännöllisesti.

• Seura ei erikseen vakuuta jäseniään. 
Kilpajoukkueiden jäsenillä tulee olla kilpailemiseen 
oikeuttava lisenssi ja harrasteryhmissä tulee olla 
harrastevakuutus mikäli jäsenellä ei ole oman 
vakuutusyhtiön kautta vakuutusta.



Uusi harrastaja voi käydä tutustumassa lajiin kahden viikon ajan veloituksetta. Harjoituksiin ilmoittaudutaan myClub tapahtuman kautta. 
Jos kokeilukertojen jälkeen ei halua jatkaa tulee siitä ilmoittaa kotisivujen kautta Harrastuksen lopettaminen | Arctic Cheer All-Star ry

Mikäli harrastaja ei peruuta osallistumistaan, hän on velvollinen maksamaan seuran jäsenmaksun ja kausimaksun kokonaisuudessaan.
Maksuja ei palauteta tai hyvitetä, jos harrastaja lopettaa kesken kauden. Poikkeuksena on loukkaantuminen tai urheilun estävä
sairastuminen, jos harrastaja on sen seurauksena pois harjoituksista yli yhden kuukauden. Tässä tapauksessa on mahdollista saada
osapalautus kausimaksusta lääkärintodistusta vastaan. Kausimaksun palauttamisesta päättää seuran hallitus.

• Jäsenmaksu on 30 euroa vuonna 2023. Jäsenmaksu maksetaan vain kerran vuodessa, joko kevätkauden kausimaksun yhteydessä tai 
syyskauden kausimaksun yhteydessä. Jäsenmaksuun sisältyy seura t-paita.

• Kausimaksut määräytyvät harjoituskertojen mukaan ja kausimaksu maksetaan kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä.
Kerran viikossa harjoittelevat 120 euroa, kaksi kertaa viikossa harjoittelevat 150 euroa ja kolme kertaa viikossa harjoittelevat 180 
euroa.

https://www.arcticcheer.fi/otayhteytta/harrastuksen-lopettaminen/


PERHEALENNUS

• Seurassamme on käytössä perhealennus. Mikäli useampi 
saman perheen jäsen (samassa osoitteessa asuvat) 
harrastaa seurassa, ovat kausimaksut edullisemmat.

• 1. jäsen, normaali kausimaksu
• 2. jäsen, -10 euroa kausimaksusta
• 3. jäsen, -20 euroa kausimaksusta
• 4. jäsen, ilmainen (edullisin kausimaksu)

• Esimerkki. Perheestä harrastaa sisarukset, toisesta 
maksetaan normaali kausimaksu ja toisen kausimaksusta 
vähennetään 10 euroa.

• Olettehan yhteydessä toiminnanjohtajaan Miia Norvapaloon, 
miia.norvapalo@hotmail.com mikäli perheestänne harjoittelee 
useampi jäsen seurassa, jotta voimme kohdistaa teille 
perhealennuksen. Alennus ei koske jäsenmaksua.

• Mikäli jäsenellä on seuralle maksamattomia maksuja, 
laitetaan hänet harjoituskieltoon siihen asti että maksut ovat 
maksettu. Harjoituskiellolla tarkoitetaan sitä, että jäsen ei voi 
osallistua joukkueensa harjoituksiin ennen kuin maksamatta 
jääneet maksut on asianmukaisesti maksettu.

mailto:miia.norvapalo@hotmail.com


JOUKKUEIDEN 
MUUT 
KUSTANNUKSET

• Joukkueilla on omia varustehankintoja, jotka 
maksetaan joko omakustanteisesti tai varainkeruun 
avulla. Jäsen on velvollinen maksamaan omat 
hankintansa ne tilattuaan. Jäsen on myös velvollinen 
maksamaan hankinnat, vaikka lopettaisi kesken 
kauden.

• Kilpajoukkueilla on omat pankkitilit seuran tilin 
alaisuudessa. Joukkueiden omat hankinnat, 
varainkeruut, leirit, kilpailukustannukset yms. 
maksetaan joukkueen tilille.

• Kilpajoukkueilla on leirejä, joihin kilpajoukkueen 
jäsenellä on pakollinen osallistuminen. 
Sairastapauksissa osallistumisen voi perua 
lääkärintodistuksella. Muissa peruutustapauksissa 
jäsen on velvollinen maksamaan leirin. Ulkopuolisen 
valmentajan leirit ovat maksullisia. Seuran sisäiset 
leirit missä valmentajina toimii seuran omat 
valmentajat ovat ilmaisia.

• Kilpajoukkueen jäsen on velvollinen maksamaan 
kilpailukustannukset. Mikäli kilpajoukkueen jäsen ei 
pysty osallistumaan kilpailuohjelmaan esimerkiksi 
loukkaantumisen vuoksi, on hän silti velvollinen 
maksamaan kustannukset, jotka ovat tulleet kilpailuihin 
ilmoittautuessa. Näillä kustannuksilla tarkoitetaan 
muun muassa ilmoittautumismaksuja ja muita 
vastaavia maksuja. Loukkaantuminen ei ole este lähteä 
kilpailuihin mukaan, vaikka itse esiintymistilanteeseen 
urheilija ei voi osallistua.



VALMENTAJAT
• Seurassamme on 19 valmentajaa ja 
valmentajaharjoittelijaa.

• Seura kouluttaa valmentajia Suomen
Cheerleadingliiton koulutuksilla .

• Osa valmentajista valmentaa useampaa
joukkuetta.

• Suurin osa valmentajista on myös seuran
aikuisten joukkueen Ice Breakers urheilijoita.

• Valmennusvastaava toimii valmentajien
esihenkilönä.



JOUKKUEENJOHTAJAT
• Joukkueilla on oma joukkueenjohtaja tai useampi tarpeen niin 

vaatiessa. Joukkueenjohtajilta odotetaan positiivista ja 
ratkaisukeskeistä asennetta joukkueen asioiden hoitamisessa.

• Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluvat kauden budjetin laskenta, 
varainkeruun järjestäminen ja hoitaminen, tilitysten tarkistus 
sekä joukkueen varojen seuranta.

• Kilpajoukkueen joukkueenjohtaja hoitaa myös kaikki 
kilpailujärjestelyt mm. lisenssien tarkistuksen, kilpailuun 
ilmoittautumiseen liittyvät asiat, kuljetuksen sekä mahdollisen 
majoituksen järjestämisen.

• Joukkueenjohtaja on linkki vanhempien ja valmentajien välillä. 
Joukkueen asioissa otetaan ensimmäisenä yhteyttä 
joukkueenjohtajaan, ei valmentajaan. 

• Mikäli kilpailevalla joukkueella ei ole joukkueenjohtajaa, 
joukkue ei voi kilpailla.

• Joukkueenjohtajat valitaan kauden alussa ja uudet 
joukkueenjohtajat perehdytetään tehtävään.

Joukkueenjohtaja-asioissa olettehan yhteydessä puheenjohtaja 
Marjo Mämmiin, aca.puheenjohtaja@gmail.com



ACA JÄÄHALLI, HALLITIE 9
• SYKSYLLÄ 2019 KÄYTTÖÖNOTETTU REMONTOITU N. 250 NELIÖINEN HARJOITUSTILA ILMASTOINNILLA.

• HALLILLA ON SOSIAALINEN TILA, WC, ETEISTILA MUTTA EI PUKUHUONEITA.

• HALLILLA HARJOITTELEE KAKSI JOUKKUETTA KERRALLAAN. TÄMÄ AIHEUTTAA AJOITTAIN RUUHKAA 
ITSE HALLISSA KUIN PIHALLA. 

• URHEILIJOIDEN ON HYVÄ TARKISTAA AINA HARJOITUKSISTA LÄHTIESSÄ, ETTÄ MUKAAN LÄHTEE OMAT 
TAVARAT.

• LÖYTÖTAVAROITA SÄILYTETÄÄN HALLILLA KAUDEN AIKANA, MUTTA SYKSYN/KEVÄÄN PÄÄTTEEKSI 
TAVARAT VIEDÄÄN KONTTIIN MIKÄLI NIITÄ EI OLE HAETTU.

• HALLIN TAVARAT ON SAATU LAHJOITUKSENA JOKO UUTENA TAI KÄYTETTYNÄ. HANKINNOISSA 
SÄÄSTETYT VARAT SUUNNATAAN JOUKKUEIDEN HARJOITUS OLOSUHTEIDEN PARANTAMISEEN. 

• HALLILTA LÖYTYY VALMENTAJIEN JA URHEILIJOIDEN TEKEMÄ TOIVELISTA TAVAROISTA MITÄ PUUTTUU 
TAI TOIVOTAAN LISÄÄ. 



YHTEYSTIEDOT

Kotisivut

www.arcticcheer.fi

Facebook

Arctic Cheer All-Star ry

Instagram

Arctic_cheer_allstar

myClub

https://aca.myclub.fi

Puheenjohtaja Marjo Mämmi 
aca.puheenjohtaja@gmail.com

Toiminnanjohtaja Miia Norvapalo 
miia.norvapalo@hotmail.com

Valmennusvastaava Jenna Karjalainen 
aca.valmennusvastaava@gmail.com

http://www.arcticcheer.fi/
https://aca.myclub.fi/
mailto:aca.puheenjohtaja@gmail.com
mailto:miia.norvapalo@hotmail.com
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