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Kesäkuu 2017 
 
Kauden aloitus 
Kilparyhmien ja kehitysryhmän (mahdollisesti aikuistenkin) syyskausi alkaa torstaina 2. 
Elokuuta. Kyse on alkukauden jäistä, kun OP-halli ei ole vielä Nummelassa avoinna. 
Maanantain jääaika on Kisakalliossa. Nummelassa jäätä on keskiviikkoisin ja lauantaisin. 
Vahvistamme tarkemman aikataulun sekä oheisharjoitukset lähempänä kauden aloitusta.  
Muiden harrasteryhmien sekä Myllyjen osalta kausi alkaa 11.9, jolloin Op-halli avautuu.  
 
Kilparyhmien syysleiri 
Kilparyhmille suunnitellaan kauden aloitusleiriä elokuulle. Ajankohta tulee olemaan su 6.8 – ti 
8.8. Leiri järjestetään joko yö- tai päiväleirinä ja tarkemmat aikataulut sekä hinnat ilmoitetaan 
myöhemmin.  
 
Tehopäivä 
Syksylle on suunnitteilla tehopäivä 16. lokakuuta. Tiedotamme hinnoista ja aikatauluista 
myöhemmin lisää.  
 
Jojot 
Ryhmillä on aiemman käytännön mukaan joukkueenjohtajat eli jojot. Seuraavat henkilöt ovat 
joko ennestään ryhmien jojoja tai uusina lupautuneet toimimaan ryhmien jojoina ensi kaudella. 
Jos olet halukas toimimaan ryhmän jojona, pyydämme ottamaan yhteyttä hallituksen jäseniin.  
 
K1S: Mari Kaipio 
K3: Tuija Uosukainen 
Tähdet: Sanna Grundström 
K1E ja K1N: Satu Parikka 
 
Hallitus  2017–2018 
Uusi hallitus on järjestäytynyt ja aloittaa virallisesti toimikautensa 1.8. Käytännössä uusi hallitus 
on kuitenkin jo tarttunut toimeen. Täältä näet uuden hallituksen kokoonpanon. 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/hallitus/  
 
Kilpailuvastaavana kaudella 2017-2018 toimii Ville Nahkuri.  
 
VTL Juniors toiminnasta vastaavaa etsitään parhaillaan.  
 
 
 
 

https://vtl.sporttisaitti.com/seura/hallitus/


Uutta: Muodostelmaluistelu & 10-kerran kortti  
Kaudelle 2017-2018 on saatu muutama uutuus. Satu Kuokkanen aloittaa muodostelmaluistelun 
valmentamisen. Ryhmään voi ilmoittautua noin 9–14-vuotiaat luistelijat, joilla on jo perusluistelu 
hallussa.  
Lisäksi paljon toivottu 10-kerran kortti on tulossa satunnaisille harrastajille. Kortin hinta on 150€. 
Korttia voi ostaa elokuusta alkaen, mutta kiinnostuksesta korttia kohtaan voi jo laittaa viestiä 
vihdintaitoluistelijat@gmail.com.  
 
Kesäleirin palaute 
Kesäleiristä on saatu mukavasti palautetta ja parannettavaakin löytyy.  
Kooste palautteista ryhmittäin: 
 
A-ryhmä 

+ Venyttely hyvä 
- Vaativampaa balettia, liian pitkiä taukoja, lisää jäätä 

 
B-ryhmä  

+ Jääaikaa oli sopivasti, tanssi, volttimonttu ja uiminen 
- Vaativampaa balettia, ohjelmajäitä lisää 

 
C-ryhmä 
+ tanssi ja volttimonttu, Eva  
- päiväleirin mahdollisuus, jäiden tasapuolinen jakaminen 
 
 
Kisamusiikit  
Kisamusiikin pidennyksen voi hoitaa seuran kautta. Pidennyksen hinta on 20e. Levyt 
musiikkeihin kuuluvat nyt musiikin hintaan, joten omia levyjä ei tarvita.  
 
Luisteluryhmät kaudella 2017-2018 
Seuran nettisivuille on päivitetty luisteluryhmien kuvaukset. Näet ryhmien kuvaukset täältä 
https://vtl.sporttisaitti.com/luisteluryhmat/kilparyhmat/ . Samalla sivulla näet myös tiedotteen 
asiasta.  
 
Ryhmäjako kaudella 2017-2018 vastaa seuran päivitettyjä tavoitteita, joissa korostuu erillisinä 
kehittämiskohteina kilpaseurana kehittyminen ja vahva harrastajatoiminta. Maaliskuussa 
pidetyssä seuran visiotyöpajassa (VTL 2020) käsiteltiin tätä aihetta myös.  
Syksyn mittaan ryhmien nimet tullaan vaihtamaan niin, että ne loogisemmin ohjaavat luistelijan 
urapolkua taitoluistelussa. 
 
 
 
 

https://vtl.sporttisaitti.com/luisteluryhmat/kilparyhmat/
mailto:vihdintaitoluistelijat@gmail.com


Testit  
Syyskauden alussa pyritään järjestämään seuran testipäivä. Alueen yhteinen testipäivä ei ole 
vielä tiedossa, mutta oletettavasti siis Uudenmaan alue järjestää myös testipäivän kaikille 
alueen luistelijoille. Testiasiat koskevat vain kilpailevia luistelijoita.  


