
Elokuun kuukausitedote 
Elokuun tärkeitä asioita tiedoksi 
 
Ryhmien vastuuvalmentajat: 
K1-ryhmät: Tatyana Lebedeva 
K2: Satu Kuokkanen 
K3: Tatyana Lebedeva 
Tähdet: Satu Kuokkanen 
Timantit: Oona Hurskainen 
Ametistit: Tatyana Lebedeva 
Briljantit: Tatyana Lebedeva 
Myllyt: Satu Kuokkanen 
 
Kilparyhmäläisille tärkeitä päivämääriä elokuussa: 
8.9. Testit 
Testien viimeinen ilmoittautumispäivä 25.8. klo 21.00. Ilmoittaudu täällä 
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/testeihin-ilmoittautuminen/ 
 
10-kerran kortti aikuisille: 
Aikuisten ryhmissä on mahdollista ostaa 10-kerran kortti. Kortti maksetaan tuttuun tapaan 
Neptoniin. Kortin käyttöä kontrolloidaan la- ja ma-tuntien yhteydessä olevalla nimilistalla. 
10-kerran kortin ostaneet voivat käydä millä tahansa lauantain tai maanantain aikuisten 
tunnilla ilman ennakkoilmoittautumista. Osta kortti täältä 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/ilmoittautuminen/ 
 
Kortin hinta on 150e + jäsenmaksu 30e ja on voimassa koko peruskauden  
2017-2018.  
 
Ryhmien jojot: 
Ryhmille on ilmoittautuneet seuraavat Jojot, eli joukkueenjohtajat: 
K1N + E Satu Parikka 
K1S Mari Kaipio 
K2 Meri Yrjänä-Siivonen 
K3 Tuija Uosukainen 
Tähdet Sanna Grundström 
 
Timanttien ja aikuisten Jojot haetaan kun ryhmät lähtevät käyntiin 11.9.2017. 
 
Valokuvaus: 
Seuran valokuvauspäivä on 23.9.2017. Tästä on tulossa lisätietoa lähempänä.  
Valokuvauspäivänä kuvataan kilparyhmäläisten yksittäiskuvia sekä ryhmäkuvat. Muiden 
ryhmien kuvaukset järjestetään jäähallilla syyskauden aikana.  
 
 

https://vtl.sporttisaitti.com/seura/ilmoittautuminen/
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/testeihin-ilmoittautuminen/


 
 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous: 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous järjestetään 23.8.2017 klo 17.30 Yrityskeskuksella, 
Vihdintie 32, 03100 Nummela. Kutsu ja materiaalit tilaisuuteen on lähetetty 15.8.  
 
Syyskokous: 
Seuran syyskokous on 8.11.2017 klo 18. 
 
Varainkeruu: 
Syysriehaa ei järjestetä tänä vuonna, sillä tapahtuma on ollut pienituottoinen. Muita 
varainkeruukampanjoita valmistellaan. Erityistä kiitosta ovat saaneet Onnelan 
kukkakampanjat ja kampaamotuotteiden myyntikampanja.  
 
Onnelan ihanat, yksi- ja moniväriset krysanteemit tulevat myyntiin vielä elokuun aikana. 
Seuratkaa ilmoittelua seuran nettisivuilla ja Facebook-sivuilla. 
 
Muut asiat 
Seuran maksusääntöjä on päivitetty tälle kaudelle ja ne löytyvät seuran nettisivuilta. 
 
Seuran nettisivuille on julkaistu uusi alkukauden alustava aikataulu. Joillakin ryhmillä on 
parillisille ja parittomille viikoille erilaiset aikataulut. Onneksi suurimmalla osalla ryhmistä 
aikataulut ovat eri viikoina samanlaiset.  
 
Luistelukoulun harjoitukset alkavat tiistaina 12.9. ja lauantaina 16.9. Molempiin ryhmiin 
otetaan vielä luistelijoita.  
 
Jäsenedut 
Yhteistyö Spirit & Skatewearin kanssa jatkuu tällä kaudella. VTL:n jäsenet saavat -7%:n 
alennuksen kaikista tuotteista, paitsi kilpailupuvuista ja ale-tuotteista. VTL:n alennuskoodin 
saat ilmoittautumisen jälkeen pyytämällä sitä rahastonhoitajalta. Tämä etu kuuluu vain 
seuramme jäsenille, koodia ei missään nimessä saa jakaa eteenpäin. Alennusta voi käyttää 
verkkokaupassa, Varistosta noudettaessa tai myyntitapahtumissa. Verkkokauppa löytyy 
osoitteesta http://kauppa.skatewear.fi 
 


