
Syyskuu 2017 

- Ryhmien valokuvaus on Yrityskeskuksella 23.9. klo 9.00 alkaen. Aikataulu 
alla: 

9.00-9.20 K1N  
9.20-9.30 Ohjaajat ryhmäkuva 
9.30-10.00 K1S 
10.00-10.25 K3 
10.25-10.45 Timantit 
10.45-11.05 K2 ja muodostelmaluistelu (ryhmäkuvat viimeisenä) 
11.05-11.15 K1A  
11.15-11.30 K1E  
11.30-11.50 Tähdet 
11.50-12.00 Aikuisluistelu, Ametistit ja Briljantit ryhmäkuva 
12.00-12.20 Myllyt erityisryhmä 
 

Kuvauksissa otetaan ryhmäkuvat, jotka julkaistaan nettisivuilla. Mikäli tulet ryhmäkuvaan, annat samalla 
luvan julkaista kuvan VTL:n nettisivuilla.  

Kilparyhmäläisistä otetaan myös yksittäiskuvat. Muiden ryhmien luistelijat voivat halutessaan ottaa 
yksittäiskuvat muistoksi.  

Kilparyhmäläiset pukeutuvat kuvaukseen kisapukuun ja -kampaukseen. Muiden ryhmien luistelijat 
kuvataan normaaleissa treenivaatteissa. Kaikilla on luistimet jalassa, joten muistathan teräsuojat 
mukaan! 

Kuvauksiin on tultava ajoissa, jotta ehdit vaihtaa jalkaan luistimet sekä tarvittaessa pukeutua. Lisätietoja 
Tuija Uosukaiselta tuija.uosukainen@gmail.com 

 

- Spirit skate and Sportwear myyntitapahtuma Yrityskeskuksella 26.9. klo 
17.30-20.00 

Laitattehan viestiä omista toiveistanne/tarpeistanne ennakkoon aspa@skatewear.fi  

 

- Miniluistelukoulu (4 kertaa) alkaa Nummelassa 28.10. Mainos on tulossa 
seuran nettisivuille.  

 

- Aluecupin kilpailut 22.1.2018 ja omat, suuremmat kisat 10.-11.2018 
Kisakalliossa 

Järjestämme tulevalla kaudella kahdet kotikisat. Toiset ovat pienemmät Aluecupin kisat, toiset suuremmat 
jo perinteeksi tulleet helmikuun kisat.  

Olemme saaneet alueelta tehtäväksi järjestää Minien, Aluedebytanttien, Taitajat, axel  ja Aluejuniorien 
aluecupin valintakilpailut ( 2. karsinta). Kisapäiväksi on valittu 22.1.2018 Kisakalliossa klo 16-21 (Minit ja 



Aluejuniorit) sekä omien, suurempien kisojen viikonloppu 10.-11.2.2018 (Aluedebytantit ja Taitajat, axel). 
Joudumme perumaan 22.1. illalta kaikkien ryhmien normaalit jäävuorot, jotta saamme järjestettyä kilpailut.  

Kisavastaaviksi ovat lupautuneet Satu Parikka ja Heidi Miinalainen. Lisäksi tarvitsemme innokkaita 
vapaaehtoisia talkootehtäviin. Toivomme ja oletamme, että kaikkien kilpaluistelijoiden perheet osallistuvat 
kisojen järjestelyyn ja talkootehtäviin omien voimavarojensa mukaisesti. 

Tarvitsemme talkoolaisia erilaisiin tehtäviin: leivontaan, buffettiin, vastaanottoon, järjestyksenvalvojiksi, 
musiikin soittoon, tulospalveluun jne. Löydämme varmasti juuri sinulle sopivan homman. 

Vapaaehtoisten koordinointia hoitaa Minna Hätönen. Mikäli olet innokas osallistumaan vapaaehtoisena 
jompaan kumpaan kilpailuun, olethan yhteydessä minna.hatonen@gmail.com. 

Talkootyöt alkavat ma 22.1. n. klo 14 kisapaikan rakentamisella ja päättyy purkutöihin. 

Suurempien kisojen 10.-11.2. osalta talkootyötä on tietysti enemmän, ja kisapaikan rakentaminen alkaa 
mahdollisesti jo perjantai-iltana.  

 

- Varainkeruu  

Onnistuimme myymään Onnelan krysanteemivaraston loppuun. Kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille 
perheille. Saimme tuottoa 650 euroa. Yhteistyö Onnelan kanssa jatkuu ja joulukukat tulevat joulumyyntiin.  

Suomen taitoluisteluliiton korukalenterit ovat tilattavissa Vihdin Taitoluistelijoiden kautta. 
Viimeinen tilauspäivä on 20.9.2017. https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/stll-n-korukalenteri/ 
Tällä hetkellä korukalentereita ei ole vielä tarpeeksi minimitilausta varten, joten jos olet tekemässä tilausta, 
käythän tekemässä sen pikimmiten. 

 
Puhtopoikien pesuainekampanja on alkanut ja jatkuu 30.9 asti. Kolme parasta myyjää palkitaan.  
Myyntiesitteet on saatavilla luistelutuntien aikana jäähallilla.  Esite on mahdollista tulostaa myös VTL:n 
nettisivuilta. 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/puhtopojat-pesuainekampanja/ 

Nettisivuilta löytyy myös tilauslomake pesuaineille. 

Tulevia syyskampanjoita: 
Suomen Terveysravinto / vitamiinit / lokakuu 
Suomen Kakkutukku / keksit ym herkut marras-joulukuu 
Onnelan joulukukat / joulukuu 
 

Vihdin Taitoluistelijoilla ja Suurseudun Osuukaupalla on kannustajat yhteistyösopimus. 
Mikäli olet SSO:n asiakasomistaja, liitythän Vihdin Taitoluistelijoiden kannustajaksi. Kannustaminen ei 
pienennä sinun bonustasi, vaan SSO maksaa ylimääräistä tukea seuralle. Liittyminen käy helposti ja 
kysythän tarvittaessa ohjeita minnahatonen@gmail.com 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/sso-kannustajat/ 

Seuran ylimääräisessä kokouksessa päätimme järjestää varainkeruusta ideointiriihen. Kootaan porukka 
yhteen ja ideoidaan sovittujen kampanjoiden lisäksi muita varainkeruukeinoja. Muutama innokas onkin jo 
ilmoittautunut mukaan, ja lisää innokkaita mahtuu edelleen mukaan. Ilmoittautumiset Minnalle 

https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/stll-n-korukalenteri/
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/puhtopojat-pesuainekampanja/
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minnahatonen@gmail.com 20.9. mennessä. 
 

- VTL-juniors 

VTL juniors -ryhmä etsii edelleen vetäjää. Juniors on nuorille seuran jäsenille (tällä hetkellä 12-17 -vuotiaille) 
tarkoitettu ryhmä, jossa nuoret saavat äänensä kuuluviin seuraan liittyvissä asioissa. Juniors järjestää kivoja 
tapahtumia, viettää iltoja yhdessä ja jutustelee mukavia. Olethan yhteydessä 
vihdintaitoluistelijat@gmail.com kun koet olevasi valmis tähän vapaaehtoishommaan.  

 

- VTL:n etikettisäännöt  

Etiketti on päivitetty jälleen nettisivuille. Käyttehän lukemassa säännöt, ja jutelkaa varsinkin 

pienempien luistelijoiden kanssa mitä säännöt tarkoittavat ja miksi ne on luotu. 

https://vtl.sporttisaitti.com/seura/seuran-saannot-ja-ryhmien-pelisa/  

 

- Kilpailijoiden tehopäivä on Kisakalliossa 16.10. 

Lisätietoja tulossa lähempänä, mutta laittakaahan jo kalentereihin ylös.  

 

- Elokuun kilparyhmien leirin leiripalaute 

Elokuun kauden aloitusleirin palaute oli pääosin positiivista. Baletti jakoi jälleen mielipiteitä. Toiset olisivat 
halunneet enemmän balettia ja toiset olivat tyytyväisiä tanssillisempaan tuntiin. Paitsio oheistilana ei ollut 
paras mahdollinen. Aikataulu koettiin hyväksi ja taukoja oli riittävästi. Kyselyyn vastasi noin puolet 
leiriläisistä ja valtaosa heistä toivoi jatkossa yöleiriä. 
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