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Lokakuu 2017 
 
Tulevia päivämääriä 
 

● Kisakallion jää- ja oheisvuorot on peruutettu curling-kilpailujen takia 6.11.  
● Seuran syyskokous on torstaina 9.11. klo 18.00 Yrityskeskuksella.  
● Ice Skating Tour-tapahtumakiertue vierailee Lohjalla 16.11.2017. Lisätietoja nettisivuilta: 

www.kokosuomiluistelee.fi 
● Seura järjestää Discon torstaina 30.11. Nummelan nuorisokeskuksella, nuokkarilla. Disco 

järjestetään yhteistyössä Vihdin kunnan nuorisotoimen kanssa.  
● Joulunäytös on tänä vuonna 9.12. Esbecon-areenalla. 
● Seura on varannut Naistenmessuilta paikan viikonlopulle 9.-10.12.  
● Seura järjestää improvisaatiokisat lauantaina 30.12. klo 13.00-17.30 Nummelan 

Esbecon-hallissa. Kisoihin kutsutaan osallistujia myös muista seuroista. 
Improvisaatiokisoihin voivat osallistua  

 
Improkisat järjestetään Vihdissä 30.12.2017 klo 13.00 alkaen. Sinne ovat tervetulleita 
leikkimielisesti kilpailemaan kaikki seuran luistelijat, niin pienet ja isot harrastelijat kuin vanhemmat 
kilpailijatkin! Myös muihin seuroihin on lähdössä kutsu. 
Improkisoista on tulossa lisätietoa lähempänä tapahtumaa. 
 
Syksyllä on luvassa myös railakasta discoilua nuorisokeskuksella Nummelassa, kun VTL järjestää 
yhteistyössä Vihdin nuorisotoimen kanssa discoillan 30.11. 
Discotiimi kokoontuu myöhemmin lokakuussa pohtimaan tarkempia järjestelyitä. 
 
VTL sai varattua paikan suosituille Naistenmessuille 9.-10.12. Nummelassa! Hyvät leipomusvinkit 
ja myynti-ideat voi lähetää suoraan Hätösen Minnalle minnahatonen@gmail.com. 
Tästäkin infoa tulossa lähempänä messutohinoita. 
 
 
Kauden luisteluryhmät 
 
Seuran nettisivuille on päivitetty tämän kauden ryhmiä koskeva kaavio. 
 
 
 
Varainkeruuta koskeva ohje 
 
Seuran nettisivuille on päivitetty varainkeruuta koskeva ohje.  
 
 
Kilpailumenestyksestä tietoja ja kuvia seuran nettisivuille 
 
Seuran luistelijat ovat menestyneet taas hienosti alkukauden kilpailussa. Jotta saisimme seuran 
nettisivuille tiedot kisatuloksista, niin pyytäisimme vanhempia laittamaan seuraavat tiedot 
vihdintaitoluistelijat@gmail.com - osoitteeseen kisojen jälkeen.  

● kilpailun nimi 
● kilpailijan nimi ja sarja 

 

http://www.kokosuomiluistelee.fi/
mailto:vihdintaitoluistelijat@gmail.com
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● sijoitus 
● luistelijan kuva mitalin tai pokaalin kanssa 

Tiedot päivitetään tämän jälkeen seuran nettisivuille.  
 
Seuran facebook-ryhmään kannattaa jokaisen laittaa tietoa kilpailupaikoilta; kuvia, kisatunnelmia ja 
tuloksia. Pääsemme kaikki nauttimaan kisatunnelmista, vaikka emme olisikaan mukana kisassa.  
 
 
 
Varainkeruu 
 
Seura kiittää kaikkia Puhtopojat kampanjaan osallistuneita. Kampanjan tuotto oli 1635€. 
 
Varainkeruukampanjoista seuraavana on alkanut Suomen Terveysravinnon terveystuotteiden 
myynti.  
Kaiken tarvittavan tiedon löydät seuran nettisivuilta 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/suomen-terveysravinto/ 
 
Tilaukset tulee tehdä Terveysravinnon paperilomakkeille ja palautetaan 31.10.2017 jäähallilla 
neloskopissa olevaan laatikkoon. Lomakkeita löytyy VTL:n ilmoitustaululla olevasta harmaasta 
postilaatikosta. 
 
Marraskuussa myyntiin on tulossa Kakkutukku-tuotteet. 
 
Korukalentereita on vielä myynnissä. Ensimmäinen erä myytiin loppuun, ja toinen erä on nyt tilattu. 
Käykäähän tilaamassa kalenterit seuran sivuilta 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/stll-n-korukalenteri/  
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