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Helmikuu 2018 
  
Vihdin Taitoluistelijoiden kutsukilpailut Kisakalliossa 
Seura järjesti kilpailut Kisakalliossa 10.-11.2.2018. Kilpailuihin osallistui kahden päivän 
aikana n. 270 luistelijaa ja mukana oli lähes kaikki seuran kilpaluistelijat.  
Saimme nauttia kilpailujännityksestä sekä hienoista kilpailuohjelmista. Kiitos vielä kaikille 
kilpailujen järjestelyihin osallistuneille apujoukoille. Onnistuimme jälleen järjestämään hyvin 
toimivat kilpailut, joissa oli mukava tunnelma.  
Oli myös hienoa nähdä Myllyt kilpailemassa Special Olympics-kilpailussa. Ohessa on  kuva 
SO-kilpailujen palkintojen jaosta, kuvassa ovat Ville Putila, Hanna Lahtinen ja Elina 
Salminen Varala-Tiimistä sekä Elisa Aronen ja Viivi Väistö VTL:sta, kuvasta puuttuu VTL:n 
Vilja Tamminen. 
  

 
  
Kisakallion kuvia löytyy lisää 
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2017-2018/vtl-kuts
ukilpailut-seka-aluecup-/kisatunnelmia/ 

https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2017-2018/vtl-kutsukilpailut-seka-aluecup-/kisatunnelmia/
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2017-2018/vtl-kutsukilpailut-seka-aluecup-/kisatunnelmia/


Palautekysely - osa 1 
Järjestämme tällä kaudella palautekyselyn porrastetusti. Aloitamme kehitys- ja kilparyhmien 
palautekyselystä. Käythän täyttämässä kyselyn helmikuun loppuun mennessä, vapaa 
palaute sekä plussat että kehityskohteet ovat tervetulleita. Käytämme saamaamme 
palautetta apuna ensi kauden suunnittelussa.   
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/palautekysely-kaudesta-2017-2018/ 
Harrastajaryhmien palautekyselyn toteutamme hieman myöhemmin keväällä. 
 
 
Varainhankinta 
Sukkamyynti on tulossa maaliskuussa, kampanjaa vielä parhaillaan työstetään, joten 
lisäinfoa on luvassa piakkoin. 
 
Näytösohjelmatapahtuma 
Seura järjestää kaikille innokkaille ja esiintymään haluaville luistelijoille avoimen,  
jo perinteeksi muodostuneen näytösohjelmatapahtuman tiistaina 13.3.2018. Ajankäytön 
vuoksi tapahtumaan voi ilmoittautua ainoastaan pari- tai ryhmäesityksellä. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
https://vtl.sporttisaitti.com/tapahtumat/naytosohjelmatapahtumat/naytosohjelmatapahtuma-2
018/ 
Vielä ehtii ilmoittautua! Ilmoittautumiset helmikuun loppuun mennessä. 
 

Kevään poikkeusaikataulut 
Kilparyhmiltä K2 ja K3 sekä timanteilta, tähdiltä ja luistelukoululaisilta on peruttu omat 
jäätreenit 13.3 (näytösohjelmatapahtumapäivänä). Näytösohjelmatapahtumaan toivotaankin 
aktiivista osallistumista niin seuran harrastajaryhmissä kuin kilpa- ja kehitysryhmissäkin 
luistelevilta. Tervetuloa katsomaan valloittavia esityksiä! 
 
Jääharjoitukset on peruttu kaikilta ryhmiltä 30.3.-1.4. sekä 6.-8.4. pääsiäisen sekä HaKin 
turnausten vuoksi. Korvaavia jäävuoroja on tiedossa K-ryhmille viikoilla 13-15 keskiviikkoisin 
ja torstaisin sekä harrastajaryhmille viikolla 15 todennäköisesti torstaina 12.4. 
Poikkeusaikatauluista tullaan tiedottamaan lähempänä ajankohtaa tarkemmin. 
  
Kilparyhmäläisillä on menossa aktiivinen kilpailukausi. Tulossa on runsaasti kilpailuja ja 
monena viikonloppuna on paljon kilparyhmäläisiä kilpailumatkoilla. Pyrimme optimoimaan 
jäiden käyttöä ja järjestelemään aikatauluja kisapäivien osalta sitä mukaa, kun kilpailujen 
järjestäjät vahvistavat kilpailujen aikataulut. Ryhmiä tullaan tiedottamaan 
aikataulumuutoksista erikseen. 
Tsemppiä kilpailijoille kevään kisoihin! 
  

Kevätnäytös 
Kevätnäytös järjestetään lauantaina 14.4.2018. Näytöksen aiheena on Disneyn 
lastenelokuva Vaiana. Kevätnäytöksen järjestämiseen tarvitaan jälleen innokkaita 
vapaaehtoisia ja lista talkootehtävistä päivitetään VTL:n nettisivuille. 

https://vtl.sporttisaitti.com/seura/palautekysely-kaudesta-2017-2018/
https://vtl.sporttisaitti.com/tapahtumat/naytosohjelmatapahtumat/naytosohjelmatapahtuma-2018/
https://vtl.sporttisaitti.com/tapahtumat/naytosohjelmatapahtumat/naytosohjelmatapahtuma-2018/


Jatkokausi 
Kevätnäytöksen jälkeen on normaalit peruskauden aikataulun mukaiset harjoitukset 
15.-16.4. Tämän jälkeen on pieni tauko harjoituksista, kunnes kilpa- ja kehitysryhmäläisillä 
starttaa jatkokausi 23.4. Jatkokaudella on jäävuoroja Kisakalliossa maanantaista torstaihin 
aina 31.5.2018 asti. Vappuna 30.4-1.5 ei ole harjoituksia. Jatkokauden tarkempi aikataulu ja 
jatkokauden hinta tiedotetaan myöhemmin erikseen. 
 
Jatkokausi kuuluu kiinteänä osana kilpa- ja kehitysryhmäläisen kausisuunnitelmaan. Tämän 
vuoksi kaikkien kilpa- ja kehitysryhmissä luistelevien oletetaan osallistuvan jatkokaudelle. 
Seuran maksusääntöjen mukaan, mikäli luistelija ei poikkeuksellisesti pysty osallistumaan 
jatkokaudelle, on hänen ilmoitettava asiasta kirjallisesti rahastonhoitajalle 2 kk ennen 
jatkokauden alkua. Käytännössä esteestä voi ilmoittaa tänä vuonna poikkeuksellisesti 28.2 
asti. 
 
 
Seuran ulkopuoliset leirit 2018 
VTL:n nettisivuille kerätään kaikki seuralle tulleet mainokset kesän luisteluleireistä. 
https://vtl.sporttisaitti.com/luisteluryhmat/seuran-ulkopuoliset-leirit-2018/ 
 
 
MUISTUTUKSENA: 
  
SSO-kannattajajäsenyys - olethan jo liittynyt!! 
Vihdin Taitoluistelijoiden ja Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n yhteistyö jatkuu kaudella 
2018. 
SSO:n asiakasomistajia pyydetäänkiin liittymään Vihdin Taitoluistelijoiden kannustajiksi. 
Kannustaminen ei vaikuta kotijoukkojen bonukseen, vaan SSO maksaa lisätukea seuralle. 
Kannustajina voivat toimia myös SSO:n asiakasomistajina olevat kummit, mummot, papat 
jne. 
 
SSO:n maksama tuki vuodelta 2017 oli 490€ ja seuran kannustajina toimi 26 taloutta. Kiitos 
kaikille kannustajaksi liittyneille. 
  
Liittyminen käy helposti ja vaivattomasti S-kanavan sivuilla. 
  
Alla lyhyesti ohjeet, kuvalliset ohjeet löytyvät myös seuran nettisivuilta 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/sso-kannustajat/ 
  

1. Kirjaudu S-kanavalle https://www.s-kanava.fi/web/s/ajankohtaista 
2. Klikkaa oma S-kanava (tummanvihreä yläpalkki) 
3. Osallistu ja vaikuta 
4. Liity kannustajaksi 
5. Valitse Vihdin Taitoluistelijat 
6. Päivitä tiedot 

 

https://vtl.sporttisaitti.com/luisteluryhmat/seuran-ulkopuoliset-leirit-2018/
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/sso-kannustajat/
https://www.s-kanava.fi/web/s/ajankohtaista

