
KUUKAUSITIEDOTE 
 
 
 
 
 
Tammikuu 2018 

 
 
Makar Suntsev PM-kisoihin 
Vihdin Taitoluistelijoiden Makar Suntsev on nimetty Suomen joukkueen kokoonpanoon, joka 
osallistuu 1.-4.2.2018 Rovaniemellä järjestettäviin Pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin (Nordics 
2018). 
 
Suomen Taitoluisteluliiton hallitus on vahvistanut Suomen joukkueen kokoonpanon 18.12.2017. 
Makarilla on edessään tiukka valmistautuminen tulevaan kilpailuun ja hän edustaa Suomea 
kovatasoisessa kilpailussa, jossa Pohjoismaiden parhaimmisto on mukana. Makarin ohjelmaan 
onkin tarkoitus sisällyttää jo useampia kolmoishyppyjä. Tästä eteenpäin hänen on keskityttävä 
hiomaan ohjelmien elementtejä ja koreografioita, jotta kaikki on valmista helmikuun alkuun 
mennessä. 
 
Vihdin Taitoluistelijat ovat erittäin ylpeitä Makarin pääsemisestä edustamaan Suomea. Hänen 
ahkera ja tavoitteellinen luistelu ovat hyvä esimerkki siitä, miten pitkäjänteinen työ 
vie pitkälle. 
 
Tsemppiä Makarille! 
 
 
Mankan yksityistunnit 
Kilparyhmäläiset voivat vielä varata Mankalta suosittuja yksityistunteja seuran nettisivujen kautta. 
Mankan yksityistunnin hinta on 1€/min plus alv (24%). Luistelijaan otetaan yhteyttä noin viikkoa 
ennen kuin yksityis- tai koreotunti on saatavilla. Yksityistunnit pidetään pääsääntöisesti luistelijan 
oman ryhmän jäällä ja jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikille ei voida taata toivottua yksityis- 
tai koreotuntia, mutta toiveet ja tarpeet pyritään huomioimaan. Kaksi luistelijaa voi ottaa myös 
yhteisen yksityistunnin, mikäli heillä on yhteinen kehittämistavoite, tällöin on hyvä mainita 
yhteisestä tunnista varauksen yhteydessä. 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/ilmoittautuminen/mankan-yksityistunnit/ 
 
 
 
Harjoitusten seuraaminen 
Viime aikoina useamman kilparyhmän harjoituksia on seurattu lähes joka jäällä ja tästä on saatu 
palautetta erityisesti luistelijoilta. Muistutuksena kaikille kilparyhmäläisten vanhemmille, että 
taataksemme harjoittelurauhan kaikille luistelijoille, harjoituksia voi seurata ainoastaan kuun 
viimeisenä lauantaina (K3 ryhmän tyttöjen, joilla ei ole lauantaina lisäjäätä, tämä päivä on kuun 
viimeinen perjantai) sekä viimeisen harjoituksen ennen kisoja. Lisäksi yksityistunteja ja koreojäitä 
saa olla seuraamassa. K3 ryhmällä on valmentajien toiveesta käytössä koppiäitisysteemi ja tässä 
toimiva äiti on oikeutettu olemaan kopissa ja jään laidalla auttamassa ryhmäläisiä.  
 

https://www.stll.fi/luistelijalle/nordics-2018/
https://www.stll.fi/luistelijalle/nordics-2018/
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/ilmoittautuminen/mankan-yksityistunnit/
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Omat kisat 
Seura järjestää oma kisat Kisakalliossa 10.2.-11.2.2018. Talkoolista ja tarkempi ohjeistus 
tehtävistä on tulossa lähiaikoina. 
Onnenpyörä pyörii Kisakallion kisoissa ja palkintoja voi tuoda oheisten ja baletin yhteydessä 
Yrityskeskukselle. 
 
 
19.2.2018 tehopäivä 
Kilpailijoiden tehopäivä järjestetään Kisakalliossa 19.2.2018. Päivään on ilmoittautunut runsaasti 
sekä omia että muiden seurojen luistelijoita. Jäävalmennuksesta vastaavat Tatyana ja Ruslan ja 
oheisista Laura Savolainen. 
 
 
Näytösohjelmatapahtuma 
Seura järjestää kaikille innokkaille ja esiintymään haluaville luistelijoille avoimen, jo perinteeksi 
muodostuneen näytösohjelmatapahtuman tiistaina 13.3.2018. Ilmoittautuminen tapahtumaan 
avataan helmikuun ajaksi. Ajankäytön vuoksi tapahtumaan voi ilmoittautua ainoastaan pari- tai 
ryhmäesityksellä. 
Lisätietoa tapahtumasta löytyy 
https://vtl.sporttisaitti.com/tapahtumat/naytosohjelmatapahtumat/naytosohjelmatapahtuma-2018/ 
 
 
Kevään poikkeusaikataulut 
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 tiedotetaan 
lähempänä ajankohtaa tarkemmin.  
 
 
Kevätnäytös 
Kevätnäytös järjestetään lauantaina 14.4.2018. Näytöksen aiheena on Disneyn lastenelokuva 
Vaiana. Kevätnäytöksen järjestämiseen tarvitaan jälleen innokkaita vapaaehtoisia. 
 
 
Kesäleiri 2018 
Aiemmista vuosista poiketen seura ei järjestä kesäleiriä kesäkuun alussa. Kisakallio on varattu, 
eikä vastaavaa paikkaa ole etsinnöistä huolimatta vielä löytynyt. Sen sijaan elokuuksi 2018 on 
kilpailijoille suunnitteilla kauden aloitusleiri viime vuotiseen tapaan. Kannattaa seurata muiden 
järjestäjien leiritarjontaa, mm. suositut Kiteen kesäleirit alkavat heti kesäkuun alussa, 
juhannusviikolla on Laura Lepistön leiri Kisakalliossa ja Mankan Waltikka taitoluisteluleirit heti 
juhannuksen jälkeen Valkeakoskella.  
 

https://vtl.sporttisaitti.com/tapahtumat/naytosohjelmatapahtumat/naytosohjelmatapahtuma-2018/
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SSO-kannattajajäsenyys 
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 

 
 

 
Timanttien ja Tähtien tehopäivä  
Tammikuun tehopäivästä saatiin hyvää palautetta ja luistelijat toivovat tehopäiviä pidettävän 
jatkossakin. 

https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/sso-kannustajat/
https://www.s-kanava.fi/web/s/ajankohtaista

