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Näytösohjelma-tapahtuma 
Kiitos kaikille näytösohjelmatapahtumaan osallistuneille. Tapahtumassa oli jälleen hauska 
tunnelma ja esitykset olivat kerrassaan upeita!  
https://vtl.sporttisaitti.com/tapahtumat/naytosohjelmatapahtumat/naytosohjelmatapahtuma-2018/ 
 
 
Varainkeruu 
Keväälle on tulossa vielä pari varainkeruukampanjaa. Seuraavana on vuorossa Sukkatukun 
sukkamyynti. Valikoimasta löytyy toppeja ja alusvaatteita koko perheelle löytyvän laajan 
sukkavalikoiman lisäksi. Seura tienaa jokaisesta myydystä paketista 7€. Huomioithan, että 
sukkapaketit ovat eri kokoisia, mutta tuotto seuralle on aina sama per paketti. 
Tilauslomakkeet ja kuvastot ovat jaossa YK:lla keskiviikosta 21.3. alkaen ja viikonloppuna hallilla 
VTL:n pukukopissa. YK:llä voit myös käydä hypistelemässä näytetuotteita. 
Jokainen perhe saa omat tunnukset www.sukkatukku.fi sivuille kuvaston mukana ja käy itse 
tekemässä verkkosivuilla tilauksen. Jos tilauksen tekeminen verkossa ei onnistu tai omat tunnukset 
häviävät, otathan yhteyttä Minna Hätöseen minnahatonen@gmail.com 
Tuotteiden viimeinen tilauspäivä Sukkatukun verkkosivuilla on ke 4.4 klo 21 ja toimitusaika on n. 
viikko tilauksesta. 
Tuotteiden laskutus tapahtuu sähköpostitse tuotteiden saapumisen jälkeen. Toivomme jälleen 
aktiivista osallistumista myyntikampanjaan, kaikki myyntikampanjat ovat tärkeä osa seuran 
varainhankintaa. 
 
 
Kevään poikkeusaikataulut 
Jääharjoitukset on peruttu kaikilta ryhmiltä 30.3.-1.4 ja 6.-8.4. pääsiäisen ja HaKin turnausten 
takia. Korvaavien jäävuorojen aikataulut viikoille 13-15 löytyvät seuran sivuilta harjoitusajat-osiosta 
https://vtl.sporttisaitti.com/luisteluryhmat/harjoitusajat-ja-paikat/ 
 
 
Kevätnäytös ja kenraali 
Vaiana-kevätnäytös on lauantaina 14.4.2018. Luvassa on kaksi näytöstä, klo 13 ja klo 16. Roolit ja 
puvustusohjeet julkaistaan pikimmiten. Vapaaehtoisia tarvitaan jälleen runsain mitoin erilaisiin 
tehtäviin Voit valita itsellesi mieluisan tehtävän 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xI5QYoEvJfhO2kp2mbF3w8p4U-U5qnQOAU7ZdTYDY
0/edit#gid=0 
Tiistaina 10.4.2018 luistellaan näytöksen kenraaliharjoitus, josta on tulossa vielä lähempänä 
lisäinfoa. 
 
 
Tehopäivä 18.5.2018 
Seuraava kilparyhmien tehopäivä järjestetään Kisakalliossa perjantaina 18.5.2018. Tehopäivän 
treenit keskittyvät testien harjoitteluun.  
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Testipäivä 22.5.2018 
Seura järjestää testitilaisuuden Kisakalliossa tiistaina 22.5.2018. 
 
 
Seuran omat kilpailut 
Järjestimme kahdet kilpailut Kisakalliossa alkuvuodesta. Kilpailut tuottivat seuran kassaan hieman 
rahaa, jolla pystymme tarjoamaan seuramme nuorille ohjaajille jatkokoulutusta valmentajaksi. 
Tuottoa käytetään kauden aikana syntyneiden kilpailukulujen kattamiseen.  
Buffettia pitivät kaikki kilparyhmät yhdessä ja sen tuotto hyvitetään kaikkien kilpailijoiden 
jatkokauden maksussa. Jatkokaudesta lähtee kilparyhmille lisätietoa ihan näinä päivinä. 
 
 
Kilpailijoiden palautekysely 
Kiitos kilpailijoille ja Tähdille palautekyselyn vastauksista. Hallitus on käynyt kaikki palautteet läpi ja 
alla on listattu pääkohtia kyselyn tuloksista. 
 
Kehitettävien asioiden listalle toivottiin monipuolisempia oheisia ja enemmän oheisia. Baletista on 
pidetty, mutta sitä saisi olla useammin. Valmennukselta toivotaan lisää palautetta luistelijoille ja 
kommunikointia sekä tasapuolisuutta. Sijaisuuksia koetaan olevan liikaa ja niiden koetaan 
keskittyvän enemmän tiettyihin lapsiin. Kilpailuihin ilmoittautumiseen toivotaan tasapuolisuutta sekä 
suunnitelmallisempaa kilpailukalenteria. 
 
Vastanneista lähes kaikki olivat myyntikampanjoiden kannalla, tuottavampia tuotteita ja 
varainkeruun tasaisempi jakautuminen kaudelle. Syksyllä osui monta varainkeruun kohdetta hyvin 
lyhyelle ajanjaksolle. Joulukuusimyyntiä on ehdotettu ensi vuodelle. 
 
Jäseniä kannustetaan parhaiten talkoisiin; positiivisella viestinnällä ja hallituksen 
yhteistyöhaluisella työskentelyotteella, avoimuudella ja vanhempien kuulemisella sekä 
kilparyhmien tasapuolisella kohtelulla. Jäsenistö toivoo saavansa valita talkootehtävät ensisijaisesti 
itse, ei niinkään annettuna. Seuratuotteista toivottiin alennuksia tai tuotepalkintoja kannustimiksi. 
 
Seuran yhteisiä tapahtumia, leirejä ja tehopäiviä toivotaan jatkossakin. 
 
Harrastajaryhmä Timanteille ja aikuisille tehdään oma palautekysely vielä tämän kevään aikana. 
 
 
Kevätkokous 
Seuran sääntömääräinen kevätkokous on torstaina 24.5.2018 klo 18 Yrityskeskuksella. Tervetuloa! 


