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Kevätnäytös kiitokset ja palkitut 
Kiitos kaikille ihanasta kevätnäytöksestä! Oli upeaa nähdä kaikki seuran harrastajat ja -kilpailijat 
jäällä esiintymässä- upeita esityksiä! Kiitos esityksen toteutuksesta kuuluu kaikille sen järjestelyihin 
osallistuneille, luistelijoille, valmentajille, ohjaajille ja talkoolaisille, ilman Teitä kaikkia juhla ei olisi 
onnistunut. 
Kevätjuhlassa kukitettiin luistelijoita ja seuratoimijoita, palkitut vielä kootusti listattuna: 
Luistelukoulu; ohjaajien valitsema innostunut, iloinen ja kiva luistelukoululainen: 
Vihreät (tiistai): Lilian Lehtisalo 
Oranssit (tiistai): Maisa Laine 
Punaiset (lauantai): Viivi Tuominen 
Keltaiset (lauantai): Lotta Liespuu 
Oranssit (lauantai): Elsa Laakso 
Myllyt: Ohjaajat valitsivat Elisa Arosen ryhmän kivaksi treenikaveriksi, joka on aina aurinkoinen, 
ystävällinen ja toisista huolehtiva. 
Ryhmien luistelijat valitsivat keskuudestaan kivan treenikaverin: 
Timantit: Emma Metsä 
Tähdet: Veera Keskinen 
K3: Aino Uosukainen 
K2: Elsa Siivonen 
K1S: Aino Männistö 
K1E&N&A: Jenni Popper 
Valmentajat valitsivat seuraavat luistelijat huomioitaviksi: 
Ahkerat Harjoittelijat: Tuuli Aholainen, Milla Parikka, Sofia Ridal ja Makar Suntsev 
Kauden Kehittyjät: Emilia Kipinä, Jenni Hätönen ja Alisa Pietilä 
Kauden Onnistujat: Lotta Vuori, Lydia Mero, Viola Aalo ja Jenni Popper 
SM-Mitalisti Makar Suntsev sai lahjakortin hienosta menestyksestä. 
Seuran hallitus palkitsi aktiivisia seuratoimijoita: 
Satu Reijo organisoi päättäväisellä energialla Naisten Messujen piparkakkutalkoot 
Heidi Miinalainen oli korvaamaton kisasihteeri ja teki valtavan työpanoksen kisojen onnistumiseksi. 
Hallituksesta palkittiin Petra Tenkanen-Rautakoski, joka on pyörittänyt kauden aikatauluja 
ahkerasti.  
Kiitos Tuija Uosukainen ja Minna Lamberg-Hätönen kaikesta kevätnäytöksen organisoinnista! 
 
 
Kiitos valokuvaajille Pasi Halmistolle  ja Harri Vakkiselle, jotka kumpikin ottivat paljon kuvia 
näytöksestä. Halmiston Pasin kuvasato on nähtävillä 5.5.2018 asti. 
https://www.dropbox.com/sh/htrmx89ab0uua80/AAAoSqTCkJKAtBM0Qs02YzQza?dl=0 
 
Pasin ottamaa videokuvaa on katsottavissa oheisesta linkistä. 
https://www.youtube.com/watch?v=Lfrd4BVR3Lc  
 
Vakkisen Harrin ikuistamat ryhmäkuvat päivitetään VTL:n nettisivuille viikonlopun aikana.  
Näistä on mahdollista saada Harrin kautta myös paperikuvia. Harrin ottamia näytöskuvia on tulossa 
jakoon vielä myöhemmin.  
 
Molempien kuvaajien kuvasatoa päivitetään VTL:n nettisivuille. 
 

https://www.dropbox.com/sh/htrmx89ab0uua80/AAAoSqTCkJKAtBM0Qs02YzQza?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=Lfrd4BVR3Lc
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Tehopäivä 18.5.2018 
Seuraava kilparyhmien tehopäivä järjestetään Kisakalliossa perjantaina 18.5.2018. Tehopäivän 
treenit keskittyvät testien harjoitteluun perusluistelua ja elementtejä unohtamatta. Ilmoittautuminen 
tehopäivään on parhaillaan käynnissä. 
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/testeihin-keskittyvaan-tehopaiva/ 
 
 
Testipäivä 22.5.2018 
Seura järjestää testitilaisuuden Kisakalliossa tiistaina 22.5.2018.  
 
 
OP-kesäduuni-kampanja 
Seuramme sai lahjoituksen OP-kesäduuni -hankkeesta. Länsi-Uudenmaan Osuuspankki on 
lahjoittanut seurallemme 2 kesäduunipaikkaa  kahdelle 15-17 -vuotiaalle nuorelle. Lahjoituksen 
avulla pystymme tarjoamaan edullisesti K-ryhmille kesäoheisia ja jo jatkokaudella mahdollisia 
lisäoheisia mm. Tähdille.  Aiheesta on tulossa lisätietoa toukokuun alussa.  
  
 
Valmentajatilanne 
Ensi kauden suunnittelu on aloitettu tositoimin ja  balettiopettajaksi on varmistunut Emma 
Kankkunen. Emmalla on takanaan useita vuosia kestänyt tanssiharrastus eri tanssilajeista sekä 
taitoluistelutausta VTL:stä. Tervetuloa mukaan valmennustiimiin Emmalle! 
 
Satu Kuokkanen siirtyy päivätöiden pariin ja jättää valmennustyöt vähemmälle. Satu jatkaa ensi 
kaudella Myllyjen kanssa ja tarvittaessa tulee avuksi sijaistuksiin. Kiitos Sadulle näistä VTL:n 
valmennusvuosista. 
 
Valmentajahaku on käynnissä ja olemme saaneet muutamia erittäin varteenotettavia hakijoita. 
Näistä tiedotamme, kun asiat etenevät. 
 
 
Sukkamyyntikampanja 
Kiitos sukkamyyntikampanjaan osallistuneille. Kampanjan tuotto oli 1743€. 
Seuralla on yksi ilmainen palautus- ja vaihto-oikeus. Olettehan tarkastaneet omat tuotteenne ja 
jakaneet ne eteenpäin. 
 
Toukokuussa on vielä tulossa vihtiläisen Onnelan puutarhan kauniiden ja laadukkaiden 
kesäkukkien myyntikampanja.  
 
 
Jatkokauden poikkeusaikatauluja 
Jatkokaudella on tulossa muutamia poikkeusaikatauluja, mm. vappuviikolla vappuaattona ja 
-päivänä ei ole treenejä. Myös viikolla 19 on poikkeava aikataulu, joka on nettisivuillamme. 
 
 
 
 

https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/testeihin-keskittyvaan-tehopaiva/
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Kevätkokous 
Seuratoiminta kaipaa uusia(kin) tekijöitä - Seuran sääntömääräinen kevätkokous, jossa valitaan 
hallitus kaudelle 2018-2019, pidetään torstaina 24.5.2018 klo 18 Yrityskeskuksella.  
Hallituksessa on mahdollista valita itselle sopiva vastuualue tai ottaa yhdessä ystävän kanssa 
vastuutehtävä hoidettavaksi. Hallituksessa pääset vaikuttamaan seuran asioihin näköalapaikalta ja 
pystyt myös laajentamaan omaa osaamistasi.  
Hallituksen lisäksi kaivataan aktiivisia tekijöitä erilaisiin projektiluontoisiin tehtäviin, kuten näytös- ja 
kisajärjestelyihin. 
Tervetuloa! 
 
 
Varusteet 
Seura on päätynyt lisäämään VTL:n varusteisiin InterSportin kevytuntuva- ja softshell-takit. Takkien 
sovitus on Kisakalliossa maanantaina 14.5.2018  harjoitusten aikana. Pyrimme saamaan myös 
urheilutoppien tilauksen samaan ajankohtaan. 
 
 
 
VAPPUKIRPPIS ja VAPPUDISCO 28.4.2018 Puistolassa 
VTL järjestää säpinää Kirkonkylälle. Lauantaina 28.4. on vuorossa iloinen Vapputapahtuma. 
Kirppis ym ohjelmaa on klo 10-14 (pöytävaraukset Pekka Vuori p. 040 529 4439, illalla ohjelmassa 
on DISCO 1-4 luokkalaisille. Tule mukaan talkoolaiseksi ja viettämään hauskaa päivää! 
Lasten suosikki onnenpyörä pyörii discossa ja arpapalkinnot ovat aina tervetulleita. 
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