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Puheenjohtajan tervehdys 
Kilparyhmien ja Tähtien luistelukausi on jo alkanut ja vauhtia kauden aloitukseen haettiin 
Kisakallion leiriltä.  
Harrastajaryhmien ilmoittautumiset ovat parhaillaan käynnissä, uudet ryhmät mm. aikuisten 
kuntoluistelu aloittavat syyskuussa. Nyt on hyvä hetki kaivaa taitoluistimet kaapin perältä ja 
ilmoittautua mukaan iloiseen joukkoon!  
Uusi hallitus on myös aloittanut toimintansa järjestäytymällä tehtäviinsä. Hallituksen yhteystiedot ja 
roolit sekä ryhmien jojot löydät osoitteesta https://vtl.sporttisaitti.com/seura/hallitus/  
K4 ryhmän jojo on vielä etsinnässä. 
Uuden tietosuojalain myötä hallituksen jäsenillä on käytössä seuran sähköpostiosoitteet.  
Toivotan kaikille liikunnan iloa uuteen kauteen! 
Satu 
  
VTL valmentajat 
VTL:ssä on aloittanut uusia valmentajia: 
Aleksandr Baidukov liittyi mukaan valmennustiimiin ja hän ottaa vastuuryhmikseen KK, K1, Tähdet, 
poikien tekniikkaluistelu sekä aikuisluistelijat.  
Emma Kankkunen on aloittanut balettiopettajana sekä oheisvalmentajana. Emma on aikaisemmin 
luistellut Vihdin Taitoluistelijoissa ja hänellä on erittäin monipuolinen tanssitausta. 
Anna Haataja toimii Myllyjen vastuuvalmentajana. 
Emilia Kipinä on Timanttien vastuuvalmentaja. 
Laura Savolainen on Muodostelmaluistelun vastuuvalmentaja. 
Tatyana Lebedeva jatkaa päävalmentajana ja hän on K2, K3 ja K4 ryhmien vastuuvalmentaja.  
Heli Mansikkaviita vastaa luistelukoulusta. Helin apuna on joukko luistelukouluohjaajia sekä 
innokkaita, uusia apuohjaajia. 
Maijuliina Valkealahti ottaa liikkarien vetovastuun.  
Valmentajien yhteystiedot löydät osoitteesta: 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/valmennus/valmentajat-ja-ohjaajat-yhteysti/ 
  
 
Kilparyhmien kuntokarnevaalit 4.9.2018 
Kilpaluistelijoiden kuntokarnevaalit järjestetään Nummelan urheilukentällä. 
Kilpailijoiden kuntotestit pidetään urheilukentällä klo 17 alkaen ja tapahtumaan tarvitsemme myös 
vanhempia mukaan mittaajiksi, laskijoiksi ja ajanottajiksi. Testien jälkeen kokoonnumme YK:lle 
nyyttäreille. Ryhmät tekevät YK:lla ryhmien yhteiset säännöt sekä erilaisia Juniorsien vetämiä 
leikkejä. Sovitaan jojojen välityksellä tarkemmin tapahtumasta ja tarjoiluista. 
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Kilparyhmien harkkakisat 
Kilpaluistelijoille järjestetään harkkakisat seuraavasti ryhmien omilla jäillä: 
K4-ryhmä 3.9.2018 
K3-ryhmä 10.9.2018 
K1, K2 ja KK-ryhmät alustavasti 17.9.2018 
 
 
Kilparyhmien valokuvaus 6.9.2018 
Seuramme luistelijat valokuvataan tälläkin kaudella ja kuvauksen hoitaa vihtiläinen Studio Vihtkari. 
Kuvaukset aloitetaan kilparyhmistä torstaina 6.9. Valokuvauksesta laitetaan aikataulu ja ohjeistus 
erikseen. Luistelukoululaisten ja harrastusryhmien valokuvaus järjestetään myöhemmin, kun kausi 
on saatu kunnolla vauhtiin näiden ryhmien osalta. 
  
 
Aikataulumuutos maanantaille 
Seuramme nettisivuilla on julkaistu kauden alustavat aikataulut. Maanantaille on tulossa pieni 
muutos, jotta jääminuutit saadaan täsmennettyä keväällä ilmoitetun treenimäärän kanssa.  
Harrastajaryhmien ilmoittauduttua, voimme joutua vielä tekemään pieniä säätöjä aikatauluihin, 
mutta informoimme niistä, mikäli ne tulevat ajankohtaisiksi. 
 
 
Kilpailukalenteri 
Kilpailukalenteri päivitetään seuran nettisivuille lähipäivinä. Kalenterissa näkyy kauden aikana 
tiedossa olevia kilpailuja. Kaikkiin emme suinkaan osallistu. Valmennus päättää, mihin kisoihin 
kukin luistelija osallistuu. Asiasta ilmoitetaan jojojen välityksellä luistelijoiden perheille. 
Kilpailukalenteria päivitetään sitä mukaa, kun tiedot kilpailuihin lähtijöistä varmistuvat. Mikäli listalta 
puuttuu kilpailu, johon luistelija haluaa harkittavan osallistumista, laitathan ehdotuksia osoitteeseen 
vtl.kilpailut@gmail.com 
Kilpailukalenteri löytyy osoitteesta https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/kilpailukalenteri/kevat/ 
 
 
Tietosuojalaki / markkinointikielto 
Huomioittehan, mikäli olette rastittaneet markkinointikiellon myClubissa, tämä kielto koskee myös 
seuran sisäisiä markkinointi- ja varainkeruuviestejä. Seuran viesteissä on usein seuran toimintaan 
liittyvää markkinointia, tietoa seuran varainkeruukampanjoista, tehopäivistä, leireistä ja 
yksityistunneista.  
Seura ei jaa luistelijoiden yhteistietoja kolmansille osapuolille. Yhteystietoja käytetään vain ja 
ainostaan seuran omaan viestintään.  
VTL:n nettisivut pidetään myös ajan tasalla, mutta parhaiten tieto perheille kulkee viestien kautta. 
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Yhteistyökumppani Spirit&Skatewear 
VTL:n yhteistyökumppanina jatkaa luistintarvikkeiden erikoisliike Spirit Skate & Sportswear. 
Seuran jäsenet saavat 7 %:n alennuksen tuotteista, alennus ei koske kilpapukuja ja ale tuotteita. 
Alennus on käytettävissä verkkokauppatilauksissa, noudettaessa Vantaan varastolta ja 
tapahtumamyynneissä.  Alekoodi jaetaan luistelijoille erikseen ja koodi on vain Vihdin 
Taitoluistelijoiden käytettävissä, eikä sitä saa jakaa eteenpäin. https://kauppa.skatewear.fi 
 
 
HealthClub Nummelan tarjous VTL:n jäsenille ja perheenjäsenille 
Kuntokeskus https://www.healthclub.fi tarjoaa seuran jäsenille ja perheenjäsenille liikuntapalveluja 
35€ / kk 21.8.-31.12.2018 välisenä aikana. Kuukausikortti pitää sisällään kuntosalin ja 
ryhmäliikunnan eikä edellytä vuoden sitoutumista. Pyydä seuralta todistus jäsenyydestäsi 
osoitteesta vtl.myclub@gmail.com  
 
 
Jäähallin pysäköinti 
Jäähalliyhtiöltä on tullut seuraava ohjeistus jäähallin pysäköinnistä: 
Aidan sisäpuolella oleva tila on pelastustie ja näin ollen parkkeeraus on alueella kielletty alla olevia 
poikkeuksia lukuun ottamatta. 

● Jäähallin porttien sisäpuolella saa ainoastaan säilyttää autoa kiinteistössä työskentelevät 
henkilöt niin, etteivät estä hälytysajoneuvojen ja pelastushenkilöiden työskentelyä 
kiinteistössä.  

● Tilapäisesti alueelle saa tulla autolla huoltotehtävissä olevat henkilöt silloin, kun purkavat 
tarvikkeita, jonka jälkeen autot on siirrettävä parkkipaikalle.  

  
  
Varainkeruu 
Pesuainekampanja on alkamassa, esitteet tulivat tänään ja laitetaan ne piakkoin lisätietojen kera 
jakoon. Toivottavasti mahdollisimman moni osallistuu varainkeruuseen, sillä kampanjat ovat tärkeä 
osa toimintamme rahoitusta. 
 
Onnelan isot ja värikkäät krysanteemit on tulossa myyntiin syyskuussa, kukat ovat vielä 
puutarhassa kasvamassa. 
 
 
Estetemppuradan avajaiset su 16.9. 
Vihdin Taitoluistelijat on mukana Vihdin Pajuniittyyn parhaillaan rakennettavan temppuradan 
avajaisissa su 16.9. klo 10-14. 
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Muistathan kertoa myös kaverillesi, että taitoluistelukausi on alkamassa ja VTL:llä on tarjolla uusia 
ryhmiä ja harrastusmahdollisuuksia päiväkoti-ikäisille, koululaisille sekä aikuisille. OKM:n tuella 
järjestämme perinteisten ryhmien lisäksi tällä kaudella muodostelmaluistelua, poikien 
tekniikkaluistelua, kuntoluistelua sekä perheen pienimmille liikkaria. 
Ilmainen kokeilukerta kuuluu uusille luistelijoille! 
  
Reipasta luistelukautta kaikille! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


