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Molemmat hallit ovat jälleen auki ja peruskauden aikataulut on voimassa. VTL:n nettisivuilla on 
aikataulut parillisille ja parittomille viikoille. Käytännössä eroa on ainoastaan K3- ja K4-ryhmillä, 
jotka vuorottelevat tiistain iltajäillä. 
 
Kuntoluistelu ja muodostelmaluistelu  
Uudet ryhmät aloittavat pe 14.9., jolloin molemmissa ryhmissä on avoimet ovet. 
Kouluikäisten muodostelmaluistelu on perjantaisin klo 18.25-19.05 ja  
aikuisten ja nuorten kuntoluistelu klo 19.05-19.45. 
Tervetuloa luistelun pariin kokeilemaan! 
 
VTL:n valmennustiimi vahvistuu, Anna Tsygankova 
Anna Tsygankova liittyy VTL:n valmentajatiimin jäseneksi syyskuun loppupuolella. Annalla on pitkä 
kokemus valmentajana työskentelemisestä ja hän on myös itse luistellut menestyksekkäästi 
2000-luvun alussa. Anna on hyvin tekninen valmentaja, hän on itse aktiiviurallaan hypännyt kaikki 
kolmoishypyt. Anna on aloittanut valmentajan uransa Venäjällä 2004 vuodesta lähtien. 
Valmentajan matka on vienyt Tanskan kautta Suomeen. Suomessa Anna on toiminut Oulun 
Luistelukerhossa päätoimisena valmentajana jo useita vuosia luotsaten luistelijoita 
menestyksekkäästi.  
Toivotamme Annan tervetulleeksi VTL:ään. 
 
Luistelijan kalenteri 
Osoitteeseen https://vtl.sporttisaitti.com/seura/vuosikalenteri/ on päivitetty luistelijan 
vuosikalenteri, josta löytyy tärkeitä päivämääriä esim. tiedossa olevat tai suunnitellut jäävuorojen 
peruutukset, tehopäivät, leirit ja varainkeruukampanjat. Kalenteria kannattaa pitää jatkossa 
silmällä, toki poikkeuksista ja tapahtumista tiedotetaan erikseenkin. Alla muutamia nostoja 
kalenterista. 
 
 
Lokakuun poikkeusaikataulut 1. ja 15.10. on päivitetty 
https://vtl.sporttisaitti.com/luisteluryhmat/harjoitusajat-ja-paikat/ 
Syyslomalla on kilpailijoille tiedossa tehopäivä 17.10., tästä tarkempia tietoja lähetetään 
kilparyhmille erikseen. 
Harrastajaryhmillä on joululoma 23.12.-6.1. 
Joulunäytös järjestetään 22.12. 
 
 
Kaudella 2018-2019 VTL järjestää aiempaa enemmän kilpailuja;  

● 9.12. tähtisarjojen kutsukilpailut ja AC-kisa B-silmuille 
● 28.12. improvisaatiokilpailut 
● 9.-10.2. tähti- ja ISU-sarjojen kutsukilpailut (AC kisat varmistuvat myöhemmin) 
● 17.3. Uudenmaan alueen tähtisarjojen aluecup finaalit 

 
Merkitkää kilpailut kalentereihin, talkooapua tarvitaan!  
 

https://vtl.sporttisaitti.com/seura/vuosikalenteri/
https://vtl.sporttisaitti.com/luisteluryhmat/harjoitusajat-ja-paikat/


KUUKAUSITIEDOTE 
 
 
 
Helmikuussa järjestettävät isot kutsukilpailut ovat kaikkien kilparyhmien yhteinen ponnistus. Muut 
kilpailut tullaan järjestämään muutaman ryhmän vastuuvetoisesti. 
 
Ilmoitathan syyskuun loppuun mennessä jojollesi, mihin noista kilpailuajankohdista et ole 
käytettävissä. Talkootehtävät pyritään jakamaan tasaisesti niin, että järjestelyt eivät kuormittaisi 
liikaa perheitä. 
 
 
STLL:n testit ja ulkopuolisiin testeihin osallistuminen 
Seura järjestää STLL:n testit perjantaina 26.10. Lohjan jäähallissa. Valmennus päättää ja nimeää 
testiin osallistujat. Lisäksi pyrkimyksenä on järjestää testiin osallistujille syyslomaviikon aikana 
erillisiä, lisämaksullisia testiharjoittelujäitä, joihin on erillinen ilmoittautuminen. Näistä lähetetään 
erikseen lisätietoa kilparyhmissä luisteleville. 
 
Pääsääntöisesti valmennus ehdottaa luistelijalle seuran ulkopuolisiin testeihin osallistumista, jos 
luistelijalla on testitarve ja valmennuksen mielestä valmius läpäistä testi.  Tämän lisäksi jokaisella 
on mahdollisuus etsiä omia testejä, jolloin tätä testiä tarjotaan myös valmentajan suosittelemille 
muille luistelijoille. Kilpailuvastaavan tehtävä on tiedottaa testeistä myös muille. Valmennus päättää 
viime kädessä, kuka testeihin lähtee ja missä järjestyksessä luistelijat ilmoitetaan. Seura voi 
lähettää testeihin valmentajan mukaan, mikäli vähintään 5 luistelijaa lähtee testeihin, tällöin 
osallistujia laskutetaan testimaksujen mukaisesti 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/kausimaksut-ja-maksusaannot/testimaksut/ 
 
 
Ohjelmajäät 
Kauden alettua perjantaiset ohjelmajäät alkavat pyöriä. Valmentajat ehdottavat ohjelmajäille 
osallistujat. Mikäli jäätä ei kykene vastaanottamaan, siitä tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti 
jojollesi. 
Ohjelmajäiden hinta määräytyy seuraavasti: 
Tähtiarviointiluistelijat ja kilpailevat aikuiset 10 €/krt 
ISU-sarjassa luistelevat (1 ohjelma) 7,50 €/krt 
ISU-sarjassa luistelevat (2 ohjelmaa) 5 €/krt 
 
 
Etikettisäännöt 
VTL:n etiketti sekä luistelijalle että tukijoukoille on päivitetty 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/seuran-saannot-ja-ryhmien-pelisa/ 
Käyttehän lukemassa säännöt, ja jutelkaa varsinkin pienempien luistelijoiden kanssa siitä, mitä 
säännöt tarkoittavat ja miksi ne on luotu. 
 
 
Finlandia Trophy-viikonlopun ja syysloman poissaolot 
Espoon Metro Areenalla järjestetään totuttuun tapaan Finlandia Trophy 5.-7.10. Ilmoitattehan 
Finlandia Trophy viikonlopun poissaolot ryhmän jojolle 18.9. mennessä mahdollisten omien 
treenien poikkeusjärjestelyjen suunnittelun mahdollistamiseksi.  
Mikäli jo nyt tiedätte, että olette syyslomalla poissa treeneistä, ilmoitattehan siitäkin ajoissa 
jojollenne.  
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Some-vastaava 
Seuralla on omat fb-sivut. Niiden aktiiviseen päivittämiseen tarvitsemme lisää resursseja, mm. 
kilpailuiden päivitysten sometukseen. Tehtävää voidaan myös jakaa useammalle halukkaalle. Jos 
koet innostusta ryhtyä seuran somevastaavaksi, ilmoitathan siitä Sadulle. 
vtl.puheenjohtaja@gmail.com  
 
 
Varainkeruu 
 
Puhtopojat-kampanja 7.-24.9. 
Myyntiesitteitä löytyy VTL:n toimistolta Vihdin Yrityskeskukselta ja jäähallilta VTL:n postilaatikosta 
ilmoitustaulun vieressä. Tilaukset tehdään nettilomakkeen kautta viimeistään ma 24.9. klo 21. 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/puhtopojat-pesuainekampanja/ 
Kampanjasta saadut tuotot käytetään koko seuran maksujen kattamiseen. 
Kolme parasta myyjää palkitaan Puhtopojat-tuotepalkinnoilla. Tuotteiden arvioitu toimitus on 
lokakuun ensimmäisellä viikolla. Laskut lähetetään tilaajille sähköpostitse tuotteiden toimituksen 
jälkeen. 
 
Krysanteemit 
Vihtiläisen Onnelan puutarhan isot ja laadukkaat krysanteemit on tilattavissa Vihdin 
Taitoluistelijoiden kautta 
Tilaukset tehdään nettilomakkeen kautta viim ti 18.9. klo 12. 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/onnelan-krysanteemit/ 
Kukat toimitetaan ke 19.9. Vihdin Yrityskeskukselle. Tuotot käytetään koko seuran hyväksi. 
 
 
SSO kannattajajäsenyys 
Vihdin Taitoluistelijoiden ja Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n yhteistyö jatkuu joulukuun loppuun. 
SSO:n asiakasomistajat, liityttehän Vihdin Taitoluistelijoiden kannustajiksi. Kannustaminen ei 
vaikuta kotitalouksien bonuksiin, vaan SSO maksaa lisätukea seuralle. Kannustajina voivat toimia 
SSO:n asiakasomistajina olevat sukulaiset ja ystävät. 
 
 
Liittyminen käy helposti ja vaivattomasti S-kanavan sivuilla. Ohjeet löytyvät myös VTL:n sivuilta 
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 

 
 
Toivomme runsasta osallistumista varainkeruukampanjoihin, sillä niillä katetaan iso 
osa luistelijoiden kausimaksuista. 
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