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Vihdin Taitoluistelijoilla on muodostelma- sekä kuntoluistelussa AVOIMET OVET pe 26.10.18. 
Muodostelmaluistelu on kouluikäisille ja harjoitukset on perjantaisin klo 18.25-19.05. 
Aikuisten kuntoluistelu sopii nuorille ja aikuisille sekä naisille että miehille. Harjoitukset on 
perjantaisin klo 19.05-19.45. 
 
Tervetuloa kokeilemaan muodostelmaluistelua ja aikuisten kuntoluistelua! 
 
 
Tapahtumakalenteri 
Osoitteeseen https://vtl.sporttisaitti.com/seura/vuosikalenteri/ on päivitetty luistelijan 
vuosikalenteri, josta löytyy tärkeitä päivämääriä esim. tiedossa olevat tai suunnitellut tapahtumat, 
jäävuorojen peruutukset, tehopäivät, leirit ja varainkeruukampanjat. Kalenteria kannattaa seurata 
säännöllisesti, toki poikkeuksista ja tapahtumista tiedotetaan erikseenkin.  
 
 
Kisakallion marraskuun peruutukset 
Kisakallion jäät on peruttu ma 5.11. ja 12.11. Kisakallion oman käytön takia. 
Näiden päivien poikkeusaikataulut on päivitetty harjoitusajat sivulle. 
https://vtl.sporttisaitti.com/luisteluryhmat/harjoitusajat-ja-paikat/ 
Peruutuksia pyritään korvaamaan myös muille ryhmille, jos saadaan ylimääräistä jääaikaa tai esim 
joululomalla. 
 
 
Kilpailijoiden ohjelmajäät ja yksityistunnit 
Perjantaisten ohjelmajäiden osallistujalistaa ylläpidetään nettisivuilla: Luisteluryhmät > Kilparyhmät 
> Ohjelmajäät perjantaisin klo 15-15:45  
 
Yksityistunteja voi käydä varaamassa seuraavasta osoitteesta seuran nettisivuilta: Luisteluryhmät 
> Kilparyhmät > Yksityistunnit.  
Varatut ajat näkyvät varauskalenterin aikataulussa  
Kannattaa aktiivisesti käydä seuraamassa varauskalenteria. 
 
 
Kilpaileminen 
Kilpailuehdotukset tulevat tästä lähtien kilpailuvastaavan kautta. Kilpailuja tullaan ehdottamaan 
useimmiten kaikille samassa kilpasarjassa luisteleville luistelijoille. Valikoidulla kilpailuehdottelulla 
kisaosallistujien määrä on jäänyt välillä pieneksi, kun osa luistelijoista, joille kisaa on ehdotettu on 
estynyt osallistumasta. Ehdottamalla kisaa kaikille saadaan enemmän osallistujia kilpailuihin 
(riippuen toki karsittujen määrästä). Valmennus haluaakin painottaa, että luistelija/perhe voi 
kisaehdotuksen tullessa harkita halukkuutensa osallistua kisoihin. Luistelijoiden 
ilmoittaumisjärjestyksellä pyritään takaamaan mahdollisimman tasapuolinen mahdollisuus 
osallistua kilpailuihin.  
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Omat kisat 9.12.2018 Kisakalliossa 
Omat joulukuun kilpailut lähestyvät. Kutsut on laitettu eteenpäin seuroille. Kilpailijoiden kotijoukot, 
valmistautukaa vapaaehtoistehtäviin. Kaikki innolla mukaan kisojen järjestelyihin. Tervetuloa myös 
kisakatsomoon! Kilpailuihin on vapaa pääsy. 
Spirit Skate & Sportwear on mukana tapahtumassa. VTL:n jäsenet saavat 7%:n alennuksen 
tuotteista https://kauppa.skatewear.fi  
 
 
Elvari Trophy improvisaatiokilpailut 
Kilpailu järjestetään Esbecon Areenalla pe 28.12. 
Yhteistyökumppanina on vihtiläinen Elvari korut  http://www.elvari.fi/fi/etusivu/ 
 
 
Varainhankinta-Puhtopojat 
Kiitos kaikille Puhtopojat kampanjaan osallistuneille. Kampanjan tuotto oli 1249€. 
Kampanjan supermyyjät olivat Kaipiot, Nahkurit ja Rautakosket, hienosti tsempattu! 
Pahoittelemme Puhtopoikien luvattua pidempiä toimitusaikoja ja useita osatoimituksia. Tämä on 
aiheuttanut hallitusväellekin paljon ylimääräistä vaivaa. Seura on reklamoinut asiasta Puhtopojille. 
 
 
Varainhankinta-Naistenmessut 
Vihdin Taitoluistelijat osallistuvat 1.-2.12. suosituille Naistenmessuille Nummelan Luksiassa. 
VTL:n myyntipöytä on elintarvikepuolella ja myytävänä on mm piparitaloja. 
Naistenmessujen tuotto kohdistetaan ROTAATIOKONEEN hankintaan. Kaikki innolla mukaan 
talkoisiin, niin meillä on mahdollisuus hankkia laadukas rotaatiokone. 
 
Piparien leivontatalkoot pidetään to 8.11. Vihdin kirkonkylän työväentalo Puistolassa klo 16-21 
Satu Reijon johdolla.  
Paikalle kaivataan innokkaita ja pedantteja leipureita, joilla kauliminen ja paistaminen käy ja jotka 
kykenevät ottamaan vastaan ohjeita. Leipojien tulisi olla vähintään neljäsluokkalaisia, mutta 
jokainen meistä tuntee oman lapsensa taidot parhaiten.  
Usealle leipurille riittää töitä ja voit tulla myös vain osaksi aikaa sinulle sopivan aikataulun 
mukaisesti. Laitathan viestiä vihdintaitoluistelijat@gmail.com 1.11. mennessä. 
 
 
Joulunäytös 22.12.2018 
Joulunäytös pidetään la 22.12. ja sen aiheena on KAUNEIMMAT JOULULAULUT. 
Nyt jo kannattaa näytöksen ajankohtaa mainostaa sukulaisille ja ystäville, jotta osaavat laittaa 
päivämäärän kalentereihin ja tulla nauttimaan joulutunnelman luomisesta kauniiden joululaulujen 
merkeissä. 
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