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Kisakallion marraskuun peruutukset 
Muistutuksena vielä Kisakallion jäät on peruttu ma 12.11. Kisakallion oman käytön takia. 
Tämän päivän 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. 
 
 
Miniluistelukoulu 
Seuraava neljän kerran miniluistelukoulu pidetään 17.11.-8.12. 
Hinta 50€/lapsi. Koulu sopii myös luistelua vasta aloittaville uusille harrastajille. Tervetuloa mukaan 
pikkutytöt ja pojat. 
Ilmoittautumiset https://vtl.sporttisaitti.com 
 
 
Varainhankinta 
Herkulliset Kakkutukun tuotteet on tilattavissa Vihdin Taitoluistelijoiden kautta 5.-25.11.2018. 
Valikoimasta löytyy herkulliset keksit, makeiset ja lakut kuin myös rapsakat näkkärit. Myyntiesitteitä 
löytyy Vihdin Yrityskeskukselta ja jäähallilta. Kaikki mukaan kampanjaan, kolme parasta myyjää 
palkitaan 20 min yksityistunnilla. 
Tilaukset tehdään VTL:n nettisivuilla olevan lomakkeen kautta. 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/kakkutukku/ 
 
 
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 vastaanottamaan 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. Luistelijoita on ilmoittautunut mukavasti tämän päivän aikana, vielä tarvittaisiin 
muutamia aikuisia joukkoon. 
 
Joulunäytös 
Seuran joulujuhla Kauneimmat joululaulut on lauantaina 22.12. 
Olemme iloisia saadessamme Hiiden Laulun sekakuoron mukaan näytökseen, jonka johdolla 
virittäydymme joulun tunnelmaan. Hiidenlaulun kanssa keskustellaan tällä hetkellä myös 
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yhteistyöstä heidän 14.12. pidettävän joulukonsertin osalta. 
VTL:n buffa palvelee painisalissa (jäähallin viereinen rakennus) n. tuntia ennen näytöstä ja 
näytöksen jälkeen. Myynnissä on kahvia, glögiä ja jouluherkkuja. 
  
Näytöksen yhteydessä on perinteiset arpajaiset. Arpajaispalkintoja voi tuoda oheisten yhteydessä 
YK:lle, myös jäähallille, kunhan tiedämme hallille tuotavista palkinnoista etukäteen. 
 
 
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. Kutsuja parhaillaan työstetään ja saadaan 
piakkoin jakoon. Yhteistyökumppanina on vihtiläinen Elvari korut  http://www.elvari.fi/fi/etusivu/ 
 
 
Gliss Open 2019 
Valmennus on linjannut, että mikäli lähtijöitä on riittävästi, VTL osallistuu Tallinnassa 10.-13.1. 
pidettävään Gliss Open kilpailuun. Varsinainen ilmoittautuminen on joulukuussa, mutta tiedoksi 
luistelijoille ja perheille jo nyt mahdollisia matkavarauksia ja -järjestelyjä silmälläpitäen. Joidenkin 
luistelijoiden/sarjojen osalta kisaohjelmaan on tehtävä muutoksia (esim. eripituinen ohjelma, tai 
erilaiset elementtivaatimukset). Muutosten tekemiseksi luistelijalle on varattava yksityistunti, jolla 
muutokset tehdään. Kilpailuun osallistuvat luistelijat maksavat yhdessä mukaan lähtevän 
valmentajan kulut. Toivottavasti saamme runsaasti lähtijöitä mukaan kisaan. 
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