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Joulunäytös 
Seuran joulujuhla Kauneimmat joululaulut on lauantaina 22.12 klo 15:30. 
Olemme iloisia saadessamme Hiiden Laulun sekakuoron mukaan näytökseen, jonka johdolla 
virittäydymme joulun tunnelmaan. 
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. 
 
Näytöksen toteuttamiseksi tarvitaan talkoolaisten apua. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LN4yMzPr9WrzevktHXLvSo7-YxKfpu7u_Ne8LBP4Aco/e
dit#gid=0 
 
Joulunäytöksen kenraali luistellaan ti 18.12. klo 18 alkaen. Kenraaliin osallistuvat Timantit, 
Muodostelmaluistelijat, Tähdet, Aikuiset ja kilparyhmät. 
 
 
Sääntömääräinen syyskokous 
Päivä 19.12.2018 klo 18 
Kokous pidetään Parman tiloissa, os Hiidenmäentie 22, Nummela. Tervetuloa!  
 
 
Elvari Trophy improvisaatiokilpailut 
Kilpailu järjestetään Esbecon Areenalla pe 28.12. klo 15 alkaen. Kilpailuihin on tullut mukavasti 
ilmoittautuneita. Yhteistyökumppanina on vihtiläinen Elvari korut  http://www.elvari.fi/fi/etusivu/ 
 
 
Joulun ja loppuvuoden poikkeusaikataulut 
Loppuvuodesta ja viikolla 1 on jonkin verran poikkeusaikatauluja. Viikkojen 51, 52 ja 1 aikatauluista 
osa on jo päivitetty sivuille ja loputkin päivitetään harjoitusajat sivulle. 
HUOM! Joulunäytöksen kenraaliharjoituspäivänä 18.12. on kaikki oheiset peruttu. 
Luistelukoululaisten harjoitukset sekä kaikki oheiset on peruttu joulunäytöspäivänä 22.12. 
Kilparyhmillä on peruuntuneiden/peruuntuvien harjoitusten korvaava jää 27.12 Lohjan jäähallissa. 
 
 
 
Aikataulumuutoksia perjantaille ja lauantaille vuoden alusta  
Harrastajaryhmät palaavat joulutauolta viikolla 2. Samalla tulee pieniä muutoksia perjantain 
aikatauluun, kun harrastajaryhmistä kuntoluistelu ja muokkakoulu siirtyvät lauantaiaamuun ja 
tähtien jääaika muuttuu lauantaina. Samalla ohjelmajää lyhenee 30 minuutin pituiseksi, jotta 
saadaan perjantaille jäädytys Esbecon jäälle ja voidaan varmistaa kaikille ryhmille hyvät 
harjoitteluolosuhteet. Tällä on myös pieni vaikutus perjantain ensimmäisiin jäävuoroihin. 
Uusi aikataulu päivitetään nettisivuille viikonlopun aikana. 
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Miniluistelukoulu ja miniliikkari 
Seuraava neljän kerran miniluistelukoulu pidetään 12.1.-2.2. 
Hinta 50€/lapsi. Miniluistelukoulu sopii myös luistelua vasta aloittaville uusille harrastajille. 
Tervetuloa mukaan halukkaat luistelemaan opettelevat pikkutytöt ja pojat. 
Vastaavasti neljän kerran miniliikkari 3-4 ja 5-6-vuotiaille pidetään myös 12.1.-2.2. Miniliikkarin 
hinta on 20€/lapsi. Miniliikkari sopii hyvin myös ensimmäistä harrastustaan aloittavalle lapselle. 
Ilmoittautumiset https://vtl.sporttisaitti.com 
 
 
 
Joululahja K-ryhmien luistelijoille 
Seura lahjoittaa joululahjana kaikille kilparyhmien luistelijoille STLL:n kautta hankitun “Ravinnolla 
tuloksia - nuoren taitoluistelijan ravitsemusopas” oppaan, johon kannattaa tutustua ennen 
tammikuun ravitsemusluentoa. Oppaat tulevat jakoon joulukuun aikana ryhmien jojojen kautta. 
 
 
Ravitsemusluento torstaina 17.1 
Urheilulääketieteen erikoislääkäri, dosentti Arja Uusitalo tulee puhumaan luistelijoille ja heidän 
vanhemmilleen urheilijoiden energiavajeesta ja terveyden heilahteluista siihen liittyen. Tilaisuus on 
YK:lla alkaen klo 18. 
 
 
Urheiluhieronta 
Luistelijoilla ja heidän vanhemmillaan on mahdollisuus edulliseen urheiluhierontaan (luistelijat 
etusijalla). Urheiluhieroja Anne Hautamäki tulee Yrityskeskukselle sunnuntaina 13.1.2019 ja 
17.2.2019 treenien jälkeen. Alle 18-vuotiaille hinta on 10-15€ / 30 min (riippuen halukkaiden 
määrästä) ja yli 18-vuotiaille 22€ / 30 min. Maksu suoritetaan suoraan Annelle paikan päällä. 
 
Ilmoittautumiset 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m0BcCS3FVeaARfH0aWR8QAuOO1kc2PEW1CtvzBC_
33A/edit#gid=0 
 
 
Varainkeruu 
Tälle syyskaudelle on varainkeruuna vielä joulukukkien tilaus, joka on parhaillaan menossa. 
Tilaukset tulee tehdä 16.12. mennessä VTL:n nettisivuilla olevan lomakkeen kautta  
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/joulukukat/ 
Rotaatiokoneen hankintaprosessi on menossa. Kilparyhmät leipoivat ahkerasti Naistenmessuille 
piparkakkutaloja. Seuraavana on vuorossa joulukorien valmistus yrityslahjoiksi.  
 

 
VTL TOIVOTTAA ILOISTA JA HERKULLISTA JOULUA KAIKILLE ! 
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