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Tammikuu 2019 
 
 
Hyvää vuoden jatkoa kaikille! 
 
 
Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin joulun alla. Talous on vakaalla pohjalla tiukan 
kulujen seurannan ja aktiivisen varainhankinnan myötä. 
 
 
Kisakallion peruutukset 
Kisakallion maanantain jäät on peruttu 7.1.-21.1. Kisakallion oman käytön takia. 
VTL on saanut extra jäitä Nummelasta näille päiville ja poikkeusaikataulut on päivitetty VTL:n 
harjoitusajat -sivulle. 
 
 
Miniluistelukoulu ja miniliikkari 
Seuraava neljän kerran miniluistelukoulu ja miniliikkari pidetään 12.1.-2.2. 
Ilmoittautumiset kursseille tehdään VTL:n nettisivujen kautta. 
Miniluistelukoulun hinta on 50€ / 4 kertaa. 
Miniliikkarin hinta on 20€ / 4 kertaa.  
Molemmat kurssit sopivat erinomaisesti uutta harrastusta vasta aloittaville lapsille. 
 
 
Muodostelma ja kuntoluistelu lauantaisin, tervetuloa uudet luistelijat 
Harjoituspäivä on muuttunut tammikuun alusta. Kevätkauden harjoitukset alkavat la 12.1. 
Aikuisten luistelu klo 9.45-10.30 
Muodostelma klo 10.45-11.30 
Uusilla kokeilijoilla on ilmainen tutustumiskerta. Tervetuloa mukaan jäälle! 
 
 
Ravitsemusluento to 17.1. 
Urheilulääketieteen erikoislääkäri, dosentti Arja Uusitalo tulee puhumaan luistelijoille ja heidän 
vanhemmilleen urheilijoiden energiavajeesta ja terveyden heilahteluista siihen liittyen. Tilaisuus on 
YK:lla klo 18 alkaen. 
 
 
Makar Suntsev PM-kisoihin ja Tallink Hotels Cup-kilpailuun 
Vihdin Taitoluistelijoiden Makar Suntsev tullaan todennäköisesti nimeämään Suomen joukkueen 
kokoonpanoon, joka osallistuu 6.-10.2.2018 Linköpingissä Ruotsissa järjestettäviin Pohjoismaisiin 
mestaruuskilpailuihin (Nordics 2018). Lisäksi Makar on nimetty edustamaan Suomea Tallink Hotels 
Cup-kilpailuun 20.-24.2. Tallinnassa. 
 
Tallink Hotels Cup kilpailussa on sarjoja myös muille VTL:n luistelijoille. Uudenmaan alueen 
ISU-finaalit (23.2) estävät ISU-sarjoissa luistelevien osallistumisen, mutta mikäli tähtisarjassa 
luistelevilla on kiinnostusta osallistua kisaan hiihtolomaviikolla, voivat he ilmoittautua mukaan. 
Ilmoittautuminen avataan lähiaikana. 
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Vihdin Taitoluistelijat ovat erittäin ylpeitä Makarin pääsemisestä edustamaan Suomea. Hänen 
ahkera ja tavoitteellinen harjoittelu ovat hyvä esimerkki siitä, miten pitkäjänteinen työ vie pitkälle. 
Tsemppiä Makarille! 
 
 
Vihdin Taitoluistelijoiden kutsukilpailut 9.-10.2.Kisakalliossa 
Kutsut on lähetetty seuroille. 
Kilparyhmien luistelijoiden kotijoukot ovat velvollisia osallistumaan talkoisiin. Talkoolaiseksi voivat 
ilmoittautua myös muidenkin ryhmien kotijoukot ja muut kisoista kiinnostuneet aktiiviset laittamalla 
viestiä vihdintaitoluistelijat@gmail.com 
Skate Shopilla on myyntipiste kisoissa lauantaina 9.2. Vihdin Taitoluistelijoiden jäsenet saavat 
Skate Shopin tuotteista 10%:n alennuksen. Mikäli luistelijalla on erityistoiveita, kannattaa olla jo 
etukäteen yhteydessä Skate Shop, info@skateshop.fi 
 
 
Kilpaluistelijoiden tehopäivä Kisakalliossa 
Tehopäivä järjestetään kilparyhmille hiihtolomaviikon ma 18.2.  
 
 
Kevätnäytös 
Seuran kevätnäytös luistellaan la 13.4. Näytöksen teemana on Madagascar 3. 
Kilparyhmien luistelijoille järjestetään Madagascar leffaillat YK:lla. 
Yrityskeskus on myös käytettävissä muiden ryhmien käyttöön. 
 
 
Varainhankinta 
 
Kiitos kaikille Kakkutukkumyyntiin osallistuneille. 
Kakkutukun tuotto oli 2.192 €. 
 
Kevätkauden varainhankintakampanjat 
Sukkamyynti maaliskuussa 
Onnelan äitienpäivä- ja kesäkukat toukokuussa 
 
 
SSO:n kannustajaksi liittyminen 
Vihdin Taitoluistelijoiden ja SSO:n yhteistyösopimus jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. 
 
Huomio! Kaikkien vanhojen kannustajajäsenien jäsenyys lakkasi automaattisesti GDPR:n takia 
vuodenvaihteessa. Käyttehän ystävällisesti liittymässä kannustajiksi uudelleen omalla S-kanavalla. 
SSO:n kannustajat yhteistyö on seuralle tärkeä tuki muiden joukossa. Kannustaminen ei vaikuta 
sinun saamaan bonukseen, vaan on SSO:n maksama ylimääräinen tuki seuralle. 
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Tässä vielä ohjeet kaikille vanhoille kuin myös uusillekin. Kannustajaksi voivat liittyä kaikki SSO:n 
asiakasomistajat. 
 
Kannustajaksi pääset liittymään SSO:n nettisivuilla, omalla S-kanavalla. 
https://www.s-kanava.fi/web/s/ajankohtaista 

1. Kirjaudu omalle S-kanavalle 
2. Osallistu ja vaikuta 
3. Liity kannustajaksi valitsemalla Vihdin Taitoluistelijat 
4. Päivitä tiedot 

 
 

Kuvalliset ohjeet löytyvät myös https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/sso-kannustajat/ 
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