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Aluemestaruuskilpailut 17.3. Kisakalliossa 
Helmikuinen koko viikonlopun kisarutistus ja viime viikonlopun aluemestaruuskisat ovat onnellisesti 
takana, järjestimme jälleen upeat kisat! Kiitokset kaikille talkoolaisille ja onnittelut 
aluemestaruuskilpailuihin päässeille luistelijoille! 
 
 
Sukkamyynti-varainkeruutempaus 
Seuraavana on vuorossa Sukkatukun sukkamyynti. Valikoimasta löytyy toppeja ja alusvaatteita 
koko perheelle löytyvän laajan sukkavalikoiman lisäksi. Seura tienaa jokaisesta myydystä paketista 
7€. Huomioithan, että sukkapaketit ovat eri kokoisia, mutta tuotto seuralle on aina sama per 
paketti. 
Tilauslomakkeita ja kuvastoja löytyy vielä YK:lta ja lauantaina 23.3. jäähallilta.  
Jokainen perhe saa omat tunnukset www.sukkatukku.fi sivuille kuvaston mukana ja käy itse 
tekemässä verkkosivuilla tilauksen. Jos tilauksen tekeminen verkossa ei onnistu tai omat tunnukset 
häviävät, otathan yhteyttä Minna Hätöseen vihdintaitoluistelijat@gmail.com 
Tuotteiden viimeinen tilauspäivä Sukkatukun verkkosivuilla on ti 2.4 klo 22 ja toimitusaika on n. 
viikko tilauksesta. 
Tuotteiden laskutus tapahtuu sähköpostitse tuotteiden saapumisen jälkeen. Toivomme jälleen 
aktiivista osallistumista myyntikampanjaan, kaikki myyntikampanjat ovat tärkeä osa seuran 
varainhankintaa. Kolme parasta sukkamyyjää/luistelijaa palkitaan 20 min yksityistunnilla. 
 
Kevään poikkeusaikataulut 
Jääharjoitukset on peruttu kaikilta ryhmiltä 29. - 31.3. Haki:n PuuhaPark-turnauksen vuoksi. 
Korvaavien treenivuorojen aikataulut viikoille 13-15 löytyvät seuran sivuilta harjoitusajat-osiosta 
https://vtl.sporttisaitti.com/luisteluryhmat/harjoitusajat-ja-paikat/ 
 
Kevätnäytös Madagascar 3 ja kenraali 
Kevätnäytös Madagascar 3 on lauantaina 13.4.2019. Luvassa on kaksi näytöstä, klo 13 ja klo 16.  
Roolit löytyvät täältä 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HXHChZ8Llk0kJ1B-PSgNANfVb4q1ahhTVjqvl_RegpI/ed
it#gid=0 
Puvustusohjeet julkaistaan pikimmiten seuran nettisivuilla. Vapaaehtoisia tarvitaan jälleen runsain 
mitoin erilaisiin tehtäviin. Voit valita itsellesi mieluisan tehtävän 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xI5QYoEvJfhO2kp2mbF3w8p4U-U5qnQOAU7ZdTYDY
0/edit#gid=0 
Tiistaina 9.4.2019 luistellaan näytöksen kenraaliharjoitus, josta on tulossa vielä lähempänä 
lisäinfoa. 
 
Säästöpankki - hyviä tekoja 2019 
Kiitos jäsenistön vinkkien, olemme ilmoittaneet seuramme Säästöpankin Hyviä tekoja-kampanjaan. 
Käyhän antamassa äänesi! https://www.saastopankki.fi/hyvia-tekoja 
Vihdin Taitoluistelijat teko löytyy sivulta 13. 
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Kevään jatkokausi Kisakalliossa kilparyhmien luistelijoille 
Harrastajaryhmien kausi päättyy kevätnäytökseen. Kilparyhmissä luistelevat jatkavat harjoittelua 
Kisakallion jäillä 23.4. alkaen. Jatkokauden ryhmäjako ja aikataulu julkaistaan seuran nettisivuilla 
lähipäivinä. 
 
 
Tehopäivä Kisakalliossa 13.5. 
Seura on järjestämässä tehopäivän Kisakalliossa maanantaina 13.5. Tehopäivän jäillä 
panostetaan  myös testiharjoitteluun. Tehopäivästä tulee lisätietoa ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittautuminen avataan lähiaikoina.  
 
Testipäivä Kisakalliossa 17.5. 
Seura on järjestämässä testipäivän Kisakalliossa perjantaina 17.5. iltapäivällä. Asiasta lisää 
lähempänä testipäivää. 
 
HealthClub Nummelan tarjous VTL:n jäsenille ja perheenjäsenille 
Kuntokeskus HealthClub Nummela https://www.healthclub.fi tarjoaa Vihdin Taitoluistelijoiden 
jäsenille ja perheenjäsenille liikuntapalveluja 40 € / kk. Tarjous on voimassa 31.5.19 asti ja pitää 
sisällään kuntosalin ja ryhmäliikuntatunnit, eikä edellytä vuosijäsenyyttä. Jäsenkortin saa 
tulostettua myclubista omat tiedot kohdasta, voit myös laittaa jäsenkortti pyynnön 
vtl.myclub@gmail.com sähköpostiin. 
 
Hallitusaktiiveja haetaan ensi kaudelle 
Seuran hallitus etsii uusia jäseniä mukaan seuran toiminnan pyörittämiseen.  Uusia jäseniä ja uusi 
puheenjohtaja valitaan sääntömääräisessä kevätkokouksessa toukokuussa. Alustava päivämäärä 
seuran sääntömääräiselle kokoukselle on keskiviikkona 15.5. Asiasta ilmoitetaan tarkemmin 
lähempänä kokousta. 
Hallituksessa sinulla on mahdollisuus toimia oman lapsesi harrastamisen hyväksi sekä pääset 
näköalapaikalle seuran toiminnan ytimeen. Toiminnassa oppii paljon ihanasta ja vaativasta lajista 
ja saa luotua kontakteja koko Suomessa taitoluistelun parissa toimivan porukan kanssa. Nyt on 
hieno mahdollisuus tulla mukaan hauskaan ja aktiiviseen porukkaan!   
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