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Lokakuu 2019 
 
Luistelukausi on viimein käynnistynyt kaikilla ryhmillä. Kuukausitiedotteessa kerromme tulevista 
ajankohtaisista asioista mahdollisimman lyhyesti.  
 
Varainkeruu: 
Tärkeä osa seuramme tuloa ovat erilaiset varainkeruumuodot.  
Seuraavana on tulossa Puhtopojat pesuainekampanja. Myyntiesitteitä on saatavilla tulevalla 
viikolla VTL:n pukukopista harjoitusten aikana. Tilaukset tehdään VTL:n nettisivuilla olevalla 
lomakkeella, viimeinen tilauspäivä on  28.10. 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/puhtopojat-pesuainekampanja/ 
Kolme parasta myyjää palkitaan. 
Toivomme runsasta osanottoa varainkeruutempauksiin! 
 
 
VTL järjestää AlueCup-kilpailut: 
Seura järjestää Uudenmaan Alueen Minit-sarjan Alue Cup-kilpailun Kisakalliossa ma 21.10. klo 
17:10 alkaen. Mikäli haluat tulla vapaaehtoiseksi kilpailuihin, ilmoittauduthan mahdollisimman 
pikaisesti vtl.kutsukilpailut@gmail.com 
 
 
Miniluistelukoulu 
Seuraava neljän kerran miniluistelukoulu pidetään 26.10.-16.11. Hinta on 50€/lapsi. Koulu sopii 
myös luistelua vasta aloittaville uusille harrastajille. Tervetuloa mukaan pikkutytöt ja pojat. 
Ilmoittautumiset https://vtl.sporttisaitti.com/ 
 
 
Kisakallion jääajat 
Marraskuun puolivälin jälkeen Kisakalliossa alkaa valmistautuminen Curling-otteluihin ja jäät eivät 
ole käytössämme 17.11.-20.1.20 välisenä aikana. Seuraathan aikataulutiedotuksia. 
 
 
SSO kannattajajäsenyys  
Vielä ehtii liittyä Vihdin Taitoluistelijoiden kannustajaksi. 
Vihdin Taitoluistelijoiden ja Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n yhteistyö jatkuu joulukuun loppuun. 
SSO:n asiakasomistajat, liityttehän Vihdin Taitoluistelijoiden kannustajiksi. Kannustaminen ei 
vaikuta kotitalouksien bonuksiin, vaan SSO maksaa lisätukea seuralle. Kannustajina voivat toimia 
myös SSO:n asiakasomistajina olevat sukulaiset ja ystävät.  
Liittyminen käy helposti ja vaivattomasti S-kanavan sivuilla.  
Ohjeet löytyvät myös VTL:n sivuilta 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/sso-kannustajat/  
 
1. Kirjaudu S-kanavalle https://www.s-kanava.fi/web/s/ajankohtaista  
2. Klikkaa oma S-kanava (tummanvihreä yläpalkki)  
3. Osallistu ja vaikuta  
4. Liity kannustajaksi  
5. Valitse Vihdin Taitoluistelijat ja päivitä 
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SOME-kanavat: 
Olethan huomannut, että seuralla on omat facebook-sivut ja instagram-tili. Sieltä voi bongata 
ajankohtaisia päivityksiä tapahtumista ja kilpailuista.  Seuraathan meitä somessa ja kutsut 
kaverisikin. 
 
Lisäksi löydät VTL:n nettisivuilta ajankohtaista tietoa mm. seuraavilta sivuilta. 
Harjoitusaikoihin löytyy linkki nettisivujen etusivulta tai 
https://vtl.sporttisaitti.com/luisteluryhmat/harjoitusajat-ja-paikat/ 
 
Vuosikalenteriin on merkitty asioita, jotka saattavat vaikuttaa aikatauluihin, varainkeruuseen ja 
tapahtumiin. Käy tutustumassa ja merkitse tärkeät päivämäärät itsellesi muistiin. 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/vuosikalenteri/ 
 
Kilpailukalenteria päivitetään aktiivisesti. Sieltä löydät, mitä kilpailuja on tulossa, minne olemme 
osallistumassa sekä ketkä ovat ehdolla kilpailuun ja ketkä sinne ovat lopulta päässeet. 
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/kilpailukalenteri/syksy/ 
 
 
STLL-tiedottaa: 
Suomen Taitoluisteluliitto teetti viime keväänä Taloustutkimuksella laajan lajikulttuuritutkimuksen, 
joka tarkastelee lajia useasta eri näkökulmasta. Kyselyyn vastasivat yli 12-vuotiaat urheilijat, 
heidän vanhempansa, valmentajat, arvioijat ja seuratoimijat. Taitoluisteluliitto julkaisi tutkimuksen 
tulokset torstaina 19.9.2019. Liitto tulee jatkossa hyödyntämään tutkimuksessa esiin tulleita 
parannusehdotuksia ja epäkohtia lajikulttuurin kehittämisessä. Lajikulttuuritutkimukseen pääset 
tutustumaan https://www.stll.fi/2019/09/18/taitoluistelun-lajikulttuuritutkimuksen-tulokset/ 
STLL on erityisesti pyytänyt käymään asiaa läpi seuran jäsenistön kanssa.  
 
Mikäli kohtaat seurassa syrjintää tai epäasiallista kohtelua, pyydämme sinua olemaan välittömästi 
yhteydessä seuraan. Yhteystiedot löydät osoitteesta https://vtl.sporttisaitti.com/seura/yhteystiedot/ 
 
 
Taitoluistelukisat kotikatsomosta 
Taitoluistelu on parasta jäähallin katsomosta käsin, mutta jos sinulla ei ole mahdollisuutta tulla 
seuraamaan kisoja paikan päälle, on tähän ongelmaan nyt helppo ratkaisu! Suomen 
Taitoluisteluliitto tarjoaa suoratoistona kymmenkunta kilpailutapahtumaa. 
Koko kauden kisat näet ostamalla Season Pass -paketin hintaan 34,99 €. Livelähetykset ovat 
katsottavissa maailmanlaajuisesti www.skatingfinland.fi/live sivustolla. Uutuutena taitoluistelukisat 
näkyvät myös Ruutu+ -kanavalla kk-hintaan 9,95 €/kk. 
Muodostelmaluistelun 1. SM-valintakilpailu 2.-3.11.2019 
Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 1. kilpailu 23.-24.11.2019 
Muodostelmaluistelun 2. SM-valintakilpailu 7.-8.12.2019 
Yksinluistelun, jäätanssin ja pariluistelun SM-kilpailut 2020 14.-15.12.2019 
Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 2. kilpailu 8.-9.2.2020 
Muodostelmaluistelun SM-kilpailut 2020 29.2.-1.3.2020 
Muodostelmaluistelun kansallisten sarjojen 3. kilpailu 7.-8.3.2020 
Yksinluistelun SM-noviisien, debytanttien ja jäätanssinoviisien finaali 14.-15.3.2020 
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