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Marraskuu 2019 
 
 
Seuran sääntömääräinen syyskokous to 28.11. klo 18 
Os Vihdintie 32, Nummela, Tervetuloa! 
 
 
Varainkeruu 
Tärkeä osa seuramme tuloa ovat erilaiset varainkeruumuodot.  
 
Puhtopojat kampanjan tuotto oli n. 800€. Kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille. 
 
Kolme parasta myyjää palkittiin Puhtopoikien palkkiotuotteilla. 

1. Perhe Uosukainen 658€ 
2. Perhe Kaipio 531€ 
3. Perhe Tenkanen-Rautakoski 370€ 

 
Kakkutukun myyntikampanja on seuraavana vuorossa. Myyntiesitteitä on saatavilla tällä/ensi 
viikolla VTL:n pukukopissa ja Yrityskeskuksella harjoitusten aikana. Tilaukset tehdään VTL:n 
nettisivuilla olevalla lomakkeella https://vtl.sporttisaitti.com/seura/varainhankinta/kakkutukku/ 
Viimeinen tilauspäivä on ma 9.12. 
Kolme parasta myyjää palkitaan yksityistunnilla/20 min. 
 
Vihtiläisen Onnelan puutarhan joulukukat on tulossa myyntiin lähipäivinä. 
 
Kampanjoista saadut varat käytetään seuran jäämaksuihin. 
 
Toivomme runsasta osanottoa varainkeruutempauksiin! 
 
 
Joulunäytös 21.12.2019 klo 15.30 Esbecon areenalla 
Joulunäytös järjestetään la 21.12.klo 15.30. Joulunäytökseen saamme jälleen vieraaksemme 
Hiiden Laulun laulajia ja tiedossa on ihania luistelunäytöksiä tunnelmallisilla joululauluilla livenä 
sekä nauhalta säestettynä. Tervetuloa sankoin joukoin, mummit ja kummit katsomaan esityksiä! 
Joulunäytöksen toteutukseen toivomme paljon vapaaehtoisia vanhempia mukaan erilaisiin 
järjestelytehtäviin, ilmoittauduthan mukaan. 
https://vtl.sporttisaitti.com/tapahtumat/joulutapahtumat/joulunaytos-2019-kauneimmat-joul/ 
tai laittamalla sähköpostia 
vihdintaitoluistelijat@gmail.com 
Arpapalkintoja otamme myös  ilomielin vastaan. 
 
 
Harrastajaryhmien Luistelukoulun, Timanttien  ja Aikuisten joulutauko on 22.12. - 6.1. 
 
Jäät ja oheiset on peruttu la 28.12. Nummelassa järjestettävän turnauksen vuoksi. Viikoilla 
52 ja 1 saattaa kilparyhmillä olla korvaavia jäitä poikkeuksellisiin aikoihin. Näistä tiedotetaan 
myöhemmin, kun aikataulut varmistuvat. 
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Elvari Trophy improvisaatiotapahtuma la 29.12. 
Seura järjestää jo perinteiseksi muodostuneen Elvari Trophy improvisaatiotapahtuman la 29.12. 
Nummelan Esbecon areenalla. 
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2019-20202/29-12-2019-
elvari-trophy/ 
 

 
 
 

VTL kutsukilpailut Kisakalliossa 8.-9.2. 
Vihdin Taitoluistelijat järjestävät kutsukilpailut Kisakalliossa Lohjalla. 
Talkootehtävät jaetaan kilparyhmien vanhempien kesken.  
Taitoluistelutarvikeliike Skate Shop on mukana tapahtumassa. 
 
 
Pelisäännöt kiusaamistilanteisiin: 
Seura on julkaissut pelisäännöt kiusaamistilanteisiin, käythän tutustumassa niihin 
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/seuran-saannot-etiketti-ja-ryhmi/. 
Mikäli kohtaat seurassa syrjintää tai epäasiallista kohtelua, pyydämme sinua olemaan välittömästi 
yhteydessä seuraan. Yhteystiedot löydät osoitteesta https://vtl.sporttisaitti.com/seura/yhteystiedot/ 
 
 
SSO kannattajajäsenyys  
Vielä ehdit 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.  
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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 
 
 
 
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/ 
 
 
 
Taitoluistelukisat kotikatsomosta 
Taitoluistelu on parasta jäähallin katsomosta käsin, mutta jos sinulla ei ole mahdollisuutta mennä 
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 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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