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Joulukuu 2019 - Tammikuu 2020 
 
 
Syyskokous  
Syyskokous pidettiin 28.11. ja siellä käsiteltiin viime kauden tuloslaskelma ja toimintakertomus. 
Edelliselle hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus ja seuran sihteeri Sanna Grundström valittiin 
seuran varsinaiseksi jäseneksi. 
Seuran tulos edelliseltä kaudelta oli positiivinen. Mikäli tämän luistelukauden lopussa näyttää siltä, 
että seuralle on jäämässä ylimääräisiä varoja, niillä voidaan kompensoida jatkokauden maksuja tai 
leirikuluja. 
Syyskokouksessa keskusteltiin 19.11.2019 seuralle tulleesta viestistä, jonka mukaan hallituksen 
toimista on tehty tutkintapyyntö. Tutkintapyyntöä ei hallitukselle ole ainakaan vielä tullut. 
Hallituksen jäsenet kokivat ilmoituksen tutkintapyynnöstä epäluottamusta herättävänä ja se on 
laittanut monen pohtimaan hallitusjäsenyyttään ja lasten harrastustoiminnan eteen tehtävän työn 
jatkamisen mielekkyyttä. Toivomme, että asioista tultaisiin keskustelemaan avoimesti ilman, että 
kyseenalaistetaan vapaaehtoisina tehtävää toimintaa. 
 
 
Puheenjohtaja ensi kaudelle 
Nykyinen VTL:n hallituksen puheenjohtaja Satu Parikka jättää tehtävänsä ensi keväänä ja seura 
etsii nyt vapaaehtoisista aktiivisista vanhemmista ehdokasta ottamaan puheenjohtajan tehtävät 
vastaan seuraavalle toimintakaudelle. Puheenjohtajan pesti on vuoden mittainen ja siinä 
tehtävässä pääsee hyvin tutuksi upeaan lajiin.  
 
 
Varainkeruu 
Tärkeä osa seuramme tuloa ovat erilaiset varainkeruumuodot.  
 
Kakkutukun kampanjan tuotto oli n. 800€. Kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille. 
 
Kolme parasta myyjää palkittiin yksityistunneilla. 

1. Perhe Uosukainen  
2. Perhe Kaipio  
3. Aalo ja Vainio jaettu kolmas sija. 
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Elvari Trophy improvisaatiotapahtuma su 29.12. 
Seura järjestää Elvari Trophy improvisaatiotapahtuman su 29.12. Nummelan Esbecon areenalla. 
Tapahtumaan on  vapaa pääsy. 
https://vtl.sporttisaitti.com/kilpailut/vtl-n-jarjestamat-kilpailut/kilpailut-kausi-2019-20202/29-12-2019-
elvari-trophy/ 

 
 

VTL kilpailut 8.-9.2.2020 
Vihdin Taitoluistelijat järjestävät jo perinteeksi muodostuneet isot kutsukilpailut helmikuun alussa. 
Kaikkien kilpaluistelijoiden perheiden oletetaan osallistuvan kilpailujen järjestämiseen. Tarjolla on 
erilaisia talkootehtäviä. Näistä on tulossa tehtävälistausta tammikuussa. Merkitse jo nyt ajankohta 
kalenteriisi! 
 
 
Kevätnäytös -suunnittelu alkaa - näytöstiimi hakusessa! 
Vakiokauden päätöksen eli kevätnäytöksen suunnittelun aloitus on alkamaisillaan. Etsimme 
tehtävään vapaaehtoisia ideoimaan ja pohtimaan näytöksen toteutusta ja sen eri osa-alueita. 
Mikäli kiinnostuit ja haluat olla mukana näytöksen toteutuksessa, ota yhteys johonkin hallituksen 
jäseneen https://vtl.sporttisaitti.com/seura/hallitus/. 
 
 
SSO kannattajajäsenyys  
Olethan jo liittynyt SSO:n kannustajajäseneksi. Seura hyötyy liittymisestäsi, vaikkakin vuosi on jo 
loppusuoralla. 
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. 
 
 
SM-hopeaa VTL:n Makar Suntseville 
VTL:n SM-Juniorit-sarjassa luisteleva Makar Suntsev saavutti Tikkurilassa pidetyissä Taitoluistelun 
SM-kilpailuissa hopeaa! Onnea Makar! 
 

 
 
Kiitos kaikille upeasta Joulunäytöksestä! 
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 
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