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Helmikuu - Maaliskuu 2020 
 
 
 
Kiitos kaikille Kisakallion kilpailun (8.-9.2.) järjestelyissä mukana olleille ja vapaaehtoisina 
toimineille. Saimme paljon positiivista palautetta järjestelyistä ja hyvästä tunnelmasta. 
Kilpailut sujuivat mallikkaasti. 
 
 
VTL muutokset valmentajakokoonpanoissa 
Vihdin Taitoluistelijoiden valmennuskokoonpano on muuttunut. Valmennuksen päävastuu on tällä 
hetkellä valmennustiimillä: Anna Tsygankova ja Aleksandr Baidukov. Heihin saa parhaiten 
yhteyden sähköpostilla vtl.valmennustiimi@gmail.com.  
Laura Savolainen jatkaa kehitysryhmä Tähtien, harrastajaryhmä Timanttien ja luistelukoulun 
vetovastuussa sekä tulee mukaan vetämään kilparyhmien oheisharjoitteita.  Seuran 
päävalmentajana toiminut Tatyana Lebedeva on muuttanut pääosin Pietariin. Niinä aikoina, kun 
Tatyana on Suomessa, hän toimii seurassa tuntivalmentajana. Pyrimme ilmoittamaan kilpailijoille 
etukäteen ne ajankohdat, jolloin Tatyana on Suomessa. 
 
 
 
Makar Suntsev Pietarin huippuvalmennusryhmään 
Makar on saanut loistavan mahdollisuuden treenata huippuvalmennusryhmässä Pietarissa. 
Kevään 2020 ajan Makar harjoittee osittain VTL:n ja osittain Pietarin ryhmän treeneissä. Makar 
edustaa edelleen VTL:ää. 
Onnea Makarille paikasta! 
 
 
 
Miniluistelukoulu 
Kevään viimeinen neljän kerran miniluistelukoulu alkaa viikolla 9 (29.2-21.3.) 
Ilmoittautumiset https://vtl.sporttisaitti.com 
 
 
 
Varainkeruu 
Tärkeä osa seuramme tuloa ovat erilaiset varainkeruumuodot.  
 
Seuraava varainkeruutempaus on Sukkatukun tuotteet. Valikoimasta löytyy kattava valikoima 
sukkia koko perheelle kuin myös alusasuja. Odotamme parhaillaan myyntikuvastoja ja myynti 
aloitetaan kuvastojen saavuttua. Viestimme vielä uudemman kerran myynnin alkaessa. 
Kuvasto löytyy myös sähköisenä. 
https://sockgrossisten.se/wp-content/uploads/2020/02/KATALOG_2020_VÅR_SUKKATULLU_FI.p
df 
 
 
Lisäksi keväämmällä on tulossa myyntiin Onnelan laadukkaat äitienpäivä- ja kesäkukat.  
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https://sockgrossisten.se/wp-content/uploads/2020/02/KATALOG_2020_V
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Kevätnäytös 2020 - VTL 20-vuotta! 
Kevätnäytös pidetään 4.4.2020. Sen teemana on VTL 20-vuotta. Ajatuksena on tehdä läpileikkaus 
menneiden luistelukausien kevätnäytöksistä. Jos sinulla on joku idea tai mielekäs muisto jostakin 
vanhasta näytöksestä ja haluaisit tuoda sen esitettäväksi, laitathan viestiä. 
Toivottavasti saamme yhdessä toteutettua jälleen mahtavan juhlan. Mikäli haluat olla mukana, 
nappaa hihasta tai laita sähköpostia hallituksen jäsenelle https://vtl.sporttisaitti.com/seura/hallitus/ 
 
 
 
Tärkeitä päivämääriä: 
 
27.3. Op-jäät peruttu / jääkiekkoturnaus 
28- 29.3. Jää ja baletti peruttu / jääkiekko- ja Thaiboxing turnaus 
5.4. Jää peruttu /  jääkiekkoturnaus 
Korvaavia jäitä on tulossa. 
12.-13.4. halli kiinni Nummelassa  / pääsiäissunnuntai ja -maanantai 
15.4. Nummelan hallin viimeinen aukiolopäivä  
 
 
Kausi jatkuu 20.4. alkaen kilpa- ja kehitysryhmä-Tähdillä Kisakallion jäillä toukokuun loppuun 
saakka. Aikataulu on tulossa lähempänä jatkokauden alkua. 
  
 
 
Taitoluistelu-lajin piirissä paljon negatiivista julkisuutta  
Julkisuudessa on ollut viime aikoina paljon keskustelua valmentamisen epäkohdista, jotka ovat 
varmasti järkyttäneet itse kutakin. Meidän seurassamme ei hyväksytä kiusaamista eikä 
epäasiallista kohtelua.  
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 https://vtl.sporttisaitti.com/seura/yhteystiedot/ 
Haluamme, että seurassamme valmennuskulttuuri olisi mahdollisimman läpinäkyvää ja avointa. 
Olemme päättäneet sallia treenien seuraamisen kaikilla ryhmillä luonnollisesti edellyttäen, että 
luistelijoille annetaan treenirauha kuin myös valmentajille työrauha. 
 
 

 

https://vtl.sporttisaitti.com/seura/hallitus/
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/seuran-saannot-etiketti-ja-ryhmi/
https://vtl.sporttisaitti.com/seura/yhteystiedot/

