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Tervetuloa harrastamaan hyvässä seurassa!
Tämä on Ovoslainen, Oulun Voimisteluseuran uusi jäsentiedote. Ovoslainen ilmestyy noin kaksi
kertaa kaudessa, ja se esittelee seuratoiminnan ajankohtaisia asioita. Ovoslainen on lähetetty
kaikille vuoden 2016 jäsenmaksun maksaneille (tai heidän huoltajilleen) ja kannatusjäsenille.

Puheenjohtajan palsta
Edessäsi on ensimmäinen sähköinen jäsentiedote Ovoslainen. Menneinä vuosina jäsentiedotetta
jaettiin tunneilla. Tämä jäsentiedote on yksi niistä monista toimenpiteistä, joilla pyrimme
vahvistamaan viestintää seurassamme. Olemme mukana voimisteluliiton Menestyväksi seuraksi hankkeessa, joka puitteissa olemme lähteneet vahvistamaan viestintää. Viestintä toki kaipaa koko
ajan huomiota, se on haasteellista näin vapaehtoisatyötä tekeville.
Syksy on lähtenyt reippaasti käyntiin ja salit ovat täynnä innokkaita eri-ikäisiä tanssijoita ja
voimistelijoita. Muutamille tunneille mahtuu vielä mukaan, kuten Terva-Toppilan koululla olevalle
aikuisen ja taaperon yhteiselle perheliikuntatunnille ja keskiviikkona päivällä Valveella olevaan
ikääntyvien ryhmään. Kaiken kaikkiaan tilanne on hyvä ja kaikki seuran tila- ja ohjaajaresurssit
ovat käytössä.
Iloista jumppasyksyä kaikille!
Eeva-Leena Ylimäki, eeva-leena.ylimaki@oulunvoimisteluseura.fi
Oulun Voimisteluseura ry:n puheenjohtaja

Kilta tervehtii
Oulun Kisa-Siskot Uskollisuuden Kilta on perustettu 3.4.1973 ja järjestyksessä kilta on numero 33.
Nykyään kilta toimii nimellä Oulun Voimisteluseuran Uskollisuuden Kilta.
Killan tarkoituksena on jäsenten välisen ystävyyden säilyttäminen ja kokonaisvaltaisen vireyden
ylläpitäminen. Killan toimintamuotoja ovat mm. erilaiset liikuntaharjoitukset, retket,
vapaamuotoiset tapaamiset ja kokoukset, Voimisteluliiton järjestämät valtakunnalliset kesä- ja
ruskaretket sekä vuosittain pidettävät kiltapäivät.
Killan jäseneksi voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja viisi vuotta Voimisteluliiton jäsenseuraan kuulunut
sekä nykyinen että entinen jäsen.

Syksyn tapahtumia
Ryhmän ohjaaja tiedottaa tapahtumista
tarkemmin!
21.11. Nuorten tanssillisen voimistelun ja
tanssin treenipäivä
Nuorille suunnattu treenipäivä Virpiniemessä.
(tanvo- ja tanssiryhmät ohjaajan ohjeiden
mukaan)
3.12. Stara-tapahtuma
Jumppakoululaisten syyskauden huipennus
on Stara-tapahtuma, joka järjestetään
Haukiputaalla.
(jumppakouluryhmät)
17.12. Perheiden joulupolku
Joulutunnelmaan voi virittäytyä perinteisellä
perheiden joulupolulla Hupisaarilla lauantaina
17.12. klo 14-17. Tunnelmallinen tapahtuma
on perheille maksuton.

Muutoksia tunneissa
Syyskausi alkaa maanantaina
29.8.2016
Syyslomalla (vko 43) ei ole
harjoituksia, ellei ohjaaja toisin ilmoita
Kausi päättyy 11.12.2016
Ovoslaisia treenipäivässä keväällä 2016

Edustustakkitilaus
Edustustakkitilaukset tulee tehdä viimeistään
21.10. ilmoittautumisohjelman kautta.

Tule mukaan somessa!

Seuran ohjaajat ohjaajapalaverissa

Ovoslaiset-ryhmä Facebookissa
OVOS ostaa/myy/vaihtaa/antaa ryhmä Facebookissa
Instagram
Facebook

Seuraava Ovoslainen ilmestyy joulukuussa 2016.
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