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Kohti kevättä käydään
Tämä on Ovoslainen, Oulun Voimisteluseuran jäsentiedote. Ovoslainen ilmestyy kerran tai
kahdesti kaudessa, ja se esittelee seuratoiminnan ajankohtaisia asioita. Ovoslainen on lähetetty
kaikille vuoden 2018 jäsenmaksun maksaneille, alaikäisten jäsenten huoltajille ja
kannatusjäsenille.

Anna palautetta!
Seuramme haluaa kehittää toimintaansa ja alla olevien kyselyjen pohjalta osaamme suunnata
kehitystoimet oikeisiin asioihin. Toivomme rehellisiä ja aitoja vastauksia siitä, mikä toimii nyt ja
mitä voisimme kehittää. Jokaiselle kohderyhmälle on oma kyselynsä - vastaa kaikkiin, joiden
kohderyhmiin kuulut.
Kyselyt toteutetaan yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa. Kyselyt suoritetaan
anonyymeinä, joten yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa.Viimeinen vastauspäivä on 28.2.2018.
Aikuisliikkujien kysely yli 18-vuotiaille
Vanhempien kysely alle 18-vuotiaiden huoltajille
Nuorten kysely kaikille 13-18 -vuotiaille harrastajille
Lasten kysely alle 13-vuotiaille harrastajille
Kiitos ajastasi!

Laatuseura-auditointi
Seuramme osallistuu 17.3.2018
laatuseurojen auditointitilaisuuteen, jossa
johtokunnan jäsenet pääsevät
Olympiakomitean ja Voimisteluliiton
asiantuntijoiden johdolla arvioimaan
seuramme toimintaa. Auditoinnit ovat
seurajohdolle loistava tapa tarkastella omaa
toimintaa ja huomata kehityskohteita.

Lisää laatuseuratoiminnasta voi lukea
Olympiakomitean nettisivuilta.

Tulevia tapahtumia
24.3.2018 OVOSin Suomi Gymnaestrada yhteisharjoitukset, Virpiniemi
7.4.2018 Suomi Gymnaestrada kenttäohjelmien yhteisharjoitukset,
Helsinki
14.4.2018 Tanssillisen voimistelun cupkilpailu, Jyväskylä
22.4.2018 Lasten Suomi Gymnaestrada kenttänäytösharjoitukset, Kempele
5.5.2018 Tanssillisen voimistelun kilpailu
(OVOS järjestäjänä), Oulu
19.5.2018 Kevätnäytös, Oulu
Kaikki Voimisteluliiton tapahtumat ja kilpailut
tuloksineen löydät Voimisteluliiton
Kisapalvelusta.

Muutoksia tunneissa
Talvilomalla 5.-11.3.2018 (viikko 10) ja
pääsiäisenä 29.3.-2.4. ei pidetä
tunteja, ellei ryhmän ohjaaja toisin
ilmoita.
Kevätkausi päättyy kevätnäytökseen
19.5.2018.

Tee seuratuotetilaus
16.3.2018 mennessä
Seuratuotetilaus on mahdollista tehdä
16.3.2018 saakka. Tuotteiden esittelyt ja
tilauslinkit löytyvät seuran nettisivuilta.

Suomi Gymnaestradan
vuosi on täällä
Oulun Voimisteluseura osallistuu upealla
joukolla Turussa 7.-10.6.2018 järjestettävään
Suomi Gymnaestrada -suurtapahtumaan.
Luvassa on niin vaikuttavia kenttänäytöksiä
kuin laajalla kattauksella halli- ja
lavaesityksiäkin, kokeilupisteitä ja
ainutlaatuista suurtapahtumatunnelmaa.
Lisätietoja tapahtumaan lähteville löydät
seuran nettisivuilta.

OVOS järjestää
tanssillisen voimistelun
kilpailun - tule talkoisiin
Oulun Voimisteluseura toimii valtakunnallisen
tanssillisen voimistelun kilpailun järjestäjänä
lauantaina 5.5.2018. Kisojen järjestäminen on
jo hyvässä vaiheessa, mutta tarvitsemme
apujoukkoja myös itse kisaviikonloppuna.
Ohjelmassa on mm. tavaroiden kantamista,
kisapaikan järjestelemistä ja muuta kisojen
valmisteluihin kuuluvaa hommaa, johon ei
erityistaitoja tai -tietoja tarvita. Mikäli haluat
lähteä talkoilemaan yhteisen tapahtuman
hyväksi, niin ota yhteyttä Iina Lepistöön
(iina.lepisto@oulunvoimisteluseura.fi).
Kilpailu on tanssillisen voimistelun kauden
pääkilpailu ja odotamme kisaan jopa 50
tanssillisen voimistelun huippujoukkuetta
ympäri Suomen.

Seuraava Ovoslainen ilmestyy keväällä 2018.
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