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Tämä on Ovoslainen, Oulun Voimisteluseuran jäsentiedote. Ovoslainen ilmestyy yhdestä kahteen
kertaan per kausi esitellen seuratoiminnan ajankohtaisia asioita. Ovoslainen on lähetetty kaikille
vuoden 2019 jäsenmaksun maksaneille, alaikäisten jäsenten huoltajille ja kannatusjäsenille.

Kevään tapahtumat ovat pian täällä
Kevätkausi 2019 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin ryhmät
ovat täyttyneet mukavasti.

Kausi- ja tapahtumalaskut
Olemme siirtyneet käyttämään Paytrail-maksupalvelua niin tapahtumien, kausimaksujen kuin
seuratuotteidenkin maksuissa. Kaikki laskut löytyvät Hoika-ilmoittautumispalvelusta Omat
tiedot -kohdasta Laskut-välilehdeltä. Laskun pääsee maksamaan laskun rivillä olevaa
suurennuslasikuvaketta klikkaamalla ja laskun tietojen alapuolelta löytyvää maksupainiketta
käyttämällä.

Muistutus lisensseistä
Liiton tapahtumiin osallistuvien ryhmien jäsenet tarvitsevat henkilökohtaisen lisenssin. Ohjeet
lisenssin ostoon löytyvät Voimisteluliiton nettisivuilta, ryhmien ohjaajat opastavat oikean
lisenssin valinnassa. Vakuutuksellisen lisenssin vakuutus on voimassa tapahtumien ja kilpailujen
lisäksi myös mm. ryhmän omissa harjoituksissa.

Tulevia tapahtumia
16.2. Lumo-aluetapahtuma, Kastellin
monitoimitalo, Oulu
Osallistumassa Mariini, Pinkki, Siena,
Karmiini, Kirsikka, Lime, Magenta,
Fandango ja Fuksia. Kilpailu alkaa klo
12.00, liput 10€ (aikuiset) ja 5€ (lapset
alle 15 v.), sylilapset maksutta.
27.3. Oulun Voimisteluseuran
kevätkokous, ohjaajapalaveri ja jojo-

Vetreyttä senioreille ryhmän haikeat hyvästit

tapaaminen, Oulu
Kokous järjestetään klo 18.00 PohjoisPohjanmaan Liikunta ry:n tiloissa
(Sammonkatu 5, Oulu).
30.3. Tanvo-cup 2, Vantaa
Osallistumassa Laventeli.
27.-28.4. Voimistelun ja tanssin
Lumo-finaali, Jyväskylä
Osallistumassa tanssiryhmät.
4.5. Valtakunnallinen tanssillisen
voimistelun kilpailu, Jyväskylä
Osallistumassa tanssillisen voimistelun
ryhmät.
26.5. Oulun Voimisteluseuran
kevätnäytös, Haukiputaan
Teatterikuoppa
Esiintymässä kaikki esiintyvät ryhmät.
Merkitse kalenteriin!
8.6. Tanvo-cup 3,
Espoo/Voimistelupäivät
Osallistumassa Laventeli.
Kaikki Voimisteluliiton tapahtumat ja
kilpailut tuloksineen löydät
Voimisteluliiton Kisapalvelusta.

Some-kanavat
Seuran sometiimi on päättänyt luopua
Snapchatista seuraviestinnän kanavana.
Jatkossa tulemme panostamaan entistä
enemmän Instagram- ja Facebookviestintään (linkit alla olevissa painikkeissa).

Useita vuosia seurassamme toimineen
Vetreyttä senioreille -ryhmän toiminta päättyi
viime vuoden lopulla ryhmän yhdessä
tekemästä päätöksestä. Viimeiset vuodet
ryhmää ohjasivat yhteistyössä Maija-Liisa
Salo (yllä olevassa kuvassa vasemmalla)
ja Ritva Tienari (kuvassa oikealla).

Lue tarina ryhmästä ja ohjaajista
nettisivuiltamme löytyvästä jutusta.

Valmistaudumme
juhlavuoteen
Oulun Voimisteluseura viettää ensi vuonna
90-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuoden
tapahtumia varten on koottu
juhlavuositoimikunta, johon on kutsuttu
johtokunnan, harrastajien, ohjaajien,
vanhempien ja Uskollisuuden Killan edustus.
Yhteyden juhlavuositoimikuntaan saa seuran
puheenjohtajan Eeva-Leenan kautta (eevaleena.ylimaki@ovos.fi).

Muutoksia tunneissa
Hiihtolomaviikolla 10 ryhmät eivät
pidä normaaleja harjoituksiaan.
Erityisesti kilpailuihin valmistautuvilla
ryhmillä tässä voi olla poikkeuksia,
niistä ohjaajat ilmoittavat erikseen.
Pääsiäisen ajan pyhinä ryhmät
harjoittelevat ohjaajalta saatavien
aikataulujen mukaan.
Ryhmien ohjaajat ilmoittavat mahdollisista
poikkeuksista tarkemmin.
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