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Syyskausi kääntyy kohti joulua
Tämä on Ovoslainen, Oulun Voimisteluseuran jäsentiedote. Ovoslainen ilmestyy noin kaksi kertaa
kaudessa, ja se esittelee seuratoiminnan ajankohtaisia asioita. Ovoslainen on lähetetty kaikille
vuoden 2016 jäsenmaksun maksaneille ja kannatusjäsenille.

Puheenjohtajan palsta
On se aika vuodesta, kun joulun läheisyys alkaa olla käsin kosketettavissa ja jumppasaleilla
kuperkeikat, kärrynpyörät, aaltoliikkeet ja tassiaskeleet on tältä toimintavuodelta tehty.
Seuratoiminnan näkökulmasta toimintavuosi meni perusasioita vahvistaen. Ensi vuoden suuri
juhlavuosi Suomi 100v tulee näkymään myös meidän toiminnassa, onhan kevätnäytös osa
juhlavuotta. Nyt on kuitenkin aika levähtää ja nauttia joulusta. Kiitos kaikille kuluneesta
toimintavuodesta, hyvää ja rauhallista joulua!
Eeva-Leena Ylimäki, eeva-leena.ylimaki@oulunvoimisteluseura.fi
Oulun Voimisteluseura ry:n puheenjohtaja

Tulevia tapahtumia
Ryhmän ohjaaja tiedottaa tapahtumista
tarkemmin!
17.12. Perheiden joulupolku
Joulutunnelmaan voi virittäytyä perinteisellä
perheiden joulupolulla Hupisaarilla lauantaina
17.12. klo 14-17. Tunnelmallinen tapahtuma
on perheille maksuton.
Jumppakoululaiset Stara-tapahtumassa.
18.12. Joulu on valkea!
Oulun Voimisteluseuran joulu alkaa
kauppakeskus Valkeassa klo 12.00 ja klo
13.00 tanssin ja voimistelun merkeissä.
21.1. Polkuja-koreografiakilpailu
Kuopiossa järjestettävään kilpailuun on
lähdössä Laventeli, Seepia, Mariini, Jade,
Fuksia, Magenta ja Karmiini.

Stara-tapahtuma 3.12.
Seurastamme Stara-tapahtumassa
Haukiputaalla mukana olivat
jumppakouluryhmät Pinkki, Minttu, Lila, Lime
ja Kanerva. Kaikki ryhmät onnistuivat
esityksissään ja saivat hyvää palautetta
ohjelmistaan.

Muutoksia tunneissa
Syyskausi päättyy 11.12.2016
Kevätkausi alkaa 9.1.2017

Ilmoittautuminen
kevätkaudelle
Ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu
ilmoittautumisohjelmassa. Kevätkauden
alkaessa laskutetaan myös vuoden 2017
jäsenmaksu 12€.

Terveisiä
syyskokouksesta
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin
23.11.2016 Poplilla Kaijonharjussa.
Kokouksessa hyväksyttiin mm. vuoden 2017
toimintasuunnitelma ja budjetti. Kokouksessa
palkittiin myös vuoden Osallistuva ovoslainen
Pirkko Järvenpää-Kömi.

Kirsikka tanssillisen voimistelun kilpailussa.

Tanssillisen voimistelun
kilpailu 3.12.
Voimisteluliiton tanssillisen voimistelun
kilpailussa Vantaalla Kirsikka edusti seuraa
menestyksekkäästi. Kirsikka sijoittui
ohjelmallaan upeasti seitsemänneksi.
Tapahtuman pistetiedot ja tulokset löytyvät
Voimisteluliiton Kisapalvelusta.

Tervetuloa
Voimisteluviikolle!
Voimisteluviikkoa vietetään seurassamme
9.-12.1.2017. Tuolloin kaikki aikuisten
terveysliikuntatunnit ovat maksuttomia.
Tervetuloa kokeilemaan!

Yhteinen liike keväällä
2017

Oulun Voimisteluseuran yhteistä
joulukalenteria voi seurata Facebookissa ja
Instagramissa. Myös joukkueilla on omia
joulukalentereita Instagramissa (Magenta ja
Jade).

Seuran kevätnäytös esitetään lauantaina
20.5.2017. Yhteinen liike -näytös on osa
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden
ohjelmaa vuonna 2017.

Seuraava Ovoslainen ilmestyy helmikuussa 2017.
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