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Kohta on kesä!
 
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.

Olethan ostanut lipun kevätnäytökseen?
 
Oulun Voimisteluseuran kevätnäytös Toinen perheeni esitetään Kastellin monitoimitalossa
19.5.2018. Kevätnäytöksen teema ”Toinen perheeni” kertoo siitä, kuinka tärkeä yhteisö seuramme
sen jäsenille on. Saamme toisistamme voimaa ja rohkeutta, iloitsemme yhdessä onnistumisista
sekä oppimme vastoinkäymisistä. Luomme elinikäisiä ystävyyssuhteita ja hankimme ainutlaatuisia
yhteisiä muistoja. Näytös alkaa klo 13.00 ja siinä esiintyvät kaikki seuran esiintyvät ryhmät. 
 
Tänä vuonna kaikki liput myydään etukäteen, joten ovelta lippuja ei ole enää saatavilla.
Huolehdittehan siis, että kaikille on lippu hankittuna etukäteen. 
 
Ohjeet lippujen ostamiseen löytyvät seuran sivuilta.

OVOS on nyt

Alle kuukausi Suomi
Gymnaestradaan
 
Oulun Voimisteluseura osallistuu upealla noin
140 osallistujan joukolla Turussa 7.-10.6.2018
järjestettävään Suomi Gymnaestrada -
suurtapahtumaan. Gymnaestrada ja
voimistelu tulee olemaan näkyvillä myös
mediassa ja mm. sanomalehti Kalevassa,
joten kannattaa pitää silmät auki! 
 
Suomi Gymnaestradassa ovoslaisia pääsee
näkemään Mikään ei mun hulluuttani muuta -
näytöksessä Turun kaupunginteatterissa
(lavalla Jade), Rock, rauha ja rakkaus -
näytöksessä Kupittaan Marli Areenalla
(lavalla Laventeli) ja kaupunkilavoilla (lavalla

https://mailchi.mp/6c6d83b41329/ovoslainen-22018?e=[UNIQID]
http://oulunvoimisteluseura.fi/tapahtumat/kevatnaytos/


Olympiakomitean
Tähtiseura
 
Oulun Voimisteluseura on nimitetty
auditoinnin myötä Olympiakomitean
Tähtiseuraksi. Tähtiseura-tunnus on
myönnetty meille kehittyvästä ja laadukkaasta
seuratoiminnasta. 
 
Lisää laatuseuratoiminnasta voi lukea
Olympiakomitean nettisivuilta.

Tulevia tapahtumia
 
19.5.2018 Toinen perheeni -kevätnäytös,
Oulu 
 
Kaikki Voimisteluliiton tapahtumat ja kilpailut
tuloksineen löydät Voimisteluliiton
Kisapalvelusta.

Muutoksia tunneissa
Kevätkausi päättyy kevätnäytökseen
19.5.2018.
Syyskausi käynnistyy elo-syyskuun
vaihteessa. Tuntikalenterit julkaistaan
seuran sivuilla elokuun alkupuolella.

Tee seuratuotetilaus
15.5.2018 mennessä
 
Teemme lisätilauksen suosituista uusista
seuratuotteista (t-paita ja pipo).
Seuratuotetilaus on mahdollista tehdä
15.5.2018 saakka tämän linkin takaa
löytyvällä lomakkeella. Mikäli haluat tilata
tuotteita enemmän, täytä sama lomake
useamman kerran. Tuotteiden esittelyt
löytyvät seuran nettisivuilta.

Karmiini). Turussa järjestetään myös
Voimistelun ja tanssin Lumo -tapahtuman
valtakunnallinen finaali. Lumossa mukana
ovat Magenta, Jade ja Mariini.

Laventeli sijoittui tanssillisen
voimistelun kilpailussa toiselle sijalle

sarjassa 16-19 v.

Tanssillisen voimistelun
valtakunnallinen kilpailu
oli menestys
 
Oulun Voimisteluseura vastasi Oulussa
Kastellin monitoimitalolla 5.5.2018 käydyn
kilpailun järjestelyistä. Tapahtumapäivä
onnistui kaikin puolin hyvin ja siitä suurin
kiitos kuuluu tapahtumaa mukana tekemässä
olleille talkoolaisille. Kiitos siis jokaiselle
siivouksissa, kahvinkeitossa, info-
pisteellä, harjoitusten kellotuksessa ja
muissa tehtävissä toimineelle
talkoolaiselle, ilman teitä kisat eivät olisi
onnistuneet näin hyvin! 
 
Kilpailijoita oli yhteensä lähes 600. Kilpailun
jälkeen kerätty palaute on ollut positiivista ja
myös osallistujien mielestä suoriuduimme
kiitettävästi.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/laatuseurat/tietoa-laatuseuroista/
http://voimistelu.kisapalvelu.fi/
http://oulunvoimisteluseura.fi/
https://www.jasentieto.fi/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=48&TapahtumaID=4516
http://oulunvoimisteluseura.fi/seura/jasenena-seurassa/seuratuotteet/


Seuraava Ovoslainen ilmestyy syksyllä 2018.
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Saat tämän uutiskirjeen siksi, että olet Oulun Voimisteluseuran jäsen, jäsenen huoltaja tai kannatusjäsen. Voit
halutessasi päivittää asetuksiasi tai lopettaa Ovoslaisen tilaamisen. 
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