
Ovoslainen 3/2017 View this email in your browser

Syyskausi kääntyy kohti joulua
 
Tämä on Ovoslainen, Oulun Voimisteluseuran jäsentiedote. Ovoslainen ilmestyy kerran tai
kahdesti kaudessa, ja se esittelee seuratoiminnan ajankohtaisia asioita. Ovoslainen on lähetetty
kaikille vuoden 2017 jäsenmaksun maksaneille, alaikäisten jäsenten huoltajille ja
kannatusjäsenille.

Katseet kohti suurtapahtumavuotta
 
Seuran 87. toimintavuosi alkaa olla päätöksessä. On ollut ilo tehdä teidän kanssanne tätä
seuratyötä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Jokainen on osallistunut oman roolinsa kautta ja
jokainen rooli on tärkeä. Osoitus tästä tärkeästä työstä tuli viimeksi Opetus- ja
kulttuuriministeriöstä, joka valitsi suomalaisen voimisteluperinteen Elävän perinnön kansalliseen
luetteloon. Nykyiset voimistelun suurtapahtumien kenttänäytökset sekä voimistelulajeina
joukkuevoimistelu ja tanssillinen voimistelu kuuluvat näin ollen kansalliseen aineettoman
kulttuuriperinnön luetteloon. 
 
Ensi kesän suurtapahtumaan Suomi Gynmasteraadaan valmistautuminen on alkanut, ennen sitä
on kuitenkin kevätnäytös ja järjestämme valtakunnallisen tanssillisen voimistelun kilpailun. Näihin
palataan heti ensi vuoden alussa. 
 
Kiitos kaikille ja ihanaa joulun odotusta! 
  
Eve 
 
Eeva-Leena Ylimäki, eeva-leena.ylimaki@oulunvoimisteluseura.fi 
Oulun Voimisteluseura ry:n puheenjohtaja 
 

Liity Kannustajaksi
vuodelle 2017
 
Vielä ehtii liittymään seuramme

OVOS Kannustajat-
seuraksi myös vuodelle
2018

https://mailchi.mp/03821c127400/ovoslainen-32017?e=[UNIQID]
mailto:eeva-leena.ylimaki@oulunvoimisteluseura.fi


Kannustajaksi! Jokainen Arinan
asiakasomistaja voi liittyä Kannustajaksemme
31.12.2017 mennessä, eikä Kannustajaksi
liittyminen vaikuta saataviin bonuksiin millään
tavalla. Ohjeet Kannustajaksi liittymiseen
löytyvät seuran nettisivuilla. Kannustajat-
tukea käytetään mm. ensi kesän Suomi
Gymnaestradan matkakuluihin.

Tulevia tapahtumia
 
25.11.2017 Tanssillisen voimistelun
kilpailu, Iisalmi 
20.1.2018 Polkuja-koreografiakilpailu,
Kuopio 
28.1.2018 Tanssillisen voimistelun cup-
kilpailu, Espoo 
3.2.2018 Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan
Lumo-aluetapahtuma, Seinäjoki 
14.4.2018 Tanssillisen voimistelun cup-
kilpailu, Jyväskylä 
19.5.2018 Oulun Voimisteluseuran
kevätnäytös, Oulu 
 
Kaikki Voimisteluliiton tapahtumat ja kilpailut
tuloksineen löydät Voimisteluliiton
Kisapalvelusta.

Muutoksia tunneissa
Tunnit jäävät joulutauolle 17.12.2017.
Treenisaleille palataan jälleen
loppiaisen jälkeen, eli 8.1.2018.
Esiintyvien ryhmien lopetus- ja
aloitusajoissa voi olla poikkeuksia
kisoihin ja tapahtumiin
valmistautumisen vuoksi.

Ilmoittautuminen
kevätkaudelle 2018
 
Nykyisten harrastajien ilmoittautuminen
kevätkaudelle tapahtuu 24.-30.11. Uudet
harrastajat pääsevät ilmoittautumaan
mahdollisesti ryhmiin vapaaksi jääville
paikoille 1.12. alkaen. Esiintyviin ryhmiin
haluavien uusien jäsenten tulee ottaa yhteyttä
ryhmän ohjaajaan ennen ilmoittautumista.
Yhteystiedot löytyvät nettisivuilta. 
 

 
Kannustajat-yhteistyö on jo useamman
kerran ollut seurallemme tärkeä kampanja
lasten ja nuorten toiminnan tukemiseksi.
Toiveenamme on päästä tuettavien seurojen
joukkoon myös vuodeksi 2018, ja tähän
tarvitsemme apua. Äänestä seuraamme ensi
vuoden Kannustajat-ohjelmaan viimeistään
10.12.2017 klo 20.00. Äänestää voit Arinan
verkkosivuilla (klikkaa linkkiä!), eikä
äänestäminen vaadi Arinan
asiakasomistajuutta. Äänestäneiden kesken
arvotaan S-ryhmän lahjakortteja. 
 

OVOS ♥ Snapchat
 
Sosiaalisen median valloitus jatkuu. Oulun
Voimisteluseura löytyy nyt myös Snapchatista
nimellä ovosoulu. Snäppia päivittävät
vuorollaan yli 13-vuotiaiden joukkueet - ota
OVOS seurantaan ja kurkista treeneihin ja
kulissien taakse! Tällä viikolla Snapchat-
seuraajat pääsevät Fuksian mukana
tanssillisen voimistelun kilpailuun Iisalmeen.

Skannaa koodi ja seuraa OVOSia!

Syyskokousterveisiä
 
Oulun Voimisteluseuran syyskokous pidettiin
tänään klo 18 PoPLilla, Kaijonharjussa.
Kokouksessa palkittiin vuoden osallistuvana
ovoslaisena Jaana Kela, joka on pitkän linjan
luotettava huoltaja ja joukkueenjohtaja. Kiitos
ja onnea Jaana! 

Äänestä OVOS Kannustajiin

http://oulunvoimisteluseura.fi/liity-kannustajaksi/
http://voimistelu.kisapalvelu.fi/
https://www.s-kanava.fi/web/arina/uutinen/aanesta-suosikkiseurasi-kannustajiin/4162561_11166
https://www.s-kanava.fi/web/arina/uutinen/aanesta-suosikkiseurasi-kannustajiin/4162561_11166


Ilmoittautumisohjeet  
Syyskokouksessa hyväksyttiin myös vuoden
2018 toimintasuunnitelma ja budjetti.

Seuraava Ovoslainen ilmestyy keväällä 2018.

Copyright © 2017 OVOS, All rights reserved. 
 

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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