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Syyskausi on alkanut
 
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.

Ilmoittautuminen syksyn toimintaan
 
Syyskausi alkaa ryhmillä viimeistään ensi viikon aikana. Osa ryhmistä on jo täysiä, eikä ota uusia
jäseniä mukaan toimintaan, osassa on edelleen tilaa. Mikäli olet jatkamassa harrastamista
seurassamme, muistathan tehdä ilmoittautumisen viipymättä seuran nettisivuilta löytyvän
ohjeen mukaan. Kausimaksun maksaminen on tänä syksynä muuttunut, ja maksu suoritetaan
ilmoittautumisen yhteydessä Paytrail-palvelun kautta. Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset voi
lähettää osoitteeseen ovos@oulunvoimisteluseura.fi. 
 
Liiton tapahtumiin osallistuvien ryhmien jäsenet tarvitsevat henkilökohtaisen lisenssin. Ohjeet
lisenssin ostoon löytyvät Voimisteluliiton nettisivuilta ja lisenssin ostaminen on mahdollista
28.8.2018 alkaen. Ryhmien ohjaajat opastavat oikean lisenssin valinnassa. Lisenssi kannattaa
ostaa heti kauden alkaessa. Vakuutuksellisen lisenssin vakuutus on voimassa tapahtumien ja
kilpailujen lisäksi myös mm. ryhmän omissa harjoituksissa.

Tulevia tapahtumia
 
27.9.2018  Vanhempainilta, Ouluhalli 
Vanhempainilta on suunnattu alle 18-
vuotiaiden harrastajien jäsenille. 
 
8.-14.10.2018 Vipinäviikko 
Vipinäviikko kannustaa lapsia ja nuoria
omatoimiseen liikkumiseen myös ohjattujen
harjoitusten ulkopuolella. 
 
21.11.2018 Oulun Voimisteluseuran
syyskokous 
 
Kaikki Voimisteluliiton tapahtumat ja kilpailut

https://mailchi.mp/feb454b442bf/ovoslainen-32018?e=[UNIQID]
https://oulunvoimisteluseura.fi/ilmoittautuminen
https://www.voimistelu.fi/fi/Tapahtumat-ja-kilpailut/Kilpailulisenssit-ja-vakuutukset


tuloksineen löydät Voimisteluliiton
Kisapalvelusta. Ryhmien ja joukkueiden
ohjaajat tiedottavat siitä, mihin tapahtumiin ja
kilpailuihin ryhmä osallistuu.

Mies - tule
voimistelemaan!
 
Vihdon se on täällä - miesten oma
voimisteluryhmä. Uusi ryhmä harjoittelee
Haapalehdon päiväkodilla (Manttaalitie 6)
maanantaisin klo 18-19. Ryhmä tulee
harjoittelemaan perusvoimistelutaitoja,
vartalonhallintaa, ryhtiä ja lihaskuntoa hyvää
meininkiä unohtamatta. Ryhmä ei esiinny. 
 
Tervetuloa tutustumaan maksuttomalle
aloituskerralle maanantaina 27.8.!

Muutoksia tunneissa
Koulujen syyslomalla 22.-28.10.2018
ryhmät eivät pääasiassa pidä
harjoituksiaan. Osa ryhmistä
harjoittelee kuitenkin myös tuolloin -
ryhmien ohjaajat tiedottavat
poikkeuksista.

Kiinnostaako tanssi tai
tanssillinen voimistelu?
 
Muutamassa toimintaansa jatkavassa
ryhmässä on tilaa uusille jäsenille. 
 
Tanssillisen voimistelun joukkue Seepia (16-
18 v.) etsii uusia voimistelijoita, joilla on
aiempaa tanssi- tai voimistelutaustaa.
Tanssiryhmistä Jadeen (yli 18 v.), Mariiniin
(16-19 v.) ja Sienaan (12-15 v.) sopisi
muutama tanssija lisää. Kiinnostuitko itse tai
tiedätkö jonkun, joka voisi olla innostunut
uudesta harrastuksesta? Lisätietoja ryhmistä
löytyy seuran nettisivuilta. 
 
Tervetuloa mukaan liikkumaan!

Syksyllä muistellaan
kesän huippuhetkiä
 
Oulun Voimisteluseura osallistui näyttävällä
noin 140 osallistujan joukolla Turussa
7.-10.6.2018 järjestettyyn voimistelun Suomi
Gymnaestrada -tapahtumaan. Seuran jäsenet
esiintyivät tapahtumassa edukseen niin
Lumo-tapahtumassa, teatterinäytöksessä,
hallinäytöksessä, kaupunkilavalla kuin
tapahtuman päättäneessä päätösjuhlassakin. 
 
Tapahtuman tunnelmiin voi palata seuran
kuvagalleriassa tai alla olevan videon avulla.
Myös syyskuun alussa ilmestyvästä
Voimistelu-lehdestä voi bongata tuttuja
suurtapahtumatunnelmissa.

Katso video YouTubessa!

Seuraava Ovoslainen ilmestyy ensi talvena.

http://voimistelu.kisapalvelu.fi/
https://oulunvoimisteluseura.fi/tuntikalenterit/
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https://www.youtube.com/watch?v=ObANLqpHpSk
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http://www.facebook.com/oulunvoimisteluseura
http://oulunvoimisteluseura.fi/
mailto:ovos@oulunvoimisteluseura.fi
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https://www.snapchat.com/add/oulunvoimisteluseura
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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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