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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.

Kisakausi lähestyy
Syyskausi alkaa olla pian loppusuoralla ja esiintyvien ryhmien ohjelmat hyvällä mallilla.
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.
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
21.11.2018 Oulun Voimisteluseuran
syyskokous, PoPLi (Sammonkatu 6,
Oulu)
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
24.11.2018 Tanssillisen voimistelun
kilpailu, Mäntsälä
1.12.2018 Stara, Kastellin
monitoimitalo
15.12.2018 Joulupolku-tapahtuma,
Hupisaaret
Oulun Voimisteluseura mukana

Seuratuotevalikoima
täydentyy
Uusi tuote on dark navy -sävyinen collegepaita, jonka etupuolta koristaa valkoinen
seuran logo. Paita soveltuu käytettäväksi
harjoitusten ja kisareissujen lisäksi myös
arjessa - tunnusta siis rohkeasti väriä ja ole
#ylpeästiesillä! College-paita sopii loistavasti
myös huoltajien ja OVOS-fanien asuksi. Malli
on unisex, ota tämä huomioon sopivaa kokoa
valitessa. Kokotaulukot löytyvät
tilauslomakkeen yhteydestä ja kokoja löytyy
laajasti koosta 90 kokoon 5XL. Kuva on
ennen kaikkea havainnollistamisen vuoksi, ei
siis valokuva valmiista tuotteesta.

tapahtumassa.
19.1.2019 Polkujakoreografiakilpailu, Kuopio
16.2.2019 Alueellinen Lumotapahtuma, Oulu
Kaikki Voimisteluliiton tapahtumat ja
kilpailut tuloksineen löydät
Voimisteluliiton Kisapalvelusta.

Muutoksia tunneissa

College-paitojen tilaaminen on mahdollista
sunnuntaihin 25.11. saakka
osoitteessa https://www.jasentieto.fi/user/T
apahtumaanIlmoittautuminen.aspx?
sid=48&TapahtumaID=4837. Paidan hinta
on 30€ (aikuisten koot) tai 25€ (lasten koot).
Hinnat sisältävät painatuksen.
Kaikki seuratuotteet on esitelty seuran
nettisivuilla. Jatkossa pyrimme tekemään
seuratuotetilaukset keskitetysti niin, että
kaikki tuotteet tilattaisiin yhdellä
tilauslomakkeella. Tiedotamme tästä jäseniä
myöhemmin.

Ryhmät pitävät viimeiset
harjoituksensa viikolla 50.
Kevätkausi alkaa loppiaisen jälkeen
viikolla 2.
Ryhmien ohjaajat ilmoittavat mahdollisista
poikkeuksista tarkemmin.

Seuraava Ovoslainen ilmestyy vuoden 2019 alussa.
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