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Tämä on Ovoslainen, Oulun Voimisteluseuran jäsentiedote. Ovoslainen ilmestyy yhdestä kahteen
kertaan per kausi esitellen seuratoiminnan ajankohtaisia asioita. Ovoslainen on lähetetty kaikille
vuoden 2019 jäsenmaksun maksaneille, alaikäisten jäsenten huoltajille ja kannatusjäsenille.

Kevätkausi huipentuu kevätnäytökseen ja
kisareissuihin
 
Kevätkausi 2019 on pyörähtänyt loppupuolelle. Jäljellä on kuitenkin kauden huipentavat
kevätnäytöspäivä ja kisareissut. Seuraa kisa- ja näytöskuulumisia livenä seuran Instagramissa. 
 

Kausi- ja tapahtumalaskut
 
Käytämme 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. Näin helpotatte
seuran vapaaehtoisten työtä, kun maksut rekisteröityvät mahdollisimman sujuvasti
maksetuiksi ilman manuaalista käsittelyä. 
 

Seuran pelisäännöt ja ongelmanratkaisupolku päivityksessä
 
Oulun Voimisteluseuran toimintaa ohjaa yhdistyksen sääntöjen lisäksi pelisäännöt, joilla
ennaltaehkäistään ja ratkotaan seuratoiminnassa vastaan tulevia haastavia tilanteita. Seuran
toimintaa ohjaavat arvot, joihin pelisäännöt pohjautuvat. Pelisäännöt ja ongelmanratkaisupolku
koskevat kaikkia seuran toiminnassa mukana olevia - harrastajia, huoltajia, seuratoimijoita ja
ohjaajia ja ne kuuluvat Tähtiseuran toimintaan. 
 
Ongelmanratkaisupolkua ja pelisääntöjä päivitetään tänä keväänä johtokunnan toimesta.
Ilmoitamme nettisivuilla ja seuran Facebookissa, kun päivitetyt versiot on julkaistu
nettisivuillamme. 
 
Seuran toimintalinjaa koskeviin kysymyksiin vastaa puheenjohtaja Eeva-Leena Ylimäki (eeva-
leena.ylimaki@ovos.fi).

Tulevia tapahtumia
Muutoksia tunneissa

https://mailchi.mp/358eed6db5f8/ovoslainen-22019?e=[UNIQID]
http://instagram.com/oulunvoimisteluseura
https://www.jasentieto.fi/public/Login.aspx?OmanSeuranID=48
https://www.ovos.fi/seura/jasenena-seurassa/saannot/
https://www.ovos.fi/seura/jasenena-seurassa/arvot-ja-pelisaannot/
https://www.ovos.fi/seura/jasenena-seurassa/arvot-ja-pelisaannot/


 
27.-28.4. Voimistelun ja tanssin
Lumo-finaali, Jyväskylä 
Osallistumassa tanssiryhmät. 
 
4.5. Valtakunnallinen tanssillisen
voimistelun kilpailu, Jyväskylä 
Osallistumassa tanssillisen voimistelun
ryhmät. 
 
26.5. Oulun Voimisteluseuran
kevätnäytös, Haukiputaan
Teatterikuoppa 
Esiintymässä kaikki esiintyvät ryhmät.
Katso erillinen ilmoitus! 
 
8.6. Tanvo-cup 3, Espoo 
 
7.-13.7. World Gymnaestrada,
Dornbirn, Itävalta 
 
Kaikki Voimisteluliiton tapahtumat ja
kilpailut tuloksineen löydät
Voimisteluliiton Kisapalvelusta.

Nuvo-toiminta
käynnistyy
 
Nuvo eli Nuoret voimisteluosaajat on
tarkoitettu kaikille 13-20 -vuotiaille, jotka
haluavat olla mukana järjestämässä
omannäköistään toimintaa ja kehittämässä
seuraa haluamallaan tavalla. Voit olla seuran
jäsen, voimistelija, tanssija, ohjaaja tai
muuten vaan kiinnostunut seuratoiminnasta.
Nuvo-tiimi lähtee miettimään omia
tavoitteitaan ja juttuja, joita haluavat toteuttaa. 
 
Tiimissä mukana olevat saavat mahtavan
tilaisuuden oppia lisää seuratoiminnasta,
tapahtumien toteuttamisesta sekä yhdessä
toimimisesta. 

Pääsiäisen ajan pyhinä, helatorstain
aikaan ja vappuna ryhmät
harjoittelevat ohjaajalta saatavien
aikataulujen mukaan.
Ryhmien kevätkausi
päättyy pääsääntöisesti
kevätnäytökseen lukuunottamatta
Liikuntaleikkikoulu-ryhmiä, joiden
tunnit päättyvät 23.4.2019.

Ryhmien ohjaajat ilmoittavat mahdollisista
poikkeuksista tarkemmin.

Kevätnäytöksen
lipunmyynti alkaa
maanantaina 15.4. klo
8.00
Oulun Voimisteluseuran kevätnäytös Värikäs
OVOS esitetään Haukiputaan
Teatterikuopalla sunnuntaina 26.5.2019.
Kevätnäytös rakentuu OVOSin värien
ympärille muodostaen kauniin
kokonaisuuden. 
 
Näytöksiä järjestetään kaksi, klo 12.00 ja
klo 14.00, joissa molemmissa esitetään
samat ohjelmat. Tänäkin vuonna kaikki liput
myydään etukäteen, joten ovelta lippuja ei ole
enää saatavilla. Huolehdittehan siis, että
kaikille on lippu hankittuna etukäteen. 
 
Lippuja on rajattu määrä. Lippujen hinta on
10€ (aikuiset) ja 6€ (opiskelijat, lapset,
eläkeläiset). Sylilapset, jotka eivät tarvitse
omaa istumapaikkaa, pääsevät katsomaan
näytöstä maksutta. Liput ovat
numeroimattomia ja paikat katsomossa
täytetään katsojien saapumisjärjestyksessä.
Lipunmyynti näytökseen alkaa 15.4.2019
klo 8.00. 
 
Lisätietoja näytöksestä seuran
nettisivuilla. 
 
Kevätnäytös löytyy myös Facebookista.

Liity kannatusjäseneksi

Kevätnäytöksen lippukauppa

http://voimistelu.kisapalvelu.fi/
https://www.ovos.fi/tapahtumat/kevatnaytos/
https://www.facebook.com/events/2049109938516608/
https://www.eventim-light.com/fi/a/5acc97c8868f2304efda528d/


 
Nuvo-toiminta käynnistyy workshopilla,
joka järjestetään keskiviikkona 15.5. klo
18.00 Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan
tiloissa. Workshopissa tutustutaan paremmin
Nuvo-toimintaan ja sen tarjoamiin
mahdollisuuksiin. 
 
Workshopiin osallistuminen ei sido
mihinkään, vaan sen jälkeen  
kiinnostuneista kootaan Nuvo-tiimi. Tule siis
rohkeasti mukaan kuulemaan ja ideoimaan
mitä kaikkea Nuvo-toiminta voisi meidän
seurassa tarkoittaa! 
 
Ilmoittautumiset workshopiin 8.5. mennessä
omalle ohjaajalle, osoitteeseen
iina.lepisto@ovos.fi tai seuran Instagramiin
DM-viestinä (@oulunvoimisteluseura).

 
Seurassamme tehdään joka viikko lukuisia
tunteja vapaaehtoistyötä laadukkaan ja
monipuolisen toiminnan eteen. Haemme nyt
Oulun Voimisteluseuralle elintärkeitä tukijoita,
kannatusjäseniä. Kannatusjäsenenä olet
mukana tukemassa toimintaamme ja
taloudellisesti mahdollistamassa seuramme
toimintaa. Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka
tahansa. 
 
Kannatusjäsenyyden hinta vuodelle 2019 on
15 €, joka menee kokonaisuudessaan
seuratoiminnan kuluihin. Kannatusjäseneksi
voit liittyä joko
ilmoittautumispalvelussamme tai
nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.
Kannatusjäsenellä on puhe- mutta ei
äänioikeutta seuran kokouksissa. 
 
Kiitos tuestasi!
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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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