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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.

Syyskausi on alkanut!
Kesälomat alkavat olla ohi ja syksyn arkirutiinit pääsevät käynnistymään jälleen. Ryhmien
alkamisajoissa on hajontaa seuramme saamien salivuorojen aikataluista johtuen.
Alkamispäivämäärät on ilmoitettu pääasiassa nettisivujen tuntikalenterisivuilla, mutta esiintyvien
ryhmien ohjaajat infoavat jatkavia ja mahdollisia uusia harrastajia poikkeavista aikatauluista.
 

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.

World Gymnaestrada
Noin 50 ovoslaista suuntasi heinäkuun alussa Itävallan Dornbirniin, jossa järjestettiin World
Gymnaestrada -tapahtuma. Kuvia ja videoita tapahtumaviikolta löytyy seuran Instagramista
(@oulunvoimisteluseura) profiilin kohokohdista.

Kiitos kaikille seuraa menestyksekkäästi tapahtumassa edustaneille! Neljän vuoden päästä World
Gymnaestradasta nautitaan Amsterdamissa.

https://mailchi.mp/c7cf840d1ba7/ovoslainen-32019?e=[UNIQID]
https://www.jasentieto.fi/public/Login.aspx?OmanSeuranID=48
https://instagram.com/oulunvoimisteluseura


Tulevia tapahtumia
7.-13.10.2019 Vipinäviikko
Omatoimiseen liikkumiseen
kannustava kampanja lasten ja nuorten
ryhmien harrastajille.

14.-20.10.2019 Perheviikko
Perheviikolla perheenjäsenet pääsevät
mukaan ryhmien harjoituksiin.

9.11.2019 Tanvo-cup 1, Ylöjärvi
Osallistumassa tanssillisen voimistelun
ryhmät (varmista ryhmän ohjaajalta,
mihin kisoihin ryhmä osallistuu).

23.11.2019 Tanssillisen voimistelun
valtakunnallinen kilpailu, Turku
Osallistumassa tanssillisen voimistelun
ryhmät.

1.12.2019 Stara-aluetapahtuma,
Kajaani
Osallistumassa 6-12 -vuotiaiden
ryhmät.

Joulukuussa Pikkujoulunäytös, Oulu
Alle 12-vuotiaiden ryhmille.

18.1.2020 Polkuja-
koreografiakilpailu, Kuopio

1.2.2020 Tanvo-cup 2, Helsinki
Osallistumassa tanssillisen voimistelun
ryhmät.

Edustustuotteiden
tilauslomake auki
8.9.2019 saakka
Jatkossa seuran edustustuotteet tullaan
tilaamaan kaksi kertaa vuodessa niin, että
kaikkien tuotteiden tilaaminen on mahdollista
yhdellä tilauslomakkeella. Tilausajat tulevat
olemaan syys-lokakuussa ja helmikuussa,
jotta tuotteet ehditään saada syksyn ja
kevään kisoihin ja tapahtumiin.

Ensimmäinen koko
edustustuotevalikoiman kattava
tilauslomake on avoinna nyt ja tilaaminen
on mahdollista sunnuntaihin 8.9. saakka.

Huomioithan, että ainoastaan Paytrail-
maksupalvelulla eräpäivään mennessä
maksetut tuotteet tilataan. Paytrail
helpottaa suurten maksusuoritusmäärien
hallitsemista ja helpottaa seuran
vapaaehtoisten toimintaa merkittävästi.

Värikäs OVOS valloitti
Teatterikuopan
Perinteinen kevätnäytös täytti Teatterikuopan
kahteen kertaan sunnuntaina

Edustustuotteiden
tilauslomake

https://go.hoika.net/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=48&TapahtumaID=5515
https://go.hoika.net/user/TapahtumaanIlmoittautuminen.aspx?sid=48&TapahtumaID=5515


16.2.2020 Lumo-aluetapahtuma,
Seinäjoki
Osallistumassa tanssiryhmät.

4.4.2020 Tanvo-cup 3, Turun seutu
Osallistumassa tanssillisen voimistelun
ryhmät.

25.4.2020 Tanssillisen voimistelun
valtakunnallinen kilpailu, Turun seutu
Osallistumassa tanssillisen voimistelun
ryhmät.

23.5.2020 Oulun Voimisteluseuran
90-vuotisjuhlanäytös, Oulun
kaupunginteatteri
Osallistumassa kaikki esiintyvät
ryhmät.

5.-7.6.2020 Valtakunnallinen Lumo-
finaali, Kuopio
Osallistumassa tanssillisen voimistelun
ryhmät.

Kaikki Voimisteluliiton tapahtumat ja
kilpailut löydät Voimisteluliiton
Kisanetistä.

Muutoksia tunneissa
Koulujen syyslomalla
21.10.-27.10.2019 (vko 43) ei
pääsääntöisesti pidetä tunteja.
Syyskausi päättyy 15.12.2019.

Ryhmien ohjaajat ilmoittavat mahdollisista
poikkeuksista tarkemmin.

Seurapaitapäivä 24.9.
Olemme mukana Olympiakomitean ja
lajiliittojen Seurasydän-kampanjassa tänä
syksynä. Kampanja liputtaa seuratoiminnan
yhteisöllisyyttä - liikuttavathan seurat jopa 1,2
suomalaista. Kampanjaan liittyen
osallistumme myös Seurapaitapäivään
24.9., jolloin haastamme kaikki jäsenemme
pukeutumaan seuran edustusvaatteisiin
koko päiväksi!

#Seurasydän kuvastaa rakkautta omaa
seuraa kohtaan ja kertoo siitä, mitä hyvää

26.5.2019. Kevätnäytöstunnelmiin voi
palata vieras kynä -tekstin parissa, joka
löytyy seuran nettisivuilta.

Kiitos kaikille kevätnäytöksen esiintyjille ja
ohjaajille upeasta kokonaisuudesta. Suuri
kiitos myös katsojille, te teitte näytöksestä
elämyksen!

Ensi keväänä kevätnäytös järjestetään
seuran 90-vuotisjuhlanäytöksenä upeissa
puitteissa Oulun kaupunginteatterin
suurella näyttämöllä. Pysy kuulolla!

Lisenssikausi alkaa
1.9.2019
Jokaisella Voimisteluliiton tapahtumiin ja
kilpailuihin osallistuvalla tulee olla
voimassaoleva kilpailulupa eli lisenssi.
Lisenssin voi hankkia joko vakuutuksella tai
ilman. Maksamalla vakuutuksettoman
lisenssin lisenssinhaltija vakuuttaa, että
hänellä on voimassa oleva vakuutus, joka
kattaa lajin kilpailu- ja harjoittelutoiminnan
sekä niihin liittyvien matkojen yhteydessä
sattuneet tapaturmat kotimaassa ja
ulkomailla.

Tanssillisen voimistelun kilpailuihin
osallistuvat tarvitsevat kilpa B -lisenssin,
Lumo-tapahtumiin osallistuvat
harrastelisenssin ja Stara-tapahtumiin
osallistuvat Stara-lisenssin. Varmistathan
ryhmän ohjaajalta, jos olet epävarma
oikeasta lisenssistä, sillä
lisenssimuutoksista peritään käsittelymaksu.

Haetaan juhlavuoden
viestintävastaavaa
Haetaan Oulun Voimisteluseuran 90-
vuotisjuhlavuodelle viestintävastaavaa, jonka
tehtävänä on vastata siitä, että niin jäsenet,
jäsenten huoltajat kuin median edustajatkin

Lisätietoja lisensseistä

https://kisanet.fi/
https://www.ovos.fi/tapahtumat/kevatnaytos/
https://www.voimistelu.fi/fi/Tapahtumat-ja-kilpailut/Kilpailulisenssit-ja-vakuutukset


seuran ihmiset ympärilleen luovat. Haluamme
kannustaa myös ovoslaisia jakamaan omia
kokemuksiaan seuratoiminnasta niin
kasvokkain tuttaville ja ystäville kuin
somessakin käyttämällä hashtageja
#seurasydän ja #ovosoulu. Kampanja tulee
olemaan esillä myös valtakunnallisissa
medioissa.

tietävät, mitä tapahtuu. Haemme tehtävään
tiedotuksesta ja viestinnästä kiinnostunutta ja
tiedotus-, kirjoitus- ja viestinnän
suunnittelukokemusta omaavaa henkilöä
mielellään Oulun Voimisteluseuran jäsenten
joukosta tai heidän lähipiiristään.

Lue lisää seuran nettisivuilta!
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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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