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Olarin Voimistelijat   

OVO Training Center on Olarin Voimistelijoiden uusi 

upea harjoituskeskus 

KAKSI KANVEESIA TUOVAT VOIMISTELULLE 

HUIPPUOLOSUHTEET ESPOOSEEN 

Olarin Voimistelijat asetti vuonna 2007 laatimassaan visiossa 

tavoitteekseen oman harjoitushallin löytämisen vuoteen 2016 mennessä. Nyt tämä tavoite ja unelma on 

toteutunut. Seura on saanut käyttöönsä uudet harjoitustilat Esport Centeristä, joka sijaitsee Tapiolan 

urheilupuistossa Espoossa. OVO Training Centerissä on käytössä kaksi voimistelukanveesia ja balettisali. 

- OVO on etsinyt pitkään omaa harjoitustilaa, johon saisi rakennettua pysyvän kanveesin eli joustolattian. 

Olemme erityisen iloisia siitä, että saimme Esportilta vain voimistelulle tarkoitetun tilan, joka sijaitsee 

keskeisellä paikalla urheilupuistossa tulevan metroaseman vieressä. Hankimme tilaan kaksi kanveesia. 

Voimistelijoiden käytössä on nyt huippuolosuhteet rytmisen ja joukkuevoimistelun harjoitteluun, sanoo 

Olarin Voimistelijoiden puheenjohtaja Johanna Lehto. 

Harjoitushallissa on koko ajan käytössä kaksi täysikokoista voimistelukanveesia (13 m x 13 m) ja iso 

balettisali. Aiemmin kanveesilla harjoitteleminen on ollut Suomessa mahdollista ainoastaan Tampereella ja 

Lohjalla Kisakallion urheiluopistossa. Uudet kanveesit ovat merkittävä edistysaskel voimistelijoiden 

harjoitusolosuhteisiin Espoossa ja koko pääkaupunkiseudulla. 

Kanveesilla tarkoitetaan puupohjaista voimistelumaton alle kiinteästi rakennettavaa joustavaa alustaa. OVO 

Training Centerissä molempien kanveesien päällä on kilpailuolosuhteetkin täyttävät voimistelumatot. 

Joustavalla kanveesilla harjoitteleminen tukee urheilijoiden hyvinvointia, ehkäisee vammoja ja mahdollistaa 

suuret toistomäärät. 

OVO Training Centerissä harjoittelevat erityisesti Olarin Voimistelijoiden edustusjoukkueet ja 

kilpajoukkueista ne, joilla on suurimmat harjoitusmäärät. 

- Edustusjoukkueemme OVO Team ja OVO Team Esport valmistautuvat parhaillaan tulevaan kisakauteen, 

joka huipentuu toukokuussa 2017 Helsingissä järjestettäviin joukkuevoimistelun MM-kilpailuihin. 

Kanveesilla pystymme pelkällä matolla harjoitteluun verrattuna tekemään harjoituksissa tuplamäärän 

toistoja. Lisäksi sama pysyvä harjoituspaikka tuo joukkueille turvallisuudentuntua ja poistaa valmentajilta 

ylimääräistä stressiä, kun ei tarvitse vaihtaa paikkaa treenien välillä, kertoo Olarin Voimistelijoiden 

päävalmentaja Anneli Laine-Näätänen.   

Uuden harjoitustilan myötä myös lähiseuroilla on mahdollisuus saada harjoitusaikaa huippuolosuhteissa. 

OVO Training Centerissä harjoittelee tällä hetkellä muun muassa Suomen rytmisen voimistelun 

maajoukkue. Joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun harjoittelun lisäksi OVO Training Centerissä voi 

järjestää koulutuksia, näytöksiä ja pienempiä kilpailuja. Alueen toisessa päässä on katsomo, johon mahtuu 

istumaan noin 220 katsojaa. 

 

Lisätietoja ja kuvapyynnöt: 

 

Johanna Lehto, Olarin Voimistelijat, puheenjohtaja Anneli Laine-Näätänen, päävalmentaja  

johanna.lehto@ovo.fi   anneli.laine.naatanen@ovo.fi 

040 8498 386    050 525 5620 

 


