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Junior Team valmistautuvat parhaillaan MM-
kilpailuihin, jotka järjestetään toukokuussa 2017 
Helsingissä. Kanveesilla pystymme normaaliin 
alustaan verrattuna tekemään harjoituksissa tup-
lamäärän toistoja. Lisäksi pysyvä harjoituspaikka 
tuo joukkueille turvallisuuden tuntua ja poistaa 
valmentajilta ylimääräistä stressiä, kun ei tarvitse 
vaihtaa paikkaa treenien välillä, kertoo Olarin
Voimistelijoiden päävalmentaja Anneli Laine-
Näätänen.

OVO Training Centeristä myös lähiseuroilla on 
mahdollisuus saada harjoitusaikaa siellä harjoitte-
lee tällä hetkellä muun muassa Suomen rytmisen 
voimistelun maajoukkue. Hallissa voi järjestää 
myös koulutuksia, näytöksiä ja pienempiä kilpailuja 
sillä sen toisessa päässä on katsomo, johon mah-
tuu istumaan noin 220 katsojaa.

Myös Esport-Yhtiöt on ollut tyytyväinen yhteis-
työhön Olarin Voimistelijoiden kanssa.

– Voimistelu lajina ja OVO seurana jakavat 
Esportin kanssa samat arvot ja visiot nuorten 
liikuttamisesta. OVO Training Center on ulospäin 
näkyvin osa nykyisestä yhteistyöstä mutta Esport 
ja OVO kehittävät laaja-alaista, kokonaisvaltaista 
yhteistyötä voimistelijoiden ja heidän taustajouk-
kojensa oheispalveluiden parissa, Esport-Yhtiöiden
markkinointijohtaja Kai Vilponen kertoo.

Kuva: Rebecca Gergalo voitti OVO Training Cente-
rissä järjestetyn rytmisen voimistelun ensimmäisen 
EM-karsinnan maaliskuussa.

Olarin Voimistelijat on ollut dynaaminen ja näky-
vä osa espoolaista liikuntaa ja huippu-urheilua jo 
vuodesta 1981. OVO on 2000 jäsenellään Espoon 
viidenneksi suurin urheiluseura, jossa liikkuvat 
päivittäin niin tytöt, pojat, naiset kuin miehetkin, 
huippu-urheilijoista kuntovoimistelijoihin.

Yli 80 harrasteryhmän valikoimasta löytyy liikun-
nan riemua kaikille taaperoista aikuisiin. Lapsille ja 
nuorille on erilaisia ryhmiä satuliikunnasta tanssiin 
ja akrobatiavoimisteluun, jotka sopivat niin pojille 
kuin tytöille ja luovat hyvän pohjan eri lajeille. Ai-
kuisille on monipuolinen tarjonta kuntojumppaa, 
kehonhuoltoa ja myös esiintyviä ryhmiä. 
Tutustu harrastetunteihin takasivulla ja lue lisää 
netissä – www.ovo.fi ja valitse lapsellesi ja 
itsellesi sopiva ryhmä!

OVO l i iku t taa espoolais ia

OVOn voimistelijat ovat viime syksystä asti 
saaneet nauttia huippuolosuhteista, kun seura sai 
käyttöönsä uudet harjoitustilat Esport Centerissä, 
Tapiolan urheilupuistossa Espoossa. OVO Training 
Centerissä on kaksi voimistelukanveesia ja balet-
tisali.

Kanveesilla tarkoitetaan puupohjaista voimis-
telumaton alle kiinteästi rakennettavaa joustavaa 
alustaa. OVO Training Centerissä molempien 
kanveesien päällä on kilpailuolosuhteet täyttävät 
voimistelumatot. Joustavalla kanveesilla harjoitte-
leminen tukee urheilijoiden hyvinvointia, ehkäisee 
vammoja ja mahdollistaa suuret toistomäärät.

– OVO etsi pitkään omaa harjoitustilaa, johon 
saisi rakennettua pysyvän kanveesin. Olemme eri-
tyisen iloisia siitä, että saimme Esportilta vain voi-
mistelulle tarkoitetun tilan, joka sijaitsee keskeisel-
lä paikalla urheilupuistossa tulevan metroaseman 
vieressä. Voimistelijoilla on nyt huippuolosuhteet
rytmisen ja joukkuevoimistelun harjoitteluun sa-
noo Olarin Voimistelijoiden puheenjohtaja 
Johanna Lehto.

OVO Training Centerissä harjoittelevat erityisesti 
Olarin Voimistelijoiden edustusjoukkueet ja kilpa-
joukkueista ne, joilla on suurimmat harjoitusmää-
rät. Kun liikkeiden toistomäärät kasvavat, on hyvä 
alusta yhä tärkeämpi, jotta turhia vammoja ei pää-
se syntymään. Lievästi joustava alusta toimii iskun-
vaimentimena esimerkiksi hypystä alas tullessa.  

– Edustusjoukkueemme OVO Team ja OVO 

OVO Train ing Center i ssä pääkaupunkiseudun 
parhaat  har jo i tusolosuhtee t

on Olympiakomitean lasten ja nuorten liikunnan 
Sinettiseura, Voimisteluliiton aikuisliikunnan 
Priimaseura ja joukkuevoimistelun Huippuseura.

Tärkeitä arvoja OVOssa ovat liikunnan ilo, elä-
mykset ja yhdessä tekeminen – haluamme tuottaa 
iloa ja hyvää oloa niin jumppasaleilla kuin tapahtu-
missa ja kisakatsomossakin.

Tervetuloa liikkumaan 
hyvässä seurassa!

Johanna Lehto
puheenjohtaja, 
Olarin Voimistelijat ry
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OVOn valmennusryhmissä harjoitellaan joukkue-
voimistelua ja rytmistä voimistelua. Valmennustoi-
minnan tavoite on tarjota kaikille voimistelijoille 
mahdollisuus kilpailla omalla taito- ja tavoitetasolla 
ja kehittyä aina kansainväliselle huipulle asti.  OVO 
on maailman menestynein  joukkuevoimisteluseu-
ra, joka on tuonut Suomeen 11 joukkuevoimistelun 
maailmanmestaruutta ja lukuisia arvokisamitaleita. 
Tässä lehdessä kerrotaan OVOn edustusjoukkuei-
den valmistautumisesta kevään MM-kisoihin, jotka 
järjestetään Helsingin jäähallissa 27-28.5. 
Tule mukaan nauttimaan huippuvoimistelusta ja 
kannustamaan Suomen joukkueita!

OVOssa toimii ammattilaisia valmentajina ja 
ohjaajina ja toiminnan laatuun panostetaan jatku-
vasti muun muassa ohjaajia kouluttamalla. OVO 



Teamin ohjelmat ovat tehneet joukkueiden pää-
valmentaja Anneli Laine-Näätäsen ja koreografi 
Reija Wäre. OVO Teamin musiikki on Täällä Pohjan-
tähden alla -trilogiasta, jonka keskiössä on Akselin 
ja Elinan rakkaustarina. Kilpailuohjelma kertoo 
rakkaustarinan, jonka aikana voi kokea niin onnen, 
toivon ja surun tunteita. OVO Junior Teamin ohjel-
ma taas vie katsojan matkalle puukkojunkkareiden 
maailmaan 1800-luvulle. Joukkueen ohjelmassa 
nähdään puukkojunkkareille tyypillistä uhkarohke-
aa asennetta ja pilkettä silmäkulmissa.

– Junnut ovat hienosti nostaneet voimisteluta-
soa harjoittelemalla ahkerasti ja keskittyneesti joka 
päivä. Joukkue on noussut juniorisarjaan vasta 
tällä kaudella ja osallistuu ensimmäistä kertaa 
MM-kisoihin. Intoa joukkueella riittää vaikka muille 
jakaa, Laine-Näätänen sanoo.

Valmentaja toivoo, että molemmat joukkueet 
pystyvät tekemään onnistuneet suoritukset MM-
kilpailuissa mutta myös nauttimaan kotikilpailui-
den mahtavasta tunnelmasta.

–Tavoitteena on tehdä onnistuneet suoritukset 
kaikkina päivinä ja nauttia yhdessä kotiyleisön 
kanssa jokaisesta sekunnista. Kisan jälkeen näh-
dään, mikä sija sitten tulee. Tavoitteena on saada 
mitalit molempien joukkueiden kaulaan, Laine-
Näätänen kertoo.

OVO Teamissa voimistelevat Jenna Alavahtola, 
Laura Hirvonen, Irina Khanoukaeva, Janina Klang, 
Sanni Lehto, Iida Pasanen, Jasmin Rasinkangas, 
Mira Syrjälä, Anniina Taulos ja Sanna Väkiparta.

OVO Junior Teamissa voimistelevat Aino 
Handelberg, Alli Laaksonen, Tytti Ilvessalo, 
Angelica Kangas, Aurora Kapanen, Emma 
Koivunen, Iiris Koski, Tua-Sofia Pihlajaniemi, 
Olivia Soini ja Matilda Uosukainen. 

Tuhans i l la  to is to i l la  koht i 
joukkuevoimis te lun MM-ki lpai lu ja

OVO Team ja OVO Junior Team tavoittelevat 
mitalia joukkuevoimistelun MM-kilpailuissa. Val-
mistautuminen kauden pääkilpailuihin on sujunut 
molemmilla joukkueilla hyvin, joten joukkueet 
lähtevät luottavaisin mielin tavoittelemaan onnis-
tuneita suorituksia ja kärkisijoja.

Toukokuussa Helsingin jäähallilla järjestetään 
joukkuevoimistelun MM-kilpailut, joissa kilpaillaan 
naisten sarjan lisäksi myös junioreiden maailman-
mestaruuksista. OVOsta kilpailuihin osallistuu 
ainakin naisten edustusjoukkue OVO Team sekä 
juniorijoukkue OVO Junior Team. 

Sekä OVO Teamilla että OVO Junior Teamilla on 
takanaan monen kuukauden valmistautuminen, 
sillä edustusjoukkueiden kausi käynnistyi jo viime 
heinäkuussa Italian leiriviikolla. Naisten joukkueet 
harjoittelevat kahdeksan kertaa viikossa ja junio-
rijoukkueet kuusi kertaa viikossa, joten karkeasti 
arvioituna molemmat joukkueet ovat ehtineet 
harjoitella MM-kilpailuja varten yli 800 tuntia ja 
naisten joukkueet vielä paljon enemmän.

Tuntimäärä sisältää lajiharjoittelun lisäksi muuta 
fyysistä harjoittelua ja balettia, mutta kilpailukau-
della painopiste on ohjelman hiomisessa. Se tar-
koittaa sitä, että kilpailuohjelmaa ehditään toistaa 
yhden kauden aikana tuhansia kertoja. Tavoitteena 
on saavuttaa mahdollisimman yhtäaikainen ja 
yhdennäköinen suoritus, jossa liikkeet suoritetaan 
puhtaalla tekniikalla.

Sekä aikuisten että nuorten sarjoissa tasoerot 
maailman kärkijoukkueiden välillä ovat pieniä, 
joten mahdollisimman virheettömällä kilpailusuo-
rituksella on suuri painoarvo. Siksi OVO Team ja 
OVO Junior Team panostavat viimeiset viikot en-
nen MM-kilpailuja erityisesti yhdenaikaisuuden hi-
omiseen. Yksittäiset liikkeet on harjoiteltu kuntoon 
jo kauden alussa.

–Ennen MM-kisoja meillä on tavoitteena vakioi-
da yhtäaikaisuus vielä paremmin. Nyt tehdään
kovasti töitä kotisalilla, niin että MM-kisoissa olem-
me huippukunnossa jokaisella osa-alueella, OVO 
Teamin kapteeni Jenna Alavahtola kertoo. 

Joukkuevoimistelussa myös koreografialla on 
iso merkitys. Sekä OVO Teamin että OVO Junior 

JOUKKUEVOIMISTELUn 
MM-KILPAILUT 

27. – 28.5.2017 Helsingin jäähallissa

Tule mukaan kannustamaan! 
www.ovo.fi/MM2017
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Yläkuva: OVO Team tekee viikoittain yli 200 toistoa
hypyistä.
Alakuva: OVO Junior Teamin voimistelijat osallistu-
vat ensimmäistä kertaa maailmanmestaruuskilpai-
luihin.

Julkaisun kuvat: Sami Ilvonen.

Valmennusryhmiä kaikille 
taito- ja tavoitetasoille,
6-vuotiaista aikuisiin!

Valintakokeilut joukkuevoimistelun 
ja rytmisen voimistelun valmennus-
ryhmiiin touko- ja joulukuussa.
 
www.ovo.fi/valintakokeilut



Parasta Sohvin mukaan voimistelussa on uudet 
kaverit, joita joukkueesta on saanut, sekä kilparyh-
män upeat esiintymisasut. 

”Parasta voimistelussa on kauniit 
esiintymispuvut ja uudet kaverit” 
– Sohvi Halmesaari

Suurnäkki kertoo olevan hyvin positiivisesti yl-

– Hyvä voimistelijan ruokavalio on monipuolinen ja ravitsemuksellisesti 
laadukas. Kulmakivinä toimivat niin sanotut hevi-tuotteet, mutta jokaiselta 
aterialta tulee löytyä myös laadukkaita proteiineja. Täysjyväviljat tuovat ruo-
kavalioon kuituja, tärkeitä vitamiineja ja kivennäisaineita, joita urheileva nuori 
tarvitsee. Voimistelija tarvitsee myös rasvaa, sillä liian niukkarasvaisella ruoka-
valiolla muun muassa alttius erilaisille kausiflunssille lisääntyy, kertoo Pääkau-
punkiseudun Urheiluakatemian ravitsemusvalmentaja Johanna Kleemola.

Voimistelulajeissa jo lapset harjoittelevat paljon, jolloin perheiden ja van-
hempien tuki on entistä tärkeämpää.

– Vanhemmat mahdollistavat laadukkaan treenaamisen ja urheilussa kehit-
tymisen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että perheissä pitäisi olla ravintote-
rapeutit tai kokit vaan tavallisella maalaisjärjellä pääsee jo pitkälle, Kleemola 
miettii.

Kleemolan mukaan tärkeintä on varmistaa terveellisten välipalojen saata-
vuus ja säännöllinen ateriarytmi myös viikonloppuisin. Kun jo nuorena opitaan 
hyvät ravitsemukselliset perusasiat, niin huipulle kohti mennessä riittää vain 
mahdollinen hienosäätö. Vanhemmat voivat omilla valinnoillaan ja esimerkil-
lään auttaa voimistelevia lapsiaan matkalla kohti voimistelun kärkeä.

Kleemola on tehnyt useiden vuosien ajan yhteistyötä OVOn joukkueiden ja 
yksittäisten urheilijoiden kanssa. Nuorempien edustusjoukkueiden Kleemola 
on aloittanut perusasioista ja iän karttuessa siirtynyt kohti yksilöllisempää 
ohjausta, sillä vastuu omasta syömisestä ja valinnoista kasvaa iän myötä. Mo-
nipuolinen ja säännöllinen on olennainen osa urheilijan elämäntapaa, mutta 
yhtä tärkeää on muistaa säännöllisyys muilla elämän osa-alueilla.

– Urheilevan nuoren elämän tulisi olla kaikin puolin säännöllistä. Riittävää 
unen määrää ei voi liikaa tänä päivänä korostaa, kun unen kanssa samasta ilta-
ajasta kilpailevat niin erilaiset some-kanavat kuin muu yhteydenpito puhelimil-
la ja tableteilla. Voimisteleva nuori on kokonaisuus, jossa kaikki kulkevat käsi 
kädessä, Kleemola toteaa.

Olarin Voimistelijoissa perustetaan kahden vuo-
den välein uusi ikäkausijoukkue joukkuevoimiste-
luun. 18 reipasta voimistelijanalkua aloitti tammi-
kuussa harjoittelun neutroneissa, joka on Olarin 
Voimistelijoiden uusin voimistelujoukkue vuosina 
2010-2011 syntyneille. neutronit harjoittelevat 
kaksi kertaa viikossa puolitoista tuntia kerrallaan.

Suvituuli Suurnäkki toimii ikäkauden vastuuval-
mentajana ja luotsaa Neutroneita yhdessä kuusi-
henkisen valmennustiiminsä kanssa. Valmennus-
tiimillä oli tavoitteena opettaa joukkueelle hyvän 
harjoittelun merkitystä kehittymisen ja hyväksi 
voimistelijaksi tulemisen kannalta jo heti alusta 
alkaen. 

”OVOn nuorimman joukkueen ja 
uuden ikäkauden alun valmentami-
sessa on vastuuta siitä, että harjoit-
telu lähtee oikeaan suuntaan, mutta 
toisaalta hieno mahdollisuus päästä 
olemaan mukana tyttöjen kehitys-
kaaressa alusta asti. ”
– Suvituuli Suurnäkki

– Tytöt ovat omaksuneet tätä ajatusta hyvin, 
nuoresta iästään huolimatta. Tätä kautta ilmapiiri 
on muodostunut turvalliseksi ja sellaiseksi, jossa 
kaikilla on oppimisrauha sekä mahdollisuus kehit-
tyä. Iloiset ja innokkaat tytöt luovat harjoituksiin 
tämän lisäksi erittäin positiivisen tunnelman, mikä 
saa minutkin iloiseksi ja hyvälle tuulelle, kertoo 
Suurnäkki joukkueensa onnistuneesta alkutaipa-
leesta.

Neutronien pääpaino harjoituksissa on ollut 
voimistelun perusasioiden opettelussa ja ominai-

Arkiruokailulla ja ruokailurytmillä on iso merkitys urheilijan suoritusky-
kyyn, sillä harjoituksen aikainen kehittävä vaste jatkuu elimistössä harjoituk-
sesta riippuen muutamasta tunnista useampaan vuorokauteen. Jos ruokailu 
on puutteellista, ei harjoittelu tuota parasta mahdollista tulosta. Siksi tär-
keintä urheilijalle on monipuolinen ja säännöllinen ruokavalio.

Laadukas ruoka auttaa jaksamaan, joten arjen perusruokavalioon kannattaa 
kiinnittää huomiota. Perinteinen lautasmalli toimii hyvänä pohjana ruokavali-
olle.

Neutroni t  – uus immat  tu lokkaamme

Monipuol inen ruokaval io  tukee urhei l i jan kehi tys tä
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Kuva: Urheilijan kannattaa syödä 5–7 kertaa päivässä riippuen harjoitus-
määrästä. 

suuksien kehittämisessä. Näiden lomassa joukkue 
on harjoitellut esiintymisohjelmaa tammikuun 
puolivälistä alkaen osana arkiharjoittelua.

Kevään aikana Neutronit ovat ehtineet esiinty-
mään OVO Cupissa sekä seuran kisakatselmuk-
sessa. Joukkueen ensimmäinen Stara-tapahtuma 
oli Opinmäen koululla huhtikuun alussa. Suurin 
esiintymisjännitys oli purkaantunut jo kahden en-
simmäisen esiintymisen myötä, mutta pientä jänni-
tystä oli ilmassa ennen Neutronien vuoroa astella 

matolle.
– Oli se kyllä aluksi vähän jännää, mutta kyllä se 

on tosi kivaa, kertoi Neutronien Sohvi Halmesaari 
suorituksen jälkeen.

Asteikolla yhdestä kymmeneen Sohvi kertoi jän-
nityksen olleen noin vitosen luokkaa. 

lättynyt siitä, kuinka nopeasti pienet tytöt oppivat, 
ja kuinka paljon he ovat kehittyneet vain muuta-
massa kuukaudessa. Harjoitukset ovat valmentajan 
päivien kohokohtia, ja tyttöjen innokkuus ruokkii 
myös valmentajien motivaatiota kehittää voimiste-
lijoiden taitoja mahdollisimman pitkälle.



tehdä yhteistyötä lajien välillä, mistä hyötyvät 
kaikki, Gryadunova toteaa.

Kuva: Ukranalaissyntyinen Larisa Gryadunova on 
ehtinyt valmentaa Suomessa jo 18 vuoden ajan. 

Larisa Gryadunova on yksi Suomen menestyneim-
mistä rytmisen voimistelun valmentajista. Viime 
olympialaisissa Gryadunovan valmennettava 
Ekaterina ”Katja” Volkova sijoittui rytmisen voi-
mistelun neliottelussa 21. sijalle, mikä on Suomen 
kaikkien aikojan paras sijoitus. Suomen Olympia-
komitea on myöntänyt Gryadunovalle nuorten 
olympiavalmentajastatuksen (NOV) ja palkkatuen 
vuoden 2020 loppuun asti.

Rytmisen voimistelun nuorten olympiavalmenta-
ja Larisa Gryadunova siirtyi OVOon maaliskuussa. 
Gryadunovan päätoimisena työnantajana jatkaa 
seurasiirron jälkeen edelleen Kisakallion Uhrei-
luopisto. Palkkausta tukevat vuoden 2017 alusta 
myös Voimisteluliitto, Kaarina Karin säätiö ja Olarin 
Voimistelijat. Seurasiirron taustalla oli OVOn har-
joitusolosuhteet.

– Olen oikein tyytyväinen, että pääsemme nyt 
harjoittelemaan pääkaupunkiseudun parhaissa 
voimisteluolosuhteissa. Hyvät olosuhteet antavat 
mahdollisuuden harjoitella paljon ilman suurta 
loukkaantumisriskiä. Joustava kanveesi säästää 
erityisesti voimistelijoiden jalkoja, Gryadunova 
kommentoi.

Gryadynovan valmennuksessa harjoittelee tällä 
hetkellä kuusi rytmisen voimistelijoiden yksilöur-
heilijaa, mutta Gryadunovan osaamisesta pääsevät 

Suomen kaikkien parhaan tuloksen Rion olympia-
laisissa tehneen rytmisen voimistelijan Ekatarina 
Volkovan lopetettua uransa, on Suomen rytmisen 
voimistelun huipulle auennut tilaa uusille tähdil-
le. 17-vuotias Rebecca Gergalo jatkaa Volkovan 
jalanjäljissä tavoitteenaan Tokion olympialaiset.  

OVO Training Centerissä musiikki pauhaa ja voi-
misteluvälineet lentelevät korkealle katon rajaan. 
Käynnissä ovat rytmisen voimistelun harjoitukset 
ja kanveesilla kilpailuohjelmiaan hiovat vastikään 
ovolaistuneet nuorten olympiavalmentajan Larisa 
Gryadunovan yksilöurheilijat. 

Yksi heistä on Rebecca Gergalo. 
Gergalo voimistelee rytmisen voimistelun 

naisten sarjassa, ja edustaa vielä kuluvan kau-
den Voimistelu- ja urheiluseura Eliseä. Gergalon 
henkilökohtaisena valmentajana on aina toiminut 
Gryadunova. Valmentajan vaihdettua seuraa Eli-
sestä Olarin Voimistelijoihin oli luonnollista, että 
Gergalo seurasi perässä. 

Gergalon ohjelmat ovat vaikeita ja esiintyminen 
kypsää. Gergalon muistuttaa olemuksellaan venä-
läistä olympiakultamitalisti Margarita Mamunia ja 
monen mielestä näiden kahden voimistelijan ulko-
näöissäkin on samankaltaisia piirteitä. 

Tosin nuorella Gergalolla on vielä matkaa venä-
jän huippujen taitotasolle. Tavoitteet on kuitenkin 
asetettu korkealle ja voimistelijan tahtotila kehittyä 
on kova. 

Nuor ten o lympiavalmenta ja Lar i sa 
Gr yadunova tuo vahvaa osaamis ta OVOon

Rebecca Gergalo Suomen 
r y tmisen voimis te lun 

uus i  kärk in imi
– Rebecca on lahjakas voimistelija, joka harjoitte-

lee tunnollisesti. Hän ei kuitenkaan ole ihan help-
po valmennettava. Rebecca haluaa saada kaiken 
tehtyä niin hyvin kuin mahdollista, ja tämän takia 
nuori voimistelija joutuu tekemään paljon töitä 
itsensä kanssa, valmentaja Gryadunova kertoo 
suojatistaan.

Gergalon pitkän tähtäimen suunnitelmissa 
siintävät Tokion olympialaiset vuonna 2020. Tällä 
kaudella uuden olympiadin alkaessa rytmisen voi-
mistelun sääntöihin tuli muutoksia. Välinetekniikka 
ja -vaikeus korostuvat entistä enemmän. Lisäksi 
esiintymistä ja esimerkiksi tanssillisuutta painote-
taan. Tämä ei tuota kuitenkaan ongelmia, nimittäin 
juuri välinetekniikka on Gergalon vahvuuksia.

Matka olympialaisiin on pitkä ja töitä on paljon. 
– Rebecalla oli pari vuotta taukoa loukkaantumi-

sen takia ja nyt yritämmekin saada taas kokemusta 
ja varmuutta isoista kisoista, Gryadunova kertoo.

Gergalon kehitys on kuitenkin ollut lupaavaa. 
Helmikuussa käydyssä rytmisen voimistelun kan-
sainvälisessä Miss Valentine -kilpailussa Gergalo 
sijoittui neljänneksi ja huhtikuun lopussa maa-
ilmancupissa Uzbekistanissa hän oli 4-ottelussa 
hienosti sijalla 17. Gergalo lähtee edustamaan 
Suomea toukokuun puolessa välissä Budapestissä 
järjestettäviin rytmisen voimistelun EM-kilpailui-
hin, joissa tavoitteena on tehdä puhtaat ja varmat 
suoritukset.
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hyötymään myös muut Olarin Voimistelijoiden ur-
heilijat ja valmentajat.

– OVO Training Centerissä on hyvä ilmapiiri. Sa-
massa tilassa harjoittelee muun muassa joukkue-
voimistelun huippujoukkue OVO Team. Voimme 



Eelin
1) Ikä: 6 vuotta.
2) Kuinka pitkään 
olet harrastanut 
OVOssa? 
1-vuotiaasta.
3) Missä 
ryhmissä 
olet ollut? 
Taapero-
jumppa, 
Nuppujumppa, 
Pikkurytmiset ja 
Monilaji.
4) Suosikkiohjaajasi: 
Liisa Lappalainen.
5) Mikä voimistelussa on 
mukavinta? Esitykset.
6) Harrastatko jotain muuta? Balettia sekä 
trampoliini- ja telinevoimistelua.
7) Suosikkiväline/-liike/-temppu: naru.

Mi
1) Ikä: 11 vuotta. 
2) Kuinka pitkään 
olet harrastanut 
OVOssa? 
5 vuotta.
3) Missä 
ryhmissä 
olet ollut? 
OVOn 
harraster-
yhmissä 
vuodesta 2012 
(Pikkurytmiset 
ja voimistelu), Atomit 
P:ssä tammikuusta 2014 heinäkuuhun 2015, 
OVOn Joukkuevoimistelu -harrasteryhmässä 
syksystä 2015 eteenpäin.
4) Suosikkiohjaajasi: Anni Lehtonen.
5) Mikä voimistelussa on mukavinta? Kaikki 
mikä siihen liittyy, erityisesti näytökset, kisat 
ja erilaiset ”tapahtumat”.
6) Harrastatko jotain muuta? Muita harras-
tuksia ovat ratsastus ja keppihevoset sekä 
valokuvaus.
7) Suosikkiväline/-liike/-temppu: Suosikki-
välineet ovat pallo ja naru. Suoskikkiliikkeitä 
ovat kaatosilta ja skorppari. Suosikkitemppu 
on siltakaato jalat yhdessä ja mahdollisimman 
suorina.

ensimmäinen merkkiliikepäivä kilparyhmille, minkä 
jälkeen Lehtonen innostui kehittämään samanlai-
sen tapahtuman myös harrasteryhmille.

Lehtonen toivoo, että merkkiliikepäivä innostaisi 
lapsia ja nuoria liikkumaan myös vapaa-ajalla:

¬ Haluamme kannustaa harrasteryhmien voimis-
telijoitamme ja heidän ystäviään kehittymään ja 
voimistelemaan myös vapaa-ajalla. Liikkeet kehit-
tävät lasten voimistelun lajitaitojen lisäksi perus-
motorisia taitoja, joiden hallintaa vaaditaan lajissa 
kuin lajissa.

Merkkiliikepäivä on avoin kaikille kiinnostuneille, 
ja tapahtumaan saa osallistua myös seuran ulko-
puoliset jäsenet. Merkkiliikkeiden suorittamiseen 
ei ole ala- tai yläikärajaa. 

HARRASTE
-

VO
IM
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OVO järjesti maaliskuussa ensimmäisen kerran 
harrasteryhmien avoimen merkkiliikepäivän, 
johon osallistui noin 50 voimistelijaa. Merkkiliike-
päivässä osallistujat suorittavat erilaisia voimis-
teluliikkeitä OVOn ohjaajille ja valmentajille, ja 
liikkeiden vaikeustasosta riippuen on mahdollista 
saavuttaa eritasoisia merkkejä. Liikkeiden suorit-
tamiseen menee noin 15 minuuttia, ja fyysisten 
ominaisuuksien kannalta jokaista merkkiä seuraa 
hieman haastavampi taso.

Merkkiliikepäivän on kehittänyt OVOn nuoriso-
päällikkö Anni Lehtonen, joka kertoo saaneensa 
idean telinevoimistelusta, jossa merkkejä on suo-
ritettu pitkään. Viime syksynä OVOssa pidettiin 

Merkki l i ikepäivä kannus taa voimis te lemaan 
vapaa-a ja l la

Voimis te l i ja t  ker tovat :

LIIKKEET:
• PERUSMERKKI 1
1) kanta pakaraan juoksu ja polvennosto 
 juoksu
2) jännehyppy korokkeelta alas
3) karhukävely etu- ja takaperin
4) keinuminen selällä pyöreänä kyykkyyn
5) aasinpotku jalat yhdessä tai vuorojaloin
• PERUSMERKKI 2
1) yhdellä jalalla hyppääminen vanteesta 
 toiseen (5+5krt)
2) kukko tasapaino (molemmilla jaloilla, 
 5 sek)
3) eteentaivutus
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•

4) naruhyppy eteenpäin 
5) kuperkeikka eteenpäin
• PRONSSIMERKKI
1) laukat eteen ja sivulle
2) perusasento päkiöillä (10sek)
3) silta
4) naruhyppy eteenpäin ja taaksepäin 
 ilman välihyppyä 
5) haarakuperkeikka
• HOPEAMERKKI
1) kyykystä X-hyppy ilmaan, alastulo 
 perusasentoon
2) vaaka
3) sivuspagaatti
4) aukiristiin narulla eteen ja taakse

5) kärrynpyörä
• KULTAMERKKI
1) kaurishyppy laukalla
2) etuarabesque
3) siltaan meno alas ja ylös
4) narulla kyykkyhypyt eteen ja taakse 
 (naru 2-kerroin)
5) käsillä seisonta tukea vasten
• TIMANTTIMERKKI
1) harppahyppy laukalla
2) ikkunavaaka
3) etuspagaatit
4) tuplahyppy narulla
5) päälläseisonta

Seuraava kaikille avoin Merkkiliikepäivä 8.10.2017        www.ovo.fi/merkkiliikepaiva



Olarin Voimistelijoista mukaan tapahtu-
maan lähtee harraste- ja kilpa-voimiste-
lijoita. Harrastevoimistelijoille on tarjolla 
nuorten ja aikuisten ryhmät 2017-2018 
tuntikalenterissa.

OVOn Gymnaestrada ’18 -ryhmät 
syyskaudella 2017:

• Lapset 8-12v
     Maanantai klo 19-20 
 Päivänkehrän koululla
• Aikuiset
 Tiistai klo 19-20
 Espoon Steinerkoulu

HARRASTE-

VO
IM

ISTELU

Turussa järjestetään 7.-10.6.2018 Voimis-
telun Suomi Gymnaestrada, jossa Olarin 
Voimistelijat ovat mukana sankoin joukoin. 
Voimistelun suurtapahtumaan odotetaan 
yhteensä 10 000 osallistujaa ja tuhansia 
katsojia päivittäin. Tapahtuma koostuu 
muun muassa näytöksistä, kilpailuista, 
kenttäohjelmista, koulutuksista, iltaohjel-
mista ja voimistelun kokeiluista. Voimisteli-
joille suurtapahtumat ovat odotettuja tilai-
suuksia esiintyä, kerätä uusia kokemuksia 
ja tavata tuttuja. Turussa järjestettävä voi-
mistelutapahtuma on tärkeä voimisteluseu-
roille, koska se kokoaa kaikkien eri voimis-
telulajien harrastajat ja kilpailijat yhteen. 
Turussa järjestettävä Voimistelun Suomi 
Gymnaestrada toteutetaan kolme vuotta 
sitten Helsingissä järjestetyn kansainvälisen 
Gymnaestradan hengessä.

Mukaan Suomen 
Gymnaes tradaan 2018?
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Avoimet
voimisteluleirit

Espoossa!
  • KESÄLEiri 1 • 
5.–9.6.2017 (vko 23) 

Naru & pallo 

 • KESÄLEiri 2 • 
12.–16.6.2017 (vko 24) 

Vanne & nauha 

  • KESÄLEiri 3 • 
31.7–4.8 (vko 31) 

Keilat & naru 

  • SYYSLEiri 4 • 
16.10–19.10 (vko 42) 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
www.ovo.fi/voimisteluleirit

HiNTA: Kesäleirit 160€/vko, 
   Syysleiri 130€/vko, +  
   uusille jäsenille 
   jäsenmaksu 12€

Lisätiedot: 
www.ovo.fi/gymnaestrada2018

@olarinvoimistelijat

@ovofinland

@ovofi

OVO Finland

SEURAA MEITÄ SOSIAALISEN MEDIAN KANAVISSA!



HARRASTERYHMIEN KAUSIOHJELMA SYKSY 2017

Ilmoittautuminen syyskaudelle 2017 alkaa maanantaina 12.6. klo 9.00
Lisätiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen:  www.ovo.fi

Taaperojumppa	  2014-‐2016
Aikuinen-‐lapsi	  -‐perheliikunta
Maanantai
17:10-‐17:55	  Papinniityn	  Sali

Musiikkijumppa	  2013-‐2015
Aikuinen-‐lapsi	  -‐perheliikunta
Tiistai
17:15-‐18	  Papinniityn	  Sali

Nuppujumppa	  2014
Maanantai
17:10-‐17:55	  Komeetan	  koulu

Nuppujumppa	  2014
Tiistai	  
17-‐17:45	  Komeetan	  koulu

Nuppujumppa	  2014	  
Keskiviikko
18-‐18:45	  Friisilän	  koulu

Nuppujumppa	  2013
Maanantai
18:10-‐18:55	  Friisilän	  koulu

Nuppujumppa	  2013
Tiistai
17-‐18	  Mattlidenin	  alakoulu

Nuppujumppa	  2013
Torstai	  
18-‐19	  Komeetan	  koulu

Nuppujumppa	  2013
Torstai
18-‐19	  Vanttilan	  koulu

Pikkurytmiset	  2012
Maanantai
18-‐19	  Papinniityn	  Sali

Pikkurytmiset	  2012
Tiistai
18-‐19	  Komeetan	  koulu

Pikkurytmiset	  2012
Keskiviikko
18-‐19	  Karakallion	  koulu

Pikkurytmiset	  2012
Torstai
17-‐18	  Vanttilan	  koulu

Pikkurytmiset	  2012
Sunnuntai
10-‐11	  Papinniityn	  Sali

Pikkurytmiset	  2011
Maanantai
17-‐18	  Friisilän	  koulu

Pikkurytmiset	  2011
Tiistai
18-‐19	  Mattlidenin	  alakoulu

Pikkurytmiset	  2011
Sunnuntai
11-‐12	  Papinniityn	  Sali

Pikkurytmiset	  2010-‐2011
Maanantai
17-‐18	  Sunan	  koulu

Pikkurytmiset	  2010-‐2011
Maanantai
18-‐19	  Päivänkehrän	  koulu

Pikkurytmiset	  2010-‐2011
Keskiviikko
17-‐18	  Karakallion	  koulu

Pikkurytmiset	  2010-‐2011
Torstai	  
17-‐18	  Vanttilan	  koulu

Voimistelu	  2008-‐2009
Maanantai
19-‐20	  Sunan	  koulu

Voimistelu	  2008-‐2009
Maanantai
17-‐18	  Päivänkehrän	  koulu

Voimistelu	  2008-‐2009
Torstai
18-‐19	  Vanttilan	  koulu

Voimistelu	  2006-‐2007
Maanantai
18-‐19	  Mattlidenin	  lukio

Voimistelu	  2006-‐2007
Torstai
17-‐18	  Komeetan	  koulu

Voimistelu	  2002-‐2005
Maanantai
19-‐20	  Mattlidenin	  lukio

Akrobatiavoimistelu	  2007-‐2009
Tiistai
17-‐18	  Kuitinmäen	  koulu

Akrobatiavoimistelu	  2004-‐2006
Tiistai
19-‐20	  Kuitinmäen	  koulu

Suomi	  Gymnaestrada	  2018
Maanantai
19-‐20	  Päivänkehrän	  koulu

Joukkuevoimistelu	  2010-‐2011
Ti	  17:30-‐18:30	  Päivänkehrän	  koulu
To	  18-‐19	  Mattlidenin	  lukio

Joukkuevoimistelu	  2010-‐2011
Ke	  17-‐18	  Sunan	  koulu
Pe	  18-‐19	  Mattlidenin	  alakoulu

Joukkuevoimistelu	  2008-‐2009
Ti	  16-‐17:30	  Päivänkehrän	  koulu
To	  19-‐20	  Mattlidenin	  lukio

Joukkuevoimistelu	  2008-‐2009
Ke	  17-‐18:30	  Komeetan	  koulu
Pe	  18-‐19	  Komeetan	  koulu

Syyskausi
	  	  21.8.-‐8.12.2017

Joukkuevoimistelu	  2006-‐2007
Ke	  18:30-‐20	  Komeetan	  koulu
Pe	  17-‐18	  Komeetan	  koulu

Joukkuevoimistelu	  2006-‐2007
Ke	  18-‐19:30	  Sunan	  koulu
Pe	  17-‐18	  Mattliden	  alakoulu

Joukkuevoimistelu	  2004-‐2005
Ma	  17-‐18	  Mattlidenin	  lukio
Ke	  18:30-‐20	  Niittykummun	  koulu

Rytminen	  voimistelu	  2005-‐2007
Ti	  17-‐18:30	  Kuitinmäen	  koulu
Pe	  18:30-‐20	  Mattlidenin	  lukio

Rytminen	  voimistelu	  2002-‐2004
Ti	  18:30-‐20	  Kuitinmäen	  koulu
Pe	  17-‐18:30	  Mattlidenin	  lukio

Liikkarit	  2011-‐2013
Maanantai
17-‐18	  Päivänkehrän	  koulu

Liikkarit	  2010-‐2009
Maanantai
18-‐19	  Päivänkehrän	  koulu

Tempputunti	  2006-‐2008
Maanantai
19-‐20	  Päivänkehrän	  koulu

Satumusiikkiliikunta	  2011-‐2013
Tiistai
18-‐18:45	  Papinniityn	  Sali

Jumppatemput	  2009-‐2011
Tiistai
18-‐19	  Kuitinmäen	  koulu

Lastentanssi	  2009-‐2011
Tiistai
17:30-‐18:30	  Tiistilän	  koulu	  

Showtanssi	  2006-‐2008
Tiistai
18:30-‐19:30	  Tiistilän	  koulu

Showtanssi	  2002-‐2005
Tiistai
19:30-‐20:30	  Tiistilän	  koulu

Baletti	  2009-‐2011
Keskiviikko
17-‐18	  Tiistilän	  koulu

Baletti	  2006-‐2008
Keskiviikko
18-‐19	  Tiistilän	  koulu

Voimistelu+monilaji	  2010-‐2011
Ma	  18-‐19	  Komeetan	  koulu
To	  17:30-‐18:30	  Niittykummun	  koulu

Voimistelu+monilaji	  2008-‐2009
ma	  19-‐20	  Komeetan	  koulu
Ke	  17-‐18	  Friisilän	  koulu

Wau!	  -‐kerho	  Tähtiniitty
Keskiviikko
12-‐12:45	  Tähtiniityn	  koulu

Wau!	  -‐kerho	  Saunalahti
Torstai
13:20-‐14:05	  Saunalahden	  koulu

Pilates	  1
Maanantai
19-‐20	  Friisilän	  koulu

Pilates	  2
Maanantai
20-‐21	  Friisilän	  koulu

Kuntojumppa
Maanantai
20-‐21	  Päivänkehrän	  koulu

Voimavanne/keppijumppa
Tiistai	  
19-‐20	  Komeetan	  koulu

Niska-‐selkä-‐jumppa
Tiistai
20-‐21	  Komeetan	  koulu

Dornbirn'19
Tiistai
18-‐19	  Espoon	  Steinerkoulu

Gymnaestrada´18
Tiistai
19-‐20	  Espoon	  Steinerkoulu

Aikuisten	  kuntoklubi
Keskiviikko
18:30-‐19:30	  Pirtti

Miesten	  kuntoklubi
Keskiviikko
19:30-‐21	  Pirtti

Aikuisbaletti
Keskiviikko
19-‐20	  Tiistilän	  koulu

Kuntojumppa
Torstai
19-‐20	  Komeetan	  koulu

Syvävenyttely
Torstai	  
20-‐21	  Komeetan	  koulu

Sunnuntai-‐jumppa
Sunnuntai
18.30-‐20	  Päivänkehrän	  koulu

Olénaiset	  1
Sunnuntai
18-‐19	  Kuitimäen	  koulu

Olénaiset	  2
Sunnuntai
19-‐20	  Kuitimäen	  koulu

Quut
Sunnuntai
20-‐21	  Kuitimäen	  koulu

Aikuisten	  RAJATON	  220	  €
Osallistu	  kaikille	  tunneille!	  

pl	  Olénaiset	  ja	  Quut

Olarin	  Voimistelijat
Harrasteryhmien	  kausiohjelma	  -‐	  syksy	  2017
VOIMISTELUKOULURYHMÄT	  1	  krt/vko,	  kausimaksu	  100-‐110	  €

2012-‐2002	  SYNTYNEET,	  kausimaksu	  110	  €

JÄSENMAKSUT	  2017
0-‐15	  v	  12	  €
yli	  15	  v	  24	  €

Jäsenmaksu	  on	  voimassa	  koko	  
kalenterivuoden.	  

Maksu	  sisältää	  Pohjolan	  
tapaturmavakuutuksen.

Olarin	  Voimistelijat	  ry	  OVO	  ●	  Alaportti	  4,	  02210	  Espoo	  (ma	  klo	  17-‐20,	  to	  klo	  9-‐12)	  ●	  p.	  0503019381	  ●	  toimisto@ovo.fi

TANSSITUNNIT	  JA	  LIIKKARIT,	  kausimaksu	  110	  €

AIKUISTEN	  TUNNIT,	  kausimaksu	  110	  €/	  yksi	  tunti	  tai	  220	  €/	  rajaton

PERHELIIKUNTA,	  kausimaksu	  50	  €/	  osallistuja	  ja	  2014-‐2013	  SYNTYNEET,	  kausimaksu	  100	  €

VOIMISTELUTUNNIT	  2	  krt/	  vko,	  kausimaksu	  200-‐220	  €

Aikuisten	  tuntien	  maksuvälineenä	  
käyvät	  myös	  Smartum	  saldo	  
ja	  liikuntasetelit,	  Eazybreak,	  

Virikesetelit	  sekä	  Sporttipassi.

MONILAJI	  +	  WAU-‐KERHOT

220	   €210	   €

Maksuton

+55	  € +55	  €

Maksuton

220	   €

210	   €

210	   €210	   €

200	   €

200	   € 200	   € 210	   €

200	   €

+55	  €


