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Virpi ja Dynamot, MM2002 Praha

Puheenjohtajan tervehdys 2006
Olarin Voimistelijat on 25-vuotiaana yksi Suomen parhaista liikuntaseuroista, joukkuevoimistelussa maailman paras. Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Wihurin OVOlle myöntämä Hyvä Seura
2006 -pääpalkinto antoi upean tunnustuksen koko seuralle hyvin tehdystä työstä.
OVOn koko 2000-luku on tähän asti ollut yhtä juhlaa – varsinkin kun sitä mitataan maailmanmestaruuksilla ja kilpailusaavutuksilla. Juhlavuotemme huipentui Dynamoiden neljänteen joukkuevoimistelun maailmanmestaruuteen, jota täydensi vielä toinen peräkkäinen
junioreiden mestaruus kansainvälisen lajiliiton IFAGG:in kilpailuissa. OVOn kilpatoiminta on
kasvanut 2000-luvulla sekä voimistelijoiden määrällä että saavutusten tasolla mitattuna.
Harrastustoiminnan osuus on pysynyt suunnilleen samalla tasolla, mutta ainakin lasten halu
tulla mukaan seuraan on noussut selvästi seuran kasvaneen julkisuuden ja näkyvyyden sekä
toiminnan korkean tason vuoksi.
Monelle meistä, ainakin minulle, ovolaisuus on mielenkiintoinen harrastus ja osa elämää.
Se merkitsee tavoitteellista työtä, kovaa yrittämistä ja tekemistä, oppimista ja kasvamista, ja
mikä parasta – tavoitteiden toteutumista.
Seura on kehittynyt ja sitä on kehitetty. Olemme monessa asiassa rohkeita, uskallamme
kokeilla ja onnistumme. Kiitos siitä kuuluu kaikille jäsenille, vapaaehtoistekijöille, ohjaajille,
valmentajille, ammattitaitoiselle johtokunnalle, nykyisin hallitukselle, ja lasten vanhemmille,
johtokuntalaisten puolisoille ja lapsille. Tästä kaikesta muodostuu kokonaisuutena seuratoiminta, jota kannattaa kehittää ja ylläpitää – OVOlaisuus, jota juhlimme, ja josta olemme ylpeitä.
Onnittelut kaikille OVOlaisille!

Virpi Virtanen
puheenjohtaja
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OVO tänään

Seuran tulevaisuus

Olarin Voimistelijat ry on yli tuhatjäseninen seura, joka tarjoaa monipuolisesti liikuntaa ja huippuvoimistelua – elämyksiä, iloa ja positiivista yhdessä tekemistä kaikenikäisille tytöille, pojille, naisille sekä miehille.
Harrasteryhmiä liikuttaa 42 ohjaajaa ja kilparyhmiä 36
valmentajaa. Päätoimisia valmentajia on yksi. Toimimme
pääsääntöisesti Etelä-Espoon alueen kouluilla sekä Tapiolan ja Espoonlahden urheiluhalleilla. Erilaisia harrasteryhmiä on tällä hetkellä 35 ja kilpajoukkueita 15. Lisäksi
seurassamme toimii lokakuussa 2004 perustettu OVOkilta, joka on tarkoitettu noin 10 vuotta Svolin seurojen
toiminnassa olleille jäsenille.
Menestyminen kilpaurheilussa kotimaassa ja ulkomailla
on lisännyt seuran näkyvyyttä mediassa ja samalla tuonut
uusia harrastajia ja kilpailijoita toimintaamme. Tavoitteenamme on taata lapsille ja nuorille erilaisia ryhmiä, joista
he voivat valita itselleen sopivan tavan harrastaa liikuntaa
ja kehittyä omien kykyjensä ja tavoitteidensa mukaisesti.
Määrätietoinen toimintamme on tuonut seuran hallituksen (aik. johtokunta) tueksi vahvan vapaaehtoisten seuratoimijajoukon, jonka arvokasta erityisosaamista olemme
voineet käyttää toiminnassamme hyväksi. Seuratoiminta
on muuttunut entistä ammattimaisemmaksi ja sitä vahvistamaan ja hallinnoimaan on palkattu oma sihteeri.
Toimintamme perustuu edelleen 25 vuotta sitten luotujen toiminta-ajatusten ja arvojen pohjalle. Niitä on ajanmukaistettu, ja samalla seuran sääntöjä on päivitetty tämän
vuoden aikana soveltuviksi seuraavalle kymmenvuotiskaudelle ja tuleville vuosikymmenille.

OVO on kasvanut 25 vuodessa olarilaisesta seurasta laadukkaaksi espoolaiseksi ja kansainvälisesti tunnetuksi
liikuntaseuraksi.
OVOn saama Hyvä Seura 2006 pääpalkinto osoittaa,
että seurassa ovat perusasiat kunnossa; harrastetoiminta, kilpatoiminta, tapahtumat, tukitoiminnot sekä ammattimainen seuran johtaminen. Olemme onnistuneet motivoimaan suuren joukon vanhempia antamaan osaamisensa
ja aikansa seuran käyttöön. Yhteiset arvot ja pelisäännöt
jäsentävät toimintaa. Uskomme vakaasti, että seuralla on
edessään nousujohtoisesti monia hyviä vuosikymmeniä.
Haluamme kehittää laadukasta harrasteliikuntaa kaiken
ikäisille espoolaisille ja tarjoamme monipuolisen tuntivalikoiman eri taito- ja tavoitetasoille. OVOsta löytyy terveyttä
edistävä harrastus kaiken ikäisille. Pääpaino on lasten- ja
nuorten liikunnassa ja kehityskohteena ovat eläkeläisten
liikuntapalvelut. Voimistelu parantaa lihaskoordinaatiota ja
tasapainoa, ja on siksi nousemassa muiden lajien oheisharjoittelumuodoksi. OVO hyödyntää osaamistaan ja tarjoaa ohjaajapalveluita muille espoolaisille seuroille ja lajeille kuten jalkapalloilijoille ja jääkiekkoilijoille. Tavoitteenamme on rakentaa OVOsta niin vahva brandi alueellisesti,
että jokainen liikuntapalveluita etsivä osaa hakeutua seuran kotisivuille.
Joukkuevoimistelussa OVOn 2000-luvun MM-saavutuksia on vaikea toistaa – huipennuksena neljä aikuisten
MM-kultamitalia, yksi MM-hopea, yksi MM-pronssi sekä
kaksi IFAGG:n juniorimestaruutta viidessä vuodessa. Joukkuevoimistelun taso on myös maailmalla mennyt huimasti
eteenpäin ja uusia maita osallistuu MM-kisoihin. Yhteinen
pyrkimyksemme onkin saada tämä esteettinen ja yleisöystävällinen laji olympialajiksi vuonna 2016. OVO on asettanut
tavoitteekseen, että näissä olympialaisissa on seuran edustus joko joukkuevoimistelussa tai rytmisessä voimistelussa.
Menestyminen edellyttää omaa liikuntahallia, jossa on tilaa
kasvavalle ohjaaja- ja valmentajakunnalle tehdä pitkäjänteisesti työtään. Panostamme myös ohjaaja-, valmentaja- ja
tuomarikoulutukseen. Tavoitteenamme on kilpatoiminnassa
saavuttaa sellainen kansainvälinen maine ja menestys, että
OVOsta tulee voimistelussa käsite.
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Strategia

OVOn jäsenedut

OVOn toiminnassa on tärkeää tarjota voimistelun harrastajille monipuolisia liikuntamahdollisuuksia siten, että voimisteluharrastus kehittyy ja syvenee henkilön elinkaaren
ja oman innostuksen mukaan.
Kilpatoiminnassa OVOn tavoitteena on kasvattaa uusia
joukkueita, jotka kykenevät nousemaan nuorten ja naisten maailman mestareiksi. Kolmivuotiskauden 2006-2008
tavoitteeksi on asetettu joukkuevoimistelussa mitali MMkilpailuissa ja IFAGG:n juniorimestaruuskilpailuissa sekä
rytmisessä voimistelussa joukkueen pääsy EM-kilpailuihin. Kotimaassa tavoitteena on saavuttaa joukkuevoimistelussa mitali kaikissa ikäsarjoissa, ja voittaa rytmisessä
voimistelussa SM-joukkuekultaa sekä päästä yksilöissä
SM-finaaliin.
Seuran vahvuutena ovat innovatiiviset koreografiat ja
esittämisen nautinto. Panostamme harrasteohjaajien
ja kilpavalmentajien ammattitaidon kehittämiseen sekä
omien valmentajien ja tuomareiden kasvattamiseen.
Käytämme apuna eri alojen osaajia: psyykkinen valmentaja, ortopedi, fysioterapeutti jne. ja rakennamme siten
toimivan tukiverkoston. Tilaongelmien ratkaisemiseksi
käynnistämme OVOn oman voimisteluhallihankkeen
kaupungin kanssa. Vanhempien vapaaehtoistyö ja seurajohdon aktiivisuus ovat keskeisiä eteenpäin vieviä voimia.
OVOn tapahtumissa on talkootöissä 200-300 vapaaehtoista vanhempaa. Kilpajoukkueiden vastuuvanhemmat
toimivat valmentajien apuna ja tukena sekä koordinoivat
vanhempien vapaaehtoistyötä.
Varainhankinnan lähteiksi etsitään pääyhteistyökumppaneita. OVOn järjestämät kilpailut ja tapahtumat toimivat
myös varainhankinnan lähteinä.

•
•
•
•
•

Liikunnan iloa ja elämyksiä kaiken ikää
Terveyttä edistävä harrastus
Määrätietoisella harjoittelulla huippusuorituksiin
Tuloksellista tiimityötä
Energiaa ja innovatiivisuutta

OVOn olemassaolon tarkoitus
Tarjoamme laadukasta liikuntaa ja huippuvoimistelua
– elämyksiä, iloa ja positiivista yhdessä tekemistä kaikenikäisille.
OVOn 10 vuoden megatavoitteet
Laadukas espoolainen ja kansainvälisesti tunnettu
liikuntaseura.
Edistämme toiminnallamme joukkuevoimistelun
pääsyä olympialajiksi.
OVOlla on edustus (joukkuevoimistelun/rytmisen
voimistelun) olympialaisissa vuonna 2016.
OVOn eloisa tulevaisuuden kuvaus
Tarjoamme liikuntaa eri ikä-, taito- ja tavoitetasoilla.
OVO on ykkösbrändi alueellisesti (top of mind).
Alueen muut urheiluseurat ostavat OVOlta palveluita.
Kansainvälisesti OVO on voimistelun Real Madrid.
OVOlla on oma liikuntakeskus sekä useita päätoimisia
ohjaajia ja kansainvälisesti tunnustettuja valmentajia ja
tuomareita.
Jäsenet ovat positiivisesti ylpeitä ovolaisuudestaan!
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MixDance 12–14 v.

Harrastetoiminta
Perusideana on tarjota lapsille, nuorille sekä aikuisille virikkeitä liikunnan maailmasta ja liikunnallista elämäntapaa.
Pienimmille lapsille ohjelmassa on aikuis-lapsi -musiikkiliikuntaa sekä satumusiikkiliikuntaa. Alle kouluikäiset
johdatetaan liikkumaan monipuolisesti lapsen motorisia
perustaitoja ja kehon hahmotusta harjoittaen. Tunneilla päästään tutustumaan liikkuen, laulaen ja kuunnellen
myös musiikin keskeisiin peruselementteihin. Tunneilla
voi aidosti aistia liikunnan ja musiikin luoman riemun. Iloa
synnyttää myös tuntien leikkimielisyys ja satumaailma.
Pikkurytmis- ja voimisteluryhmissä tuntiin kuuluu monipuolisia voimistelun perusharjoitteita: hyvän ryhdin
harjoittelemista, kävelyä, juoksuja, hyppelyitä, venytyksiä
sekä ketteryyttä kehittäviä osia leikkimielisesti toteutettuina. Välineistä on käytössä naru, jolla harjoitellaan erilaisia
hyppyjä, pyörityksiä ja pieniä heittoja ja irrotuksia. Ohjaajat
pyrkivät tunneilla kannustavaan ja iloiseen tunnelmaan.
Hyvät käytöstavat ja toisten huomioonottaminen kuuluvat
ilman muuta pikkurytmisten harjoituksiin. Osalle ryhmät
saattavat olla kipinä siirtyä myöhemmin kilparyhmiin.
Tenavaliikunta 4–7-vuotiaille on monipuolista tyttöjen ja
poikien liikuntaa, jossa on mukana myös erilaisia välineitä,
temppu- ja taitoratoja. Toiminta tukee lasten liikunnallista
kehitystä ja antaa hyvät perusvalmiudet mihin tahansa
liikunnalliseen harrastukseen.
8–13-vuotiaiden Urheilukoulussa opetellaan myös eri
yleisurheilulajeja, koripalloa, sählyä jne. Urheilukoululle
on myönnetty Nuoren Suomen Löydä Liikunta-tunnus.
Nuorten ryhmissä Mixdance ja Gymnastics and Dance

-tunneilla laitamme nuoret liikkumaan yhdistellen erilaisia tanssilajeja toisiinsa hyödyntäen viimeisimpien trendin mukaisia musiikkeja voimistelun perusliikkeitä unohtamatta. Hauskat tunnit ja vetävä musiikki saavat hyvän
mielen jokaiselle harrastajalle.
Aikuisryhmille pidämme kaikille jumpparyhmille sopivia, tehokkaita, mutta liikunnallisesti turvallisia tunteja.
Ohjaajamme kertovat tunnin kuluessa eri liikkeiden vaikutuksista lihaskunto- ja venytysosioissa. Heiltä voi kysyä myös liikkeitä erityistilanteisiin. Tunnin sisältöön voi
vaikuttaa antamalla toivomuksia ohjaajalle.

Harrasteohjaaja Hannele Kitunen
Kuka olet ja mitä teet Olarin Voimistelijoissa?
Olen Hannele Kitunen ja aloitin OVOssa pienten lasten ja
heidän vanhempiensa harrasteohjaajana vuonna 1992. Ryhmiä oli aluksi vain muutama, mutta viime vuosina ohjattavieni määrät ovat huomattavasti lisääntyneet. Tällä hetkellä
nuorimmat lapset ovat vuoden ikäisiä ja vanhimmat pieniä
koululaisia. Tuntieni keskeinen sisältö pohjautuu musiikkiin
ja sen ilmentämiseen kehossa ja liikkeessä.
Kerro liikunta-/ urheilutaustastasi ja siitä, miten päädyit
ohjaustyöhön?
Olen toiminut päätoimisena musiikkiliikunnan opettajana
jo kymmenen vuoden ajan oltuani sitä ennen liike-elämässä
myyntitöissä. En ole katunut alan vaihdosta, tunnen liikunnan todella omakseni. OVOn ohella toimin monen muun-
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Harrasteohjaaja Kirsi Laatikainen
Kuka olet ja mitä teet Olarin Voimistelijoissa?
Olen Kirsi Laatikainen, ja ohjaan tällä hetkellä OVOssa
tenavaliikuntaa 5–6-vuotiaille sekä urheilukoulua 8–12-vuotiaille. Ohjaajana olen ollut vuodesta 2001 alkaen. Näiden
edellä mainittujen ryhmien lisäksi olen OVOssa ohjannut
myös liikuntaleikkikoulua ja poikien temppujumppaa. Lisäksi olen toiminut OVOn johtokunnassa Nuori Suomi -vastaavana. Toin urheilukoulun OVOn tuotevalikoimaan vuonna
2002.

kin lasten musiikkia ja liikuntaa tarjoavan yhteisön kanssa.
Tähän uuteen ammattiin kouluttautuminen työn ohessa ei
aina ole ollut helppoa, mutta sitäkin palkitsevampaa. Niin
paljon olen tähän musiikkiliikuntaan hurahtanut, että jatkuvasti on jokin uusia virikkeitä ja oppeja antava kurssi joko
musiikin tai liikunnan alalta menossa. Eikä loppua näy! OVO
on kiitettävästi myös tukenut monia koulutushankkeitani.
Hauskin muistosi tähänastiselta uraltasi OVOssa?
Mieleenpainuvin ja sydäntä lämmittävin muisto tähänastisessa OVO-historiassani on varmaankin se, kuinka
eräs vaari tuli esiintymään OVOn näytökseen. – Vuosia
sitten kokoonnuimme ryhmäläisteni kanssa Tapiolan kulttuurikeskuksen aulassa illan esiintymistä varten. Paikalle
saapui myös vanhempi herrasmies, jota en koskaan ollut
tavannut. Hän sanoi tulevansa esiintymään illan näytökseen. Taisi minulla olla hieman hämmentynyt ilme ja suu
loksahti auki, jolloin mies sanoi olevansa erään pienen
tytön vaari ja samalla hän kaivoi lapun taskustaan. Tässä
minulla on tarkat ohjeet siitä mitä pitää tehdä, hän sanoi.
Ja niin tuli vaari komeasti esiintymään lapsenlapsensa
kanssa käymättä kertaakaan itse tunneilla. Tuo pieni tyttö
harrastaa liikuntaa ja esiintyy edelleenkin OVOn riveissä
– tosin jo kilparyhmän puolella. Vaarista tuli kuuluisa ja
tätä tarinaa olen kertonut monesti kannustaessani ryhmäläisiäni tulemaan näytöksiin. Vaikket itse pääsisikään,
niin tulkoon joku toinen aikuinen, jotta lapsi saisi kokea
esiintymisen kutkuttavan jännityksen ja ilon. Tulihan se
vaarikin!

Kerro liikunta-/ urheilutaustastasi ja siitä, miten päädyit
ohjaustyöhön?
Lapsena ja nuorena olin noin10 vuoden ajan kilpaurheilija yleisurheilun parissa. Päälajini oli 800 m juoksu ja seura Sonkajärven Pahka. Parina vuonna olin piirinmestari.
Myös hiihto kuului lajivalikoimaani.
Myöhemmin aikuisena, kun halusin tehdä muutakin
liikunnan saralla kuin vain itse kuntoilla tai kilpailla, tulin
tietoiseksi liikuntaleikkikoulusta ja sattumalta juuri silloin
OVO haki liikuntaleikkikouluun toista ohjaajaa.
Hauskin muistosi tähänastiselta uraltasi OVOssa?
En osaa tuota nimetä. Näiden reilun viiden vuoden aikana olen ohjannut yhteensä ainakin kuuden eri ohjaajan
kanssa, joten koen kaiken menneen ajan erittäin rikkaana
elämänvaiheena. Olen saanut vuosien varrella tutustua
niin moneen ohjaajaan, lapseen ja vanhempaan. Ja mitä
on vielä edessäpäin?
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OVOn kilpatoiminnan kehitys 2000-luvulla
OVOn menestys joukkuevoimistelussa ja rytmisessä voimistelussa on ollut 2000-luvulla huikaisevaa. Joukkuevoimistelussa OVO on maailman menestynein seura. Laji on
kehittynyt viime vuosina nopeasti ja uusia maita on tullut
mukaan MM-tasolle. Yhteinen tavoitteemme on saada joukkuevoimistelu olympialajiksi.

sarja) OVOn menestys antoi odottaa vuoteen 2003, jolloin
Alfat saivat välinemestaruuskilpailuissa 10–12-vuotiaiden
sarjassa hopeaa. Vuodesta 2004 tyttösarjojen mitalitaulukko onkin ollut OVOn mitalitulitusta laajalla rintamalla. Fotonit-joukkue on voittanut viisi kertaa peräkkäin ikäluokkansa
mestaruuden niin väline- kuin vapaaohjelmallaan. Ampeerit
ovat keränneet hopeamitaleita, Omegat yhden hopeamitalin ja Molekyylit yhden pronssimitalin. Vuosina 2001-kesäkuu 2006 OVO saavutti tyttökisoissa 13 varsinaista sijoitusmitalia. Vuodesta 2005 lähtien 10–12-vuotiaiden sarjassa on
palkittu kaikki parhaaseen ykköskategoriaan sijoitetut joukkueet. Näin palkittuja OVOn joukkueita ovat olleet Fosforit,
Molekyylit, Omegat ja Vegat. Näitä palkintosijanoteerauksia
on ollut kaikkiaan yhdeksän.

Joukkuevoimistelussa OVOlla on nykyisin 15 kilpajoukkuetta, joista nuorimpien joukkueiden tytöt ovat 7–8-vuotiaita
ja vanhimmat kilpailevat 16–18-vuotiaiden sarjassa. Kaksi
joukkuetta kilpailee harrastekilpasarjassa, jolloin tavoitetaso ja viikoittaisten harjoitusten määrä on pienempi kuin
varsinaisilla kilpajoukkueilla. Kilpavoimistelijat harjoittelevat
10–20 tuntia viikossa ja kilpakausien aikana huomattavasti
enemmän.
Dynamot-joukkue saavutti kaikkiaan neljä maailmanmestaruutta vuosina 2002–2004 ja 2006. Vuonna 2001 joukkue sai MM-pronssia. Dynamoiden piti jo lopettaa uransa
kolmanteen mestaruuteensa, mutta kotimaassa pidetyt
maailmanmestaruuskilpailut vuonna 2006 saivat osan tytöistä vielä kerran palaamaan kilpaareenalle. Joukkuetta
täydennettiin OVOn Elektronit-joukkueen tytöillä ja yhdellä
tytöllä OVOn juniorijoukkueesta Deltoista. Suomen lajiliiton
sääntöjen takia 15-vuotiaana hän oli liian nuori kilpailemaan
naisten Suomen mestaruudesta, mutta kansainvälisen lajiliiton IFAGG:n (International Federation Aesthetic Group
Gymnastics) sääntöjen mukaan kyllin vanha osallistumaan
maailmanmestaruuskilpailuihin.
Vuonna 2003 MM-hopeaa voittanut Elektronit-joukkue
sijoittui seuraavana vuonna alkukilpailuissa yhdeksänneksi,
mutta karsiutui finaalin kahden joukkueen maakiintiön vuoksi. Dynamoiden ja Elektronien menestyksen takana ovat
olleet valmentaja Anneli Laine-Näätänen sekä koreografi
Antton Laine.
Vuonna 2005 OVOa edusti MM-kilpailuissa 16–18-vuotiaiden tyttöjen joukkue Neutronit. Joukkue oli alkukilpailussa
kahdeksas, muttei maakiintiön takia päässyt finaaliin.
Myös kotimaassa OVO on menestynyt erinomaisesti. Kevään 2006 Suomen mestaruuskilpailuissa OVOn joukkueet
voittivat viisi jaetuista 12 mitalista.
Vuodesta 2001 toukokuuhun 2006 OVOn joukkueet keräsivät yli 14-vuotiaden tyttöjen SM-kilpailuissa yhteensä 29
mitalia eli yleensä mitalin kaikista sarjoista. Näistä 16 oli kultaisia. Dynamot veivät kultamitaleista kuusi, Elektronit viisi,
Alfat kaksi. Loput kolme kultamitalia jakoivat Deltat, Neutronit ja Protonit. Alkuvuosina mitalitaulukkoa hallitsivat Dynamot ja Elektronit, mutta vähitellen muiOVOn pitkäjänteinen
oma valmentajakoulutus sekä valmennustyö tyttösarjoissa
(alle 14 v.) alkoi näkyä SM-tasolla ja junioreiden kansainvälisissä kilpailuissa. Deltat, Alfat ja Ampeerit nousivat Suomen
juniorimaajoukkuerinkiin. Deltat voittivat kansainvälisen lajiliiton IFAGG:in ensimmäiset juniorimestaruuskilpailut (14–16vuotiaat) vuonna 2005. Alfat jatkoivat OVOn voittoputkea
vuonna 2006. Ampeerit pääsivät ensikertalaisina loppukilpailuun sijoittuen kuudensiksi.
Tyttösarjoissa (10–12-vuotiaiden sarja ja 12–14-vuotiaiden

Rytmisessä voimistelussa OVO keskittyy tällä hetkellä lapsiin ja nuoriin. 13-vuotiaat Fotonit voittivat keilajoukkueellaan junioreiden (13–15-vuotiaat) SM-hopeaa tänä vuonna.
Fotonit- ja Fosforit-tytöt ovat osallistuneet yksilöinä kansainvälisiin lasten ja nuorten rytmisen voimistelun kilpailuihin.
Moni OVOn tyttö on päässyt kahdeksan parhaan osanottajan kesken käytävään loppukilpailuun kovassa kansainvälisessä seurassa.
OVO on järjestänyt vuosina 2005 ja 2006 rytmisen voimistelun kansainvälisen lasten ja nuorten kilpailun OVO
Cupin. Toisessa OVO Cup -kilpailuissa oli osanottajia 14 eri
maasta ja 17 eri seurasta.
OVOn menestynein rytmisen voimistelun yksilö on ollut
Ksenija Akkonen, joka voitti Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuden vuonna 2002 ja sijoittui Euroopan mestaruuskilpailuissa 26. sijalle. Seuran juniori- ja seniorijoukkueet ovat
edustaneet Suomea rytmisen voimistelun EM- ja MM-kilpailuissa vuosina 1997–2001. Paras saavutus oli juniorijoukkueen 10. sija vuoden 1997 EM-kilpailuissa. Vuonna 2001
EM-kilpailuissa Elektronit sijoittuivat seniorimaajoukkueena
keilaohjelmallaan 10:ksi ja naru-pallo-ohjelmalla 14:ksi.
Valmennustyö OVOn menestys pohjautuu hyvään valmennustyöhön ja seuratoimintaan. Seuran johto on pystynyt
tuottamaan tarvittavat resurssit ja tukiverkoston valmentajien käyttöön. Seuran päävalmentajana toimii Anneli LaineNäätänen. Suomen valmentajat ry valitsi Annelin vuoden
naisjoukkuevalmentajaksi vuonna 2003 ja Dynamoiden neljännen maailmanmestaruuden jälkeen vuonna 2006.
Kymmenen vuoden aikana OVO on systemaattisesti panostanut omien valmentajien kouluttamiseen. Lopettaessaan
oman kilpauransa osa seuran kasvateista siirtyy OVOn
nuorempien joukkueiden tai harrasteryhmien apuohjaajiksi. Valmennus- ja ohjaajatyötä opetellaan käytännössä
kokeneen valmentajan ohjauksessa. Kullekin apuohjaajalle
ja valmentajalle laaditaan valmennus- ja koulutusohjelma,
johon sisältyy muun muassa valmentaja- ja tuomarikursseja
urheiluopistoilla. Kun apuohjaaja täyttää 18-vuotta, hän voi
saada oman kilpajoukkueen valmennettavakseen. OVOssa
työskentelee nykyisin valmentajina lähes 30 seuran omaa
kasvattia.
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SUN SVOLI – voimistelun suurtapahtuma

SUN SVOLI -voimistelun suurtapahtumaan Tampereella
9–11.6.2006 osallistui 11 000 aktiiviharrastajaa ja 15 000 päivittäistä kävijää ja katsojaa. Olarin Voimistelijat oli 140 voimistelijan voimin suurin tapahtumaan osallistunut seura.
Harrastusryhmistä oli mukana Meri Lähteenmäen johdolla 8–10-vuotiaiden voimisteluryhmä, joka osallistui ”Minne
tontut menevät kesäksi” -kenttänäytökseen (kuva kannessa). Naisten kenttänäytökseen ”Kerro kerro kuvastin” osallistui seitsemän OVOlaista. Kilpajoukkueista mukana olivat
Alfat, Ampeerit, Capellat, Deltat, Fosforit, Fotonit, Kromit,
Molekyylit, Omegat ja Vegat.
OVO näkyi kaikkialla monipuolisessa SUN SVOLI – tapahtumassa. Esiintymisiä oli Tampereen keskustaan pystytetyillä esiintymislavoilla, SUN SHINE -liikkeen loisto ja SUN
STARS -tähtiä estradilla näytöksissä sekä kenttänäytöksissä. Jos emme olleet esiintymässä niin sitten OVOn iloiset
voimistelijat sinisine edustusverryttelyasuineen ja T-paitoineen näkyivät runsaslukuisina Tampereen kaduilla.
Osana SUN SVOLI -tapahtumaa pidettiin kansainvälisen
lajiliiton IFAGG:n joukkuevoimistelun MM-kilpailut, johon
osallistui 26 joukkuetta 11 maasta. Kilpailu oli kansainvälisesti kovatasoinen, jännittävä ja elämyksellinen huippuurheilutapahtuma.
Suomen maajoukkue muodostui neljästä joukkueesta:
Olarin Voimistelijat/Dynamot, Tapiolan voimistelijat/Elegia,
Turun Naisvoimistelijat/Phantom ja Vantaan Voimisteluseura/Frida. Maailmanmestareiksi voimistelivat Dynamot Karita Mattilan tulkitsemaMyrskyluodon Maija -ohjelmallaan.
Valmennuksesta vastasi Anneli Laine-Näätänen ja huikeasta, koskettavasta koreografiasta Antton Laine.

MM-kilpailujen finaalissa Hakametsän hallin katsomo oli
täynnä ja tapahtuman suojelijan tasavallan presidentti Tarja
Halosen ojentaessa kultamitaleja Dynamoille riemuhuuto
oli sen mukaista. OVOn Dynamoita oli katsomassa 400
hengen suuruinen kannustusjoukko.
Koko tapahtuman kruunasi
SUN STARS – tähtiä estradilla
näytöksen päätösesitys, jossa
estradille viimeisenä nousivat Dynamot ja Antton Laine
– kukaan ei jäänyt kylmäksi
– tunnelma oli huikea ja esitys
palkittiin mahtavilla suosionosoituksilla koko katsomon
noustessa seisomaan.
Sari Haapala
SunSvoli -projektivastaava
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Dynamot-tarina

ja sijoittui kevään SM-kilpailuissa hopealle heti Lahjan
tyttöjen Panttereiden jälkeen. MM-kilpailuihin Viroon
Dynamot lähti ennen kaikkea hakemaan finaalipaikkaa,
mikä tarkoitti sijoittumista kahdeksan parhaan joukkoon
ja samalla joukkueen piti olla kahden parhaan suomalaisjoukkueen joukossa, jotta maakiintiön takia finaaliin
pääsy onnistuisi. Finaaliin pääsivät Pantterit ja Dynamot,
jotka molemmat yltivät myös MM-mitaleille. Dynamot
saavutti kilpailuissa OVOlle ensimmäisen MM-mitalin.
Pronssijoukkueessa voimisteli Eeva Oinonen, Jenni Reijonen, Helena Laavi, Liisa Loikas, Paula Thesleff, Sara
Törnqvist, Helena Kilpi ja Eeva Karjula.
Syksyllä ja jouluna 2001 joukkueen kokoonpanoon tuli
taas muutoksia ja vuoden 2002 MM-kisoihin lähdettiin
taas aivan uudella joukkueella ja tavoitteetkin oli asetettu
edellisvuotta korkeammalle. Belle-ohjelmalla Dynamot
saavutti SM-kultaa Panttereiden jäätyä hopealle. Juhannuksena joukkue voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa Prahassa. Kausi oli kaikin puolin onnistunut ja ikimuistoinen. Mestaruusjoukkueessa voimistelivat Hanna
Aalto, Helena Laavi, Liisa Loikas, Jenni Reijonen, Paula
Thesleff, Juuli Topp, Sara Törnqvist ja Tiina Virtanen.
Rankan kauden ja maailmanmestaruuden jälkeen lopettaminen oli vahvasti jokaisen tytön mielessä. Lokakuussa
SvoLi Games -kilpailun piti olla Dynamoiden viimeinen.
Toisin kävi. Veri veti jumppa-areenoille ja niinpä tytöt löysivät itsensä taas joululomalla leireilemästä Kisakalliosta
ja suunnittelemasta uutta ohjelmaa.
Seuraava kausi oli hieman edellistä mutkikkaampi.
Neljä kuukautta treenattu Sting -ohjelma pistettiin uuteen uskoon aluekilpailun jälkeen. Aikaa kansainväliseen
Tsekin kilpailuun oli vain kolme viikkoa. Kovalla treenauksella ja pitkällä pinnalla syntyi Bolero -musiikkiin vahva
kokonaisuus. Sekä valmentaja että tytöt yllättivät itsensä
voittamalla kilpailun Tsekissä. Päätös ohjelman vaihdosta oli ollut oikea. Loppukausi sujui nopeasti MM-kilpailuiden ollessa jo toukokuussa. Itävallan Grazista tuotiin
tuliaisina jo toiset MM-kultamitalit. OVOn menestystä
täydensi Elektroneiden MM-hopea. Vuoden 2003 mes-

Dynamot joukkueen historia alkaa keväästä 1996, jolloin
mustiin pitkiin pukuihin pukeutunut joukkue voimisteli
Kummisetä-musiikin tahdissa kevään Seinäjoen SM-kilpailuissa ja muistutti uudella tyylillään ”Moskovan Dynamoita”. Uusi Dynamot -joukkue sijoittui hienosti ensimmäistä kertaa SM-pronssille.
Olarin Voimistelijoiden 14–16-vuotiaiden joukkue sai valmentajakseen Anneli Laineen syksyllä 1995. Annelin kanssa valmennuksesta vastasivat myös Hanna Savolainen sekä
Jaana Asikainen. Ensimmäisenä Annelin valmentamana
kautena treenaus muuttui oleellisesti ja voimistelusta tuli
aiempia vuosia tavoitteellisempaa. Myös harjoittelumäärät
sekä harjoittelukulttuuri muuttuivat täysin.
Vuonna 1996 Dynamoissa voimisteli kahdeksan vuonna 1980–81 syntynyttä tyttöä, joista
moni on lopettanut kuitenkin ajan myötä. Ensimmäisen Suomen mestaruutensa Dynamot voitti keilaohjelmalla syksyllä 1996.
Dynamot-joukkue on aikojen saatossa
muuttunut moneen kertaan ja uusia tyttöjä on tullut mukaan vanhojen veteraanien rinnalle, kun eri joukkueita on yhdistetty keskenään. Ennen vuotta 2000 oli
koko Dynamot-joukkue vaarassa lopettaa,
kunnes uudelleen lajista innostuneet päättivät ryhtyä vielä kerran voimistelemaan yhdessä. Vanhoista voimistelijoista koottiin
syksyn 2000 SM-kilpailuihin naisten
keilajoukkue, jonka
jälkeen Atomit
ja Dynamot yhdistettiin yhdeksi
joukkueeksi.
Keväällä 2001 Dynamot haki MM-paikkaa uudistuneella
kokoonpanolla
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taruusjoukkueessa voimistelivat samat tytöt kuin edellisenä vuonna.
Anneli Laine-Näätänen ja Jaana Asikainen vastasivat yhdessä monet vuodet Dynamoiden valmennuksesta, kunnes Jaana siirtyi vetämään OVOn nousevaa juniorijoukkuetta Alfoja. Anneli on valmentanut sen jälkeen Dynamoita
yksin yhdessä muun tiimin kanssa.
Vielä kerta kiellon päälle – Dynamot päätti jatkaa vielä
kevään 2004. Vain Jenni puuttui edellisestä mestaruuskokoonpanosta. Il mio rifugio -ohjelma oli edellisvuosia
fyysisesti vaativampi. Sofian MM-kilpailut onnistuivat loistavasti ja kolmas maailmanmestaruus oli saavutettu.
Loppusyksystä 2004 Dynamot ja Elektronit yhdistettiin
esitysryhmäksi. Seuraavana keväänä ei kilpailtu ollenkaan
vaan harjoiteltiin esitysohjelmia ja pidettiin kuntoa yllä.
Pienenä haaveena oli jo tuolloin saada joukkue kasaan
Suomen MM-kilpailuihin 2006. Syyskuun lopussa 2005
Dynamot päätti sittenkin osallistua SM-välinemestaruuskilpailuihin. Välineeksi valittiin nauha ja Nightwish-ohjelma
pistettiin pikaisesti kasaan. Tuloksena oli SM-kultaa.
Vuosi 2006 aloitettiin leirillä Kisakalliossa. Teemana tänä
vuonna oli Myrskyluodon Maijan tarinaan rakennettu kokonaisuus. Joukkueen kokoonpano vaihteli alkukaudesta
jonkun verran, mutta vakiintui helmikuun lopussa. Joukkueessa voimisteli tyttöjä Dynamoista, Elektroneista ja yksi
Deltoista. Aiempiin kausiin verrattuna uusina harjoituksina
oli mukana tanssia sekä psyykkistä valmennusta. Kauden
aikana kuvattiin myös YLE:lle Dynamot-dokumentti, jota
näytettiin TV2:ssa kesäkuun aikana. Kausi oli loukkaantumisia täynnä ja osallistuminen Etelä-Suomen aluekilpailuihin jouduttiin perumaan. Kaikki kuitenkin loksahti
viimein paikoilleen ja toukokuussa Turun SM-kilpailuista
saatiin kotiin tuomisiksi kultamitalit. Maailmancupin kilpailuvoitto Espanjassakin lupasi hyvää tulevaan. Vaikea kevät
huipentui kotikilpailuihin Tampereelle Hakametsän jäähalliin, jossa neljättä maailmanmestaruutta oli todistamassa
7000 katsojaa. Joukkueessa voimistelivat Hanna Aalto,
Maijastiina Koskimies, Aino Niittylä, Joanna Savolainen,
Iida Taari, Paula Thesleff ja Sara Törnqvist.

Dynamot kiittävät kaikkia osallisia näistä ikimuistoisista
vuosista. Kiitettäviä on lukuisia ja siksi on vaikea mainita
jokaista erikseen;
Suurin kiitos kuuluu rakkaalle valmentajallemme Annelille.
Kiitos, kun olet jaksanut valmentaa, kannustaa, puhua, ymmärtää ja kestää meitä kaikki nämä vuodet. Olet pitänyt
huolen, että usko säilyi. Ilman ammattimaista valmennusta
ja perfektionisti-luonnettasi emme olisi päässeet tavoitteeseemme. Annelin kova koulu on käyty ja valmistuimme siitä
kiitettävin arvosanoin. Kiitos!
Erityinen kiitos kuuluu Anttonille, joka rakensi ohjelmille
tarinan ja kasvot. Ilman Anttonia emme olisi mitään. Annoit meille tunteen, että pystymme ylittämään itsemme.
Kiitos!
Jammu, kiitos ihanista vuosista. Olet ollut korvaamaton
apu. Erityisesti balettituntien henkinen merkitys on ollut
suuri.
Kaiken tämän on tehnyt mahdolliseksi Olarin Voimistelijoiden uskomaton taustatiimi, joka on sinnikkyydellään ja uskomattomalla motivaatiollaan antanut meille eväät ja kaiken
mahdollisen ulkopuolisen tuen. Kiitos myös perheillemme,
että olette jaksaneet kannustaa meitä tässä.
Kiitos sponsoreille, Lumenelle, Voglialle,
Kalevala Korulle, Europcarille, Samsungille
ja Elcoteqille. Tukenne on ollut korvaamaton.
Suuri kiitos kuuluu myös yleisölle.
Te loitte tunnelman ja annoitte meille
lopullisen halun onnistua. Dynamot
eivät olisi Dynamot ilman teitä.
Kiitos!

11

Anneli Laine-Näätänen – Mestareiden tekijä

kuva Pekka Karhunen 2004

Kotkalaissyntyinen Anneli päätyi voimistelun pariin isosiskonsa Ninan innostamana jo 5-vuotiaana. Kaksi vuotta
myöhemmin hän osallistui ensimmäisiin kilpailuihinsa.
Siitä lähtien hän voimisteli muun muassa rytmisessä
voimistelussa MM-tasolla joukkuekilpailussa. Anneli oli
myös mukana voittamassa kultaa joukkuevoimistelun ensimmäisissä SM-kilpailuissa Kotkan Kisailijoiden riveissä.
Muutto pääkaupunkiseudulle tuli ajankohtaiseksi, kun
Annelia pitkään valmentanut Pulmu Puonti siirtyi liiton
palvelukseen Helsinkiin. Lupaava voimistelu-ura päättyi
kuitenkin vuonna 1994 Annelin ollessa vasta 20-vuotias.
Tuolloin hän oli saavuttanut jo paljon. Edessä olisivat olleet
Olympialaiset.
”Olin suomenmestaruustasolla toisena. Olympialaisiin
pääseminen olisi edellyttänyt, että Suomen mestarin olisi
pitänyt loukkaantua. Se oli hyvin epätodennäköistä. Päätin,
että voimistelu sai jäädä. Elämään piti saada muutakin kuin
urheilua.”
Seuraavana syksynä Anneli houkuteltiin valmentamaan
Olariin joukkuetta, nykyisiä Dynamoita, joka olisi jäänyt ilman valmentajaa. Tytöt olivat 10–14-vuotiaita ja voimistelleet jo pitkään.
”Jos en olisi suostunut pyyntöön ryhtyä valmentamaan,
Dynamot olisivat joutuneet lopettamaan. Tulo seuraan
tuntui oikealta ratkaisulta. Saan opettaa sitä, mitä tunnen
osaavani.”
Anneli innostui valmentamisesta ja koki sen omakseen.
Hän suoritti ammattivalmentajatutkinnon Vierumäellä
vuonna 1998. Päätoimisena valmentajana Anneli on toiminut Olarin Voimistelijoissa jo vuodesta 1999.
”Valmennan, koska haluan tarjota tytöille mahdollisuuden
oppia, kehittyä ja nauttia voimistelusta.”
Nykyisin Annelilla on valmennuksessaan kolme joukkuetta, ja hän auttaa muitakin joukkueita siinä ohella. Hänen
valmennuksessaan ovat olleet rytmisen voimistelun yksilövoimistelijoista muun muassa Juuli Topp ja Ksenija Akkonen. Joukkueista mainetta ovat niittäneet Atomit ja Elektronit sekä viime vuosien huippujoukkue Dynamot. Annelin
valmennettavat ovat edustaneet Suomea kansainvälisellä
tasolla ja voittaneet useita Suomen mestaruuksia.
Anneli on valittu Espoon vuoden valmentajaksi vuosina
1999, 2001 ja 2002, Suomen Valmentajat ry:n vuoden joukkuelajien naisvalmentajaksi 2003 ja 2006 sekä Svolin vuoden valmentajaksi 2002, 2003, 2004 ja 2006. Marjo Matikainen-Kahlström -mitali myönnettiin Annelille vuonna 2000
ja Espoo-mitali vuonna 2004. Tunnustuksien takana ovat
ennen kaikkea Dynamot-joukkueen maailmanmestaruudet.
Joukkuevoimistelun ensimmäisissä MM-kilpailuissa vuonna 2000 Atomit sijoittui upeasti alkukilpailujen neljänneksi. Dynamot toi pronssia Tallinnasta 2001. Kultakanta alkoi
Tshekissä v. 2002 ja jatkui Itävallassa 2003 sekä Bulgariassa
2004. Vuoden 2006 kesäkuussa Dynamot saavutti Annelin
johdolla neljännen maailmanmestaruutensa Tampereella.
Valmentajana Annelin ammattitaidosta kertoo se, että
vaikka tytöt ovat vaihtuneetkin vuosien mittaan, niin menestystä on tullut aina.

Dynamot, Elektronit ja Anneli keväällä 2004, Hanna Aalto,
Helena Laavi, Liisa Loikas, Paula Thesleff, Juuli Topp, Sara
Törnqvist ja Tiina Virtanen, Aino Niittylä, Katja Noponen,
Maijastiina Koskimies, Anna Kurkela, Christina Mavrakis,
Joanna Savolainen ja Essi Raitio.
”Valmentaja tekee pitkälti joukkueen. Ryhmä pitää ensin
saada toimimaan keskenään ja motivoida sitten huippusuorituksiin.”
Annelin perhe joutuu joustamaan äidin työn takia melkoisesti. Kilpailukaudella saattaa mennä montakin viikonloppua putkeen, jolloin hän ei pysty olemaan kotona. Menestykselläkin on hintansa. Anneli on kuitenkin koettanut
pitää tiukasti kiinni yhdestä vapaapäivästä viikon aikana, se
on pakollista jaksamisen kannalta. Aviomies sekä 5-vuotias
tytär Annika ja vuoden ikäinen Aleksi ovat kuitenkin ykkössijalla Annelin sydämessä.
”Olen oppinut, että onni ei tule maailmanmestaruuksista,
vaan niiden tekemisestä ja ihmisistä siinä ympärillä. Ehkä
minusta on tullut vähitellen pehmeämpi valmentaja. Perhe
ja lapset ovat opettaneet taipuisammaksi.”
Vahvuudekseen Anneli nimeää oman persoonansa ja
periksiantamattomuutensa sekä temperamenttisuutensa.
Heikkoudekseen hän taas sanoo oman heittäytymisensä
ja sen, että on usein liikaa tunteella mukana. Toisaalta juuri
empaattisuus tekee Annelista Annelin. Valmentajan joka
ymmärtää tyttöjä ja tietää milloin mistäkin narusta vetää.
”Minusta on ihanaa, kun kokee, että voi auttaa tyttöjä
kehittymään ja kokemaan hienoja onnistumisen ja yhdessäolon hetkiä. On myös mukavaa, kun voi nähdä oman työnsä
tuloksia. Pidän tunteesta jonka saa, kun tekee paljon työtä
yhteisen tavoitteen eteen ja saavuttaa sen.”
”Vaikeinta valmentamisessa on se, että siihen menee
niin paljon aikaa ja energiaa, ettei aina omalle perheelle
riitä niin paljon aikaa kuin toivoisi.”
Anneli sanoo hyvän voimistelijan olevan urheilija, joka tekee nöyrästi työtä, ja jonka tavoite on itsensä kehittäminen
aina paremmaksi ja paremmaksi voimistelijaksi. Hän on urheilija, joka osaa nauttia normaalista arjen harjoituksesta.
Anneli on valmennettavilleen roolimalli ja kunnioitettu
auktoriteetti. Valmentaja, jonka taitoa ja päätöksiä ei kyseenalaisteta. Tytöt luottavat häneen.
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OVOn kilpajoukkueet syksyllä 2006
Deltat – Joukkuevoimistelu 16-18 v.
Elina Ikonen, Neea Kettunen, Anna-Liisa Kupiainen,
Anni Lehtonen, Anni Lindström, Tuuli Saarnio,
Julia Salonen, Iida Taari, Veera Vilo
Valmennus: Anneli Laine-Näätänen,
Laura Närhi, Jenni Reijonen
Syksyn koreografia: Antton Laine
Joukkueen saavutuksia:
2004 SM-välinemestaruuskilpailut (14–16 v.) 1. sija
2005 SM-kilpailut (14–16 v.) 2. sija
2005 IFAGG:n juniorimestaruuskilpailut, Plzen (14–16 v.) 1.
2005 SM-välinemestaruuskilpailut (14-16 v.) 2. sija
2006 World Cup I, Tallinna (16–18 v.) 5. sija
2006 SM-kilpailut (16–18 v.) 3. sija
2006 World Cup IV, Svoli Games, Helsinki (16–18 v.) 4.

Alfat – Joukkuevoimistelu 14 –16 v.
Venla Haverinen, Ida Henritius, Veera Kuusinen,
Maria Lerssi, Mia Paatsalo, Laura Pohjanen, Mila Tanttu
Valmennus: Jaana Asikainen, Hanna Asikainen,
Veera Hurmalainen
Baletti: Mikael Aaltonen
Syksyn koreografia: Hanna Asikainen
Joukkueen saavutuksia:
2005 Czech Open, Kansainvälinen kilpailu, juniorit 1. sija
2005 TUL:n avoin kilpailu, väline 1. sija
2005 Suomen SM-välinemestaruuskilpailut 1. sija
2006 IFAGG Junior Championships,Tallinna 1. sija
2006 Czech Open, Kansainvälinen kilpailu, juniorit 1. sija
2006 Primavera Cup, Kansainvälinen kilpailu, juniorit 1. sija
2006 Suomen mestaruuskilpailut 1. sija
2006 TUL:n avoimet välinemestaruuskilpailut, vapaa 1. sija

Ampeerit – Joukkuevoimistelu 14–16 v.
Kiira Haapala, Laura Hakulinen, Sara Ikäheimo,
Fanny Klang, Iida Laitinen, Reetta Linnala,
Nea Nevalainen, Krista Nummila, Mirva-Leea Palola,
Veera Poutanen, Annina Ruhtila, Nana Tanttu,
Marianne Vikkula, Karoliina Wälkkilä
Valmennus: Liisa Loikas, Heli Katajamäki, Anna Hassinen
Baletti: Mikael Aaltonen
Syksyn koreografia: Liisa Loikas, Heli Katajamäki
Joukkueen saavutuksia:
2006 IFAGG Junior Championships,Tallinna 6. sija
2006 Suomen mestaruuskilpailut, vapaa 5. sija
2006 Viiden lajin kilpailut, väline, Tampere 1. sija
2006 TUL:n välinemestaruuskilpailut 2. sija
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OVOn kilpajoukkueet syksyllä 2006
Kromit – Joukkuevoimistelu 14–16 v.
Ella Launonen, Mira Lerssi, Tessa Mannonen,
Ida Muhonen, Katariina Paulamäki, Katri Pöllänen,
Taru Ristola, Pia-Mari Stenholm, Oona Wahlsten
Valmennus: Hanna Jokinen, Alli Laitinen,
Veera Hurmalainen
Syksyn koreografia: Veera Hurmalainen
Joukkueen saavutuksia:
2006 Caribia Cup, vapaa 5. sija
2006 Cailap Cup, väline 5. sija
2006 Viiden lajin kilpailut, väline, Tampere, 3. sija
2006 TUL:n avoimet välinemestaruuskilpailut, 3. sija

Fotonit – Joukkuevoimistelu 12–14 v.
Rytminen voimistelu yksilö ja joukkue
Jenna Alavahtola, Kata Hollström, Villiina Ikäheimo,
Venla Korventausta, Pauliina Lauri, Noora Pohjanen,
Rebecca Sutton, Johanna Vikkula, Sanna Virtanen,
Sara Välimaa
Valmennus: Anneli Laine-Näätänen, Anna Halonen,
Paula Thesleff
Baletti: Katja Borodulin, (Bine Vesterinen)
Syksyn koreografia: Antton Laine
Rytmisen koreografiat: Svetlana Kujumdzieva,
Antton Laine, Mariana Vasileva
Joukkueen saavutuksia:
2005 Tyttöjen mestaruuskilpailut, vapaa 1. sija
2005 Svolin välinemestaruuskilpailut, 1. sija
2006 Tyttöjen mestaruuskilpailut, vapaa 1. sija
2006 Viiden lajin kilpailut, väline, Tampere, 1. sija
Rytminen voimistelu, joukkue:
2006 Rytmisen voimistelun joukkue, SM-juniorit 2. sija
2006 Kansalliset luokkanousukilpailujen mitalisijoja:
Johanna Vikkula, Pauliina Lauri, Jenna Alavahtola,
Rebecca Sutton, Noora Pohjanen
Rytminen voimistelu, yksilöt
2006 Rebecca Sutton, Espanjan Albacete, vanne 3. sija
2006 OVO Cup, Johanna Vikkula, vanne 4. sija
Lisäksi useita sijoituksia rytmisen
luokkanousukilpailuissa.
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Molekyylit – Joukkuevoimistelu 12–14 v.
Anniina Hautamäki, Laura Isopoussu, Julia Jalli, Sabine
Jansson, Grete Karelsohn, Wilma Lepola, Aino Pöytäniemi,
Sandra Suomela, Pinja Wahlsten, Iisa Korhonen
Valmennus: Jenni Reijonen, Justiina Huhtakangas,
Helena Kilpi, Pia Rimpiläinen – Baletti: Katja Borodulin
Syksyn koreografia: Anneli Laine-Näätänen, Jenni Reijonen
Joukkueen saavutuksia 10–12 v.
2005 Kalev Cup, Tallinna 2. sija
2005 Tyttöjen mestaruuskilpailut, vapaa 1. kategoria
2005 Cailap Cup, väline, Turku, 1. sija
2005 Svolin välinemestaruuskilpailut 2. kategoria
Joukkueen saavutuksia 12–14 v.
2006 Czech Open, 1. sija
2006 Tyttöjen mestaruuskilpailut, vapaa, 3. sija
2006 Viiden lajin kilpailut, väline, Tampere, 1. kategoria
Omegat – Joukkuevoimistelu 12–14 v.
Tiina Akkanen, Anni Antola, Nora Granlund, Helmi Hytti
Julia Kinnunen, Julia Mäki ,Heidi Pietiläinen,
Maija-Ilona Pekkanen, Kira Soini, Lilli Tavaststjerna
Valmennus: Niina Varonen, Piia Hyyryläinen
Baletti: Suvi Helo, Fatima Witick
Syksyn koreografia: Niina Varonen ja Piia Hyyryläinen
Joukkueen saavutuksia 10–12 v.
2005 Turku Cup, vapaa 2. kategoria
2005 Mustan kissan Cup, vapaa 1. kategoria
2005 Tyttöjen mestaruuskilpailut, vapaa 1. kategoria
2005 Cailap Cup, väline 1. kategoria
2005 Svolin välinemestaruuskilpailut 1. kategoria
Joukkueen saavutuksia 12–14 v.
2006 Kalev Cup,Tallinna, vapaa 4. sija
2006 Mustan kissan cup, vapaa 1. kategoria
2006 Tyttöjen mestaruuskilpailut, vapaa 4. sija
Vegat – Joukkuevoimistelu 12–14 v
Emilia Jokinen, Heljä Jääskeläinen, Pihla Jääskeläinen,
Laura Lavikainen, Jenna Leskinen, Aino Maaranta,
Jasmin Mahlberg, Jenni Siivonen, Fanny Hagan
Valmennus ja syksyn koreografia: Veera Hurmalainen,
Lina Munsterhjelm, Elli Trontti
Baletti: Laura Yrttimaa
Joukkueen saavutuksia 10–12 v.
2005 Kalev Cup, vapaa, Tallinna 5. sija
2005 Mustan kissan Cup, vapaa 1. kategoria
2005 Tyttöjen mestaruuskilpailut, vapaa 1. kategoria
2005 Svolin välinemestaruuskilpailut 1. kategoria
Joukkueen saavutuksia 12–14 v.
2006 Cailap Cup, välineohjelma, Turku 2. kategoria
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OVOn kilpajoukkueet syksyllä 2006
Fosforit – Joukkuevoimistelu 10–12 v.
Rytminen voimistelu, yksilö ja joukkue
Lisa From, Karla Haapala, Pauliina Hietarinne, Kati Kaario
Ronja Laaksonen, Elisa Lehtonen, Laura Mettinen,
Jenny Pennanen, Ida Tasa, Pinja Tikkanen, Lotta Virtanen
Valmennus: Anneli Laine-Näätänen,
Elina Savolainen, Paula Thesleff
Syksyn koreografia Antton Laine
Rytmisen koreografiat: Svetlana Kujumdzieva,
Antton Laine, Mariana Vasileva
Joukkuevoimistelun saavutuksia:
2005 Tyttöjen mestaruuskilpailut, vapaa 1. kategoria
2005 Svolin välinemestaruuskilpailut 1. kategoria
2006 Tyttöjen mestaruuskilpailut, vapaa 1. kategoria
Rytmisen voimistelun yksilökilpailut:
Kati Kaario voitti sarjansa Espanjassa 8.–9.9.2006 rytmisen voimistelun kansainvälisissä kilpailuissa. Lisäksi useita sijoituksia eri tytöillä rytmisen luokkanousukilpailuissa.

Capellat – Joukkuevoimistelu 10–12 v.
Noona Jantunen, Nora Lahtinen, Lotta Lehtonen
Viivi Länsmans, Ida Petälä, Inka Valtakari
Anni Vakkila, Saana Vartiainen
Valmennus: Jenni Mäki, Emma Viskari, Tiina Virtanen
Baletti: Laura Yrttimaa
Syksyn koreografia: Jenni Mäki, Emma Viskari,
Tiina Virtanen, Anneli Laine-Näätänen
Joukkueen saavutuksia:
2006 Caribia Cup 3. kategoria
2006 Tyttöjen mestaruuskilpailut, vapaa 2. kategoria
2006 Viiden laijin kilpailut, väline, Tampere 2. kategoria

Kvantit ja Kvarkit – Joukkuevoimistelu 8–10 v.
Ashma, Christa, Elena, Elisa, Emilia, Enya, Heta, Hilppa,
Ida, Julia, Jutta, Kati, Linnea, Lotta, Maria, Milla, Oona,
Riina, Ronja, Salli, Sofia
Valmennus: Susan Salmela, Sina Westerberg,
Pihla Raevaara
Syksyn koreografia: Susan Salmela, Sina Westerberg,
Elina Savolainen
Joukkue osallistuu erilaisiin asematapahtumiin
tavoitteena tehdä siisti ja iloinen suoritus jokaisella
asemalla sekä kehittää joukkuehenkeä.
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Magneetit – Joukkuevoimistelu 8–10 v.
Rytminen voimistelu – 2. luokka
Essi Antila, Laura From, Eriikka Hilli,
Laura Hirvonen, Janina Klang, Jatta Leskinen,
Siiri Länsmans, Marianna Malkamäki,
Vilhelmiina Moilanen, Julia Selänne,
Noora Tirkkonen, Oona Vanhatalo
Valmennus: Elina Savolainen,
Joanna Savolainen, Anna Kurkela
Baletti: Laura Yrttimaa
Syksyn koreografia: Elina Savolainen
Joukkueen tavoittena on oppia pallon välinetekniikkaa, kehittää fyysisiä ominaisuuksia
ja lajitaitoja, osallistua pallo-ohjelmalla
asematapahtumiin sekä kilpailla rytmisessä
voimistelussa yksilönä ensimmäistä kertaa.

Siriukset – Joukkuevoimistelu 7–8 v.
Linn Af Björkesten, Emma Alberdi, Jenny Eklund,
Henni Haavistola, Leila Kaajasalo, Irina Khanoukaeva,
Iida Kurkilahti, Sanni Lehto, Tilda Metsola,
Nea Neuvonen, Veera Vainiola, Ella Virkkunen,
Doris Virtanen
Valmennus ja koreografia: Pia Jukarainen, Sanna Taanila
Tavoitteena on asematapahtumissa ja OVO-näytöksessä
onnistuneiden suoritusten tekeminen. Joukkue onnistui
vanneohjelmallaan syksyn ensimmäisessä asematapahtumassa Vihdissä.

Orionit – Joukkuevoimistelu 6–7 v.
Aino Aaltonen, Pernilla Böckerman,
Sara Gustafsson, Jenni Halme,
Lucia Hotti, Siri Höylä, Siiri Joroinen,
Meri Kallio, Viola Kumpulainen,
Heini Lahtinen, Aino Lehto,
Rita Lehtojuuri, Jutta Lepomäki,
Siiri Leppälä, Celina Mangs,
Sara Marttinen, Nette Neuvonen,
Ellen Nordenswan, Hilla Pietiläinen,
Jenny Repo, Lotta Soini, Tia Tasa
Valmennus: Liisa Loikas,
Pia Rimpiläinen
Syksyn koreografia: Liisa Loikas
Joukkue on perustettu syksyllä 2006
ja se osallistuu asematapahtumiin,
seuran näytöksiin ja tavoitteena on
esiintyminen iloisella mielellä.

17

OVO – ansiomerkit ja ohjaajamerkit 2006
Ansiomerkit
Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n alaisuudessa toimii noin
400 seuraa, joissa on yhteensä noin133 000 jäsentä. Svoli
on Suomen suurin aikuisten ja toiseksi suurin lasten ja
nuorten liikuttajajärjestö -kilpailulajeina; joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, miesten telinevoimistelu, naisten telinevoimistelu, näytösvoimistelu, rytminen voimistelu ja
trampoliinivoimistelu.
Svolin ansiomerkkijärjestelmä perustuu pistelaskuun,
jossa huomioidaan FSG:n (Finlands Svenska Gymnastigförbund), SNLL:n (Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto), SVL:n (Suomen voimisteluliitto) ja TUL:n (Työväen urheiluliitto) voimistelujaostojen ja naistoimikuntien, seura-,
alue- tai liittotason johto- ja vapaaehtoistehtävissä sekä
valtakunnallisissa liikunnan luottamustehtävissä Svolin
edustajana toimiminen. Käytännössä 1 vuosi em. tehtävissä vastaa yhtä pistettä.

Seuran ohjaajat – ansiomerkit
Svolin ohjaajamerkkeja jaetaan kiitoksena pitkästä
ohjaustyöstä liikunnan parissa.
Kultainen ohjaajamerkki timantilla, 25 vuotta
Kultainen ohjaajamerkki, 15 vuotta
Hopeinen ohjaajamerkki, 10 vuotta
Pronssinen ohjaajamerkki, 5 vuotta
HOPEA
Hanna Asikainen
Jaana Asikainen
Hannele Kitunen
Anneli Laine-Näätänen
Liisa Loikas
PRONSSI
Hanna Aalto
Veera Hurmalainen
Piia Hyyryläinen
Hanna Jokinen
Pia Jukarainen
Kirsi Laatikainen
Laura Närhi
Jenni Reijonen
Elina Savolainen
Joanna Savolainen
Niina Varonen
Tiina Virtanen

Ansiomerkit
Suuri ansiomerkki, 60 pistettä
Kultainen ansiomerkki timantilla, 40 pistettä
Kultainen ansiomerkki, 20 pistettä
Hopeinen ansiomerkki, 10 pistettä
Pronssinen ansiomerkki, 5 pistettä
Olarin Voimistelijat ry:n 25-vuotisjuhlan kunniaksi
olemme anoneet ja saaneet aktiivijäsenillemme
sekä ohjaajillemme seuraavat ansiomerkit.
Seuran aktiivijäsenet – ansiomerkit
KULTAINEN ANSIOMERKKI TIMANTEIN
Soile Asikainen
KULTA
Heimo Nummela
Virpi Virtanen
HOPEA
Kirsti Karlsson
PRONSSI
Leena-Kaisa Laitinen
Leena Lehtonen
Päivi Paatsalo
Helen Savolainen

www.svoli.fi
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OVOn kunniajäsenet ja palkitsemiskriteerit
Kaisa Snell
– seuran ensimmäinen puheenjohtaja ja perustajajäsen,
puheenjohtajana vuosina 1981–1985, merkittävä vaikuttaja
seuran toiminnan käynnistymisvaiheessa

Erja Raitio
– vahva uudistaja; seuran nimen vaihdos Olarin Naisvoimistelijat ry:stä Olarin Voimistelijat ry:ksi, liikuntapalvelujen
tarjoaminen myös pojille ja miehille, OVOn ulkoisen ilmeen
uudistaminen mm. OVO-logo, kilpa-asut

Soile Asikainen
– seuran puheenjohtajana 1985–1991, suunnitelmallisen
ja tavoitteellisen toiminnan kehittäjä, kilpatoiminnan vahva
kehittäminen ja seuran yhteyksien vahvistaminen lajiliittoon

Maija Mavrakis
– merkittävällä panoksella rakentanut ja kehittänyt yhteistyötä median kanssa, mikä on tuonut vahvaa näkyvyyttä
seuralle, joukkuevoimistelulle ja rytmiselle voimistelulla

Marjut Lilius
– seuran puheenjohtajana 1992–1996, harrastepuolen kehittäjä

Antton Laine
– koreografi maailmanmestareiden tekijänä, vahva osa
OVOn kansainvälistä menestystä monen kilpajoukkueen
sekä yksilön takana

Piia Murtoniemi-Uusitalo
– seuran kilpavoimistelun ensimmäinen valmentaja, joka
merkittävällä panoksella loi vahvan perustan seuran kilpatoiminnalle
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Vuosi 1981
Olarin Naisvoimistelijat ry

Ensimmäinen puheenjohtaja,
Kaisa Snell, muistelee ONV:n e

Olarin Naisvoimistelijat perustettiin 5.3.1981 alueen asukkaiden omasta aloitteesta. Alueella ei ollut tarjota tytöille
ja naisille omia harrasteseuroja liikunnan puitteissa ja siksi
painostus seuran perustamiselle oli kova.

Muutin vuoden 1980 keväällä Olariin ja sain ensimmäisen lapseni elokuussa. Syksyllä mieheni huomasi Länsiväylässä ilmoituksen, jossa Tapiolan Naisvoimistelijat
kutsuivat naisvoimistelusta innostuneita olarilaisia keskustelemaan naisvoimistelutoiminnan aloittamisesta Olarissa. Mieheni arveli, että voisin kaivata äitiyslomallani
jotain kodin ulkopuolista toimintaa ja hän näytti minulle
ilmoituksen. Yllyttämistä ei tarvittu, lähdin heti mukaan.
Halusin voimistella ja halusin toimia urheiluseurassa.

Ote vuoden 1981 toimintakertomuksesta:
Ajatus naisvoimisteluseuran tarpeellisuudesta Espoon
Olariin syntyi vähitellen, liikuntapalveluissa todettujen
puutteiden perusteella. Eniten kaivattiin tytöille ohjattua
voimistelua. Olarilaiset kävivät aluksi neuvotteluja Tapiolan Naisvoimistelijat ry:n kanssa; ajatuksena oli perustaa
tämän seuran paikallisosasto Olariin. Tapiolalaiset eivät
kuitenkaan suhtautuneet asiaan kovinkaan innostuneesti,
joten päätettiin perustaa oma seura.
Olarin Naisvoimistelijat ry:n perustava kokous pidettiin
Olarin kuntosalin tiloissa 5.3.1981. Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä vuonna 81 oli yhteensä 337, joista alle 15vuotiaita oli 201.
Voimistelutoiminta aloitettiin syksyllä 1981 yhdeksällä
jumpparyhmällä ja jäseniä oli yhteensä 337. Toiminnalle oli
kova kysyntä ja alkuaikona oli puutetta tarpeeksi suurista
voimistelutilioista. Pari vuotta myöhemmin jäsenten määrä oli jo kaksinkertaistunut ja Kuitinmäen yläasteen valmistuttua salitilannekin helpottui. Ohjaajatilannetta parannettiin kouluttamalla seuran omista tytöistä tulevia ohjaajia.
Tämä on jatkunut näihin päiviin asti ja jatkuu edelleen.

ONV:n alku
Tapiolan Naisvoimistelijoiden johdolla pidettiin palaveri
toiminnan aloittamisesta Olarissa. Meitä olarilaisia oli paikalla jonkun verran, en muista keitä. Tapiolalaiset lähtivät
heti liikkeelle siitä ajatuksesta, että he eivät aio laajentaa
toimintaansa Olariin. He innostivat meitä olarilaisia perustamaan oman seuran. Ja mehän sytyimme ajatukselle.
Valmistelimme asioita muutaman kuukauden ja olimme
valmiit perustamaan seuran.
Perustamiskokous
Olarin Naisvoimistelijat ry:n perustamiskokous pidettiin
5.3.1981 Olarin Liikuntakeskuksessa (Yläportti 4). Osanottajia kokouksessa oli 15. Minut valittiin seuran puheenjohtajaksi ja johtokunnan jäseniksi Kirsti Karlsson, Hilkka
Molarius, Arja Sarola, Brita Schüller, Marja-Leena Widsten ja Hellevi Wirta. Itse en suureksi pettymyksekseni
päässyt mukaan seuran perustavaan kokoukseen, vaikka olin ollut kovasti mukana kokouksen valmisteluissa.
Makasin kotona 40 asteen kuumeessa – muistan kuinka
harmitti.

Toiminta-ajatus
Kolmannen toimintavuoden aikana vakiinnutettiin seuran
toimintaa ja tulevaisuutta. Luotiin seuran toiminta-ajatus:
ONV:n toiminta-ajatuksena on antaa mahdollisimman monelle olarilaiselle naiselle ja tytölle mahdollisuus harrastaa
naisvoimistelua mielensä virkistämiseksi ja kuntonsa kohottamiseksi sekä taata lahjakkaammille ja innokkaammille kehitysmahdollisuudet valiovoimistelun tasolle.
Samalla todettiin, että ONV on naisvoimistelun erikoisseura, ohjelmassa ei ole muita urheilumuotoja.
Seura keskittyy niihin naisvoimistelun muotoihin jotka
ovat SNLL:n (Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto)
ohjelmassa. Aikuisjäsenten toiminta on kuntoliikuntaa.
Tyttöjen voimis-telussa pyritään tason jatkuvaan nostamiseen siten, että seuralla on valiovoimisteluryhmät,
jotka pystyvät esiintymään ja kilpailemaan piiri- ja valtakunnan tasolla.

Asiantuntemusta
Ensimmäiseen johtokuntaan oli siunaantunut sopivasti
asiantuntemusta eri aloilta. Kirsti Karlsson ja Brita Schüller
olivat liikunnan ammattilaisia. Kirsti Karlsson työskenteli
kaupungin liikuntatoimistossa – suhteet kaupunkiin ja tiedonkulku molempiin suuntiin olivat järjestyksessä. Kirsti
oli myöskin pitkän linjan naisvoimistelija ja ohjasi monet
vuodet seuramme tyttöryhmiä. Brita Schüller oli ohjaajana
kaupungin kuntosalilla Olarissa ja oli jo sieltä tuttu meille
monille.
Brita Schüller oli luova ja pirteä persoona. Hän veti seurassa jytäjumppatunteja aikuisille naisille. Hänen tuntinsa
eivät olleet totisia eivätkä ryppyotsaisia.
Marja-Leena Widstenillä oli Olarissa oma mainostoimistonsa ja hänen ammattitaitonsa oli kullan arvoista. Hän
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ensimmäisiä vuosia
Halusimme toimintamme olevan suunnitelmallista, tavoitteellista ja hallittua. Olimme innokkaita ja toimintamme
kasvoi jatkuvasti. Toiminta antoi meille iloa ja tunsimme
onnistuvamme yhdessä.

vastasi tiedotuksesta, esitteiden tekemisestä ja seuran
lehdestä rautaisella ammattitaidollaan.
Hellevi Wirta oli paras opiskelutoverini Kauppakorkeasta ja
hän hoiti seuran talouden ja tilinpidon pätevästi.
Hilkka Molarius oli ensimmäinen sihteerimme.
Arja Sarola oli Ruomelanraitilla sijainneen ruokakaupan
omistaja ja ikään kuin edusti johtokunnassamme paikallista elinkeinoelämää.

Vahvuudet
Syksyllä 1983 pidetyn suunnittelupäivän muistiinpanoihin kirjatut heikkoudet kertovat, että huolta alkuvuosina
aiheutti suuri salivuorojen tarve. Jouduimme toimimaan
monilla kouluilla ja pienissä saleissa emmekä saaneet niin
paljon vuoroja kuin olisimme halunneet.
Iloisia olimme silloin ammattitaitoisista ohjaa-jista, suuresta jäsenmäärästä, hyvästä taloustilanteesta ja siitä, ettei meillä ollut mitään entisiä rasitteita – ei toiminnassa
eikä henkilösuhteissa. Uutena seurana meillä oli suuri
luomisen ja kokeilemisen ilo. Olari oli mukava paikka toimia, koska kaikki toiminta tapahtui aika pienellä alueella
ja suuresta väkimäärästä oli melko helppo löytää ihmisiä
erilaisiin tehtäviin.

Muuta toimintaa
Halusimme rakentaa toimivan urheiluseuran, jolla oli liikuntatuntien lisäksi myös muuta toimintaa. Järjestimme joulujuhlia ja kevätnäytöksiä heti alusta lähtien. Teimme yhteisiä
kevätretkiä ja retkiä voimistelunäytöksiin. Osallistuimme
innolla erilaisiin koulutuksiin. Laitoimme tyttöjä leireille ja
myöskin kilpailuihin heti, kun he olivat siihen taidollisesti valmiita. Teetimme seuralle omat jumppapuvut ja collegeasut.
Asujen perusväri oli vaaleansininen. Ensimmäinen oma kesäleiri tytöille pidettiin 1985.
Halusimme suuntautua ulospäin ja olla mukana kaikessa
mahdollisessa heti alusta lähtien. Emme tunteneet missään vaiheessa itseämme uusiksi ja aroiksi, vaan uskoimme seuramme vahvuuteen ja kehitykseen.

Ohjaajat
Kirsti Karlssonin ja Brita Schüllerin lisäksi ensimmäisten
vuosien ohjaajista ovat jääneet mieleeni erityisesti Maija
Rajala, Anneli Puodinketo-Puotila, Minna-Liisa Niva-Aarnio
ja Piia Murtoniemi. Kaikki pitkän linjan naisvoimistelijoita
ja liikunnanharrastajia, jotka rakensivat innokkaasti seuran
tulevaisuutta.

Talous
Ensimmäisten vuosien tilinpäätökset kertovat, että toiminta lähti taloudellisesti käyntiin ihan mukavasti. Jäseniä
tuli heti niin paljon, että jäsenmaksuilla saatiin katetuksi
suurin osa menoista. Loppu rahoista saatiin kaupungin
toiminta-avustuksena ja pienellä mainosten myynnillä.
Ensimmäiset vuodet olivat kaikki voitollisia, joten raha ei
ollut esteenä toiminnan luomisessa.
Ohjaajille päätettiin heti alusta pitäen maksaa palkkioita, mikä ei ollut vielä 80-luvulla kovin tavallista urheiluseuroissa. Ajattelimme, että palkkioiden maksamisen
avulla meidän olisi helpompi saada ohjaajia riveihimme.
Eikä se näin jälkikäteen ajatellen kohtuuttoman vaikeata
ollutkaan.

Puheenjohtajuuteni päättyi
Jätin ONV:n puheenjohtajan tehtävät vuoden 1985 lopulla
kun muutin 3-lapsiseksi kasvaneen perheeni kanssa Kotkaan. Halusin muuttaa takaisin kotipaikkakunnalleni, mutta jäin kaihoisasti kaipaamaan ONV:n toimintaa ja ihmisiä.
ONV oli rikastuttanut suunnattomasti Olarissa viettämiäni
vuosia. Olin saanut toimia mukavien ihmisten ja mieluisten
asioiden parissa. Seuran toiminta oli kasvanut ja kehittynyt
koko ajan – muistini mukaan seuran jäsenmäärä oli lähtiessäni noin 600–700.
Olarista lähdön jälkeen olen mielenkiinnolla ja tyydytyksellä seurannut tiedotusvälineistä sekä SVUL:n suurkisoissa ja muissa tapahtumissa Olarin Naisvoimistelijoiden
saavutuksia. Olen voinut olla ylpeä entisestä seurastani.
Kaikki muistoni Olarin Naisvoimistelijoiden toiminnasta
ovat myönteisiä. Teimme asioita nuoruuden innolla ja hyvässä yhteishengessä.
Kun lähtiessäni luovutin puheenjohtajuuden Soile Asikaiselle, tunsin jättäväni seuran hyviin käsiin.

Toimintasuunnitelma
Pian seuran perustamisen jälkeen saimme johtokuntaan
Soile Asikaisen, josta myöhemmin tuli seuran puheenjohtaja. Hänen järjestelmällisyytensä ja suunnitelmallisuutensa ansiosta teimme seurallemme keskipitkän tähtäyksen
toimintasuunnitelman vuosille 1984-1986. Asetimme
tavoitteet, määrittelimme avainalueet, teimme selkeän
tehtävänjaon toimihenkilöille ja toimenkuvat valiokunnille.
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1995 Olarin voimistelijat ry – ote 20-vuotisjulkaisusta
mutta voimme yhdessä tehden saavuttaa arvokkaita tavoitteita.
Urheiluseuran ongelma on yhdistää tavoitteellinen kilpaurheilu ja harrastustoiminta. Olen aina pitänyt siitä, että
kynnys Olarin voimistelijoihin ei ole korkea. Ei ole sekuntikelloja, mittanauhoja tai maaleja. Kaikki ovat tervetulleita
ja kaikentasoisille voimistelijoille löytyy oma ryhmänsä.
Mutta myös niille, jotka haluavat harjoittaa voimistelutaitonsa huippuunsa.

Toiminta-ajatuksen perusteet ovat säilyneet nykypäiviin
saakka. Maaliskuussa 1995 Olarin Naisvoimistelijat ry
vaihtoi nimensä Olarin voimistelijat ry:ksi. Nimenvaihdoksen syynä oli toiminnan laajentaminen myös pojille
ja miehille.
Nimenmuutosprojekti alkoi keväällä 1994 ja Jäsentiedotteessa 3/94 pyydettiin jäseniä ehdottamaan seuralle
uusi nimi. 2.5. mennessä ehdotuksia oli tullut 37, joista
hylättyjä oli 3. Ehdotukset käsiteltiin ylimääräisessä kokouksessa 5.5.1994, jolloin valittiin nimi Olarin voimistelijat
ry (OVO). Nimiehdotukset Olarin Royal, Olarin Kisajumppaajat (OKJ), Olarin Jumppa, Olarin Jumppaajat ry ja Olarin Voimisteluseura saivat myös paljon ääniä.
Uuden nimen lisäksi seura sai myös uuden, nykyisen
merkkinsä, jonka suunnitteli Erkki Poutiainen. Uudessa
merkissä saatiin hyvin esiin sekä seuran uusi nimilyhenne
että liikunnan ja liikkeen kuvaus. Väreiksi valittiin kirkkaan
sininen valkoisella pohjalla.
Erja Raition avustuksella tilattiin samalla uudella merkillä
varustetut kirjelomakkeet ja -kuoret, T-paidat ja verryttelypuvut sekä seuran uusi lippu. 2.5.1995 pidettiin uuden
lipun naulaustilaisuus Olarin lukiossa ja 5.5. lippu vihittiin
yli 10-vuotiaiden kevätnäytöksessä Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola-salissa.

Seuran toiminnan tarkoitus ja
toteuttaminen
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta
yhdistyksen toiminta-alueella siten, että mahdollisimman
moni yhdistyksen jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Seuran toiminnan kannalta on tärkeätä toiminnan jatkuvuus ja tietyn tason saavuttaminen ja sen ylläpito. Tämän
saavuttamiseksi seuran toiminnalle määriteltiin seuraavat
toimenpiteet:
1.
voimistelu-, urheilu- ja muiden
liikuntaharjoitusten sekä koulutus- ja kilpailutilaisuuksien järjestäminen,
2. tarvittavien välineiden ja materiaalien
hankkiminen,
3. näytöksien, juhlien ja muiden vastaavien
tapahtumien järjestäminen,
4. vaikuttaminen kotipaikkasuunnitteluun
ehdotuksin ja kannanotoin,
5. tiedotus- ja suhdetoiminnan hoitaminen.

Ote pastori Pekka Saaraisen puheesta
OVO:n lipun vihkiäisissä 5.5.1995
Hyvät ystävät! Olarin voimistelijat on saanut täksi kaudeksi uuden lipun, joka vihitään käyttöön tässä juhlassa. Olen
iloinen, että minut kutsuttiin vihkimään tätä lippua, sillä
olen saanut myös itse olla tyttäreni välityksellä mukana
seuran toiminnassa ja näissä esityksissä kolmen vuoden
ajan.
Arkinen elämä muuttuu alati ja me sen mukana. Tämän muuttuvan elämän keskellä tarvitsemme pysyviä
muuttumattomia arvoja, jotka näyttävät meille monien
kysymysten keskellä oikeaa suuntaa. Lippu merkitsee
tunnustautumista ja sitoutumista tärkeisiin yhteisiin asioihin, aatteisiin ja päämääriin.
Lippu kokoaa yhteen. Voimme ylpeinä kulkea oman
lipun alla ja erottua omaksi joukoksi. Mutta lippu liittää
myös suuriin kokonaisuuksiin. Huomaamme oman lippumme vieressä muita samankaltaisia lippuja ja ihmisiä,
joilla on samanlaisia päämääriä. Voimme olla tukemassa ja
kannustamassa heitä yhteiseen tavoitteeseen.
Voimisteluseurassa jos missään tiedetään yhteistyön
tärkeys. Tärkeintä eivät ole henkilökohtaiset kunniasijat,

Samalla seuran toiminta-ajatukseksi
vakiinnutettiin
Olarin voimistelijat ry on Espoossa Olarin ja Matinkylän
alueilla toimiva liikuntaseura, jonka toiminta-ajatuksena on
tarjota alueensa henkilöille kunto-, harraste- ja kilpavoimistelua mielen virkistämiseksi ja kunnon kohottamiseksi
sekä taata kehitysmahdolllisuudet valio- ja huippuvoimistelun tasolle.
Seuran jäsenmäärä on myös vakiintunut tähän päivään
mennessä yli 800 jäseneen.
SNLL / SVoLi
Olarin voimistelijat on yksi Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLi ry:n suurimmista jäsenseuroista ja kuuluu
myös Suomen Voimisteluliittoon (SVL). SVoLi on Suomen
Liikunta ja Urheilun (SLU) toiseksi suurin lajiliitto. Jäsen-
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seuroja SVoLi:ssa on 432 ja niissä liikkuu noin 200.000
jäsentä.
Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton (SNLL) eli vuodesta 1994 SVoLi:n tuki kehittäjänä ja kouluttajana on ollut
seurallemme erittäin tärkeää.
Lähes koko toimintansa ajan Olarin voimistelijoiden
edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti SNLL:n ja SVoLi:n
Helsingin piirin ja myöhemmin Etelä-Suomen alueen toimintaan. Lisäksi jo vuosia seuramme edustajat ovat olleet
mukana SVoLi:n eri työryhmissä, kehittämisprojekteissa ja
hallitustyöskentelyssä sekä Team Rhythmic lajiryhmässä.
Myös seuramme valmentajat ovat aktiivisia osallistujia SVoLi:n valmentajaseminaareihin ja tuomarikoulutukseen sekä
kilpailujen tuomarointiin.
Osallistumalla olemme saaneet mahdollisuuden vaikuttaa liiton, oman alueemme ja lajin kehittämiseen osana
seuratoimintaa. Samalla olemme saaneet arvokasta tietoa ja oppia oman seuramme kehittämiseen.

Aktiivinen jäsenistö
Toimiakseen seura tarvitsee vankan jäsenistön. OVOn jäsenistä suurin osa on harrastevoimistelijoita. Kilpailumenestys on kautta aikojen tuonut tunnettuutta seuran toiminnalle ja sen myötä myös uusia innokkaita harrastajia.
Seuran johtokunta
Alusta alkaen seuran johtokunta on toiminut vapaaehtoisvoimin. Seuratoiminta ei edellytä ammattiosaamista,
mutta tarvitsee monenlaisia osaajia ja pitkäjänteisiä tekijöitä. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni seuran
aikuisjäsen mukaan toimimaan seuran hyväksi. Työssä
opittuja asioita voi hyödyntää tämän harrastuksen parissa
ja päinvastoin. Harrastetoiminta myös antaa enemmän
kuin ottaa.
Valmentajat ja ohjaajat – toiminnan tuki
Seuratoiminnassa tarvitaan vahvoja ohjaajia ja valmentajia. Olarin Voimistelijat kehittää ohjaajaresursseja jatkuvasti. Suuri osa ohjaajista ja valmentajista on saatu
seuran omista voimistelijoista. Heitä koulutetaan pääosin Svolin monipuolisilla kursseilla.
Jokainen valmentaja ja ohjaaja on OVOn toiminnassa yhtä
tärkeä. Toiset ovat toimintansa aikana niittäneet enemmän
huomiota ja tunnustusta, mutta kokonaisuudessaan seuran
tunnit eivät olisi hoituneet ilman kaikkien ohjaajien panosta. Hyvät ohjaajat takaavat jäsenien osallistumisen seuran
toimintaan nyt ja tulevaisuudessa.

Espoon kaupunki
Seuran toiminnan käynnistymisestä lähtien Espoon kaupunki on ollut Olarin voimistelijoiden tärkein yhteistyökumppani ja tukija.
Pääosa seuramme tunneista pidetään Olarin alueen
kouluilla. Alun muutamasta viikkotunnista tuntien määrä
on vuosien myötä lisääntynyt kymmeniin. Myös urheiluhallien käyttö on laajamittaista.
Salivuorojen jakaminen seurojen tarpeiden mukaisesti
Espoon eri urheiluseurojen kesken on koulujen rehtoreille, liikunta- ja kouluvirastolle iso urakka. Lukuisia soittoja
on soiteltu, mutta hyvässä yhteistyössä koulujen ja urheiluhallien salivuorot on aina saatu sovittua.
Espoon kaupungin rahallinen tuki valmentaja- ja seuraavustusten muodossa on seuran talouden kannalta ollut
aina ensiarvoisen tärkeä.
Sinettiseura
Keväällä 1998 Olarin voimistelijat ry:lle myönnettiin Nuoren Suomen sinetti, mikä kertoo seuramme laadukkaasta
toiminnasta lasten ja nuorten liikunnan alalla. SVoLi:n jäsenseuroista vain noin 20:lle on myönnetty sinetti tunnustukseksi tavoitteellisesta lapsi- ja nuorisotyöstä.
Nuori Suomi korostaa Sinettiseuratoiminnassa monipuolisuutta. Tarkoituksena on, että seura ottaa vastaan
erilaisia tavoitteita omaavia lapsia ja nuoria. Seurassamme
tämä toteutuu erinomaisesti, tarjoammehan toimintaa
sekä kilpa- että harrastelijatasolla monin erilaisin ryhmin.
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Puheenjohtajat
1981–2006
Karin Almark, 1999–2000
Karinin tie OVOssa alkoi kesäjumppien pitämisellä 1996.
Samana vuonna hän aloitti aikuisten ja seniorien tuntien
ohjaamisen ja lopulta hän päätyi loppuvuodesta 1997
OVOn johtokuntaan SVoLi 2000-projektin projektivastaavaksi suorittaen samanaikaisesti oppisopimuksella
Liikuntahallintotutkinnon Vierumäen urheiluopistossa
1997–1998.
Karinin puheenjohtajakauden tavoitteena oli harrastepuolen kehittäminen. Tämä tavoite liittyi kiinteästi myös
SVoLi 2000 -projektiin. Projektin myötä hän oli mukana
SVoLi 2000 -projektin johtoryhmässä.

Kaisa Snell, 1981–1985
Perustaja ja ensimmäinen puheenjohtaja! Kaisa oli määrätietoinen, rauhallinen, toiset huomioon ottava ja aktiivinen
puheenjohtaja.
Soile Asikainen, 1986–1991
Olarin Naisvoimistelijoiden suunnitelmallinen kehittäjä!
Hänen aktiivinen osallistuminen SNLL/ SVoLi:n toimintaan
Etelä-Suomen alueen edustajana eri elimissä useiden
vuosien ajan on jättänyt ONV:n toimintaan lähtemättömät jäljet. Erityisesti hän on ollut mukana kehittämässä,
järjestämässä ja toteuttamassa ONV:n kilpailutoimintaa
useiden vuosien ajan ja hänen aikanaan aloitettiin myös
sponsorien etsintä kilpailutoiminnan tukemiseksi.

Virpi Virtanen, 2001–2006
Mukaansa tempaava tehopakkaus ja innostava organisaattori! Virpi on ollut mukana johtokunnassa vuodesta
1994, ensin varapuheenjohtajana vastuualueenaan kilpailutoiminta, jonka hän peri Soile Asikaiselta. Puheenjohtajana Virpi on toiminut vuodesta 2001.
Hänen aikanaan seuran toimintaa on kehitetty määrätietoisesti. Ohjaajia on kannustettu vastuullisuuteen ja
johtokunta on saanut kokeilla rajojaan ja onnistua. Verkostoituminen ja sponsoritoiminta ovat vahvistuneet huomattavasti.
OVOn kilpailutoiminta on kehittynyt nykyisiin mittoihinsa ja saavuttanut kansainvälisen tason niin joukkuevoimistelussa kuin rytmisen voimistelun puolella.

Marjut Lilius, 1992–1996
Harrastepuolen kehittäjä! Hänen aikanaan harrastepuolen
tunteja lisättiin, miehet tulivat mukaan toimintaan. Marjut
aloitti erilaiset projektit, kuten Skidikantti- ja Kiintonainen
-projektit. Marjut kehitti myös järjestelmällisesti muutosta Olarin Naisvoimistelijoista Olarin voimistelijoihin Soile
Asikaisen aloittaman työn pohjalta.
Pauliina Lampinen/ Virpi Virtanen, 1997
Pauliina oli OVOn aktiivisen pirteä ohjaaja, joka ehti toimia
puheenjohtajana vain puoli vuotta. Pauliina jätti puheenjohtajan tehtävät varapuheenjohtajana toimineelle Virpi
Virtaselle lähtiessään miehensä mukana ulkomaille.
Heimo Nummela, 1998
Ensimmäinen mies OVOn johtokunnassa, OVOn puheenjohtajana sekä Svolin hallituksessa! “Hemppa” oli aktiivisesti mukana perustamassa miesryhmää – klubia – mikä
sai myös miehet mukaan liikkumaan. Hemppa on toiminut Svolin hallituksen jäsenenä ja markkinointityöryhmän
puheenjohtajana.
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Jaana ja Hanna Asikainen
seuran kasvatit, voimistelijat ja valmentajat
Nuoresta iästämme huolimatta taidamme olla jo ”OVOveteraaneja”. Olemme onnistuneet toimimaan seurassa
monessa hommassa; satujumppaa, voimistelua, kilpailemista, esiintymistä, valmentamista, puhelinneuvontaa
puheenjohtajan pikku sihteereinä, satujumppatäteilyä,
tuomarointia, näytöksissä kuuluttamista, kisojen järjestämistä, seuran lobbaamista, JV-puolen (joukkuvevoimistelu) vastuunkantamista, rahankeruuta, pukujen ompelua,
musiikin miksaamista… Seuramme tarjoaa ilmeisesti
mahdollisuuden kaikkeen, kyse on vain omasta halusta
ja innosta. Niin ja tietty merkitys on myös vanhempien
tuella – kolmen k:n sääntöä ”kuljeta, kustanna, kannusta”
on ainakin meillä toteutettu tinkimättä. Kiitos!
Seuran perustamisesta lähtien ONV ja OVO on ollut
kotiseuramme. Jaanan ura alkoi satujumpassa viisivuotiaana, mutta siskonsa ei ymmärtänyt ikärajoja ja yritti
väkisin mukaan jumppaamaan alaikäisenä. Nykylasten
onneksi OVOssa on tänä päivänä jo vauvajumppaakin. Satujumpan kautta voimistelu-uramme kulki tyttöryhmiin ja
kilpajoukkueisiin. Voimisteluharrastus antoi meille upeita
tilaisuuksia esiintymisiin ja kilpailemiseen niin koti- kuin
ulkomaillakin. Joukkuelajina voimistelu toi myös yhteishenkeä ja ystäviä.
Voimistelu OVOssa kasvatti meitä myös valmentajiksi
ja valmentamisen myötä seuran merkitys tukijana kasvoi.
OVO on antanut loistavat mahdollisuudet valmentamiseen ja omaan kehittymiseen. Koulutukseen on panostettu ja valmentajien on annettu oppia ottamaan vastuuta
niin valmennuksesta kuin seuratoiminnastakin. Kilpapuolella seuran kilpailuvastaava Virpi ja valmentajatiimiläiset
tukevat toisiaan ja auttavat saavuttamaan hyvät tulokset.
Joukkuehenki näkyy myös valmentajissa.
Kuuden valmentajavuoden aikana sekä laji että onneksi
myös omat valmennustaidot ovat kehittyneet. Meillä on

molemmilla nyt valmennetta-vana kokeneita voimistelijoita ja pikkutyttöjä. Vanhimmat joukkueidemme voimistelijoista ovat jo mukana valmentajatiimissämme. On hienoa
katsoa kun oman joukkueen tytöt haluavat jatkaa OVOssa
valmentajina. Aivan kuin me ja omat vanhat valmentajammekin olemme tehneet.
Koko kilpailutoiminnan seurassa aloitti valmentajamme
Piia Murtoniemi. Hän loi laajan pohjan niin kilpailemiselle
kuin esiintymisellekin. Piian upeat ideat ja ohjelmat veivät
meidät esiintymään vanhainkodista armeijaan ja kirkosta yökerhoon. Hänen aktiivisuutensa ansiosta keräsimme kokemuksia voimistelemalla Ruotsissa, Hollannissa,
Saksassa ja Turkissa asti. Musiikin ammattilaisena Piia oli
mestari yhdistämään sävelet ja liikkeet. Meille kahdelle
hän oli myös kärsivällinen pianonsoiton opettaja.
Piian lisäksi seurastamme löytyy toinenkin kilpavalmennuksen kehittäjä ja lajin eteenpäin viejä. Anneli
Laine siirtyi oman voimistelu-uransa jälkeen Olariin vastaamaan rytmisen voimistelun valmennuksesta. Anneli on alusta asti ollut täydellä sydämellä mukana myös
joukkuevoimistelussa. Hän on opettanut kaikille seuran
nykyisille valmentajille oman tinkimättömän tapansa
tähdätä täydellisyyteen. Tuloksia on syntynyt ja mestaruuksia saavutettu. OVO on saanut julkisuutta ja noussut
yhdeksi Suomen arvostetuimmaksi seuraksi voimistelupiireissä.
Nousu huipulle ei olisi onnistunut ilman toimivaa taustatukea. Tasokkaan toiminnan jatkuvuuden takaavat oman
seuran voimistelijoiden kasvattaminen ja kouluttaminen
ohjaajiksi ja valmentajiksi, aktiivinen johtokunta, monipuolinen liikuntatarjonta ja hyvä fiilis tunneilla – nämä tekevät
harrastuksesta nautinnollisen. Kun harrastaminen ja toimiminen OVOssa on kivaa, siitä tulee elämäntapa. Näin
kävi meille, toivottavasti myös monille muillekin.

Jaana

Hanna
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1981–1982

Olarin Naisvoimistelijoiden liikuntatunnit
aloitettiin syksyllä 1981. Ryhmiä oli aluksi kymmenen – satujumppaa, tyttöjen
ryhmiä, aikuisten kuntovoimistelua sekä
jazztanssia. Jäseniä oli heti ensimmäisenä
syksynä 340, joista noin 200 alle 15-vuotiaita.
Olarissa ei ollut kovin paljon tarjontaa lasten ja
nuorten harrastustoiminnassa, joten seuran oli helppo
saada jäseniä riveihinsä. Seuraavina vuosina perustettiin ryhmiä mm. naisten jytäjumpalle, äiti-lapsivoimistelulle sekä tyttöjen rytmiliikunnalle. Seuran ensimmäisiä ohjaajia olivat mm. Kirsti Karlsson, Brita Schüller,
Maija Rajala, Anneli Puodinketo-Puotila, Minna-Liisa NivaAarnio ja Piia Murtoniemi.
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Painopistealueeksi seuramme toiminnassa
valittiin heti alussa tyttöjen voimistelu. Tavoitteeksi asetettiin 15–20-vuotiaiden valiovoimisteluryhmä sekä 12–15 -vuotiaiden tasokas
ryhmä, jotka pystyisivät esiintymään ja kilpailemaan piiri- ja valtakunnallisella tasolla.
Joulujuhlia ja kevätnäytöksiä järjestettiin heti
alusta lähtien. Juhlat pidettiin alkuperäisen Olarin koulun (nyk. Päivänkehrän koulun) jumppasalissa (1, 2, 3,
4). Seuralle teetettyjä vaaleansinisiä jumppapukuja käytettiin paljon esityksissä (5, 6). Kuvassa 5 Piian tytöt
esittävät ohjelman Casatscok. Maijan tytöt puolestaan
näyttävät pronssimerkkiin kuuluvia liikkeitä (6). Voimiste-
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1983–1984

lumerkkien (alkeis-, pronssi-, hopea-, kultaja valiomerkki) suorittaminen oli tyttöryhmien tavoitteena ja niitä harjoiteltiin tunneilla
ahkerasti. Merkkeihin sisältyivät tietyt liikkeet, jotka suoritettiin musiikin mukaan.
Suoritus-tilaisuudessa tuomarit arvioivat voimistelijoiden taitoja ja myönsivät ansiokkaasti
suoriutuneille merkin. Tilaisuudet olivat voimistelijoille
jännittäviä, mutta merkkien suorittaminen innosti harjoittelemaan ahkerasti.
Seura sai oman collegeasun (7). Asuun kuuluivat tummansiniset housut ja vaaleansinisellä miehustalla
varustettu paita, jossa luki ONV.
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Keväällä 1985 ONV:n Piia Murtoniemen
13–15 -vuotiaat tytöt osallistuivat ensimmäistä kertaa SNLL:n Musiikista liikkumaan -tapahtumaan rytmikapulaohjelmalla
(1). Musiikista liikkumaan -tapahtumassa
tarkoituksena on suunnitella voimisteluohjelma tapahtumaa varten sävellettyyn musiikkiin.
80-luvulla Musiikista liikkumaa -tapahtuma järjestettiin
joka toinen vuosi, vuorovuosina joukkuevoimistelun
mestaruuskilpailujen kanssa. Tällöin Musiikista liikkumaan -ohjelmat olivat usein välinevoimisteluesityksiä.
Myöhemmin kilpailuja alettiin järjestää joka vuosi, jonka
myötä ohjelmat saivat enemmän tanssillisia ja teatraalisia piirteitä. ONV:n kevätjuhlassa (2 ja 3) ohjelmassa oli
mm. Itämainen huivitanssi.

5

Kesällä seuramme tytöt osallistuivat ensimmäisen kerran SVUL:n piirileirille Kauniaisissa
(4). SVUL:n leireillä oli voimistelijoiden lisäksi pesäpalloilijoita ja jääkiekkoilijoita. Leireillä harjoiteltiin ahkerasti voimistelumerkkejä,
lisäksi ohjelmassa oli välinevoimistelua, luovaa
liikuntaa ja tanssia. Samana kesänä järjestettiin
myös seuran ensimmäinen oma leiri Västankvarnin
maatalousoppilaitoksessa (5). Leirillä ohjaajana toimi
Piia Murtoniemi.
Suomen retkeilymajajärjestön juhlassa Finlandia talolla Piian tytöt esittivät kansantansseja (6). Kansantanssit
olivat myös ohjelmassa seuran joulujuhlassa (7). Seuran
ensimmäinen TV-esiintyminen tapahtui Revanssi -urheiluohjelmassa.
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täohjelmiin antaen näytön suomalaisesta
naisvoimistelusta (3).
Olarin Naisvoimistelijoiden tyttöjen esittämä
Flyers oli kestosuosikki. Piian suunnittelemaa ja ohjaamaa esitetystä nähtiin lukuisissa
tapahtumissa kuten Kauppatorilla (4) ja televisiossa Operaatio Rooma -ohjelmassa. Samassa ohjelmassa esitettiin myös Piian ja Maijan suunnittelema
voimisteluohjelma. Piian tytöt kävivät myös esiintymässä
Tampereella SNLL:n näytöksessä (5).

Joulunäytöksessä Blue night shadow oli ajan hengen
mukainen (6).
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1986

Seuramme ensimmäinen osallistuminen
joukkuevoimistelun kilpailuihin tapahtui
Helsingin piirikisoissa. 13–15 -vuotiaat tytöt (1) voittivat piirin mestaruuden pakollisella Raija Nurmen suunnittelemalla ohjelmalla. Piia Murtoniemen valmentamat tytöt
osallistuivat myös SNLL:n valtakunnallisiin kisoihin, jotka pidettiin SVUL:n suurkisojen yhteydessä
Lahdessa (2). Sijoituksena oli finaalipaikka.
SVUL:n suurkisat Lahdessa oli vuoden suurtapahtuma. ONV:stä osallistui 120 hengen joukkue, joka
oli Espoon suurin. Kaikki osallistuivat pääjuhlan kent-
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telemat Casatscok (4) ja nauhaohjelma (5).
Näytöksessä Hannu Kamppuri vihki Olarin
Naisvoimistelijoiden ensimmäisen lipun.
Lippua kantoi Kirsti Karlsson (6).
Kesällä seuran leiri järjestettiin Solvallan urheiluopistolla. Lisäksi seuramme ohjaajat Piia Murtoniemi ja Maija Rajala osallistuivat Gymnaestrada
-voimistelutapahtumaan Tanskan Herningissä.
Joulujuhla pidettiin Espoonlahden urheiluhallilla.
Kuvassa 7 Piian tytöt esiintyvät pallo-ohjelmallaan.

ONV:n tytöt esiintyivät vuoden aikana useissa eri tilaisuuksissa kuten Länsi-Uudenmaan sotilaspiirin vuosijuhlassa (kuva 1),
Helsingin piirin liikuntanäytöksessä Seurasaaressa sekä Lions Clubin tanssiaisissa.
Musiikista liikkumaan -tapahtumaan osallistui kolme Piian valmentamaa joukkuetta (2,
3). 10-13 -vuotiaat esittivät vapaaohjelman ja kahdella
13–15 -vuotiaiden joukkueilla oli välineenä vanne.
Kevätnäytös järjestettiin ensimmäistä kertaa Tapiolan
urheiluhallilla. Näytöksessä esitettiin mm. Piian suunnit-
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1988

SVUL:n Helsingin- ja Uudenmaanpiirin suurkisoista AMIGO MIO! muistoksi jäivät sombrerot (5). Voimistelutapahtumaan kuuluivat
tietysti kenttäohjelmat.
Temppeliaukion kirkossa ONV:n tytöt esiintyivät Kannelkuoron konsertissa (6).
Joulunäytöksessä Espoonlahden urheiluhallilla esitettiin ensimmäisen kerran legendaariseksi
muodostunut tunnelmallinen Piian suunnittelema kynttiläohjelma (7).

SNLL:n liikuntanäytöksessä Varalan urheiluopistolla Piian tytöt esittivät tamburiiniohjelman Narodnajan neidot (kuva 1).
Joukkuevoimistelun
mestaruuskisoihin
osallistui kolme Piian valmentamaa joukkuetta (2). 16–18 -vuotiaiden pakolliseen ohjelmaan
sisältyi mm. harppi, jonka Olarin tytöt suorittivat
yhtäaikaisesti (3).
Seuran kevätnäytökset oli tapana aloittaa kaikkien esiintyjien juhlallisella avajaismarssilla (4).
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Seuran ensimmäinen harjoitusleiri ulkomailla
pidettiin hiihtolomalla Leningradissa. Leirille
osallistui 14 voimistelijaa valmentajansa Piia
Murtoniemen johdolla (kuva 1). Matkanjohtajana toimi seuramme perustajajäsen ja pitkäaikainen ohjaaja Brita Schüller. Leningradissa
valmennuksesta huolehti Malaja-teatterin entinen
primaballerina Alexandra Malgina (2). Matkaa varten kerättiin rahaa mm. kirpputorilla Esson lipan alla, samalla
viihdytettiin yleisöä Flyersillä (3). Kuvassa näkyvät seuran
uudet turkoosit verkkarit. Leningradiin matkattiin junalla
ja Neuvostoliitossa riitti ihmettelemistä olarilaisille. Leirin
ohjelma koostui pääosin balettitunneista. Lisäksi Alexandra opetti ryhmälle kaksi suunnittelemaansa ohjelmaa,
joista Dosados on säilynyt ohjelmistossa viime vuosiin
saakka (4, 5).

Musiikista liikkumaan -tapahtumaan osallistuivat Piian 10–13-vuotiaat tytöt keilaohjelmalla, joka sai valtakunnallisessa tapahtumassa kunniamaininnan parhaasta koreografiasta (6). Tytöt esiintyivät myös Helsingin
piirin näytöksessä Savoy- teatterissa sekä Naisvoimistelupäivän näytöksessä Kansallisteatterissa
marraskuussa. Naisvoimistelupäivän näytöksiin oli kova
karsinta ja tapahtuma oli voimistelijoille jopa kilpailuja tärkeämpi. Musiikista liikkumaan -tapahtumaan osallistuivat
myös 13–15-vuotiaat Piian Pink ladyt. ONV:n kevätnäytöksessä esiintyi mm. Elina Pullin äiti-lapsi-ryhmä (7).
Seuran joulunäytös pidettiin ensimmäisen kerran Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola salissa. Esiintyjien joukossa olivat mm. Ida ja Eemeli (8).
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1990

kansainvälinen voimistelunäytös jäähallissa,
jossa tytöt esittivät Famen (3, 4).
Piian suunnittelema ja ohjaama Makaaberi tanssi (5, 6) esitettiin Suurkisanäytöksessä Kansallisteatterissa sekä Naisvoimistelupäivänäytöksessä Finlandia talolla,
joka televisioitiin. Tyttöjen esityksestä oli myös
värikuva seuraavan päivän Helsingin sanomien
urheilusivuilla.

Kevään piiri- ja valtakunnallisissa joukkuevoimistelun mestaruuskisoissa kilpaili neljä
Piian valmentamaa Olarin joukkuetta. Tuloksena oli kaksi piirin mestaruutta, toinen ja
kolmas sija (kuva 1).
Kesäkuussa Suomen suurkisat kokosivat
taas kaikki voimistelun ja urheilun ystävät Helsinkiin. Donna Mobile oli SNLL:n päänäytös stadionilla, johon osallistui 20 000 tyttöä ja naista, ONV:sta 114
voimistelijaa. Aurinko nousee -ohjelman harjoituksessa
riitti hellettä (2). Suurkisojen yhteydessä järjestettiin
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Vuoden päätapahtuma oli Gymnaestrada voimistelufestivaalit Amsterdamissa heinäkuussa (1, 2). Olarin tytöt osallistuivat Aurinko nousee -kenttäohjelmaan (3). Suomen

5

näytöksessä seuramme tytöt esittivät myös
Piian suunnitteleman ja ohjaaman keilaohjelman. Harjoitusten ja esitysten lomassa aikaa
jäi myös kanava-ajelulle sekä puukenkäverstaaseen tutustumiselle (4, 5).
Keväällä 1991 pidettiin seuran 10-vuotisjuhlanäytös Tapiola-salissa.
Marraskuussa ONV:n tytöt esiintyivät Nuorkauppakamarin maailmankongressin seuralaisille Silja Serenadella
(6). Mukana oli myös tyttöjä syksyllä aloittaneesta rytmisen kilpavoimistelun 5–8 -vuotiaiden ryhmästä.
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voitti Piian joukkue pallo-ohjelmallaan Uhrit (6).
Saman ikäisten vapaaohjelman sarjassa tytöt
sijoittuivat toiseksi ohjelmallaan Oodi keväälle.
SM-kisoissa tytöt saavuttivat neljännen sijan.
Kisoissa onnea oli toivottamassa voimistelijoiden maskotti Bubba, joka kuvassa 7 on Salla
Salakan sylissä.
Piian valmentamat pikkurytmiset osallistuivat rytmisen
kilpavoimistelun kisoihin. Kuvassa 8 Jenna Pietiläinen
TUL:n kisoissa.
Kilpailuohjelmien lisäksi ehdittiin harjoitella näytösohjelmia moniin esityksiin kuten alokkaiden tulojuhlaan
Upinniemessä, itsenäisyyspäiväjuhliin ja tietysti seuran
kevät- ja joulunäytökseen, jossa esitettiin Voodootanssi
(9).
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1992

Vuonna 1992 harjoiteltiin seurassa ahkerasti
kilpailuohjelmia, sekä pakollisia, vapaa- että
välineohjelmia. SNLL:n junioreiden joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut pidettiin Valkeakoskella ja senioreiden Keravalla. Kisoihin
osallistui seurastamme ennätysmäärä joukkueita. Kilpailujoukkueiden valmentajina toimivat Piia
Murtoniemi-Uusitalo, Nora Thodén ja Johanna Jauhiainen.
Johannan 10–13 -vuotiaiden ja 13–16 -vuotiaiden joukkueet (kuvat 1, 2) osallistuivat pakollisen ohjelman sarjaan.
Noran joukkue oli mukana 10–13 -vuotiaiden välinesarjassa
naruohjelmallaan (3). Piian 13–16 -vuotiaiden joukkue sijoittui pronssille vapaaohjelmallaan Jääkukat (4), saman ikäluokan välinesarjassa joukkue sijoittui neljänneksi pallo-vanneohjelmallaan Tulisielut (5). 16–18 -vuotiaiden välinesarjan
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töt edustivat Olarin Naisvoimistelijoita Exodus -vapaaohjelmalla (8).
Kiel-viikoilla Saksassa kesäkuussa ONV:n
tytöt edustivat SNLL:a ja syyskuussa tytöt olivat esiintymismatkalla Istanbulissa (9). Kolmeen
näytökseen oli harjoiteltu Piian ohjauksessa kilpailuohjelmia ja tansseja.

Olarin Naisvoimistelijat pärjäsivät hyvin
Helsingin piirin Musiikista liikkumaan
-tapahtumassa. Kunkin sarjan piirikatselmuksen voittaja pääsi valtakunnalliseen
tapahtumaan Iisalmeen. Olarista mukana
oli neljä joukkuetta: Piia Murtoniemi-Uusitalon
8–10-vuotiaat Vitamiinit (kuva 1), Johanna Jauhiaisen
10–13-vuotiaat Nallet (2), Nora Thodénin 13–15-vuotiaat
Hämähäkit sekä Piian 16–18-vuotiaat ohjelmallaan Love
Story (3).
SNLL:n joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut järjestettiin keväällä Raisiossa, jossa kilpailtiin sekä vapaa- että
välineohjelmilla. Piian pikkurytmiset muodostivat 8–10vuotiaiden tyttöjen joukkueen (4). Lisäksi kilpailuihin osallistuivat mm. Johannan tytöt pallo-ohjelmalla (5) ja Noran
tytöt keilaohjelmalla (6). Piia Murtoniemi-Uusitalon 16–18
-vuotiaat tytöt sijoittuivat hopealle vanneohjelmallaan (7).
Joukkuevoimistelun SM-kilpailuissa Kokkolassa Piian ty-
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sekä uuden valtakunnallisen voimistelun
starttimerkin laati Piia Murtoniemi-Uusitalo.
SM-kisoihin Vantaalla osallistuivat Piian yli
18-vuotiaat tytöt (5).
Elokuussa Balttilaisiin kisoihin Malmöhön
matkasivat Piian pienet tytöt ”ampiaisina”. Huoltajat olivat mukana esityksessä ”lehminä” (6, 7).
Malmössä esitettiin mm. Piian suunnittelema SNLL:n
tilausohjelma ohjelma Kesän maku yhdessä Hyvinkään
Naisvoimistelijoiden kanssa.
Syksyllä järjestettiin SNLL:n välinemestaruuskilpailut
Hyvinkäällä. Kisoihin osallistuivat mm. Piian 10–13-vuotiaat Marionetit keilaohjelmallaan (8).
Joulukadun avajaisissa Helsingissä esiintyi Espan lavalla seuramme tyttöjä (9).
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1994

Maaliskuussa Piian ja Johannan tytöt esiintyivät voimisteluseura Stockholms flickorna
-seuran 25-vuotisjuhlanäytöksessä Tukholmassa (kuva 1). Tytöt esittivät naruohjelman
Abban musiikkiin, herkän nauhaohjelman Sibeliuksen Valse Tristeen sekä ohjelman Dosados.
Kauden aikana seuramme rytmiset kilpavoimistelijat
saivat palkintoja useissa eri kisoissa. Blue Ribbon Games
-kilpailuissa Turussa maaliskuussa palkittiin Tiina Virtanen
ja Jenna Pietiläinen (2).
SNLL:n joukkuevoimistelun aluekilpailuissa Piian kolme
joukkuetta ottivat alle 10-vuotiaiden sarjassa kolmoisvoiton (3). SNLL:n junioreiden mestaruuskilpailut pidettiin
Valkeakoskella. Heinäsirkat voittivat alle 10-vuotiaiden sarjansa ylivoimaisesti (4). Tytöt esittävät kilpailuohjelmansa
myös television Jumppashow’ssa. Samassa alle 10-vuotiaiden sarjassa Piian toinen joukkue sijoittui pronssille.
Alle 10 -vuotiaiden pakollisen joukkuevoimisteluohjelman
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li Laine, Jaana Asikainen ja Hanna Savolainen
ja sijoittuivat SM-kilpailuissa neljänneksi (5).
Rytmisen kilpavoimistelun RKV 1 -ryhmän
(6) ohjauksesta vastasi Piia MurtoniemiUusitalo.
Kilpailutoiminnan lisäksi lasten- ja nuorten
harrasteryhmät toimivat seurassa aktiivisesti. Hannele Kitunen on leikittänyt ja laulattanut Olarin vauvoja
monen vuoden aikana (7).

SvoLi:n joukkuevoimistelun mestaruuskilpailuiden vapaaohjelmaan osallistuivat mm.
Johanna Jauhiaisen 10–12 -vuotiaat tytöt
(kuva 1). Samassa ikäsarjassa kilpailivat myös
Piia Murtoniemi-Uusitalon Safiirit (2) sijoittuen
toiseksi.
Syksyllä oli puolestaan Raisiossa joukkuevoimistelun välinemestaruuskilpailut. Piian 8–10 -vuotiaat
voittivat sarjansa naruohjelmallaan (3) ja 10–12 -vuotiaat
Smaragdit saivat pallo-ohjelmallaan hopeaa (4). Dynamot
kilpailivat 14–16-vuotiaiden sarjassa valmentajinaan Anne-
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perinteisellä voimisteluohjelmalla (4). Johannan tytöt esiintyivät oopperan amfiteatterilla
ohjelmallaan Karuselli (5). Aerobicin EMkilpailujen avajaisissa taas esiintyivät Piian
RKV-tytöt Tuuli Matinsalon aerobickoreografialla (6). SYKE 100 -kulkueeseen valmistauduttiin
Senaatintorilla (7).
Syksyllä joukkuevoimistelun välinemestaruuskilpailut
pidettiin Mäntsälässä. Dynamot voittivat 14–16-vuotiaiden sarjan Anneli Laineen suunnittelemalla ohjelmalla (8).
Mitali oli Olarin Voimistelijoiden ensimmäinen kultainen
SM-tasolla. Annelin 10–12-vuotiaiden joukkue Atomit sijoittui sarjassaan toiseksi pallo-ohjelmallaan (9).
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1996

Rytmisen kilpavoimistelun aluemestaruuskilpailuissa palkinnoille sijoittuivat Olarin voimistelijoiden Heidi Hyttinen, Essi Raitio ja
Tiina Virtanen keilaohjelmillaan (kuva 1). Juuli
Topp taituroi nauhan kanssa SM-kisojen karsinnassa (2).
Joukkuevoimistelun SvoLi:n mestaruuskisoissa
keväällä Piian 8–10 -vuotiaat Kukat voittivat sarjansa (3).
SM-kilpailuihin Seinäjoella osallistui Annelin ja Jaanan
valmentama 14–16 -vuotiaiden joukkue Dynamot sijoittuen pronssille.
Naisliikunta 100 vuotta juhlavuoden päätapahtuma oli
SYKE 100 kesäkuun alussa Helsingissä. Seuramme tytöt osallistuivat sekä kenttänäytökseen että lukuisiin tapahtumiin ja näytöksiin ympäri Helsinkiä. Muun muassa
kansainvälisessä voimistelunäytöksessä Kaupunginteatterissa esiintyivät Kukat. Valioryhmä esiintyi puolestaan
Kansallisteatterissa Tellervo Perttilän suunnittelemalla
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Anneli Laineen tekemästä Cheerleaderohjelmasta tuli suosittu esitys muutamaksi
vuodeksi. Ohjelmaa esitettiin ensimmäisen
kerran jo vuonna 1996 kesällä uinnin SM-kilpailuissa Espoonlahden uimahallissa. Lisäksi ohjelmaa on esitetty mm. Itäkeskuksessa
jumppaviikon tapahtumassa (kuva 1), Next Step
-messuilla, SvoLin näytöksessä Järvenpäässä, Kulttuurija urheiluseminaarissa Smolnassa sekä PINK-kisoissa
(kansainväliset joukkuevoimistelukisat) kesäkuussa.
Kevään joukkuevoimistelun Dynamoiden vapaaohjelman koreografiasta vastasi Pulmu Puonti. SM-kilpailut
pidettiin Kemissä, jonne matkustettiin lentokoneella.
Matkan tuloksena olikin hienosti 2. sija (2) ja tytöt edustivat Suomea kansainvälisissä joukkuevoimistelun PINKkisoissa kesäkuussa Helsingissä.
OVO:n nuori juniorojoukkue, Anneli Laineen valmentamat Atomit, osallistui Suomen maajoukkueena ryt-

2

misen voimistelun EM-kilpailuihin keväällä
1997 Kreikan Patraksessa. Kisat olivat seuran historiassa ensimmäiset kansainväliset
arvokilpailut. Tytöt voimistelivat hyvin sijoittuen kymmenenneksi (3).
Syksyn välinemestaruuskilpailut pidettiin Kotkassa. Kisoissa kilpailivat kuusi OVO:n joukkuetta:
8–10 -vuotiaiden sarjassa Veera Kuparisen Neutronit (4)
sekä 10–12 -vuotiaiden sarjassa Hanna Asikaisen Protonit (5) ja Anneli Laineen Elektronit (6). 12–14 -vuotiaiden
sarjassa kilpailivat Pia Viinamäen Ionit (7) sekä Anneli
Laineen Atomit (8). 14–16 -vuotiaiden sarjassa Anneli
Laineen ja Jaana Asikaisen valmentamat Dynamot (9)
voittivat SM-kultaa vaikuttavalla espanjalaisaiheisella
keilaohjelmalla.
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1998

välinemestaruuskilpailuissa Seinäjoella Jaana Asikaisen ja Anneli Laineen Dynamot
voittivat 16–18-vuotiaiden sarjan Suomen
mestaruuden.
Rytmisen kilpavoimistelun junioreiden SMkisoihin osallistuivat seurastamme Annelin valmentamina joukkue ja yksilövoimistelijat (6) Jenna Pietiläinen, Tiina Virtanen, Juuli Topp, Essi Raitio ja
Heidi Hyttinen. Tiina saavutti neliottelussa pronssia ja oli
pallo-ohjelman toiseksi paras (7). Juuli sijoittui neliottelussa viidenneksi. Kuvassa 8 Essi taituroi nauhan kanssa.
Elektronit-joukkue sijoittui SM-hopealle keilaohjelmalla,
jonka koreografia oli Annelin ja Antton Laineen.
Energiset pojat (9) liikkuivat Temppujumpassa.

Huhtikuussa pidettiin aerobicin SM-kilpailut
Helsingissä. Kilpailuissa OVO:n Eeva Oinonen sijoittui naisten sarjassa neljänneksi.
Tulokkaiden sarjassa kilpailivat Armi Arslanbayrak ja Liisa Loikas, nuorten sarjassa
Vuokko Valta ja joukkueessa Lotta Roselius,
Vuokko Valta ja Jenni Viskari. Petri Juden kilpaili
myös tulokkaiden sarjassa ja tuloksena oli sarjan SMkulta.
Kesä-heinäkuun vaihteessa Elektronit, Atomit ja Dynamot matkustivat esiintymään Riccioneen Italiaan, jossa
pidettiin Festival del Sole -voimistelutapahtuma. Tapahtumassa esitettiin mm. syksyn välineohjelmia: Eletronien pallo-ohjelma (kuva 1), Atomien vanneohjelma (2) ja
Dynamoiden keilaohjelma. Lisäksi esitettiin mm. Muukalaiset -välinekavalkadi (3).
SvoLi:n kevään mestaruuskilpailuihin osallistuivat mm.
Hanna Asikaisen Protonit vapaaohjelmallaan (4). Syksyn
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Huhtikuussa OVO:n Elektronit osallistuivat
Budapestissa rytmisen voimistelun kansainvälisiin kisoihin. Kuukautta myöhemmin
pidettiin rytmisen EM-kisat myös Budapestissa (kuva 1). Kisoissa Suomea edustivat
OVO:n Anneli Laineen valmentamat joukkueet; juniorijoukkue Elektronit nauhaohjelmalla (2) ja
seniorijoukkue Atomit keilaohjelmalla (3) ja nauha-vanne
-ohjelmalla. Kaikkien ohjelmien koreografian suunnittelivat Anneli ja Antton Laine.
Kesäkuussa järjestettiin kansainväliset joukkuevoimistelukisat (PINK-kisat). OVO:n tyttöjä oli mukana kisatoimitsijoina.
Syksyn kohokohta oli OVO:n seniorijoukkueen Atomien
osallistuminen Suomen edustajana rytmisen voimistelun
MM-kisoihin Osakassa. Matka kesti noin viikon ja sinä
aikana joukkue osallistui kahdella ohjelmallaan; keilaohjelmalla (4) ja nauha-vanne -ohjelmalla neljään viralliseen

harjoitukseen ja varsinaiseen kilpailuun.
Joukkuevoimistelun mestaruuskilpailuihin
osallistuivat mm. Ionit vapaaohjelmallaan
valmentajinaan Liisa Loikas ja Eeva Oinonen
(5) sekä Kvarkit 8–10 -vuotiaiden sarjaan naruohjelmallaan (6) valmentajinaan Satu Huokuna
ja Elina Savolainen.
SvoLi:n ja Nuoren Suomen yhteistyön tuloksena syntyi tuotepaketti Liikuntaleikkikoulu, joka seurassamme
pyörähti käyntiin jo syksyllä 1996. Liikuntaleikkikoulu kehitettiin yhdistysten ja eri lajien urheiluseurojen käyttöön
luomaan laadukkaita liikunnallisia hetkiä alle kouluikäisille
lapsille ja heidän vanhemmilleen. Liikuntaleikkikoulun tavoitteena on monipuolisten liikunnallisten perustaitojen
oppiminen ennen lajitaitojen harjoitteluun siirtymistä. Kuvassa 7 on OVO:n liikuntaleikkikoululaisia ohjaajina Marita
Lindvist ja Pia Haagman.
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na oli hienosti kolme Suomen mestaruutta (4),
johon mikään muu seura ei ole aikaisemmin
pystynyt. Anneli Laineen ja Jaana Asikaisen
valmentamat Dynamot voittivat naisten sarjan
keilaohjelmallaan, Annelin ja Jenni Reijosen
valmentamat Atomit 16–18 v. sarjan nauhaohjelmallaan (5) sekä Annelin ja Inka Sainin valmentamat
Elektronit 14–16 -vuotiaiden sarjaan keilaohjelmallaan.
Rytmisen voimistelun junioreiden SM-kisoissa OVO:n
Ksenija Akkonen voitti neliottelun, narun, pallon ja vanteen
ja oli keiloissa hopealla (6). Juuli Topp sijoittui se-nioreiden
Pohjoismaiden mestaruuskisoissa viidenneksi (7). Ohjelmien koreografiat suunnitteli Antton Laine sekä tyttöjen valmentaja Anneli Laine.
Espoon kaupunki on huomioinut Anneli Laineen
ja palkinnut hänet kunniamaininnalla
Vuoden valmentaja 1999 ja
Vuoden valmentaja 2000.
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2000

Toukokuun lopulla pidettiin Helsingissä ensimmäiset joukkuevoimistelun MM-kilpailut. Kilpailuihin valittiin osallistujat kevään SMtulosten perusteella. OVO:n Atomit-joukkue
oli mukana MM-kilpailuissa voitettuaan 16–18
-vuotiaiden SM-kultaa vapaaohjelmallaan.
Kesä-heinäkuun vaihteessa OVO osallistui suurin
joukoin Italian Festival del Sole -voimistelutapahtumaan.
Mukaan lähtivät Atomit, Elektronit, Protonit ja Ionit. Olarilaisilla oli esitettävänään lukuisia joukkuevoimistelun ja
rytmisen voimistelun ohjelmia. Atomit, Elektronit ja Ionit
osallistuivat tapahtuman avajaisiin Suomen kenttäohjelmalla. Elektronit ja Atomit esittivät ohjelman Safari, joka
koostui useasta välineosuudesta (kuva 1). Ionit ja Protonit
puolestaan tanssivat Jailhouse Rock:n tahdissa (2). Lisäksi Ionit esittivät ohjelman Alkuasukkaat (3).
Syksyn joukkuevoimistelun SM-välinemestaruuskilpailut
pidettiin Keravalla. OVO:lle kisat olivat menestys. Tulokse-
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Elektronit (Elina Happonen, Maijastiina Koskimies, Christina Mavrakis, Aino Niittylä ja
Katja Noponen) voitti rytmisen voimistelun
seniorijoukkueiden Suomen mestaruuden
keväällä 2001. Madeiralla rytmisen voimistelun kansainvälisissä kilpailuissa Elektronit voitti
kultaa kokonaiskilpailuissa (kuva 1) ja Ranskassa
Thiaisissa Elektronit oli viides. Kesäkuussa Sveitsin
Genevessä rytmisen voimistelun EM-kilpailuissa sijoitukset: keila-ohjelmalla 10. ja naru-pallo-ohjelmalla 14.
Suomen mestaruuksia voitettiin kolme, Protonit vapaaohjelmalla (14–16 v.), Elektronit (14–16 v.) ja Dynamot
(naiset) välineohjelmalla. SM-hopeaa saavutti Dynamot
vapaaohjelmalla ja Protonit sekä Ionit (16–18 v.) välineohjelmalla. SM-pronssia voimistelivat Ionit vapaa-ohjelmalla
ja Protonit välineohjelmalla. Täyden suoran mitalit: Protonit kultaa, Dynamot hopeaa ja Ionit pronssia (2).
Kesäkuussa Dynamot voimisteli OVOlle ensimmäisen

MM-mitalin Tallinnassa pidetyissä IFAGG:n toisissa maailmanmestaruuskilpailuissa (3). Tavoitteena oli finaalipaikka ja pronssinen mitali
tuli iloisena yllätyksenä kaikille. Voiton vei Viron
Piruett-joukkue ja hopealle sijoittui Pantterit.
Seuran 20-vuotistaivalta juhlittiin näyttävästi Tapiolan kulttuurikeskuksessa 8.5.2001. Esitysohjelmissa
oli mukana vanhoja upeita esityksiä kuten Piia Murtoniemi-Uusitalon unohtumaton Makaaberi-tanssi vuodelta 1990,
Flyers v. 1986 sekä Pietarin Malaja-teatterin entisen priimaballerinan, Alexandra Malginan, 1994 tekemä esitys Dosados (4). Vanhojen esitysten harjoittelua ohjasi ja valvoi Piia
Murtoniemi-Uusitalon lisäksi Johanna Jauhiainen ja esiintymään saatiin useita valioesiintyjiä. Onnistuneen ja upean
näytöksen jälkeen järjestäjät riemuitsivat (5).
Alle 10 v. joulunäytöksessä esiintyivät
voimisteluryhmän lumikeijukaiset (6) ja
Hannele Kitusen satumusiikkitontut (7).
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2002

tiin siirtymään ylempiin sarjoihin. Ksenija Akkonen voimisteli itsensä sekä Suomen että
Pohjoismaiden mestariksi seniorisarjassa ja
osallistui useisiin kansainvälisiin kilpailuihin
mm. Virossa, Bulgariassa, Kreikassa, Ranskassa, Saksassa sekä EM kilpailuihin Espanjassa (7) .
Espoon kaupunki nimesi vuoden valmentajaksi kolmannen kerran peräkkäin Anneli Laine-Näätäsen sekä
vuoden joukkueeksi Dynamot.
SvoLi nimesi vuoden valmentajaksi Anneli Laine-Näätäsen, vuoden joukkueeksi OVOn Dynamot sekä vuoden
parhaaksi rytmiseksi voimistelijaksi Ksenija Akkosen.
Vuonna 2002 aloitettiin yhteistyössä T:mi Sambic:n
kanssa naisten Sambic-ryhmä (6), ja syyskauden lopulla
ryhmä innostui esiintymään
SAMBIC-näytöksessä ja
OVOn joulunäytöksessä.

KULTAA! Seuran joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun kisamenestys oli huikea
vuonna 2002.
Dynamot sai kultaa Prahassa juhannuksena pidetyissä joukkuevoimistelun MM-kilpailuissa upealla Belle – ohjelmalla, jonka koreografiasta vastasi Antton Laine ja valmentamisesta Anneli Laine-Näätänen ja Jaana Asikainen (kuvat
1, 2). Kannustus Prahassa oli (3) kova, ja mestarit otettiin
juhlallisesti vastaan Helsinki-Vantaan lentokentällä (4).
Suomen mestaruuksia tuli useita; Elektronit (14–16 v.)
(5) ja Dynamot (naiset) vapaaohjelmilla, Elektronit (14–16
v.) välineohjelmalla. SM-pronssia saavutti Neutronit (14–
16 v.) välineohjelmalla. Etelä-Suomen aluemestaruuksia
saatiin kuusi.
Rytmisessä voimistelussa voimistelijat OVOn voimistelijat osallistuivat useisiin kilpailuihin SM-kilpailuissa sekä
juniori- että seniorisarjoihin. Luokkanousuissassa pääs-
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mestaruuskilpailuissa ja Neutronit (14–16 v.)
pronssia. Seura vei kevään kilpailuihin 17 joukkuevoimistelun joukkuetta, joka oli siihenastinen uusi osallistujaennätys.
Rytmisessä voimistelussa osallistuttiin useisiin kotimaan kilpailuihin kevään aikana. Ksenia
Akkonen lopetti upean uransa keväällä. Kesällä valmentaja Tuuli Mavrakis ja yksilövoimistelijat siirtyivät Suomalaiseen Voimisteluseuraan (SVS) Helsinkiin. Kuvassa 1
taituroi Janica Wuolle.
SVoli nimesi vuoden valmentajaksi Anneli Laine-Näätäsen, vuoden parhaaksi joukkueeksi OVOn Dynamot ja antoi
kunniamaininnan Elektronit-joukkueelle MM-mitalista. Lisäksi Suomen Valmentajat ry nimesi Anneli Laine-Näätäsen
vuoden naisjoukkuevalmentajaksi.
Hannele Kitunen (8) on toiminut harrasteohjaajana vuodesta 1993 liikuttaen aikuis-lapsiryhmiä musiikin parissa
(1–5 v. lapset) ja satumusiikki-liikunnassa (3–6 v. lapset).

Vuoden suurin ja näkyvin projekti oli joukkuevoimistelun (jv) MM-projekti. Dynamoiden (kuvat 4 ja 7) lisäksi Elektronit (3, 6)
valittiin edustamaan Suomea joukkuevoimistelun MM-kilpailuissa Itävallan Grazissa
22.–25.5.2003. Dynamot voitti MM-kultaa jo
toistamiseen ja Elektroneiden kaunis esitys toi
joukkueelle MM-hopeaa (5) Viron GC Janika -joukkueen
jäädessä pronssille. Kannustusjoukot puettiin puheenjohtaja Virpi Virtasen toimesta yhtenäiseen edustuspaitaan (9).
Dynamot 2003; Hanna Aalto, Helena Laavi, Liisa Loikas,
Jenni Reijonen, Paula Thesleff, Juuli Topp, Sara Törnqvist,
Tiina Virtanen. Elektronit 2003; Maijastiina Koskimies, Anna
Kurkela, Christina Mavrakis, Aino Niittylä, Katja Noponen,
Essi Raitio, Joanna Savolainen.
SM-kultaa saivat jv-vapaaohjelmilla Dynamot (naiset) ja
Elektronit (16–18 v.), Neutronit (14–16 v.) ylsivät hienosti
hopealle (2). Elektronit (16–18 v.) sai kultaa syksyn väline-
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10 joukkueen voimin (1). Upean kevätkauden
päätteeksi matka oli onnistunut ja toi uusia
elämyksiä niin vanhemmille kuin pienemmille osallistujille.
Helsingin Urheilutoimittajat ry valitsi Pääkaupunkiseudun parhaaksi Olarin Voimistelijoiden joukkuevoimistelijat, Dynamot (7).
Tapiolan urheiluhallin kattoon saatiin viisi MM-mitalikylttiä (3) OVOn joulunäytökseen 12.12.2004, suunnittelun lahjoitti olarilainen mainostoimisto Adverbi. Tapiolan
urheiluhallin yläaulaan saatiin OVOlle omat palkintokaapit
Espoon kaupungilta.
Dynamoiden Juuli Topp valittiin olympiasoihdun kantajaksi Helsinkiin 2.7. (8). Valinta tapahtui Samsungin
äänestyksessä keväällä 2004.
Historialliseen tehtävään haki,
ilmoitettiin ja äänestettiin yli
kahta tuhatta suomalaista.
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2004

Dynamot lunasti neljännen maajoukkuepaikan vuoden 2003 MM-mestaruudellaan ja
Elektronit valittiin edustamaan Suomea Vantaan Fridojen ja Seinäjoen Astrojen ohella. Ei
kahta ilman kolmatta – Dynamot voitti kolmannen kerran MM-kultaa Bulgarian Sofiassa
pidetyissä MM-kilpailuissa (kuvat 5 ja 6).
Suomen mestaruuksia sai Dynamot (naiset) vapaaohjelmalla, Neutronit (16–18 v.) sekä Deltat (14–16 v.)
välineohjelmilla (4) ja SM-hopeaa Elektronit (naiset)
välineohjelmalla. Etelä-Suomen aluemestaruuksia välineellä saatiin OVOlle peräti kahdeksan.
Elektronit voitti upeasti hopeaa syksyllä Helsingissä pidetyssä kansainvälisissä SVoLi Games – kilpailuissa (2).
Rytmisen voimistelun voimistelijat Fotonit ja Fosforit
osallistuivat vuoden aikana kotimaassa useisiin kilpailuihin joukkuevoimistelun ohella.
Italian Riccioneen Festival del Sole -viikolle lähdettiin
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Syyskuussa OVO järjesti ensimmäisen rytmisen
voimistelun lasten kansainvälisen kutsukilpailun
– OVO Cupin. Kilpailuun osallistui 77 voimistelijaa seitsemästä eri maasta ja 13 eri seurasta.
Ulkomaalaisia yksilöitä osallistui 26. OVOn
Johanna Vikkula kuvassa 1 ja Laura Mettinen
kuvassa 2. Syksyn välinekilpailuissa Dynamot voitti
kultaa naisten sarjassa ja 14–16 v. sarjassa Alfat kultaa ja
Deltat hopeaa (5).
Syksyn kotimaisissa välinemestaruuskilpailuissa OVOn
joukkueet voittivat kaikki sarjat ja vuoden aikana osallistuttiin
useisiin kansainvälisiin kilpailuihin Virossa, Tsekeissä sekä
Suomessa SVoLi Gamesiin ja VogliaTournamentiin. Fotonitjoukkue syksyn välinekilpailuissa. Fotonit kuvassa 8.
Rytmisen voimistelun joukkueet Fosforit ja Fotonit kilpailivat sekä yksilöinä että joukkueina. Yksilöinä voimistelijat osallistuivat useisiin kansainvälisiin lasten ja nuorten
kilpailuihin.

OVO järjesti ensimmäistä kertaa Etelä-Suomen aluemestaruuskilpailut sekä asematapahtuman Tapiolan urheiluhallilla 9.–10.4.
Aluekilpailuun ja asematapahtumaan osallistui yli 150 joukkuetta, n. 1500 kilpailijaa,
3500 hengen yleisö ja noin 400 tuomaria, toimitsijaa ja kisan järjestäjää. Ampeerit alkumarssissa (kuva 3) ja asematapahtuman turvatyynypelle ja
keijukainen (6).
Joukkuevoimistelu jatkui menestyksekkäästi eri kilpailuissa. SM-kilpailuissa Nurmossa Neutronit 16–18 v. sarjassa
voitti kultaa (9) ja Deltat hopeaa 14–16 v. Neutronit valittiin
edustamaan Suomea joukkuevoimistelun MM-kilpailuihin
Tanskaan ja joukkue saavutti alkukilpailun 8. sijan, mutta ei
maakiintiön vuoksi päässyt loppukilpailuun. Neutronit sai
4. sijan Svoli Games -kilpailuissa lokakuussa (4).
Deltat (14–16 v.) voitti joukkuevoimistelun kansainvälisen
lajiliiton IFAGG:n 1. juniorimestaruuskilpailut Tsekeissä (7).
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Kesällä SunSvoli -suurtapahtumaan osallistui
160 OVOlaista (1). Dynamot voittivat neljännen maailmanmestaruuden Tampereella
SunSvolin yhteydessä pidetyssä MM-kilpailuissa 9.–10.6.2006 (kuvat 2, 4).
Rytmisessä voimistelussa Fosforit ja Fotonit kilpailivat yksilöinä. Yksilönä osallistuttiin useisiin eri
lasten ja nuorten kansainvälisiin kilpailuihin. Kansainvälinen rytmisen voimistelun kutsukilpailu OVO Cup pidettiin
toisen kerran syyskuussa 2006 (kuva 5).
Italiassa Riccionessa järjestettyyn Festival del Sole
-tapahtumaan osallistui kuusi OVOn joukkuetta (6).
Wihuri palkitsi yhdessä SLU:n kanssa ansiokkaita liikunta- ja urheiluseuroja Vierumäellä järjestetyillä
Hyvä Seura -päivillä 6.–7.10.2006.
OVOlle myönnetty pääpalkinto
on 10 000 euroa. Palkintoshekin
vastaanottivat OVOn edustajat (7).

49

2006

OVO järjesti IFAGG:n juniorijoukkueiden katsastuskilpailun 18.2. Tapiolan urheiluhallilla,
Alfat ja Ampeerit valittiin edustajiksi. Alfat
sai kultaa IFAGG:n juniorimestaruuskilpailuissa Tallinnassa 24.-25.3.2006 (kuva 8).
Menestystä saatiin lukuisissa kansainvälisissä kilpailuissa, Virossa, Tsekeissä, Espanjassa
sekä Suomessa Voglia Tournamentiin ja Svoli Gamesiin.
Alfat voittivat lähes jokaisen kansainvälisen kilpailun, joihin joukkue osallistui.
Olarin Voimistelijat järjestivät toisen kerran peräkkäin
Svolin Etelä-Suomen alueen mestaruuskilpailut ja asematapahtuman 8–9.4.2006. OVOn joukkueiden yhteiskuva otettiin syksyn aluemestaruuskilpailuissa (3).
SM-kilpailut pidettiin Turussa, jossa kultaa saavuttivat
Dynamot (naiset) ja Alfat (14–16 v.), SM-pronssia voittivat Deltat (16–18 v).
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Kiitämme
Lumene ja FIM-rahastoyhtiöt ovat sponsoroineet OVOn kilpatoimintaa vuosina 2005–2006.
Dynamoiden MM2006-projektin tukijoina olivat Lumene, Kalevala Koru ja Voglia.
Dynamot ja Elektronit -joukkueiden pääsponsori oli Samsung Electronics v. 2003–2005.
Merkittävän tuen maailmanmestaruustason OVO-joukkueille on antanut Elcoteq.
Erityiskiitokset Mainostoimisto Adverbi Oy:lle monivuotisesta ja upeasta yhteistyöstä
osaamisen tarjoamisena ja Olarin Voimistelijoiden näkyvyyden sekä joukkuevoimistelun
ja rytmisen voimistelun esilletuomisesta korkealuokkaisilla ja laadukkailla julkaisuilla.
Kiitämme Svolin kuvaajia Janne Lehtistä ja Mari Männistöä.
Kiitokset seuramme aktiiviselle kuvaajalle Christian Fromille
ja kymmenille perheille yksityiskuvien lainaamisesta.
Lisäksi lukuisat yritykset ovat panostuksillaan
auttaneet OVOa ja joukkueitamme menestymään.
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