
VOIMISTELUKOULU (alle 7v) 

 
Hei! 

 
Olet ilmoittanut lapsesi Olarin Voimistelijoiden Voimistelukouluun. Kevätkausi alkaa 7.1.2019 ja loppuu 
3.5.2019. 
Alla tärkeää tietoa ryhmän toiminnasta. 

 
KAUSISUUNNITELMA 
Kausisuunnitelma löytyy oman ryhmän kohdalta:  
http://www.olarinvoimistelijat.fi/voimistelukoulualle7v  

 
TUNTIKÄYTÄNNÖT 
Ensimmäisellä tunnilla on vanhemmilla mahdollisuus jäädä seuraamaan tuntia, mutta muutoin lapset ovat 
tunneilla ilman vanhempia. Tunneilla on mukana vastuuohjaajan lisäksi 1-2 apuohjaajaa. Tuntien 
yhteydessä on vain rajallinen mahdollisuus keskusteluille ja kysymyksille. Olethan yhteydessä sähköpostitse 
enemmän aikaa vievissä asioissa. Vastuuohjaajan sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi@ovo.fi. 

 
Jos yhteystietoihin tulee kauden aikana muutoksia, teethän korjaukset välittömästi jäsentietoihin nettiin. 
Näin varmistat itsellesi esteettömän tiedonkulun jatkossakin. 

 
LIIKUNTAPAIKKA 
Tarkemmat ohjeet liikuntapaikkojen löytämisestä ja käytännöistä on luettavissa täällä: 
http://www.olarinvoimistelijat.fi/harrasteryhmat/liikuntapaikat . Useimmilla paikoilla pukuhuonetilaa on 
vähän, joten suosittelemme, että laitatte jumppavaatteet jo kotona valmiiksi päälle ulkovaatteiden alle. 

 
VARUSTEET 
Sopiva asu voimistelutunneilla on jumppapuku tai vartalonmyötäinen t-paita/toppi sekä trikoot tai 
legginssit. Salissa ollaan paljain jaloin. Hiukset laitetaan valmiiksi kiinni ja korut ja lelut jätetään kotiin. 
Tunnille otetaan mukaan juomapullo ja naru. Mikäli et vielä omista omaa narua, voit ostaa sellaisen 
ohjaajalta tunnilla. Narun hinta on 7 euroa ja se laskutetaan sähköpostitse. Nimikoithan kaikki omat 
tavarasi selvästi. Ensimmäisille tunneille kannattaa vaatteisiin kiinnittää myös nimilappu, jolloin ohjaajat 
oppivat kaikkien nimet mahdollisimman nopeasti. 

 
OVOlla on myynnissä erilaisia voimisteluvarusteita. Lisätietoja alla olevasta linkeistä.  

  
http://www.olarinvoimistelijat.fi/seura/tuotteet 

 
TUNTISÄÄNNÖT 
Tuntisäännöt on hyvä käydä lapsen kanssa läpi jo ennen tunnille tuloa. 

 Tunnille tullaan ajoissa ja käydään vessassa aina ennen tuntia 
 Saliin mennään vain aikuisen läsnä ollessa ja salin ollessa tyhjä. Ohjaajan saliin saapumiseen saakka 

lapset ovat vanhempiensa vastuulla. 
 Hiukset tulee olla kiinni ja sovitut jumppavarusteet päällä 
 Purkat ja muut syömiset sekä korut jätetään pukuhuoneeseen tai kotiin, narut ja juomapullot 

tuodaan saliin seinän viereen 
 Tunnilla ollaan kohteliaita ja kaikkien kavereita. Töniä ei saa. 
 Ohjaajaa kuunnellaan ja hänen ohjeitaan noudatetaan 
 Puolapuihin, renkaisiin tai köysiin ei kosketa ilman lupaa 
 Juomaan mennään vain juomatauolla 
 Tunnin jälkeen pukuhuoneista poistutaan viipyilemättä 

http://www.olarinvoimistelijat.fi/voimistelukoulualle7v
http://www.olarinvoimistelijat.fi/harrasteryhmat/liikuntapaikat
http://www.olarinvoimistelijat.fi/seura/tuotteet


 
POISSAOLOT 
Poissaoloista olisi hyvä ilmoittaa ohjaajalle, etenkin jos niitä tulee useampia peräkkäin. Ilmoita ohjaajalle 
myös, mikäli mistä tahansa syystä lapsesi halua lopettaa ryhmässä kesken kauden. 

 
TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

 Maksuton merkkiliikepäivä: 10.2.2019 klo 12-15 OVO Training Center (Esport Center, Koivu-
mankkaan tie 3, 02200 Espoo)  http://www.ovo.fi/merkkiliikepaiva       

 Avoimet ovet viikolla 10: Tervetuloa seuraamaan tuntia! 
 Kevätäytöksen kenraaliharjoitus: 4.5.2019 Opinmäen koulu 

 Olarin Voimistelijoiden Kevätnäytökset: 7.5.2019 Tapiolan urheiluhalli / 13.5.2019 Espoon 
kulttuurikeskus 

Tarkista kausisuunnitelmasta kumpaan näytökseen ryhmä osallistuu! 
              Mikäli lapsellanne on samassa näytöksessä useita esityksiä, toivomme, että lapsi valitsee yhden   
              esityksen, jossa esiintyy. Näytöksistä tulee lisätietoa lähempänä. 

 kevätkauden perutut tunnit: 
 Talviloma vko 8  (Tule mukaan OVOn talvileirille: www.ovo.fi/talvileiri ) 
 pääsiäinen, ei tuntia  18.4-22.4 ! 
 vappu, ei tuntia 30.4 ja 1.5!  

 
LIPUT NÄYTÖKSIIN 
Kevätnäytösten pääsylippujen ennakkomyynti alkaa 1.4.2019 osoitteessa www.ovo.fi. 
Edullinen perhelippu myynnissä vain ennakkoon! 

 
JÄSEN- JA LASKUTUSASIAT 
Kaikissa jäsen- ja laskutusasioissa voitte olla yhteydessä OVOn toimistoon p. 050-3019381 (ma-pe klo 11-13, 
ma ja ke klo 17-19) tai toimisto@ovo.fi. 

 
PERHETEMMELLYS 
OVOn perhetemmellys on koko perheen yhteinen liikunta ja temmellys hetki kaiken ikäisille. Tunti on 
valvottu, mutta ei sisällä ohjattua toimintaa, vaan perheet saavat kiertää salissa vapaasti monipuolisissa 
toimintapisteissä. Perhetemmellys on avoin ja maksuton kaikille OVOn jäsenille. Tunti pidetään 
sunnuntaisin OVO Training centerin peilisalissa (Esport center), Koivu-Mankkaan tie 3 02200 Espoo.  

 
TERVETULOA MUKAAN UUTEEN KAUTEEN! 

 
Olarin Voimistelijoiden nuorisopäällikkö ja ohjaajat 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Olarin Voimistelijat ry 
Olari Gymnastics Association OVO 
Alaportti 4, 02210 Espoo 

 
Toimisto avoinna ma klo 17-20 ja to klo 9-12 
Puhelin +358(0)503019381 
Puhelinajat arkisin klo 11-13, ma ja ke klo 17-19 
toimisto@ovo.fi 
www.ovo.fi 
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