
OVOlle on seurana tärkeää tarjota kaikenikäisille ja kaikkiin tarpeisiin 
iloista ja nautinnollista liikuntaa. Myös kilpavoimistelua voi OVOssa 
harrastaa rennommin ja pienemmillä harjoitusmäärillä. Kvantit on 
keväällä 2005 perustettu OVOn harrastekilpajoukkue, jossa voimis-
telee yhteensä 22 innokasta 7–11-vuotiasta tyttöä (Ashma, Christa, 
Elena, Elisa, Emilia, Enya, Heta, Ida, Jasmin, Julia, Jutta, Kati, 
Linnea, Maria, Maris, Miia, Milla, Oona, Riina, Ronja, Salli ja Sofia). 

Kvantit ja Kvarkit harjoittelevat innokkaasti harrastekilpajoukkueissaan
Kvantit kilpailevat kahdessa joukkueessa nimillä Kvantit (synt. 97–99) 
ja Kvarkit (synt. 95–96). Molemmat joukkueet harjoittelevat kaksi ker-
taa viikossa.

Tytöt ovat tähän mennessä osallistuneet ohjelmillaan 10–12-vuotiaille 
järjestettyihin Asematapahtumiin. Tälle keväälle tytöt harjoittelevat 
innosta puhkuen uutta ohjelmaansa, joka on tehty Looney Tunes 
-piirretyn musiikkiin. Tytöt ovat juuri palanneet ensimmäiseltä yön yli 
kestävältä leiriltään Pajulahdesta, jossa uutta ohjelmaa tehtiin. Har-
rastekilpailuja järjestetään 12–14-vuotiaiden sarjassa, johon Kvarkit 
siirtyvät vuoden päästä. Siirtyminen varsinaiseen kilparyhmiin ei ole 
päämääränä, vaan tytöille halutaan tarjota mahdollisuutta liikunnan 
riemuun, omien taitojen kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Kun 
harrastekilparyhmissä on vähemmän harjoituksia, antavat useammat 
vapaaillat mahdollisuuden harrastaa myös muuta.

Kvantteja ja Kvarkkeja valmentavat Susan Salmela, Sina Westerberg 
ja Pihla Raevaara. Jutunteon hetkellä harkoissa olivat paikalla Susan 
ja Sina. Molemmilla valmentajilla on taka-
naan monivuotinen voimisteluharrastus. 
Susan kilpaili aiemmin OVOn Deltoissa ja 
Sina on harrastanut voimistelua Tampereen 
Työväen naisvoimistelijoissa. Valmentajien 
tavoitteena on tarjota valmennettaville ty-
töilleen mahdollisuus kehittyä voimistelijana 
ja kokea voimistelun iloa omalla tasollaan.

1) Miten tulit mukaan OVOon?
2) Koska aloitit voimistelun?
3) Mikä on parasta voimistelussa?
4) Mikä on kisoissa tärkeää?
5) Mitä muuta harrastat?

Linnea: 
1)  kaverit voimisteli
2)  aloitin 5-vuotiaana
3)  tulee notkeaksi
4)  kuviot pysyy
5)  pianonsoittoa 
 

Maria: 
1)  äiti ehdotti
2)  aloitin 4–5-vuotiaana
3)  kilpailut ja leirit
4)  hyvä suoritus
5)  pianonsoittoa, balettia, kuoroa

Salli: 
1)  halusin voimistella
2)  aloitin 7-vuotiaana
3)  kilpailut ja leirit
4)  pysyy tasapainoissa
5)  musakerhoa

Tammikuun parhaat testiparantajat Linnea, Maria ja Salli 
pääsivät palkinnoksi vastaamaan joukkueensa 
edustajina kysymyksiin.

OVO 25 v. juhlanäytöksen tunnelmia



Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU jakoi 11.12.2006 Hel-
singissä Finlandia-talolla 238 urheiluseurojen hankkeelle yhteensä 
384 267 euroa. Olarin Voimistelijat ry (OVO) sai tukea 4000 euroa.

Urheiluseurojen paikallistuen tavoitteena on kehittää seuratoi-
mintaa niin, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori voisi kokea 
olevansa tärkeä ja nauttia liikkumisesta urheiluseurassa. Nyt pai-
kallistukea jaettiin ensimmäistä kertaa myös ohjaajien ja valmen-
tajien osaamisen kehittämiseen. Se on tärkeää, sillä innostavien ja 
osaavien ohjaajien merkitys on erityisen suuri juuri lasten ja nuor-
ten liikunnassa. 

Olarin Voimistelijoiden projektin tavoitteena on luoda OVOlaisille 
ohjaajille tuki- ja koulutusjärjestelmä, jolla taataan taitavat, 
innostuneet ja pitkäaikaiset ohjaajat ja laadukas kohtuuhintainen 
urheiluseuratoiminta espoolaisille nuorille. OVOssa käynnistettiin 
vuoden alussa tutor-järjestelmä, jossa kartoitetaan kaikkien 
ohjaajiemme koulutustarpeet, tavoitteet ja laaditaan ohjaajien 
kehityssuunnitelmat. 

Kokeneet ja koulutetut ohjaajat neuvovat ja auttavat nuorempia 
ohjaajia. Kilpaohjaajien tutoroinnista vastaa päävalmentajamme 
Anneli-Laine Näätänen yhdessä Jaana Asikaisen kanssa. 
Harrasteohjaajista on vastuussa Minna Sihvo.
 

Tähtitarhan erityiskoulun liikuntasalissa käy perjantai-iltapäivänä 
kova vilske. Lapset juoksevat innoissaan ympäri salia odottaen 
kärsimättömänä musiikki- ja liikuntatuokionsa alkamista. Lapset 
ovat 7–17 vuotiaita harjaantumisoppilaita, ryhmässä lisäksi muka-
na kolme kouluavustajaa.

Tunnin ohjaaja Hannele Kitunen kaivaa suppilon muotoisen rum-
mun kassistaan ja lyö sillä muutaman napakan rytmin, jolloin lap-
set avustajineen kerääntyvät piiriin salin keskelle. Iloiset ja spon-
taanit lapset osallistuvat aktiivisesti tunnin kulkuun ja kouluavusta-
jatkin pääsevät käyttämään taitojaan erilaisissa koordinaatiota ja 
kehon hahmotusta harjoituttavissa leikeissä. Tunnilla liikkuminen 
lähtee aina musiikista, itse soitetusta tai soittimesta kuunneltavas-
ta. Lapset osallistuvat myös itse musiikin tuottamiseen erilaisilla 
soittimilla. Lisäksi Hannele käyttää tunnin aikana paljon loruja ja 
lauluja.

Kolmen vartin musiikkiliikuntatuokio on nopeasti ohi ja on loppu-
rentoutuksen aika. Lapsilla on täysin yksimielinen mielipide viimei-
sestä leikistä eli pensselit peliin! Lapset ”maalaavat” pensseleillä 
vuorotellen toisiaan rauhallisen musiikin soidessa taustalla. Salissa 
on hämärää ja täysin hiljaista. Musiikin loputtua lapset ponkaisevat 
pystyyn kuin taikaiskusta ja kerääntyvät taas piiriin salin keskelle 
kiittämään ohjaajaansa ja sanomaan heipat.

Rytmiä ja musiikkiliikuntaa 
Hannelen johdolla

Hannele kertoo, ettei kehitysvammaisten ryhmän ohjaaminen 
avustajien mukanaolon vuoksi juurikaan eroa normaalisti kehitty-
neiden lasten ryhmien ohjaamisesta. Joitakin liikkeitä ja rytmejä 
yksinkertaistetaan ja toistoja tehdään enemmän, mutta muuten 
tuntirakenne on samanlainen kuin muissakin ryhmissä. Tähtitar-
han kehitysvammaisten erityisryhmä on toiminut nyt vasta reilun 
vuoden verran. Hannelen tarkoitus on jatkaa ryhmän kanssa myös 
tulevaisuudessa.

Hannele on ohjannut OVOssa vuodesta 1993 alkaen. Hänen 
tunneillaan keskeisenä tekijänä on aina musiikki ja musiikin eri ele-
mentit, liikkuminen tulee luonnollisena jatkumona musiikin näkyväl-
le ilmaisulle. Hannele siirtyi liike-elämästä musiikkiliikunnan pariin 
kymmenen vuotta sitten. Hän opiskelee jatkuvasti mm. yksinlaulua 
ja rytmiikkaa ja on nykyisin päätoiminen musiikkiliikunnan opettaja.

ESLU:n paikallistukea 
ohjaajien tutor-toimintaan

Olarin Voimistelijoiden Johanna Vikkula voimisteli Los Angelesissa 
25. kerran järjestetyn kansanvälisen kutsukilpailun nuorten sarjan 
voittoon. LA Lights on yksi suurimmista rytmisen voimistelun kan-
sainvälisista kilpailuista. Kisa toimi lähtölaukauksena USA:n valmis-
tautumiseen Pekingin olympialaisiin. 19.–21.1.2007 järjestettyyn 
kisaan osallistui lahes 400 voimistelijaa 14 eri maasta.  

Nuorten sarja käytiin neliotteluna, jossa välineinä olivat naru, van-
ne, pallo ja nauha. Sarjaan osallistui 50 tyttöä. Johannan vahvuu-
tena oli tasaisuus. Hän voitti narun, sijoittui toiseksi nauhassa ja 
kolmanneksi vanteella, voittaen upeasti kokonaiskilpailun hienoilla 
yhteispisteillä ennen japanilaista Sachiya Arasakia ja yhdysvalta-
laista Kelsey Titmarshia. OVOn Rebecca Sutton oli samassa sar-
jassa kokonaiskilpailun 12. 

Laura Mettinen ylsi alle 12-vuotiaiden sarjassa kokonaiskilpailun 
kahdeksanneksi. Hän sijoittui vapaaohjelmallaan ja vanneohjel-
mallaan välinekohtaisessa kilpailussa neljänneksi. Sarjassa oli 27 
osanottajaa. 

Lasten sarjassa OVOn Karla Haapala sijoittui kokonaispisteissa 
hienosti kuudenneksi. Vanteella Karla taituroi upeasti sarjan väline-
kohtaiseen voittoon. Sarjassa oli 21 osanottajaa. 

Johanna Vikkula rytmisen 
voimistelun voittoon

OVO-tapahtumiin 
järjestyksenvalvojat
21 ovolaista kouluttautui järjestyksenvalvojaksi ja he takaavat 
jatkossa turvalliset puitteet erilaisiin OVO-tapahtumiin.
Koulutus on osa OVOn turvallisuusprojektia.



Ampeerit valittiin odotetusti edustamaan Suomea Junioreiden 
MM-kisoihin, jotka OVO järjestää 24.–25. maaliskuuta Tapiolan 
Urheiluhallilla. Suomen karsintakilpailut pidettiin Jyväskylässä 
17.2. Suomi saa järjestävänä maana neljän joukkueen edustuk-
sen. Ampeereiden lisäksi Suomea edustavat Vantaan voimiste-
luseuran Tiklit, Kemin Innon Zircone ja Helsingin Kotkien Hämp-
pikset. Ampeerit olivat jo viime vuonna, 14–16-vuotiaiden sarjaan 
juuri siirtyneinä, MM-kisojen kuudensia.

Ampeerien päävalmentaja Liisa Loikas kertoi, että Ampeerit lähte-
vät hakemaan ensisijaisesti finaalipaikkaa junioreiden MM-kisoista. 
Finaaliin pääsee 8 joukkuetta, mutta maakiintiön takia korkeintaan 
kaksi kustakin maasta. Ampeerit haluavat olla noiden 8 parhaan jou-
kossa. Aiemmat kisat ovat jo osoittaneet Ampeerien hyvää kuntoa, 
joten tavoite on täysin realistinen. Kun finaalipaikka saavutetaan, 
voidaan Liisan mukaan finaalin osalta nostaa tavoitetta. Tavoitteena 
on sijoittua edellistä vuotta paremmin eli nyt joukkueen pitäisi yltää 
viiden parhaan joukkoon. Ampeerien kovimmat vastustajat tulevat 
Virosta, Venäjältä ja Bulgariasta, unohtamatta kuitenkaan Suomen 
muita joukkueita, haastavimpana Vantaan Tiklit. 

Ampeereiden vahvuutena junnukarsinnassa oli eläytyminen sekä pe-
rusvoimistelun puhdas laatu. Tytöt ovat kehittyneet huimasti voimis-
telutaidoissa ja kilpailemisessa. Nykyään tytöt pystyvät hallitsemaan 
hermonsa paremmin, mikä tietää hyvää tulevaisuutta ajatellen. Myös 
itsevarmuus on kasvanut kehittymisen myötä. Ampeereiden muut 
kevään 2007 tavoitteet ovat SM-mitali ja  Junioreiden Maailman 
Cupissa menestyminen.

Ampeerit (Kiira Haapala, Laura Hakulinen, Iida Laitinen, Nea Neva-
lainen, Mirva-Leea Palola, Veera Poutanen, Nana Tanttu, Marianne 
Vikkula, Karoliina Wälkkilä) hakivat helmikuun alussa kilpailuko-
kemusta kansainvälisten tuomareiden edessä Tartossa, jossa he 
hienosti nappasivat hopeamitalin. Ampeerien uusi rohkea tyyli toimi 
ja joukkue sai paljon positiivista palautetta tuoreesta ohjelmastaan. 
Kullan vei Viron Janika ja pronssille sijoittui Vantaan Tiklit. 

Ovolaiset perheineen ja ystävineen ovat tervetulleita kannustamaan 
Ampeerit huikeisiin suorituksiin!

Ensiesittelyssä seurastamme Kaisa Vikkula.

1. Kuvaile itseäsi kolmella sanalla? 
Äiti, muutosjohtaja, ovolainen

2. Toiveammattisi lapsena? 
Hammaslääkäri. Tätini oli yksityinen hammas-
lääkäri. Hän pystyi suunnittelemaan työaikansa, 
vapaa-aikansa ja lomansa. Hänellä oli aikaa 
lapsille, eivätkä työt seuranneet illalla kotiin.

3. Miten olet mukana OVOn toiminnassa tällä hetkellä?
Olen seuran puheenjohtaja. Vastaan myös rytmisen voimistelun 
asioista seuran hallituksessa. Varainhankinta, sponsorien hankinta, 
kisajärjestelyt sekä omien kilpatyttärien kuljettaminen ja kannustami-
nen vievät merkittävän osan ajastani. Käyn itse parilla jumppatunnilla 
viikossa.

4. Miten olet tullut mukaan toimintaan ja 
kauanko olet ollut mukana?
Aloitin OVOssa 14 vuotta sitten vanhempi-lapsi-jumpassa, kun 
esikoiseni oli vauva. Kaikki lapseni ovat tulleet OVOon samaa reittiä. 
Kyllästyttyäni kaupallisten liikuntapalveluiden jumppatuntien ahtau-
teen ja vakioasiakkaiden jäämiseen tuntien ulkopuolelle, aloin myös 
itse käymään OVOssa aikuisten tunneilla runsaat 10 vuotta sitten.

5. Mitä ovolaisuus on antanut ja opettanut?
Vahvaa sitoumista yhteisiin tavoitteisiin, iloista yhdessä tekemistä, 
innostusta, upeita ihmisiä, pyyteettömiä valmentajia. 
Vapaaehtoistyötä parhammillaan.

6. Kolme adjektiivia, mitkä kuvaavat OVOa mielestäsi 
parhaiten? 
Energinen, innovatiivinen, positiivinen.

7. Mitä haluaisit kehittää OVOssa?
Ammattimaista seurajohtamista. Olemme vahvistaneet yhteiset 
pelisäännöt ja nyt ne pitää jalkauttaa jäsenkuntaan ja kilpatyttöjen 
vanhempien tietoisuuteen.

8. Muut harrastuksesi ja suosikkilajisi?
Pidän tanssillisesta liikunnasta sekä hiihtämisestä. Murtomaahiihto 
keväthangilla Lapin tuntureissa on must, samoin kesäloma mökki-
järven rannalla. Laskettelu on koko perheen yhteinen harrastus, 
jolle jää harvoin yhteistä aikaa.

9. Tulevaisuuden haaveesi OVOssa / voimistelun parissa?
Haluan saada OVOn käyttöön riittävät ja kunnolliset liikuntatilat. 
Tavoitteenamme on saada Tapiolan urheilupuistoon OVO-halli, 
jossa voimme tarjota jäsenillemme runsaan valikoiman liikuntatunteja 
eri ikä- ja taitotasoilla, ohjaajille ja valmentajille ammattiin johtavia 
työtilaisuuksia sekä kilpavoimistelijoille kunnon harjoittelutilat.

10. Paras OVO/voimistelumuistosi?
SLUn ja Wihurin myöntämän Hyvä Seura 2006 pääpalkinnon vas-
taanottaminen syksyllä Vierumäellä. Monet näytösesiintymiset ovat 
jääneet mieleen. Kilpailut aina sävähdyttävät, erityisesti Dynamoiden 
neljäs maailmanmestaruus kotikisoissa. Myös OVOn 25-vuotisjuhla 
oli upea kokemus.

Ampeerit edustaa Suomea   
Junioreiden MM-kilpailuissa

Ovolainen-palsta

IFAGG:n Junioreiden MM-kilpailut 2007 (14–16 v.) 19 joukkuetta edustaa 9 maata. Suomen maajoukkueessa mukana OVOn Ampeerit.
Senioreiden kansainvälinen Espoo Cup -kilpailu (TC-approved) mukana OVOn Deltat ja Alfat. 
• pe 23.3. Harjoitukset klo 17–20  • la 24.3. Alkukilpailu klo 12–n.17 • su 25.3. Loppukilpailu klo 12–n.15. Televisiointi!
Järj. Olarin Voimistelijat ry OVO • Tapiolan urheiluhalli Urheilupuistontie 2 • Liput ovelta tuntia ennen kilpailun alkua.
Lisätietoa: www.olarinvoimistelijat.fi/tapahtumat/ifagg_junior_championships_2007

Urheilukanava televisioi junioreiden MM-kilpailun finaalin. Katso ohjelma Urheilukanavalla keskiviikkona 28.3. klo 18, 
uusinnat perjantaina 30.3. klo 16 ja sunnuntaina 1.4. klo 10.20. 

Joukkuevoimistelun Junioreiden MM-kilpailut 23.–25.3. Espoossa

www.ifagg.com
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OVO-jäsenrekisteri/sihteeri
Linda Bergström, p. 050 301 9381
olarinvoimistelijat@saunalahti.fi
www.olarinvoimistelijat.fi • www.ovo.fi

Joukkuevoimistelu

23.–25.3. IFAGG Junioreiden MM-kilpailut  
 + Espoo Cup, Espoo / 
 Ampeerit
 Senioreiden kv kilpailut + Espoo  
 Cup, Espoo / Alfat, Deltat

31.3–1.4. Svoli Etelä-Suomen aluemesta- 
 ruuskilpailut & asematapahtuma, 
 Töölön Kisahalli / Kaikki OVOn  
 joukkueet

1.4.  Caribia Cup, Turku / Molekyylit, 
 Capellat

15.4.  Suomen Cup 1. osakilpailu, 
 Mustan Kissan Cup, Mäntsälä / 
 Alfat, Deltat, Omegat, Vegat,  
 Capellat, Magneetit

21.–22.4. Tyttöjen Hyvän mielen kilpailut 
 (alle 14 v.), Töölön Kisahalli / 
 Fotonit, Molekyylit, Omegat,  
 Vegat, Capellat, Fosforit, 
 Magneetit

28.–29.4. World Cup II, juniorit, tyttösarjat,  
 Praha, CZE / Deltat, Ampeerit,  
 Omegat, Vegat

5.–6.5.  SM-kilpailut ja Suomen Cup 
 2. osakilpailu, Jyväskylä / Alfat,  
 Deltat, Ampeerit, Kromit

14.5.  Maajoukkueen katsastus-
 kilpailu / Alfat, Deltat

18.–20.5. World Cup III  Graz, AUT / 
 Deltat

8.–10.6.  MM-kilpailut, Salou, Espanja

Rytminen voimistelu

17.-18.3. SM-kilpailut, Hämeenlinna
14.4.   Trofeo Huelva, Espanja
14.4.   Goodwill Cup, Tsekki
28.-29.4. Luokkanousukilpailut
18.-20.5. The Cup of Ostrava, Tsekki
26.-27.5.  Actus Cup Mol, Belgia
2.-3.6.   Alegro Cup, Targovitshe, 
 Bulgaria
8.-10.6.   Luokkanousukilpailut, Tapiola
16.6.  Canterbury Cup, Englanti
23.-24.6.  Espinho Tournament, Portugali
28.6-1.7.  EM-kilpailut, Baku, 
 Azerbaidzhan

1981 Olarin Naisvoimistelijat ry (ONV)
1995 Olarin Voimistelijat ry (OVO)
Jäsenmäärä yli 1000 vuonna 2006 

Ohjaajia ja valmentajia 
• harrasteryhmissä 42
• valmennusryhmissä 36
• yksi päätoiminen valmentaja

OVO jäsenseurana
• Suomen Voimisteluliitto Svoli
• Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU)
• Etelä-Suomen Liikunta ja 
 Urheilu ry (ESLU)

Harrasteryhmiä
• Lapsille 21
• Nuorille  5
• Aikuisille  9

Valmennusryhmiä 2007
• Joukkuevoimistelun (JV) ikäsarjat   
 8–10v. – 16–18v. ja joukkueita 14
• Rytmisen voimistelun (RV) 
 valmennusryhmiä 4 

Joukkuevoimistelun MM-kilpailut:
kultaa 2002, 2003, 
2004 ja 2006 – Dynamot
hopeaa 2003 – Elektronit
Joukkuevoimistelun junioreiden
MM-kilpailut: 
kultaa 2005 – Deltat
kultaa 2006 – Alfat
SM-mitalistijoukkueita 2006: 
Dynamot, Deltat, Alfat, Ampeerit

OVO hallitus, vastuualueet 2007
Kati Hienonen, OVO-tuotteet, 
visuaalinen ilme
Marja Kallioniemi, tapahtumat
Kyösti Korventausta, sponsorointi ja 
yritysyhteydet
Leena-Kaisa Laitinen, nettisivut, 
jäsenrekisteri; kilpa
Marjo-Kaisa Ohlsbom, projektit ja 
kehittäminen
Heli Pietiläinen, koulutus
Mirva Salonen, joukkuevoimistelu 
Minna Sihvo, harrastetoiminta
Kaisa Vikkula, puheenjohtaja, talous, 
rytminen voimistelu
Virpi Virtanen, sidosryhmät, vpj
Merja Wälkkilä, tiedotus

Hallituksen ulkopuolisena
Kim Juutilainen, OVO-tuotteet, 
tilausvastaava
Heimo Nummela, kiltatoiminta
Päivi Paatsalo, talousasiat
Annu Tuominen, valmennuskonsultointi

OVO ja Ford – Maailmanmestareiden tekijät

Automaa Ford luovutti OVOlle vuodeksi käyttöön 
upo uuden Ford S-Max -auton tammikuun alussa 
Helsingissä pidetyissä Ford-tallin maailmanmesta-
ruusjuhlissa. 

Moninkertainen rallin maailmanmestari Marcus 
Grönholm luovutti auton avaimet OVOn päävalmen-
taja Anneli Laine-Näätäselle. Anneli on moninkertai-
nen maailmanmestareiden valmentaja joukkuevoi-
mistelussa. Kiitospuheessaan Anneli lupasi opettaa 
Marcukselle tehokkaan venyttelysarjan. 

OVOn ja Automaa Fordin yhteistyön tavoitteena 
on tuottaa elämyksiä Automaa Fordin ja S-ryhmän 
asiakasomistajille, edistää Automaa Fordin hen-
kilöstön liikkumista sekä lisätä Fordin näkyvyyttä 
joukkuevoimistelun parissa. 

Vuoden autoksi valittu Ford S-MAX on tyylikäs ja 
urheilullinen monikäyttöauto. Seitsemän hengen 
tila-autona se soveltuu hyvin mm. harkkakuljetuk-
sista huolehtivien perheiden tarpeisiin. Voit koeajaa 
Ford S-Max:n Niittykummun Ford Automaassa.

KISAKALENTERI

OVOn kevätkokous torstaina 29.3. 
klo 19 Kuitinmäen koulu, Olari
Asiat: OVOn vuoden 2006 toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen esittely ja vahvis-
taminen, vastuuvapauden myöntäminen 
hallitukselle ja tilinpitäjille, lisäksi hallituksen 
esittämät muut asiat. Tervetuloa! 

8.5.2007 Alle 10-vuotiaiden näytös, 
Tapiolan urheiluhalli

11.5.2007 Yli 10-vuotiaiden näytös, 
Espoon kulttuurikeskus (Tapiola)

OVOn näytökset
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Raiskin uusi fitness-mallisto    
yhteistyössä OVOn kanssa

OVO on tehnyt pitkäaikaisen sopimuksen Halti Oy:n 
kanssa. Halti suunnittelee OVOlle Raiskin fitness-
malliston pohjalta oman tyylikkään kokoelman 
voimisteluun ja edustamiseen. Uudistuksen tavoit-
teena on rakentaa kuvaa OVO-brändistä Euroopan 
ykkösseurana joukkuevoimistelussa sekä vahvistaa 
yhteistä ovolaisuutta. Monipuolinen kokonaisuus on 
suunniteltu vastaamaan nykypäivän vaatimuksia 
toimivuudesta ja yhdisteltävyydestä. 

Yhteistyösopimukseen liittyy myös taloudellinen tuki, 
joka on osittain sidottu Raiski-jumppamalliston 
menestymiseen markkinoilla. Jokainen ovolainen 
voi olla vaikuttamassa seuran taloudelliseen tilan-
teeseen käyttämällä itse Raiski-jumppavaatteita. 
Yhteistyön toivotaan näkyvän jatkossa Raiskin tuote-
kehityksessä yhä parempina lajikohtaisina vaatteina. 

OVO-tuotteita tilataan kaksi kertaa vuodessa. 
Uusi OVO/Raiski -kokoelma on myynnissä kaikille 
ovolaisille seuraavan kerran syyskauden alussa.

OVO/Raiski -mallistoon voit tutustua nettisivuillamme 
http://www.olarinvoimistelijat.fi/tuotteet/syksy_2007/
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