
Deltat tavoittelevat MM-mitalia
Viime kesänä Espanjassa ensimmäisiin aikuisten MM-kilpailuihinsa osal-
listunut ja parhaana suomalaisjoukkueena neljänneksi sijoittunut Deltat 
lähtee alkavaan kauteen mitalin kiilto silmissään. Marraskuinen maail-
mancupin pronssi oli esimakua nuorelle espoolaisjoukkueelle. 

Alkavalle kaudelle tavoitteet on asetettu korkeammalle, ensimmäi- 
nen naisten sarjan SM-kulta ja MM-mitali. Deltat aloittavat kisakauden  
Etelä-Suomen aluemestaruuskilpailuissa Hyvinkäällä huhtikuun alussa. 
Ennen SM-kilpailuja ovat vielä Suomen Cupin ensimmäinen osakilpailu 
Kotkassa ja maailmancupin osakilpailu Prahassa.

Joukkueen ohjelma on jälleen koreografi Antton Laineen käsialaa. 
– Ohjelmasta mitali ei ainakaan jää kiinni! Antton on onnistunut luo-

maan tyylikkään ja erottuvan kokonaisuuden. Musiikki on haastava, 
mutta kaiken onnistuessa suoritus on elämys niin joukkueelle kuin  
katsojille, valmentaja Anneli Laine-Näätänen kiittelee.

Anttonin ja Annelin yhteistyöllä on saavutettu jo neljä joukkue- 
voimistelun MM-kultaa, yksi MM-hopea ja yksi MM-pronssi.

– Paljon työtä tavoitteiden eteen on vielä tehtävä, sillä taso maailmalla 
on noussut joka vuosi. Suomessa kovin haastaja on Tapiolan Voimis-
telijat, joilla on myös Anttonin koreografia. Maailmalta Viro, Venäjä ja 
Bulgaria ovat varmasti mitalitaistossa. Tärkeintä on kuitenkin keskittyä 
omaan tekemiseen, muuhun emme voi vaikuttaa, valmentaja muistuttaa 
kauden kynnyksellä.

Joukkuevoimistelun SM-kilpailut ovat ohjelmassa 3.–4. toukokuuta 
Vantaan Energia Areenalla. Maajoukkueen kokoonpano ratkeaa SM-ki-
sojen ja 10.5. Jyväskylässä järjestettävän 2. karsintakilpailun perusteella. 

Deltat-joukkueella on kisaohjelmassa myös Espanjan maailmancup 
toukokuun loppupuolella. 

Joukkuevoimistelun MM-kilpailut järjestetään ensimmäistä kertaa  
Euroopan ulkopuolella, kun Kanadan Joukkuevoimisteluliitto CAGG 
sekä paikalliset seurat Ritmika ja Kalev Estienne isännöivät kilpailuja  
Torontossa kesäkuun puolivälissä. 

Kaikki kilpailutiedot ja tulokset löytyvät OVOn kotisivuilta www.ovo.fi. 

Ampeerit tavoittelevat MM-kisapaikkaa Torontoon
Ampeerit, joukkuevoimistelun junioreiden hallitseva maailmanmestaruus-
joukkue ja viime kevään junioreiden World Cupin voittaja siirtyi vuoden 
alusta seniorisarjaan. Ampeerit on yhtenä lupaavana joukkueena Svolin 
maajoukkueringissä ja lähtee tavoittelemaan paikkaa joukkuevoimistelun 
MM-kisoihin Kanadaan.

Kisakausi käynnistyi Ampeereilla helmikuussa Tartossa, josta haettiin 
palautetta kansainvälisiltä tuomareilta. Joukkue sijoittui kovassa seurassa 
kisan viidenneksi ja oli paras suomalaisjoukkueista. Muista ulkomaisista 
kisoista on jo varmistunut Prahan World Cup ja Espanjan World Cup.

Tavoitteena Ampeereilla on ke-
hittyä voimistelun laadussa, saada 
lisää pehmeyttä liikkeisiin ja hyppyihin 
räjähtävää ponnistusnopeutta. Jouk-
kue on aiempina kausina venynyt 
huippusuorituksiin kansainvälisissä 
kisoissa ja sillä on realistiset mah-
dollisuudet olla katsastuspisteissä 
kolmen parhaan suomalaisjoukkueen 
joukossa lunastamassa MM-kisa-
paikka, keväällä nähdään tiukka kisa.

Ampeerien päävalmentaja Liisa Loikas, kolminkertainen maailmanmes-
tari Dynamot-joukkueesta, uskoo tyttöihinsä. MM-kisapaikan lisäksi 
Ampeerit hakee hyvää sijoitusta maailman cupin kisoista sekä tavoit-
telee mitalia toukokuun SM-kisoissa Vantaalla. Joukkueen vahvuudet 
ovat raikkaus, vaikeusosien monipuolinen hallinta ja upea selän liikku-
vuus, vaikka se ei vielä ole venäläisten tasoa. Liisa kertoo koreografian 
musiikin olevan suomalaista ja liikekieli on kaunista ja harmonista. Puku-
jen teemana on vesi ja taivas. Ne kuvaavat suomalaisuutta, kauneutta 
ja raikkautta. Ohjelma kertoo tarinan nuoren tytön elämästä, ja niistä 

toiveista sekä unelmista, joihin 
hän yrittää kurkottaa ja pyrkiä 
kasvaessaan aikuiseksi.

Liisan mukaan kovimmat 
kisakumppanit Suomessa ovat 
OVOn Deltat, Tapiolan Elegia 
sekä Vantaan Tiklit. Maailman 
huippuja tällä hetkellä ovat 
Viron Janika, Venäjän Oscar ja 
Madonna, myös Bulgarialla ja 
Ukrainalla on upeat joukkueet.

Kuva: Dan Pickard



Vuosina 1993–94 syntyneiden Fotonien tärkeimmät tavoitteet on 
asetettu kauas tulevaisuuteen. Matkalla suurempiin tavoitteisiin on 
kuitenkin yleensä asetettuna välitavoitteita. Fotoneilla näitä tavoitteita 
löytyy kahdesta lajista, sekä rytmisestä voimistelusta että joukkue-
voimistelusta. 

Alkukautena Fotoni-joukkue keskittyy rytmiseen voimisteluun.  
SM-kotikilpailuista Fotonit nappasi joukkueena SM-kullan ja  
Johanna Vikkula sai yksilönä kolme SM-pronssia; neliottelusta,  
narusta ja vanteesta. Rytmisen voimistelun PM-kilpailuissa Tanskassa 
Johanna otti tiimikilpailusta kultaa, nauhasta hopeaa ja lisäksi jouk-
kuekisassa Fotonit saavuttivat hienosti pronssia.

– Fotonien päälaji ja tavoitteet ovat joukkuevoimistelussa. Tässä 
vaiheessa fyysisten ominaisuuksien kehittäminen on tulevaisuuden 
kannalta tärkeää ja rytminen voimistelu tukee tätä hyvin. Rytmisen 
joukkue- ja yksilökilpailut luovat hyvän ja monipuolisen pohjan, val-
mentaja Anneli Laine-Näätänen kertoo.

Kuulostaa raskaalta?
– Tietysti kaksi lajia tekee harjoittelusta rankempaa, mutta lopussa 
kiitos seisoo. Toisaalta harjoittelu on myös monipuolisempaa ja siten 
motivoivampaa. Tämä on myös se sama tie joka Dynamoillakin oli 
taustalla. Oikotietä on harvoin tarjolla, Anneli viittaa nelinkertaiseen 
maailmanmestarijoukkueeseen.

Fotonien tulevaisuuden tavoitteeksi onkin asetettu jo kauan sitten 
joukkuevoimistelun aikuisten MM-kulta. Harjoittelu tähtää siihen, että 
tämä tavoite on realistinen. Mutta entäpä ne suunnitelmat kevään 
osalta?

– Kisa tulee varmasti olemaan kovaa ja toisaalta annamme myös 
tasoitusta kun alamme keskittyä joukkuevoimistelun vapaaohjel- 
maan vasta maaliskuun loppupuolella. Tavoitteena on mitali sekä  
SM-kilpailuista että junioreiden MM-kilpailuista Espanjasta, vaikka 
mestaruuskin on mahdollinen, Anneli summaa.

Fotonit – kahden lajin taitajat
OVO ja sijoituspalveluyritys Glitnir ovat 
tehneet yhteistyötä kohta kolme vuotta. 
Yhteistyö käynnistyi keväällä 2005 FIM 
Groupin kanssa. Islantilainen Glitnir osti 
FIM Groupin viime keväänä, ja käytän-
nössä kaupan vaikutus näkyi uutena 
sponsori-merkkinä OVOn kilpatyttöjen 
edustusasuissa. Yhteistyön sisältö jatkui 
entisellään. 

OVO-yhteistyöstä vastaa usein OVOn 
näytöksissä nähty Dina Kari Glitnirin Tapio-
lan konttorista.

Glitnir on aktiivinen urheilusponsoroin-
nissa. OVOn lisäksi muita Glitnir-tallin jäseniä ovat mm. alppinistit  
Tanja Poutiainen, Kalle Palander ja Marcus Sandell sekä FC TPS,  
Espoon Blues, FC Honka ja HJK. Helsinki International Horse  
Showssa Glitnir on ollut myös näyttävästi mukana.

Glitnir on ollut OVOn kilpapuolen yksi pääyhteistyökumppani ja 
seuran menestyksen mahdollistaja. Joukkuevoimistelussa matkakus-
tannukset ovat melkoiset, koska kisaan lähtee aina joukkueellinen eli 
8–10 tyttöä valmentajineen. Glitnirin tuki onkin mahdollistanut seuran 
huippujoukkueiden ja yksilöiden osallistumisen kansainvälisiin kilpai-
luihin ja maailman cupin osakilpailuihin. Naisten joukkue Deltat voitti 
viime vuonna pronssia maailman cupissa. Joukkue osallistui kolmeen 
osakilpailuun ja Espanjassa pidettyihin MM-kisoihin. Ampeerit voittivat 
junioreiden maailmanmestaruuden ja kansainvälisen World Challenge 
Cupin kolmen osakilpailun yhteispistein. Rytmisessä voimistelussa 
OVOn juniorit ovat kiertäneet kansainvälisiä yksilökilpailuja. Helmi-
kuussa Fotoneiden nauhajoukkue voitti Suomen PM-kisakarsinnan 
ja matkasi maaliskuussa Suomen maajoukkueena, mutta omalla 
kustannuksellaan eli sponsorin tuella, PM-kisoihin Kööpenhaminaan. 
Tuloksena oli PM-pronssi.

Yhteistyön myötä rahastosäästäminen on tullut tutuksi OVOn kilpa-
tytöille ja näiden perheille. Nuorten naisten kannattaa oppia talouden 
perusasiat ja pyrkiä kohti taloudellista itsenäisyyttä. Rahastosäästämi-
sen voi aloittaa jo 35 euron kuukausisäästöllä, vaikkapa lapsilisäsum-
malla. Pienistä kuukausimaksuista voi syntyä nuorelle naiselle mukava 
pesämuna opiskeluvuosille. Glitnir on palkinnut kausittain yhden 
menestyneen OVOn joukkueen voimistelijat valmentajineen Glitnir-
rahastossäästöstipendein. 

”On ollut mukavaa seurata OVOlaisten menestymistä sekä koti-
maisilla että kansainvälisillä kentillä. Toivomme myös, että olemme 
saaneet nuorissa heräämään mielenkiintoa pitkäaikaissäästämistä ja 
sijoittamista kohtaan. Se kannattaa pitkällä aikavälillä varmasti,”  
toteaa Dina Kari.

Vastikään joukkuevoimistelun 14–16 vuotiaiden sarjaan nousseet  
Omegat ovat asettaneet tavoitteekseen finaalipaikan SM-kisoissa.  
Joukkueen valmentajien Niina Varosen ja Piia Hyyryläisen mielestä tyttö-
jen harjoittelumotivaatio on talven aikana parantunut entisestään ja nai-
sellinen, paljon kaunista liikekieltä sisältävä ohjelma tuntuu sopivan tytöille 
hyvin. Kevään ohjelman koreografi on tuttu ovolainen Hanna Asikainen.

Omegat osallistuvat huhtikuussa Prahassa World Challenge  
Cupin osakilpailuun, jossa tavoitteena SM-kisan tavoin finaalipaikka.  
Junioreiden MM-kisapaikka ei tässä vaiheessa ole joukkueen tavoi-
tteena. Sarjatulokkaana tavoitteiden asettaminen on haasteellista ja 
nähtäväksi jää, miten tavoitteet kauden edetessä vielä muovautuvat, 
toteavat Niina ja Piia.

Svolin rytmisen voimistelun 
luokkanousu-järjestelmässä  
nousivat syyskaudella
II-luokasta III-luokkaan: Lotta Tiainen, Maris Vasenius,
III-luokasta IV-luokkaan: Siiri Länsmans, Janina Klang,
Marianna Malkamäki ja Jatta Leskinen,
IV-luokasta V-luokkaan: Elisa Lehtonen, Ronja Laaksonen  
ja Jenny Pennanen.

Glitnir OVOn kumppanina

Omegat juniorisarjaan 
kokemusta kartuttamaan
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1. Kuka olet?  
Veera Kuparinen, OVOn valmentaja, 
vt. Joukkuevoimistelun päävalmentaja kevään 
2008, Svoli Etelä-Suomen joukkuevoimistelun 
aluevalmentaja ja joukkuevoimistelun lajivalio-
kunnan ja joukkuevoimistelun kansainvälisen 
työryhmän jäsen Svolissa. 
 
2. Kuvaile itseäsi kolmella sanalla? 
Määrätietoinen, uusia haasteita pelkäämätön, 
positiivisella tavalla työnarkomaani.

 
3. Miten olet mukana OVOn  
toiminnassa tällä hetkellä? 
Valmennan OVOssa 12–14 -vuotiaiden 
Vegat-joukkuetta ja vedän aikuisille  
Body-jumppaa maanantaisin. 
 
4. Miten olet tullut mukaan toimintaan ja kuinka kauan olet  
ollut mukana?  
Olen ollut OVOn toiminnassa mukana periaatteessa koko seuran his-
torian ajan. Äiti laittoi minut kolmevuotiaana juuri perustettuun Olarin 
naisvoimistelijoihin ja siitä lähtien olen ollut mukana, ensin voimistelija-
na ja vuodesta 1997 valmentajana ja ohjaajana.
 
5. Mitä OVOlaisuus on antanut ja opettanut? 
OVOn kautta voimistelusta on tullut elämäntapa.   
 
6. Kolme adjektiivia, mitkä kuvaavat OVOa mielestäsi  
parhaiten? 
Ammattimainen, edelläkävijä, menestyjä.  
 
7. Muut harrastuksesi ja suosikkilajisi?
Voimistelulta jää aika vähän aikaa muille urheilulajeille, mutta lenkkei-
lystä en luovu. Muista harrastuksista lukeminen on ehkä tärkein.  
 
8. Tulevaisuuden haaveesi OVOssa / voimistelun parissa? 
Haluaisin kovasti kehittää joukkuevoimistelua ammatimaisempaan 
suuntaa ja varmistaa lajin asemaa huippu-urheilulajina. Tietysti haluan 
tehdä parhaani, jotta Suomi säilyttää asemansa yhtenä johtavista 
joukkuevoimistelumaista ja että OVOlaiset ovat myös tulevaisuudessa 
tunnettu menestyjäseura, josta löytyy taitavia urheilijoita ja joukkueita 
vastaamaan kansainvälisiin haasteisiin. 
 
9. Mikä on paheesi?  
Suklaan syönti ja Frendit-sarjan katsominen DVD:ltä. Yleensä nämä 
kaksi pahetta tapahtuvat samaan aikaan. 
 
10. Mikä on hallitseva luonteenpiirteesi? 
Periksiantamattomuus ja osittain myös kärsimättömyys.
 
11. Toiveammattisi lapsena?  Lääkäri.
 
12. Paras OVO/voimistelumuistosi?
Valmensin Neutronit-joukkuetta 9 vuotta ja edustimme lopulta Suo-
mea MM-kilpailuissa vuonna 2005. Ehdottomasti parhaat muistoni 
liittyy tähän heidän viimeiseen kauteensa ja kaikkeen niiden tyttöjen 
kanssa kokemaani sen kauden aikana. Töitä tehtiin todella kovaa ja 
lopulta onnistuminen kaikissa kevään tärkeissä kilpailuissa nousee 
ehkä tärkeimmäksi. 

 ovolainen

Kevään kaikissa aikuisten harrastejumpparyhmissä täyttöasteet ovat 
erinomaiset. OVO on panostanut mainontaan ja se on tuonut lisää uusia 
jäseniä. Koulujen lähialueen ihmiset ovat heränneet OVOn monipuoliseen, 
laadukkaaseen ja yleisiä saleja huomattavasti hinta-tasoltaan edullisem-
paan jumppatarjontaan.

Aikuisten harrastepuolen kehittämisessä moottorina on ollut Minna 
Sihvo, joka itse vetää jumppia ja jaksaa vielä sen ohessa olla mukana 
OVOn hallituksessa kehittämässä aikuisten voimistelutoimintaa.  
Minna itse antaa kiitosta kaikille aktiivitytöille ja heidän vanhemmilleen, 
jotka ovat auttaneet harrastepuolen kehittämisessä ja olleet näin mukana 
kehittämässä koko seuraa. 

Ryhmien ohjaajille on painotettu jumppien yhdenmukaista linjaa eli 
kaikki ohjaajat ovat sitoutuneet ohjaamaan ryhmän nimen mukaista 
jumppaa. Kevätkaudella on alkanut uusia ryhmiä, kuten Chiball ja niska-
selkä-jumppa. Uusi Chiball on vastaus nykyajan hektiseen elämänrytmiin. 
Tunnilla tehtävät rauhalliset ja rentouttavat liikkeet ovat selkeästi löytäneet 
omat käyttäjänsä. Palaute on ollut pelkästään positiivista. FlowGymnas-
tics on myös uutena lajina alkanut löytää omat harrastajansa mm. van-
hemmista, joiden lapset ovat OVOssa.

Vanhempi laji Sambic on saanut uusia kokeilijoita ja muutkin aiemmat 
ryhmät jatkavat entiseen malliin. Torstain jumppa vaihdettiin niska-selkä 
jumpaksi, jolle tuntuu olevan tilausta nykypäivän istumatyötä paljon teke-
villä. Kevätkausi antaakin hyviä vaihtoehtoja suunnitella syksyn aikuisten 
jumppatarjontaa.

Suomen Valmentajat ry valitsi Annelin nyt jo kolmannen kerran joukkue-
lajien vuoden naisvalmentajaksi. Valinnan perusteena oli nuoren Deltat-
joukkueen nostaminen maailman huippujen joukkoon. Edelliset valinnat 

Anneli Laine-Näätäsestä Vuoden valmentaja 2007
tulivat Dynamot-joukkueen maailmanmestaruuksista vuosina 2003 ja 
2006. Anneli pokkasi ikuisesti kiertävän pokaalin Valmentajagaalassa 
Messukeskuksessa 9.11.2007.

Aikusten jumpparyhmissä 
innokkaita harrastajia

Jani innosti joogan salaisuuksiin

OVO järjesti helmikuisena viikonloppuna intensiivisen Jooga-kurssin. 
Kahtena aamupäivänä, yhteensä kuuden opetustunnin aikana käytiin läpi 
joogahengitys ja -tekniikkaa sekä hengityksen tahdissa tapahtuvat joo-
gan perusasanat (jooga-asennot). Kurssin idea ja ohjaaja, Jani Jaatinen, 
löytyivät OVOn aikuisryhmistä vastaavan Minna Sihvon kautta. Osallistu-
jat olivat erittäin tyytyväisiä kurssin antiin ja toivoivat pääsevänsä jatkossa 
Janin säännölliseen ohjaukseen OVOn tunneilla. Kurssin osallistujista osa 
oli jo tutustunut aiemmin joogaan, mutta osa oli ensikertalaisia. Rentou-
tumiskikoista ”Mehiläinen” ihastutti kovasti, maailman voi sulkea ulko-
puolelleen ja suristella itsekseen kuin pieni mehiläinen.



Autovuokraamoketju Europcar Harri 
Valpio Oy ja Olarin Voimistelijat ovat 
sopineet vuoden 2008 kattavasta 
yhteistyöstä. Sopimuksen myötä 
OVO saa Europcarilta käyttöönsä 
yhden henkilöauton vuoden ajaksi 
ja lisäksi autoja maaliskuun rytmisen 
voimistelun SM-kilpailuihin ja syksyn 
kansainvälisen OVO Cupin ajaksi. 

Europcar/Harri Valpio Oy:lle yhteistyö on jatkoa aiemmalle menestykselle seuran kanssa. Yhteis-
työ sai alkunsa kaksi vuotta sitten vuonna 2006 Dynamoiden lähtiessä tähtäämään kohti neljättä 
maailmanmestaruuttaan Tampereen MM-kotikisoista.

– Olin seurannut vuosikymmenen ajan kummityttöni voimisteluharrastusta OVOssa ja kiinnostuin 
mahdollisuudesta tukea seuran toimintaa. Matkalla maailmanmestaruuteen Dynamot saivat kevään 
ajaksi kaksi Europcarin autoa käyttöönsä kotimaan kilpailumatkoille. Yhteistyö huipentui Tampereella 
maailmanmestaruuteen ja autot luovutettiin joukkueen käyttöön loppuvuoden ajaksi, Europcarin 
Länsi-Suomen edustaja, espoolaissyntyinen Harri Valpio kertoo taustoista.

– Meille on tärkeää olla mukana tukemassa nuorten liikunnallista toimintaa. Toisaalta seuran huip-
puosaaminen, tavoitteellinen kilpatoiminta ja vahva näyttö menestyksestä antavat Europcarille konk-
reettista vastinetta yhteistyöstä, Valpio toteaa.

Europcar kuuluu maailman johtaviin autonvuokrausyrityksiin ja se toimii 170 maassa tarjoten yli 
250 000 ajoneuvon valikoiman. Vakiomallistosta löytyy henkilöautoja, farmariautoja, minibusseja, 
maastureita ja pakettiautoja. Suomessa Europcarilla on yhteensä 60 toimipistettä 34 paikkakunnalla. 

www.ovo.fi

Kilpailukalenteri
Joukkuevoimistelu
5.–6.4. Etelä-Suomen aluemestaruus-
kilpailut, Hyvinkää
4.–6.4. World Cup I, World Challenge 
Cup I, Spring Breeze, Tallinna, Viro
12.4. Etelä-Suomen asematapahtuma, 
Pirkkola, Helsinki
19.–20.4. TUL:n avoimet kilpailut, 
Suomen Cup I, Kotka
26.–27.4. Tyttöjen hyvän mielen kilpailut,  
Seinäjoki
25.–27.4. World Cup II, Wolrd Challenge  
Cup II, Praha, Tsekki
3.–4.5. SM-kilpailut, Suomen Cup II, 
Maajoukkueen 1. katsastus, Junioreiden  
maajoukkueen valinta, Vantaa
10.–11.5. Harrastemestaruuskilpailut, 
Maajoukkueen 2. katsastus ja valinta, 
Jyväskylä
23.–25.5. World Cup III, IFAGG Junior  
Championships, World Challenge Cup III,  
Cartagena, Espanja
6.–8.6. Voimistelupäivät (12–14 v. sarja),  
Tampere
12.–14.6. MM-kilpailut, Toronto, Canada

Rytminen voimistelu
29.–30.3. Luokkanousukilpailut, Kamppi
12.–13.4. Luokkanousukilpailut, Järvenpää
19.–20.4. Luokkanousukilpailut, Tapiola
24.–25.5. Luokkanousukilp., Lumo, Vantaa
7.–8.6. Voimistelupäivät, Tampere
Lisäksi useita kansainvälisiä kilpailuja 
kauden aikana.

Näytökset
8.5.2008 klo 19.30, Yli 10-v. kevätnäytös,  
Espoon kulttuurikeskus, Tapiola-sali
13.5.2008 klo 18, Alle 10-v. kevätnäytös,  
Tapiolan urheiluhalli

Muut tapahtumat
OVOn kevätkokous 27.3.2008 klo 19, 
Kuitinmäen koulu
Valintatilaisuudet voimisteluryhmiin 15.5.
– uuteen valmennusryhmään 
(v. 2002 syntyneet) klo 17.15–18.15
– muihin valmennusryhmiin (v. 2001 ja 
aikaisemmin syntyneet), klo 18.45–19.45
Valintatilaisuuspaikka julkaistaan myöhemmin 
OVOn nettisivuilla, lisätietoja valmentajilta.

Palautetta Ovolaisesta
OVO Tiedotus, Merja Wälkkilä, 
etunimi.sukunimi@ovo.fi

OVO-tuotteet kovassa käy-
tössä harrasteryhmässä

OVO-tuotteet ovat ahkerassa 
käytössä, kun sunnuntaijumpasta 
nauttivat kuntovoimistelun harras-
tajat hikoilevat rytmikkään musiikin 
tahdissa. Kysyimme jumppaajilta: 
Soile Asikainen (kuvassa vas.) • 
Missä OVO-ryhmissä käyt? Käyn 
sunnuntai-, maanantai- ja keskiviik-
kojumpassa. • Miten vaatteet ovat 
toimineet ja onko sinulla ideoita 
malliston kehittämiseen? Vaatteet 
ovat olleet mukavia, housut istuvat 
hyvin. Toivoisin lisävärejä, joita voisi yhdistää mustan kanssa. • 
Missä/minkä kanssa olet käyttänyt OVO-vaatteita? Otin taan-
noiselle Australian matkalle OVO-verkkatakin mukaan ja yhdis-
tin sitä farkkujen kanssa. Takki oli kevyt kantaa, se oli riittävän 
lämmin ja edustava vapaa-ajan jakku.
Nina af Hällström • Missä OVO-ryhmissä käyt? Käyn sun-
nuntaijumpassa. • Miten vaatteet ovat toimineet ja onko sinulla 
ideoita malliston kehittämiseen? Turkoosi on hyvä väri, sillä se 
sopii kaikille tummista vaaleisiin. Toivoisin mallistoon polvipitui-
set housut, sillä ne sopivat sirolle ja pienikokoiselle. Tuotteiden 
ostaminen helpottuisi, jos ostopaikka olisi lähempänä. • Missä/
minkä kanssa olet käyttänyt OVO-vaatteita? Olen tilannut ohu-
en fitness -takin ja ajattelin käyttää sitä myös kotona oloasuna.

OVO-tuotteita saa toukokuun loppuun asti Intersport Me-
gastore Sellosta. Kesän alussa ostokset voi tehdä lähem-
pänä, kun sekä OVOn että muita Raiski -fitnessmalliston 
vaatteita aletaan myydä Intersport Megastore Suomenojalla. 
Jokainen ovolainen voi olla vaikuttamassa seuran talouteen 
käyttämällä Raiskin fitnessvaatteita.

OVOlle myönnettiin Svolin  
PRIIMA-aikuisliikunnan  
laatusertifikaatti 23.11.2007
PRIIMA-laatuseurat ovat seuroja, 
joilla on säännöllistä aikuisten 
kunto- ja terveysliikuntatoimintaa. 
Tarjonta on monipuolista ja luotet-
tavaa. Jumppatunneista on hyvät 
tuntikuvaukset, jotka auttavat liik-
kujaa löytämään itselleen sopivat 
tunnit. Liikunnan ilo ja terveys ovat 
avainasemassa. 

PRIIMA-seuran ohjaajat ovat 
aina koulutettuja ja tunnit turval-
lisia. Seurat tarjoavat aikuisliik-
kujille mahdollisuuden osallistua 
myös tapahtumatoimintaan, 
kuten näytöksiin ja jumppatapah-
tumiin. PRIIMA-aikuisliikunnan 
laatuseurat ovat sitoutuneet 
jatkuvaan toiminnan kehittämi-
seen ja ne keräävät säännöllisesti 
asiakaspalautetta sekä arvioivat 
toimintaansa.

Lisätietoja Priimasta 
www.svoli.fi ja OVOn aikuisten 
harrastetunneista www.ovo.fi.

Matkalla 
menestykseen

Kaisa Vikkula ja Anneli Laine-Näätänen vastaanottivat 
uuden auton Harri Valpiolta tammikuu alussa.

OVOn toimisto avoinna MA klo 17–20 ja 
TO klo 9–12, Kuunkehrä 2 A, 2. krs
Puh. 050 3019381 ark. klo 11–13 ja 17–19
Postios. Ylistörmä 5 B 13, 02210 Espoo


