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Naisten telinevoimistelun kilpalinjan luokkakilpailu järjestettiin Voimisteluklubi Lohjan 
salilla Vappulassa 146 voimistelijan ja kahdeksan seuran voimistelijan voimin 
yhdeksässä luokassa. 
 
Kilpailut käytiin B-, D-, C-, E-luokissa nuoremmat ja vanhemmat ja korkeimpana oli 
F-luokan kilpailu. Kilpailuun osallistui järjestävästä seurasta 38 kilpailijaa.  
Voimisteluklubi Lohjan tytöille neliottelussa kuusi mitalia. 
 
Neliottelussa (hyppy, nojapuut, puomi, permanto) yhteistuloksissa mitaleille 
voimistelivat Voimisteluklubi Lohjan tytöistä 1. B-luokassa Helli-Noora Poutiainen 
(2008). C-luokka vanhemmat 2. Emmi Järvelä (2006), D-luokassa nuoremmat 2. 
Laura Selin (2006), E-luokassa nuoremmat 3. Elsa Norrby (2006), D-luokassa 
vanhemmat 2. Henniina Närhi (2005) ja F-luokassa 2. Nuppu Gillberg (2002). 
 
Kaksi vuotta F-luokassa telinevoimistelua harrastanut ja toiseksi sijoittunut 15-
vuotias Nuppu Gillberg kertoi kisan menneen paremmin kuin oli odottanut. Nuppu on 
harrastanut lajia kolme vuotiaasta saakka.  
Puomilla onnistuin hyvin ja sain pysyvän sarjan. Kyllä muillakin telineillä meni ihan 
hyvin. Nojapuut eivät ole minun vahvin teline, jossa minulla on parannettavaa, kertoi 
tyytyväinen Nuppu Gillberg. 
Nuppu Gillberg on seuran ensimmäinen harrastaja, joka on päässyt osallistumaan 
junioreiden SM-karsintakilpailuun.  
 
Ensimmäisissä F-luokan kisoissa hyvin onnistunut ja kahdeksanneksi sijoittunut 13-
vuotias Milja Karttunen kertoi, että permannolla onnistui hyvin ja parannettavaa jäi 
nojapuiden ala-aisalla. Miljaa valmentaa Tessa Alanko. 
Minua motivoi kun aina oppii uutta ja jos kilpailuissa onnistuu parantamaan 
suorituksia, sekä on kiva kun suoritukseni ovat menneet eteenpäin. Harjoittelen viisi 
kertaa viikossa ja tykkään käydä meidän kivalla salilla, kertoi onnellinen Milja 
Karttunen.  
 
Toiminnanjohtaja Niina Vuorelan mukaan kisat meni tosi hyvin. Kaikilla tytöillä tämä 
oli kauden ensimmäinen kilpailu. Tytöt onnistuivat laajalla rintamalla, tehden omia 
parhaita suorituksia.  
 
 
”Seuran omasali olo mahdollistunut kasvun” 
 
Kun olimme koulujen saleissa, pystyimme niiden rajallisen koon johdosta ottamaan 
seuraan vain satakunta harrastajaa. Oma salin myötä harrastajia on 700. Viikossa 
hallilla harjoittelee kuutisen kymmentä harrasteryhmää tytöissä ja pojissa, kertoi 
Niina Vuorela. 
 
Tavoitteena on, että jonakin päivän huippupäässä nähdään seuran kasvatin 
nousevan SM-podiumille. Olosuhteita pyritään pitämään mahdollisimman hyvinä ja 



 

kehittämään niitä. Olosuhteet eivät pelkästään tee huippuja, myös valmennus pitää 
olla laadukasta. Kilpapuolella (F-luokka) on pienempi osa harrastajista. Pyrimme 
järjestämään mahdollisimman paljon kilpailuja, jotka vievät harrastajia eteenpäin ja 
myös organisaatio kehittyy. Tämä on arvostelulaji, joten kilpailla pitää kehittyäkseen, 
jatkoi Vuorela. 
 
Seuralla on maajoukkuelinjalla kolme tyttöä.  Julia Raitanen (MJ3), Veera Vilkkelä 
(MJ3) ja Sara Stenback (MJ2). Suomen maajoukkueessa kilpailevat ovat MJ5-
luokassa. 


