
 

NTV kooste:  Fliku, VSK-U ja Turun Urheiluliitto 
 
Voimisteluklubi Lohjan kilpalinjan voimistelijat päättivät syksyn kilpailukautensa 
voimisteluseura Flikun järjestämiin kilpailuihin. Kilpailu järjestettiin Helsingin 
Myllypuron Liikuntamyllyssä 14-15.10.2017. 
 
Kilpalinjan D-luokan nuorempiin osallistui yhteensä 44 voimistelijaa, VK-Lohjaa 
edustivat tässä luokassa Laura Selin ja Ilona Blomberg. Tytöt paransivat 
suorituksiaan edellisestä kilpailuista. Laura Selin sijoittui neliottelun neljännelle sijalle 
häviten vain puoli pistettä pronssille sijoittuneelle.  D-luokan vanhemmissa kilpaili 29 
voimistelijaa. Voimisteluklubi Lohjalta voimisteli tässä luokassa neljä tyttöä. Maiju 
Närhi paransi näissä kisoissa sarjojaan niin, että edellisen kilpailun hopeamitali 
vaihtui kultamitaliin. Onnittelut Maijulle hienosta suorituksesta!  
Muutkin tytöt tekivät hyviä suorituksia, Martta Salovaara sijoittui kahdeksannelle 
sijalle. 
 

E-luokassa nuoremmissa voimisteli 25 tyttöä, vanhemmissa 16 tyttöä eri seuroista.  
Nuoremmissa Elsa Norrby ja Minea Metsäranta tekivät tasaiset sarjat, Minea tehden 
pitkästä aikaa kaikki neljä eri telinettä.  
E-luokan vanhemmissa Camilla Badermann sijoittui hienosti hopealle. 
Telinekohtaisissa hän voitti hypyn hopeaa. Oosa Tahvanainen paransi edellisestä 
kilpailusta suorituksiaan ja  sijoittui hienosti neliottelussa viidennelle sijalle, 
telinekohtaisissa hän voitti puomin hopeaa ja sijoittui permannolla hienosti 
neljännelle sijalle. 
 

F-luokan nuorempiin osallistui kahdeksan ja vanhempiin kuusi voimistelijaa eri 
seuroista. VK-Lohjaa edustivat vanhemmissa Nuppu Gillberg ja Milja Karttunen. 
Kilpailuissa tuli sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Telinekohtaisissa Nuppu 
voitti puomilta pronssia. 
Milja Karttunen sijoittui ensimäisessä F-luokan kilpailussa hienosti sijalle 16. Milja 
paransi omia suorituksiaan ollen neliottelussa viidennelle sijalle. 
 

Tuusulassa kilpailtiin VSK-U:n järjestämissä kilpalinjan ja maajoukkuelinjan 
kilpailuissa. Voimisteluklubi Lohjan voimistelijoista kilpaili tällä kertaa vain 
maajoukkuelinjan tytöt. Maajoukkuelinjan nuoremmissa kilpaili kaksitoista ja 
vanhemmissa yhdeksän voimistelijaa.  
Nuorempiin osallistui VK-Lohjan Sara Stenbacka ja vanhempien sarjassa kilpaili 
Juulia Raitanen. Tytöt paransivat suorituksiaan viime kilpailuista ja sekä 
valmennustiimi että tytöt saivat arvokkaan kilpailukokemuksen. Maajoukkuelinjan 
tytöillä on vielä yhdet kilpailut jäljellä syksyn kilpailukauteen, jotka järjestetään 
Turussa 3.11.2017.  
 
Turun Urheiluliiton maajoukkuelinjan kilpailuihin osallistui vain sarjan vanhempien 
sarjaan kuuluva Juulia Raitanen. Veera Vilkkilä ja Sara Stenbacka olivat harmillisesti 
loukkaantuneita tämän kauden viimeisen kilpailun aikana. Juulia Raitanen teki 
kauden parhaan kisansa sijoittuen nojapuilla pronssille ja permannolla sekä puomilla 

hopealle. Tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavaa kevään kilpailukautta! 😊 


