
 

Voimisteluklubi Lohjan NTV kilpakauden toiset kilpailut kilpailtiin Töölön Kisahallissa 
voimisteluseura Kiepin järjestämissä kisoissa.  
 
B-luokan nuoremmissa kilpaili 77 tyttöä ja vanhemmissa 14 tyttöä. 
Nuorempien sarjassa Helli-Noora Poutiainen voimisteli ennätyspisteet sijoittuen loistavasti 
viidenneksi kilpailuissa. VK-Lohjaa edustivat Helga Pasma, Emmi Kiviniemi, Säde Leino, Sonetta 
Knuutinen, Miira Sundqvist ja Ida Kangas. Harjoittelu näkyi suorituksissa ja kaikki tytöt tekivät 
tässä kilpailuissa hienoja suorituksia.  
B-luokan vanhemmissa voimistelivat Viivi Mäki, Janette Koponen, joka sijoittui hienosti neljännelle 
sijalle ja Riia Saarni sijoittui kilpailuissa kahdeksanneksi.  
 
C-luokan nuoremmissa kilpaili 58 voimistelijaa ja vanhemmissa 36 voimistelijaa. 
Tytöt saivat upeita onnistumisia ja ennätyspisteitä rikottiin monella telineellä! Kilpailut menivät siis 
kaiken kaikkiaan hienosti! Parannettavaa joissakin sarjoissa on vielä ja niitä hiomme nyt viikon 
verran ennen seuraavia kilpailuja jotka käydään heti ensi viikonloppuna Myllypurossa.  
C-luokka nuorempiin osallistuivat, Elli Jokinen, Lilli Lindgren ja Sofia Rahikka. 
Vanhempia edustivat VK-Lohjalta Nella Kuosmanen ja Emmi Järvelä sijoittuen sijalle kymmenen. 

 
D-luokan nuorimmassa oli 50 osallistujaa ja VK-Lohjan tytöt kilpailivat ehjin ja hyvin sarjoin. D-
luokan vanhempiin osallistui 13 voimistelijaa, tytöt edustivat hienosti tehden parannuksia omiin 
suorituksiinsa. Maiju Närhi teki hienot ja tasaiset sarjat, joilla sijoittui loistavasti hopealle. Muitakin 
hienoja suorituksia nähtiin, Ellen Badermann ylsi neljännelle sijalle, Martta Salovaara kuudennelle 
sijalle ja Olivia Sevon sijalle kahdeksan. 
Peppi Tenkanen suoriutui hienosti myös saaden loistavat 8,5-9 pisteet nojapuilta. 
 
E-luokassa nuoremmissa osallistujia oli 43 ja vanhemmissa 22 tyttöä.  
Nuoremmissa Elsa Norrby teki hienon vasta toisen E-luokan kisansa sijoittuen neliottelun 
16:toista. Minea Metsäranta suoritti tällä kertaa vain kaksi telinettä, permannon ja puomin.  
E-luokan vanhemmissa tytöt tekivät tasaiset sarjat, neljännelle sijalle sijoittui Camilla Badermann, 
joka telinekohtaisissa voitti hypyssä kultaa ja puomilla pronssia. Oosa Tahvanainen sijoittui 
hienosti neliottelun sijalle 10 ja telinekohtaisissa voitti puomilla kultamitalin. Permannolla tytöt 
jakoivat yhdeksännen sijan.  
 
F-luokassa kilpaili 22 tyttöä eri seuroista. VK-Lohja edusti hienosti myös kilpalinjan F-luokassa. 
Nuppu Gillberg voitti neliottelun hopeaa. Telinekohtaisissa Nuppu voitti hypyssä kultaa, puomilta 
neljäs sija. 
Milja Karttunen sijoittui ensimäisessä F-luokan kilpailussa hienosti sijalle 16.  
 
Maajoukkuelinjan pakollisten kilpailut olivat pilottikilpailu, jossa vielä kilpailun järjestäjät, 
valmentajat ja voimistelijat ajavat sisään uutta kilpaluokkaa ja sarjoja. MJ-linjan nuoremmissa 
kilpaili kaksikymmentä ja vanhemmissa viisi voimistelijaa.  
Nuorempiin osallistui VK-Lohjan Sara Stenbacka, joka teki hienot sarjat kolmella telineellä, 
puomilla, permannolla ja hypyssä.  
Vanhemmissa Juulia Raitanen taisteli hienosti kaikilla telineillä, vaikka matkassa oli tällä kertaa 
myös vähän epäonnea.  
 
Kokonaisuudessaan kisaviikonloppu oli hyvä sekä opettavainen, tästä onkin hyvä jatkaa kohti 
seuravia kilpailija joita on vielä muutama jäljellä tälle kisakaudelle.  


