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Olarin Voimistelijat 

  

Rytmisessä voimistelussa OVO Cupin voitot voimisteluseura Elisen voimistelijoille. Olarin 

Voimistelijoiden yksilövoimistelijat mitalisijoilla. Joukkuevoimistelun junioreiden sarjassa OVO Junior 

Teamille kultaa ja 10  ̶12-vuotiaiden sarjassa OVOn Team Ionit -joukkue hopealla. 

OVO Cupin rytmisen voimistelun finaali voimisteltiin sunnuntaina Lohjan Kisakalliossa. 

Rytmisen voimistelun kilpailijat lasten sarjoista naisten sarjoihin täydensivät alkukilpailun suorituksia 

yhdellä välineellä.  

 

Naisten sarjan selkeään voittoon taituroi Voimistelu- ja urheiluseura Elisen Rebecca Gergalo yhteispistein 

44,550. Kilpailun korkeimmat välinekohtaiset pisteet 15,800 Gergalo voimisteli pallo-ohjelmalla. 

Kolmanneksi sijoittui ESVOLIn Inka Viita yhteispisteillä 31,450. 

 

Naisten sarjassa OVOn Johanna Pulkkinen piti alkukilpailun jälkeen toisen sijansa, ja voimisteli näin 

kokonaiskilpailussa hopealle. Pulkkisen yhteispisteet olivat 39,850. Vanneohjelmalla Pulkkinen saavutti 

pisteet 13,700, jotka veivät vannekilpailun voittoon. Pallo-ohjelman pisteet olivat 13,450 ja keilaohjelman 

12,700. 

 

- Hienoa, että Johanna oli ekaa kertaa sennusarjassa, jossa selviytyi upeasti sekä voitti vanteessa, 

kommentoi valmentaja Anneli Laine-Näätänen Pulkkisen kilpailua finaalin jälkeen. 

  

Nuorten sarjassa oli yhteensä kahdeksan osallistujaa. Nuorten sarjan voitti Voimistelu- ja urheiluseura 

Elisen Aurora Arvelo yhteispisteillä 42,450. Arvelo voimisteli jokaisessa välineessä korkeimmille pisteille. 

Sarjan kolmanneksi sijoittui Arvelon seuratoveri Elina Jyrkönen yhteispisteillä 36,550. Järjestävän seuran 

Olarin Voimistelijoiden yksilöistä korkeimmalle sijalle voimisteli Angelica Kangas, joka sijoittui 

kokonaiskilpailun toiseksi yhteispisteillä 38,300. Kangas keräsi jokaisessa välineessä toiseksi korkeimmat 

pisteet. 

 

OVOn Angelica Kangas ja Olivia Soini kilpailivat viikonloppuna rytmiisen voimistelun lisäksi myös 

joukkuevoimistelun puolella OVO Junior Teamin riveissä. 

  

Pre nuorten sarjassa oli yhteensä viisi osallistujaa, joista voiton vei Elisen Lili Arvelo yhteispisteillä 36,000. 

Toiseksi voimisteli niin ikään Elisen Aurora Pohjanvirta pisteillä 33,150. OVOn Rose Granberg sijoittui 

hienosti sarjan kolmanneksi 28,300 pisteellä. Aida Fanfani saavutti neljännen sijan pisteillä 27,150.  

 

- Yleisesti yksilöt pystyivät tekemään rohkeasti ja täsmällisesti. Vielä jokaisessa ohjelmassa tuli pieniä 

virheitä, summasi Laine-Näätänen valmennettaviensa suoriutumista OVO Cupissa. 

 

 

 

 



   

Joukkuevoimistelussa OVO Junior Teamille OVO Cup kultaa ja Team Ionit hopella 

 

Junioreiden sarjan alkukilpailussa muihin joukkueisiin melkoisen eron ottanut OVO Junior Team jatkoi 

varmaa suorittamistaan myös finaalipäivänä. Joukkue vaihtoi finaaliin kokoonpanoa, jotta mahdollisimman 

monelle voimistelijalle saadaan kisakokemusta. OVO Junior Team sai finaalisuorituksestaan pisteet 18,43 ja 

yhteispistein 37,03 varmisti näin ollen sarjansa selkeän voiton. 

 

- Olemme tyytyväisiä molempiin suorituksiimme OVO Cupissa, vaikka finaalisuoritukseen mahtuikin pieniä 

epätarkkuuksia, kapteeni Aurora Kapanen kommentoi palkintojenjaon jälkeen. 

 

Toiseksi junioreiden sarjassa voimisteli Vantaan Voimisteluseuran Team Vantaa Junior (32,60). 

Pronssimitalit kotiin kantoi Pakilan Voimistelijoiden Gloria Junior (32,47). 

 

Pieniin epätarkkuuksiin alkukilpailussa sortunut OVO Junior Team Esport paransi suoritustaan roimasti 

alkukilpailusta. Samaten ensimmäisenä kilpailupäivänä suorituksessaan hapuillut Jyväskylän 

Naisvoimistelijoiden Lumo, petrasi finaaliin ja nosti siten pisteitään ohi Junior Esportin. Neljänneltä sijalta 

finaalin lähtenyt OVO Junior Team Esport tippui yhteispistein 31,12 sarjan viidennelle sijalle ja Jyväskylän 

Lumo nousi tiukassa kilpailussa neljänneksi pistein 31,38. 

 

- Sijoituksesta huolimatta kauden avaus oli meiltä hyvä. Tavoitteenamme oli ennen kaikkea mennä 

eteenpäin, ja sen teimme. Olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että pystyimme parantamaan suoritustamme 

finaalin, joukkueen kapteeni Roosa Kopra summaa. 

 

OVO Junior Team Esport lähtee viikon kuluttua kisattavasta karsintakilpailusta hakemaan erityisesti 

edustuspaikkaa Italian Padovassa huhtikuun alussa järjestettävään kansainväliseen kilpailuun. OVO Junior 

Team jättää karsintakilpailun väliin, sillä on jo varmistanut aikaisemmilla näytöillään paikan Padovan 

Challenge Cupissa. 

 

12 ̶ 14-vuotiaiden kilpailun voitti jo syyskaudellakin sarjaa hallinnut Tapanilan Erän ja SC Vantaan 

yhteisjoukkue Elite Pre Junior pistein 34,65. Hopeamitalit pujotettiin Coco Sportin Royal Teamin (33,20) 

kaulaan. Sarjan kolmannesta sijasta käytiin tiukka kamppailu Forssan Naisvoimistelijoiden ja Turun 

Pyrkivän yhteisjoukkue Sanix Pre Juniorin sekä Tanssi- ja voimisteluseura Illusionin Illusion Pre Juniorin 

välillä. Kilpailuviikonlopun päätteeksi pronssimitaleita pääsi juhlistamaan Illusion Pre Junior -joukkue, joka 

kiilasi yhteispistein 32,50 alkukilpailun jälkeen kolmantena olleen turkulaisjoukkueen ohitse. OVOn Team 

Atomit saavutti kilpailusta yhteispisteet 31,45 ja oli näin ollen sarjassaan kuudes. 

 

10  ̶ 12-vuotiaiden sarjassa mitalisijat ratkottiin jo alkukilpailussa, nimittäin finaalipäivänä sarjan kaikki 

kolme kärkijoukkuetta, Venäjän Madonna Prima, OVOn Team Ionit ja SC Vantaan Elite SC Vantaa Kids 

saivat täsmälleen samat pisteet 16,55. Näin ollen alkukilpailupisteiden perusteella kilpailun voitti Madonna 

Prima, Team Ionit hienosti toisena ja Elite SC Vantaa kolmantena. 

 

Kilpailun kuopusten, eli 8 ̶ 10-vuotiaiden sarjan voiton vei Pakilan Voimistelijoiden Gloria Luna, toiseksi ylsi 

Rantaperkiön Iskun ISKU AGG Iris ja kolmantena oli Coco Sportin Geminit Royal. 
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