
Uimahyppyen EM ja NEM-kilpailut 
 
Keväällä 2016 Tiirojen top-ryhmäläiset edustivat Suomea sekä aikuisten EM-kilpailuissa 
Lontoossa 9.-15.5. että nuorten EM-kilpailuissa Rijekassa 28.6-3.7. 
 
 
Uimahyppyjen NEM-kilpailut käytiin Kroatiassa Rijekassa ulkoaltaalla. Suomen joukkueeseen 
kuului 3 Tiirojen hyppääjää: Juho Junttila, Saija Paavola ja Tino Tapio sekä Tiirojen valmentaja 
Satu Uusitalo. Joukkueessa oli myös Vantaa Divingin ja Oulun Uinnin hyppääjiä. 
 
Saija Paavola vastasi joukkueen parhaasta tuloksesta sijoittuen B-tyttöjen (alle 15v.) 
kerroskilpailussa seitsemänneksi. Saija paranteli finaalissa alkukisansa sijoitusta ja pistemäärää. 
Alkukilpailussa Saija sijoittui 10. sijalle pistein 276,3. Finaalin pistesaldo oli 288,1, mutta 
parannettavaa jäi vielä erityisesti sarjan vaikeimpaan hyppyyn, 107B:hen eli eteenpäin kolmeen ja 
puoleen volttiin. Käsiltä kahdessa voltissa taittaen (614B) Saija sen sijaan näytti 10 metrin 
kerroksella upean, vakaan käsinseisontansa ja onnistui hypyssä hienosti. Tuomaripisteet nousivatkin 
jopa 7,5 pisteeseen.  
 
Saija osallistui myös B-tyttöjen 1m ja 3m sijoittuen molemmilla pienen epäonnen saattelemana 15. 
Kolmosella finaalipaikka näytti vielä ennen viimeistä hyppyä varsin todennäköiseltä, mutta 
viimeisen kierroksen taaksepäin kaksi ja puoli volttia taaksepäin (205c) ei ollut Saijan tavallisella 
tasolla. 
 
Juho Junttila sijoittui A-poikien (alle 18v.) metrin kilpailussa yhdeksänneksi. Myös Juho onnistui 
nostamaan finaalissa sekä sijoistaan että pistemääräänsä, vaikka jäikin vielä omasta ennätyksestään. 
Juhon hypyistä parhaiten onnistuivat sisäänpäin kaksi ja puoli volttia kerien (405c) ja eteenpäin 
kaksi ja puoli volttia taittaen (105b).  
 
Ensimmäisiin NEM-kilpailuihinsa osallistunut Tino Tapio ei vielä tänä vuonna yltänyt finaaliin 
saakka, mutta Tino kisaa vielä ensi vuoden samassa ikäsarjassa eli B-pojissa (alle 15v.). Kolmen 
metrin laudalla Tino jäi vain kahden hyppääjän päähän finaalista sijoittuen neljänneksitoista. 
 
 
Aikuisten EM-kilpailuissa Lontoossa toukokuussa Suomea edustivat Tiiroista Juho Junttila ja Iira 
Laatunen. Iira sijoittui yhdessä Vantaa Divingin Taina Karvosen kanssa naisten 3m parihypyissä 
kahdeksanneksi. Metrin kilpailussa Iira oli 15., mikä oli viime vuoden finaalisijoituksen perään toki 
pettymys.  
 
Vielä tämän vuoden virallisesti nuorten sarjoissa hyppäävä Juho oli ensimmäistä kertaa aikuisten 
EM-kilpailuissa. Miesten merillä yhden hypyn iso epäonnistuminen romutti auttamatta 
finaalitoiveet, mutta Juhon sisusta kertoo se, kuinka hän kokosi itsensä epäonnistumisen perään ja 
hyppäsi loput hyppynsä seiskan pintaan.  
 


