
       Finn Cup IV Mäkelänrinteessä 11.10.2014

Tiirat teki FC IV -osakilpailussa vuoden tähän asti parhaan kokonaistuloksen 24 osallistujan voimin
kahden hyppääjän sairastuttua juuri ennen kilpailua. Kahdeksan kulta-, kolme hopea- ja kaksi 
pronssimitalia merkitsivät ylivoimaista parhaan seuran titteliä yhteensä viiden kilpailussa mukana 
olleen seuran joukossa. Tiirojen järjestämää kilpailua oli organisoimassa ja toteuttamassa 
kymmenkunta aktiivista ja aikaansaavaa vanhempaa, joiden vapaapäivä kului (taas kerran) 
uimahallilla. Suuri kiitos hienosta työstä teille kaikille!

Tiira-osallistujia kilpaili kaikilla tasoilla 1-5 sekä yleisessä sarjassa ja masters-lajissa. Selvä 
keskittymä oli tällä kertaa alle 9-vuotiaiden tasolla 1, jossa oli mukana useita Finn Cupien 
ensikertalaisia. Lisäksi katsomosta löytyi yksi esikilparyhmällinen tulevia kilpailijoita – mikäpä sen 
parempi tapa aloittaa kilpaura kuin tulla ottamaan mallia isommista. Mallia olikin ottaminen, sillä 
alle 9-vuotiaiden tasolla 1 oman seuran Jemina Saraniemi otti ennätyksellään kirkkaan voiton 
metrin laudalla pistein 102,50. Kovan haasteen antoivat hopealle ja pronssille sijoittuneet Vantaan 
tytöt, joiden kanssa käytävä kilpailu tulee lähivuosina vain kovenemaan. Mitalitaistossa olivat 
loppuun asti kiinni myös Tiirojen Elmeri Hirsi ja Caitlin Hallaselkä, jotka kuitenkin lopulta 
joutuivat tyytymään sijoihin 4 ja 5. Sekä Caitlin että Elmeri ovat kuluneen kauden aikana 
kehittyneet hurjasti, ja samanlaista jatkoa on odotettavissa loppuvuonna. Jemina, Elmeri ja Caitlin 
kilpailevat viikon päästä ensimmäisessä kansainvälisessä kilpailussaan Tukholmassa.

          Taitavia tyttöjä alle 9-vuotiaiden palkintopallilla. Jeminalle voitto oli vuoden toinen.

Alle 11-vuotiaiden tasolla 1 kilpailtiin kolmen metrin laudalla. Pinja Pylkäs oli lajin ainoa Tiira-
osallistuja. Yksikin näytti riittävän hyvin, koska Pinja vei varmoilla hypyillään voiton seitsemän 
osallistujan joukossa. Yleisellä tasolla 1 kilpaili niin ikään ainoastaan yksi Tiira-edustaja, Julia 
Shvedchikova, joka sijoittui kolmanneksi ja saavutti samalla elämänsä ensimmäisen Finn Cup 
-mitalin. Lajina oli kerrokset, jossa tasolla 1 saa viiden metrin lisäksi käyttää kolmea metriä.



         

          Hyväntuulinen Pinja korkeimmalla korokkeella alle 11-vuotiaiden taso 1:n 
                  kilpailun jälkeen. Pikkusisko odotti vielä vuoroaan katsomossa.

Tasolla 2 alle 11-vuotiaissa kolme Tiirojen 2003 syntynyttä tyttöä otti mittaa toisistaan erinomaisilla
suorituksilla. Voittajaksi ylsi elämänsä ensimmäistä kertaa Lauren Hallaselkä, joka hyppäsi varmasti
ja teknisesti puhtaasti koko viiden hypyn sarjansa kolmella metrillä. Hopealle sijoittui Vantaa 
Divingin Daniel Kabonen, joka on selvästi kehittynyt perushypyissään kuluneen vuoden aikana. 
Pronssin vei Tiirojen Pinja Kyntäjä, joka Laurenin tavoin onnistui tekemään tasaisen kilpailusarjan. 
Yleisellä tasolla 2 ykköskorokkeelle nousi ylivoimaisella pistesaldolla 138,65 Tiirojen 
kilpaharrastusryhmän hyppääjä Osku Sirpoma. Oskun tulokset ovat tänä syksynä olleet positiivisia 
yllätyksiä, ja innolla odottelemme mahdollista SM-kilpailusarjaa ensi vuodeksi. Oskun 
harjoittelukaveri Silja Seristö ylsi hienosti pronssille tuloksella 111,60.

Tasolla 3 täysin omaa luokkaansa oli Tiirojen Anni Paloheimo. Tuloksella 192,30 Anni, joka oli 
kilpailun nuorin osanottaja, päihitti hopeamitalistin, seurakaveri Helmi Sirkan 14 pisteellä. Tason 3 
kolmen metrin kilpailussa hypätään kuusi hyppyä eli yksi vähemmän kuin alle 13-vuotiaiden 
tyttöjen laudoilla SM-tasolla. Helmi onnistui Annin tavoin omissa suorituksissaan mainiosti – 
varsinkin sisäänpäin pyörivistä hypyistä Helmi keräsi reilusti pisteitä. Myös Anni ja Helmi 
kilpailevat Tukholman juniorikilpailussa syyslomaviikon viikonloppuna. 

Tasolla neljä kolmen metrin kilpailussa hyppäsi ainoastaan kaksi kilpailijaa, molemmat Tiiroista. 
Cecilia Räsänen voitti tällä kertaa Tino Tapion reilulla piste-erolla. Tasolla 5 Tiirojen Erno Kajander
nappasi kultamitalin Hilma Leppiojan nenän edestä, ja eroa kaksikon välille kertyi lopulta 
ainoastaan kaksi pistettä. Kolmanneksi sijoittui Vantaa Divingin Mari Mäkelä. Yleisen sarjan 
kerroskilpailussa toisiaan vastaan mittelivät Tiirojen maajoukkuehyppääjät Saija Paavola ja Ellen 
Sirkka. Ellen voitti kilpailun seitsemällä pisteellä Saijan vaikeimman hypyn, taaksepäin kahden ja 
puolen voltin, epäonnistuttua. 

Vuonna 2014 hypätään vielä kaksipäiväinen Finn Cup V-VI, joka järjestetään Tikkurilassa  
joulukuussa. Tavalliseen tapaan vuoden viimeisessä kilpailussa päästään hyppäämään myös 
parihyppyjä. Ennen Finn Cupia ehditään käydä seuran sisäinen syyskilpailu, PM-karsinta- ja PM-
kilpailut sekä Ruotsin ja Saksan kansainväliset kutsukilpailut. Top-ryhmän hyppääjät leireilevät 



viikon Dresdenissä ja Lundissa pidetään FINAn tuomarikurssi. Joulukuulle mahtuu lisäksi 
psyykkisen valmennuksen koulutuksen ensimmäinen koulutuspäivä.Tylsää ei siis tänäkään syksynä 
tule.

         

        Satu-valmentaja ja Saija yleisen sarjan kerroskilpailun jälkeen.


