Tiiroihin viisi Pohjoismaiden mestaruutta
Pohjoismaiden kärkihypääjät ottivat mittaa toisistaan 4.-6.12 Ruotsin Jönköpingissä. Suomen
joukkueen 13 urheilijasta 6 edusti Tiiroja: Iira Laatunen, Juho Junttila, Ellen Sirkka, Saija Paavola,
Tino Tapio ja Anni Paloheimo. Tiia Kivelän osallistuminen jouduttiin peruuttamaan viime hetkellä
kiukuttelevan selän vuoksi.
Kilpailun tasoa nostivat erityisesti nuoret huippuhyppääjät Andreas Sargent Larsen (DEN) ja Daniel
Jensen (NOR), joista ensimmäinen on B-poikien maailmanmestari viime kesältä ja jälkimmäinen
nuorten olympialaisten mitalisti. Ruotsia naisissa edustava Daniella Nero on niin ikään MM-finalisti
kesältä 2013, ja nuorten EM-finaalitason saavuttaneita urheilijoita nähtiin useampia A- ja Bikäsarjoissa.
Suomen joukkueen kirkkaimmat mitalit kerättiin naisten kolmen metrin syncroa lukuun ottamatta
C-sarjoissa. Saija teki tuttuun tapaan tarkkaa työtä voittamalla C-tyttöjen kolmen metrin ja
bravuurilajinsa kerrokset. Saija lähti kerroskilpailuun varmalla sarjalla, mikä osoittautui tällä kertaa
hyväksi valinnaksi, sillä kilpailu oli kovatasoinen ja tasainen. Hopealle sijoittui Ruotsin 9-vuotias
Amanda Lundin, jolla on sarjassaan muun muassa 405c eli sisäänpäin kaksi ja puoli volttia kerien
seitsemästä ja puolesta metristä. Metrin kilpailussa Saija epäonnistui muutamassa hypyssä ja joutui
tyytymään kakkossijaan Tanskan Maja Houlby Jartvedin voittaessa lajin. Toinenkin hopeamitali jäi
taskuun, sillä Saija ja VanDin Roosa Kanerva sijoittuivat toiseksi tyttöjen kolmen metrin
syncrokilpailussa onnistuneella sarjalla.
Saijan viimeinen kilpailu C-sarjassa on nyt takana, ja vuoden 2015 alussa on aika siirtyä B-tyttöihin.
Tämä merkitsee sitä, että edessä ovat myös ensimmäiset kansainväliset arvokilpailut. Saijalla
seuraava päätavoite on vuoden 2015 nuorten EM-kilpailu, jota varten on jo kerrossarja valmiina
kymmenestä metristä. Kuluneen syksyn aikana 13-vuotias Saija on harjoitellut kovalla temmolla
Suomessa ja ulkomailla, ja tehtaillut kympistä hyppyjä vaikuttavalla tahdilla. Uusia tulokkaita ovat
5251d eli taaksepäin kaksi ja puoli volttia puolella kierteellä sekä 105b eli eteenpäin kaksi ja puoli
volttia taittaen. Seuraavina tavoitteinaan Saija mainitsee eteenpäin kolme ja puoli volttia kerien sekä
sisäänpäin kaksi ja puoli volttia taittaen – molemmat kymmenestä metristä. Saijan pitkäjänteisellä ja
ahkeralla harjoittelulla nämä tavoitteet saavutettaneen nopeasti.
Tino hyppäsi elämänsä ensimmäiset pohjoismaiset kultamitalit C-poikien kerroksilla ja kolmella
metrillä. Tino on edistynyt kuluneen syksyn aikana paljon, ja vaikka sarjahypyt ovat vielä
helpohkoja, irtosi hyvästä perustekniikasta reilusti pisteitä varsinkin kerroskilpailussa. Tinon
vahvuuksia ovat tyylikäs veteenmenolinja sekä syvältä kumpuava tahto oppia uutta ja tulla
paremmaksi. Saijan tapaan tulevalle keväälle riittää tavoitteita: lähdöt alkavat olla siinä kunnossa,
että kohta on aika vaikeuttaa kerrossarjaa ja ensi vuoden aikana myös siirtää hyppyjä kymppiin.
Iira suoriutui naisten parihyppyjen mestariksi VanDin Taina Karvosen kanssa, jonka lisäksi metrin
kilpailusta kotiin tuomisena oli hopeamitali. Lajin voitti Ruotsin Daniella Nero naisista
vaikeimmalla sarjalla, johon kuuluivat muun muassa 305c ja 5333d. Iira avasi vahvasti onnistuen
kierteessä ja erityisesti eteenpäin kahdessa ja puolessa voltissa, mutta taakse- ja ulospäin
puolettoista voltit eivät olleet sitä, mihin Iira parhaimmillaan pystyy. Harjoituksissa nähtiin
toistuvasti kahdeksan pisteen suorituksia, mutta kilpailupisteet jäivät matalammiksi. Naisten
kolmella metrillä sunnuntaina ei ollut Iiran päivä, sillä sarjan vaikeat hypyt eivät onnistuneet.
Asiaan saattoi vaikuttaa kilpailukäytäntö, joka on hiljattain otettu tavaksi Ruotsissa: ennen oman

lajin alkua hyppääjällä ei ole lainkaan harjoittelumahdollisuutta, vaan jokainen saa tehdä ainoastaan
yhden kokeiluhypyn. Näin ollen vaikeimmat kilpailuhypyt on tehty viimeksi aamun harjoituksessa,
josta on yleensä viimeisenä hypättävissä aikuisten kilpailuissa useampi tunti aikaa.
Ellen sijoittui kolmanneksi naisten kerroksilla ja Team-kilpailussa parinsa Jouni Kallungin kanssa.
Sen sijaan päälajissaan A-tyttöjen kerroskilpailussa pisteet 320,60 riittivät vasta viidenteen tilaan.
Lajin voitti norjalainen Anne Vilde Tuxen hyvällä tuloksella, ja myös toiseksi sijoittunut Norjan
Thelma Baatz Strandberg hyppäsi lähes 360 pistettä. A-tyttöjen metrin laudalla Ellen teki tasaista
työtä ja sijoittui neljänneksi Ruotsin Veronika Lindahlin, maanaisensa Frida Källgrenin ja Norjan
Baatz Strandbergin perään.
Ensimmäistä vuotta A-pojissa kilpaileva Juho sai vastaansa norjalaiset huippuhyppääjät Daniel
Jensenin ja Filip Devorin, jotka ovat nuorten EM-mitalisteja Bergamosta kesältä 2014. Juho
suoriutui omalla tasollaan hyvin, ja paras saavutus oli tällä kertaa metrin pronssimitali. Kolmella
metrillä taakse- ja ulospäin kahdet ja puolet voltit ovat epävarmoja, eivätkä tulleet pystyyn
kilpailussakaan. Sijoitus oli lopulta kuudes.
Tiirojen kuopuksena kilpaili 11-vuotias Anni Paloheimo, joka ylsi neljänneksi C-tyttöjen
lautakilpailuissa. Anni hyppäsi pakolliset hyppynsä siististi pystyyn, mutta jäi sarjojen vaikeudessa
vielä reilusti pohjoismaisesta kärjestä. Annilla oli hieno mahdollisuus päästä mukaan näkemään,
mitä menestykseen vaaditaan tulevia vuosia ajatellen, ja halutessaan hänellä on epäilemättä
mahdollisuus sijoitusten parantamiseen myöhemmin.

