
Vuoden viimeiset Finn Cupit Vantaalla

Vuoden 2015 viimeinen Finn Cup -osakilpailu hypättiin Tikkurilan uimahallissa 13.-14.12. Tiira-
hyppääjiä kilpaili yhteensä 28 kappaletta kaikissa lajeissa tasoa 5 lukuun ottamatta. Isäntäseura 
Vantaa Diving osallistui vain muutamaa hyppääjää pienemmällä joukkueella, mutta muiden 
seurojen osallistujamäärät jäivät kauas kahdesta suurimmasta. Mukana oli kuitenkin ilahduttavasti 
yhdeksän seuraa, Tiirojen ja VanDin lisäksi Aurajoen Uinti, Hämeenlinnan uimaseura, Härveli, 
Joensuun uimaseura, Kokkolan uimaseura Oulun Uinti sekä Pingviinit Tampereelta.

Kilpailu alkoi lauantaina yleisen tason metrin mittelöllä. Mukana olivat Suomen uimahyppyjen 
kärkinimet niin miesten kuin naisten sarjoista, sillä Finn Cupeissa kilpailut hypätään sekalajeina. 
Tiirojen kokenut seniorihyppääjä, viime kesän EM-finalisti Iira Laatunen, taituroi voittoon ohi 
VanDin Ville Vahtolan ja nuoremman seurakaverin Juho Junttilan. Juhon pronssimitali oli hieno 
saavutus huomioiden, että perässä lähes 15 pisteen päässä seurasivat Aurajoen Uinnin Otto 
Lehtonen, VanDin Taina Karvonen ja maajoukkuehyppääjä Jouni Kallunki. Tiirojen Ellen Sirkan 
pisteet riittivät kahdeksanteen sijaan ennen VanDin Roosa Kanervaa ja Tiirojen 13-vuotiasta Saija 
Paavolaa. Saijalle kova kilpailu on erinomaista harjoittelua tulevaisuutta ajatellen, ja kun yleisellä 
tasolla seuraavan kerran hypätään kerroskilpailu, on Saijalla mitä suurimmalla todennäköisyydellä 
naisten kansainvälisen tason kilpailusarja valmiina 10 metristä.

Hyvää ja tasokasta kilpailua nähtiin yleisesti ottaen monessa lajissa. Kilpailun nuorimmat 
osallistujat ottivat mittaa toisistaan alle 9-vuotiaiden tasolla 1, ja tällä kertaa telineenä oli kolmen 
metrin lauta. Taitavat hyppääjänalut esittivät mainioita suorituksia, ja voiton vei Tiirojen 9-vuotias 
Jemina Saraniemi niin kuin jo monessa FC-osakilpailussa vuoden 2014 aikana. Jemina hyppäsi 
kilpailun vaikeimman sarjan, ja taaksepäin hypyn hienoisesta epäonnistumisesta huolimatta pystyi 
kullassa kiinni erityisesti onnistuneen sisäänpäin puolentoista voltin ansiosta. Hopealle ja pronssille 
sijoittuivat VanDin Odessa Käck ja Wilma Perkiö, jotka hyppäsivät siististi ja erittäin hyvällä 
perustekniikalla, mutta vielä melko helpolla kilpailusarjalla. Jeminan ryhmässä harjoitteleva Elmeri 
Hirsi jäi tällä kertaa mitalisijojen ulkopuolelle, mihin vaikutti ennen kaikkia perustiukkuuden 
puuttuminen sisään- ja taaksepäin hyppyjen veteenmenoissa. Elmeriä seurasivat alle kahden pisteen 
päässä Tiirojen Caitlin Hallaselkä onnistuen hienosti upouudessa hypyssään 103c, sekä Matias 
Herlevi, joka niin ikään suoriutui upeasti elämänsä ensimmäisestä Finn Cup -kilpailustaan kolmella 



metrillä. Sijoille 9., 10. ja 11 kipusivat edelleen Tiirojen Enni Lax, Riku Koskenvaara ja Mette 
Palkama. Kaikki kolme ovat vastikään oppineet kolmosesta sisäänpäin hypyn, ja seuraavana 
tavoitteena on eteenpäin puolitoista volttia sekä kevään aikana taaksepäin hypyn oppiminen. 

  

Alle 11-vuotiaiden tason 1 voitti Tiirojen pienten kilparyhmässä harjoitteleva Pinja Pylkäs. Pinja ei 
loman jäljiltä ollut parhaassa mahdollisessa kilpailuiskussa, mutta pystyi silti hyvään 
kokonaissuoritukseen. Valmentajaa ilahdutti erityisesti korkea taaksepäin hyppy, jonka pisteetkin 
nousivat seitsemään. Samassa lajissa kahdeksanneksi hyppäsi Tiirojen kilpaharrastusryhmän Ilona 
Askolin ja 11:nneksi Anna Svedov.  

Useita Tiirojen kilpaharrastusryhmien hyppääjiä kilpaili muissakin lajeissa.Yleisellä tasolla 1 
suoriutuivat tasaisen varmasti Finn Cupien ensikertalainen Ullamaria Liimatta ja jo muutamasta 
kilpailusta kokemusta kerännyt Riikka Klemola. Ulla ja Riikka hyppäsivät sijoille 6. ja 7. Yleisellä 
tasolla 2 oli käynyt osallistujakato, ja mitali irtosi tällä kertaa kaikille kolmelle kilpailijalle. Hopean 
sai mukaansa Lotta Laurila ja pronssin Miska Haapanen vain pisteen erolla ryhmäkaveriinsa 
Lottaan.



Koko kilpailun tasokkaimmaksi lajiksi osoittautui alle 11-vuotiaiden taso 2, jolla hypättiin metrin 
lautahyppyjä. Lajiin osallistui neljä Tiirojen ja kaksi VanDin kilpahyppääjää. Korkeimmalle 
korokkeelle kiipesi lopulta Tiirojen 11-vuotias Tea Paavola, joka hyppäsi tyylipuhtaan ja vaikean 
sarjan 103b, 104c, 403c ja 203c. VanDin kaksi vuotta nuorempi Roope Rundgren esiintyi niin ikään 
näyttävästi ja hävisi Tealle viiden pisteen verran. Yhtä paljon Roopen taakse jäi Tiirojen Sofia Slöör,
jonka kanssa erittäin tiukan taiston käyneet Lauren Hallaselkä ja Pinja Kyntäjä jäivät mitalisijasta 
vain parin pisteen päähän. Oli ilahduttavaa nähdä, että kauden aikana on taas kerran tapahtunut 
kehitystä ja että sellaista on syytä odottaa edelleen lähitulevaisuudessa.

Tason 3 kerroskilpailussa VanDi otti kolmoisvoiton Ronja Rundgrenin johdolla. Tiirojen Ruska 
Lehtonen ja Daniela Kumpulainen saavuttivat sijat 4 ja 6. Ruska ja Daniela onnistuivat 
suorituksissaan hyvin, mutta molemmilla on ikäisekseen helppo kerrossarja ja myös sijoitus oli sen 
mukainen. Tasolla 4 Tiirojen Tino Tapio hyppäsi kerroksilla niin ikään melko helpot hypyt, mutta 
keräsi korkeita pisteitä ja onnistui myös sarjan haastavimmassa hypyssä, taaksepäin puolessatoista 
voltissa viidestä metristä. Masters-sarjassa tiiralaisittain parhaaseen sijoitukseen ylsi neljänneksi 
hypännyt Niina Pekkarinen toisen Tiirojen osallistujan Stanislav Rusakin hypätessä 10:lle tilalle.


