
     Uusia mitalisteja ja hyviä hyppyjä vuoden aloituskisassa

Vuoden 2015 kilpailukausi starttasi Kokkolassa sunnuntaina 25.1. Tiiroja edusti laaja juniorikaarti: 
pienten kilparyhmät olivat paikalla täysilukuisina, ja joukkue sai vahvistusta kilpa-, esikilpa- ja 
kilpaharrastusryhmien hyppääjistä. Mukana oli yhteensä kuusi eri seuraa, joista Tiirojen joukkue 23 
urheilijalla oli ylivoimaisesti suurin. 

Palatkaamme hetkeksi vuoden päivät taaksepäin, tammikuun 2014 Finn Cup -osakilpailuun. Sekin 
käytiin Kokkolassa, samassa hallissa, ja paikalla oli monia samoja hyppääjiä kuin viime 
sunnuntaina. Tuloksia katsellessa huomaa, että 12 kuukauden aikana on tapahtunut paljon kehitystä,
ja iloksemme Tiirojen kilpahyppääjien perheessä on kasvamassa uusia, innostuneita ja 
kilpailunhaluisia nuoria urheilijoita. Valitettavasti myös muutamia on jäänyt joukosta pois – 
erityisesti Oulun Uinnin kilpahyppääjien määrä romahti pitkäaikaisen päävalmentajan, Juri 
Putyginin, muuttaessa pois kesällä 2014. Hienoa on kuitenkin se, ettei toiminta ole kokonaan 
loppunut, ja tarmoa sen kehittämiseen ja saattamiseen uuteen nousuun näyttää löytyvän.

Ensimmäisenä lajina käytiin alle 9-vuotiaiden metrin lautakilpailu. Tasolla 1 mittelöön osallistui 
2006 ja 2007 syntyneitä lapsia Tiiroista ja Vantaa Divingista. Lajin voitti VanDin Emilia Orava, ja 
Tiirojen neljä osallistujaa seurasivat kannoilla. Altti Timonen sijoittui toiseksi komealla sarjalla, 
Ronja Penttinen puolestaan suoritti kilpailun vaikeimmat hypyt ja kiipesi kolmossijalle. Eerika 
Repo epäonnistui hieman kolmannessa hypyssään, mutta jäi Ronjasta vain muutaman pisteen 
päähän. Altin ja Eerikan tavoin ensimmäistä kertaa kansallisella tasolla kilpaileva Cecilia Borg 
hyppäsi tasaisen sarjan, mutta jäi pisteissä vielä jonkin verran kanssakilpailijoistaan. Lajiin jäätiin 
kaipaamaan lisää osallistujia, toivottavasti määrä kasvaa kevään kuluessa. 

Alle 11-vuotiaiden metrin kilpailussa voittoon taituroi Tiirojen Mette Palkama VanDin miehittäessä 
loput mitalisijat. Meten mainio veteenmenolinja keräsi korkeita tuomaripisteitä, ja hypyt ovat 
näyttäneet hyvältä myös harjoituksissa. Mette on monipuolinen urheilija, joka harrastaa aktiivisesti 
myös jalkapalloa – silti keskittyminen ja tarkkaavaisuus ovat joka kerta harjoituksessa mukana. 
Neljänneksi sijoittui Tiirojen Riku Koskenvaara, joka hyppäsi lähes 30 pistettä paremman tuloksen 
kuin edellisessä metrin kilpailussa syksyllä. Matias Herlevi oli kuudes, ja erinomainen sisäänpäin 



hyppy viestii siitä, että harjoittelun myötä mahdollisuudet ylemmillekin sijoille ovat olemassa.

Tiirojen kilpaharrastusryhmän Ullamaria Liimatta hyppäsi elämänsä ensimmäiseen Finn Cup 
-voittoon yleisellä tasolla 1. Valmentaja-Noora kehui Ullaa ahkeraksi, tunnolliseksi ja innostuneeksi
harjoittelijaksi, ja siltä näyttivät myös kilpailuhypyt. Parhaat tuomaripisteensä Ulla keräsi eteenpäin 
keräkaadosta: 7½, 7 ja 7. Yleisellä tasolla kilpaili yhteensä yhdeksän osallistujaa Tiiroista, 
Vantaalta, Kokkolasta ja Oulusta. Kilpaharrastusryhmään hypättiin toinenkin mitali Osku Sirpoman 
toimesta yleisellä tasolla 2. Osku suoriutui urakastaan hyvin ja taskuun jäi ansaittu hopea. 
Rannevammasta toipuva Julia Shvedchikova sijoittui lajissa neljänneksi.

               Ulla ja elämän ensimmäinen FC-kulta

Alle 11-vuotiaiden tasolla 2 oli viime vuonna aivan loistava meininki, ja sama meno näyttäisi 
jatkuvan myös tänä vuonna. Kaikki kahdeksan osallistujaa ylittivät vuoden aloituskilpailussa 
pisterajan metrin laudalla, ja lajia oli ilo katsoa! Jokainen hyppääjä näytti kilpaurheilijalta ja 
muutama siltä, että tulevaisuudessa suuremmatkin areenat kuin Finn Cup -kisa Kokkolassa saattavat
odottaa. 

             Pinja, Odessa ja Jemina palkintopallilla



Ylivoimaiseksi voittajaksi kirjaimellisesti ponnisti Tiirojen Pinja Pylkäs, toiseksi sijoittui VanDin 
Odessa Käck ja kolmanneksi Tiirojen Jemina Saraniemi. Hopeasta ja pronssista taisteltiin ankarasti 
loppuun asti, ja Jemina hävisi Odessalle lopulta alle puolen pisteen verran. Myös seuraavista 
neljästä sijasta käytiin tiukka vääntö, jonka päätyttyä Elmeri Hirsin sijoitus oli kuudes ja Caitlin 
Hallaselän seitsemäs. Tätä porukkaa katsellessa voi vain todeta, että harjoittelu kannattaa.

Tasoilla 3, 4 ja 5 kilpailu jäi pelkästään Tiirojen väliseksi. Ensimmäisen voitti ylivoimaisesti Tea 
Paavola, joka esitti kilpailun vaikeimman ja myös teknisesti puhtaimmman hyppysarjan. Perässä 
seurasi Pinja Kyntäjä, joka onnistui omissa suorituksissaan tasaisen hyvin. Pronssimitalisti Sofia 
Slöör teki sarjassaan ensimmäistä kertaa eteenpäin kaksi ja puoli volttia kerien, ja neljännen tilan 
otti Miska Haapanen hyvällä perushyppyjen sarjalla.

Tason 4 mitalisteja olivat Anni Paloheimo, Lauren Hallaselkä ja Cecilia Räsänen. Ruska Lehtonen 
jäi lopulta neljänneksi, vain kolmen pisteen päähän Ceciliasta ja kuuden pisteen erolla Laureniin. 
Tasolla 5 kipaili yksin Tino Tapio vastassaan ainoastaan tavoite 300 pisteen saavuttamisesta. Tähän 
ei vielä päästy, sillä 301b ja 303c eivät onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla. 277 pistettä 
näyttää kuitenkin hyvältä lähtökohdalta tavoitteen saavuttamiseksi kevään aikana. Ylemmillä 
tasoilla suuri haaste on 7-8 kilpailuhypyn onnistuminen: tämä vaatii melkoista varmuutta niin 
harjoituksissa kuin myös hermojen hallintaa kilpailutilanteessa. Sama koskee toki myös nuorempia 
kilpailijoita, vaikka hyppymäärät ovat pienempiä. 

     Palkintojen jako tasolla 4

Erityinen kiitos huoltajille Tuomo Koskenvaaralle ja Henrik Hämäläiselle sekä kaikille ahkerille ja 
taitaville junioriurheilijoillemme! Kiitos myös vanhemmille siitä, että jaksatte tukea ja kannustaa 
kilpaurheilevaa lastanne ja siitä, että olette valmiita sovittamaan perheenne aikataulut 
urheiluharrastuksen vaatimusten mukaan. Kiitos valmentajat Satu ja Noora, jotka käytitte taas 
kerran puolet viikonlopustanne työn touhussa. 

Treeni-iloa kevääseen ja hallilla nähdään!

Salla


