
      Tiirojen maajoukkuehyppääjät ja nuoriso kisakunnossa Eindhovenissa

Vuoden ensimmäinen ulkomaan kilpailu koittaa joka kerta yhtä nopeasti. Joulun jälkeen sarjojen 
harjoittelulle jää aikaa muutama viikko, ja naps, yhtäkkiä lähtö onkin enää kahden päivän päässä. 
Vielä pitäisi hioa yhden kierrettä, toisen vauhtia ja muuttaa kolmannen käsiliike, mutta ei auta – 
pakko odottaa seuraavan peruskuntokauden alkua. Sillä mennään mitä on loppusyksy ja alkukevät 
treenattu, ja katsotaan, mihin rahkeet riittävät.

Hollannin reissusta tuli tänä vuonna pitkä. Osallistujia oli ennätysmäärä miesmuistiin, ja 240 
hyppääjän rupeama vaati yhteensä neljä kilpailupäivää sekä tietysti vielä harjoittelun päälle. 
Osallistuvia seuroja oli yhteensä 45, ja hyppääjät edustivat yli 20 kansalaisuutta. Valtaosa 
kilpailijoista tuli Euroopasta, mutta joukko urheilijoita valmentajineen saapui paikalle myös 
Turkista ja Egyptistä. Euroopan kovimmista hyppymaista paikalla oli seuroja muun muassa 
Saksasta, Britanniasta, Sveitsistä,Valko-Venäjältä, Ruotsista ja Kreikasta.

Myös Tiiroista osallistui kilpailuun ennätysmäärä hyppääjiä. Maajoukkuetta edustaneet Iira, Saija, 
Ellen ja Juho lähtivät tavoittelemaan arvokisarajojen ylityksiä, missä onnistuttiin monin paikoin 
erinomaisesti. Tiirojen kahdeksan nuorempaa kilpahyppääjää puolestaan lähtivät reissuun 
tähtäimessä omien ennätysten rikkominen ja kilpailukokemuksen hankkiminen. Valtaosa 
hyppääjistä oli ensimmäisen vuoden C-sarjalaisia, joilla ei ollut aiempaa kokemusta Eindhovenista.

Vuoden ensimmäinen kv-kilpailu toi arvokisarajojen lisäksi mukanaan hyviä sijoituksia, reilusti 
omia ennätyksiä ja uusia kansainvälisen tason mitalisteja. Juuri vuoden 2014 uimahyppääjäksi 
valittu Iira Laatunen hyppäsi neljänneksi naisten metrin ponnahduslautafinaalissa ja kipusi kuuden 
kärkeen myös kolmella metrillä. Metrin tulos ylitti sekä alkukilpailussa että finaalissa EM- ja MM-
kilpailujen valintarajat. EM-kilpailut kisataan kesäkuussa Saksassa ja MM-kilpailut heinä-elokuun 



vaihteessa Venäjällä. Hollannin naiset Inge Jansen, Uschi Freitag ja Celine van Dujin olivat kovassa
kunnossa Eindhovenissa, ja miehittivät palkintopallit vaihtelevassa järjestyksessä molemmissa 
naisten lautakisoissa. Samojen naisten kanssa Iira ottanee mittaa myös EM- ja MM-altaissa.

Jos Iiralla on tiedossa reissuja kevääksi, niin on myös maajoukkueen kuopuksella Saija Paavolalla. 
13-vuotias Saija ylitti NEM-kilpailujen A-valintarajat päälajissaan B-tyttöjen kerroksilla, ja sijoittui 
toiseksi yhden vaikean vapaavalintaisen hypyn (405b) epäonnistumisesta huolimatta. Saijalla on 
kasassa kansainvälisesti vaikea kymmenen metrin kerrossarja, jonka uusin hyppy, eteenpäin kolme 
ja puoli volttia kerien, keräsi erinomaiset tuomaripisteet 6 ja 6½ välillä. Metrin ja kolmen metrin 
laudoilla Saijan sijoitus oli kolmenkymmenen hyppääjän joukossa neljäs. Saija hyppäsi edelleen 
pronssille A-tyttöjen parihyppykilpailussa Vantaa Divingin Roosa Kanervan kanssa.

           B-tyttöjen kerrosmitalistit Yuliya Bandzik (BLR), Saija Paavola ja Helle Tuxen (NOR)

Myös Juho Junttila ja Ellen Sirkka rikkoivat NEM-valintarajat päälajeissaan, Ellen A-tyttöjen 
kerroksilla ja Juho A-poikien metrin laudalla. Ellen sijoittui kerroskilpailussa viidenneksi ja metrillä
11:nneksi, Juho puolestaan A-poikien metrillä kuudenneksi ja kolmosella kymmenenneksi.

Nuorista kilpahyppääjistä parhaiten menestyi Tino Tapio, joka saavutti mestariluokan tuloksen C-
poikien kolmella metrillä ja kerroksilla sekä pronssimitalin edellisessä kilpailussa. Kerroksilla 
Tinon sijoitus oli viides ja metrin laudalla 13. Tino tehtaili joka telineellä oman ennätyksensä, ja 
aikoo palata Eindhoveniin vuoden päästä huomattavasti nykyistä vaikeammilla kisasarjoilla. 



    Kolmen metrin C-poikien parhaat tulivat Kreikasta, Valko-Venäjältä ja Suomesta

Mitalisteiksi selvisivät lisäksi Anni Paloheimo C-tyttöjen metrillä (2. sija M-tuloksella) sekä Ruska 
Lehtonen ja Lauren Hallaselkä C-tyttöjen parihypyissä (2. sija epävirallisella C-sarjalla). Tea 
Paavola hyppäsi elämänsä ensimmäiset mestariluokan tulokset C-tyttöjen laudoilla ja kiilasi kärjen 
tuntumaan kolmessa eri lajissa: metrillä seitsemänneksi, kolmosella kuudenneksi ja syncrossa 
neljänneksi. A-rajan puolestaan ylittivät Sofia Slöör ja Ruska Lehtonen C-tyttöjen metrillä ja 
kerroksilla sekä Pinja Kyntäjä C-tyttöjen metrin laudalla. Ennätyksiään jälleen kerran huimasti 
parantanut Lauren Hallaselkä ylitti A-rajan kaikissa yksilölajeissa, ja jäi kerroksilla 
mestarituloksesta vain parin pisteen päähän.

      C-tyttöjen 3 metrin syncorkilpailun palkintojenjako



    Anni odottamassa palkintojenjakoa kisamaskotin kanssa

Seuraavaan kilpailuun on aikaa vain muutama päivä, sillä hallimestaruudet ratkotaan 13.-15.2 
Mäkelänrinteessä. Tiiroista HM-kisaan osallistuu 22 urheilijaa. Tervetuloa katsomoon 
kannustamaan parhaat hypyt voittoon!


