
       Vantaan Finn Cupissa lähes 80 osanottajaa

”Kilpailuissa minulle on tärkeää, että hypyt onnistuvat. Olen huomannut pystyväni parhaimpaani 
silloin, kun keskityn hyppyihin kunnolla ja mietin lähtöasennon. Kilpailemisessa kivointa on katsoa,
miten on edistynyt edellisistä kerroista ja huomata, että on korjannut. Kilpailun jälkeen valmentaja 
onnittelee hyvästä kisasta ja kertoo, mitä hypyissä vielä piti korjata.”

Lauantain Finn Cupissa 14.3 onnistuneita kisahyppyjä suhahti altaaseen kiitettävä määrä, ja 
valmentajilla oli loistotilaisuus onnitteluihin. Suurin joukko Tiiroja, viisi kappaletta, osallistui alle 
9-vuotiaiden kerroskilpailuun tasolla 1. Tiirojen lisäksi lajissa oli mukana yksi Vantaa Divingin 
edustaja. 7-vuotiaat Eerika Repo ja Altti Timonen taituroivat toiselle ja kolmannelle sijalle, ja koko 
nuori polvi esittäytyi edukseen hyvällä keskittymisellä ja kavereiden kannustamisella. Alle 11-
vuotiaiden sarjassa Mette Palkama onnistui kolmella metrillä kahdessa hypyssä loistavasti, mutta ei 
pystynyt aivan parhaimpaansa eteenpäin hypyssä ja puolessatoista voltissa. Meten sijoitus oli 
lopulta hienosti kolmas.

           Alle 9-vuotiaat ja SatU-valmentaja kisan jälkeen

Yleisessä sarjassa eli Finn Cupin kovatasoisimmassa lajissa Tiirat ja VanDi kilpailivat vastakkain 
kolmella metrillä. Kilpailuun osallistui seitsemän hyppääjää, joista viisi kuuluu Suomen 
maajoukkueeseen ja joiden ikäjakauma on 13-23 vuotta. Maajoukkueurheilijoista erityisesti Iira 
Laatuen ja Saija Paavola näyttivät olevan mainiossa kisakunnossa kevättä varten: Iiralle vaikeimmat
hypyt toivat korkeimmat pisteet, ja Saija sijoittui neljänneksi tasaisella sarjalla, jossa myös vaikeat 
vapaavalintaiset hypyt olivat laadukkaita ja varmoja. Voittopisteet saalisti Tiirojen Juho Junttila 
Iiran hypätessä toiseksi ja VanDin Iiro Vehmaan-Kreulan kolmanneksi. 

Eniten osallistujia mitteli yleisellä tasolla 1, jolla oli telineenä tällä kertaa metrin ponnahduslauta. 



Tiiroista oli mukana kaksi kilpaharrastusryhmäläistä, Eeva Pursiainen ja Anna Svedov. Eeva 
sijoittui ensimmäisessä kansallisen tason kilpailussaan upeasti neljänneksi yhteensä 15 osanottajan 
joukossa, ja Annan sijoitus oli vain pari pistettä heikommalla tuloksella seitsemäs. Annan sisäänpäin
hyppy oli yksi kilpailun parhaita suorituksia, ja keräsi pisteitä seitsemästä ja puolesta alkaen. Eeva 
puolestaan kokosi eteenpäin puolellatoista voltillaan huimat 32 pistettä, enemmän kuin yksikään 
toinen hyppy samassa kilpailussa. 

Yleisellä tasolla 2 Julia Shvedchikova onnistui kerroshypyissään erinomaisesti saavuttaen 
kolmannen sijan. Julialla oli sarjassaan vastikään opittuna hyppynä 301c eli ulospäin hyppy kerien, 
ja muu sarja koostui laadukkaista perushypyistä eri suuntiin. Veteenmenotekniikan parantumisen 
ansiosta Julia onnistui tekemään sisäänpäin hypyssään imurin eli veteenmenon, josta ei roiskunut 
pisaraakaan. Yleisellä tasolla 2 kilpaili yhteensä viisi hyppääjää neljästä eri seurasta.

Kilpailu on ennen kaikkea jännittävä ja mielenkiintoinen tapahtuma, ja monen mielestä on hauskaa 
päästä näyttämään muille, mitä osaa. Lauantain esitysten perusteella edistymisen kunniamaininnan 
ansaitsee Miska Haapanen tasolla 3. Miska on parantanut perustiukkuutta selvästi, ja onnistunut, 
varma kisasarja oikeutti pronssimitaliin Tiirojen Pinja Kyntäjän ja Sofia Slöörin perään. Pinja ja 
Sofia hyppäsivät kovat tulokset ja päätyivät loppupisteissä hämmästyttävän lähelle toisiaan, 
kumpikin 193 pisteen sisään. 

Tasolla neljä voittoon hyppäsi Anni Paloheimo. Anni ei yltänyt aivan parhaimpaansa ja jäi reilusti 
omasta ennätyksestään, sillä peruskuntokausi on kesken ja harjoituksissa on keskitytty tiettyihin 
tekniikkakorjauksiin. Myös muutama uusi, jännittävä sarjahyppy on rakenteilla, ja Anni 
mainitseekin 5223d:n eli taaksepäin voltin puolellatoista kierteellä tämänhetkiseksi lempi 
hypykseen. Annia seurasivat palkintopallille VanDin Ronja Rundgren sekä Tiirojen Cecilia Räsänen.
Cecilia palkittiin erityisesti hyvistä, roiskeettomista veteenmenoistaan. Ruska Lehtonen sijoittui 
seitsemänneksi jääden vain pari pistettä VanDin Sara Siekkiselle ja Nea Immoselle. Daniela 
Kumpulaisen sijoitus oli 11:s. 

                      Palkintojenjako tasolla 4



Tasolla 5 osallistujamäärä jäi vähäiseksi: kolme Tiirojen hyppääjää kilpaili toisiaan vastaan 
kolmella metrillä. Voiton vei Tino Tapio, hopealle sijoittui Hilma Leppioja ja kolmanneksi Ivana 
Talvitie. Kolmen koplasta Hilma ylsi ehjimpään kokonaisuuteen, ja sai loistopisteet ulospäin 
puolestatoista voltista kerien.

”Valmentajani sanoo, että uimahypyt sopii minulle, koska olen notkea, harvoin kipeä ja koska 
minulla on hyvä voltti- ja kierrepää. Minusta uimahypyissä parasta on treenaaminen, kilpailut, 
kaverit, hauskuus, uuden oppiminen, matkustus ja kivat uudet hallit.” 


