
          Kevätkisassa hypättiin, koska hyppääminen on kivaa

Tiirojen kevätkilpailu oli seuran kilpa-, kilpaharrastus-, kehitys- ja esikilparyhmäläisille 
mahdollisuus päästä osallistumaan taas yhteen uuteen ja jännittävään kilpailutapahtumaan. Yli 70 
lasta ja nuorta käyttikin tilaisuuden hyväkseen, ja yhteensä kuuden eri lajin läpi vieminen kesti 
aurinkoisena maaliskuun lauantaina yli neljä ja puoli tuntia harjoitteluineen. Osallistujamäärä nousi 
korkeaksi, vaikka vilkas tapahtumakalenteri aiheutti joitakin harmittavia päällekkäisyyksiä: osa 
kilpaharrastusryhmän hyppääjistä suoritti samana päivänä uimahyppyopettajakurssin toista osaa 
Tikkurilassa, ja Top-ryhmän Saija ja Iira saapuivat vasta myöhään perjantai-iltana Dresdenin leiriltä
takaisin kotiin. 

Kokeneempien urheilijoiden kohdalla seuran sisäisten kilpailujen tavoitteena on kilpailemisen 
harjoittelu. Edistyneimmät hyppääjät suorittivat metrin laudalla A-poikien sarjan eli kymmenen 
hyppyä tasolla 6. Lajissa kilpailleet ovat Tiirojen top- ja kilparyhmien urheilijoita, joista nuorimmat 
ovat vielä 11-vuotiaita C-tyttöjä. Heidän viralliseen sarjaansa kuuluu vain kaksi vapaavalintaista 
hyppyä, ja nyt estradille tuotiin kolme suoritusta lisää. Kymmenen hypyn sarja on tulevia vuosia 
ajatellen loistavaa harjoittelua ja varmistaa sen, että kaikkia hyppysuuntia kehitetään harjoituksissa 
tasaisesti. Vaativasta sarjasta suoriuduttiin erinomaisesti.

Tasolla 6 voittoon hyppäsi nuorten EM-finalisti Juho Junttila. Juhon hypyt näyttivät olevan 
kisakunnossa jo perjantain treeneissä: rytmi oli hyvä ja hyppyjen lentorata tavallistakin korkeampi. 
Sama vire jatkui lauantain kisassa, jossa Juho ylsi yhtenäiseen kokonaissuoritukseen ja M-luokan 
tulokseen. Hopealle sijoittui Ellen Sirkka, joka on viime aikoina parantanut lautatekniikkaansa ja 
saanut erityisesti esiponnistukseen lisää tehoa ja korkeutta. Myös taaksepäin lähtöjen 
ponnistussuunta on parantunut, ja 203b keräsikin lähes 45 pistettä kilpailun kolmelta tuomarilta. 30 
pisteen päähän Ellenistä jäi Tino Tapio, joka hyppää viimeistä vuottaan C-pojissa ja tavoittelee 
nuorten EM-kisarajoja ensi vuodesta alkaen. Tinon valttikortteja ovat tyyli ja kauniit 
uimahyppynilkat, jotka erottuivat tälläkin kertaa edukseen yhdeksän hyppääjän joukossa.

         Kärkikolmikko ylimmässä kilpailusarjassa: Juho, Ellen ja Tino



Tinoa seurasivat järjestyksessä Anni Paloheimo, Tea Paavola, Ruska Lehtonen, Pinja Kyntäjä, 
Cecilia Räsänen ja Daniela Kumpulainen. Annin sarjan uutena, onnistuneena tulokkaana nähtiin 
5223d eli taaksepäin voltti puolellatoista kierteellä, jossa oli sarjan korkein vaikeuskerroin. Tea 
onnistui loistavasti vaikeimmissa hypyissään 203c, 403c ja 104c. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
sarjan vaikeustasoa pystytään jossain vaiheessa nostamaan: viime viikolla tehtiin metristä 303c, 
joka on kolmosella jättänyt kuplavaiheen taakseen jokin aika sitten. 

Ruska on toteuttanut huomattavia tekniikkakorjauksia kevään aikana: esiponnistus nousee aiempaa 
korkeammalle ja taakse- ja ulospäin lähtöjen parantuminen sai lauantaina tuomareiltakin kiitosta. 
Edelleen Pinja suoriutui tasaisesti, ja ensimmäistä kertaa kilpailuissa tehty 203c oli positiivinen 
yllätys. Kohtalaisen hyvä eteenpäin kierre kertoo härvelin hiljalleen tekevän tuloaan kolmosesta. 
Cecilian uusi pomppuvauhti oli pehmeä, ja hypyt nousivat korkealle – myös taaksepäin lähtevät, 
joista 202c sai yhdeltä tuomarilta seitsemän pistettä. Danielan sarjan paras hyppy oli tällä kertaa 
taaksepäin hyppy puolella kierteellä, josta napsahti pistesaldoksi 35,10.

Palkintojenjakoa odottelemassa

Tason 5 kilpailusarjaan kuului pää edellä kaato kolmesta metristä sekä neljä vapaavalintaista 
hyppyä metrin laudalta. Ankara vääntö mitalisijoista käytiin kilpaharrastusryhmän Riikka Klemolan
sekä pienten kilparyhmien Elmeri Hirsin ja Pinja Pylkäksen välillä. Voittopisteet hyppäsi lopulta 
Riikka, joka pystyi varmoihin suorituksiin ja näyttäviin, korkeisiin hyppyihin. Erityisesti taaksepäin
hyppy hurmasi suorituspuhtaudellaan, ja ansaitusti saaliina oli seitsemän pistettä jokaiselta 
tuomarilta. Elmeri on parantanut veteenmenojensa tiukkuutta ja ylsi korkeimpaan pisteeseensä 
kahdeksikkoon eteenpäin hypyssä kerien. Pinja teki kilpailun ainoana hyppääjänä sarjassaan 
ulospäin hypyn kerien.

Kuuden parhaan joukkoon yhteensä 20 hyppääjän lajissa kipusivat myös Julia Shvedchikova, Eeva 
Pursiainen ja Silja Seristö. Laji oli kokonaisuudessaan mukavaa katseltavaa, sillä mainioita 
suorituksia esitti yksi jos toinenkin hyppääjä. Niilläkin, jotka eivät vielä ole päässeet Finn Cupeihin 
mukaan, näyttää olevan mainiot edellytykset debytoida myöhemmin kansallisella, ehkä jopa 
Suomen mestaruustasolla.



Tasolla 4 palkintopallille selviytyivät Eerika Repo, Altti Timonen ja Bea Pylkäs. Eerikalla ja Altilla 
on takanaan jo joitain FC-osallistumisia ja mitalejakin, Bea vielä odottaa omaa vuoroaan, joka 
epäilemättä koittaa pian. Kuuden kärkeen nousivat lisäksi Charlotta Funke, Riina Tuominen ja 
Cecilia Borg. Kilpailun nuorin osallistuja oli vasta 6-vuotias, kehitysryhmässä harjoitteleva Olivia 
Tammilehto, joka pärjäsi hienosti isompiensa joukossa ja sijoittui kahdeksanneksi 19 hyppääjän 
lajissa.

Tasoilla 1, 2 ja 3 kilpaili Tiirojen nuoria kehitysryhmäläisiä. Tason 1 kilpailusarjaan kuului neljä 
perushyppyä reunalta, jotka valmentajat avustivat samaan tapaan kuin harjoituksissa. Mitaleja ei 
tässä lajissa jaettu, mutta jokainen hyppääjä sai pienen osallistumispalkinnon. Tasolla 2 suoritettiin 
neljä hyppyä metrin kerrostasolta. Ylitse muiden oli Ella Hiltunen 84 pisteellä, toiseksi sijoittui 
kilpailun nuorin osallistuja Louna Lehtinen ja kolmanneksi Martta Kalliosalo. Tason kolme 
mitalisteja olivat Onni-Ilmari Seppänen, Eevi Hirsi ja Emil Vepsä.

            Tasolla 2 kisahypyistä suoriuduttiin hienosti!

Kiitos päivästä kuuluu hyppääjille, valmentajille ja kilpailujärjestelyissä auttaneille vanhemmille. 
Kevään seuraavat viikonloput täyttyvät Talent-leiristä ja ulkomaisista kutsu- ja näyttökilpailuista: 
edessä ovat Bergen Open, Amsterdam Diving Cup, IYDM Dresden ja Ruotsin mestaruuskilpailut. 
9.5 koittaa seuraava Finn Cup, joka hypätään Turussa. Edeltävänä tiistaina käydään Tiirojen 
merkkikilpailu Mäkelänrinteessä.


