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Kuvassa: Mette Palkama ja Matias Herlevi

Tiirat kisasi Turun Finn Cup-kilpailussa lauantaina 11.5. nuorella, mutta sitäkin innokkaammalla 
joukkueella. Kisaan osallistui 11 Tiira-hyppääjää esikilvasta, pienten kilpa 2:sta ja 
kilpaharrastusryhmistä. Lisäksi Tiirojen 2 aikuishyppääjää edusti seuraa hienosti masterslajeissa. 
Tiirojen pidemmälle edennellä kilpahyppääjillä Turun FC-kisa ei sen sijaan kuulunut 
kausiohjelmaan. Mitalisaalis Tiiroilla oli 2 kultaa, 2 hopeaa ja 3 pronssia.

FC 3 osakilpailussa oli ilahduttava määrä osallistujia, yhteensä 77 uimahyppääjää 10 eri seurasta. 
Erityisesti Tason 1 ja 2 yleisissä sarjoissa osallistujia oli runsaasti, samoin mastershyppääjien määrä
näyttää olevan nousussa. Pientä nousua nähtiin myös alle 9-vuotiaiden sarjassa, mikä lupaa hyvää 
tulevien kilpailijoiden kannalta.

Tasolla 2 alle 11-vuotiaiden sarjassa kisasi 3 Tiirojen Pienten kilpa 2-ryhmäläistä: Kisan voiton 
nappasi Jemina Saraniemi varmoilla napakoilla suorituksillaan. Jeminan eteenpäin 1,5 voltista tuli 
tuomaripisteitä aina 7,5 saakka. Elmeri Hirsi muisti näyttää parhaat ojennuksessa kisaan ja palkittiin
pronssimitalilla. Elmeri hyppäsi tasaisen varmasti keräten parhaat kokonaispisteet taaksepäin 
päädellä hypystä kerien (201c). Kuudennelle sijalle ponkaisi Caitlin Hallaselkä, joka myös onnistui 
mallikkaasti ensimmäistä kertaa kisassa tekemässään 201c:ssä. 

Niin ikään Tasolla 1, alle 11-vuotiaiden sarjassa, kulta ja pronssi tuli Tiiroille. Pienten kilpa 2:n 
Mette Palkama ylsi korkeimmalle pallille. Meten viimeinen hyppy, 103c eli eteenpäin puolitoista 
volttia kerien on tytölle uusi ja haastava, mutta onnistui kohtuullisesti ja sinetöi voiton. 
Ryhmäkaveri Matias Herlevi sijoitui kolmanneksi ja onnistui erityisesti 401c:ssä eli sisäänpäin 
hypyssä.

Tasolla 1 alle 9 -vuotiaiden sarjassa kisasi kolme pikku-Tiiraa esikilparyhmästä. Mallikkaita 
suorituksia näytti hopealle hypännyt Altti Timonen. Valmentajia tämä ei lainakaan yllättänyt, sillä 



Altti on nuoresta iästään huolimatta harvinaisen ahkera harjoittelija, jolla on aina ajatus mukana 
tekemisessä! Neljänneksi hyppäsi Eerika Repo, jonka erityinen vahvuus on mahtava ponnistus. 
Esikilvan Cecilia Borg sijoittui kuudenneksi ja onnistui parhaiten eteen kaadossa. Altti ja Eerika 
siirtyvät kesästä alkaen kilparyhmään Pk2:een.

Tasolla 3 Tiirojen Miska Haapanen pokkasi pronssimitalin. Miskalla oli taustajoukot hyvin mukana,
sillä vanhemmat hyppäsivät masterskisassa edustaen tosin toista seuraa. 

Tasolla 2 yleisessä sarjassa kisasi Tiirojen kilpaharrastusryhmäläisiä: Osku Sirpoma ja Julia 
Shvedchikova. Osku jäi juuri mitalikolmikon ulkopuolle sijoittuen neljänneksi. Parhaimmat pisteet 
Osku otti taaksepäin hypystä kerien, jonka avaustekniikkaa on parantunut merkittävästi. 12-vuotias 
Julia oli kymmenes. Julia oli kisan nuoremmasta päästä, sillä kärjessä oli 16-17-vuotiaita poikia, 
joilla lienee jo hypyt seuraavillekin tasoille.

Masters-sarjoissa Tiirojen Niina Pekkarinen sijoittui toiseksi naisten sarjassa ja Stanislav Rusak 
kuudenneksi miesten sarjassa. 

Monella pikkuhyppääjällä oli kärsivällisyys koetuksella, kun hallissa oli myös ihania vesileluja ja 
vesiliukumäki. Neuvottelutaitoja hiottiin ja onnea kokeiltiin kisaharkan jälkeen, jotta ruoan jälkeen 
olisi päästy leikkimään vesiliukumäkeen. Valmentat kuitenkin "tylsästi" päättivät, että uimaan 
mennään vasta oman kisan jälkeen, jotta kisassa ollaan pirteitä. Neuvottelut kääntyivät sen jälkeen 
vanhempien suuntaa, joiden kyydissä Turkuun matkattiin.


