
                    SM-kisa toi Tiiroihin 21 kultamitalia ja kaksi uutta suurmestaria

Joku on joskus sanonut, että nykyisyyttä voi ymmärtää vain tuntemalla menneisyyttä. Kun 
ymmärtää jotain historiasta, pystyy ehkä ennustamaan myös tulevaisuutta. 

Palatkaamme hetkeksi kymmenen vuotta ajassa taaksepäin kesään 2005, jolloin uimahyppyjen SM-
kilpailut käynnistyvät Oulussa. Osallistujat edustavat yhdeksää eri seuraa, ja tulosluettelo on täynnä 
tuttuja nimiä. Takavuosien mestarihyppääjä Lena Putigina (nykyinen Pushkarjova) on A-tytöissä 
ylivoimainen kovilla pistemäärillä, Oulun uintia edustava Taina Karvonen ottaa lautakilpailuissa 
hopeaa B- ja C-luokan tuloksilla. B-tyttöjen metrin tuplamestaruuden voittavat Tiirojen Minna Lanu
ja Iira Laatunen pistein 229,90 ja 206 – Iira saavuttaa 95% C-luokkarajasta. Nykyisin Tiiroissa 
valmentava Mikko Forrström hyppää voittoon B-poikien kolmosella tuloksella 221,25, toiseksi 
sijoittuva Oulun Konsta Ojamaa jää voittajasta kuuden pisteen päähän. C-tyttöjen kolmen metrin 
kilpailun parhaaseen tulokseen yltää nykyisin Harvardissa opiskeleva ja harjoitteleva Elina Leiviskä,
jonka sarjan vaikein hyppy on 403c eli sisäänpäin puolitoista volttia kerien. Ukrainassa Juri-isänsä 
valmennuksessa kasvanut Lena on koko kilpailun ainoa urheilija, joka ylittää A-rajaa korkeamman 
tulosluokkarajan.

Vuoden 2015 mestaruusmittelössä Mäkelänrinteessä hypättiin yhteensä 16 mestariluokan tulosta. 
Lisäksi viisi urheilijaa saavutti suurmestariluokkarajan metrin laudalla: A-tytöissä VanDin Roosa 
Kanerva, B-tytöissä Tiirojen Saija Paavola sekä viimeisenä kilpailupäivänä C-tyttöjen 
kovatasoisessa lajissa koko mitalistikolmikko: Tiirojen Ruska Lehtonen, Anni Paloheimo ja Tea 
Paavola. Tällaista tulosta ei Suomen uimahyppyhistoriassa ole koskaan aikaisemmin tehty. Tulosten 
lisäksi myös hyppyjen vaikeusasteet ovat tänä päivänä aivan jotain muuta kuin vuoden 2005 SM-
kilpailuissa Oulussa.

Juho Junttila osallistui ensimmäisiin
Suomen mestaruuskilpailuihinsa 10-
vuotiaana, vuonna 2008. Neljän hypyn
sarjalla hän keräsi tuolloin lähes 63
pistettä metrin laudalla ja sijoittui
kilpailussa neljänneksi. Viime
viikonloppuna Juho hyppäsi
ylivoimaiseksi Suomen mestariksi
molemmilla A-poikien
ponnahduslaudoilla ja otti hopeaa
miehissä samoilla telineillä. Metrin
sarjan paras hyppy, hienosti onnistunut
405c, paransi kokonaistulosta miltei 61
pisteen verran. 17-vuotiaan Juhon
pistesaldo 317,60 jäi Aurajoen Uinnin
aikuisten maajoukkueeseen kuuluvasta
Jouni Kallungista vain kuuden pisteen
päähän. Vuonna 2008, Juhon hyppyuran
alkutaipaleella, miesten metrin kilpailun
voittotulos oli 260 pistettä.                                           Satu-valmentaja ja Juho kisan jälkeen.



Seniorihyppääjämme Iiran ensimmäisistä SM-kisoista
on vierähtänyt aikaa jo 11 vuotta. 13.6.2004 Irkku 
sijoittui kuudenneksi C-tyttöjen metrillä, nyt hän 
ponnisti naisten mestariksi kolmella telineellä: 
molemmissa lautakilpailuissa ja parihypyissä VanDin 
Taina Karvosen kanssa. Perushypyt ovat vuosien 
varrella vaihtuneet kansainväliseen naisten sarjaan, ja 
metrillä meni tälläkin kertaa rikki Kazanin MM-
kilpailujen valintaraja. Tuloskunto on siis osoitettu 
kesän arvokilpailujen lähestyessä – aikuisten 
maajoukkue lähti Euroopan mestaruuskilpailuihin 
Saksan Rostockiin heti SM-kilpailuja seuraavana 
päivänä. 

Kisojen loistotuloksista vastasivat omalta osaltaan 
myös alle 11-vuotiaat D-ikäiset, joiden taiturointia oli
ilahduttavaa seurata. Sekä tytöissä että pojissa 
kilpailua hallitsi suvereenisti yksi kärkinimi: pojissa 
VanDin Roope Rundgren ja tytöissä Tiirojen Pinja 
Pylkäs. Molempien tekniikka on sellaisella tasolla, 

että voimme nyt jo puhua tulevaisuuden huippunimistä. Aika näyttää, riittääkö sisu ja kestääkö 
kantti, mutta Roopella ja Pinjalla kaikki ainekset ovat olemassa. Perässä seurasi joukko 
varteenotettavia hyppääjänalkuja, jotka tosin joutuvat tekemään lujasti töitä päästäkseen siihen, 
missä johtokaksikko heitä odottaa. Ainakin kilpailun nuorin osallistuja, 7-vuotias Altti Timonen, 
näytti, että sekä tahtotila että edellytykset seuraamiseen ovat olemassa.

D-tyttöjen eli alle 11-vuotiaiden metrin lautakilpailun voitti Tiira-kolmikko Pinja Pylkäs, Jemina
Saraniemi ja Caitlin Hallaselkä.

Tiirojen hyppääjät kirjasivat viikonlopun aikana nimiinsä yhteensä 21 Suomen mestaruutta sekä 14 
hopea- ja 10 pronssimitalia. SM-rajan saavuttaneiden lisäksi mestaritulokseen ylsivät Iira Laatunen 
naisissa, Juho Junttila A-pojissa, Ellen Sirkka A-tytöissä, Tino Tapio C-pojissa sekä Lauren 
Hallaselkä ja Pinja Kyntäjä C-tytöissä. Usean nuoren hyppääjän tulokset enteilevät 



maajoukkuetason saavuttamista seuraavien vuosien aikana.

Kultamitali kuuluu kastaa voittoaltaan veteen. Tyttöjen parihyppykilpailun mitaleja kastamassa Anni
Paloheimo ja Tea Paavola. 


