
       Tiiroille viisi mitalisijaa Tukholman Head to Headista

Tukholman kansainvälinen kutsukilpailu 23.-25.10 käynnisti Tiirojen D- ja C- ikäisten ulkomaan 
kilpailukauden. Tulokset enteilevät hyvää loppusyksyä, sillä M-raja ylittyi viidesti ja kaksi 
hyppääjää tehtaili taululle SM-lukemat C-tyttöjen metrillä. Lauren Hallaselkä selvitti tiensä 
palkintopallille kaikissa C-tyttöjen lajeissa ja hyppäsi oman ennätyksensä jokaisella telineellä.

      Porukkaa ei väsytä. Ehkä vähän jännittää.

Tiirojen joukkueen 14 urheilijasta neljä oli Head to Headin ensikertalaisia. Nuorimmilla matkan 
ensisijainen tarkoitus oli hankkia kokemusta ja päästä näkemään, millaista on kilpailla ja harjoitella 
ulkomailla. Tärkeimmät asiat selvisivätkin heti kättelyssä: on osattava pitää puolensa jonossa ja 
pystyttävä harjoittelemaan musiikin soidessa. Englanninkielen taito on hyödyllinen, jotta voi 
tutustua uusiin kavereihin ja ymmärtää tapahtumapaikalla annettavia ohjeita. Kilpailut ovat 
pidempiä kuin Suomessa: D- ja C-sarjoissa hyppääjiä on moninkertainen määrä kotimaisiin 
kilpailuihin verrattuna, tälläkin kertaa keskimäärin hieman alle 30 per laji. Kärsivällisyys on siis 
valttia, ja pärjätäkseen kokonaistuloksissa on onnistuttava vähintäänkin keskitasoisesti jokaisessa 
suorituksessa. 

Toisin kuin ensikertalaiset, Tiirojen 12-13-vuotiaat C-sarjalaiset ovat ehtineet kiertää kansainvälisiä 
kutsukilpailuja jo vuosien ajan. Heille kaikki edellä mainittu on tuttua. Head to Head toimi ennen 
kaikkea harjoituskilpailuna Aachenin kovatasoista Ulla Klinger Cupia varten, johon suunnataan 
viikon päästä keskiviikkona. Saksaan voidaan lähteä odottavin mielin, sillä kisasarjat onnistuivat 
pääosin toivotulla tavalla.



Ensimmäistä vuotta C-tytöissä kilpaileva Lauren Hallaselkä hyppäsi ehjän kokonaisuuden jokaisella
telineellä, selviytyi triplamitalistiksi ja rikkoi kirkkaasti omat ennätyksensä kaikissa lajeissa. Metrin
tulos 242,80 ylittää SM-luokkarajan 30 pisteellä, ja on parhaita suomalaisten C-tyttöjen koskaan 
saavuttamia metrin tuloksia. Kerroksilla lukema 228,45 jäi suurmestariluokasta vain kolmen pisteen
päähän. Lauren on edistynyt kuluneen vuoden aikana valtavasti, ja on sekä teknisesti taitava että 
tyylikäs ja elegantti hyppääjä. B-tyttöjen nuroten EM-kilpailujen B-valintarja ylittyi C-tyttöjen 
kerroksilla, ja sanomattakin on selvää, että samanlaisen kehityksen jatkuessa Lauren tullaan 
näkemään nuorten arvokilpailuissa parin vuoden kuluttua.

On kuitenkin muistettava, että nykyisen C-sukupolven kohdalla kilpailu kisapaikoista tulee olemaan
kovempaa kuin Suomessa aikaisemmin. Laurenin treenikaveri, vuotta vanhempi Ruska Lehtonen, 
otti Head to Headin kerroksilla pronssia omalla ennätyksellään ja M-luokan tuloksella 225,45. 
Ruska on tehnyt tasaisen vahvaa työtä kuluneen vuoden ajan, ja saanut erityisesti kerroksille lisää 
vaikeutta samalla, kun perustekniikka ja erityisesti veteenmenolinjat ovat parantuneet. Ruska ja 
Vantaa Divingia edustava Ronja Rundgren valittiin vastikään edustamaan Suomea  C-tyttöjen 
kerroksilla joulukuussa Norjassa hypättäviin Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin.

C-tyttöjen kerrosten mitaistit Amanda Lundin (SPIF), Lauren Hallaselkä (Tiirat) ja Ruska Lehtonen (Tiirat).

Laurenin lisäksi suurmestarirajan ylitti Anni Paloheimo, joka jäi täpärästi neljänneksi sekä C-
tyttöjen metrin että kolmen metrin laudalla. Ensin mainitulla Anni hyppäsi onnistuneen sarjan, 
mutta vapaavalintaisten hyppyjen vaikeusaste ei tällä kertaa aivan riittänyt mitaliin. Kolmosella 
vaikeusasteet olivat kohdillaan, ja Anni johti kilpailua viiden kierroksen ajan keräten korkeita 
tuomaripisteitä. Viimeisen vapaavalintaisen, taaksepäin puolentoista kierteen, epäonnistuminen 
aiheutti kuitenkin putoamisen palkintopallin ulkopuolelle 0,30 pisteen päähän mitalista.



Eriksdalshalleniin oli saapunut hyppääjiä yli kymmenestä ruotsalaisseurasta sekä Tanskasta, 
Puolasta, Venäjältä ja Suomesta. Ilahduttavaa oli nähdä useampia Tiira-nimiä C-tyttöjen 
tuloslistojen alkupuolella etenkin huomioiden, että sijoituksiin vaadittiin myös hyvät tulokset. 12-
vuotias Sofia Slöör ponnisti omalla ennätyksellään viidenneksi kolmella metrillä ja kahdeksanneksi 
kerroksilla. Sofia on vastikään vaikeuttanut kerrossarjaansa, ja seuraava tavoite on vakiinnuttaa 
uudet vaikeammat vapaavalintaiset hypyt 105b ja 405c kilpailuvarmoiksi. Lisää vaikeutta on saanut
myös Pinja Kyntäjä, jonka sijoitus oli kerroksilla kuudes ja metrillä seitsemäs. Metrillä Pinja rikkoi 
M-rajan ja kerroksilla Sofian tapaan A-luokan.

Vielä tänä vuonna C-ikäinen Tino Tapio harjoitteli seuraavia vuosia varten B-poikien sarjassa. 
Parhaiten Tino suoriutui kerroskilpailussa, jonka tulos 313 pistettä oikeutti hopeamitaliin ja ylittää 
A-tulosluokan rajan. Todella kovia tuloksia B-poikien lajeissa hyppäsivät järjestävän seuran 
Polisens IF Simhoppin Felix Raftewold, Simon Dimopoulos ja Jacob Stolz, jotka siirtyvät ensi 
vuonna kilpailemaan A-poikiin.

Joukkueen kuopukset katsoivat isommista mallia, ja suoriutuivat koitoksesta esimerkillisesti. 2007 
syntyneet Altti Timonen ja Eerika Repo kilpailivat D-sarjojen laudoilla itseään 2-3 vuotta 
vanhempia hyppääjiä vastaan, mutta ikäeroa ei suoritusten tasosta huomannut. Altti ylsi D-poikien 
metrillä huikeasti kuudenneksi ja Eerika tyttöjen lajissa sijalle 13. Tiirojen D-sarjalaisista parhaisiin 
sijoituksiin pystyivät 10-vuotiaat Caitlin Hallaselkä ja Elmeri Hirsi, jotka jäivät niukasti neljänsiksi 
tyttöjen yhdellä ja poikien kolmella metrillä. Mukana menossa olivat vielä Jemina Saraniemi, Mette
Palkama ja Julia Shvedchikova, jotka sijoittuivat C ja D-sarjoissa tuloslistan puolivälin molemmille 
puolille.

             Palkintojenjakoa seuraamassa D-tyttöjen harjoittelun lomassa.


