
HSM-kilpailut Tiirojen juhlaa

Uimahyppyjen HSM-kilpailut hypättiin Mäkelänrinteessä 29.-31.1.2016. Tiirat hallitsivat kilpailuja 
kaikkina kolmena päivänä keräten yhteensä 20 kultamitalia eli 65 % jaossa olleista kultamitaleista. 
Hopea- ja pronssisijoille Tiirat nousivat 22 kertaa. Yli puolet kaikista jaossa olleista mitaleista 
päätyivät Tiiroille. Parhaimman vastuksen antoi Vantaa Diving 8 kullalla ja 17 himmeämmällä 
mitalilla. Kisoissa nähtiin myös poikkeuksellisen paljon kolmoisvoittoja, sillä 4 kertaa Tiirat 
valloittivat koko palkintopallin: C-tyttöjen kaikilla telineillä sekä D-tyttöjen 1m laudalla. 

Aikuisissa moninkertainen EM-finalisti Iira Laatunen voitti naisten sarjassa molemmat laudat. 
Metrin laudalla Iira hyppäsi hyvän M-luokan tuloksen 238,50 pisteellä. Kisojen kolmas voitto tuli 
Iiralle naisten synkrosta yhdessä Vandin Taina Karvosen kanssa. 

Tulostasollisesti kovimmat suoritukset nähtiin nuorten sarjoissa, joissa useampi hyppääjä ylitti SM-
tulosluokkarajan. SM-luokkaraja tarkoittaa periaatteessa mahdollisuutta oman ikäsarjan kuuden 
parhaan joukkoon EM/NEM-tasolla: SM-raja on keskiarvo kahden edeltävän EM / NEM -kilpailun 
6. sijoittuneiden pisteistä. Tiirojen Juho Junttila (A-pojat), Saija Paavola (B-tytöt) sekä Lauren 
Hallaselkä ja Sofia Slöör (C-tytöt) ylsivät SM-luokkarajan tuloksiin. 

Lauantaina parhaasta tuloksesta vastasi 17-vuotias Juho Junttila SM-luokan ylittävillä pisteillä. 
Berliinissä viime viikolla ennätyksiään kohennellut Junttila ylsi jälleen omaan ennätykseensä, nyt 
A-poikien metrin laudalla. Kymmenen tasaisen hypyn sarja toi kokonaispisteet 470,10. 
Mäkelänrinteen urheilulukion tokaluokkalainen on asettanut tavoitteekseen tälle vuodelle nuorten 
EM- ja MM-kilpailut sekä aikuisten EM-kilpailut. Tuloskunnosta kertoo paljon se, että metrin tulos 
ylittää nuorten MM-kisojen A-valintarajan yli 20 pisteen turvin. Uimahypyissä näytöt arvokisoihin 
annetaan kuitenkin aina kansainvälisissä kilpailuissa. Juho voitti viikonloppuna myös miesten 
metrin laudan, A-poikien 3m laudan sekä Tiimikisan yhdessä Saija Paavolan kanssa.

Kuva: Juho ja nuorten olympiavalmentaja Satu Uusitalo. Kuva: Naisten kerrosten kolmikko: Ellen, Saija ja Ronja

Vasta 14-vuotias Saija Paavola voitti naisten kerroskilpailun vaikeilla 10 metrin hypyillään. Tulos  
236,75 pistettä ylittäisi Lontoon EM-kisojen B-valintarajan, joskaan HSM:ssä ei EM-näyttöjä 
anneta. Korkeimman pistesaldon keräsi sarjan vaikein hyppy 107B eli eteenpäin 3.5 volttia taittaen. 
Saija hyppäsi oman ikäsarjansa eli B-tyttöjen kerroskisassa huipputuloksen 304,1 pistettä ja SM-
luokkarajan. Tällä kertaa kuitenkin Vandin Ronja Rundgren päihitti hänet parilla pisteellä tiukassa 
ja tasokkaassa kilpailussa. B-tyttöjen lautakisoja Paavola sen sijaan hallitsi ylivoimaisesti ja 
nousikin viikonlopun aikan korkeimmalle palkintokorokkeelle kaikkiaan 4 kertaa.  



Kolmas SM-luokkarajan ylittäjä oli Lauren Hallaselkä C-tyttöjen 1 metrillä pistein 237,3. Lauren 
varmisti tyylikkäillä hypyillään ylivoimaisen voiton kaikissa C-tyttöjen lajeissa ja nappasi 
neljännen kultamitalinsa vielä tyttöjen parihypyissä yhdessä seurakaveri Anni Paloheimon kanssa. 

Tiirojen Pienten kilpa 1:n hyppääjät rohmusivat kaikki C-tyttöjen mitalit: Kerroksilla Lauren 
jälkeen toiseksi sijoittunut Sofia Slöör ylitti ensimmäistä kertaa SM-luokkarajan pisteillä 228,8 ja 
kolmanneksi hyppäsi Pinja Kyntäjä M-luokan tuloksella. Laudoilla Pinja Kyntäjä ja Pinja Pylkäs 
vaihtelivat paikkoja ottaen molemmat 1 hopean ja yhden pronssin.

Kuva: Iloisia C-tyttöjä: Pinja P, Lauren, Pinja K.

Suvereenisti omaa ikäsarjaansa hallitsi myös Tino Tapio, joka voitti B-pojissa kaikki kolme 
telinettä ja hyppäsi metrin kisassa lähelle NEM A-rajaa. Kevään kansainvälisten kisojen tavoitteena 
Tinolla onkin näytöt NEM-kisoiin. 
  
D-tytöissä tuplamestariksi hyppäsi Jemina Saraniemi, seurakaveri Caitlin Hallaselän antaessa kovan
vastuksen ja sijoittuen laudoilla hopealle. Kerroksilla puolestaan Caitlin nousi korkeimmalle 
korokkeelle. D-tytöissä iloinen yllättäjä oli ensimmäistä kertaa SM-tason kilpailuihin osallistunut 8-
vuotias Eerika Repo, joka onnistui hienosti metrin ja kolmen metrin kilpailuissa ja otti metrillä heti 
pronssia.

Kuva: D-tyttöjen kolmoisvoitto: Caitlin, Jemina ja Eerika

D-pojissa voitot menivät ylivoimaisesti Vantaa Divingin Roope Rundgrenille, mutta Tiirojen 
Elmeri Hirsi otti 3 hopeaa ja vasta 8-vuotias Altti Timonen 3 pronssia. 

Tiirojen joukkueessa kisasi 21 urheilijaa top-, kilpa- ja kilpaharrastusryhmistä.  

Mitalitilasto 20 kultaa, 12 hopeaa, 10 pronssia


