
SM-‐kilpailut	  17.6-‐19.6.	  
	  
	  
	  
Tiirat	  oli	  järjestävä	  seura	  tämän	  vuoden	  SM-‐kilpailuissa	  ja	  samalla	  komeili	  mitalitilaston	  kärjessä	  
ylivoimalla	  menestyksellä.	  Tiirat	  voitti	  20	  kultaa,	  15	  hopeaa	  ja	  12	  pronssia	  ja	  kaappasi	  siis	  jaossa	  
olleista	  mitaleista	  yli	  puolet	  sekä	  57%	  kultamitaleista.	  Toiseksi	  paras	  seura	  Vantaa	  Diving	  keräsi	  11	  
voittoa.	  	  
	  
Kilpailujen	  68	  urheilijasta	  29	  edusti	  Tiiroja.	  Omasta	  seurastamme	  mukana	  oli	  
maajoukkueurheilijoita	  sekä	  ensi	  kertaa	  SM-‐kilpailuihin	  osallistuneita.	  Joukkeessamme	  oli	  
mukavasti	  edustettuna	  kansainväliseen	  menestykseen	  tähtääviä	  sekä	  uimahyppyjä	  kivana	  
harrastuksena	  harjoittelevia.	  	  
	  
Kovin	  kilpailu	  voitosta	  käytiin	  C-‐tyttöjen	  (alle	  13v)	  laudoilla,	  joissa	  koko	  5	  kärki	  hyppäsi	  SM-‐	  ja	  M-‐
luokan	  tuloksia.	  Metrin	  laudalla	  14	  kisaajan	  joukosta	  Tiiroihin	  tuli	  peräti	  viitoisvoitto.	  Kaikki	  kolme	  
mitalistia	  taituroivat	  SM-‐luokan	  tulokset.	  Voiton	  vei	  lopulta	  selvällä	  piste-‐erolla	  Anni	  Paloheimo.	  
Ryhmäkaverit	  Lauren	  Hallaselkä	  ja	  Pinja	  Kyntäjä	  ottivat	  hopean	  ja	  pronssin.	  Neljännen	  ja	  viidennen	  
sijan	  M-‐luokan	  tuloksilla	  veivät	  niin	  ikään	  Tiirojen	  pienten	  kilpa	  1:ssä	  hyppäävät	  Sofia	  Slöör	  ja	  Pinja	  
Pylkäs.	  C-‐tytöissä	  Tiiroista	  kisasivat	  myös	  Helmi	  Mälkiä,	  Ilona	  Askolin	  ja	  Amanda	  Oinonen	  –	  Helmi	  ja	  
Amanda	  ensi	  kertaa	  SM-‐kisoissa.	  

Kuva:	  Anni	  Paloheimi,	  Lauren	  Hallaselkä	  ja	  Pinja	  
Kyntäjä	  

C-‐tyttöjen	  kolmella	  metrillä	  Lauren	  ja	  Anni	  vaihtoivat	  
paikkaa	  ja	  kisa	  päättyi	  tällä	  kertaa	  hivenen	  vaikeammalla	  
sarjalla	  kisanneen	  Laurenin	  voittoon.	  Lauren	  onnistuikin	  
upeasti	  mm.	  sarjansa	  vaikeimmassa	  hypyssä,	  405c:ssä	  eli	  
sisäänpäin	  kahdessa	  ja	  puolessa	  voltissa	  kerien.	  
Tuomaripisteitä	  ropisi	  tästä	  haastavasta	  hypystä	  seiskaan	  
saakka	  ja	  vaikeuskertoimen	  kanssa	  hypyn	  kokonaispisteet	  
olivat	  52,65	  pistettä.	  Lauren	  ja	  Anni	  hyppäsivät	  SM-‐luokan	  
tulokset.	  Pinja	  Kyntäjän	  pronssi	  irtosi	  M-‐luokan	  tulosella.	  
Sofia	  Slöörin	  ja	  Pinja	  Pylkäksen	  oli	  jälleen	  tyytyminen	  
neljänteen	  ja	  viidenteen	  sijaan,	  vaikka	  hekin	  hyppäsivät	  
hienot	  M-‐luokan	  tulokset.	  
	  
C-‐tyttöjen	  kerroksella	  Lauren	  vie	  jälleen	  voiton	  SM-‐luokan	  
tuloksella.	  Sofia	  otti	  hopeaa	  M-‐luokan	  tuloksella	  ja	  
kolmannelle	  sijalle	  hyppäsi	  iloisen	  yllätyksen	  kera	  vasta	  9-‐
vuotias	  Eerika	  Repo.	  Harjoitusten	  ilopilkku,	  ahkera	  ja	  
tunnollinen	  Eerika	  pudotti	  palkintopallilta	  2-‐4	  vuotta	  
vanhemmat	  kilpakaverinsa.	  	  

	  
	  
Miesten	  sarjassa	  Suomea	  EM-‐kilpailuissakin	  edustanut	  
Juho	  Junttila	  voitti	  tiukan	  1m	  kisan	  ja	  jätti	  Turun	  Jouni	  
Kallungin	  hopealle.	  Kolmella	  metrillä	  hopealle	  sijoittunut	  
Juho	  hyppäsi	  hyvän	  sarjan,	  mutta	  Kallunki	  vei	  vielä	  voiton.	  
Miesten	  kolmosella	  hyppäsi	  myös	  Tiirojen	  Tino	  Tapio.	  A-‐pojissa	  (alle	  18v.)	  Juho	  oli	  odotetusti	  



ylivoimainen	  voittaen	  sekä	  1m	  että	  3m	  laudat.	  Metrin	  laudalla	  Juho	  ponkaisi	  upeasti	  SM-‐luokan	  
tuloksen	  ja	  kolmosellakin	  hienosti	  M-‐luokan	  tuloksen.	  	  
	  
Tiirojen	  Top-‐ryhmän	  Ellen	  Sirkka	  on	  saanut	  kevään	  mittaan	  hienosti	  vaikeutettua	  omia	  
hyppysarjojaan	  ja	  tämän	  näkyikin	  sekä	  naisten	  kerroskilpailun	  että	  3	  m	  lautakilpailun	  voittona.	  
Kerroksilla	  10	  metrin	  uudet	  vaikeat	  hypyt,	  405B	  (sisään	  kaksi	  ja	  puoli	  volttia	  taittaen)	  ja	  5251B	  
(taaksepäin	  kaksi	  ja	  puoli	  volttia	  puolella	  kierteellä)	  onnistuivat,	  samoin	  kuin	  3m	  laudan	  uusi	  205c	  
(taaksepäin	  kaksi	  ja	  puoli	  volttia	  kerien).	  Naisten	  kerroskisassa	  Tiirat	  valloitti	  jälleen	  koko	  
palkintopallin,	  sillä	  Ellenin	  voiton	  lisäksi	  hopealle	  nousi	  Ruska	  Lehtonen	  ja	  pronssille	  Saija	  Paavola.	  
Naisten	  sarjoissa	  hyppäsivät	  Tiiroista	  myös	  Anni	  Paloheimo,	  Lauren	  Hallaselkä	  ja	  Hilma	  Leppioja.	  
	  
B-‐tyttöjen	  (alle	  15v)	  kisassa	  kolmoismestariksi	  hyppäsi	  Tiirojen	  Saija	  Paavola.	  Saija	  voitti	  
ylivoimaisesti	  kaikki	  kolme	  telinettä.	  Tällä	  kertaa	  parhaiten	  onnistui	  metrin	  kisa,	  jossa	  Saija	  hyppäsi	  
reilusti	  SM-‐luokan	  tuloksen.	  Kerroksellakin	  tulos	  ylsi	  SM-‐luokkaan	  ja	  kolmosella	  M-‐luokkaan.	  Metrin	  
kilpailussa	  Tiirojen	  Ruska	  Lehtonen	  nappasi	  onnistuneella	  sarjallaan	  hopean	  ja	  M-‐luokan	  tuloksen.	  
B-‐tytöissä	  kisasi	  myös	  Tiirojen	  Julia	  Shvedchikova.	  
	  
B-‐pojissa	  Tiirojen	  Tino	  Tapio	  nousi	  odotetusti	  kaksoismestariksi.	  Voitto	  tuli	  sekä	  merin	  että	  kolmen	  
metrin	  laudalta.	  Metrin	  tulos	  ylitti	  hienosti	  SM-‐luokkarajan	  ja	  kolmosellakin	  tulos	  oli	  M-‐luokassa.	  
Tinon	  tyylikkäät	  hypyt	  olivat	  tuomareiden	  mieleen	  ja	  Tino	  saikin	  pakollisista	  hypyistään	  tuomareilta	  
jopa	  kaseja.	  	  
	  
Kuva:	  Eerika	  Repo	  ja	  Jemina	  Saraniemi	  

	  
D-‐tyttöjen	  (alle	  11v.)	  3	  metrillä	  Tiirat	  otti	  kaksoisvoiton:	  Jemina	  
Saraniemi	  vie	  täpärästi	  voiton	  ja	  Eerika	  Repo	  seurasi	  0,2	  pisteen	  
perässä	  hopealle.	  Kerroksilla	  Eerika	  juhli	  voittoa	  ja	  oli	  sarjassaan	  
ainoa,	  joka	  teki	  hyppyjä	  jopa	  7,5	  metrin	  korkeudelta.	  Metrin	  
laudalta	  Eerika	  otti	  vielä	  pronssin.	  	  D-‐tytöissä	  Tiirojen	  muut	  
kisaajat	  olivat	  Mette	  Palkama	  sekä	  SM-‐ensikertalaiset	  Cecilia	  
Borg	  ja	  Charlotta	  Funke.	  
	  
D-‐pojissa	  Vantaan	  Roope	  Rundgren	  oli	  ylivoimainen,	  mutta	  
Tiirojen	  Elmeri	  Hirsi	  otti	  mitalin	  kaikilta	  telineiltä:	  hopeaa	  metrillä	  
ja	  pronssia	  kolmella	  metrillä	  sekä	  kerroksilla.	  Sarjansa	  kuopus,	  
syksyllä	  9-‐vuotta	  täyttävä	  Altti	  Timonen	  hyppäsi	  metrin	  laudalla	  
pronssille	  jättäen	  liudan	  isompia	  poikia	  taakseen.	  Tiirojen	  Riku	  
Koskenvaara	  tsemppasi	  erityisesti	  tiukkuudessa,	  mikä	  palkittiin	  
kahdella	  hopeamitalilla:	  3m	  laudalla	  ja	  kerroksilla.	  	  D-‐pojissa	  
Tiiroista	  kisasivat	  myös	  SM-‐kisoihin	  ensimmäistä	  kertaa	  
osallistuneet	  Reeti	  Lehtonen,	  Eemeli	  Koutajoki	  ja	  Teemu	  Tiitto.	  	  
	  
A-‐tytöissä	  (alle	  18v.)	  ilahduttivat	  Tiirojen	  
kilpaharrastusryhmäläiset	  Cecilia	  Räsänen,	  Ivana	  Talvitie	  ja	  Lotta	  

Laurila.	  Ivana	  voitti	  kerroskisan	  ja	  sijoittui	  pronssille	  merillä.	  Cecilia	  vei	  hopean	  molemmilta	  
laudoilta.	  	  
	  
Tyttöjen	  parihypyissä	  Tiirat	  miehitti	  koko	  palkintopallin	  kolmoisvoitollaan.	  Voittajapari	  Sofia	  Slöör	  ja	  
Lauren	  Hallaselkä	  tekivät	  hienon	  M-‐luokan	  tuloksen.	  	  Sofia	  ja	  Lauren	  olivat	  voittoisia	  myös	  naisten	  



kerrosten	  parihypyissä.	  Poikien	  parihypyissä	  Tiirojen	  Tino	  Tapio	  hyppäsi	  voittoon	  Oulun	  Uinnin	  
Aarne	  Riekin	  kanssa.	  
	  
Joukkuelajissa	  Tiirat	  oli	  odotetusti	  ylivoimainen	  ottaen	  kaksoisvoiton.	  Ellen	  Sirkkan	  ja	  Juho	  Junttilan	  
muodostama	  tiimi	  voitti.	  Tino	  Tapio	  yhdessä	  Sofia	  Slöörin	  kanssa	  nousivat	  kakkospallille	  ja	  
kolmossijan	  vei	  Tiirojen	  ja	  Oulun	  uinnin	  yhteisjoukkue:	  Ruska	  Lehtonen	  ja	  oululainen	  Aarne	  Riekki.	  	  
	  
Onnea	  voittajille	  –	  olipa	  kyse	  mitalin	  tai	  itsensä	  voittamista!	  Lämmin	  kiitos	  osallistujille,	  
valmentajille,	  tuomareille	  ja	  erityisesti	  myös	  Tiirojen	  toimitsijatiimille,	  joka	  jälleen	  mahdollisti	  nämä	  
onnistuneet	  kisat!	  
	  
	  
	  
Mitalitilasto	   20	  kultaa,	  15	  hopeaa	  ja	  12	  pronssia	  
	  


