
Kilpailua ja uusia kavereita alkuvuoden leirillä 

 

Historian yhdeksäs nuorten uimahyppääjien talent-leiri pyöräytti kevätkauden vauhdikkaasti 

käyntiin loppiaisen kynnyksellä. Kolmen päivän tiiviin harjoittelupaketin päätavoitteena oli tällä 

kertaa mahdollisimman hyvän treenivireen saavuttaminen joululoman jäljiltä. Viimeinen 

harjoittelupäivä päätettiin kolmen metrin ikäsarjakilpailuun, jossa C-ikäiset eli 12-13 -vuotiaat 

kilpailivat omassa ja nuoremmat D-ikäiset omassa sarjassaan. Kilpailun jälkeen analysoitiin 

onnistumisia sekä peilattiin omia hyppyjä kansainvälisen tason sarjavaatimuksiin.  

 

Ryhmän konkarihyppääjiltä 

löytyi tavoitteita tulevalle 

keväälle. PM-edustajat, 

Vandin 2005 syntyneet 

Odessa Käck ja Wilma Perkiö 

sekä kaksi vuotta nuorempi 

Tiirojen Eerika Repo kertoivat 

tähtäimessä olevan taaksepäin 

kaksi ja puoli volttia kerien 

kolmesta metristä. 

Suunnitteilla oli myös 

kierrehyppyjen 

vaikeuttaminen. Leirin 

tsemppariksi valittu 11-vuotias 

Ella Huuhtanen puolestaan 

suunnitteli uusia 

vapaavalintaisia kerroshyppyjä, ja Aaron Hoffman tiesi paremman liikkuvuuden saavuttamisen 

olevan avainasemassa tulevaisuuden harjoittelussa. Yksi leirin junioreista, 9-vuotias Aada 

Liikkanen, ilmoitti tavoittelevansa taaksepäin ja sisäänpäin puoliatoista voltteja kolmen metrin 

sarjaan. 

Hyppääjien mielestä kivointa leirillä olivat uudet kaverit, uudet hypyt sekä vaihtelevuus normaaliin 

harjoitteluun verrattuna. ”Välillä on hyödyllistä hypätä muiden valmentajien kanssa, koska silloin 

saa uusia vinkkejä ja eri näkökulmia omaan tekemiseen”, kertoi Odessa. ”Oli hyvä saada 

sarjahyppyjä tehtyä joulutauon jälkeen”, jatkoi Eerika. Riina Tuominen oli sitä mieltä, että muiden 

tekemistä katsellessa saa rohkeutta kokeilla itsekin uutta.  



 Leirin myötä käynnistyi talent-ryhmän 

viides toimintavuosi. Konsepti on ollut 

menestyksekäs, sillä suurin osa ryhmään 

valituista hyppääjistä on myöhempinä 

vuosina saavuttanut nuorten 

maajoukkuetason ja moni myös NEM-

finaalitason. Hyvien kokemusten 

pohjalta vuoden 2017 lopussa valittiin 

ensimmäistä kertaa myös minitalent-

ryhmä, joka koostuu kymmenestä 2008-

2009 syntyneestä tytöstä ja pojasta. 

Tämä ryhmä pääsee tosi toimiin 

helmikuun alussa. 

 

Huipulle tähtäävän uimahyppääjän polulla yksi oleellisimpia asioita on riittävä harjoittelumäärä. 

Koulun positiivinen suhtautuminen lapsen tavoitteelliseen harrastukseen ja koulutyön 

järjestäminen harjoittelua tukevaksi on tärkeää jo alakouluiässä, ja merkitys korostuu entisestään 

yläasteelle pyrittäessä. Varhaisen erikoistumisen lajien vaatimuksia tukevat urheilukoulut, joita 

viimeistään yläasteiässä suositellaan kaikille maajoukkueeseen tähtääville uimahyppääjille. 

 

Hyviä kokemuksia on yhteistyöstä 

Käpylän peruskoulun kanssa, jonka 

lisäksi syksyllä 2018 

urheilupainotus otetaan käyttöön 

Pasilan peruskoulussa. Jäämme 

mielenkiinnolla odottamaan, 

kuinka toiminta saa tuulta alleen. 

Viimeisimmän tiedon mukaan 

uimahypyt on valittu Pasilan 

peruskoulun painopistelajiksi 

rytmisen ja telinevoimistelun 

tapaan, ja todennäköisesti sitä 

suositellaan jatkossa kaikille 

talent-ryhmän yläkouluun 

pyrkiville uimahyppääjille. Näin 

pystytään mahdollistamaan 

säännöllinen aamuharjoittelu useamman kerran viikossa sekä ehtiminen iltapäivän harjoituksiin 

ajoissa. Lisäksi toivomme, että näiden vaativien taitolajien keskittäminen samaan kouluun toisi 

sekä nuorille urheilijoille että myös valmentajille ja lajeille kokonaisuudessaan tukea ja 

synergiaetuja.   

 



 


