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Nuorten ja aikuisten hallimestaruuskilpailu ajoittuu lokakuun alkuun keskelle peruskuntokautta. Osa 
arvokilpailutason urheilijoista ei vielä tässä vaiheessa syksyä harjoittele vapaavalintaisia hyppyjä kovinkaan 
paljon, sillä on tärkeää hioa pohjaa ja tekniikkaa ensi kevättä varten. Toisaalta nuoremmilla oli kokeilussa 
uusia sarjahyppyjä, joiden suorituskuntoa testattiin loppusyksyä ja kevättä ajatellen.  

Alkusyksyn tekniikkaharjoittelun hyödyt olivat nähtävissä etenkin C- ja B-sarjalaisten tuloksista: Tiiroihin 
saatiin viisi uutta M-tulosluokkarajan ylittäjää, ja pakollisista hypyistä kerättiin hyviä pisteitä. Lukas 
Lundmark (2005), Oliver Kraatz (2006), Ella Huuhtanen (2006) sekä vielä D-ikäiset Tyrsky Reunanen (2008) 
ja Kerttu Toivonen (2008) tekivät ennätystuloksia olympiatelineillä, joita uimahypyissä ovat 3m lauta ja 
kerrokset. M-luokkarajan ylittäjiä kertyi yhteensä 12 kappaletta, ja heistä Aaron Hoffman (2007) ja Lauren 
Hallaselkä (2003) pystyivät suurmestariluokkarajan tulokseen. 

Erityisen tasokkaita B-sarjan tuloksia tekivät Hannah Puranen (2006) ja Eerika Repo (2007), jotka 
harjoituksen vuoksi kilpailivat omaa ikäluokkaansa ylemmässä sarjassa. Tyttöjen tasosta kertoo se, että 
molemmat pystyivät M-tuloksiin usealla telineellä B-sarjassakin. Lisäksi Eerika ja Hannah veivät naisten 3m 
parihyppyjen hallimestaruuden A-luokan tuloksella. Uusi syncrohyppy 5233d tuo sarjaan lisää kaivattua 
vaikeutta, ja nyt tytöillä ovat kasassa hypyt, jolla voi tavoitella nuorten EM-kisaedustusta. Reilu vuosi täytyy 
kuitenkin vielä odottaa, jotta Eerikakin siirtyy virallisesti 14-15 -vuotiaiden ikäsarjaan. 

Ihan uusiakin mitalisteja nousi palkintopallille. Anna Sailavuo (2008) ja Alisa Saar (2008) kuuluivat kolmen 
parhaan joukkoon D-tyttöjen metrillä, jossa kilpaili 15 hyppääjää. Elsa Korhonen (2008), Odessa 
Jääskeläinen (2008), Kerttu Toivonen (2008) ja Tyrsky Reunanen (2008) painivat täysin omassa luokassaan 
D-sarjojen lajeissa, mutta panostus on tällä nelikolla Hannahin ja Eerikan tapaan jo seuraavassa ikäluokassa 
eli 11-13 -vuotiaiden C-sarjan hypyissä. 

Tiirojen vanhemmilta kerrostytöiltä nähtiin tässä vaiheessa kautta helpotetut sarjat, kun kisahypyiksi oli 
valittu lähtöjä matalammilta telineiltä. Ensi kevääksi on tarkoitus saada vanhoja ja uusia hyppyjä kymppiin, 
ja niiden kisakunto tärkeimpään eli arvokilpailujen aikaan vaatii huolellista kausisuunnittelua sekä 
ennakointia. Saija Paavola (2001) ehti kisojen välissä käydä testaamassa, miten 107b pyörii. Ruska 
Lehtonen (2002) on lupaillut kevääksi voltin lisää useampaan hyppysuuntaan. Saija siirtyy tammikuussa 
virallisesti naisten sarjaan, Ruskalla taas on vielä vuosi A-ikäsarjaa jäljellä. Pikkuhiljaa alkavat näillä neideillä 
naisten kansainvälisen kerrossarjan hypyt näyttää vihreää valoa. 


