
Jäsenissä hapotti mutta uinti kulki 

Tornion Uimaseuran Kaisa Pulkkinen valmistautuu tässä 

kuussa kaksiin SM-kilpailuihin. 

Veli-Jukka Mustajärvi 

 

Kaisa Pulkkinen palkittiin Jätkänkynttiläuintien parhaana alle 16-vuotiaana tyttöuimarina. 

Urheilu 08.11.2015 klo 15:51 Jaarli Pirkkiö  
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Tornion Uimaseuran Kaisa Pulkkinen oli tyytyväinen, kun viides ja viimeinen matka oli ohi 

kaksipäiväisissä Jätkänkynttiläuinneissa Rovaniemen Vesihiidessä. 15-vuotias torniolainen voitti 50 

metrin perhosuinnin ajalla 31,54.  

– Jäi se vähän ennätyksestä, mutta edellisestä startista oli vain parikymmentä minuuttia. Jaloissa ja 

käsissä hapotti, Pulkkinen kertoi altaasta noustuaan.  

100 metrin vapaauinnissa aika oli sunnuntaina 1.03,41. Pulkkinen palkittiin Jätkänkynttiläuintien 

parhaana alle 16-vuotiaana tyttöuimarina.  

– Aloitin uinnin seitsemänvuotiaana ja kilpailin ensimmäisen kerran kahdeksanvuotiaana. 

Opiskelen urheiluluokalla, mikä mahdollistaa aamuharjoittelun kahdesti viikossa, Putaan koulua 

käyvä Pulkkinen taustoittaa.  

Torniolainen osallistuu marraskuussa kaksiin SM-tason kilpailuihin. Nuorten SM-kilpailut uidaan 

18.–22. marraskuuta Espoossa ja ikäkausimestaruuskilpailut seuraavalla viikolla 27.–29. 

marraskuuta Seinäjoella.  

Espoon SM-kisoissa ovat mukana myös aikuisuimarit, joten vastassa saattaa olla esimerkiksi 

maailmanmestari Hanna-Maria Seppälä. – Monet kilpakumppaneista ovat vanhempia, joten Espoon 

kisoihin lähden hakemaan lähinnä kilpailutuntumaa. Oman ikäluokan mestaruuskisat Seinäjoella 

ovat paljon tärkeämmät, niissä tähtään kymppisakkiin. Sain Oulun aluekilpailuista paikan 100 

metrin perhosuinnin finaaliin.  

– Perhonen on paras lajini. Tykkään uida lähinnä lyhyitä matkoja, Pulkkinen paljastaa.  

Peruskoulun jälkeen tyttö aikoo mennä opiskelemaan Kastellin urheilulukioon, Ouluun.  

– Siellä saa hyvää valmennusta, torniolainen tietää.  

Pulkkisen seurakaveri Sini Niemi palkittiin kisojen parhaana naisuimarina.  

Parhaan miesuimarin palkinnon sai järjestävän seuran Swimming Club Rovaniemen Kasperi 

Kuulasmaa, joka kauhoi viikonvaihteessa neljä matkaa. Sunnuntaina 100 metrin vapaauinnin voitto 

irtosi ajalla 55,80.  

Viime kauden jälkeen miesten sarjaan siirtynyt Kuulasmaa tähtää Espoon SM-kilpailuihin.  

– En rehkinyt näissä kotikisoissa, kaikki matkat sujuivat melko tasavahvasti. Kuntohuippu on 

tähdätty SM-altaaseen, jossa tarkoituksena on uida viisi–kuusi henkilökohtaista matkaa sekä yksi 

viesti.  
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– Paras lajini on 400 metrin sekauinti, missä tähtään finaaliin kahdeksan parhaan joukkoon. En ole 

vielä ollut miesten SM-kisoissa finaalissa, Kuulasmaa, 19, kertoi.  

Hän opiskelee Ounasvaaran urheilulukiossa.  

– Harjoittelua on muutettu vähän. Suurimpana muutoksena ovat urheiluakatemian aamutreenit, joita 

vetää Jukka Shemeikka. Ne ovat olleet hyvää vaihtelua, homma toimii, Kuulasmaa kehuu.  

Rovaniemellä on keskusteltu kuumeisesti uuden uimahallin rakentamisesta. Uintiväki on 

luonnollisesti täysin rinnoin kannattamassa hallihanketta.  

– Kyllähän se tarpeeseen tulisi. Uimahalli on sellainen urheilu- ja liikuntapaikka, joka palvelee 

todella suurta joukkoa – ei pelkästään kilpaurheilijoita. Uinnin näkövinkkelistä toivomme tietysti 

täysikokoista 50 metrin allasta, missä voi järjestää kansallisia arvokilpailuja.  

– Uuden uimahallin mahdollinen valmistuminen vie useita vuosia. Odotamme toiveikkaana 

unelman toteutumista, Jätkänkynttiläuintien kilpailujohtaja Kari Lukkarinen totesi. 

Poiminta  

Parhaat uimarit 

Jätkänkynttiläuintien parhaina palkitut: Naiset: 

Sini Niemi Tornion Uimaseura 1620 Fina-pistettä 

Miehet:  

Kasperi Kuulasmaa Swimming Club Rovaniemi 1463. 

16-vuotiaat tytöt:  

Kaisa Pulkkinen Tornion Uimaseura 1535. 

16-vuotiaat pojat:  

Topi Lukkarinen Swimming Club Rovaniemi 1383. 

14-vuotiaat tytöt: 

Olga Filaretova Apatiitti 1328. 

14-vuotiaat pojat:  

Kirill Volisov Apatiitti 1275. 
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