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Kukonnokan

mäkikeskukseen ovat tervetulleita
uudetkin mäkihyppääjät
Teksti: Penina Peltonen

Talviliikunnan kausi on nyt
parhaimmillaan. Moni onkin
kaivanut paremman tekemisen
puutteessa sukset varastosta
ja suunnannut hangille.
Itseään pääsee haastamaan
myös Janakkalan Janan
mäkihyppykoulussa, jonka
toiminta pyörii Leppäkosken
Kukonnokan
mäkikeskuksessa.
Lauantaina paikalla oli
harjoittelemassa eri tasoisia
harrastajia aloittelijoista jo
pidemmälle edistyneisiin.
Kukonnokassa mäkiä on viisi,
kokoluokissa K8-K64. Lisäksi
K25-mäessä on muovitukset,
joka mahdollistaa hyppytreenit
ympäri vuoden.
Pikkumäessä vauhtia otti
muutama alkeita opetteleva
harrastaja ja K25-mäessä
hyppyjä hioivat kaksi junioria.
Heistä Tia-Maria Turunen,
11, on aloittanut lajin vasta
noin vuosi sitten. Vauhti ei
Turusta hirvitä, sillä mäkihypyn
ohella hän harrastaa
junioreiden dragbikekiihdytysajoja. - Ensimmäinen
hyppy jännitti, mutta nyt sitä ei
oikeastaan mieti enää,

Turunen toteaa. - Yleensä ei
hyppyrin nokalla ajattele
mitään. Pitää keskittyä
lentoon ja ettei kaadu
laskeutuessa, hän jatkaa.
Turunen aikoo
tulevaisuudessa kilpailla
mäkihypyssä
mahdollisuuksien mukaan.
Treenikaverina K25:ssa oli
13-vuotias Daniel Koppinen,
jolla on lajitaustaa jo parin
vuoden ajalta. Myös Koppinen
tähtää kilpailuihin ja kuten
jokaisessa urheilulajissa,
välillä kovaa treenatessa voi
tulla vammoja. - Kerran olen
kaatunut niin, että nenä
murtui, hän kertoo. - Mutta ei
siitä jäänyt mitään kammoa,
edelleen hyppään, Koppinen
lisää.
Uusiakin mäkihypystä
innostuneita oli ottamassa
kosketusta lajiin. - Seura
lainaa ensikertalaisille
varusteita, kuten monoja ja
suksia. Ensin tutustutaan
välineisiin ja alamäkilaskuun,
selventää jaoston
puheenjohtaja Markku
Jantunen. Näin teki myös pian
9 vuotta täyttävä Eemeli,

joka oli ensimmäistä kertaa
mäessä. - Ukki laittoi
tekstiviestin, että voisin kokeilla
tätä harrastusta ja kivaahan
tämä on! kuului kommentti.
Mäkihyppääjiä jututettaessa kävi
ilmi, että treenaamassa oltiin
monenlaisella taustalla: yksi oli
harrastanut 15 vuotta, mutta
pitänyt pitkään taukoa ja toinen
oli päättänyt aloittaa lajin vasta
nyt aikuisiällä. - Kavereille
sanoin, että kun on
mahdollisuus, aloitan mäkihypyn
ja täällä ollaan!
Talvella Kukonnokalla
harjoitellaan muutamana
päivänä viikossa. Talvikauden
ulkopuolella seuran jäsenet
harjoittelevat muun muassa
Lahdessa sekä Tampereella ja
jo aiemmin mainittu muovitettu
mäki pidentää treeniaikoja
kotimäessäkin.

Yleensä ei hyppyrin
nokalla ajattele
mitään.

