
Märskyn Top Ten 2019 urheilijat
Jalkapallo
Oona Sirén
Oona on ollut vuoden aikana isossa roolissa oman ikäluokan maajoukkuetaipaleella kun U19 maa-
joukkue selvitti itsensä jatkokarsintakierrokselle, taistelemaan EM -lopputurnauspaikasta. Oona oli
myös avainpelaajien joukossa vuotta vanhempien EM-karsinnassa. Maajoukkue edustusten lisäksi
Sirén osoitti Tikkurilan Palloseuran riveissä olevansa menneen kauden parhaita keskikenttäpelaajia
naisten liigassa

Santeri Väänänen
Santeri on ikäluokkansa helmiä Suomessa. Hän on oman ikäluokkansa maajoukkueen kapteeni.
Päättyneellä kaudella hän löi itsensä läpi myös maajoukkueen vanhemmassa ikäluokassa. Kauden
aikana hän murtautui vahvasti pelaamaan HJK;n liigajoukkueeseen niin Veikkausliigassa kuin euro-
kentilläkin.

Lentopallo
Roosa Heikkiniemi
Hoitanut sekä opiskelu että urheiluasiansa hyvin. Noussut tällä
kaudella naisten SM-Liigajoukkueensa, Hämeenlinnan Lentopallokerhon, vakiokokoonpanon pe-
laajaksi. Märsky -reeneissä toiminut aina esimerkillisesti ja erittäin hyvällä asenteella.

Koripallo, pojat
Perttu Blomgren
Ottanut isoja askeleita matkalla ammattiurheilijaksi kasvamisessa kentällä ja kentän ulkopuolella.
Hoitanut opiskelun ja urheilun yhtälön hienosti kaukana kotoaan Lapualta.

Käsipallo

Tomas Lostedt
Kuluneen vuoden aikana Thomas on vakiinnuttanut paikkansa Siuntion liigamiehistössä joka ylsi
SM-pronssille viime keväänä. Kilpailuhenkisenä tyyppinä Tuomas nostaa aamutreenien tasoa ja
ottaa vastuuta omasta kehittymisestään.

Sulkapallo
Joakim Oldorff
Ikäluokassaan kansainvälistä kärkeä. Esimerkillinen asenne urheiluun ja harjoitteluun. Oma-aloit-
teinen, vastuunsa hoitava ja reflektoiva urheilija.

Yleisurheilu
Saara Keskitalo



Saara on vuoden aikana kasvanut hienosti kaikilla osa-alueilla kohti kansainvälisen tason huippu-
urheilijaa. Saara voitti ikäluokkansa Suomen mestaruuden pika-aidoissa ylivoimaisesti jo kolman-
nen kerran peräkkäin. Naisten pika-aidat on Suomessa huippukovalla tasolla ja nuoresta iästään
huolimatta Saara kykenee juoksemaan jo kärkinaisten tuntumassa. 100m aj, alle 19v EM-kisojen
10:s

Topias Laine
 Topias jatkoi nuorten arvokilpailujen menestysputkea sijoittumalla pronssille nuorten EM-kilpai-
luissa. Tänä vuonna Topias heitti ensimmäistä kesää miesten 800g keihäällä ja heti lähes 77 met-
riä, Topias on myös mahtava harjoituskaveri, jonka tavoitteet ovat korkealla, ja homma on hal-
lussa. Idoliainesta.

Suunnistus
Melina Lahdenperä
Menneellä kaudella nuorten EM-viestikullan, kaksi koululaisten maailmanmestaruutta sekä Suo-
men mestaruuden sprintissä saavuttanut urheilija, joka antaa kaikkensa jokaisessa treenissä ja on
aina mukana iloisella asenteella. Tunnollinen opiskelija.

Taitoluistelu
Linnea Ceder
Linnea ylsi upeasti European Youth Olympics Festivaleilla 2019 sijalle 10. Älykäs harjoittelija ja lois-
tava esimerkki nuoremmille luistelijoille .

Muodostelmaluistelu
Nea Lahtinen
Keväällä 2019 muodostelmaluistelun MM-kotikisoissa Helsingissä pronssille luistelleen Helsinki
Rockettes -joukkueen kokenut luistelija. Määrätietoinen urheilija, joka on hoitanut opintonsa
suunnitellusti.

Uinti
Laura Lahtinen
Laura Lahtinen oli syksyn maailman cupeissa urallaan ensimmäistä kertaa mitaleilla. Hän oli Buda-
pestin osakilpailussa 3. naisten 200 metrin rintauinnissa. Hänet on valittu Suomen joukkueeseen
lyhyen radan Euroopan mestaruuskilpailuihin.

Uinti
Oskari Aalto
Oli kesän SM-kilpailuissa mukana mestaruuden ja nuorten Suomen ennätyksen uineessa poikien 4
x 200 metrin viestijoukkueessa. SM-finalisti yleisessä sarjassa 400 metrin vapaauinnissa. Kova har-
joittelija sekä mahtava ryhmän hengen edistäjä.



Uimahypyt
Ronja Rundgren
Uimahyppyjen nuorten EM-finalisti. Ronja kilpaili myös nuorten MM-kilpailuissa sekä nuorten
olympialaisissa. Hoitaa opintojaan erinomaisesti.

Uimahypyt
Aarne Riekki
Oulusta pääkaupunkiseudulle urheilun perässä muuttanut Aarne hoitaa opintonsa määrätietoisesti
kovilla arvosanoilla. Nuorten EM-kilpailujen finalisti. Tunnollinen ja ahkera harjoittelija.

Purjehdus
Filip Store
Filip on pystynyt yhteen sovittamaan esimerkillisesti urheilun ja opiskelun koko lukiouran aikana.
Joukkueen aamuharjoituksissa Filip vetää aina hyvällä asenteella, ja tsemppaa koko tiimiä parem-
piin suorituksiin. Filip on pidetty urheilija joukkueen keskuudessa.

Paini
Akseli Erkkola
Kreikkalaisroomalaisen painimuodon Suomenmestari, Vapaapainissa Pohjoismaiden mestaruus,
EM-kilpailut vapaapaini 18 sekä EYOF-kilpailujen kreikkalaisroomalaisessa painissa 14. Akseli tulee
ryhmässään kaikkien kanssa toimeen ja hän on suorittanut opintojaan suunnitellusti.

Judo
Erika Vauhkonen
Erittäin ahkera harjoittelija. Saavutti pronssia Turkissa järjestettävässä Eurooppa-Cupin osakilpai-
luissa keväällä. Suomenmestari tältä vuodelta. Edusti Suomea Euroopan mestaruuskilpailuissa
sekä EYOF:ssa kesällä. Judoryhmän kapteeni.

Telinevoimistelu
Antti Varjolaakso



Antti saavutti nuorten SM-kilpailuissa: 6-ottelu upeasti monta mitalisijaa. Nuorten PM-kilpailuissa
joukkuekilpailun 2.sija, renkailla 4.sija. Antti edusti Suomea myös EYOF-kilpailuissa. Positiivinen ka-
veri, joka tekee määrätietoisesti töitä kehittyäkseen.

Rytminen voimistelu
Amanda Virkkunen
Esimerkillinen harjoittelija; rohkea, ennakkoluuloton. Omaa huippu-urheilijan elämäntavat ja on
erinomainen kilpailija. Parhaat saavutukset 2019; kymmenes MM –kisoissa joukkueiden 2-otte-
lussa, sekä pallo-ohjelman 10.sija ja yhdeksän Wolrd Cup;n finaalipaikkaa. Tavoitteena ensi kesän
Tokion Olympialaiset.

Tanssiurheilu
Juho Lipsonen
Juho on ollut todella motivoitunut ja esimerkillinen harjoittelija koko lukion ajan, hän on 10 Tans-
sin SM finalisti tältä vuodelta.

Salibandy
Taru Nordman
Salibandynpelaajana omaa poikkeuksellista lahjakkuutta ja oveluutta kentällä. Edustanut niin U19
maajoukkuetta kuin naisten maajoukkuettakin. Pelaa naisten salibandyliigaa EräViikingeissä ja on
joukkueensa kantavia voimia. Kärsinyt viime vuonna loukkaantumisista, mutta tehnyt kovan pa-
luun liigakentille. Johtaa naisten salibandyn pistepörssiä.

Salibandy
Niko Laiti
U19 MM-pronssia vuodelta 2019. Hoitanut opinnot suunnitellusti ja aikataulussa. On määrätietoi-
nen nuori urheilija, jonka tavoitteena on menestyä. Iloinen ja tunnollinen harjoittelija. Pelaa mies-
ten salibandyliigaa Westend Indiansin joukkueessa.

Cheerleading
Ronja Rotinen
Ronja voitti maailmanmestaruuden Floridan Orlandossa. Esimerkillinen harjoittelija ja hoitanut
koulutyönsä loistavilla arvosanoilla.

Miekkailu
Akseli Heinämaa
Saavutti pronssia kalpamiekkaillun nuorten MM-kisoissa U17 sarjassa. On suorittanut lukio-opinto-
jaan erinomaisesti. Tulevaisuuden lupaus!

Taekwondo
Miro Ikäheimonen



Miro voitti viime keväänä ITF;n taekwondon ikäluokkansa maailmanmestaruuden. Tunnollinen
harjoittelija, hoitaa opintonsa hienosti. Lajiryhmänsä kapteeni, loistava esimerkki ryhmässä. Ottaa
vastuuta ja kannustaa muita ryhmäläisiä tekemään parhaansa. Erinomainen asenne niin urheiluun
kuin opiskeluunkin.

Kiipeily
Laura Loikas
Nuorten Pohjoismaiden mestari ja Suomen Mestari. Jääkiipeilyn maailmanmestaruus kisoissa alle
19v sarjassa kolmas. Lujatahtoisesta urheilija joka ottaa ryhmän muut urheilijat huomioon. Lahja-
kas kiipeilijä joka hoitaa opiskelunsa erinomaisesti.


