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Näin kertoi 
Jouki itses-
tään vuosi 

sitten: Hei! Olen 19-vuo-
tias rytmisen voimistelun 
Suomen mestari ja MM-fi-
nalisti Vantaalta! Harjoit-
telen 35 tuntia viikossa 
noustakseni maailman hui-
pulle. Olympiakomitean 
tukiurheilijana tavoittee-
nani on Rion olympialaiset 
2016.

Jouki on aloittanut voi-
mistelun jo vuonna 1999 
ja hän on ollut vuodesta 
2011 Suomen kärkinimi 
ja ykkösvoimistelija. Hän 
on voittanut urallaan jo 
yli kymmenen SM-kultaa 
nuorten- ja naisten sarjois-
sa. Kauden 2015 parhaat 
saavutukset: MM paikka 
Rio de Janeiron esiolym-
pialaisiin, EM neliottelu 
21. ja tiimikilpailu 6., SM 
keilat 1., neliottelu, van-
ne, pallo ja nauha 2., GP 
Holon, nauhafinaali 8. Hä-
net on myös valittu vuonna 
2015 Mäkelänrinteen luki-
on urheilukapteeniksi.

Jouki kannustaa nuoria 
rytmisiä voimistelijoita. 
Tie huipulle ei ole helppo, 
vaan vaatii työtä vuodesta 
toiseen suunnitelmallises-
ti ja hyvän valmennuksen 
kautta. Hän painottaa, että 
liikkeet on harjoiteltava 
molemminpuolisesti, jot-
ta tarpeen mukaan pystyy 
tekemään hypyt ja piruetit 
kummallakin jalalla.

Jouki edustaa Rekolan 
Raikasta, mutta asuu täl-
lä hetkellä Tampereella ja 
on Tampereen Voimiste-
lijat -valmennettava. Hä-
nen vastuuvalmentajanaan 
toimii Titta Heikkilä, bale-
tinopettajana Jaana Puup-
ponen, psyykkisenä val-
mentajana Paula Arajärvi 
ja fysioterapeuttina Pasi 
Sinisalo. Joukin pääyhteis-
työkumppani on Sonera. 
Jouki on Olympiakomitean 
ja Voimisteluliiton tukiur-
heilija ja Vantaan kaupun-
gin kumppanuusurheilija. 
Hän on saanut runsaasti 
tukea myös TUL:n kautta 
urheilijastipendirahastois-
ta. 

Tänään, 19.1.2016 radios-
ta kuultuna seuraavaa: 
Vantaan vapaa-ajanlauta-
kunnan avustuksen 5000 
euroa on saanut Rekolan 
Raikkaan voimistelija Jou-
ki Tikkanen, Rio de Janei-
ron vuoden 2016 olympia-
kisojen valmentautumista 
varten. 

Samassa kokouksessa on 
myös myönnetty 5000 eu-
ron avustus painija Elias 
Kuosmaselle Rio de Janei-
ron vuoden 2016 Olympia-
laisiin valmentautumista 
varten. Elias on aloittanut 
painin Rekolan Raikkaan 
nassikkapainissa vuonna 
2001, josta siirtyi Korson 
Vedon edustajaksi. Vuo-
desta 2005 valmentajana 
on toiminut järvenpääläi-
nen Aki Tarino. Kesällä 
2011 kaikki Aki Tarinon 
painitallin painijat siirtyi-
vät edustamaan Järven-
pään Voimailijoita. - Mikä 
hienointa tässä asiassa on 
se, että Jouki ja Elias ovat 
saman kylän kasvatteja, 
asuneet lapsuutensa tois-
tensa naapureina.

Jouki Tikkanen,  
Rekolan Raikkaasta Olympialaisiin
Paula Kaunismäki                                                                          

Asolan VPK etsii uusia jäseniä!

Nyt sinulla on mahdollisuus
hankkia hyvä harrastus.
Tarjoamme toimintaa
10–64-vuotiaille naisille ja miehille.

Lisätietoja www.asolanvpk.net

Monikulttuurinen 
kohtaamispaikka!

Tule Kansainväliselle Klubille 
oppimaan käytännön suomea 
ja tutustumaan asuinalueesi 
ihmisiin!

Tervetuloa Vantaan Kan-
sainväliselle Klubille pa-
rillisten viikkojen keski-
viikkona klo 18.00 - 19.30  
Kafnetissa Rautkallionkatu 3, 
01360 Vantaa.

Kahvila on avoinna
24.2.2016, 9.3.2016, 
23.3.2016, 6.4.2016, 
20.4.2016 ja 4.5.2016.

Multicultural 
meeting place! 

Join us at the International 
Club to learn Finnish and get 
to know the people of  your 
neighbourhood!

Welcome to Vantaa Inter-
national Club Every Second 
Wednesday (even weeks) 6 
p.m. – 7:30 p.m. at Kafnetti 
Koivukylä, Rautkallionkatu 3,
01360 Vantaa.

Next meetings:
24.2.2016, 9.3.2016, 
23.3.2016, 6.4.2016, 
20.4.2016 and 4.5.2016.

VANTAAN KANSAINVÄLINEN KLUBI

Yhteystiedot - Contact:
041 5167 955
vantaankv.klubi@gmail.com

Facebookissa:
Vantaan kansainvälinen 
Klubi - Vantaa International 
Club 


