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Harvinainen rytmisen voimistelun World Cup-osakilpailu Suomessa 
 
Rytmisen voimistelun World Cup järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa. Harvinaiset 
kotikilpailut, olympialaisiin loppukirin aloittavista maailmancupeista ensimmäinen järjestetään 
Suomessa 26.–28.2.2016. Tällöin Espoon Metro Areenalle kerääntyy rytmisen voimistelun tämän 
hetken maailmankärki sekä suomalaisvoimistelijoiden kovimmat haastajat huhtikuun Rion Test 
Eventiä ja mahdollisesti tulevia olympialaisia silmällä pitäen.  

 
Rytmisen voimistelun World Cup kokoaa Suomeen 39 yksilöä ja 8 joukkuetta 25 eri maasta. Ensimmäistä 
kertaa Suomessa nähdään rytmisen voimistelun maailmankärki. Espoon kilpailuihin on ilmoittautunut mm. 
rytmisen voimistelun MM-kilpailujen mitalit kahmineet venäläiset Yana Kudryavtseva (1. sija kokonaispistein 
56.883), Margarita Mamun (2. pistein 55.708) ja Aleksandra Soldatova (3. pistein 55.549). Lisäksi Metro 
Areenalla nähdään suomalaisten yksilöiden haastajat Rion Test Eventissä: Italian Veronica Bertolini (MM-
kilpailujen 21. kokonaispistein 51.116) ja Sabina Ashirbayeva (MM-kilpailujen 22. pistein 51.068).  
 
Espoossakin kilpailevat suomalaiset Ekaterina Volkova (Voimistelu- ja urheiluseura Elise) sijoittui syksyn 
MM-kilpailuissa sijalle 27. pistein 50.549 ja Jouki Tikkanen (Rekolan Raikas) 49.315 pisteellä sijalle 35. 
 
Myös joukkuekilpailuissa nähdään erittäin kovatasoisia suorituksia. Kuusi Rion olympialaisiin jo paikkansa 
lunastanutta joukkuetta astelee rytmisen voimistelun kanveesille suomalaisten rinnalla. Espoossa nähtävät 
joukkueet ovat:   
Venäjä – MM-kisojen 1. kokonaispisteillä 36.266 
Espanja – MM-kisojen 3. kokonaispisteillä 34.900 
Japani – MM-kilpailujen 5. kokonaispisteillä 34.682 
Israel – MM-kilpailujen 6. kokonaispisteillä 34.283 
Valko-Venäjä – MM-kilpailujen 7. kokonaispisteillä 34.016  
Ukraina – MM-kilpailujen 9. kokonaispisteillä 33.166  
sekä Suomen Test Eventissä kohtaava 
Uzbekistan – MM-kilpailujen 10. kokonaispisteillä 32.566 
 
Suomen maajoukkue sijoittui MM-kilpailuissa sijalle 15. pisteillä 32.150 
 
 
Suomalaisväriä nähdään kilpailujen kanveesilla etenkin perjantaina ja lauantaina. Sunnuntain finaaleissa 
nähdään varmuudella ainakin Suomen naisten maajoukkue. Yksilökohtaiset paikat ratkeavat perjantain ja 
lauantain suorituksien perusteella.  
 
Huhtikuussa Riossa järjestettävässä olympialaisten Test Eventissä kisaa kaksi suomalaista rytmisen 
voimistelun yksilöä vastakkain (Jouki Tikkanen ja Ekaterina Volkova) sekä Suomen maajoukkue 
kilpailupaikasta olympialaisissa. Huhtikuun karsinnoissa 22 yksilöä kilpailee viimeisistä 6 paikasta 
olympialaisiin, joukkueissa puolestaan 6 joukkuetta taistelee viimeisistä kolmesta edustuspaikasta jokaisen 
urheilijan unelmaan: olympialaisiin. 
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Vuodesta 2016 on rytmisen voimistelun osalta tulossa ikimuistoinen. Suomessa on viimeksi järjestetty 
rytmisen voimistelun arvokilpailut vuonna 1988. Suomalaiset ovat edustaneet olympialaisissa rytmisessä 
voimistelussa kolme kertaa aikaisemmin, viimeksi Heini Lautala vuonna 2000. Tänä keväänä selviää 
nappaavatko suomalaiset voimistelijat joukkue- ja yksilöpaikan Suomen olympiajoukkueeseen. Espoossa 
järjestettävä rytmisen voimistelun World Cup on lähtölaukaus kohti Rioa.  
 
 
Lisätietoa  
 
rytmisen voimistelun lajipäällikkö Emma Kurki, p. 045 807 2121, emma.kurki@voimistelu.fi 
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