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Polina Hiekkala
n Ikä: 20 vuotta
n Pituus: 177 senttimetriä
n Kotipaikkakunta:
Lappeenranta, asuu
nykyisin Helsingissä
n Koulutus: Opiskelee
tradenomiksi

Meri Ikonen
n Ikä: 22 vuotta
n Pituus: 181 senttimetriä
n Kotipaikkakunta: Tampere
n Koulutus: Opiskelee
merkonomiksi ja työskentelee
ruokakaupan myyjänä

Matleena Helander
n Ikä: 20 vuotta
n Pituus: 181 senttimetriä
n Kotipaikkakunta: Espoo
n Koulutus: Opiskelee diplomiinsinööriksi
n Muuta: Rakastaa matematiikkaa ja on harrastanut 15 vuotta
yleisurheilua

Kenestä uusi
SUPERTÄHTI?
FINAALIIN Polina Hiekkala, Matleena Helander ja Meri Ikonen nähdään Huippumalli haussa -ohjelman finaalissa ensi kuussa.

Huippumalli haussa -ohjelman
finaalikolmikko selvisi eilen.
Näin tytöt kommentoivat mahdollisuuksiaan.
TEKSTI SANNA SARENIUS, KUVAT CAILAP BY KIRSI NISONEN JA FREMANTLEMEDIA FINLAND

Voittajasuosikki

Matemaattinen lahjakkuus

Eksoottinen Polina
Hiekkala, 20, on ohjelman aikana kuohauttanut suorapuheisuudellaan.

– Olen temperamenttinen, äänekäs ja uskallan
sanoa mielipiteeni, minkä
on varmasti ohjelmastakin
huomannut. Olen kuitenkin oikeasti ihan nöyrä
ihminen, enkä ole ylimielinen. Toivottavasti ihmiset
eivät tuomitse minua kommenttieni perusteella.
Hiljattain Lappeenrannasta tradenomiopintojen
perässä Helsinkiin muuttanut nuori nainen piirtää ja
maalaa tauluja. Erikoisen
nimen takaa löytyvät venäläinen äiti ja suomalainen
isä.
– Oikeasti nimeni lausutaan Palina. Ohjelman
aikana en vaan jaksanut
enää korjata asiaa, kun
tapasin joka päivä uusia
ihmisiä ja se kuitenkin
kirjoitetaan Polina.
– Uskon, että olen finaalikolmikossa, koska olen
rohkea. Erottuva ulkonäköni saattoi myös vaikuttaa
asiaan.
– Mallina haluaisin

Diplomi-insinööri -opiskelija Matleena Helander,
20, on varsinainen rämäpää.

Olen
oikeasti
nöyrä.
ensin työskennellä jonkin
aikaa Suomessa ja hakea
kokemusta, jotta ei tarvitsisi lähteä aivan raakana
ulkomaille. Sen jälkeen
haluaisin kokeilla työskentelyä Milanossa, Pariisissa
ja New Yorkissa. Esikuvani mallimaailmassa on
brasilialainen huippumalli
Adriana Lima.
Polina on sinkku.

– Nautin lähteä mukaan
asioihin, joista olen etukäteen miettinyt, että tuota en
ikinä tekisi. Viime keväänä
osallistuin showtanssikurssille, mikä ei ole tippaakaan
minun juttuni. Roikuin
mukana ja koetin kestää.
Kilpailuun hän laittoi
hakemuksen paria tuntia ennen kuin hakuaika
päättyi.
– Äitini huikkasi, että
haku on käynnissä. Sen
jälkeen asiat etenivät vauhdilla. Siinä vaiheessa kun
tv- kamerat tulivat mukaan,
aloin toden teolla miettiä,
mihin olen oikein lähtenyt
mukaan.
Erityistä huomiota on
herättänyt hänen matemaattinen lahjakkuutensa.
– Olen aina ollut matemaattinen ihminen.
Matikassa minua kiinnostaa
ongelmanratkaisu, kuten
asioissa ylipäänsäkin. Kun
keskustelen ystävieni kanssa, minun ratkaisuehdotukseni ovat usein teoreettisia

Olen
ammattimainen
ja kypsä.
ja suoria linjoja, kun ystäväni kiertelevät ja pohtivat
asiaa monelta eri kantilta.
– En ole kansainvälisen
huippumallin mitoissa, mutta uskon, että olen kolmen
parhaan joukossa. Kuvaukset onnistuivat kohdallani
hyvin, eikä silloin voi oikein
tiputtaa kisasta. Lisäksi olen
ammattimainen ja kypsä, ja
osaan ottaa kritiikin vastaan
hyvin.
Matleena on sinkku.

Muistatko heidät?

2008

2009

2010

2011

Ani
Alitalo

Nanna
Grundfeldt

Jenna
Kuokkanen

Anna-Sofia
Ali-Sisto

Viidennen tuotantokauden finaali
nähdään Nelosella ma 19.11. 2012.

Kuvat vessassa

Tampereella asuva merkonomiopiskelija Meri
Ikonen, 22, on kokeillut
kaikkea.

– Kävin kurkkaamassa
lukiossa, kauppaopistossa
vähän aikaa, lähihoitajaopintoihinkin hain.
Joskus voisin pohdiskella
vähemmän ja toimia
enemmän.
– Nappasin itsestäni pari kuvaa vessassa ja laitoin
hakemuksen. Kyllä kilpailun järjestäjien täytyy olla
todellisia ammattilaisia,
että he löysivät niistä minussa olevan potentiaalin.
Meri kertoo olevansa
useissa tilanteissa alkuun
ujo ja arka, vähän jopa
liiankin kiltti.
– Sitten kun viimein
vapaudun, räväkkyyteni
saattaa yllättää. Itseluottamukseni on kasvanut
kilpailun aikana, ja olen
oppinut jämäkkyyttä ja
rajojen vetämistä.
– Olen todella ylpeä
itsestäni, että olen päässyt
finaalikolmikkoon. Mallina vahvuuksiani ovat heittäytymiskyky ja nöyryys.
Kanssani on kuulemma
hyvä tehdä töitä. Huonoa

Räväkkyyteni
saattaa
yllättää.
minussa ovat huono muisti ja hajamielisyys – saatan ajatuksissani kävellä
vaikka tolppaa päin.
Meri Ikonen asuu Tampereella musiikin parissa
työskentelevän Tonin
kanssa.
– Mieheni on luvannut,
että voi muuttaa kanssani
vaikka ulkomaille, jos on
tarpeen.

