MOLSKI
nro

Marko Asell
vastasi yllätyssoittoon

2

2018

SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI

s. 22

EM-pronssimitalisti
Elias Kuosmanen ei jätä
mitään sattuman varaan

Petra Olli

s. 12

on jälleen Euroopan mestari

s. 6

MOLSKI

MOLSKI
SUOMEN PAININ tiedotuslehti

2/2018

•

Sisällysluettelo

HENKILÖT

AJASSA

Esittelyssä
hallituksen
jäseniä

04

Uusi
Nassikkapainikoulutus

10

Petra Olli
on jälleen
Euroopan paras

6

Painiseurat mukana
Olympiakomitean
Tähtiseuralaatuohjelmassa

18

Päivä
Elias Kuosmasen
matkassa

12

Hyppy
kylmään
veteen

24

Vastaava toimittaja
Mari Mäkinen
Gsm 040 5228 228
mari.ursula.makinen@gmail.com
Kannen kuva
UWW
Toimituskunta
Tuomo Karila, Mari Mäkinen,
Jussi Ketonen, Merja Lintala
Avustajat
Pekka Moliis, Reijo Majasaari,
Marko Korpela, Pasi Sarkkinen
Taitto ja painopaikka
Marjut Vuolanne
Next Print Oy, Helsinki
Kustantaja ja julkaisija
Suomen Painiliitto ry
Valimotie 10
00380 Helsinki
info@painiliitto.net
www.painiliitto.net

Ilmoitushinnat
1/1 sivu		
1/2 sivua		
1/4 sivua		
1/8 sivua		

820 e
460 e
260 e
160 e

Jäsenseurojen kilpailukutsujen
1/4 sivu + ilm. netissä 100 e
Suuremmat +70 snt pmm.
Molski 3/2018 ilmestyy viikolla 37.
Viimeinen aineiston jättöpäivä on 31.8.2018

U
S

Tässä numerossa

PUHEENJOHTAJALTA

Upeita
valmistumisia

aimme viettää koulujen päättäjäisiä upeassa säässä. Tuoreille ylioppilaille lämmin onnentoivotus! Oli hienoa nähdä kevään
tuoreita ylioppilaita ja heidän ylpeitä
läheisiään. Heillä oli takanaan kova
kolmen-neljän vuoden rutistus, jota
on aihetta juhlia.
Nuoren ihmisen tähtihetkiä on
syytä juhlistaa. Meidän tarvitsee
osoittaa nuorille ja myös heidän läheisille ja tukijoukoille, että heidän
työtään arvostetaan.
Suomen painilla on myös ollut
niin sanottu elämän kevät. Meillä
oli yksi kuiva kausi naisissa ja kolme miehissä. Nyt Petra Olli valmistui
jälleen Euroopan mestariksi. Petra
aloitti painin 7-vuotiaana, luopui keihäänheitosta 15-vuotiaana ja päätti
samalla, että painilla mennään. 24
vuotta hiljattain täyttänyt Petra on
siis opiskellut täyspäiväisesti painia
kahdeksan vuotta.
Elias Kuosmanen valmistui tänä
keväänä ensi kertaa yleisen sarjan
EM-pronssimitalistiksi opiskeltuaan
painia viiden vanhasta lähtien. Henkinen päätoiminen painija mies on
ollut 14-vuotiaasta. Nyt 22-vuotias
Elias siis valmistui seitsemän vuoden
täyspäiväisestä painikoulusta arvokisamitalistiksi.
Tero Halmesmäki aloitti painin
7-vuotiaan Lapualla ja päätti Mäkelänrinteen lukiossa 17-vuotiaana, että haluaa painia päätoimisesti. Tänä
keväänä Tero valmistui todella kovatasoisesta sotilaiden MM- kisoista pronssimitalistiksi viiden vuoden

täyspäiväisyyden painijan hommasta.
Yleensä ottaen tänä keväänä valmistui 14 729 abiturienttia ylioppilaiksi ja noista kuuden laudaturin ylioppilaita oli 163. Mielestäni Petran,
Eliaksen ja Teron valmistuminen on
kaiken kaikkiaan ollut vaativampaa ja
työläämpää, joten järjestimme ”valmistujaisjuhlat” meidän kevään valmistujille kesäkuun 1. päivänä. Mielestäni he ja heidän läheisensä ovat
ansainneet juhlat. Itseni ja Suomen
Painiliiton puolesta onnittelen näitä
kevään arvokisamitalisteja. Olen todella ylpeä teistä – kiitos teille!
En ole iloinen pelkästään suorituksistanne EM-kisoissa, jossa onnen
kantamoisella ei todellakaan ollut
sijaa. Te kaikki taistelitte nuo lätkät
– rajua sakkia! Ollessani maanpakolaisena en nähnyt esiintymisiänne,
mutta nyt voin vain ihastella kykyänne toimia mediassa. Suomen Paini on
ylpeä teistä urheilijoina ja ihmisinä!
Meidän tulee aina nostaa arjesta sankarit framille. Tapolan Pertti,
Antti Pekkala, Vehviläisen Pertti sekä
Lintalan Merja, te teitte mitalikahvitilaisuudesta hyvän ja muistettavan
tapahtuman – iso kiitos teille! Voi
kuinka toivoisin, että näitä saisi järjestää useamminkin. Toin esille tilaisuudessa käsitteen twenty-twenty
(20-20), joka on haaste tuoda Suomen paini uudelle vuosikymmenelle,
niin Tokion menestyksen kuin myös
seurojen ja koko painikentän laajemman aktivoimisen myötä.
Tuomo Karila
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Esittelyssä
hallituksen jäseniä
Painiliiton hallituksessa istuu yhteensä
kymmenen seurojen valitsemaa jäsentä.
Tässä esittelemme jälleen heistä kaksi.
Matti Mäki-Töyli

täytyisi löytää liikunnan riemu ja paini on harrastuksena melko halpa, Mäki-Töyli pohdiskelee.

Matti Mäki-Töyli oli 7-vuotias kun
painista innostunut luokkakaveri
pyysi hänet harjoituksiin mukaan.
– Tuohon aikaan painikoulussa
oli toistakymmentä saman ikäistä
kaveria vääntämässä. Porukkaan
oli helppo päästä sisään, kun
puolet oli koulusta tuttuja ja loput
tulivat tutuiksi eri luokilta ja kyliltä.
Nyt, lähes 30 vuotta myöhemmin Mäki-Töyli käy edelleen painisalilla.
– Olen ohjannut nallepainia siitä asti, kun oma poika Manu tuli siihen ikään, että hänet saattoi ottaa salille mukaan.
Mäki-Töyli on tuomaroinut vuodesta 1998. Hän
suoritti kansallisen tuomarikortin 15-vuotiaana ja on
sittemmin tuomaroinut eritasoisissa kilpailuissa Euroopassa ja Aasian puolella. Joitakin vuosia sitten MäkiTöyli aloitti Länsi-Suomen aluepäällikkönä. Nyt hän
on myös alue- ja nuorisovaliokunnassa mukana.
– Valiokunnan työ nuorison ja alueiden yhteistyön
kanssa on vaativaa pienten resurssien ja tiiviin kilpailukalenterin vuoksi. Leirejä ja koulutuksia pitäisi
saada järjestettyä niin painijoille kuin valmentajillekin, sekä valmentajiksi haluaville. Nallepainin ohjaajakoulutuksia on järjestetty ihan kohtuullisesti, mutta
sitäkin täytyisi saada lisää. Juuri tuo 2–4-vuotiaiden
lasten harrastus painimatolla on erittäin iso asia, sillä ei painijoiksi saada 16-vuotiaita nuoria grillien kulmilta tai jalkapallokentiltä. Yhä nuorempana lasten

Tiivis yhteistyö tärkeää
Hän toteaa, että aluetyössä haastavaa on löytää yhteinen sävel kaikille alueille. Tiivis yhteistyö painissa
on pienelle lajille tärkeä asia.
– Ihailen esimerkiksi Tampereen alueella toimivia
paikallisia seuroja. He ovat luoneet yhdessä kansallisen kilpailun, jonka järjestävät Tampereen Painiseura, Tampereen KooVee ja Tampereen Voimailijat.
Painiliiton hallituksessa Mäki-Töyli on ollut tämän
vuoden alusta, jolloin hallituspaikka aukesi yhdeksi
vuodeksi, kun Tapio Savola jäi hallituksesta pois.
Mäki-Töyli toteaa, että paini on tuonut elämääni
paljon: hyviä ystäviä ympäri maailman ja kosolti mahdollisuuksia, joista harva maalaispoika olisi tai on
päässyt nauttimaan.
– Ilman painia ja tuomariharrastusta en olisi tavannut rakasta vaimoani Johannaa ja saanut aivan
parasta perhettä, johon kuuluu Manu 5, Ninni 3 ja
Minttu, kohta 2. Vaikka painijana en päässyt tavoittelemaan suuria mestaruuksia, hyvänä häviäjänä on
helppo hymyillä. Olen saanut painin kautta sen, mistä moni haaveilee koko ikänsä sitä saavuttamatta.

Haasteena harrastajien määrä
Suomalaisen painikentän suurimpana haasteena
Mäki-Töyli pitää harrastajien pientä määrää, vaikka
viime aikoina menestys on ollut loistavaa joka mittarilla mitattuna.
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– Harrastajien, kilpalisenssin, kannattajalisenssin ja
veteraanilisenssien määrää pitäisi saada kasvatettua.
Mitä enemmän on massaa, joista puhutaan painijoina, sitä helpompi on taloudellisesti lähteä etsimään
tukea urheilijoille, seuroille ja liittotasolle. Kun vielä
luodaan painista kuvaa mediaan, miten hieno ja nykyaikainen laji on kyseessä ja harrastajat löytävät painisaleille, niin konsepti on valmis, Mäki-Töyli maalailee.
Hän toteaa, että seuratyö, seurojen ihmiset ja talkooväki ovat kaiken selkäranka. Urheiluseura ei toimi
ilman isejä ja äitejä, jotka paiskovat töitä rakkaudesta
oman lapsen harrastukseen.
– Kuinka monet arpajaiset, leivonnaiset ja muut
talkoot täytyykään järjestää, jotta nuori painija voi
lähteä kilpailemaan arvokisoihin. Saati sitten, että
seurasta lähtee useampi painija kyseisiin kisoihin.
Näen, että minun tehtäväni on auttaa seuroja tekemään kaikkensa, että he voivat järjestää kilpailuja ja
koulutuksia ja lähettää painijansa kilpailuihin.

– Paini on tuonut ystäviä ja varmasti myös vihamiehiä, sekä omanlaisen seuratoimintaan liittyvän
elämän ja ajattelutavan. Joskus sitä miettii, että mitä
kaikkea olisi ehtinyt tekemään ilman tätä lajia? Vastaus siihen on: ei yhtään enempää.
Hallituksen rooli painitoiminnan kehittämisessä
on Kangasalustan mukaan tärkeä.
– Suomen Painiliitto ja sen hallitus luo lajille ja sen
toiminnalle suuntaviivat. Selvää on, että hallituksen
jäsenten tulisi olla enemmän näkyvillä kentällä korvat auki, mutta asian voi kääntää myös toisin päin.
Seurojen, jotka on täynnä ahkeria ja älykkäitä ihmisiä,
tulisi myös antaa entistä enemmän kehittäviä ideoita ja ehdotuksia. Ei voi vain odottaa, että liitto ja sen
hallitus on se joku, joka hoitaa asiat jonkun puolesta,
Kangasalusta painottaa.
Omaa rooliaan hallituksessa hän kutsuu joukon
jatkona olemiseksi. Tärkeä osa-alue on toimia puheenjohtajana Suomi – Cup työryhmässä, jonka
muut jäsenet ovat olleet Markku Virtanen, Mikko Saranpää ja sihteerinä Antti Pekkala.
– Suomi Cup on ollut jo pitkään yksi parhaita tuotteita suomalaisessa painissa. Mutta, tämäkään tuote
ei ole valmis ja sitä tullaan kehittämään yhdessä valmennuksen kanssa. Tähänkin otetaan hyviä ajatuksia
vastaan. Työryhmän yhteystiedot löytyvät liiton sivuilta, Kangasalusta vinkkaa.

Juha Kangasalusta
Juha Kangasalusta on ollut hallitustyössä mukana vuodesta 2015.
Kaikki alkoi siitä, kun hän viime vuosituhannen puolella päätti viedä
”kaksi villiä poikaa” Turun painisalille Mauno Ketolan ja monen muun
silloisen painivalmentajan hoiviin.
– Paini ja Turun Voimamiehet vei
mukanaan oikeastaan aika nopeasti koko perheen. Se onkin aika tyypillinen tapa tulla
lajin pariin tänäkin päivänä. Turun Voimamiehissä
aloitin johtokuntatyöskentelyn jo ennen vuosituhannen vaihdetta jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Perin Markku Perälältä puheenjohtajan pestin vuonna
2004. Pesti jatkuu vielä ainakin ensi vuoden.
Kangasalusta kävi myös painituomarikurssin, sillä
tuomareita näytti olevan niin vähän. Siitä kilpailuissa
kiertäminen alkoi.
– Se muutti hieman omaa roolia ja opetti ymmärtämään myös kolikon toisen puolen. Suomen Painiliiton hallitukseen minut valittiin Kajaanissa 2015.
Ammatiltaan Kangasalusta on key account manageri kansainvälisen teknokemian yrityksessä.

Miten nuoret mukaan?
Suurimpina painikentän haasteina Kangasalusta näkee nuorten painijoiden harrastuksen lopettamisen
ja sitä kautta monen painiseuran tulevaisuuden.
– Miten saada nuoret seuratoimintaan mukaan?
Se on iso kysymysmerkki. Askel ammattimaisempaan
palkkamallin suuntaan on mielestäni ainoa tie kehittää seuroja ja pitää ne toimintakuntoisina pitkällä
juoksulla.
Hän toteaa, että vuosien aikana on painin tulevaisuuden näkymiin maalattu monenlaisia uhkakuvia.
Painin viimeisen vuoden saavutukset ovat kuitenkin
sitä luokkaa, että wrestling-paita päällä kehtaa kulkea
muiden lajien joukossa.
– Kuten jo aiemmin mietiskelin, on moni seura tien
risteyksessä. Nyt joko mennään eteenpäin tai sitten
luonto hoitaa asian ja poistaa kartalta. Valitettavaa
tässä on se, että salin kerran kylmennettyä, sitä ei
enää uudelleen lämmitetä. Aika on muuttunut, eikä
paluuta vanhaan hyvään aikaan enää ole, jos se nyt
sen parempaa aikaa edes oli. Tulevaisuudessa voivat
toimia vain vahvat ja voimakkaat, kuten luonnossakin, Kangasalusta tiivistää.

Omanlainen ajattelutapa
Hän toteaa, että paini on tuonut elämään niin paljon
asioita, että niitä kaikkia on mahdotonta kertoa yhdellä lehden sivulla.
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Petra Olli
on jälleen
Euroopan
paras

Petra Ollin EM-kultaa
ja Elias Kuosmasen EMpronssia juhlittiin Painiliitolla
kesäkuun alussa.
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PETRA OLLI
Teksti Mari Mäkinen • Kuvat UWW, / EM-kilpailuiden finaali

Rion pettymyksen jälkeen elämä kulki
hetken sumussa. Nyt suurimmat
vastoinkäymiset on selätetty, ja palo
tekemiseen vie jälleen eteenpäin.

R

jättänyt ketään kylmäksi.
Mustat hetket eivät jääneet vain olympialaisten
jälkimaininkeihin. Vei pitkään, ennen kuin Petra osasi
taas nauttia painista.
– Muutama kuukausi meni jonkinlaisessa sumussa. Joka kerta kun menin salille, ajattelin, että mitä hittoa mä täällä teen, painija muistelee.
Tunne oli suorastaan pelottava. Petran elämä ja
arki oli jo vuosia rakentunut lähes vain ja ainoastaan
painin ympärille. Yhtäkkiä se arki ei enää tuntunutkaan hyvältä, päinvastoin. Salilla olo oli ulkopuolinen, ja intohimo tuntui olevan kateissa.
– En tiedä mitä tapahtui, mutta vuodenvaihteen jälkeen aivan yhtäkkiä löysin taas
sen palon, jota olen aina tuntenut.
Petra tarrautui siihen kaksin käsin, eikä enää päästänyt irti.

ion olympialaisten jälkeen kaikki musteni. Korkealle asetetut tavoitteet ja vuosien
kova työ tuntuivat murenevan yhdessä pienessä hetkessä. Pettymys oli
raastava, eikä Petra Olli peitellyt sitä. Televisioruudun välityksellä suomalaisten sydämiin sukelsi itseään säälimättä suomiva
kyynelehtivä huippu-urheilija. Harvinaisen rehellinen purkaus toi esiin herkän urheilijan, jonka suru ei

Ajattelin, että
mitä hittoa mä
täällä teen.
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– Tunsin vahvasti, että
nyt alamme rakentaa tätä
juttua taas eteenpäin. Ensimmäisellä ulkomaanleirillä Rion jälkeen oivalsin jälleen, että tämä on se asia,
jota rakastan. Tätä olen
tehnyt koko elämäni, ja tätä minä haluan tehdä jatkossakin. Se oli ihmeellinen
ja vapauttava hetki.
Ilman läheistensä tukea Petra tuskin olisi siinä
missä on nyt. Hän toteaa, että hyvä lähipiiri ja ystävät
muodostavat kivijalan kaikelle tekemiselle.
– Tiivis tukiverkko tuo turvan arkeen. Vaikka kisat
menisivät kuinka huonosti, kukaan lähipiiristä ei lähde pois.
Painin eteen tehtyä työtä ei mitata vain pokaaleilla palkintokaapissa tai riemulla voittojen jälkeen.
Ilman lajia moni merkityksellinen asia olisi jäänyt kokematta.
– Painin kautta olen saanut tutustua upeisiin ihmisiin ympäri maailman. Paini on opettanut järjestelmällisyyttä, periksi antamattomuutta ja tuonut kielitaitoa. Se on antanut luottoa siihen, että elämässä
pärjää vastoinkäymisistä huolimatta.
Petra toteaakin, että paini on antanut paljon
enemmän kuin ottanut. Valintoja on pitänyt tehdä,
mutta Petra ei osaa ajatella niitä uhrauksina. Kukaan
ei pakota harjoittelemaan kipukynnyksen äärirajoilla
tai lähtemään ulkomaanleireille ajoittain suorastaan
askeettisiin oloihin.
– Ne ovat valintoja, jotka haluan itse tehdä. Vaikka
se niin sanottu perusnuoruus ja viihteellä olo on jäänyt vähille, niin sekin on ollut oma valinta. Totta kai
joskus, kun ystävät ovat yhdessä lähdössä jonnekin,
mielessä on käynyt, että olisipa kiva lähteä mukaan.
Mutta ei siinä ole kauan tarvinnut miettiä, onko se
mahdollista, jos haluaa olla maailman paras.
Petra on kiitollinen siitä, että ystävät ymmärtävät
tämän. Petran saaminen mukaan menoihin vaatii
suunnitelmallisuutta, ja monet kerrat yhteiset menot
onkin ajoitettu Petran aikataulujen mukaan.
– Ystävät ovat joustaneet tosi paljon, Petra kiittelee.
Matka maailman huipulle on vaatinut paljon myös
valmentajilta. Ahto Raska kulkee mukana maailman
joka kolkassa, sillä Suomesta Petran tasoisia harjoitusvastustajia ei enää löydy. Jos muita vastustajia ei
ole käytössä, on Raska se, jonka kanssa Petra vääntää

– Ahto on oikeasti joutunut käyttämään tosi paljon mielikuvitusta luodakseen minulle harjoitusolosuhteet, joista Suomen pienillä resursseilla noustaan
maailman huipulle, Petra toteaa.
Nyt valmennustiimiä vahvistaa Maksim Molonov,
joka tuo tiimiin tärkeää lajitietämystä. Entinen USA:n
ja Venäjän naismaajoukkueiden apuvalmentaja on
nuorena voittanut muun
muassa Venäjän mestaruuden.
– Maksim on tärkeä tukipilari. Hän on hyvä, rauhallinen ja positiivinen kaveri ja
Ahton kanssa he täydentävät sopivasti.
Nyt katse on jo tiiviisti lokakuussa Unkarissa käytävissä MM-kilpailuissa.
Vuonna 2015 Las Vegasin MM-kilpailuissa Petra voitti hopeaa. Pääsy finaalin siellä on yhä tähänastisen
uran huippuhetki.
– Olympiapaikka oli jo aiemmin samana päivänä
varmistunut, mutta kun pääsin finaaliin, tunsin suunnatonta riemua. Koin, että sillä hetkellä palkittiin kaikki se kova työ, jota minä, Ahto ja lähipiirini olimme
vuosia tehneet.

Tätä olen tehnyt
koko elämäni, ja
tätä minä haluan
tehdä jatkossakin

Vaikka kisat
menisivät kuinka
huonosti, kukaan
lähipiiristä ei
lähde pois.

Petra Olli
• syntynyt 5.6.1994 Lappajärvellä
• Seura Lappajärven Veikot
• Valmentaja Ahto Raska
• Harrasti aikaisemmin yleisurheilua ja voitti
15-vuotiaana ikäluokkansa suomenmestaruuden
keihäänheitossa.
• Kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2014 Kuortaneen
urheilulukiosta.
• Aikuisten arvokilpailumitalit:
• MM-hopeaa Las Vegas 2015, 58 kg
• EM-kultaa Riika 2016, 60 kg
• EM-kultaa Kaspijsk 2018, 65 kg
• EM-pronssia Vantaa 2014, 58 kg
Lisäksi:
• Kolme MM-pronssia alle 20-vuotiaissa
• Neljä euroopanmestaruutta alle 20-vuotiassa.
• Kaksi euroopanmestaruutta alle 23-vuotiassa
• MM-pronssi ja kaksi EM-mitalia alle 17-vuotiassa.
• Viisi painin suomenmestaruutta
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Nallepainissa pienet ja isot
liikkuvat yhdessä.

Uusi
Nassikkapainikoulutus
Vinkki seuroille

N

assikkapainiohjaajien koulutus on ollut todellinen menestystuote liikunnan aluejärjestöille ja tavoittanut 25 vuoden historiansa aikana valtavan määrän urheiluseurojen toimijoita sekä
lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Koulutuksen sisältöjen ja materiaalin uusimiseen on tullut
runsaasti aloitteita, joten Nallepainin ohjaajakoulutuksen jatkoksi tulee 5–7-vuotiaiden lasten ohjaamiseen valmiuksia antava uusi koulutus.

Kälviän Tarmon ihmisveturi Jouko Salmela halusi sparrausta seuran toimintaan ja kokemuksia MyClub-ohjelmasta. Sovittiin palaveripäivä
Jyväskylään Harjun Woiman vieraaksi, tehtiin
alustavaa ajankäyttösuunnitelmaa ja kehityspäivä oli valmis. Automatka Jyväskylään kahvitaukoineen käytiin läpi seuran kehittämiseen
liittyviä asioita. Sitten kolmen tunnin tiivis palaveri Harjun Woiman toimijoiden kanssa, jossa vaihdettiin kokemuksia ja hyväksi koettuja
käytäntöjä. Porukka autoon ja kotimatka ruokataukoineen käytetiin päivän annin purkamiseen ja käytännön toimista sopimiseen. Ei
osaamisen ja toiminnan kehittäminen tarvitse
aina olla virallista tai liitosta johdettua, tärkeintä on halu kehittyä!

Nassikkapainin ohjaajakoulutuksen uudistaminen
tapahtuu yhteistyössä Palo Education Oy:n kanssa,
mutta koulutusten järjestämisestä vastaa Painiliitto.
Kokeneet lastenliikunnan ammattilaiset rakentavat
uuden tyyppisen koulutuspaketin, johon liittyy tiiviin
koulutuspäivän (8 h) annin lisäksi sisältöjä havainnollistavat videomateriaalit sekä valmiit ohjaustuntimallit. Pilottikoulutus järjestetään Jyväskylässä la
18.8.2018 ja lisätietoja saa Painiliitosta.

- Pasi Sarkkinen -
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Poutuntie 15, 62100 Lapua
044 700 5000
Kettumäen
traktorihuolto Ky

Tuhtimäentie 1, Kauhajoki

(06) 231 3702
urakointi
S. Siirtola Oy
Kyynäskieppi 8 Sattanen
0400 130 327

MAANSIIRTO
ARI FEDERLEY OY
Näköharjuntie 20 A
15800 Lahti

0500 491 696

Revonkatu 1 H 160,
86300 Oulainen

0400 583 688

info@oulaistenjatehuolto.fi
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Päivä

Elias Kuosmasen matkassa
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Teksti Mari Mäkinen • Kuvat Joonas Kuosmanen

T

uore kreikkalais-roomalaisen painin 97 kilon
sarjan EM-pronssimitalisti Elias Kuosmanen
tähtää Tokion olympialaisiin. Tavoite on asetettu niin korkealle kuin se vain on mahdollista: Kuosmanen haluaa olla siellä paras. Edessä on paljon
työtä, lukematon määrä treenitunteja, hikeä ja joskus varmasti myös kyyneleitä. Päivät kuluvat nyt
täysin painin ehdoilla, ja mitään ei jätetä sattuman
varaan. Mutta millainen on painihuipun tavallinen
päivä? Siitä otimme selvää viettämällä päivän Kuosmasen matkassa.

7:30

Herätys

vettä ja joko kahvia tai teetä. Kahvia juon etenkin
silloin, kun tunnen, että lisäenergialle on tarvetta. ”

8:00

Työmatka Santahaminaan

8:30

Postitusta
”Teemme valmiiksi urheilukoulun pääsykoekutsuja. Laitamme kutsut kuoriin ja liimaamme niihin osoitetarrat.”

10:00 Harjoitukset
”Tänään aamutreeninä on kestovoimaan keskittyvä kuntopiiri. Lämmittelen huolella noin
20 minuuttia: hypin hyppynarulla ja teen dynaamisia venytyksiä. Varsinaiseen harjoitukseen
kuuluu kuusi liikettä, joita teen neljä kierrosta ja
kutakin liikettä 10-30 toistoa. Liikkeet ovat rinnalleveto, vatsat penkissä, kelkantyöntö, lekan lyönti
renkaaseen, askelkyykky ja vatsarullaus voimapyörällä. Kuntopiiri kestää lämmittelyn päälle viitisenkymmentä minuuttia.”

”Olen tosi hyvä heräämään. Kun kello soi,
nousen heti ylös, enkä esimerkiksi harrasta torkuttelua. Aamulla olen parhaimmillani,
ja saan silloin paljon aikaiseksi. Tosin, pystyn kyllä
nukkumaan pidempäänkin, jos se vain on mahdollista. Nukun hyvin ja sikeästi. Jos nukkumisen kanssa tulee ongelmia, on yleensä syynä se, että olen
harjoitellut liian kovaa. Silloin pitää hetkeksi keventää ja vähentää stressitekijöitä. Pyrin nukkumaan
vähintään kahdeksan tuntia yössä. Jos nukun pidempään, herään pian ilman herätyskelloa. Uni on
minulle tärkeää ja leireilläkin varmistan hyvät unet
valitsemalla huonekaveriksi sellaisen, joka ei kuorsaa.”

7:45

Aamupala

”Herättyäni ryhdyn välittömästi aamupalan
tekoon. Bravuurini ja vakioaamiaiseni on se,
että paahdan kolme ruis- tai kauraleipää, ja
laitan jokaisen päälle yhden paistetun kananmunan. Niiden lisäksi syön muutaman hedelmän. Juon
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12:00 Lounas
”Syön suihkun jälkeen lounaan Santahaminan varuskunnan henkilökunnan ruokalassa.
Siellä on tarjolla hyvää kotiruokaa, ja vaihtoehtoja on yleensä kaksi. Painotan ruokavaliossani
perusterveellistä, lautasmallin mukaista ruokaa. Perusharjoituskaudella en laske kaloreita, enkä proteiinin tai hiilihydraattien määrää. Kilpailuiden lähestyessä pitää hieman miettiä kaloreitakin, mutta
samaan aikaan varmistaa, että saan ruoasta kaikki
tarvittavat ravintoaineet. Syön mahdollisimman vähän sokeria ja muita herkkuja. Herkuttelu on sallittu
noin kerran viikossa. Käyn ajoittain, ehkä kerran tai
pari vuodessa, ravitsemusterapeutin vastaanotolla.
Siellä otetaan verikokeita ja varmistetaan muutenkin, että kaikki on ruokavalion suhteen kunnossa.
Joskus verikokeet osoittavat, että D-vitamiinitaso tai
hemoglobiini on liian alhainen. Asia korjataan vitamiinien avulla. Suosittelen ehdottomasti muitakin
urheilijoita käyttämään ravitsemuksessa ammattilaista apuna.”

etenkin nyt aikuisena. Kärsin nuorempana paljon
loukkaantumisista. Kierre on saatu katkaistua kiinnittämällä huomiota kehonhuoltoon. Käyn säännöllisesti myös hieronnassa, teen tasapainoharjoituksia ja neljänä iltana viikossa venyttelen ja huollan
kehoa foam rollerin ja hierontapallon avulla. Kaikki
nämä keinot takaavat sen, että pystyn pitämään itseni painikuntoisena. Kehonhuollon ansiosta olen
näinkin isoksi painijaksi liikkuva ja elastinen.

16:20 Välipala kotona
”Noin tunti ennen treenejä syö tukevan välipalan. Tänään se on makaronilaatikkoa ja salaattia.”

16:30 –17.00 päiväunet
”Pyrin ottamaan päiväunet – tai ainakin rauhoittumaan lepäämällä – aina ennen iltatreenejä. Uskon, että sen avulla pystyn paremmin valmistautumaan harjoituksiin ja sitäkin kautta
välttämään vammoja. Jos aikaa on tunti, nukahdan,
mutta usein vain pelkkä rauhoittuminen ilman untakin riittää

12:30 Työt jatkuvat
”Jatkan kutsujen postittelua. Vastaan tulee
tuttuja nimiä. Yhdeksän painijaa hakee urheilukouluun seuraavassa saapumiserässä.
Työni Santahaminassa on mielenkiintoista ja vaihtelevaa ja viihdyn hyvin. Päiviin mahtuu paljon erilaisia työtehtäviä, muun muassa kouluttamista ja
koulutusharjoitusten suunnittelua. Yksi tärkeä työtehtävä on olla testiasemalla avustamassa. Säädän
juoksumaton nopeuksia ja kulmia sekä seuraan laktaattipitoisuuksia kestävyystesteissä. Menen aina
sinne, missä minua tarvitaan. Työ mahdollistaa minulle hyvät treeniolosuhteet ja muun muassa fysioterapeutin palvelut. Saan harjoitella työpäivän aikana eikä työ ole liian kuormittavaa urheilun rinnalla.”

17:10 Lähtö treeneihin Maunulaan

17:30 –19.30 painiharjoitukset
”Lämmittelemme 20 minuuttia, ja sen jälkeen
teemme kymmenen minuutin ajan ketteryysharjoituksia. Varsinaisessa painiosuudessa
teemme neljä kertaa kymmenen minuutin tekniikkapainijaksoja, joiden lisäksi otetaan aina viisi minuuttia taistelua tilanteesta päälle. Teemana ovat
muun muassa ristivyö, päänhaku ja kravatti, ylärulli
ja sen puolustus sekä juntta ja sen puolustus. Loppuun teemme parivoimaliikkeitä, muun muassa
erilaisia nostoja ja kantoja sekä köysikiipeilyä.
Pääsin 12-vuoitaana mukaan Painiliiton kymmenisen vuotta sitten aloitettuun järjestelmälliseen juniorimaajoukkuetoimintaan. Himberg-leiri
ja muut nuorten maajoukkueleirit ovat olleet urani
kannalta erittäin merkityksellisiä. Olen nyt tämän
porukan ensimmäinen, joka on lyönyt itsensä läpi
miehissä. Kaikki, jotka ovat näitä leirejä kiertäneet,

14:00 Matka fysioterapeutin vastaanotolle

Helsingin keskustaan

15:00 –15.45 kuntoutusta ja kehon huoltoa

fysioterapeutin kanssa

”Käyn lähes viikoittain fysioterapeutin vastaanotolla. Teemme erilaisia kuntouttavia ja
kehoa huoltavia harjoituksia aina tilanteen mukaan.
Kehonhuolto on erittäin tärkeä osa harjoittelua,
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ovat saaneet menestystä nuorissa ja uskon, että
sieltä nousee pian myös muita menestyjiä miehiin.
Iso kiitos liitolle tästä. Toivon, että samankaltaista
toimintaa on myös jatkossa, ja siihen löytyy rahoitusta ja tukea niin, että kaikki ei mene painijoiden
omasta pussista. ”

20:00 Päivällinen
”Syön paistettua lohta, riisiä ja salaattia heti
kun pääsen harjoituksista kotiin.”

20:30 –21.30 PlayStation-aika
”Pelaan iltaisin tunnin verran pleikkaa linjoilla
olevien kavereiden kanssa. Olen muuten painipiirien paras Fortnite-pelaaja. Pelaaminen
rentouttaa, mutta liikaa sitä ei kannata tehdä. Pyrin pitämään pelaamisen tunnissa päivää kohden.
Liiallinen pelaaminen voi vaikuttaa unen saantiin.
Viikonloppuisin saatan pelata hieman enemmän,
jos aikaa on.”

21:30 Kehon huoltoa
”Kun on ensin vähän pelannut ja olo on rentoutunut, on hyvä siirtyä kehonhuollon pariin.
Venyttelen ja avaan jumeja foam rollerilla.
Yleensä teemme tämän tyttöystävän kanssa yhdessä. Televisio saattaa olla taustalla päällä, mutta
keskittyminen on kehonhuollossa. Tämäkin on hyvä
tapa rauhoittua yötä kohti. ”

22:15 Iltapala
”Iltapalaksi syön yleensä maitoproteiinipohjaisen marjasmoothien. Siitä saan yöksi tarvittavat proteiinit, rasvat ja ravinteet kehoon.
Käytän hitaasti imeytyvää proteiinia ja hyvänä, hitaana hiilihydraattina yleensä kauraa. Rasvana toimii joko avocado tai pari ruokalusikkaa öljyä. Smoothie auttaa nukahtamaan ja tuo hyvät yöunet.”

22:30 Nukkumaan
”Nukahdan yleensä puolessa tunnissa. Hieman viileä huone tuo paremmat unet. Jos uni
ei meinaa heti tulla, kuuntelen hetken Aamulypsyä tai musiikkia. Nukun sikeästi läpi yön aamuseitsemään tai puolikahdeksaan.”
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Elias Kuosmanen voittaa
finaalissa Sveitsin Von Euwen
(kuva: CISM MILSPORT)

Teksti: Marko Korpela

Sotilaat
maailmanmestaruuksista

S

painin olympiavoittaja, maailman- ja euroopanmestari, eversti Mihail Mamiašvili.

otilaiden painin maailmanmestaruuskilpailut
painittiin 14.-20.5. Venäjällä, Moskovassa. Kilpailujen järjestelyistä vastasi Venäjän federaation asevoimat ja armeijan keskusurheiluseura CSKA
(Central Sports Club of Army - ЦСКА Москва) yhteistyössä Venäjän kansallisen painiliiton kanssa.
CSKA:n laaja urheilukampusalue sijaitsee Moskovan luoteisosassa. Kyseisellä kampuksella on huippuolosuhteet valmentautumiselle ja korkean tason
kilpailujen järjestämiselle yli 40 urheilulajissa. ”Red
Machine” -jääkiekon punakoneesta mainetta niittänyt huippu-urheilun yleisseura on tuttu myös monelle painia seuraavalle. Paini on ollut Moskovan CSKA:n
keskeinen urheilulaji vuodesta 1997 tuottaen Venäjän maajoukkueisiin kymmeniä painin arvokisavoittajia. Vuosina 1998–2002 seuran puheenjohtajana
toimi ukrainalaissyntyinen kreikkalais-roomalaisen

Painijoita 22 maasta
Kilpailupaikkana oli Igrovoyn painiareena kampusalueen Hotel CSKA:n vieressä. Kreikkalais-roomalaiseen
painiin ja vapaapainiin osallistui painijoita 22 maasta.
Naisten painiin osallistui painijoita 11 maasta. Mainittakoon, että suomalaisillekin tuttu Viron Epp Mae
(sotilasarvo PVT, private – värvätty) otti pronssia naisten 76 kg:n sarjassa.
Suomen joukkue oli tällä kertaa pieni, mutta sitäkin iskukykyisempi. Puolustusvoimien valmentajat
yliluutnantti Pasi Huhtala ja kersantti Ville Käki saivat omalta osaltaan hienolla tavalla painijoista maksimit irti. Kersantti Tero Halmesmäki sarjassa 77 kg
antoi alkusävelet huippumenestykselle voittamalla
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pronssiottelussa Iranin Afifin pistein 2–0. Alkukierroksilla kaatuivat Etelä-Korean Park ja Sveitsin Christen myös pistein. Ottelu pääsystä finaaliin Azerbaidžanin maailmanmestari Aliyeviä vastaan oli hyvää
painia Terolta, vaikka päättyikin pistetappioon. Loppuottelussa Aliyev voitti venäläisen Labazanovin selvästi pistein.

Mestaruus 25 vuoden jälkeen
Kersantti Elias Kuosmanen sarjassa 97 kg jatkoi siitä, mihin neljännesvuosisata sitten jäätiin; hän voitti
kautta historian kahdeksantena suomalaisena painin
sotilaiden maailmanmestaruuden. Alkukierroksilla
kaatuivat Etelä-Korean Kim ja Azerbaidžanin Eyubov selvästi pistein. Sähköä oli tuhatpäisen CSKA:n
painiareenan ilmassa kun edessä oli ottelu pääsystä finaaliin Venäjän maailman- ja euroopanmestaria,
luutnantti Nikita Melnikovia vastaan. Ottelu alkoi, jatkui ja päättyi selvästi Eliaksen hallinnassa tiukimmalla
mahdollisella tavalla. Tuloksena oli pistevoitto 4-1 ja
ansaitut tuuletukset. Venäjän armeijan painijoukkueen monivuotinen päävalmentaja, georgialaissyntyinen viisinkertainen maailmanmestari, majuri Gogi
Koguashvili oli ottelun jälkeen hieman hämmentynyt,
mutta tunnusti rehdisti suomalaisen paremmuuden.
Finaalissa Eliasta vastaan asettui yllättäjä Sveitsin Von Euw. Ennen ottelua valmentajat psyykkasivat Eliasta muistuttamalla häntä Suomen katkerasta jääkiekkotappiosta Sveitsille. Se ei ainakaan

Tero Halmesmäki (vas.) voitti
pronssia ja Elias Kuosmanen kultaa.

huonontanut Eliaksen valmistautumista ja finaalin
lopputulosta – Eliaksen vakuuttava 10–0 pistevoitto ensimmäisellä jaksolla ja esimerkki siitä, miten
ennakkosuosikkina otteluita voitetaan. Elias valittiin
myös kilpailujen parhaaksi kreikkalais-roomalaisen
painimuodon urheilijaksi.
Tutut maat, Venäjä, Iran, Azerbaidžan, Kazakstan
ja naisissa Kiina, hallitsivat joukkuekilpailuja. Ensi
vuonna lokakuussa painitaan sotilaiden maailmankisoissa Kiinan Wuhanissa.

Suomesta kisoihin matkasivat Marko
Korpela (vas.), Tero Halmesmäki, Pasi
Huhtala, Elias Kuosmanen ja Ville Käki.
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Painiseurat mukana
Olympiakomitean
Tähtiseura-laatuohjelmassa

P

ainiliiton seuroista Har- Tähtimerkki on osoitus modernista, Tähtimerkin saaneet seurat
toimivat osana maanlaajuista
jun Woima Jyväskylä, Keketterästä ja inhimillisestä
jatkuvan kehittämisen verkosravan Urheilijat ja Järventoimintatavasta, joka sopii
pään Voimailijat on hyväksytty
toa, jossa seurat saavat tukea
kaikille liikkujille ja urheilijoille.
mukaan
Tähtiseura-laatuohomaan toimintaansa ja jakavat
Harjun Woima, Keravan Urheilijat hyviä käytäntöjään. Tähtiseurajelmaan. Tähtiseura on Olymja Järvenpään Voimailijat
piakomitean, lajiliittojen ja
ohjelman myötä aiemmin käytäyttävät nämä kriteerit.
aluejärjestöjen uusi seurojen
tössä ollut Sinettiseuratoiminta
laatuohjelma, joka tukee suoon päättynyt.
malaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen Voimavarana yhteisöllisyys
itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja Harjun Woima Jyväskylä, Järvenpään Voimailijat ja Ketoimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseuro- ravan Urheilijat ovat saaneet lasten ja nuorten osajen kanssa.
alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo lapOlympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yh- sille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan
dessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoit- ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran
teena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa
kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja
tunnuksena on Tähtimerkki, joka vies- oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokaitii siitä, että seura täyttää kohderyhmä- nen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa.
kohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä
– Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuhuippu-urheilijat)
sisältövaatimukset ri voimavara suomalaiselle urheilumenestykselle.
ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät.
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Tähtiseura-ohjelmalla haluamme vahvistaa
Keravan Urheilijoiden
yhteistyötä seurojen välillä ja edistää osalpuheenjohtaja Kari
Petrow iloitsee
tamme hyvinvointia yhä useamman suomaTähtimerkkilaisen arjessa. Osana Tähtikuviota jokainen
tunnustuksesta.
voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti
omia tavoitteitaan aina huippu-urheilijaksi asti entistä suuremman taustatuen avulla. Onnittelemme seuraa Tähtimerkistä, kertoo ohjelman
tavoitteista Olympiakomitean Lisää liikettä -yksikön
johtaja Pekka Nikulainen.

Lupaus laadusta
Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän
lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta,
joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa
erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy
heidän mukanaan.
– Arvostamme saamaamme merkVasemmalta
puheenjohtaja
kiä, sillä olemme tehneet laadukkaan
Sami Kääpä,
seuratoiminnan eteen töitä vuosia.
sihteeri Mika Susi,
Saadaksemme edelleen pitää ansaitvalmennuspäällikkö
semamme Tähtimerkin, on myös jatJouni Härkänen ja
kossa tarpeen kehittää Harjun Woinaistoimikunnan
man toimintaa ja olla innostava ja
puheenjohtaja
Johanna
Hakala.
mukava paikka harrastaa kaikille, toteaa Harjun Woiman puheenjohtaja
Petra Riutta-aho
Hän kertoo, että merkki myönnettiin seuralle pitkäjänteisen seurakehittämisen pohjalta. Seura oli jo
aiemmin saanut nyt poistuneen Sinetti-seuran tunnustuksen.
– Jotta saamme pitää Tähtimerkin, meidän tulee
sitoutua kehittämään seuraa edelleen. Kokeilemme
rohkeasti uusia toimintatapoja ja toisaalta järjestämme esimerkiksi seurakyselyitä harrastajille sekä valmentajillemme, ja iän saamme palautetta toiminnastamme, puheenjohtaja jatkaa.
Myös Keravan urheilijoissa iloitaan saadusta tunnustuksesta.
– Tämä on osoitus siitä, että
Painiliiton
meidän seuramme painitoimintaa
puheenjohtaja Tuomo
arvostetaan Olympiakomitean taKarila luovuttaa
holta laadukkaana ja Tähtimerkin
Tähtimerkkitunnustuksen Harjun
vaatimuskriteerit täyttävä toiminWoima Jyväskylän
tana, toteaa Keravan Urheilijoiden
puheenjohtaja Petra
puheenjohtaja Kari Petrow.
Riutta-Aholle.

Lisätietoja:
www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/
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Pohjoisen
Kadetti Cupista irtoaa
leiritysrahaa parhaille
Jaettava yhteispotti nousi painiveteraanien
lahjoituksen ansiosta. Mukaan
cupiin toivotaan painijoita myös
pohjoisen alueen ulkopuolelta. Maan
rajatkaan eivät ole esteenä.

Kasvu yhä tavoitteena
Stipendejä jaetaan kaikkiaan 10 parhaalle painijalle
ja voittaja kuittaa 400 euron valmennusstipendin. Ja
stipendejä jaetaan erittäin mielellään myös pohjoisen alueen ulkopuolelle. Eikä valtakunnan rajatkaan
ole esteenä, jos joku naapurimaasta innostuu kulkemaan oikein tosimiehellä pohjoisen kisoissa.

S

uomen Painiveteraanikerho on lähtenyt mukaan tukemaan Pohjois-Suomen alueen seurojen järjestämää Pohjoisen Kadetti Cupia.
Painiveteraanien 500 euroa nostaa kadetti-ikäisille
jaettavan yhteispotin jo 1400 euroon.
-Hatunnosto veteraaneille. Suotta en ole joka vuosi Virtasen Markulta arpoja ostanut,
toteaa Kajaanin Juntan puheenjohtaja
Pekka Moliis.
Pääosa stipendirahoista tulee
kansallisia painikisoja järjestäviltä
painiseuroilta. Tänä vuonna on jo
väännetty Oulun Pyrinnön ja Haukiputaan Heiton toimesta. Syksyn
ohjelmassa on Muhoksen Voiton,
Kemin Innon, Lapin Lukon ja Lapin
Veikkojen järjestämät osakilpailut.
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– Cupin tarkoitus on houkutella enemmän painijoita 17-vuotiaiden kisoihin, varsinkin alueen ulkopuolelta. Cupista ei ole paljoa hyötyä, jos siihen
osallistuvat vain pohjoisen pojat. He osallistuvat
pohjoisen kisoihin muutenkin, Lapin Lukon Janne
Salmela muistuttaa.
Kahden osakilpailun jälkeen yhteiskisaa johtaa Haukiputaan Heiton Markus Vittaniemi ennen
Kemin Innon Teemu Maijalaa ja Riku Joutsijärveä.
Pistetilanne on sen verran tasainen, että vielä ehtii
rahanjakoon mukaan, vaikkei olisikaan päässyt kevätpuolen kisoihin mukaan.
Vuoden 2019 osalta palkintopotti on vielä avoinna, mutta se on jo varmaa, että kadettien cup pyörii

POHJOIS-SUOMEN KADETTICUPIN SÄÄNNÖT 2018
1
2
3
4
5

6
7
8
9

silloinkin. Osakilpailujen määrä tulee nousemaan
tämänvuotisesta kuudesta kisasta, kun Kajaanin
Juntta palaa rinkiin PM-kisojen aiheuttaman välivuoden jälkeen. Samoin on Kälviän Tarmon suunnalta tullut ilmoitus siitä, että seura on kiinnostunut lähtemään mukaan järjestäjärinkiin.
Pohjoisen seurojen tavoitteena onkin vuosien
saatossa laajentaa kisaa askel askeleelta entistä
laajemmalle alalle. Mukaan otetaan kisoja, jotka
eivät ole päällekkäisiä Pohjoisen alueen seurojen
kisojen kanssa. Järjestäjien osuus palkintopotista
on ollut 150 euron osanottajamaksu. Osakilpailujen sarjat on myös etukäteen määrätty, jotta turha
taktikointi sarjoja tehtäessä jää pois.

10

11

21

Kadetticup on avoin kaikkien alueiden painijoille
ja myös ulkomaisille painijoille
Kadetticupia painitaan alle 17 v. poikien ikäluokassa
Kadetticupin painoluokat ovat: 38, 41, 45, 48, 51,
55, 60, 65, 71, 80, +80 kg
Painityyli on kreikkalais-roomalainen
Kadetticupin osakilpailut ovat vuonna 2018:
• Oulun kv. ikäkausikilpailut, Oulu 13.1.2018
• Kv. Eero Tapio-turnaus, Haukipudas
21.4.2018
• Tapsan painit, Muhos 8.9.2018
• Kemi Cup, Kemi 13.10.2018
• Pertsan kultapainit, Sodankylä 10.11.2018
• Kv. Joulumaapainit, kr, Rovaniemi
24.11.2018
Kadetticupin osallistumismaksu osakilpailujen
järjestäjille on 150 €. Maksu peritään viimeisen
osakilpailun jälkeen.
Kadetticupin palkintopottia rahoitetaan myös
Suomen painiveteraanien 500 € stipendillä.
Palkintopotin kokonaissumma on 1400,00 euroa
(6x150 € + 500 €)
Kadetticupista jaetaan viimeisen osakilpailun
jälkeen palkintoina valmennusstipendejä kymmenelle parhaalle painijalle. Valmennusstipendit
maksetaan painijan seuran tilille. Valmennusstipendien summat ovat:
1. sija 400,00 €
2. sija 300,00 €
3. sija 200,00 €
4. sija 150,00 €
5. sija 100,00 €
6. sija 50,00 €
7. sija 50,00 €
8. sija 50,00 €
9. sija 50,00 €
10. sija 50,00 €
Painijan sijoituksen cupissa ratkaisee yhteispisteet. Tasapistetilanteessa cupin sijoituksen
ratkaisee:
1) moneenko cup kisaan on osallistunut
(enemmän voittaa),
2) 1. sijojen määrä (enemmän voittaa),
3) otteluvoitot (enemmän voittaa),
4) ikä (nuorempi voittaa).
Kadetticupin tulostilannetta ja sääntöjä ylläpitää
Janne Salmela Lapin Lukko.

Tässä sarjassa tehdään yllätyssoittoja
painin parissa vaikuttaville ihmiselle.
Tällä kertaa puhelimeen vastaa Marko
Asell. Asell voitti hopeaa Atlantan
olympialaisten kreikkalais-roomalaisen
painin 74 kiloisten sarjassa vuonna 1996.
Vieläkö käsivarsiheitto lähtee?

Hei Marko, tässä Mari Mäkinen Molskilehdestä. Mitä kuuluu?

Kyllä lähtee, hitaasti mutta epävarmasti.

Ihan hyvää kuuluu. Tänään pidin yhden kesälomapäivän ja kävin
Tampereella sporttileirillä ohjaamassa nassikkapainia lapsille.

Kerro joku painiurasi aikainen sattumus,
joka naurattaa vieläkin.

Mikä maistui tänään aamupalapöydässä?

Tulin kotiin erittäin mielelläni viiden viikon reissun jälkeen, ja se
tuntui oikein hyvältä.

Vantaa Painicupissa vuonna 1996 otin revanssiottelun kuubalaista Filiberto Ascuyta vastaan. Olin hävinnyt olympiafinaalin
hänelle samana vuonna. Minulle iski kauhea vatsatauti. Oksensin
ja istuin vessassa pari päivää ennen ottelua. Painimaan kuitenkin
menin, sillä tiesin, että lippuja oli myyty isot määrät. En ymmärrä, miten pystyin painimaan. Voitin kuitenkin ottelun jatkoajalla,
mutta pakko myöntää, että omat trikoot eivät pysyneet puhtaina. Nyt se naurattaa, silloin ei niinkään.

Mitä kaipasit Suomesta eniten?

Mikä asia sai sinut viimeksi herkistymään?

Kahvi ja kaurapuuro hillon kera. Yleensä juon pelkän kahvin,
mutta leiripaikassa oli puuroa tarjolla.

Olet hiljattain palannut kotiin Selviytyjät-ohjelman
kuvauksista Filippiineiltä. Miltä kotiinpaluu tuntui?

Viileämpiä kelejä. Filippiineillä oli 50 astetta auringossa ja hiki
virtasi koko ajan. Kaipasin Suomen kevättä ja tietenkin perhettä.

Kevään siitepöly ja se, kun pääsin kotiin reissusta.

Kenelle olet viimeksi antanut lahjan ja mikä se oli?

Oliko painissa opituista taidoista tai
kokemuksista mitään hyötyä kilpailussa?

Annoin vaihto-oppilaallemme Saralle Suomi-korun. Se on
Suomen rajojen mallinen kaulakori, jossa on Nokian kohdalla
timantti. Olen saanut sen joskus parhaan urheilijan palkinnoksi,
ja nyt halusin antaa sen muistoksi kotiin lähteneelle Saralle, joka
on kova Suomi-fani.

En tiedä, oliko varsinaisista painitaidoista hyötyä kilpailussa,
mutta toki formaattiin kuuluu paljon fyysisiä kisoja, joissa hyvästä
fysiikasta on hyötyä. Painiajoista on myös jäänyt sellainen tietty
kisarutiini, joka varmasti auttoi.

Mikä on paras neuvo, jonka olet saanut?

Mitä teet tällä hetkellä työksesi?

Elä hetkessä ja katso positiivisesti tulevaisuuteen. Se tarkoittaa
myös sitä, että älä jää kiinni negatiiviisiin asioihin, vaan muista, että aina
tulee uusia turnauksia ja uusia kisoja,
joissa voi näyttää kykynsä, vaikka joskus epäonnistuisikin.

Olen Nokian kaupungin liikuntapuolella liikuntapaikkojen hoitajana.

Mitä suunnitelmia sinulla on kesäksi?
Aiomme kesäloman aikana tehdä perheen kanssa
reissun Italiaan. Meillä oli puolen vuoden ajan
vaihto-oppilas, joka on kotoisin Italiasta Anconan
maakunnasta. Sinne aiomme matkustaa kymmeneksi päiväksi.

Jos pitäisi valita painijan
tärkein ominaisuus, mikä
se mielestäsi olisi?
Sen on rohkeus haastaa vastustajat tilanteisiin. Sitä kautta oppii hyvät
tekniikat. Totta kai silloin tulee myös
virheitä, mutta ne karsiutuvat, kun vain
uskaltaa yrittää. Tilanteisiin menemistä
näkee liian vähän.

Jos saisit soittaa kenelle tahansa
painin parissa vaikuttavalle tai
joskus vaikuttaneelle henkilölle,
kenelle soittaisit ja mitä kysyisit?
Soittaisin jo edesmenneelle Kooveen vanhalle
puheenjohtajalle Uolevi ”Uokku” Setälälle. Hän oli
valtavan positiivinen tyyppi seurassamme. Kysyisin,
miten menee.

Heräät Aleksandr Karelinin
ja Donald Trumpin välistä.
Mitä on tapahtunut?

Milloin olet viimeksi paininut?

Trump on uhonnut Karelinille, ja Karelin on pyytänyt minut väliin turvamieheksi vahtimaan, että ei tapahdu
mitään. Se on rohkeus.

Pari kuukautta sitten painin poikani kanssa ja taisin
hävitä jatkoajalla. Yleensä en ole hänelle hävinnyt,
ja sen jälkeen ei olekaan tullut paljon painittua.
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MetSÄ Ja SÄHKö

KuljetusliiKe

esKo
Kiviniemi

Revonkatu 1
86300 Oulainen

SÄHKö- Ja teleSuunnitelu
Ja aSennuKSet
esko Mäkelä 040 700 9421
metsa.sahko@kotinet. com
MetSÄPuOli
asko Mäkelä 050 306 2480

• polttoaineen kuljetus ja myynti
• soran ja ruokamullan ajo sekä myynti

Pekkisentie 2, 62100 Lapua
050 552 5492, 433 2227

itsekulkeva henkilönostin

leGuan liFtS

Topcore Oy Ab
Krogarintie 12, 07880 Liljendal
Puh. 019 - 616 550
Fax 019 - 616 316

Paperia, paperituotteita, kartonkeja

Talohuoltotehtävät P. Paloneva Oy
Topinraitti 4, Kauhajoki
puh. 040 066 7324

JP MetSÄKOneuRaKOinti Oy
www.metsakoneurakointi.fi
040 0192 145

Tuuralantie 770, 66440 Tervajoki

0400 268 892

vartiointipalvelu
a. Peltoniemi
Savikyläntie 217 Kauhajoki

0400 660 676

Ylötie 10, 33470 Ylöjärvi
(03) 347 6400

www.leguanlifts.com

Teksti Mari Mäkinen • Kuvat Auranmaan Painiseura

Äiti Minna Suvivuo, isä Tomi Lehtilä,
9-vuotias Ossi ja 3-vuotias Ilona ovat
innolla painissa mukana. 13-vuotias
Emmi puuttuu kuvasta.

Hyppy

kylmään veteen
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Kun Minna Suvivuosta tuli painiseuran
puheenjohtaja, ei hän tiennyt juurikaan,
mitä pesti pitää sisällään. Nyt puheenjohtajuutta on takana puoli vuotta,
eikä päätöstä ole tarvinnut katua.

K

un Minna Suvivuo tämän vuoden alussa valittiin
Auranmaan Painiseuran puheenjohtajaksi, ei
hänellä ollut mitään kokemusta hallinnollisesta
seuratyöstä. Toki hän oli leiponut seuran kilpailuihin
ja ollut muutenkin mukana talkootöissä, mutta johtokuntatyöskentely oli aivan uutta.
– Kävin parissa kokouksessa kuuntelemassa, että
mitä siellä oikein tapahtuu, mutta kyllä se suoraan
sanottuna oli hyppy kylmään veteen, Suvivuo naurahtaa.
Pestiä on nyt takana puoli
vuotta. Kaikki on sujunut tähän
saakka kitkattomasti. Seuran kaksi edellistä puheenjohtajaa ovat
yhä johtokunnassa, joten apu ja
neuvot löytyvät läheltä.
– Meillä on pieni, mutta sitäkin upeampi porukka.
Kaikki ovat isolla sydämellä mukana. Asioiden hoito
on luontevaa ja helppoa, Suvivuo hehkuttaa.

Meillä on pieni,
mutta sitäkin
upeampi porukka.

Koko perhe painin parissa

jäsenmäärää muun muassa vetämällä painipainotteisia liikuntatunteja koululla ja tarjoamalla painiharjoituksia eri urheiluseuroille.
Auranmaan Painiseurassa oman värinsä seuratoimintaan tuo se, että seuralla on täysi vastuu vanhasta seurantalosta, jossa harjoitustilat sijaitsevat. Painiseura omistaa talosta enemmistön.
– Pidimme juuri talkoopalaverin, jossa suunnittelimme, mitä kaikkea remonttia talo vaatii.

Suvivuon puoliso Tomi Lehtilä paini aikanaan pikkupojasta täysi-ikäisyyden kynnykselle. Kun lapsille alettiin miettiä hyvää harrastusta, oli paini luonnollinen
valinta.
Tarvasjoella asuvaan perheeseen kuuluu kolme
lasta: 13-vuotias Emmi, 9-vuotias Ossi ja 3-vuotias Ilona. Lisää vilskettä arkeen tuovat poni, koira ja kilpikonna. Perheen isä käy kuntopainissa ja lapset Emmi
ja Ossi painivat omissa ryhmissään. Ilonakin seuraa
touhua molskin reunalla ja haluaisi jo kovasti mukaan.
– Olemme pohtineet nassikkapainin aloittamista
seurassamme ensi kaudella. Tulijoita olisi paljon. Ja
ehkä meillä on myös joskus vielä oma painiryhmä
naisille, mutta toistaiseksi olen itse suosiolla jättänyt
väännöt muille.

Oma talo vaatii työtä

Kun lapset lähtevät
hymy huulilla treeneistä
kotiin, sitä ajattelee
toimivansa oikein.

Kaikki ovat hyväksyneet
taloon liittyvät työt mukisematta, eivätkä harjoittelijatkaan odota sosiaalitiloilta luksusta. Riittää,
kun pääsee painimaan hyvässä valmennuksessa.
– Talossa on historian havinaa, ja se kuuluu olennaisena osana seuramme olemukseen. Onhan talossa omat haasteensa ja lämmitysöljyäkin kuluu talvelle
aika lailla, mutta kaikki meidän painiperheet ovat tähän sitoutuneita.
Koko seura myös iloitsee suuresti siitä, että Mattias Poutanen voitti maaliskuussa kultaa miesten

Pienen volyymin aktiivinen seura
Vuonna 1986 perustetussa Auranmaan Painiseurassa on tällä hetkellä 86 jäsentä. Heistä noin 40 on aktiiviharrastajia.
– Olemme pienen volyymin seura, mutta jäsenmäärämme on pysynyt samalla tasolla jo vuosikymmeniä. Olemme onnistuneet hieman kasvattamaan

25

Toivottavasti
Mattiaksen
jalanjäljissä kasvaa
nykyisistä pienistä
painijoita monta
uutta ”mattiasta”.

kreikkalais-roomalaisen painin
SM-kilpailuissa Sodankylässä.
– Mattias on seuramme keulakuva. Juuri nyt meillä on aika vähän teini-ikäisiä painijoita,
mutta toivottavasti Mattiaksen
jalanjäljissä kasvaa nykyisistä
pienistä painijoista monta uutta
”mattiasta”, puheenjohtaja haaveilee.

Suvivuo toteaa saaneensa painin kautta paljon uusia ystäviä, kavereita ja tuttuja.
– Seuratoiminta sinällään on mielenkiintoista kokouksineen ja erinäisine järjestelyineen. Haasteet
olen ottanut mielenkiinnolla ja leuka pystyssä vastaan, kaikesta ollaan tähän mennessä selvitty. Lisäksi
saan katsoa vierestä tyytyväisiä lapsia, jotka lähtevät
hymy huulilla treeneistä kotiin. Siinä kohdassa sitä
ajattelee toimivansa oikein.

Parasta on lasten tyytyväisyys

Naispuheenjohtajat Suomessa

Lyhyestä painitaustastaan huolimatta Suvivuo kokee
saaneensa puheenjohtajana erittäin lämpimän vastaanoton.
– Kertaakaan ei ole tullut olo, että päätöksiäni,
mielipiteitäni tai kehitysideoitani kyseenalaistettaisiin. Olen jopa yllättynyt siitä, miten luontevasti kaikki
on lähtenyt käyntiin, Suvivuo iloitsee.
Painista on tullut tärkeä osa koko perheen arkea.
Se tuo arkeen rytmiä ja säännöllisyyttä.
– Eikä vähätellä voi yhtään fyysisen kunnon kohottamisen merkitystä. Painista on kehkeytynyt koko
perheen harrastus, vaikka osa-alueet ovatkin vähän
erilaiset.

Suomessa toimii yhteensä 100 painiseuraa.
Niistä ainakin seitsemässä on naispuheenjohtaja:
• Auranmaan Painiseura - Minna Suvivuo
• Harjun Woima Jyväskylä – Petra Riutta-aho
• Haukiputaan Heitto – Riikka Malmihuhta
• Joensuun Voimailukerho – Maarit Martiskainen
• Lakeuden Paini – Wenche Lasanen
• Muhoksen Voitto – Mirjami Onnela
• Popinniemen Isku – Anni Aalto
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Rivi-ilmoitukset
ProtecMatic oy & (02) 4841 409
Isokuovintie 24, 31500 Koski Tl

autoKorJaaMo tunturiauto oy
Kittiläntie 1, 99601 Sodankylä & 016 636 255

oy olle anDersson aB
Lundinkatu 22 Porvoo & 0400 789 606

Hoitavat Kädet auran FysioteraPia
Meijerikuja 1, 21380 Aura & 0400 846 624

esM BroDesign
Karijoentie 548, Teuva & 050 3223 687

tMi JJ-eristys & 0400 194 285
Mäkikatu 5 A 13, 83500 Outokumpu

MaaraKennus M. MäKinen oy
Kupparinkuja 95, 21380 Aura & 040 7273 381

HernesnieMi oy linJaliiKenne
Alarannantie 343 C Lappajärvi & 0400 564 195

Kuljetusliike K. HeiKKilä oy & 0400 808 581
Trukkiväylä 6, 60100 Seinäjoki

oriPään eleMentti oy & 0500 120 190
Norsitie 43, 32500 Oripää

KulJetusliiKe Pertti terVo oy
Lintuojantie 36, 99600 Sodankylä & 0400 692 099

MaatalousliiKe PusKa oy & 477 0119
Asematie 22, 66400 Laihia

autoKoulu raita oy & 040 674 5676
www.autokouluraita.fi

MetsäKoneuraKointia H & l
Strandaksentie 62 Ingermaninkylä & 0400 718 916

Piristeel oy & (06) 433 8800
Teollisuustie 5 Lapua www.piristeel.fi

Maanrakennus Hannu Vuori oy & 0400 157 011
Kaunissaarentie 11, 21930 Uusikartano

PiHaPolKu oy tili Ja isännöinti
Meijerinkatu 15, 65100 Vaasa & 044 5155 908

PauneVa & 040 5003 163
Ruhantie 4, 60550 Nurmo

JaMa Power oy & 040 5264 281
Kumpulantie 11, 21490 Marttila

tiori-KulJetus oy
Rautahatuntie 20, 00920 Helsinki & 0400 937 404

KiinteistöHuolto KoiVuMäKi e
Valtatie 7-9 A 29, Akaa & 040 055 6242

Dumpperi- ja kaivuutyöt tiMo naaranoJa
Kontiokuja 11, 21380 Aura & 0500 615 881

HaHtolan liHa oy
Seljäntie 61, 61550 Orismala & (06) 472 5132

säHKöasennus a HietaKangas
Vadelmatie 7 Laihia & 040 016 1263

KulJetus oJala oy & 050 3248 898
Sillankorvantie 27, 21380 Aura

KonePalVelu laMMi Ky
Tampereentie 190 Jalasjärvi & 0500 687 241

lV-Huolto reiJo räsänen & 0400 158 952
Hiiripellontie 295 Vähäkyrö

auraMet-tuote oy & 0400 527 825
Pajakaari 8, 21380 Aura

autoKorJaaMo J. annala
Sorvikuja 1, 63700 Ähtäri & 050 3041 459

ls-säHKöteKniiKKa oy & 040 7743 800
Heikintie 3 Isokyrö www.ls-sahkotekniikka.fi

Matto Ja ParKetti rantanen oy
Onkijoenperäntie 179, 32140 Ypäjä & 0400 222 402

seinäJoen MoottoriHioMo
Rajatie 48, 60120 Seinäjoki & (06) 414 9511

aMarillo Keittiöt & 0400 267 399
Joentaustantie 34 Myrkky www.amarillokeittiot.com

tsr-teKniiKKa oy taPani sirén
Koskentie 652, 32100 Ypäjä & 0500 594 468

Mt KoneMyynti ay & 040 774 9139
Ylämyllyntie 30, 63230 Lentilä www.mtkone.fi

tMi lattiatyö Hannu MiKKonen
Pilvitie 13, 45210 Kouvola & 040 727 5518

l-Pelti Ky & 0400 712 906
Pietiläntie 7 Hämeenlinna, Halli

KulJetusliiKe MeHtälä oy & 0400 905354
Töllinperäntie 10, 84100 Ylivieska

lVi Fågel & 040 548 8765
Kastanjatie 8 A, 00780 Helsinki info@lvifogeli.fi

JK-trailer Perävaunut lakeuden teräsrakenne
Puolatie 2 Hyllykallio & 040 553 6438

MV-tiliPalVelu & 020 747 0226
Poutuntie 4, Lapua www.mv-tilipalvelu.fi

-- varattu --

MaalausuraKointi KoiVisto isMo
Palterintie 1, Kauhajoki & 040 0661163

KulJetusliiKe VelJ. KleMettilä oy
Arorannantie 25, 62100 Lapua & 0400 367 949

laPuan
eneRGia Oy

Makasiinitie 7 Lapua
(06) 433 6600

UUTISIA TIEDOTTEITA UUTISIA TIEDOT
Arvi Savolaiselle ja
Jere Heinolle
alle 23-vuotiaiden
EM-pronssia
Lahden Ahkeran Arvi Savolainen jatkoi upeaa
arvokisailuaan voittamalla Istanbulissa käydyissä alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa pronssia.
Viime vuonna Savolainen voitti pronssia alle
20-vuotiaiden MM-kilpailuissa ja kultaa saman
ikäluokan EM-kilpailuissa.
Istanbulissa Savolainen sai ensimmäisenä
vastaansa Azerbaidžanin Orkhan Nuriyevin, joka

Jere Heino voitti
pronssia vapaapainin
125 kilon sarjassa

joutui tunnustumaan suomalaisen paremmaksi
pistein 1–4

Pikkis, Arvi ja Myhi

Bulgarian Kiril Milov hävisi Savolaiselle 8–0,
mutta semifinaalissa Ukrainan Vladen Kozliuk
oli vielä liian kova pala purtavaksi. Siinä Savolaiselle tuli 10–0 häviö ja matka pronssiotteluun,
jossa Savolainen voitti Saksan Jan Zirnin selvästi
pistein 9–0.
Jere Heino päätti suomalaisten kilpailut komeasti. Vapaapainin 125 kilon sarjassa vääntänyt
Porin Painimiesten Heino voitti Slovakian Nogaevin 3-2. Kärsi semifinaalissa 10-0 tappion Venäjän Khasan Khubaeville. Pronssiottelussa kaatui
Georgian Rolandi Andriadze niin ikään selkein
numeroin 6–0.
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OTTEITA UUTISIA TIEDOTTEITA UUTISIA
Sportteri.fi
Kehitysideoita ja
Tehosta urheiluseurasi jäsenhankintaa
ajatuksia?

Suomen Painiliitto on aloittanut
yhteistyön Sportteri.fi:n kanssa.
Sportteri on urheilun uusi hakupalvelu joka helpottaa seuratoiminnan hakemista ja aloittamista
verkossa. Sportteri.fi:ssä on mahdollista hakea urheiluseuroja nykyaikaisella karttasovelluksella ja
ottaa suoraan yhteyttä palvelusta
löytyviin urheiluseuroihin. Tarkoituksena on kasvattaa urheiluseurojen harrastajamääria, helpottaa yhteydenottoja seka tehostaa
urheiluseurojen jäsenhankintaa.

Palvelun markkinointi harrastajille on aloitettu ja liitto suosittelee jäsenseuroja kirjautumaan
palveluun. Erityisesti seurat joilla on tarvetta uusille harrastajille
kannattaa rekisteröityä pikaisesti.
Sportteriin rekisteröityminen on
kaikille urheiluseuroille ilmaista eikä tietojen syöttäminen vie muutamaa minuuttia pidempään.
Rekisteröi oma seurasi osoitteessa: sportteri.fi

Painiliiton hallitus pitää työseminaarin elokuun lopulla.
Työseminaaria varten seurojen
edustajia toivotaan lähettämään vapaamuotoisia kehitysideoita ja ajatuksia lajin kehittämiseksi.
Pyydämme lähettämään
esitykset 15.8.2018 mennessä
osoitteeseen:
info@painiliitto.net

Urheilujärjestöaktiivi Hannu Kiminkinen on saanut
arvostetun TUL:n Maljan tunnustuksena mittavista
ansioistaan seura-, piiri -ja aluetoiminnassa.
Saarijärvellä vuonna 1951 syntyneen Kiminkisen
ura TUL:n seuratoiminnassa käynnistyi jo alle kymmenvuotiaana Kivistön työväentalolla Jyväskylän
Nousun painipoikien porukassa.
Varkautelaistunut Kiminkinen on vaikuttanut
useissa eri seuroissa ja muissa järjestöissä, kaikkein
voimallisimmin yleisseura Tarmossa. Edelleenkin Kiminkinen toimii Varkauden Urheiluseurat ry:n päätoimisena puheenjohtajana.
Kiminkinen toimi pitkään TUL:n painin lajipäällikkönä. Myös Suomen Painiliitossa Kiminkisellä on ollut
sekä alueellisia että valtakunnallisia luottamustehtäviä. Kansainvälisessä Työväen Urheiluliitossa CSIT:ssä
hän toimi vuosien ajan painikomission presidenttinä.
Kiminkisen tämänhetkinenkin luottamuspestien
lista on miehen itsensäkin mielestä vähän mieletön:
TUL Järvi-Suomi ry:n puheenjohtaja, TUL:n Savon piirin hallituksen jäsen, TUL:n Keski-Suomen piirin hallituksen jäsen, Pohjois-Savon Liikunta ry:n varapuheenjohtaja, Keski-Suomen Liikunta ry:n hallituksen
jäsen, Itä-Suomen liikuntaneuvoston jäsen, Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n hallituksen jäsen ja Jyvässeudun Paini-Ässät ry:n puheenjohtaja.
Palkinnon saa vuosittain TUL:n jäsen, joka pitkäaikaisella ja esimerkillisellä toiminnallaan seura- ja piiritasolla on edistänyt TUL:n periaatteiden ja tavoitteiden toteutumista.

Hannu Kiminkiselle
TUL:n malja

TUL:n maljalla palkittu Hannu Kiminkinen toimii
Karjalan, Keski-Suomen, Saimaan ja Savon piirien
muodostaman TUL Järvi-Suomen puheenjohtajana.
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UUTISIA TIEDOTTEITA UUTISIA TIEDOT
Komea

Pertti Ukkola, Tapio Sipilä, Hannu Lahtinen, Eero Tapio, Marko Yli-Hannuksela ja Tomas Johansson.

Pertti Ukkola
s. 10.6.1950
Kreikkalais-roomalainen paini, sarjat 57 kg ja 62 kg
Olympiakultaa Montréal 1976
MM-kultaa kultaa Göteborg 1977, 57 kg
MM-pronssia, Minsk 1975 ja Oslo (62 kg)
EM-kultaa Bursa 1977, 57 kg

Hannu Lahtinen
s. 20.9.1960
Kreikkalais-roomalainen paini, sarja 62 kg
MM-kultaa Kiova 1983

Marko Yli-Hannuksela

Tapio Sipilä

s. 21.12.1973
Kreikkalais-roomalainen paini, sarjat 66 kg,
74 kg ja 76 kg
Olympiahopeaa Ateena 2004
Olympiapronssia Sydney 2000
MM-kultaa Wrocław 1997
MM-hopeaa Guangzhou 2006
MM-pronssia Budapest 2005
EM-pronssia Besancon 1995
EM-pronssia Seinäjoki 2002

s. 26.11.1958
Kreikkalais-roomalainen paini, sarja 68 kg
Olympiahopeaa Los Angeles 1984
Olympiapronssia Soul 1988
MM-kultaa Kiova 1983
MM-hopeaa Oslo 1981 ja Budapest 1986
EM-pronssia Prievidza 1980, Göteborg 1981,
Budapest 1983 ja Tampere 1987
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OTTEITA UUTISIA TIEDOTTEITA UUTISIA
rivi maailmanmestareita

Miten urheiluseurojen
on huomioitava EU:n
tietosuoja-asetus (GDPR)

Suomesta löytyy kaikkiaan 19 painin
maailmanmestaria. He ovat Antti
Hyvönen, Nestori Tuominen, Emil Väre,
Alfred Asikainen, Yrjö Saarela, Väinö
Ikonen, Kalle Anttila, Oskari Friman,
Taavi Tamminen, Edil Rosenqvist,
Johan Salila, Edvard Westerlund, Matti
Simanainen, Eero Tapio, Pertti Ukkola,
Hannu Lahtinen, Tapio Sipilä, Jouko
Salomäki ja Marko Yli-Hannuksela.
Sodankylän SM-paineissa heistä
paikalla oli viisi. Miehet saatiin
komeaan yhteiskuvaan, ja kirsikkana
kakun päälle mukaan saatiin myös
ruotsalainen maailmanmestari Tomas
Johansson. Kuvan otti Janne Ittiläinen.

Ensimmäisenä johdon on syytä selvittää: millaisia
tietoja on kerätty henkilöistä, missä tietoja säilytetään ja miten ja kuka niitä käyttää. Käytännössä rekisterejä on eri paikoissa ja niiden käyttötarkoituskin voi jäädä epäselväksi. Rekisteriselosteita ei ole.
Nämä rekisterit on todennäköisesti syytä hävittää.
Tarpeellisen tiedon tietoturva on laitettava kuntoon tulevaisuutta pohdittaessa. Henkilötietoja
kerätään jäseniltä ja toimintaan osallistuvilta (tietosuojaslangilla asiakkailta). Oleellisinta on pohtia tietojen käyttötarkoitus.

Käyttötarkoitus on

määriteltävä ennen tiedon keräämistä ja tietoa
voidaan kerätä vain, jos tiedon käytöllä on liiton
ja seuran toimintaan perustuva syy. Käyttötarkoitus kerrotaan henkilöille tietoa kerättäessä ja tätä kerättyä tietoa käytetään vain tähän etukäteen
määriteltyyn tarkoitukseen. Lisäksi on aina mahdollista pyytää lupa henkilötietojen muihin käyttötarkoituksiin.

Eero Tapio

Henkilötiedot tulee säilyttää niin, että niihin ei

s. 3.3.1941
Kreikkalais-roomalainen paini, sarjat 70 kg ja 74 kg
MM-kultaa Bukarest 1967
MM-hopeaa Mar del Plata 1969
MM-pronssia Tampere 1965 ja Toledo 1966
EM-kultaa Modena 1969
EM-hopeaa Minsk 1967

pääse käsiksi mikään ulkopuolinen taho. Teknisiin järjestelmiin tulee kiinnittää entistä enemmän
huomiota. Ja suurin riskihän ovat käyttäjät. Jokaisen henkilötietoja käsittelevän pitää ymmärtää
oma vastuunsa yksityisyyden suojelijana.
Lopuksi, kun henkilötietojen käyttötarkoitus
on päättynyt, tunnistettavat tiedot tulee hävittää.
Tärkeää on, että tiedot tulee hävittää isoin osin jo
aiemmin henkilön sitä vaatiessa.

Tomas Johansson
s. 20.7.1962
kreikkalais-roomalainen paini, sarja 130 kg,
edusti Ruotsia
Olympiahopeaa Barcelona 1992
Olympiapronssia Soul 1988
MM-kultaa Budapest 1986
MM-hopeaa Clermont-Ferrand 1987 ja Ostia 1990
MM-pronssia Martigny 1989
MM-pronssia Tukholma 1993

Urheilun käytännesääntö
Kevään 2018 mittaan tietosuoja-asetuksen soveltamisen yksityiskohdat selviävät. Urheilulle tärkeitä soveltamisohjeita kirjataan Urheilun omaan
käytännesääntöön, joka ilmestyy mahdollisimman
pian vuoden 2018 loppupuoliskolla.
Olympiakomitea
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Reijon muisteloita
”

Kiireisimpinä urheilutoimittajavuosinani 1970herkkuja sekä Kreikan maisemia, merta, saaristoa,
1980- luvuilla raportoin eri sanomalehdilkulttuuria ja historiaa esittelevä komea arvoteos.
le painin EM- ja MM-kisoista yhteenLegendaarinen Salaperäinen runsauden sarvi
sä yli 30 eri reissulta. Ja totta kai kotiin
palatessa oli syytä varautua tuliaisiin. painitoimittaja Reijo Vilkaisin ja selvitin paketin sisältöä ihmeUrheilusta yli-innostunutta miestään Majasaari muistelee: tyksestä hämmästyneenä. Viereisessä
ymmärtävä vaimo sekä lapset Matti, kisatuliaiset ratkesi huoneessa oli hyvä ystäväni Antero Viherkenttä, kaikkien aikojen paras suomalaiMarja-Liisa ja Ville ansaitsivat tulla huoAteenassa
nen painiselostaja. Hänkin tuli katsomaan
mioiduksi matkatuliaisilla.
oudosti
ja ihmettelemään. Anteron eikä muidenkaan
Neuvostoliitossa (Moskova, Leningrad,
suomalaisten toimittajien huoneisiin ollut ilmestyMinsk ja Kiova) oli kotiin viemisten hankinta
nyt vastaavaa kassia. Viherkenttä osasi puhua useita
melko mutkatonta. Ruplia sai katukaupassa D-markieliä. Hänen avustuksellaan selvitin mysteeriä myös
koilla rutkasti. Samoin naisten sukkahousuilla sekä
hotellin vastaanotosta. Ilmoitin, että, jos on tapahmuulla vastaavalla kauppatavaralla pääsi vaivattotunut jokin erehdys, niin se on korjattavissa noutamasti kasvattamaan lompakon paksuutta. Tällainen
malla vuoteeni päiväpeitteen päällä odottava kassi
Laihialla syntynyt matkailija tunsi itsensä jopa vapois. EM-painit jatkuivat vielä viikon loppuun saakka.
rakkaaksi. Turistikaupoissa sekä hotellien respoissa
Kukaan ei viimeisten kisapäivien aikana käynyt kysemyynnissä olleet meripihkakorut, helmet, sormuklemässä runsauden sarvella täytetyn “tuliaiskassini”
set, rintaneulat ja muut soveltuvat ostokset tuntuiperään. Annettuani persikanpuolikkaita sisältävän
vat halvoilta. Ruplat ja Itä-Euroopan raha oli syytä
purkin Anterolle pakkasin loput herkut matkalaukmuuttaa tavaraksi.
kuuni. Monenlaiset kuivat hedelmät, oliivit, coctailit
Kotiin kehtasi palata
ynnä muut hupenivat perheeni suihin. Kreikasta kertova laaja kuvateos on edelleen kirjahyllyssäni.
Sama tilanne muuallakin Itäblokissa (Bukarest, BuSuomen EM-joukkueen tähdeksi nousi Heinolan
dapest, Sofia, Varna ja Praha) oli valuutan ja kauIskun kasvatti 57 -kiloinen Keijo Pehkonen. Hänen
panteon kanssa kuin Neuvostoliitossa. Romaniassa,
tuliaisensa oli kreikkalais-roomalaisen painin pronsUnkarissa, Bulgariassa ja muualla Balkanilla oli valinsimitali, joka oli heinolalaisen neljäs kreikkalais-roonanvaraa matkaostosten suhteen. Keramiikkaa, famalaisen painin arvokisasijoitus.
janssia, Böömin kristallia ja muuta lasilasitavaraa seKauhajoen Kainastolta kotoisin olevan päävalkä kaunista pitsikoristeista naisten vaatetta ja liinoja.
mentajan Toivo Sillanpään valmentamana Pehkonen
Kyllä kehtasi palata kotiin.
taisteli Ranskassa 1987 MM-pronssia ja heti perään
Ateenan EM-paineissa vuonna 1986 tuliaiskysykotimaassa kaksi EM-kultaa (Tampere 1987 ja Oulu
mys ratkesi arvoituksellisesti. Vieläkin tuota mukavaa
1989) sekä sitten tuon Ateenan EM-pronssin 1986.”
sattumaa hymy huulessa muistelen.
Saavuttuani eräänä kisapäivänä majoitukseen hotellihuoneeni vuoteella oli kassillinen erilaisia Kreikan
Ateena

Kuva: Pixabay
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KiinteiStöHuOltO

KOlMOnen
puh. 050

386 6937

Kustaa III:n polku 7 as 15
65380 Vaasa
www.kiinteistohuoltokolmonen.fi

Tavallista parempi ruokakauppa
Lassilantie 3-5 Lapua
puh. (06) 4330 100

Rakennus
Kronvall OY
Puh. 040 5152 305
Pålbölentie 400,
07740 Pernajan Vanhakylä

Palvelemme ark. 7-21,
la 8-21, su 12-18

Automaalaamo
Sailokoski Ky
Pohjolantie 1, 84100 Ylivieska

Puh/fax (08) 425 373

Urakointi
Juha
Tähkänen Oy
Louhintatyöt
Piharakentaminen
Oksatie 17
18120 Heinola

Kuljetusliike Eino T. Lahti Ky
Ohrapolku 7, 14200 Turenki
0500 493 198

0400 938 151

Rakennus-insinööritoimisto

JM-Rakenne Oy

Kauppatie 41, 61850 KAUHAJOKI

p. (06) 232 1585 jm.rakenne@jmrakenne.fi

Hämeen Rahtipalvelu Oy

KOuvOlan JH-Suunnittelu Oy
& 0400 552 230
Käsityöläiskatu 4, 41500 Kouvola

Näätäkuja 2, 16900 Lammi
0400 308 941

EP:N KEHÄRAKENNE OY

LVI-tekniikka J. Viita Oy

Otvakatu 6, 60200 Seinäjoki

Suutalantie 3, 62100 Lapua

(06) 4232 801, 040 5485 600

(06) 438 7105

Kisakutsut

Rantapainin 5. avoimet Suomen mestaruuskilpailut
Osallistumismaksu:
SM-kilpailuun osallistumismaksu 20 eur / painija,
sisältää osallistumisen, lämpimän saunan, 2 käristettyä
kisamakkaraa.

Oriharossa kilpaillaan ja sannalla väännetään - kesäisen iloiset
rantapainin avoimet Suomen mestaruuskilpailut järjestetään
elokuussa Kärkölässä Oriharo-järven uimarannalla.
Rantapainin SM-kilpailut ovat osa Oriharo Beach Games
-tapahtumaa.

Ruokailu:
Ruokailua varten varaukset ennakkoon ilmoittautumisen
yhteydessä. Lounaan hinta 8 eur/henkilö.

Aika: lauantaina 4.8.2018 klo 12:00

Maksut perjantai 1.8.2018 mennessä tilille Lappilan
Nousu FI49 5204 0820 0079 49.

Punnitus: lauantaina 4.8.2018 klo 9:00 – 9:30
Kilpailupaikka:
Oriharo -järven uimaranta, Kalliopirtintie 79, Lappila
(Kärkölä). ks. ajo-ohjeet: Oriharon uimaranta

Maksuun viesti: RantapainiSM2018 sekä painijoiden
nimet ja seura. Jälki-ilmoittautumismaksu 35 eur /
painija.

Kilpailukanslia:
Seurakunnan leirikeskuksessa jossa lounas, saunat,
majoitus, pysäköinti

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumisessa tulee mainita painija, seura, sarja ja
painoluokka.

Sarjat:
Seniorit: 60kg, 70kg, 80kg, 90kg, +90kg
Juniorit: (18-20v): 60kg, 70kg, 80kg, 90kg, +90kg
Pojat: (-17v): 40kg, 50kg, 60kg, 70kg, +70kg
Naiset: 50kg, 60kg, 70kg
Tytöt: 30kg, 40kg, 50kg, 60kg
Veteraanit: (35v-): 60kg, 70kg, 80kg, 90kg

Majoitus:
Pitkämatkalaisille on tarjolla majoitus seurakunnan
leirikeskuksessa.
Leirikeskuksessa 40 vuodepaikkaa 4 hlön huoneissa.
Majoitus 10 eur / yö ja sisältää lauantaina aamiaisen.

Kilpailujen ulkopuolella kuntopainijoilla mahdollisuus
testata lajia.

Ilmoittautumiset:
1.8.2018 mennessä Jari Rantala, jari.rj.rantala@live.com
tai 040 511 2353.

Sarjat tehdään paikan päällä. Osallistumismaksu 7 euroa

Kotisivu: Oriharo Beach Games 2018

TERVETULOA KÄRKÖLÄÄN!

PAINIGOLF 2018
Pelaamme Painigolf-turnauksen Lahden Golfin
kentällä 10.8.2018.
Osoite Takkulantie 20, 15230 Lahti
Ensimmäinen lähtö klo 13.00
Kilpailu pelataan pistebogeyna.
Myös paras nettotulos palkitaan.
Kilpailumaksu 50 euroa.
Tuothan mukanasi muutaman euron palkinnon.
Klubilla mahdollisuus ruokailuun ja virvokkeisiin.
Ilmoittautumiset 31.7. mennessä Raimo Kivelälle
numeroon 0400-563529 tai raimo.kivela@luukku.com
TOIVOMME RUNSASTA OSANOTTOA!
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Kisakutsut

Kv.

XXXV

KALLE MÄKISEN PAINIT

Lauantaina 25.8.2018 TURUSSA
Kisapaikka: Liikuntakeskus Alfa
Salibandyareena, os. Raunistulantie, TURKU
Punnitukset:
Painimuoto:

Pe 24.8. klo 18–20 ja la 25.8. klo 8.30–9.30.
Miehet, kadetit pojat kr.room. painia.
Tytöt vapaapainia.
Sarjat:
Suomi-cup: juniorit ja miehet:
55-63, 67, 74, 82, 92 ja 130 kg.
Kadetit 17 v. (s. 2001 - 2005):
38-41, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80 ja + 80 kg.
Pojat 12 v. (s. 2006 – 2007 ):
32, 35, 40, 45, 50 ja +50 kg.
Pojat 10 v. (s. 2008–2009) ja
Pojat alle 8 v. (s. 2010–myöh synt.),
sarjat määritellään punnituksen jälkeen.
Naiset: 65 kg
Tytöt (s. 2001– myöh.synt.) vapaapainia:
Sarjat määritellään punnituksen jälkeen.
Ottelujärjestelmät: UWW-säännöt. AB- järjestelmä (Suomi cup: 6 painijaa yksi lohko), muut sarjat 5 painijaa 1 lohko.
Osanottomaksut: Suomi-cup sarjat: 15 €, muut sarjat: 12 €/ painija, 10 € (jos seuralla on tuomari mukana)
Ruokailu:
10 € (Ennakkovaraukset ilmoittautumisen yhteydessä)
Maksut:
Kisapaikalla tai ennakkoon ma 20.8.2018 mennessä:
Turun Voimamiehet ry: n tilille: Liedon SP FI76 4309 1820 0030 75.
Ilmoittautumiset: ke 22.8.2018 mennessä s-posti: sihteeri@turunvoimamiehet.fi
sekä juha.kangasalusta@christeyns.com.
Tuomareiden ilmoittautumiset, jali_kuronen@hotmail.com, puh. +358 44 0515560.
Tiedustelut:
Juha Kangasalusta s-posti: juha.kangasalusta@christeyns.com, puh. +358 50 5941489
Mika Yli-Hannuksela s-posti: ylihannuksela.m@gmail.com, puh. +358 40 1682851
Majoitus:
Tiedustelut ja varaukset Turun alueen hotelleista,
Hotelzon Finland puh. +358 60 093777
KISA-

9.00–11.30 RUOKAILU
10.45 AVAJAISET
11.00 SUOMI CUP MIEHET
KADETIT JA POJAT KR.ROOM.
TYTÖT VAPAAPAINI

Painijat, huoltajat, tuomarit ja paininystävät:
TERVETULOA TURKUUN!
P.S. Olemme kutsuneet painijoita Pohjoismaista sekä Baltiasta!

Turun Voimamiehet ry

www.turunvoimamiehet.fi
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Tapahtumakalenteri 2018
Kesäkuu
5–10
8–10
9
15–17
16–22
16
16–18

Lokakuu

U23 EM-kilpailut

5–7
6
6
12–14
13
20–26
22–28
27
27

Istanbul (TUR)

Tyttöjen Training Camp (kaikille avoin)

Kuortane

Veikko Rantanen -turnaus

Heinola (HI)

Schoolboys ja -girls EM-kilpailut

Györ (HUN)

Nuorten arvokisoihin valmistava leiri

Kuortane

Finlandia Freestyle Cup

Järvenpää (JäVo)

Vapaapainileiri

Järvenpää (JäVo)

Heinäkuu
3–8
13

KMM-kilpailut

Zagreb (CRO)

Painin leiri- ja koulutuspäivät
		

Elokuu
4
Rantapainin SM-kilpailut
Kärkölä (LaNo)
10
Painigolf
Lahti
11–12 Suomen Painiveteraanikerhon kesäpäivät
18

Suomen Urheiluopisto, Vierumäki

Vapaapainin perustekniikkaa -koulutuspäivä
valmentajille

Kouvola

18
Uusi Nassikkapaini -pilottikoulutus
Jyväskylä
25–26 Tyttöleiri (kaikille avoin)
Tampere
25
XXXV Kalle Mäkisen painit
Turku (TWM)
31.8.–2.9. Maajoukkueleiri pojat + nuoret sekä haastajat
		

Tapsan painit
Lohi-painit - ei vielä myönnetty
Tyttöjen maajoukkue- ja haastajaleiri

Kuortane

Kuortane
Muhos (MuVo)
Kotka (PopI)
Kuortane

Vantaan Sammon ikäkausikilpailut, vp

Vantaa (VaSa)

JMM-kilpailut

Trnava (SVK)

Nepparin muistopainit
Ikäkausikilpailut, vp
Veteraanien MM-kilpailut, vp
OP-turnaus

Kemi Cup

Hyvinkää (HyPk)
Buenos Aires (ARG)
Kemi (KI)

Tyttöjen kadetti- ja juniorileiri
MM-kilpailut

Viro
Budapest (HUN)

Junior Kare

Kouvola (KoPa)

KankU:n ikäkausipainit, kr

Kankaanpää (KankU)

30.11.–2.12. Maajoukkueleiri pojat + nuoret, kr
Kuortane
8
Kadettien SM-kilpailut, vp
Porvoo (PoWe)
8
Arvo Haavisto -turnaus
Ilmajoki (IK)
14–16 Tyttöjen maajoukkue- ja haastajaleiri
Kuortane
15–16 KLL:n mestaruuskilpailut, vp
Pori

318.–2.9. Maajoukkueleiri pojat + nuoret sekä haastajat
8
8
14–16
15
18–23
22
22
28–30
29

Youth Olympic Games

Joulukuu

Syyskuu
		

Finlandia Freestyle Cup

Ylistaro (YKV)

3
Aluemestaruuskilpailut, vp
10
Tampere Cup
Tampere (Koovee, TaPs ja TaVo)
10
Janakkala Open, vp
Janakkala (JPI)
10
Pertsan kultapainit
Sodankylä (LapinV)
12–18 U23 MM-kilpailut
Bukarest (ROM)
16–18 Tyttöjen maajoukkue- ja haastajaleiri
Kuortane
17
VVV Cup, vp
Vaasa (VVV)
23–25 Helsinki Open, vp
Helsinki (HPM)
24
Kv. Joulumaapainit, kr
Rovaniemi (LaLu)
30.11.–2.12. Maajoukkueleiri pojat + nuoret, kr
Kuortane

Rooma (ITA)

		

Luoman Oy Cup, kr

Perm, Venäjä

Marraskuu

Kisakeskuksen
Urheiluopisto

31.7.–5.8 JEM-kilpailut

Veteraanien MM-kilpailut, kr

Seinäjoki (SPM)
Järvenpää (JäVo)
Skopje, Makedoni
Ilmajoki (IK)
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ertomus
Kessin k

Painimiehen normiviikko
Tämän seuraavan jutun kirjoi-

tan kunnioituksestani kaikkia painimiehiä ja –naisia kohtaan. En
naputtele tätä siksi, että saisin kehua, kuinka ahkera olen.
Kerroin vaimolleni juttuideastani. ”Lisää siihen, että kunnioitat
myös sitä, että olet edelleen naimisissa.”
Tiinan kommentti on ihan aiheellinen, sillä ilman hänen tukeaan ja huolenpitoaan kodistamme en tietenkään olisi voinut elää
tällaista painimiehen elämää.

reissun yksityiskohdista sopimista.
19.30–21. Viimeistelymaalaukset roskiskatokseen. Kotona tänään jo vähän yhdeksän jälkeen.

Perjantai 18.5.

Kello 17–18 kävimme vetämässä painikoululaisten harkat Sepon
kanssa. Sen jälkeen suoraan rakennuspuuhiin. Kotiin tulin kello 22.

Kello 15 pidimme Konstalle ja
Otolle Sepon kanssa palaverin
markkinoiden
yksityiskohdista.
Vielä hain Tokmannilta arpalippuja ja muita tykötarpeita sekä vuokrafirmasta pikkubussin KLL:n reissua varten valmiiksi.
Tästä puuttuu vielä kevättiedotteen kirjoittaminen painikoululaisille. Lisäksi oli yhteensä kymmeniä
puheluja, viestejä, sähköposteja ja
sosiaalisen median päivityksiäkin.
Perjantai-iltaan mennessä laskin
käyttäneeni varsin tavanomaisen
20 tuntia painiin liittyvien asioiden
hoitamiseen. Kaikilla viikoilla ei ole
näin paljon hommia, mutta joillakin on enemmänkin.

Keskiviikko 16.5.

Lauantai 19.5.

Kello 17-18 painikoulun viimeiset
harjoitukset ja päättäjäiset. Sen
jälkeen taas katosta tekemään.
Saimme sen viimeistelyä vaille valmiiksi. Kotona kello 22.

Herätys 5.45. Lähtö kotoa 6.20.
Bussikuskina ja valmentajana KLL:n
SM-kisojen joukkueellemme. Takaisin majapaikassamme noin kello
19. Juttelua muiden valmentajien
kanssa. Hiljaisuus kello 23. Hyvät
yöunet Tesoman koulun lattialla.

Maanantai 14.5.
Kello 17–22 teimme Sepon kanssa roskiskatosta arpapalkinnoksi
viikonlopun markkinoille.

Tiistai 15.5.

Torstai 17.5.
Kotimatkalla töistä hain arpapalkinnoksi tulevan television ja vaihtorahat markkinoita varten.
Kello 18–19 pieni jumppa painisalilla. KLL:n kisoihin lähtevien
poikien treenin seuraamista ja

Sunnuntai 20.5.
Herätys kello 7. Heti tarkistamaan
poikien kanssa painoja. Punnitus kello 8. Kisat ohi palkintojenjakoineen vähän ennen kahta.
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Pikkubussilla takaisin Ilmajoelle.
Kotona kello 16.15. Markkinoiden
arpapalkintojen (pyörä, tv, roskiskatos) voittajille ilmoittaminen ja
palkintojen noudosta sopiminen.
Pyörän veimme suoraan voittajalle, koska hän asui aika lähellä.
Vuokra-auton tankkaus ja palautus. Tämä painiviikko loppui siis
noin kello 18 sunnuntai-iltana.
En valita yhtään osaani. Olen
vapaaehtoisesti tieni valinnut ja
kaltaisiani tyyppejä on varmasti
monia muitakin eri seuroissa.
Halusin
kirjoittaa
viikkoohjelmani siksi, että meidänkin
lajissamme
ruohonjuuritason
toiminta ja ylätasolla liihotteleva
huippu-urheilu ovat hyvin pitkälle
kadottaneet yhteytensä. Talkootoiminnan merkitystä ja seurojen
työtä ei oikein ymmäretä.
■
Kentällä on syvä huoli kilpailevien
painijoiden vähenemisestä jokaisella tasolla aloittelijoista senioreihin. Meillä on ollut viime aikoina
menestystä absoluuttisella huipulla (Elias ja Petra). Myös heidän
perässään on tulossa lupaavia
lahjakkuuksia.
Tämä huipputason menestyksen ei kuitenkaan saa antaa sumentaa kokonaiskuvaa, joka näyttää hyvin ikävältä.
Lisenssejä on tätä kirjoittaessani 1577. Kymmenkunta vuotta
sitten lukema oli 5 000 tietämissä.

Ikäkausikilpailujen osanottajamäärät ovat valuneet kautta linjan
jopa alle sadan. Muutamissa harvoissa (Myhi-turnaus, Kälviän turnaus) päästään yli lukeman 200.
Miesten (49), junioreiden (45) ja
jopa KLL:n kisojen (269) lukemat
kertovat karua kieltään. Viimeksi mainituissa on ollut vielä kymmenkunta vuotta sitten yli 400
osallistujaa.
Olen keskustellut asiasta todella monen työmyyrän kanssa. Kukaan ei odotakaan, että painiliitto tulisi tekemään seurojen työtä
käytännössä.
Painin perustyö tehdään aina ja
ikuisesti pääosin ilmaisena talkootyönä. Sen sijaan ideointi ja sen
jälkeen organisointi on selkeästi
keskushallinnon vastuulla.
Uusia painijoita emme saa hetkessä. Onneksi tilanne ei ole ihan
niin surkea kuin mitä numeroista voisi päätellä. Huippuvuosina
meillä IK:ssa oli noin 110 yli 6-vuotiasta painijaa ja myös yli 100 kilpalisenssiä. Nyt meillä on 80-90
vähintään eskari-ikäistä painijaa
mutta vain 45 lisenssiä. Joku on
siis pielessä.
■
Kaikkein nopeiten saamme uusia
kilpailevia painijoita rukkaamalla
lisenssijärjestelmää.
Kun me IK:ssa pohdimme tätä
käsissä olevaa ongelmaa, päätimme lisätä Myhi-turnauksen oheen
salikisasarjat. Saimme näihin 25

painijaa. Kokkolassa lukema oli jo
63 ja Vaasassakin yli 40. On siis
selkeästi olemassa tilaus uudelle
lisenssituotteelle ja kysyntään on
vastattava.
Olen tehnyt painiliitolle uudistusta varten pohjapaperin ja en
mene sen yksityiskohtiin. Poimin
siitä muutaman olennaisimman
asian.
Halvimman lisenssin hinnaksi ehdotan 20 euroa. Sen voi ottaa vain yhden kerran ja sillä voi
kilpailla salikisojen lisäksi ikäkausikilpailujen painikoulusarjoissa.
Yläikäraja olisi 10 vuotta. 10-vuotiaiden ja sitä nuorempien seuraava lisenssi ei voi maksaa enempää
kuin 40 euroa.
Jos tuollainen 20 euron lisenssi
tulee, Ilmajoen Kisailijat sitoutuu
seurana ottamaan kyseisen tuotteen jokaiselle painikoululaiselle
tammikuussa 2019. Sisällytämme
summan painikoulumaksuun ja
hoidamme maksut ja nimien ilmoittamisen seurana. Pelkästään
meidän seurasta saadaan kymmeniä uusia lisenssipainijoita.
Varsin yleinen mielipide on,
että lisenssikortti on palautettava. Sekin voidaan tehdä niin, että 20.1. mennessä maksaneiden
kortit lähetetään yhdessä paketissa seuran yhteyshenkilölle. Ei
maksa paljon, mutta konkreettinen lisenssiläpyskä vaikuttaa pienen painikoululaisen itsetuntoon
todella paljon.
Lisäksi painiliiton on kerta
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kaikkiaan ruvettava näkymään
kentällä. Seurakäynnit on saatava
käyntiin. Tähänkin on hyviä ideoita, mutta niistä lisää myöhemmin.
■
Sitten on taas loppukevennyksen
aika. Järvi-Pohjanmaan suunnalla vaikuttava painijakaksikko otti
tavakseen istuskella heinäkuisina
iltapäivinä Alajärven Krouvin terassilla.
Kun harrastus oli jatkunut muutaman päivän, toisen jäykkäniskan
vaimo pyyhälsi paikalle vauhdikkaasti farmarimallin Opel Omegalla.
Heti alkoi voimaperäinen sättiminen ja huuto. Käytiin läpi juopottelu, epäilty sekaantuminen
alajärveläisnaisiin ynnä muuta
sangen ikävää. Mies ei korviaan
lotkauttanut. Kun mikään ei auttanut, nainen rupesi potkimaan
autoa ja paukuttelemaan ovia. Lopulta toisen takaoven ikkuna meni
rikki.
Sitten vaimo käveli miehensä
luo ja jäi seisomaan kädet puuskassa ikään kuin odottaen, että
mitäs nyt.
Mies siemaisi pitkä huikan tuopistaan, katsahti ensimmäisen
kerran vaimoaan ja totesi rauhallisesti: ”Eksä tierä, että täältäpäin
on vaikia löytää uutta ikkunaa farmarimalliin!”

Jussi ”Kessi” Ketonen

Teetä kuntoarvio
Julkisivu tarvitsee aika ajoin
huoltoa ja seurantaa. Kun teetät
meillä kuntoarvion, tutkimme
pintojen ja rakenteiden kunnon
sekä esitämme arvion, missä
vaiheessa saneeraus on
järkevintä toteuttaa.
Julkisivuremontin kanssa ei
kannata odottaa liikaa. Mitä
aiemmin tehty, on sitä
helpommin tehty.

Julkisivusi
oma rakentaja
Pyydä tarjous!
Katso lisää

www-omayhtiot.fi
Toimintamme peruskiviä
Julkisivurakentaminen vaatii vankkaa ammattitaitoa.
Julkisivun tehtävä on suojata rakenteita ja toimia
eristeenä. Asianmukaisesti tehty julkisivu lisää
asumismukavuutta, nostaa sekä kiinteistön arvoa että
esteettistä arvoa, säästää energiaa ja pidentää
rakennuksen käyttöikää.
Olemme vuosien varrella olleet mukana kehittämässä
monia työmenetelmiä, joilla julkisivu saadaan
kestävämmäksi. Meille on tärkeää, että korjausten
aikana käytämme työtapoja, jotka aiheuttavat
mahdollisimman vähän haittaa talon asukkaille.
Laaja asiantuntemus, vuosikymmenien aikana kovalla
työllä ansaittu ammattitaito, viisaus ja kokemus sekä
halu oppia mahdollistavat käytännön luovuuden, jota
vaaditaan vanhan korjaamiseksi entistä ehommaksi,
toimivammaksi ja kauniimmaksi. Ratkaisut teemme
aina kohteen ehdoilla, sen parhaaksi. Se tarkoittaa
omien tekijöiden, korkean laadun, tehokkuuden ja
vastuullisuuden lisäksi myös kestävämpää ja jopa
nopeampaa ja edullisempaa tapaa toteuttaa
onnistunut projekti, johon kaikki ovat tyytyväisiä.

Kokemus
Julkisivutöiden taitoa ei omaksu hetkessä. Se ansaitaan kovan
työn ja kymmenien erilaisten kohteiden jälkeen, se opitaan
erilaisten materiaalien, menetelmien, tekniikoiden ja ratkaisujen
kautta. Vain tällä tavalla syntyy viisautta, näkemystä ja
rakentajan vaistoa tarjota joka ikiselle kohteelle juuri kohdetta
parhaiten palveleva vaihtoehto ja toteuttaa se ammattitaidolla –
joustavasti, nopeasti ja laadukkaasti. Tätä työtä tekevät ihmiset,
kokeneet ammattilaiset, jollaisia ovat kaikki omat tekijämme sekä
yhteistyökumppanimme, turvallisuudesta tinkimättä ja ympäristön
aina huomioon ottaen.
Asiakaspalvelu
Yrittäjyys julkisivurakentamisessa merkitsee aitoa halua palvella.
Toimimme luottamuksellisesti ja vastuullisesti kaikkiin suuntiin:
tiivis yhteistyö suunnittelijoiden, asiakkaiden, työntekijöiden,
osaurakoitsijoiden, tavarantoimittajien ja viranomaisten kanssa
on välttämätöntä onnistuneissa rakennushankkeissa. Meille
asiakaspalvelua on myös se, että kustannukset ja aikataulut
pitävät, sillä ne ovat olennainen osa onnistunutta projektia ja
toiminnan laatua. Ja koska monesti teemme työtämme aivan
ihmisten kotien iholla, asukkaiden asumisviihtyvyys ja hyvä
kommunikaatio remontin aikana ovat kunnia-asioitamme.
Kehittyminen
Tekemällä oppii. Se on perusasioita julkisivujen parantajana.
Seuraamme jatkuvasti julkisivuremontoinnin materiaalien ja
työmenetelmien kehitystä sekä etsimme uusia tapoja ratkaista
vaativiakin saneerauskohteita kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti.

Oma Yhtiöt Oy
Tammikuussa 2017 kaksi merkittävää julkisivurakentamisen erikoisosaajaa, Suomen Lähiökunnostajat Oy ja Robert Rakennus Oy, yhdistyivät ja
niiden liiketoiminta yhdistettiin. Yhtiöt ovat ottaneet käyttöön uuden, yhteisen yritysnimen Oma Yhtiöt Oy:n.
Vuonna 1996 perustettu Suomen Lähiökunnostajat Oy on ollut merkittävimpiä julkisivujen perusparannusten palveluntarjoajista Etelä-Suomen
alueella tärkeimpinä asiakkainaan kasvukeskuksissa sijaitsevat vuokratalo-, asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöt sekä isännöintitoimistot.
Robert Rakennus on vuonna 2011 perustettu vaativien muuraustöiden, rappausten, julkisivusaneerauksen ja -rakentamisen sekä pellitystöiden
asiantuntija, jonka pitkät muurausperinteet juontavat juurensa aina 1800-luvulle.
Kun kaksi julkisivurakentamisen erikoisosaajaa ovat nyt yhdessä Oma Yhtiöt Oy:nä, pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen palvelupaletin
julkisivujen saneerauksiin ja uudisrakentamiseen sekä kustannustehokkaita vaihtoehtoja suurimmillekin kiinteistönomistajille ja erittäinkin
vaativiin kohteisiin. Myös parvekeremontit ovat meillä omissa käsissä, sillä parvekeosaaja TL Works Oy on osa Oma Yhtiöt Oy:tä.

Teemme kuin omaamme

