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Tässä numerossa

PUHEENJOHTAJALTA

Urheilunrahoitus
ja omavastuut

O

lemme äskettäin saaneet
todistaa sosiaalisen median voiman, kun paraurheilija Ronja Oja twiittasi kuitanneensa omavastuunsa saavutettuaan
EM-mitalin. Media tarttui heti aiheeseen ja avasi monen paini-ihmisen
ja kaikkien muidenkin silmät – huippu-urheilu on varsin omakustanteista useammissa yksilölajeissa. Meillä
Painiliitossa viime vuosien lisääntyneet eri ikäryhmien arvokilpailut ovat
koetelleen budjettiamme. Karu realiteetti on, etteivät resurssimme ole
riittäneet paljoa yli yleisten sarjojen
kustannusten kattamiseen. Tosin
tieto siitä, ettei muillakaan mene hyvin, ei saa lannistaa meitä, eikä se
saa olla tekosyy, ettemme pyrkisi parempaan.
Niukkuutta jaettaessa tuleekin kysyä, kenen vastuulla on urheilijoiden
menestymättömyys? Kuinka kauan
voimme vapaasti mylviä saadaksemme valmentajien tai valmennuspäälliköiden päät vadille siitä, jos emme
voi taata urheilijoille tarvittavia resursseja edes arvokisamatkan kattamiseksi, saatikka päivittäisen valmennuksen hoitamiseksi.
Toki valmennus ei ole vaan rahan
jakamista, eikä mestareita synny pelkästään rahalla - ei ainakaan aikaisemmin. Vaaditaan paljon muutakin.
Mutta tulisiko meidän sittenkin vaatia resurssien jakajien päitä vadille:
huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaavien, johtajan, Olympiakomitean
toimitusjohtajan, ministeriön urheilujohtajan, urheiluministerin, pääministerin, koko hallituksen tai viime

kädessä jopa Suomen kansan? Mutta se on selvää, että tässä rajallisten
resurssien maassa ei ole oikeutta
vaatia kenenkään päätä vadille menestymättömyydestä, niin kauan
kuin niukkuutta jaetaan.
Niukkuuden aikana on käytännöksi
muodostunut
resurssien
kohdentaminen. Tiedä häntä onko kohdentaminen näillä vähillä resursseilla edes järkevää vai tulisiko
meidän määrittää tavoitteemme uudemman kerran. Yksilölajien kärki on
niin terävä, ettei meillä pian ole edes
koko kärkeä. Ainakin paini on hyvin
riskiherkkä laji, jossa menestyminen
on valtavan monen osatekijän summa. Tällöin kohdentamisessa on
riski, että nuoret lupaavat urheilijat
kaikkoavat saleilta yksinkertaisesti
leivän perässä.
Tämän vallalla olevan trendin seuraukset ovat jo nyt nähtävillä, kun
tarkastelemme vähenevää yksilölajien aikuisurheilijoiden määrää. Toisaalta, saisimmeko parempaa menestystä ilman kohdentamista, en
usko siihenkään, mutta laajemman
urheilijakunnan kuitenkin. Nyt tarvitaan kivuliaita päätöksiä siitä, että
halutaanko hetken hurmaa vai laveata linnunmaitoa. Mikä on suomalaisen yksilöurheilun tulevaisuus? Siitä tulisi tehdä poliittinen linjanveto.
Kun mietin menestyksen avaimia,
tulee mieleen paljon arvostamani
todellisen paini-ihmisen hokema viisaus: ”Ahkeruus on paras lahjakkuus
ja hyvä onni ansaitaan kovalla työllä”.
Tuomo Karila
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Esittelyssä
hallituksen jäseniä
Painiliiton hallituksessa istuu yhteensä
kymmenen seurojen valitsemaa jäsentä.
Tässä esittelemme heistä jälleen kaksi.
tehtävistä, ja haluaa itsekin kantaa siitä suurta vastuuta.
Kettumäki on käynnistänyt projektin yhdessä Pro
Ratas Oy:n kanssa. Työn alla on 22-minuuttinen video, joka esittelee sekä painijoita että painia lajina.
Mukana painijoista ovat Kapser Kauhanen, Elias Kuos
manen ja Petra Olli sekä painilegenda Pertti Ukkola.
– Video tulee kaikkien käyttöön. Se on oiva työkalu
esimerkiksi silloin, kun liitto, seura tai yksittäinen painija käy neuvotteluja mahdollisten tukijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, Kettumäki sanoo.

Janne Kettumäki
Tuusulalainen kiinteistö- ja
rakennusalan yrittäjä Janne
Kettumäki valittiin hallitukseen joulukuussa. Paini on
ollut osa elämää pikkupojasta
saakka.
– Harrastin painia juniorisarjoissa armeijan alkuun saakka. 23-kiloisena kisasin
ensimmäisen kerran Lapuan mestaruuskilpiluissa, ja
viimeisen kerran mittelin junioreiden SM-kilpailuissa
62 kilon sarjassa 1980-luvun alkupuolella, Lapuan
Virkiää edustanut Kettumäki kertoo.
Senkin jälkeen painiharjoituksissa tuli käytyä ihan
kuntomielessä. Arvokisareissut ovat kuuluneet ”lajiohjelmaan” jo neljännesvuosisadan ajan.
– Olen kiertänyt kaikki painin aikuisten arvokilpailut ja lähdössä jälleen Budapestin MM-kilpailuihin
lokakuussa. Rahallisesti aloin tukea painia vuonna
2004.

Yhteistyön voimalla
Rahat videoon Kettumäki keräsi ulkopuolisilta rahoittajilta, mutta kaivoi myös omaa kuvettaan.
– Painissa näenkin yhtenä suurimmista haasteista
juuri rahoituksen. Harrastajia tarvitaan lisää, mutta
niin myös rahallista tukea urheilijoille.
Hän toteaa, että monet suomalaisista painihuipuista opiskelevat, eikä heillä ole mahdollisuutta käydä töissä ja sitä kautta kustantaa omia kulujaan.
– Ulkomaan leirit ja kilpailut ovat kehittymisen
kannalta aivan välttämättömiä ja ne maksavat. Toivon, että suomalainen painiväki aktivoituu entistä
enemmän keräämään varoja painijoille. Sitä kautta
mahdollistetaan kansainvälistä menestystä tavoittelevien urheilijoiden matkaa maailman huipuille.
Vaikka hallituksen rooli tässä on iso, ei se ole vain
hallituksen tai valiokuntien tehtävä. Voimme selättää
painin haasteet kovalla ja tiiviillä yhteistyöllä, Kettu
mäki painottaa.

Lisää näkyvyyttä mediassa
Jo ennen hallitukseen valintaa Kettumäki oli mukana varainhankinta- ja huomionosoitusvaliokunnassa.
Samassa valiokunnassa hän on edelleen, nyt varapuheenjohtajan roolissa. Kettumäen päällimmäinen
tavoite on medianäkyvyyden saaminen lajille. Tämän hän kokee olevan yksi hallituksen tärkeimmistä
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Kuva: Päivä Helkallio-Ranta

painijoiden ikäluokka. Haaste on se, miten saadaan
näistä nuorten arvokisojen voittajista ja mitalisteista
aikuisten menestyjiä ja olympialaisten mitat täyttäviä
urheilijoita.
– Laadukkaan lopputuloksen ratkaisee kokonaisuus, ja osin myös hyvä tuuri muun muassa urheilijan terveydentilan osalta. Valmentajan ja urheilijan
motivaatio ja sitoutuminen ovat keskeisessä roolissa.
Uskon, että kokonaisvaltaisesti arkea huippu-urheilun ehdoilla elävä ja systemaattisesti harjoitteleva urheilija ja valmentaja pääsevät suurella varmuudella
painin kansainvälisesti menestyjien joukkoon.

Marko Korpela
Marko Korpela on ollut painin kanssa tekemisissä jo
noin 45 vuotta. Pertti Ukkolan
olympiavoiton myötä Sodankylään iski kova painibuumi.
– Toki olimme jos sitäkin
ennen kylän lasten kanssa
nujunneet ja ottaneet toisistamme mittaa, milloin
kukkulaa vallatessa, milloin oikein valmentajan johdolla Lapin Veikkojen painisalilla, Korpela muistelee.
Hän kertoo nuorena pärjänneensä yleisurheilussa, hiihdossa, ampumahiihdossa ja jääkiekossa paremmin kuin painissa.
– Jotenkin painin lajikulttuuri vain kaikkine ominaispiirteineen, valmentajineen, harjoitteineen, kavereineen ja koomisine tapahtumineen veti puoleensa
ja tuntui omimmalta.
Korpela edusti koko aktiiviuran Lapin Veikkoja.
Ammattisotilaan työn ja asumisen kautta ”kotisaleja”
olivat myös Lahti, Lappeenranta ja Helsinki.
– Aktiiviuran päätyttyä vuonna 1998 olen ollut
aktiivisesti mukana painin taustajoukoissa. Toimin
edelleen Puolustusvoimien kamppailulajiryhmän
johtajana ja Kansainvälisen Sotilasurheiluliiton lajipresidenttinä painissa. Painiliiton hallituksessa olen
ollut vuodeta 2014 lähtien.

Mattopainin merkitys kasvoi
Hän painottaa, että edustusurheilijoiden on harjoiteltava keskitetysti, maailman huippujen kanssa ja
huippuolosuhteissa niin kotimaassa kuin ulkomailla.
– Tässä kokonaisuudessa meillä on vielä kehitettävää ainakin laadullisesti. Tunteja saatikka vuorokausia ei kovinkaan paljon voi enää lisätä. Valmennusta
olisi kehitettävä vieläkin yksilöllisempään suuntaan.
Miten se käytännössä sitten tehdään, on myös taloudellinen resurssikysymys.
Yksittäisenä haasteena ja myös suomalaisen huippupainin mahdollisuutena Korpela nostaa esiin uusien sääntöjen myötä tulleen mattopainin merkityksen kasvamisen.
– Ne maat, valmentajat ja painijat, jotka ehtivät omaksua mattopuolustuksen ja -hyökkäyksen,
ovat mielestäni käynnissä olevan olympiadin menestyjiä.

Paini mukana iloissa ja suruissa
Paini on aina ollut niin iso osa elämää. On siis vaikeaa, ellei mahdotonta lähteä listaamaan, mitä kaikkea se on antanut.
– Filosofisesti ajatellen lajissa on jotain erityistä
elämän syvällisyyttä, jota jo antiikin ajan kuuluisat filosofit yrittivät ratkaista harjoittamalla lajia itse. Omalla
kohdallani paini on ollut läsnä tähänastisen elämäni
suruissa ja iloissa vuorokauden ympäri.
Vuodesta 2014 Korpela on toiminut myös valmennus- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtajana keskittyen eri ikäluokkien huippuvalmennuksen, kilpailutoiminnan ja valmentajakoulutuksen kehittämiseen.
– Keskeisenä työkaluna tässä on koko valmennustiimi, joka vie varsinaisen operatiivisen suunnitelman
käytäntöön, on sitten kyse yksittäisestä painiharjoituksesta, maajoukkueryhmän leirityksestä, kilpailusta
tai valmentajakoulutuksen toteuttamisesta.
Korpela toteaa, että tällä hetkellä Suomessa on pieni, mutta sitäkin laadukkaampi nuorten

Painiliiton hallitus 2018
Tuomo Karila (pj)
Pekka Paavola (1. varapj)
Sarianne Savola (2. varapj)
Juha Kangasalusta
Janne Kettumäki
Marko Korpela
Matti Mäki-Töyli
Timo Pahkala
Stevo Petrovic
Juha Virtanen
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Teksti ja kuvat Mari Mäkinen

V E I V I LL Ä
valokeilaan
6

Häviö on aina tarkan
pohdinnan paikka

Toni Ojalan tärkein tavoite nuorena
oli ruttukorva. Nyt katse on
suunnattu olympialaisiin, mutta sinne
matkataan huumorin voimin.

Olisin sata kertaa
mielummin hävinnyt
vaikka 10– 0, kuin
ottanut luovutusvoiton.

Kyseinen ilmaveivi oli
muuten
ensimmäinen
kerta koskaan, kun Ojala
temppua yritti. Hän oli ainoastaan ihaillut sitä netissä, mutta harjoitellut hän ei ollut sitä koskaan.
– Lähellä oli, että se olisi epäonnistunut. Jäin hieman liian ylös. Mutta jotenkin pääsin siitä taakse, Ojala itse arvioi.
– Se yllätti vastustajan varmasti siksikin, että olin
koko ottelun paininut altapäin. Kaveri oli mennyt tavallaan sellaiseen lukkoasentoon, ja niinpä hyppäsin
yli, hän jatkaa.
Ojala itse ei jäänyt ilmaveivin jälkeisiin tunteisiin fiilistelemään.
– Unohdan muutenkin voitto-ottelut aika äkkiä.
Saatan hetken miettiä, että olisiko vielä ollut parannettavaa.
Toinen on tilanne silloin, kun tulee häviö. Silloin
Ojala miettii ottelua pitkään, pyörittelee tilanteita
päässään, miettii mitä olisi pitänyt tehdä toisin, katselee otteluvideoita ja ottaa opikseen.

–

Tuleeko sinusta joskus painin maailmanmestari?
uimari kysyy Toni Ojalalta Vantaan Kuusijärvellä, kun
painija poseeraa laiturilla kameralle.
– Toivottavasti, Ojala vastaa vaatimattomasti hymyillen.
Saman vastauksen Ojala olisi luultavasti antanut,
jos joku olisi ennen Dortmundin GP:n semifinaalia kysynyt, että mahtaisiko ”ilmaveivi” onnistua. Ja
onnistuihan se, kysymättäkin. Ojala oli 4–3 häviöllä
ruotsalaista Daniel Soinia vastaan. Vain sekunteja
ennen ottelun päättymistä Ojala päätti heittää kaikki
yhden kortin varaan. Tuon kortin Jarkko Ala-Huikku
sittemmin nimesi ilmaveiviksi ja latasi sen Twitteriin.
Siitä innostui koko Suomen urheilukansa. Videon jakoivat sivuillaan kaikki isot mediat ja sitä on katsottu
yli 44 000 kertaa. Veivi vei Ojalan finaaliin, jossa vastaan piti tulla 72-kiloisten hallitseva maailmanmestari, saksalainen Frank Stäbler. Tämä kuitenkin joutui
luovuttamaan ottelun kylkivamman takia. Se kismittää yhä.
– Olisin sata kertaa mielummin hävinnyt vaikka
10–0, kuin ottanut luovutusvoiton. Menetin oivan tilaisuuden testata omaa tasoa huippunimeä vastaan,
Ojala harmittelee.

Lisää voimaa
Viimeiset kuukaudet ovat olleet lähes jatkuvaa kiertämistä kisasta ja leiriltä toiselle, niin koti- kuin ulkomailla.
– On oikeastaan ihan outoa olla välillä kotona, painija naurahtaa.
Leirejä ja kisoja tarvitaan, jos aikoo savuttaa tavoitteet. Vuonna 1997 syntyneen Ojalan suurin tavoite
on tällä hetkellä selkeä: vuoden 2024 olympialaiset.
Sitä ennen pitää pärjätä aikuisissa MM- ja EM-tasolla. Kaksi nuorten EM-pronssia jo löytyy. Lokakuussa
painitaan miesten MM-kilpailut, marraskuussa alle
23-vuotiaiden vastaavat.
– En ole koskaan ollut MM-kilpailuissa missään ikäluokassa. Olen aina ollut silloin jollakin tavalla loukkaantunut. Siksi olisikin aika siistiä, jos ensimmäinen
MM-kisani olisi aikuisissa. Toisaalta tukirahojen kannalta järkevintä olisi kuitenkin päästä osallistumaan
alle 23-vuotiaiden MM-kilpailuun ja pärjätä siellä.
Ojala tietää, että paljon on vielä tehtävä, jos aikoo
pärjätä miehissä. Fysiikka ei riitä. Voimaa tarvitaan lisää, vaikka omanikäisissä se on jo riittävällä tasolla.
– Suurin vahvuuteni on liiketaju ja painiäly, Ojala
arvelee.

Vielä yksi ruttukorva, kiitos
Ojala poikkeaa kilpakumppaneistaan siinä, että hän
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ei jännitä otteluita lainkaan. Hän toteaa, että alkaa
miettiä ottelua vasta siinä vaiheessa, kun tuomari viheltää pilliin.
– Lähden joka otteluun ilman mitään paineita,
huumorilla. Jos jännittää, ei saa itsestään parasta irti.
Tarkoitus on pystyä säilyttämään huumori myös
niissä isoissa karkeloissa, Ojala sanoo.
5-vuotiaana painin aloittanut Ojala kertoo päätyneensä painin pariin isän ystävän suosituksesta. Poika oli todella vilkas ja itsekin painia harrastanut ystävä näki painissa oivan lajin vauhdikkaalle vesselille.
– Tärkein tavoitteeni pikkupoikana oli saada kukkakaalikorva. Olin päättänyt, että sen kun saan, voin
lopettaa painin.
Eräässä harjoituksessa vuonna 2013 se sitten tapahtui. Pieni isku aiheutti verenpurkauman korvalehden sisälle. Sitä tyhjennettiin peräti 18 kertaa, mutta
Ojalan iloksi se jäi ruttuun. Eikä hän malttanut painia
lopettaa.
– Toinen korva olisi vielä saatava samanlaiseksi.
Enkä enää edes harkitse lopettamista, vaikka niin kävisi, Ojala virnistää.
Ojala edustaa nyt Helsingin Hakaa. Aiempia seuroja ovat Nummelan Voimailijat, Viipurin Voimailijat,
Korson Veto ja Järvenpään Voimailijat. Painivalmentajista suurin vaikutus on ollut Aki Tarinolla.

Toni Ojala
valmistautuu
harjoituksiin yhdessä
valmentaja Sauli
Heinosen kanssa.

– Akilla oli tosi kova auktoriteetti. Se tuli nuorempana tarpeeseen. Treeneistä ei uskaltanut jäädä
pois, ainakaan ilmoittamatta. Akin treeneissä ei lusmuiltu. Uhmakkaassa teini-iässä paini olisi varmaan
ilman Akin auktoriteettia jäänyt. Sanoisin, että Aki Tarinon takia tässä vielä ollaan, Ojala kiittelee.
Ja hyvä niin, sillä paini on antanut paljon: uusia tuttavuuksia ja roppakaupalla hyviä kokemuksia.
– Maailmaa on saanut nähdä paljon. Paini on tuonut itsekuria sekä arvostusta omia vanhempia kohtaan. He tukevat ja maksavat kaiken, kun muita tukijoita ei ole.

Paini on tuonut itsekuria
sekä arvostusta omia
vanhempia kohtaan.
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Karjaa

Puh. 019 230 460
karjaa@romukeinanen.fi
Hitsaajantie 28, 10300 Karjaa

Vantaa

Puh. 0400 183 380
vantaa@romukeinanen.fi
Degermosantie 4, 01760 Vantaa
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TAKSI MÄKELÄ
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0400 661 675

Teksti Mari Mäkinen Kuvat Pasi Sarkkinen
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ainiliitto on tehnyt sopimuksen PALOeducation
Oy:n kanssa nassikkapainin sisällön tuottamisesta ja koulutusten järjestämisestä. Elokuussa
pidettiin Jyväskylässä ensimmäinen uuden sisällön
mukainen ohjaajakoulutus.
- Meillä oli oikein mukava tilaisuus, johon osallistui
parisenkymmentä henkeä, kertoo PALOeducationin
Jon Salminen, joka on myös Nallepainikoulutuksen
taustalla.
Uuden koulutuksen keskiössä on oivaltaminen.
Tietyn tekniikan oppiminen ei ole itseisarvo, oivaltamisen kautta oppiminen sen sijaan on.
– Paini, kuten kamppailulajit yleensäkin, keskittyy
usein siihen, että lajia opetellaan tekniikan kautta.
Uudessa nassikkapainikoulutuksessa on enemmän
5–7-vuotiaan lapsen kehitysvaiheeseen sopiva ajatusmalli.
Se tarkoittaa muun muassa sitä, että tietyn tekniikan oppiminen on seurausta siitä, että lapsi oikeasti
oivaltaa, että ”kun kaveri tekee näin, minä voin vastata siihen tekemällä näin.”
– Monesti painissa käy niin, että kun niskalenkki on
opittu, vain sitä haetaan kaikissa lapsuusajan otteluissa. Nyt keskiössä on kognitiivinen ajatus syy-seuraussuhteesta: opitaan reagoimaan siihen, mitä kaveri tekee, eikä vain aina hyökätä ensimmäisenä sen
niskalenkin kanssa.
Salminen puhuu myös positiivisesta aggressiivisuudesta. Se tarkoittaa hyvässä hengessä kamppailua.
– Paini on urheilulaji, jossa ei ole tarkoitus satuttaa
ketään. Lapsen on hyvä oppia ensin tunnistamaan,
miltä hänestä tuntuu kun kaveri vaikkapa työntää, ja
samalla oppia itse reagoimaan siihen.
Koulutus painottaa kolmiulotteista liikkumista ja
oman kehon hallintaa.

PALOeducation
– jyväskyläläinen liikuntakasvatuksen asiantuntijayritys, jonka tavoitteena on tuoda liikunta
luontevaksi osaksi jokaisen lapsen arkipäivää.
– yrityksen perustaneella kolmikolla on yli 10 vuotta yhteistä luokan- ja liikunnanopettajakokemusta.
– mukana ovat kauppatieteiden maisteri Jesse Takala sekä liikuntatieteiden maisterit Jon Salminen ja
Samuli Pentinniemi

– Painimatto on pehmeä ja turvallinen alusta, joka
mahdollistaa hyvin paljon kaikenlaista temppuilua.
PALOeducation Oy haluaa myös tuoda esiin nujuamisen kulttuuria ja lisätä sen ymmärtämistä ja hyväksyntää.
– Ei se ole ollenkaan paha, että pojat aina nujuavat. Tärkeintä on se, että se on turvallista ja järkevää
ja nujuamisen ja tappelun välillä on selvä ero.
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Poutuntie 15, 62100 Lapua
044 700 5000

Revonkatu 1 h 160, 86300 OulAinen

0400 583 688

info@oulaistenjatehuolto.fi

Antin Metsäkonepalvelu Oy
Itä-Ähtärintie 1865, 63700 Ähtäri

maatalouden kirjanpito ja tilipalvelut

Jorma Pitkänen
puh. 0400 745 829
Siltakatu 20 A Joensuu

0400 163 981

Sammonkatu 2, 60120 Seinäjoki
Puh. (06) 211 3010
teamsportia.fi
Avoinna: ark. 9.30-18, la 9.30-15

Hämeen Rahtipalvelu Oy

lAPuAn
eneRgiA Oy

Näätäkuja 2, 16900 LAMMI

Makasiinitie 7
Lapua

puh. (03) 6374 426, 0400 - 308 941

(06) 433 6600

urakointi
autokoulu raita Oy
s. siirtola Oy
040 674 5676
Kyynäskieppi 8 Sattanen
www.autokouluraita.fi
0400 130 327

hernesniemi Oy
linjaliikenne
Alarannantie 343 C
Lappajärvi
0400 564 195

Pihapolku Oy
tili ja isännöinti
Meijerinkatu 15 Vaasa
044 5155 908

sähköasennus
A hietakangas
Vadelmatie 7 Laihia
040 016 1263

tiOri-kUlJEtUs Oy
Rautahatuntie 20
00920 Helsinki
0400 937 404

Kuljetusliike
K. Heikkilä Oy
Trukkiväylä 6 Seinäjoki
0400 808 581

AMARillO Keittiöt
Joentaustantie 34 Myrkky
0400 267 399
www.amarillokeittiot.com

Näkökeskus

Optiala Oy
Ollilanojankatu 2
Ylivieska

040 730 9718

Teksti ja kuvat Tomi Vänttinen, johtava asiantuntija, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

K

reikkalais-roomalaisen painin maajoukkueella oli leiri Jyväskylässä ja testit olivat yksi osa
tämän leirin ohjelmaa. Tällä kertaa painijoille
tehdyt testit ja mittaukset sisälsivät kehonkoostumusmittauksen, verikokeen, suoran maksimaalisen
hapenottotestin juoksumatolla ja yhden minuutin
maksimaalisen anaerobisen (=maitohapollisen) käsiergometritestin. Anaerobinen testi tehtiin välittömästi juoksumattotestin perään eli painijat olivat testin alkaessa jo varsin ”hapettomassa tilassa”.
Kehonkoostumusmittauksella seurataan lihasten
ja rasvan määrää sekä arvioidaan onko urheilijan oikea ja vasen puoli lihasmassan suhteen tasapainossa. Verikokeilla varmistetaan, että painijat ovat perusterveitä ja että heidän hapenottokykyyn liittyvät
hemoglobiini, hematokriitti ja rauta-arvot ovat kunnossa. Lisäksi varmistetaan, että D-vitamiinitaso on
kohdallaan.
Suoralla mattotestillä mitataan painijoiden hapenottokyky (VO2max) ja määritetään aerobinen ja
anaerobinen kynnyssyke. Hapenottokyky kertoo tavallaan, millainen peruskestävyyskapasiteetti painijalla on. Hyvän hapenottokyvyn omaava urheilija jaksaa
paremmin ja palautuu nopeammin. Se ei kuitenkaan
ole yksi yhteen suorituskyvyn kanssa puhumattakaan
painijaksamisesta. Niihin vaikuttavat monet muutkin
tekijät, kuten voimatasot, anaerobinen kestävyys ja
psyykkiset ominaisuudet. Kynnyssykkeitä hyödynnetään, kun harjoitusvaikutus harjoituksessa halutaan
suunnata tietylle alueelle (peruskestävyys, vauhtikestävyys, maksimikestävyys, nopeuskestävyys).

Painijat
KIHU:n
testeissä

Miltä testien perusteella vaikuttaa
painijoiden iskukyky?
Testit tehtiin pienen ylimenokauden jälkeen perusharjoittelukaudella, joten kyseisenä ajankohtana
etenkin anaerobinen teho ja kestävyys (=irtiottokyky)
ovat ”toivottavasti” alimmillaan eikä hapenottokykykään ole maksimissaan. Lisäksi osalle painijoista testit tehtiin käytännön asioiden pakottamina vasta leirin lopulla, jolloin he olivat jo leiristä väsyneitä ja tästä
hieman testaajia reklamoivatkin.
Tulokset kuitenkin osoittivat, että painijoiden hapenottokyky oli lähes jokaisella jo tässä vaiheessa
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riittävällä tasolla, suurella osalla jopa erinomaisella.
Verrattuna edellisen vuoden testeihin, jotka tehtiin
samana ajankohtana, olivat kaikki paremmassa aerobisessa kunnossa kuin vuosi sitten.
Käsiergometritestissä näkyi, että tehoa pystyttiin
tuottamaan edellistä vuotta enemmän, mutta toisaalta väsyminen oli suurempaa. Tästä ei kannata kuitenkaan olla huolissaan, koska anaerobinen kestävyys
lähtee nousuun vasta, kun sitä aletaan harjoittelussa
painottaa. Lisäksi leirirasitus oli silmin havaittavissa
niillä, jotka tekivät testit leirin loppupuolella.

Mitkä vaikuttavat olevan
painijoiden vahvuudet?
Ainakin asenne on painiporukan ehdoton vahvuus.
Painijat nauttivat KIHU:lla erittäin suurta arvostusta
sen suhteen, että he laittavat testeissä itsensä tosissaan likoon. Kovia äijiä.
Testitulosten perusteella osalla painijoista hapenottokyky on erinomainen, mikä tarkoittaa, että
tätä ominaisuutta kannattaa painissa hyödyntää pitämällä mahdollisimman kovaa tempoa otteluissa.
Väsyttää vastustajaa, koska on todennäköistä, että
ottelun loppupuolella on itsellä vastustajaa enemmän virtaa. Anaerobisen kestävyystestin tuloksia on
vaikeaa tulkita suoraan käytäntöön, koska testiä on
tehty vasta muutama kerta eikä maailmalta löydy viitearvoja. Tällä hetkellä voi ainoastaan verrata kuinka tulokset muuttuvat suhteessa edellisiin testeihin.
Tästä huolimatta voi melko huoletta sanoa, että kestävyysominaisuudet eivät rajoita painijoidemme pärjäämistä kansainvälisissä turnauksissa.

Mitä ehtii tehdä vielä ennen lokakuun
loppupuolella olevia MM-kisoja, liittyen
juurikin kehitettäviin osa-alueisiin?
Fyysisellä puolella anaerobisen kestävyyden kehittäminen kuuluu nimenomaan kilpailuun valmistavan
kauden sisältöihin. Tehontuottokyky herkistellään
puolestaan kisakuntoon vasta parin viimeisen viikon aikana ennen kisoja. Maksimaalisessa hapenottokyvyssä ei suuria muutoksia todennäköisesti tällä
ajanjaksolla tapahdu, mutta kestävyyssuorituskyky
kokonaisuudessaan paranee, mikäli harjoittelu sujuu
ongelmitta. Fyysisten ominaisuuksien suhteen uhkakuvat ovat joka tapauksessa enemmän terveyteen
kuin harjoitteluun liittyviä. Menestyksen suhteen taas
kokonaisuus, mukaan lukien kovalla harjoittelulla ansaittava tuuri, ratkaisevat.
Kuvissa Tuomas Lahti testeissä.

Missä testituloksien perusteella
olisi vielä kehitettävää?
Tähän kysymykseen osaa vastata ainoastaan urheilijat ja valmentajat, koska yksittäiset testitulokset tulee
asettaa painijoiden yksilöllisiin kokonaiskuviin. Fyysisiä ominaisuuksia voi kehittää joko niin, että varmistetaan etteivät ne ole rajoittavia tekijöitä tai niin, että
niistä haetaan kilpailuetua eli ollaan selvästi vastustajaa parempia. Lisäksi valmennuksellisesti on pohdittava, kuinka paljon aikaa on käytettävä, että jotain
yksittäistä ominaisuutta saadaan kehitetyksi niin paljon, että siitä on painissa hyötyä. Aika, joka laitetaan
johonkin, on jostain toisesta pois. Yksilöllisesti tarkasteltuna muutamalle painijalle toki suositeltiin aerobisen puolen maltillista kehittämistä, mutta luulen, että
tuloksen teon kannalta tärkeämpää on kehittää lajitaitoja, taktista osaamista ja lajin vaatimia psyykkisiä
ominaisuuksia.
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Teksti Niina Laitio

Vieraan
vallan
agenttina
Roomassa
V

itsistä lähti tämä vieraan
vallan agentti -leikki. Olin
muutamaa kuukautta aiemmin palvellut Tampereen juniorien
MM-kisoissa, tutustunut Italian delegaatioon ja tullut maininneeksi,
jotta tottahan teillekin voin töihin
tulla, jos joskus on tarvetta. Sitten
onkin jo tammikuu 2018 ja istun
Ostiassa Centro Olimpicon koulutustilassa sopimassa, että palaan
paikalle heinä-elokuun vaihteessa
ja työskentelen juniorien EM-kisoissa. Linkitin kuvan lajiliiton sivuilta, #vieraanvallanagentti.
Kun sitten perjantaina 27.7.
saavuin Roomaan ja sain kisapassin kaulaani, minulta pääsi nauru
– aito vieraan vallan agentti toki
paitsi esiintyy eri lipun alla, käyttää
myös peitenimeä: minusta oli tullut Nina Laito, eli molemmat nimet
väärin. Muutaman kerran viikon
aikana sain osakseni etnistä profilointia: yhden mielestä minulla on
100% suomalaiset kasvot, toisen
mukaan olen pohjoismaalaisen
värinen ja kolmas sanoi, että en
voi olla italialainen, koska englantia

puhuessani äännän myös h-äänteen. Vielä on siis peiteoperaatioista opittavaa.
Oletin työskenteleväni kisoissa samoissa hommissa, joita olin
kahtena edellisvuonna tottunut
kotikisoissa tekemään – akkreditointitoimistossa osana isoa tiimiä.
Isona yllätyksenä tulikin, että sijoituin majoitustiimiin ja itse asiassa
olin se koko majoitustiimi. Kaikki
urheilijat, valmentajat, huoltajat,
lääkärit, fysioterapeutit, ison osan
joukkueenjohtajista ja muutamat
yllätyksenä paikalle tuodut vaimot
majoitti yksi nainen, sisukas sardi,
Sassarin kansainvälistä turnausta
vuosikaudet koordinoinut Francesca Calvi, ja hänen koko tiiminsä
muodosti yksi ainoa suomalainen,
joka huhujen mukaan on pulmissa
haka.
Pulmiahan riitti. Hotelliketjun
kanssa kaikki ei todellakaan mennyt kuten Suomessa. Huoneita,
jotka meillä piti tiettyinä päivinä
olla, ei saatu oikeanlaisia, oikeaan
aikaan eikä oikeaa määrää. Jouduimme odotuttamaan nälkäisiä
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ja väsyneitä urheilijoita tuntikausia hotellin aulassa milloin mistäkin syystä. Tai aamulla taikomaan
lisää aamupalapusseja, koska osa
tilauksista oli hukattu tai jäänyt
kielimuurin alle. Tai hankkimaan
niihin lisää evästä, kun ne eivät
meidän mielestämme vastanneet
urheilijan tarpeita. Välillä poljimme jalkaa urheilijoiden puolesta
niin, että marmorilattiat säröilivät.
Välillä kaikki maailman ongelmat
johtuivat meistä kahdesta, sekä
joukkueiden että hotellin mielestä. Mutta niin vain selvittiin, kaikille
löytyi huone ja vuode, kaikki saivat
syödäkseen (paitsi me itse ei ollenkaan aina ehditty) ja lopulta meille
sateli lahjoja ja kiitollisia kädenpuristuksia, kun Roomasta lähti tyytyväisiä joukkueita. Ja tyytyväinen
joukkue on aina paras palkinto.
Silloin ollaan olennaisen äärellä.
Kun sitten viimeisenä finaaliiltana katsoin ilma-akrobatiaa,
pyrotaidetta ja gladiaattoriesitystä hyödyntävää lopettajaisseremoniaa samalla, kun UWW:n
Bureau´n kokoukseen samana

päivänä saapunut Jordan Burroughs kärsi armottomasta jet
lagista ja nukahteli istualleen viereisellä tuolilla, ehdin oikeastaan
ensimmäisen kerran miettiä, että
missä on oikein oltu ja mitä tehty. Hurjan väsymyksen (edelliset
kymmenen päivää oli menty noin
neljän tunnin yöunilla) lisäksi kotiin tuomisena oli huikean hienoja
kokemuksia, venymistä epämukavuusalueelle (komennus shoppailureissulle isojen pomojen vaimojen kanssa oli todellakin sitä,
paljon enemmän kuin kitapurjeet
soikeana karjuvien valmentajien
piirittämänä oleminen), lukematon määrä uusia ystäviä. Saamani
vastuu ja luottamus oli mykistävää, ja siitä on kiittäminen Pekkalan Antin johtamia kotikisaorganisaatioita. Suomessa osataan,
se tiedetään, ja kun olen kerran
Suomessa näitä kisoja tehnyt, niin
automaattisesti sain osaajan leiman. Siihen päälle sujuva kielitaito

Miracle makerit Niina ja Francesca ja
osa jengistä päättäjäisiltana.
Kuva: Gianni Solinas

italiaksi ja englanniksi, niin ei se
muuta vaatinut. Toisaalta minulle oli tärkeää saada palvella myös
isänmaata ja hoitaa suomalaisten
osalta hommat pienellä lisällä –
Kyllä se siniristi kuitenkin vielä on
se ensisijainen valinta sydämen
päällä kannettavaksi.
Ja niin varhain maanantaina

6.8. vieraan vallan agentti veti ylleen Italian maajoukkueen asun,
hyppäsi Toyota H-CR –sponsoriauton etupenkille ja läksi kotimatkalle taskussaan kutsu Faenzaan
2019 ja varaus vuodelle 2020. Jos
kutsu käy, niin hypätään – näitä
kokemuksia ei nimittäin rahalla
saa.

Rooma ja gladiaattorit, tietenkin.
Kuvan julkaissut Filjkam
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Tämä kuva julkaistiin muun
muassa Hyvinkään Sanomissa.
Se paljastaa, miksi heitto
yllättäen epäonnistui.
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e kuva paljasti kaiken. Pekka Rauhalan mieltä
oli pitkään vaivannut, miksi hän hävisi MM-ottelunsa bulgarialaiselle vuonna 1989. Rauhalan
bravuuri, hänen yhdessä valmentaja Toivo Sillanpään
kanssa kehittämä heitto, jossa nostetaan vastustajaa
reidestä ja niskasta ja kipataan pystysuunnassa yli, oli
jo tiukasti kiinni. Heitto lähti mallikkaasti, mutta yhtäkkiä Rauhala huomasi lentävänsä itse selkä edellä
mattoon.

Pekka Rauhala sai presidentiltä professorin
arvonimen ja on tiettävästi ensimmäinen
urheilija maailmassa, joka on väitellyt
tohtoriksi aktiiviuransa aikana.
16

Teksti Mari Mäkinen • Kuvat Mari Mäkinen ja Pekka Rauhalan kotialbumi

– En ymmärtänyt ollenkaan, mitä tapahtui. Myöskään valmentaja ei ehtinyt nähdä nopeaa tilannetta,
Rauhala kertoo.
Kitkerä ja omituinen häviö kaiveli mieltä, mutta se
oli vain nieltävä. Kulmakameroita ei silloin ollut, eikä
protestipalikoita heitelty. Jonkin ajan kuluttua anoppi
kiikutti vastauksen Rauhalalle. Hyvinkään Sanomissa
oli ollut kuva tilanteesta.
– Siitä näki selvästi, miksi heitto keskeytyi. Heitto
oli tullut suoraan tuomaria kohti, ja hän oli refleksinomaisesti tarttunut vastustajani jalkaan kiinni, Rauhala kertoo.
Kyseinen liike ratkaisi aikanaan monta ottelua
Rauhalan hyväksi. Jos otteen sai kiinni, vastustaja lähti siihen melko varmasti.
– Ja kun sitä puolusti, aukesi paikka linkkuveitselle,
Rauhala muistelee.

Nykyään
treenataan painia
useammin, kun
itse kävin pitkään
painiharjoituksissa
vain kaksi kertaa
viikossa.

vuodesta 1976, yhtä lukuun
ottamatta. Silloin voiton vei
velipoika Jukka. Se finaali jäikin veljesten ainoaksi SM-kilpailukohtaamiseksi, sillä jatkossa Pekka Rauhala paini
sarjan veljeään ylempänä.
– Ensimmäinen muistoni
painista on Teuvan nuorisoseuran näyttämöltä ehkä
siinä viiden vuoden iässä. Isä valmensi ja näyttämölle
kasattiin paksut olkimatot aina treenien ajaksi.

Laihdutus meni pieleen
Paini imaisi mukaansa nopeasti, mutta se ei suinkaan
jäänyt ainoaksi lajiksi. Rauhala harrasti urheilua laidasta laitaan. Hän pelasi jalkapalloa, pesäpalloa ja
jääkiekkoa, hiihti, juoksi ja yleisurheili.
– Siinä onkin suurin ero nykypainijoihin. Nykyään
treenataan painia useammin, kun itse kävin pitkään
painiharjoituksissa vain kaksi kertaa viikossa. Urheilua harrastin kuitenkin lähes joka päivä.
Lääketieteen opinnot Rauhala aloitti vuonna 1980.
Kerran hän piti puolen vuoden tauon keskittyäkseen
vain painiin.
– Luennolla käyminen jäi vähäisemmäksi ja tein
enemmän omaehtoista opiskelua. Kirjat kulkivat aina
mukana leireillä.
Kukaan ei katsonut kieroon jatkuvasti nenä kirjassa olevaa vääntäjää.
– Itse asiassa meitä oli silloin sellainen porukka,
jossa moni opiskeli. Veljeni Jukka opiskeli teknillisessä korkeakoulussa, Ilomäen Jouni ja Rantalan Hannu
liikuntatieteellisessä ja Mika Lehto lääkiksessä.
Treenejä oli siihen aikaan opintojen päälle kahdet
päivässä.
– Sellainen tietynalainen opiskelijaelämä jäi luonnollisesti vähemmälle. Ehkä stressaavin oli se aika,
kun tein samaan aikaan väitöskirjaa, painin ja suoritin
pakollisia kliinisiä töitä ensin kello aamukahdeksasta
neljään sairaalassa ja sen päälle tuli vielä päivystyksiä, Rauhala hymähtää.
Niin, ja sitten tuli vielä oman kodin rakennusprojekti. Se alkoi jo näkyä.
– MM-kisoissa Sveitsissä hävisin ensimmäisen otteluni turkkilaista vastaan. Jalat olivat ihan hyytelöä.
Laihdutus oli mennyt pieleen, sillä talon rakentaminen taisi viedä ylirasitustilaan.

SUEKin lääketieteellinen asiantuntija
Kirurgian ja lääketieteen tohtori Pekka Rauhala sai
tänä vuonna presidentiltä professorin arvonimen.
Hän työskentelee Helsingin yliopiston lehtorina, ja
tämän vuoden alussa vuonna hänet nimettiin Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n lääketieteelliseksi asiantuntijaksi. Hän vastaa SUEKissa lääketieteellisistä asioista. Rauhala seuraa tehtävässä
eläkkeelle jäänyttä Timo Seppälää.
Pekka Rauhala on tiettävästi ensimmäinen urheilija maailmassa, joka on väitellyt tohtoriksi aktiiviuransa aikana. Sen hän teki 28-vuotiaana vuonna 1988
väitöskirjallaan ”Regulation of Thyrotropin and Prolactin Secretion by Opioids in the rat”. Samana vuonna hän voitti EM-hopeaa Manchesterissa ja sijoittui
viidenneksi Soulin olympialaisissa sarjassa 74 kg.
Kaikkiaan Rauhalalla on neljä arvokisamitalia, kaikki
EM-hopeaa. Olympialaisissa hän on edustanut Suomea neljästi ja MM-kilpailuissa yhdeksän kertaa. Paras MM-sijoitus oli Kiovan kisojen neljäs sija vuonna
1983.
Se, että Rauhala aikanaan päätyi painin pariin, ei
ole ihme. Suurempi ihme olisi ollut, jos niin ei olisi
käynyt. Isä Veikko Rauhala oli moninkertainen painin
SM-mitalisti ja tämän veli Kalervo Rauhala Helsingin
olympialaisten hopeamitalisti. Veli Jukka Rauhala voitti 68 kilon sarjassa olympiapronssia Los Angelesissa
vuonna 1984 ja on yhä vapaapainin viimeisin suomalainen olympiamitalisti. Pekka Rauhala voitti kaikki käymänsä 14 miesten vapaapainin SM-kilpailua
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EM-kilpailut vuonna 1981.
Kulmalla huoltavat veli Jukka ja
valmentaja Topi Sillanpää.

Ottelu mongolialaista vastaan
vuonna 1988.

Jaakko Talvitie muistelee
Jaakko Talvitie ja Pekka Rauhala tunsivat toisena jo
lapsena Pohjanmaalla, jossa he kiersivät samoja ikäkausipaineja.
– Pekka muutti Helsinkiin kun opinnot yliopistossa
alkoivat, ja minä muutin sinne töihin omien opintojeni jälkeen, Talvitie kertoo.
Rauhalalla oli pieni kaksio Meilahdessa, ja sinne
Talvitiekin Rauhalan kutsumana asettui asumaan.
– Sinne muutti myös Timo Lehto, joka sitä ennen
asui Kurvissa asuntovaunussa jalkakäytävällä, Talvitie
kertoo.
Timo Lehdosta tuli vuonna 1992 kreikkalais-roomalaisen painin päävalmentaja. Myöhemmin Rauhala ja Talvitie rakensivat kahden muun tutun kanssa
kaksi paritaloa Helsingin Pakilaan ja muuttivat sinne.
Opiskelurauhaa ei siis kaksiossa ollut. Talvitie ei
muista, että olisi koskaan nähnyt Rauhalan opiskelevan.
– Pekka kävi nähtävästi lukemassa kirjastossa.
Minulle jäi semmoinen kuva, että hän ei opinnoista
stressannut.
Talvitie uskoo, että painiminen ja haastava opiskelu tasapainottivat tilannetta Rauhalalle sopivasti.
– Jos Pekka olisi keskittynyt vain painiin, niin vaikea
sanoa, olisiko hänestä tullut parempi vai huonompi.

Itse kuitenkin uskon, että Pekka kaipasi painin ohelle
myös toisenlaista älyllistä haastetta. Sitä hänelle antoi opiskelu.
Yhteiset painireissut jatkuivat myös ikäkausikisojen jälkeen. Eräs on jäänyt erityisen hyvin mieleen. Se
oli niin sanottu painin maailmanympärysmatka.
– Matkasimme ensin Soulin olympialaisten esikisoihin ja sieltä Tokioon. Suomessa lehdet kirjoittivat,
että Painiliitolla ei ole varaa lähettää painijoita New
Yorkin maailman cupiin.
Lehtijuttua seurasi se, että joku lahjoitti rahat Painiliitolle, ja joukkue suuntasikin Suomeen palaamisen sijaan New Yorkiin. Pekka Rauhala oli mukana
lääkärinä.
– Sitä en muista enää, painiko Pekka Soulissa tai
Tokiossa. New Yorkissa kuitenkin Jouko Salomäen piti painia, mutta hän sairastui.
Joukkuekisa kun oli kyseessä, päätti Suomen joukkue tiedustella, josko heidän lääkärinsä voisi korvata
Salomäen. Siihen tuli lupa ja hämmästys oli valtava,
kun Rauhala voitti kaksi ensimmäistä ottelua.
– Venäläiset ja jenkit tulivat kyselemään, että mistä ihmeestä tuollaisia lääkäreitä löytyy, Talvitie nauraa.
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Pekka Rauhala painii Seidi
Sabania vastaan EM-finaalissa
vuonna 1983.

Eläinten ulosteita ja päivätolkulla kananmunia
Olen saanut painin
kautta elinikäisiä
ja läheisiä ystäviä.

Pekka Rauhala toteaa,
että paini on antanut
paljon muutakin kuin
mitaleja.

Myös paluumatka on jäänyt elävästi mieleen. Liiton rahatilanne oli
huono, ja siksi paluumatka tehtiin
junalla. Moskovaan juna saapui
päivän myöhässä, ja kaikkiaan matka Suomeen kesti kuusi päivää.

– Paini on yhä hyvin
lähellä sydäntä. Painiporukka on
aika lailla omanlaistansa porukkaa, – Junassa oli ravintola, mutta kun
satuimme ensimmäisenä matkaja olen saanut sieltä elinikäisiä ja
päivänä vilkaisemaan keittiöön,
läheisiä ystäviä.
söimme loppumatkan aamusta
Painin ansiosta maailmaakin tuli
iltaan vain keitettyjä kananmunia.
nähtyä: monta kolkkaa, joihin ei
muuten olisi tulisi lähdettyä. Foxca- Yhdysvaltain joukkue tuli Mostcher-elokuvan päähenkilöt Dave ja kovaan saakka samassa junassa.
Sillä matkalla Rauhala jutteli Dave
Mark Schultz tulivat hekin tutuiksi.
Schultzin kanssa moneen otteeHeihin Rauhala tutustui jo legendaarisella junioreiden MM-kisareis- seen. Matolla Rauhala kohtasi
Daven kolmesti, ja hävisi tälle
sulla Mongoliassa vuonna 1979.
olympialaisten kultamitalistille ja
– Ulan Batorissa ja Mongoliassa
kuusinkertaiselle maailmanmestaoli luonnollisesti hyvin alkeellisruusmitalistille joka kerta. Foxcata, mutta ihmiset siellä tekivät
tcher-painitallin omistaja John du
kaikkensa kisojen onnistumiselle
Pont ampui Dave Schultzin kuoja urheilijoiden eteen, Rauhala
liaaksi vuonna 1996.
muistelee.
– Olin Washington DC:ssä tekemäsKisat painittiin sirkusteltassa, jonka
sä tutkimustyötä, ja meidän piti
keskellä oli yksi matto.
lähteä tutustumaan Foxcatcher-tal– Sirkuseläinten ulosteiden haju ei liin ja tapaamaan muun muassa
unohdu koskaan, Rauhala naurah- Davea, sillä sinne oli vain lyhyt
taa.
matka. Näin järkyttävän uutisen
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televisiosta tuoreeltaan. Se oli Yhdysvalloissa valtavan iso uutinen.
Viisi Oscar-ehdokkuutta saaneen
elokuvan esittäminen Suomessa
vuonna 2014 toi tapauksen myös
muun kuin painiväen tietoisuuteen. Rauhalaa hymyilyttää eräs
muisto.
– Pidin yliopistolla luentoa ja
huomasin jotakin hämminkiä salin
perällä. Kun luento loppui, eräs
tyttö nosti kätensä pystyyn ja
sanoi: ”Tämä nyt ei varsinaisesti
kuulu asiaan. YouTubessa on sinun
ja Dave Schulzin ottelu, jota sinä
johdat, mutta video loppuu kesken.
Kumpi voitti?”
Rauhala vastasi, että ei muista.
–Vanhat painijathan eivät tunnetusti koskaan muista hävittyjä
otteluita, hän virnistää.

Sirkuseläinten
ulosteiden haju ei
unohdu koskaan
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Heikki Salo hioi ahkerasti siltaa
ja käsivarsiheittoa ja harjoitteli
kylmässä treenikämpässä hitsipillien
ja tupakannatsojen valossa. Miehen
kirjoittamaan näytelmään päätyi
myös omia painimuistoja.

S

Saken talli

uosikkiyhtye Miljoonasateen lapualaislähtöinen
solisti ja sanaseppo Heikki Salo oli verraton tekijä myös painimolskilla. Salo paini vuonna 1968
kovatasoisen Etelä-Pohjanmaan piirin painimestariksi 30-kiloisissa.
Finaalissa Saloa vastassa oli Jukka Rauhala. Kyse oli vapaapainista. Kisa käytiin
Ylistarossa.
– Kun voitin Rauhalan, olin kauan selkeässä pistejohdossa. Mutta Rauhala sai minut siltaan. Muistan yhä kuinka siltani kuitenkin kesti, kesti,
kesti... Lopulta pääsin hivuttautumaan siitä pois. Sen
matsin voitin siltani ansiosta. Sillan tekoa olin kyllä
harjoitellut tosi paljon, Salo muistelee.
– Käsivarsiheittoa treenasin myös tehokkaasti. Yhdessä cup-kisassa kukistin vastustajani ”käppärillä”
12 sekunnissa. ”Linteeniä” opettelin myös. Se oli kyllä
hyvin riskaabeli liike, Salo jatkaa.
Myöhemmin Painiliiton puheenjohtajanakin työskennellyt Jukka Rauhala menestyi molskilla hyvin.
Parhaimpana painisaavutuksenaan Los Angelesista
vuonna 1984 hankittu olympiapronssi vapaapainissa, sarjassa alle 68 kiloa.

– Ruhan painikämpältä siirryimme myöhemmin Latosaaren urheiluhalliin treenaamaan. Latosaareen
perustettiin Saken talli. Liiderinä oli
Sakari Mäenpää. Saken talliin koottiin
kaikki Lapuan poikapainijat. Tuosta
joukosta muodostettiin cup-joukkue,
jonka sanottiin olleen menestynein
poikapainiryhmä. En tosin tiedä millä
mittarilla tuo on todettu, mutta myöhemmän ajan arvokisapainijoita tuossa ryhmässä oli, Heikki Salo puhuu.

Sillan tekoa olin
kyllä harjoitellut
tosi paljon.

Salo pitää painia erinomaisena urheilumuotona:
– Paini on sekä henkinen että fyysinen laji. Se vaatii
oveluutta ja taktisuutta. Fysiikkaa siinä tarvitaan tosi
paljon.
Heikki Salo on sanoittanut runsaasti sellaisia lauluja, jotka jo nyt ovat kestäneet aikaa. Esimerkkinä
käyköön Lapsuuden sankarille (Juri Gagarin), Olkinainen, Marraskuu, Voipallo, Silmitön talvi. Hän on sanoittanut myös muille kuin Miljoonasateelle ja itselleen. Muun muassa Tommi Läntisen Rööperin kuu ja
Maaritin Neito ja ylioppilas ovat Heikki Salon käsialaa.

Kylän isännät neuvoivat

Lesell lahjoiti painitossut

Heikki Salo on yhdessä sanoittamassaan rokki-iskelmäkappaleessaan selvittänyt satsanneensa poikapainiin. Niin se myös todellisuudessa oli.
– Aloitin painin vuonna 1966. Paikkana oli Ruhan
painikämppä Lapualla. Se otettiin uudelleen käyttöön juuri tuona vuonna, jona painimiseen ryhdyin.
Heikki Hakola valmensi. Kylän isännät istuskelivat
maton reunalla ja antoivat neuvoja, Salo selvittää.
– Veljeni Jarmon ja minun tehtäviin kuului painikämpän lämmitys perjantaisin. Viikot kämppä oli kylmillään. Hankalaahan se lämmittäminen oli, emme
aina saaneet öljylämmitintä syttymään. Oli noloa kun
kylän pojat ja äijät tulivat paikalle ja lämpötila oli jotain 10 astetta. Silloin äijät kaivoivat traktoreiden lavoilta hitsipillit kämppää lämmittämään. Painimme
sitten hitsipillien valossa ja lämmössä. Nurkissa huusi pakkanen. Pimeää oli, kämppää valaisivat vain pillit
ja äijien tupakannatsat, Salo kertoo.

Heikki Salo on kirjoittanut näytelmän Il(i)mari Jauhiaasen teräksinen takavyö. Siinä on selkeästi lapualaisen
painin olympiakultamitalimiehen Lauri Koskelan vaiheita:
– Tuon näytelmän pikkupojan näkökulma on omilta painivuosiltani. On näytelmässä myös joitain omia
painimuistojani, Heikki Salo kertoo.
Kuka aikuispainijoista jäi parhaiten mieleesi?
– Tykkäsin aina Lesellin Markusta. Minusta hän oli sitoutunut
ja intohimoinen painija. Hän oli
samalla luokalla kanssani. Sain
häneltä lahjaksi painitossut.
Ukkolan Pertti tietysti myös.
Hän kun on runoilijasieluinen,
niin hän ilmestyi kerran meille,

Silloin äijät
kaivoivat
traktoreiden
lavoilta hitsipillit
kämppää
lämmittämään.
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Ukkola ilmestyi
meille kun oli
kuullut, että
asumme Lauri Viidan
synnyintalossa.

Maurin, Hakolan Jarmon ja Kirjavaisen Erkin.
– Koko painiaikani oli mukavaa seikkailua ja reissaamista. 1970-luvulla paini minulta kumminkin jäi.
Löysin kitaran.
Heikki Salon isännöimä Miljoonasade -yhtye touhuaa taas täyttä häkää:
– Äänitimme ihan äsken albumin, joka ilmestyy
tammikuussa. Tuolloin yhtyeestämme ilmestyy myös
kirja. Jo syksyllä yhtyeellämme on keikka sekä Viron
Tallinnassa että Espanjan Fuengirolassa, Heikki Salo
sanoo.

kun oli kuullut että asumme
Lauri Viidan synnyintalossa.
Olemme silloin tällöin tavanneet eri paikoissa myöhemminkin.
Tampereellahan
Ukkola asuu kuten minä myös. Lehdon Nipa painituntijana on mieleeni jäänyt myös, Salo sanoo.
Tuo Salon Hessun ensimmäisenä esiin ottama
Markku Lesell edusti Lapuan Virkiää ja hän paini
nuorten MM-pronssia Yhdysvaltain Las Vegasissa
vuonna 1977.
Lesellin lisäksi Salo nostaa painikavereistaan nopeasti esiin Huhtalan veljeskaartin, Ala-Koskelan

Kuva: Hannu Ranta

Heikki Salo päätti keittää
hernekeittoa haastattelijalleen
kotonaan Tampereen
Pispalassa.
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Tässä sarjassa tehdään yllätyssoittoja painin
parissa vaikuttaville tai vaikuttaneille ihmiselle.
Tällä kertaa puhelimeen vastaa Tuija Lintunen.
Hän toimi monta vuotta painiseura YläTikkurilan Kipinän puheenjohtajana ja Vantaa
Painicupin johtajana. Vuonna 2012 Tuija johti
painin olympiakarsintaturnausta ja kaksi vuotta
myöhemmin painin EM-kisoja.

Kenen luokse haluaisit mennä yllätysvierailulle?
Haluaisin mennä Tarja Halosen luokse. Katsoin juuri eilen hänen haastatteluaan televisiosta. Hän on tehnyt
yhtä sun toista ja olisi kiva kuulla lisää.
Olen tavannut hänet muutamaan otteeseen, mutta olisi kiva kyläillä hänen
luonaan ja jutella ihan rauhassa.
Hei Tuija, tässä Mari Mäkinen
Molski-lehdestä. Mitä kuuluu?
Kiitos hyvää kuuluu. Olemme mökillä
viettämässä kesän viimeistä lomaviikkoa.
Mitä olit juuri tekemässä?
Olin laittamassa iltapalaa anopille,
miehelleni ja itselle.
Miten kesä sujui?
Kesä sujui aika lailla työntäyteisiesti. Alkukesästä meillä oli kaksi viikkoa
lomaa, mutta hellejakson vietimme
tiiviisti töissä Helsingissä. Vietimme
kyllä mukavia, vapaita viikonloppuja.
Tein myös ensi kerran kunnolla puutarhatöitä. Tähän saakka minulla on
ollut kesäkukkia laatikossa, mutta nyt
tein kaksi kukkapenkkiä, istutin kolme
puskaa ja kolme kirsikkapuuta.
Mikä mietityttää?
Käyhän se välillä mielessä, että ensi viikolla alkaa pitkä rupeama töissä
ilman lomaa. Ja sitäkin mietin, että
uskaltaakohan illalla mennä uimaan.
Olen käynyt päivittäin iltauinnilla, mutta nyt täällä Itä-Suomessa on ollut pilvinen päivä.

Jätit viime vuoden Vantaa Painicupin jälkeen sen johtotehtävät.
Miksi?
Koin kisaväsymystä, eikä paloa tapahtuman järjestämiseen ja vapaaehtoistyöhön paneutumiseen enää oikein
ollut, johtuen muun maussa siitä, että
elämässä on ollut paljon muutoksia.
Minulle tuli myös tunne, että on hyvä
väistyä syrjään kun kaikki on vielä hyvin, eikä odottaa siihen, että minut täytyy potkia pois kun mummona siellä
pyörin. Toki olisin toivonut, että nuorten järjestämänä turnaus olisi päässyt
uuteen, uljaaseen nousuun. Kun en
itse ollut enää seuran hallitustyössä
mukana, koin, että uusi hallitus ei ollut
niin vahvasti Vantaa Painicupin takana. Heillä oli muunlaiset visiot, eikä tapahtuma saanut enää vankkaa tukea.
Vantaa Painicup ei tänä vuonna
ole lainkaan Painiliiton kilpailukalenterissa. Mitä ajatuksia se
herättää?
Olen oikeasti harmistunut ja vähän
surullinenkin siitä, että hienon tapahtuman annetaan kuivua kasaan ilman
minkäänlaisia isompia ponnistuksia.
Olin ymmärtänyt, että tapahtuma
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jatkuu.
Mitä kaipaat painiajoista?
Sitä tiivistä ryhmää, jonka kanssa
teimme töitä vuosia. Kaipaan yhteistä
tekemistä, jossa oli paljon kommelluksia, paljon onnistumisia, paljon paniikkia ja vielä enemmän hauskanpitoa.
Nähdäänkö sinua vielä joskus painikatsomossa?
Ilman muuta nähdään. Jos pääkaupunkiseudulla järjestetään SM-kisoja
ja vastaavia, niin olen ehdottomasti
paikalla.
Kerro joku painitoimitsijaurasi
aikainen sattumus, joka naurattaa
vieläkin.
Muistan erään Vantaa Painicupin vuosien takaa. Sain kutsun ovelle, jossa
ovimiehet olivat hieman hämmentyneitä. Sisään oli tulossa suurlähettiläs, en enää muista maata. Hänellä oli
avec-kutsulippu ja mukana neljä tai
viisi vaimoa. Ovimiehet eivät tienneet
mitä tehdä, olivathan he tottuneet
siihen, että Suomessa avecina on yksi henkilö. Toivotin suurlähettilään ja
kaikki hunnutetut vaimot lämpimästi
tervetulleiksi tapahtumaan.
Syöt aamiaista Pertti Ukkolan ja
Kim Jong-unin kanssa. Mitä on
tapahtunut?
Olemme Tampereella Pertti Ukkolan kansainvälisellä valmennuskurssilla. Kim Jong-un, kavereiden kesken
Loistava Toveri, on liikkeellä tapansa
mukaan salanimellä. Ylipaino on ongelma, jota ei oikeassa elämässä ole.
Minä olen voittanut kurssipaikan nettiarvonnassa. Olen tapani mukaan
tykännyt jostain painipäivityksestä.
Miten siihen pöytään päädyin? Siellä
tarvittiin vapaaehtoista.

Oma
painikämppä
on LUKSUSTA

Vähänkyrön Viesti haluaa tarjota lapsille
mahdollisuuden harrastaa omalla
kylällä. Painkämppä kunnostettiin
TV-ohjelman innostamana.

Kuvassa vas. valmentaja Rauno
Niemi ja oik. jaoston sihteeri
Marko Haapmäki. Lapset ylärivi
Helmi, Saara, Peetu, Lilja, Pyry.
Alarivi Johannes, Sauli, Väinö,
Eeli ja Lenni.
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V

ähänkyrön Viesti täyttää tänä vuonna 80 vuotta.
Paini oli mukana seuran ohjelmassa lähes alusta asti, vain parin vuoden viiveellä koko seuran
perustamisesta. Seuran lajikirjo on laaja. Tarjolla on
painin ja voimailun ohella ammuntaa, ampumahiihtoa,
hiihtoa, jalkapalloa, lentopalloa, pesäpalloa, suunnistusta ja yleisurheilua. Juhlia vietetään 7. lokakuuta.
– Olemme perinteisesti juhlavuosina käyneet yhdessä kirkossa ja viettäneet sitten juhlia seurakuntakeskuksessa. Satamäärin porukkaa on tänäkin
vuonna odotettavissa, seuran sihteeri ja painjaoston
puheenjohtaja Jussi Törmä kertoo.
Vaikka painijaosto ei suuren suuri olekaan, on se
pitänyt tiivistä toimintaa yllä kaikki vuosikymmenet.
Painiharrastajien määrä vaihtelee 30 ja 50 välillä.
Ryhmiä on kolme.
– Meillä on yli 7-vuotiaiden tyttöjen ja poikien ryhmä,
josta osa käy vain harjoituksissa ja osa myös kilpailee.
Toinen ryhmä on alle 7-vuotiaiden ryhmä ja kolmas on
kisaporukka, joka käy kilpailuissa, jos ei nyt viikoittain,
niin aikakin joka toinen viikko, Törmä kertoo.

Vä-Vi painijaosto: vas. pj. Jussi Törmä, Janne
Koskela, Marjut Lehtonen, Anne Kalliomäki,
Sanna Syri, Sari Fältmars ja Markku
Majasaari. Kuvasta puuttuu Rauno Niemi,
Marko Haapamäki ja Pasi Ollila.

ahkerasti varoja eri tempauksilla. Remontoimme
kämpän niin, että se vastaa nyt hyvin pitkälti nykyvaatimuksia. Tietääkseni tämä on ainut vielä toiminnassa
oleva painikämppä, joita 50-luvulla oli Pohjanmaalla
joka kylässä, Törmä arvelee.
Lukemattomat talkootunnit kannattivat, sillä oma
tila varmistaa sen, että harjoitukset voi järjestää juuri
silloin, kun se painijaostolle sopii. Nykypäivänä monissa kunnissa ja kaupungeissa harjoitusvuoroista
käydään kovaa vääntöä eri lajien välillä.
– Ja kyllähän se tulisi meille kalliimmaksi, jos joutuisimme käyttämään kaupungin tiloja.

Lajinsa ainoa
Seuralla on oma painikämppä, jota hoidetaan yhdessä. Talo on ollut seuralla 1950 luvulta lähtien. TV-ohjelmakin siitä on tehty. Näin ohjelmaa kuvaillaan Ylen
sivuilla:
Vuosina 2010 ja 2011 Teeman Suojele minua! -sarjassa yritettiin pelastaa kansan rakastamaa mutta
enemmän tai vähemmän unohdettua ja laiminlyötyä
rakennusperintöä. Pelastuivatko kohteet? Purettiinko?
Sarja uusittiin Teemalla kesällä 2014.
Suojele minua! -sarjan tekijäkolmikko pohtii vanhoille kohteille uusia käyttötarkoituksia, laatii ylistyslauluja ja järjestää mielenilmauksia yhdessä paikallisten
asukkaiden kanssa. Mukana suojelussa ovat toimittaja
Minna Joenniemi, arkkitehti Tuomas Toivonen ja muusikkojäsenet Samuli Putro ja Jarkko Martikainen. Sarjan
kohteet valittiin katsojien ehdotuksista, joita kahdessa
keräyksessä tuli yhteensä noin 600. Ohjelmaan näistä
on valittu vain pieni osa, mutta se ei merkitse, että valitsematta jääneet olisivat vähemmän tärkeitä – valintakriteerit eivät ole sellaiset.
Ainakin osa kansan rakastamista kohteista on sittemmin pelastunut, ja ehkä pieni osa ansiosta kuuluu
myös Suojele minua! -sarjalle. Pääasiassa kunnian ansaitsevat tietenkin aktiiviset paikalliset ihmiset.
Ainakin Vähänkyrön Viestin painikämpän säilymisestä iso kiitos kuuluu ohjelmalle.
– Ohjelmasta antoi meille todella paljon inspiraatiota. Saimme tukea ja innostuimme keräämään

Periksi ei anneta
Törmä päätyi painin pariin pienenä pojan kossina,
kuten hän itse ilmaisee. Kuinkas muutenkaan, ollaanhan Pohjanmaalla.
– Vuoden verran kävin harjoituksissa ja kun kerran
kisoissa tuli turpiin, lopetin, Törmä nauraa.
Nyt povitaskussa on tuomarikortti, ja sitä Törmä
on ylläpitänyt viimeiset kymmenen vuotta. Hän on
myös mukana vetämässä alle 7-vuotiaiden painiryhmää. Omatkin pojat harrastivat aikanaan painia, ja
nyt niin tekevät lastenlapset.
– Paini on pohjalainen laji ja sopii hyvin pohjalaiselle luonteelle, vaikka täällä Vähäkyrössä pesäpallo
pukkaa viemään kaiken huomion. Mutta minä olen
pohjalainen jästipää, enkä anna periksi. Haluan, että meillä on täällä vaihtoehtona laji, jonka perässä ei tarvitse lähteä
kuskaamaan lapsia tuonne Vaasaan ja kirkolle. Tämä ajatus motivoi minua.

Paini sopii hyvin
pohjalaiselle
luonteelle.
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Kyrönmaan
Sammutinhuolto

Palovaroittimet, sammuttimet, sammutuspeitteet,
sammuttimien määräaikaistarkistukset

Katujen ja teiden PuhtaanaPito

esko Jaatinen

Pohjankyröntie 229

050 599 2060

Maalausliike J. Yli-Kiikka
Maalauspalvelut, tapetointi-,
tasoitus- ja laatoitustyöt
Vasaratie 3, 61500 Isokyrö

040 7222 135
jari.yli-kiikka@netikka.fi

040 5143 460 mantereoy.fi

Kuljetusliike A. Haapaluoma
koskentie 53
61460 hanhikoski

traktoriurakointi verstastyöt

Matti Pukkinen

Suolaistentie 44 puh. 0400 661 253

Pentintie 5, 66400 Laihia

0400 663 253

Suosikaa
ilmoittajiamme

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

Olethan

mukana?
PAININ
SUPERVIIKONLOPPU
30.11. – 2.12.2018
KUORTANEELLA
Nuorten maajoukkueleiri,
hallitus, syyskokous, seurapäivät
ja valmentajapäivät
Syyskokous ja seurapäivät:
Lauantaina 1.12. klo 10 Painiliiton sääntömääräinen syyskokous (valtakirjojen
tarkastus klo 9:30 alkaen)
Huom! Toimintasääntöjen mukaisesti virallinen kutsu julkaistaan liiton nettisivuilla
viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta.

Lauantaina Seurapäivät
(noin klo 11)
Liiton hallituksen, toimihenkilöiden, valmennusjohdon ja seuratoimijoiden välinen
vapaamuotoinen ja kaikille avoin keskustelu- ja ideointitilaisuus. Alustuksen pitää
puheenjohtaja Tuomo Karila.

Seuravalmentajapäivien ohjelma
Lauantaina 1.12.
klo 11
Seurapäivät
klo 13
Lounas
klo 14:30 Painiharjoitus – Myhi
klo 16
Nuorten leirin harjoitusten seuranta
klo 18
Päivällinen
klo 19
Eri ikäluokkien kilpailu- ja
valmennussuunnitelmien 2019 esittäminen
– Myhi, Ahto, Jarkko & Ville
klo 20
Sauna
Sunnuntaina 2.12.
klo 8:30
Aamiainen
klo 9:30
Nuorten leirin harjoitusten seuranta
klo 11:15 Paini- / ominaisuusharjoitus – Ahto
klo 12:30 Lounas
Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia lähempänä.

Seuravalmentajapäivien hinta
(laskutetaan Painiliitosta):
90 € (sis. majoitus 2hh, ohjelma, lauantai lounas ja päivällinen, sunnuntai aamiainen ja lounas)
115 € (sis. majoitus 1hh, ohjelma, lauantai lounas ja päivällinen, sunnuntai aamiainen ja lounas)

Ilmoittautumiset ja majoitusvaraukset 1.11.2018
mennessä: info@painiliitto.net
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Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma

haku auki 30.9.2018 asti

UWW tiedottaa

UWW-turnausten ja arvokilpailujen osanottajat sitoutuvat noudattamaan seuraavia sääntöjä:
1. Jokaisen ihmisarvo turvataan olympiahengen
mukaisesti
2. Kaikenlainen syrjintä liittyen muun muassa etniseen alkuperään, uskontoon ja filosofisiin tai
poliittisiin mielipiteisiin on ehdottomasti kielletty.
3. Kaikkien osallistujien henkinen ja fyysinen koskemattomuus turvataan.
4. Kaikki dopingin muodot ovat täysin kiellettyjä kaikilla tasoilla. Maailman antidopingtoimi
kunnan WADAn säädöksiä ja määräyksiä noudatetaan tiukasti.

Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma on Kojamo
Oyj:n ja tulevaisuuden urheilulupausten välinen yhteistyöohjelma, joka tukee rahallisesti nuoria lahjakkuuksia heidän matkallaan kohti menestystä. Ohjelmaan haetaan nuoria urheilijoita, joilla on lahjoja ja
asennetta nousta aivan maailman huipulle. Tukemalla nuoria urheilijoita halutaan edistää liikunnan harrastamista ja sen tuomaa hyvää oloa.
Sponsorointiyhteistyön tavoitteena on tukea nuoria urheilijoita, joilla on lahjoja ja asennetta nousta
aivan maailman huipulle. Sponsorointi edellyttää lajiliiton ja valmentajan suositusta, ansioitunutta kilpailumenestystä sekä vähintään 14 vuoden ikää.
Haku on auki 30.9.2018 asti.
Hakuohjeet löytyvät nettisivuilta
https://kojamo.fi/vastuullisuus/lumo_
sponsorointiohjelma

Mikäli näitä sääntöjä rikotaan, ovat
seuraamukset seuraavat (kolme
ensimmäistä sääntöä):
Painijat:

Urheilijoiden ammattienedistämissäätiön

Kilpailuista poistaminen sekä kolmen vuoden kilpailukielto koskien kaikkea kansainvälistä toimintaa.

opiskeluapurahaa voi
hakea syyskuun ajan

Valmentajat:
Vuoden kilpailukielto koskien kaikkea kansainvälistä toimintaa.

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA)
myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo
päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun.
Apurahat lukuvuodelle 2018–19 ovat haettavissa
syyskuun ajan.
Täyden URA-apurahan määrä on 3000 euroa ja
se maksetaan kahdessa osassa, joulukuussa 2018
ja maaliskuussa 2019. Apuraha voidaan myöntää
myös puolikkaana vain syys- tai kevätlukukaudeksi.
Yksityiskohtaista tietoa apurahan myöntämisperusteista ja linkki apurahan hakulomakkeeseen:
http://olympiakomitea.fi/ura-saatio

Kyseisen maan kansallinen painiliitto:
5000 Sveitsin frangiin (n. 5000 €) sakko

Doping-rikkomuksen kohdalla
rangaistukset ovat seuraavat:
Painijat:
Neljän vuoden kilpailukielto.

Kyseisen maan kansallinen painiliitto:
20 000 Sveitsin frangin (n. 20 000 €) sakko
Oikeustoimenpiteet doping-rikkeeseen osallistuneita kohtaan (esim. lääkäri, valmentaja, doping-aineen toimittaja) ovat mahdollisia.

Jukka Tirri
URA-säätiön asiamies
Opiskelijahuippu-urheilun asiantuntija,
Olympiakomitea/huippu-urheiluyksikkö
puh. 0447800213 • ura@olympiakomitea.fi

Tutustu Suomen Painiliiton antidopingohjelmaan
osoitteessa www.painilitto.net
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2019 Rantapainin Suomen mestaruuskilpailut Jyväskylässä
kerran treenataan tämän kesäisen hikisen lajin taitoja Rantapainin säännöillä talvipakkasella lumihangessa. Ja heti kun lumet sulavat, harjoittelu siirtyy rannoille. Seuran toimintaideologian mukaisesti
tämäkin toiminta tarjotaan nuorille maksuttomana.
Rantapaini on ihan vakavasti otettava tulevaisuuden laji. Kansainvälisen Painiliiton Rantapainin
maailmanmestaruuksista on oteltu hyvin pitkään,
tämän vuoden MM-kisat järjestetään 6.–7.10. Turkin Sarigermessä. Tämän arvokisan painoarvoa
tulee tuntuvasti nostamaan se, että näissä mittelöistä menestyneet painijat tulevat saamaan kisapaikan 2019 San Diegossa järjestettäviin Rantalajien Maailmankisoihin (ANOC World Beach Games).
Kansainvälisen Painiliiton UWW:n terävimmän johtoremmin tavoitteena on myös se, että Rantapaini
– Beach Wrestling tulisi tulevaisuudessa olemaan
myös jatkuvasti uudistuvien Olympialaisten kisaohjelmassa (lisätietoja Painiliiton tj Pertti Vehviläinen
puh. 0400 625 414).

Suomen Painiliiton kilpailu- ja sääntövaliokunta
on myöntänyt vuoden 2019 Rantapainin Suomen
mestaruuskilpailuiden järjestämisoikeuden Jyvässeudun Paini-Ässille.
Kisat tullaan järjestämään samanaikaisesti kun
on Beach Volleyn vuoden 2019 lopputurnaus. Rantapainien elokuinen järjestämispäivä ja -paikka selviää paikallisen JyväsLentiksen edustajien kanssa
käytävien neuvottelujen jälkeen alkusyksyn aikana.
Paini-Ässät on päättänyt paneutua SM-mittelön järjestämiseen ponnekkaasti, heinäkuun alkupuolella tullaan järjestämään Päijänteen Palvipäivien yhteydessä Korpilahden satamassa esikisana
avoin Jyväskylän mestaruusturnaus. Tämä kisa järjestetään yhteistyössä vahvaa lentopallotoimintaa
toteuttavan, takavuosien painiseuran Korpilahden
Pyrinnön ja paikallisen Yrittäjät ry:n kanssa.
Seuran omien kunto- ja peuhapainijoiden ohjaajat ja seurajohto ovat päättäneet ottaa Rantapainit seuran kärkihankkeeksi – sydämen asiaksi!
Syksyn ja talven aikana Rantapainia tullaan harjoittelemaan kaksi kertaa kuukaudessa Beach Parkin
hallin tiloissa Seppälänkankaalla, lisäksi muutaman

Teksti ja kuva: Hannu Kiminkinen
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KLL-painit Porissa
50-vuotisjuhlavuottaan viettävä Porin Paini-Miehet
järjestää joulukuun alussa Koululiikuntaliiton vapaapainin mestaruuskilpailut Porissa.
– Se on iso urakka, mutta selviämme siitä varmasti. Seurassamme on tällä hetkellä yllä kova paini-innostus. Aiomme olla tyly isäntä ja pitää asemamme
KLL-painien kuntien kärkikahinoissa, vakuuttaa koko PPM:n historian ajan valmennusvastuuta kantanut Harri Lehti, 64.
Ulvila ja Pori tulevat nousemaan monessa sarjassa esille. Valmentaja Harri Lehti arvioi, että 50 vuoden mittaan Poriin on saatu ehkä 20–30 KLL-mestaruutta ja saman verran himmeämpiä mitaleja.

Viime vuosina Pori ja Ulvila ovat olleet pisteissä
kärkipaikoilla ja yllättäneet vahvat painikeskukset.
PPM:n painiharjoitusten isähahmon, Harri Lehden
kaartista on vuosien mittaan yltänyt monta lahjakasta painijaa koulutasolta aikuisten Suomen mestareiksi, maaottelu- ja arvokisatehtäviin. Valmentaja Lehti haluaa tuoda uraltaan ainakin seuraavat
nimet: Tomi Rajamäki, Juha-Matti Korsman, Marko
Einola, Jere Heino, Ville Heino sekä nykyikäluokasta
Lotta Vettenranta ja Akseli Virtanen.
Teksti: Reijo Majasaari

Oskari Riihiojalle sumon MM-pronssia

Painija Oskari Riihioja voitti MM-pronssia Taiwanissa käydyissä sumopainin MM-kilpailuissa.
Kreikkalais-roomalaisessa painissa Peräseinäjoen Toivetta edustava Riihioja otteli MM-kilpailuissa alle 115 kg painoluokassa. Matkalla
mitalioteluihin hän kaatoi Italian ja Taiwanin
edustajat, mutta koki tappion japanilaiselle. Keräilyissä kaatuivat saksalainen ja australialainen.
Pronssiottelussa Riihioja voitti Bulgarian Mihail Ilievin, jolle oli hävinnyt viime vuoden EMfinaalissa.
Riihioja osallistui myös joukkuekisaan yhdessä Hannu Kulmalan ja Mikko Toimisen kanssa. Siitä tuli seitsemäs sija, mutta Riihioja voitti
muun muassa kovan japanilaisen.

Kari Saarikoski
Kaivinkonetyöt, lanaus ja lumenauraus,
kantojen jyrsintä, ongelmapuiden kaato

LVI-tekniikka J. Viita Oy

Lassoontie 498, 61170 Sääskiniemi

0400 162 469

Suutalantie 3, 62100 Lapua

seipä-Rakennus Oy

Tmi Nummelan Steelmetal

(06) 438 7105

Lehtokalliontie 5-9, 95970 Äkäslompolo
0400 204 958 seipa-rakennus@outlook.com

Pahanperäntie 129, 60450 Munakka
040 579 8834 www.steelmetal.fi
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Nyt
kannattaa
#todellakin
somettaa!
Kuvaa hauska video ja
lataa se instagramiin.
Parhaan videon tekijä
voittaa mukavan kasan
kahisevaa. Myös toiseksi tullut palkitaan.

Näin varmistat, että tuomaristo löytää videosi.
Kannattaa käyttää myös muita
hashtageja, vaikka ne eivät
olekaan pakollisia kilpailun
kannalta.

Video voi olla oikeastaan mitä
tahansa painiin liittyvää: upea
liike kilpailuissa tai harjoituksissa, hauska pätkä treeneistä,
viihdyttävä tai vaikea temppu
(on se sitten painiliike tai ei),
hurja voimasuoritus tai mitä
tahansa keksitkin. Pääasia on
se, että video yhdistyy jollakin
tavoin painiin ja nostaa lajia
esiin hyvässä hengessä. Oivaltava teksti kruunaa videon.

Muistathan vaikkapa nämä:
#paini #wrestling #fun #skills
#harjoittelu #traininig #power

Osallistuminen on helppoa.
Merkitset vain videon hashtagilla #suomipainii

Jos videoissa on jokin painiliike
tai painiharjoituksiin liittyvä
liike, mainitse sekin. Tässä esimerkkejä:
#juntta #niskalenkki #ristivyö
#takavyö #kravatti #karhukävely #kuperkeikka #sillassakierto
Varmistathan, että kaikki videossa mukana olevat ovat antaneet suostumuksen videon
julkaisuun.

Kilpailuaikaa on lokakuun
loppuun. Kaikki syys-lokakuussa instagramiin hashtagilla
#suomipainii ladatut videot
ovat automaattisesti kilpailussa mukana. Videoita voidaan
julkaista Painiliiton kanavissa.
Tuomaristossa istuvat:
Kirsi Loikas,
markkinointipäällikkö,
Kauppakamari
Pertti Tapola, pitkän linjan
urheilutoimittaja
Vesa-Matti Savinen, toimittaja
ja kuvaaja, Sportcam Oy
Tuomariston parhaaksi valitsema video voittaa 200 euroa.
Toiseksi tullut palkitaan 100
eurolla.

Suomi Cupissa

Teksti Mari Mäkinen ja Juha Kangasalusta

kärki vaihtui ja tiivistyi entisestään
Arvi Savolainen ei kisannut
Lohipaineissa ja tipahti kakkoseksi

Kaikki Suomi Cupin osakilpailut kiertänyt
Ilmajoen Kisailijoiden Niko Erkkola nousi Cupin kärkeen otettuaan täydet pistepotit alkusyksyn kisoista,
eli XXXV Kalle Mäkisen paineista Turusta sekä Kotkan Lohi -paineista. Tilanne tiivistyi entisestään, kun
kärjessä ennen Karhulan vääntöjä ollut JMM-kisoihin
valmistutuva Lahden Arvi Savolainen ja tilaston kolmonen Kooveen Sakke Purolainen olivat poissa. Kolmanneksi tässä vaiheessa nousi yllättäen Kotkan Painimiesten Arttu-Petteri Klami, joka on kiertänyt yhtä
vaille kaikki kisat tähän mennessä. Kärjen takana on
kuitenkin tasainen ryhmä, joten Cupin tilanne on herkullinen ja jännitettävää, että panosta riittää vielä loppuvuodeksi. Näyttää vahvasti siltä, että voitto ratkeaa
jälleen viimeisessä osakilpailussa, kuten viime vuonnakin. Suomi Cupin osakilpailuja on jäljellä vielä kaksi,
eli uutena kisapaikkana tälle vuodelle valittu Tampere marraskuulla sekä kauden päättävä UWW turnaus
Arvo Haavisto Ilmajoella joulukuussa. Kaikkien painijoiden ja seurojen päivitetty pistetilanne, jossa näkyvät myös otteluvoitot, löytyy Painiliiton sivuilta.

Lahden Ahkeran Arvi Savolaisen vahvat otteet ovat
tuoneet tulosta niin kotimaassa kuin kansainvälisillä
molskeilla. Savolainen on kiertänyt ahkerasti Suomi
Cupin kisoja. Hän on tahkonnut sarjavoiton jokaisessa, johon on osallistunut, Sodankylän SM-kilpailua
lukuun ottamatta. Siellä voiton vei Elias Kuosmanen.
– Suomin Cupin kilpailut tuovat hyvää rutiinia,
mutta samaan aikaan saattavat olla vähän rutiininomaisesti käytyjä. Välillä on väsyttänyt lähteä, mutta
päivän päätteeksi olen aina ollut tyytyväinen siihen,
että lähdin, Savolainen sanoo.
Kotimaan kilpailuista Savolainen hakee nimenomaan kisarutiinia. Hän toteaa, että ulkomaille mennään vain ja ainoastaan voittamaan, eikä uusia kikkoja siellä juurikaan yritetä. Kotimaan kilpailuissa voi
taas panostaa niihin.
– Pärjätäkseen kansainvälisesti on rutiinin oltava
vahva. Se lähtee jo ja lämmittelystä ja muusta valmistautumisesta, Savolainen sanoo.
Savolainen kertoo, että moni hämmästelee hänelle sitä, että jaksaa kilpailla niin paljon. Se on saanut
hänet itsensäkin miettimään, mistä jaksaminen kumpuaa.
– Ehkä se jaksaminen löytyy siitä, kun mietin omia
tavoitteita. Niitä kohti tämä kisaurakointi minua vie.
Nyt kun lukio on suoritettu, voin täysillä keskittyä painiin. Sekin auttaa jaksamaan. Nyt voin ruveta kiristämään ruuvia vielä hieman tehokkaammin, Savolainen pohtii.
Tänä vuonna tavoitteet ovat vielä junioreiden kilpailuissa, mutta jossakin häämöttää se iso ja suuri:
olympialaiset.
– Olen nyt saavuttanut sen, että olen hyvä junioripainija. Tavoitteeni on muutaman vuoden sisällä olla
hyvä miespainija.

Kreikkalais-roomalaisen painin Suomi Cupin tilanne
7/9 kisan jälkeen
Kymmenen kärki
1. Niko Erkkola IK
33 pistettä
2. Arvi Savolainen LA
33
3. Arttu-Petteri Klami KPM
29
4. Juuso Latvala IK
28
5. Sakke Purolainen KOOVEE 27
6. Arttu Hakala VVV
27
7. Lauri Karjalainen PeKi
26
8. Konsta Mäenpää IK
26
9. Joni Komppa SPM
25
10. Elmer Mattila KOOVEE
23
------------------------------------------------------------11. Matias Lipasti IK
21
12. Mika Tarkkanen IK
21
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Rakennusliike Ari Mänty Oy
Käräjämäentie 17, 66440 Tervajoki

KiinteistöhuOltO

KOlMOnen

050 5773 838

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

Automaalaamo
Sailokoski Ky
Pohjolantie 1, 84100 Ylivieska

Puh/fax (08) 425 373
Talohuoltotehtävät P. Paloneva Oy
Topinraitti 4, Kauhajoki
puh. 040 066 7324

Rakennus-insinööritoimisto

JM-Rakenne Oy

Kauppatie 41, 61850 KAUHAJOKI

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

Rivi-ilmoitukset
Oripään ElEmEntti Oy & 0500 120 190
Norsitie 43, 32500 Oripää

aUramEt-tUOtE Oy & 0400 527 825
Pajakaari 8, 21380 Aura

pka sErvicE pEkka asUnmaa
Tuurintie 653, 63610 Tuuri & 0400 663 534

UrakOinti JUha tähkänEn Oy
Oksatie 17, 18120 Heinola & 0400 938 151

maalaUsUrakOinti kOivistO ismO
Palterintie 1, Kauhajoki & 040 0661163

kuljetusviinikka.fi & 0400 164 037
Hauskamaantie 20, 63700 Ähtäri

rEngasliikE kimmO sOrJOnEn Oy
Kiskotie 4, 84100 Ylivieska & (08) 424 915

aUtOkOrJaamO tUntUriaUtO Oy
Kittiläntie 1, 99601 Sodankylä & 016 636 255

kOnE-annala Oy & 0400 39 66 33
Tarkkalantie 13, 99600 Sodankylä

maansiirtO ari FEDErlEy Oy
Näköharjuntie 20 A, 15800 Lahti & 0500 491 696

Esm BrODEsign
Karijoentie 548, Teuva & 050 3223 687

tmi siBakOW-mansikka
Ollinojantie 15, Kittilä & 050 5374 666

ähtärin papErimarkkinat & (06) 335 1227
Vääräkoskenkuja 2, 63700 Ähtäri

sarvikkaan kOnEhUOltO & 040 7749 139
Ylämyllyntie 30, 63230 Lentilä

JZ-palvElU Oy & 040 8096 870
Grönalundintie 191, 02400 Kirkkonummi

tErvOlan kOnEpaJa Oy
95300 Tervola & 0207 433 070

kUlJEtUsliikE mEhtälä Oy & 0400 905354
Töllinperäntie 10, 84100 Ylivieska

aUtOkOrihUOltO Jari maJaniEmi
Työpajantie 2, 62100 Lapua & (06) 4387 491

kyrönmaan lvi Oy & 0500 768 727
Tampereentie 93, 66400 Laihia

kUlJEtUsliikE vElJ. klEmEttilä Oy
Arorannantie 25, 62100 Lapua & 0400 367 949

Werhoolia penttala & (05) 261 842, 040 7549 775
Yrttitie 11, 48800 Karhula

vartiOintipalvElU a. pEltOniEmi
Savikyläntie 217 Kauhajoki & 0400 660 676

Oy OllE anDErssOn aB
Lundinkatu 22 Porvoo & 0400 789 606

hannU valkama & 0400 260 502
Hiiripellontie 423, 66500 Vähäkyrö

aUranmaan katsastUs & (02) 4365 400
Rekolantie 8, 21870 Riihikoski

tmi JJ-Eristys & 0400 194 285
Mäkikatu 5 A 13, 83500 Outokumpu

sähkötEk vaasa & 040 5942 899
Vähäkyröntie 374, 66440 Tervajoki

maankaivUU p. Wärri & 0500 222 459
Kirkkotie 330, 21880 Pöytyä

kiintEistöhUOltO kOivUmäki E
Valtatie 7-9 A 29, Akaa & 040 055 6242

Jasa Oy sEppO haUkilahti
Krookintie 18, 66510 Merikaarto & 0400 561 345

arkkitEhtisUUnnittElU hannU vaistO
Sillankorvantie 13, 21380 Aura & 050 5050 082

ls-sähkötEkniikka Oy & 040 7743 800
Heikintie 3 Isokyrö www.ls-sahkotekniikka.fi

hannUn aUtOsEpät & 0400 900 178
Pohjankyröntie 61, 61500 Isokyrö

Dumpperi- ja kaivuutyöt timO naaranOJa
Kontiokuja 11, 21380 Aura & 0500 615 881

sähkö-JOrE Oy & (03) 6524 123
Painotie 15, 14200 Turenki

mp prima Oy & 050 4130 958
Jaurintie 742, 61500 Isokyrö

Suomen painin tulevaisuudesta
”Urheiluelämä on kehittynyt
niin monihaaraiseksi kasvutoiminnaksi ja virkistystekijäksi…”,
kirjoitti noin sata vuotta sitten puheenjohtaja Heikki Lehmusto. Muutos on edelleen jatkunut ja varsinkin
näiden entisten perinteisten menestyneiden
urheilumuotojen kohdalla on haasteita, mutta
vielä myös mahdollisuuksiakin.
Olot ovat siinä määrin muuttuneet, ettei
nyt enää riitä muutaman yksilön kiintymys
ja harrastus, tarvitaan joukkoja ja yksilöitä,
kumpiakin. Koko maan ja lajin näkökannalta
katsottuna meidän on saatava liiton ja seurojen johtokuntiin ja valiokuntiin aktiivisia ja
innostavia henkilöitä. Ei ole ihmisen kunniaksi luettava jos hän ei ole aktiivinen eikä voi
vapautua itsekkyydestä ja nurkkakuntaisesta
tärkeydestä, painin etua katsottaessa.
Valmentajan
tehtävä
on
huolehtia käyttökelpoisista valmennustavoista.

Valmentajakoulutuksen tehtävänä on luoda
edellytykset ja malli seuroille ja heidän valmentajilleen, muuten laji hiipuu. Paini on niin
paljon taitolaji että sen opettaminen edellyttää osaamista, kasvattamisen lisäksi.
On aina muistettava:
• Painimaan oppii vain painimalla ja
toistamalla opittuja liikkeitä.
• Taito on kaiken tekemisen tärkein
elementti.
• Työ tekijäänsä kiittää, se ei ole muuttunut
vuosituhansienkaan jälkeen.
		
Pienestä lukumäärästämme huolimatta
voimme yhä edelleenkin ”pysyä pinnalla”,
kunhan toimimme terhakkaasti ja määrätietoisesti hienon ja rakkaan lajimme hyväksi.

Arto Savolainen

Seppo Myllylä 60 vuotta
Menestynyt judoka, Seppo Myllylä
täytti 60 vuotta.
Myllylä muistetaan
erityisesti vuoden 1983
Pariisin EM-kisoista, joissa hän otti Suomen
ensimmäisen yleisen sarjan miesten EM-mitalin, EM-hopean. Sittemmin Myllylä toimi
judoliiton päävalmentajana ja pitkään myös
lastensuojelutyössä. Myllylä on menestyksellisesti yhdistänyt uran ja perhe-elämän.
Persoonana Seppo on värikäs tarinankertoja sekä intohimoinen kamppailu-urheilun
ystävä. Vahvuutta omaan pystyjudoon hän
haki aktiiviaikoinaan muun muassa kovilla käsipainiharjoitteilla Rauhalan veljesten
kanssa. Myllylä oli aikansa uranuurtaja lajirajat rikkovassa yhteistyössä. Hän on myös
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painipiireissä tunnettu ja arvostettu henkilö.
Kunnioitus ja luotto myös judon ulkopuolisiin kamppailu-urheilijoihin heijastui hänen
työntekijävalinnoissaan lastensuojelutyössä.
Painijoista sellaiset nimet kuin Teemu Mattila, Juha Koivunen, Ville Manninen, Pasi Tuomilehto, Jani Hermansson, Matti Kettunen,
Marko Tuomela, Ville Lehmusvirta ja Ismo
Pietiläinen ovat vuosien saatossa olleet Myllylällä töissä. Työnantajana hän on suorapuheinen ja reilu. Sepon kanssa asiat ei jää
epäselviksi, joten hän on juuri sopiva johtohahmo painijoiden mentaliteetille.
Seppoa kävivät kaikkien puolesta onnittelemassa Teemu Mattila, Juha Koivunen ja Ismo Pietiläinen.

Vahvoja treenejä Sepolle!

MEILLÄ TEHDÄÄN
HUIPPU-URHEILIJOITA.
KUORTANE.COM/URHEILU

ertomus
Kessin k

Seuravalmennus keskiöön
”Leirit

ja kilpailumatkat täydentävät laadukasta harjoittelua
kotisaleilla”, totesi Ilpo Seppälä jo
kauan sitten. Tilanne ei ole vuosikymmenien aikana tästä mihinkään muuttunut.
Viime aikoina on puhuttu paljon harjoittelun keskittämisestä
valmennuskeskuksiin. Tämä on
ihan hyvä keskustelunaihe. Kuitenkin, jos seurat eivät voi hyvin,
niin meillä ei ole kohta urheilijoita, jotka näihin keskuksiin voisivat
siirtyä.
Jos kotisalilla tai kohtuullisen
ajomatkan päässä on riittävän
tasokasta valmennusta ja sparrareita, voi hyvin asua kotona. Jos
taas sattuu tulemaan pienehköstä
seurasta, joka on kaukana muista
painiseuroista, varhainen siirtyminen toiselle paikkakunnalle on
varmasti aivan järkevä ratkaisu.
Katson tätä tilannetta etenkin
neljän lapsen vanhempana. Kyllä
tuntuu mukavalta, kun saa pitää
lapsensa kotona parikymppisiksi
asti. Tämä on varmasti itsekästä,
mutta tapanani on sanoa rehellisesti mielipiteeni.
Jos mietimme keskittämistä
täysi-ikäisten urheilijoiden näkövinkkelistä, niin maajoukkuetason
valmennushan on jo keskittynyt
Etelä-Pohjanmaalle ja pääkaupunkiseudulle.
■

Tällä hetkellä Suomen painissa
ollaan hyvin kaksijakoisessa tilanteessa. Meillä on muutamia

nuoria superlahjakkuuksia, mutta
toisaalta harrastajamäärät ovat
todella pieniä. Nyt pitäisi todella
ihan oikeasti tehdä jotakin.
Menneitä ei kannata haikailla,
mutta menneisyydestä kannattaa
ottaa parhaat palat nykyisyyteen
ja tulevaisuuteen. Vanhaan aikaan
SVUL:lla oli rautainen organisaatio.
Valtakunnallisen organisaation
alla toimivat piirit, joissa oli sitten
eri urheilulajien jaostot. TUL:lla oli
omat systeemit. Esimerkiksi omina nuoruusvuosinani kaikki paini-ihmiset taatusti tiesivät, kuka
on E-P:n piirivalmentaja.
Jarkko Ala-Huikun NOV-pesti
on nykyaikainen mukaelma tuosta
vanhasta hyvästä systeemistä. Sillä, että hän vierailee seuroissa ja
pitää leirejä, on valtavat heijastusvaikutukset.
Lisäksi Kuortaneen urheiluopistolla on pidetty alueleirejä. E-P:lla
tilanne on siis hyvä. Puutteitakin
toki on. Seurat, jotka eivät oikein
osallistu kumpaankaan kuvioon,
ovat kyllä aika heikoilla. Näitä seuroja tukemaan olen ideoinut painikumminjärjestelmää, mutta en
ainakaan ole kuullut, että missään
muussa seurassa kuin Teuvan Rivakassa tämä systeemi pyörisi.
■
Seurat hoitavat varmasti oman
ruutunsa, mutta ideointi ja sen
jälkeen organisointi on ihan selkeästi keskusjohdon vastuulla. Me
täältä kentältä voimme huudella
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omasta mielestämme hyviä ohjeita. Toimisto ja hallitus sitten poimivat niistä käyttökelpoisimmat.
Alueet ovat erilaisia ja niille pitää luoda luovia ratkaisuja. Tällä
hetkellä alueiden toiminta on monin paikoin aika heikoissa kantimissa. Mitäpä tulee mieleen siitä,
että junioreiden krekon SM-kisoissa Ilmajoella toukokuussa oli koko
Itä-Suomen alueelta tasan yksi (!)
painija. Hän oli muuten Lahden
Ahkeran Arvi Savolainen.
Alueella on kuitenkin perinteikkäitä keskittymiä: Heinola, Kouvolan seutu, Kotka, Imatra, Joensuu
ja Lappeenranta nyt esimerkiksi.
Oma ehdotukseni on seuraava. Aluevalmentajalle annetaan
oma muutaman tuhannen euron
budjetti. Hän alkaa aktiivisesti pitämään yhteyttä alueen seuroihin.
Seurakäynneistään hän saa kulukorvauksina laskuttaa esimerkiksi
päivärahat ja kilometrit. Luulisi, että jotain nuorta valmentajaa tämä
kiinnostaisi.
Homma ei todellakaan toimi
niin, että valmentaja odottaisi, koska sieltä Liperin Taimesta tai Koskelankylän Riennosta soitetaan ja
toivotaan valmentajaa pitämään
harjoituksia. Liiton palkkahenkilöt
voivat myös tuoda kortensa kekoon näihin talkoisiin.
■
Olen tästä seurakäyntiasiasta
saarnannut aika useaan otteeseen. Väännetään nyt vielä rautalangasta.

Välimeren pohjukassa eräs
henkilö teki ”seurakäyntejä” vähän
yli 2000 vuotta sitten. Noiden visiittien jälkiväristykset näkyvät yhä
tänäkin päivänä koko maapallon
alueella.
Raamatusta tulee myös toinen
tähän sopiva sitaatti: ”Kukaan ei
ole profeetta omalla maallaan.”
Kun joku ulkopuolinen henkilö
ilmestyy salille pitämään harjoituksia, sillä on monenlaisia vaikutuksia. Se ryhdistää seuran toimintaa jo etukäteen. Ruvetaan
miettimään, mitä pitäisi tehdä ja
minkälaista seuran valmennustoiminta on, kun sitä kuitenkin kysytään.
Henkilökohtaisesti olen tehnyt
viimeisen vuoden aikana seurakäyntejä Teuvalla ja Kokkolassa.
Rivakan salilla olen pitänyt pari
kertaa harjoitukset. Kokkolassa
olin seuraamassa Jaken vetämiä
treenejä ja samalla juttelemassa
Salmelan Joukon ja muiden taustahenkilöiden kanssa Kälviän Tarmon painijaoston toiminnasta laajemmin.

Vaikka olen ollut painin kanssa tekemisissä nyt 42 vuotta, niin
olen kokenut, että aina jotakin
olen itsekin saanut haraviini näiden vierailujen aikana.
■
Koko suomalaisen painiurheilun
keskeisin toimija on seuravalmentaja. Tällaisen kapistuksen varassa
lajimme nousee tai kaatuu.
Seuravalmentaja on lajin kasvot
ulospäin. Hän on ensimmäinen
henkilö, jonka lapsi ja vanhempi
kohtaavat, kun harrastus alkaa.
Useimmiten valmentajat toimivat aktiiveina jaostossa, järjestävät rahankeruutalkoita, keräävät
sponsoreita, kulkevat kilpailuissa
ja järjestävät itse kisoja.
Kun seuroissa käydään, valmentaja kokee, että hänen työstään ollaan kiinnostuneita ja että
sitä arvostetaan. Kun ulkopuolinen henkilö käy pitämässä harjoitukset, se on pojille ja tytöille aina
opettavainen kokemus.
Yhtä tärkeää tai jopa tärkeämpää on seuravalmentajan saama

37

oppi. Voi sanoa, että jokaisesta
vähän vieraamman koutsin vetämästä harjoituksesta on ainakin
yksi idea jäänyt mieleeni.
Kerron vielä konkreettisen esimerkin. Elettiin 1980-luvun alkua
ja ”Topi” Sillanpää oli päävalmentajana. Eräänä tiistai-iltana hän
saapui legendaariseen Seppälän
kellariin pitämään harjoituksia.
Oli vähän yli kymmenen vanha ja
muistan tuon illan yhä aivan kirkkaasti.
■
Sitten on taas loppukevennyksen
aika. Tämä tapahtui vuonna 1988
Ruissalon kesäpaineissa.
Joku valmentaja aprikoi näkemäänsä ja totesi, että suomalaisten olisi panostettava ylilyönteihin, jos aikovat kansainvälisesti
menestyä. Tähän Lassi Toivola totesi: ”Ensimmäiset ylilyönnit tulevat yleensä jo menomatkalla Ruotsin laivalla.”

Jussi ”Kessi” Ketonen

Tapahtumakalenteri 2018–2019
Syyskuu 2018
18–23
22
22
22–23
28–30
29

Tammikuu 2019

JMM-kilpailut

4–6
6
11–12
12

Trnava (SVK)

Nepparin muistopainit

Seinäjoki (SPM)

Ikäkausikilpailut, vp

Järvenpää (JäVo)

Vapaapainileiri

Järvenpää (JäVo)

Veteraanien MM-kilpailut, vp

6
6
6–7
12–14
13
13
20–28
20–26
27
26

Finlandia Freestyle Cup

19
19
26

Perm, Venäjä

Poikien vp maajoukkueleiri

Hyvinkää

Juntan vapaan väännöt – KISAT PERUTTU Kajaani (KaJu)

8–10
9
15–17
23
23

Tyttöleiri ja kilpailu (kaikille avoin) – PERUTTU Kajaani
Buenos Aires (ARG)
Kemi (KI)

Painin seuraohjaajien koulutuspäivä

Jyväskylä

MM-kilpailut

Budapest (HUN)

Tyttöjen kadetti- ja juniorileiri

2
2

Kankaanpää (KankU)

Janakkala Open, vp

Janakkala (JPI)

Pertsan kultapainit

Sodankylä (LapinV)
Tampere
(Koovee, TaPs ja TaVo)

		

Kotka (PopI)

Myhi-turnaus – ei vielä myönnetty

Ilmajoki (IK)

Arvo Haavisto-turnaus
Tyttöjen maajoukkue- ja haastajaleiri

Aura (AuPs)

		

Tampere (TaVo)

23
23

Seinäjoki (SPM)

Juniorien SM, kr

Huhtikuu 2019

30.11.–2.12.
Kadettien SM-kilpailut, vp

Ikäkausikilpailut – ei vielä myönnetty

Eero Tapio-turnaus – ei vielä myönnetty
		
Haukipudas (HaHe)

Joulukuu 2018

KLL:n mestaruuskilpailut, vp

OP-painit – ei vielä myönnetty

30

Kuortane

Maajoukkueleiri pojat + nuoret, kr

Kuortane

Hyvinkää Open ikäkausipainit, kr – ei vielä myönnetty		
		
Hyvinkää (HyPk)

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

8
8
14–16
15–16

Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun kr)

Kuortane
Helsinki (Haka)

4–10 U23 EM-kilpailut
Novi Sad (SRB)
8–10 Tyttöjen maajoukkueleiri + haastajat
Kuortane
9
TaVo:n ikäkausikilpailut – ei vielä myönnetty		

Aluemestaruuskilpailut, vp

Tampere Cup – SUOMI CUP
		

SM-kilpailut, kr

Keski-Suomen OP-painit – ei vielä myönnetty
		
Vaajakoski (VaaKu)

Marraskuu 2018
3
10
10
10

Tyttöjen maajoukkueleiri + haastajat

Maaliskuu 2019

Kouvola (KoPa)

KankU:n ikäkausipainit, kr

Mannin matsit ja Länsi-Suomen aluemestaruuskilpailut
- ei vielä myönnetty
Peräseinäjoki (PeTo)

Viro

Junior Kare

Laihia (LaihLu)

Suomen ja Viron yhteiset juniorien SM-kilpailut, vp Viro

Kv. Taisto Kangasniemen XXI muistopainit & TUL:n alle
17v. mestaruuskilpailut – ei vielä myönnetty
Tampere (TaPs)

Ylistaro (YKV)

Kemi Cup

OP-painit – ei vielä myönnetty

2

Hyvinkää (HyPk)

Youth Olympic Games

Kouvola (KoPa)
Mänttä-Vilppula
(MäVa)

Helmikuu 2019

Beach Wrestling MM-kilpailut (sen, jun, kad)
		
Sarigerme, Turkki
Luoman Oy Cup, kr

Järvenpää (JäVo)

Oulun kv. ikäkausikilpailut, kr – ei vielä myönnetty
		
Oulu (OP)

Lokakuu 2018
Veteraanien MM-kilpailut, kr

Herman Kare, kr – ei vielä myönnetty

Kuortane

12

Ilmajoki (IK)

5–7
6–7
6
6–7

Loppiaispainit – ei vielä myönnetty

98. Valopainit – ei vielä myönnetty
		

Skopje, Makedoni

OP-turnaus

Tyttöjen maajoukkueleiri

5–7
6
8–14
13
14

Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun) + haastajat Kuortane

19
20
27

Tyttöjen maajoukkueleiri

27

SM-kilpailut, vp

Ikäkausikilpailut, kr – ei vielä myönnetty
EM-kilpailut
Kadettien SM, kr

Vantaa (VaSa)
Bukarest (ROM)
Kokkola (KäTa)

Kokkolan kansalliset junioripainit – ei vielä myönnetty
		
Kokkola (KäTa)

Kuortane
Porvoo (PoWe)
Ilmajoki (IK)
Kuortane

Alavus-painit – ei vielä myönnetty

Kuortane
Alavus (AU)

Kajaanin Juntan junnupainit, kr – ei vielä myönnetty
		
Kajaani (KaJu)

Pori
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Järvenpää (JäVo)

Tapahtumakalenteri 2018–2019
Toukokuu 2019

Lokakuu 2019

4

Uolevi Setälän muistopainit ja Tampere Female Wrestling
Tournament – ei vielä myönnetty
Tampere (Koovee)

5

11
11
17–19
18–19
24–26

VVV Cup, kr – ei vielä myönnetty

8–13 VMM-kilpailut, kr+vp
Tbilisi (GEO)
11–13 Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun) + haastajat, kr

Kultavieska Cup – ei vielä myönnetty
Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun), kr
KLL:n mesturuuskilpailut, kr

Finlandia Freestyle Cup – ei vielä myönnetty
		
Hyvinkää (HyPk)

Vaasa (VVV)
Ylivieska (ViVo)

		

Kuortane

KankU:n ikäkausipainit – ei vielä myönnetty
		
Kankaanpää (KankU)

Vantaa (YTK)

Training camp + arvokisoihin valmistava leiri, tytöt
		
Kuortane

28.10.–3.11.
U23 MM-kilpailut

Kesäkuu 2019
3-9
8

JEM-kilpailut (20v)

28.10.–3.11.
U23 MM-kilpailut

9

15

Finlandia Freestyle Cup – ei vielä myönnetty
		
Järvenpää (JäVo)
Minsk (BLR)

15–17
16.
16
22–24
22–24
30

Helsinki (VV)

29.7.–4.8.
Sofia (BUL)

Sofia (BUL)

10

Av. kans. rantapainikilpailut – ei vielä myönnetty
		
Kärkölä (LaNo)

Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun), kr

Tallinna (EST)
Jyväskylä (JyPÄ)
Kuortane

Syyskuu 2019
30.8.–1.9.
Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun), kr

7
7
13–15
14
14–22
21

Lohi-painit – ei vielä myönnetty

28

Arjessa-turnaus – ei vielä myönnetty

Tapsan painit – ei vielä myönnetty
Tyttöjen maajoukkueleiri + haastajat

Pertsan painit – ei vielä myönnetty

Kuortane
Sodankylä (LapinV)

VVV Cup, vp – ei vielä myönnetty
Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun), kr
Helsinki Open – ei vielä myönnetty
Joulumaapainit – ei vielä myönnetty

Vaasa (VVV)
Kuortane
Helsinki (HPM)
Rovaniemi (LaLu)

7
Arvo Haavisto -turnaus – ei vielä myönnetty Ilmajoki (IK)
13–15 Tyttöjen maajoukkueleiri + haastajat
Kuortane

29.7.–4.8.

12–18 JMM-kilpailut (20v)
17
Av. Rantapainin SM-kilpailut
30.8.–1.9.

Tyttöjen maajoukkueleiri

Joulukuu 2019

Elokuu 2019
KMM-kilpailut (17v)

HWJ 10-vuotta juhlapainit kr, tytöt vp –
ei vielä myönnetty
Jyväskylä (HWJ)

Tampere Cup, vp – ei vielä myönnetty
		
Tampere (Koovee, TaPs ja TaVo)

24–28 Power Week -painileiri
Helsinki (VV)
28
Raimo ”Sumo” Karlssonin muistopainit –

KMM-kilpailut (17v)

Tatabanya (HUN)

9

Faenza (ITA)

Heinäkuu 2019
ei vielä myönnetty

Tatabanya (HUN)

Marraskuu 2019

Pontevedra (ESP)

Veikko Rantanen -turnaus – ei vielä myönnetty
		
Heinola (HI)

17–23 KEM-kilpailut (17v)
21–30 European Games

Kuortane

26

Kuortane
Kotka (PopI)
Muhos (MuVo)
Kuortane

Ikäkausikilpailut, vp – ei vielä myönnetty Vantaa (VaSa)
MM-kilpailut

Ikäkausikilpailut, vp – ei vielä myönnetty
		
Järvenpää (JäVo)
Ilmajoki (IK)
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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

