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Puheenjohtaja

Kevään EM-kisat Vantaalla lähestyvät ja valmiste-
lut kisoihin ovat kuumimmillaan sekä molskilla, että 
molskin ulkopuolella. Kisat käynnistyvät Vantaan 
Trio-Areenalla tiistaina aprillipäivänä naisten ja mies-
ten vapaapainilla. Kreikkalais-roomalaisen mitalit rat-
keavat lauantaina ja sunnuntaina 5.4 ja 6.4. 

Päävalmentaja Juha Lappalainen on Marko Yli-Han-
nukselan ja Ahto Raskan säestämänä kokoamassa 
joukkuetta sekä miesten että naisten vapaapainiin ja 
kreikkalais-roomalaiseen painimuotoon.
Ensimmäinen osa joukkueesta julkistettiin 27.2. 

Krekossa sarjassa 85 kiloa Suomea edustaa Rami Hie-
taniemi ja sarjassa 59 kiloa Jani Haapamäki. Sisäpiirin 
tietojen mukaan viime syksyn MM-viitonen ja vuoden 
2011 MM-pronssimitalisti Rami on leireillä tehnyt ko-
vasti töitä ja ilman loukkaantumisia hän on hyvässä 
iskussa. Rami ottelee sunnuntaina. 

Jani Haapamäelle 59 kiloa merkitsee arvokisoissa 4 ki-
loa vähemmän hikoilua. Jani sarjan 55 kiloa vuoden 
2009 Euroopan mestarina tietää ja tuntee mitä pai-
nonpudotus kovimmillaan merkitsee.  Ensimmäinen 
arvokisa kokonaan uudessa painoluokassa sekoittaa 
varmasti usean maan edustusjoukkueen pakkaa. Us-
kon, että Janille uusi sarja antaa uudet vahvemmat 
lähtökohdat kisassa kohti Rioa. Jani ottelee lauantaina.

Vapaapainissa sarjassa 86 kiloa Suomea edustaa Yh-
dysvaltojen yliopistosarjassa painiva Ville Heino. Ville 
on menestynyt tänä vuonna yliopistosarjassa hyvin ja 
on tähän mennessä voittanut kaikki ottelunsa omas-
sa painoluokassaan. On mahdollista, että Ville on 
ensimmäinen suomalainen painija Yhdysvaltojen yli-
opistosarjan finaalissa maalikuun puolessa välissä. Yli-
opistosarjojen painisäännöt poikkeavat vapaapainin 
säännöistä. Uskon, että virittäytyminen olympiasään-
töihin onnistuu parissa viikossa huhtikuun lakuun 
mennessä ja Ville on vahvin valttimme miesten vapaa-
painin puolella. Ville ottelee perjantaina.

Naisissa Petra Olli edustaa Suomea sarjassa 58 kiloa. 
Helmikuussa Petra sijoittui Venäjällä maailman ko-
vimmaksi naisten FILA-turnaukseksi arvostetussa 
kisassa kolmanneksi voittaen useita naisten arvokisa-

menestyjiä. Kantona kaskessa lopulta oli sarjan japani-
lainen kolminkertainen olympiavoittaja.

Kuten painia hyvin seuraavat asiantuntijat tietävät, 
Petra kolmella perättäisellä nuorten Euroopan mesta-
ruudellaan ja nuorten MM-kisojen pronssimitalillaan 
on yksi lahjakkaimmista eurooppalaisista nuorista 
painijoista, joka pystyy haastamaan Japanin, Kanadan 
ja Yhdysvaltojen naisten ykköset.

Naisten tasolla kovia vastustajia löytyy myös Euroo-
pasta. Erityisesti Ruotsista, Saksasta, Ranskasta, Ve-
näjältä, Ukrainasta, ja Valko-Venäjältä löytyy vahvoja 
EM-kisojen ennakkosuosikkeja. Petra voi siis lähteä 
kisaan haastajan roolissa. Mitali naisten sarjasta olisi 
hieno saavutus vielä nuorten sarjoissa kisaavalle lah-
jakkuudelle. Petra ottelee avajaispäivänä eli tiistaina. 

Loput Suomen joukkueen jäsenet julkistetaan maalis-
kuun puoleen väliin mennessä. Useissa sarjoissa kisa 
edustuspaikasta on edelleen käynnissä

EM-kisat Vantaalla ovat ensimmäiset painin arvokisat, 
joissa otetaan käyttöön uudet painoluokat yhteensä 8 
naisille ja 8 painoluokkaa miehille kreikkalais-rooma-
laisessa ja vapaapainissa. Samoin kisat ovat ensimmäi-
set arvokisat, joissa painitaan ’lopullisen’ muotonsa 
löytäneillä  säännöillä. Uudet säännöt ovat osoittautu-
neet onnistuneiksi. Matolla tapahtuu ja sääntöjen sisäl-
tö on nopeasti omaksuttavissa, vaikka lajin saloihin ei 
aikaisemmin olisikaan ollut mahdollisuutta perehtyä.  

Kisojen järjestelyistä vastaa Ylä-Tikkurilan Kipinä Tui-
ja Lintusen johdolla kisojen pääsihteerin Painiliiton 
Antti Pekkalan säestyksellä. Kokeneen arvokisojen 
järjestäjän vastuulla on luoda hyvin toimivat puitteet.

Myös TV seuraa kisoja päivittäin koko viikon ajan. 
Kisat tarjoavat hyvän mahdollisuuden suomalaisille 
näyttää osaamistaan – niin matolla kuin maton ympä-
rillä.

Nähdään Trio-Areenalla – hyvän ja hyvin järjestetyn 
urheilutapahtuman merkeissä.

Jukka Rauhala

EM-kisat 2014 Vantaalla
 - näytön paikka
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Amerikan eväillä 

EM-MOLSKILLE
Kun Ville Heinon oikean polven eturisti-
side syksyllä 2011 katkesi harjoituksissa, ei 
hän aavistanutkaan, että se toisi vain lisää 
potkua painiuralle. Pakollinen kuuden kuu-
kauden tauko tuli sopivaan kohtaan. Lukio 
oli juuri päättynyt ja oli hyvää aikaa miet-
tiä omia tavoitteita ja tulevaisuutta. Tauon 
aikana vahvistui, että paini on niin tärkeä 
osa elämää, että siihen kannattaa yhä pa-
nostaa.
- Ymmärsin, että huipulle pääsy vapaapai-
nissa Suomessa on liian vaikea tie. Itse en 
usko, että suomalainen opiskelujärjestel-
mä lukion jälkeen sopii yhteen huippu-
urheilun kanssa. Opiskelujen päälle pitäisi 
vielä hankkia rahat vuokraan ja elämiseen 
ja muun muassa ulkomaanleireihin, sillä 
Suomessa ei vapaapainin puolella ole tar-
peeksi harjoitusvastustajia, Heino pohtii. 
- Vanhempani ovat aina avustaneet minua 
valtavasti, mutta jossakin vaiheessa siinäkin 
vain tulee raja vastaan, hän lisää. 
Tammikuussa 2013 Heino muutti opiskele-
maan Yhdysvaltoihin pieneen Buies Creek 
nimiseen kaupunkiin Pohjois-Carolinaan. 
Tavoitteena on valmistua Campbellin yli-
opistosta liikunnan opettajaksi, ja siinä sa-
malla painia maailman huipulla.

Taso on kova
Täysstipendi mahdollistaa sen, että Heino 
saa keskittyä vain ja ainoastaan painiin ja 
opiskeluun. Ammattimaiset puitteet ovat 
yllättäneet. 
- Paini on täällä todella iso juttu. Jokaises-
sa koulussa on vähintään kaksi täyspäi-
väistä ammattivalmentajaa, omat puntti-
valmentajat sekä fysioterapeutit. Kauden 
päätapahtuma NCAA:n kolmen päivän 
lopputurnaus on valtava spektaakkeli, jon-
ka jokainen päivä vetää 15000 katsojaa, ja 
finaalit tulevat suorana televisiosta, Ville 
kuvailee,
Harjoitusvastustajista ei yliopistolla ole pu-
laa. Painiharjoituksia on joka päivä sunnun-
taita lukuun ottamatta.
- Maantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 
koulua on pari tuntia aamupäivästä, jonka 
jälkeen on punttitreeni ja päälle vielä tunti 
koulua. Tiistaisin ja torstaisin on aamutree-
nit ja koulua puoleenpäivään. Iltatreenit 
vedetään joka päivä kello 15.30 alkaen, 
Heino kuvailee normaaliviikkoa. 
Tähän päälle tulevat kisat, joita on pal-
jon. Tämän vuoden puolella on käyty niin 

sanottuja kaksintaisteluja muita kouluja 
vastaan. Marraskuusta helmikuun alkuun 
Heinolle oli kertynyt 21 kisaottelua, ja lähes 
saman verran on vielä tulossa. 
- En kyllä muista koska olisin viimeksi Suo-
messa saanut näin paljon matseja. 
Itse painiharjoitukset noudattelevat samaa 
kaavaa kuin kaikkialla muuallakin. Suurim-
man eron harjoitteluun tuo amerikkalais-
ten oma folkstyle-painityyli. Siinä muun 
muassa mattotilanteet eroavat perinteises-
tä vapaapainista. 
- Muilta osin isoimpia eroja harjoittelussa 
on se, että taistelutilanteita ei harjoitella 
lainkaan,  mutta matsia otetaan sitten taas 
hieman enemmän. 

Asennetta ja kuntoa
Ville Heino sanoo, että harjoitustyyli on 
nostanut kuntoa selvästi. Hän on myös 
pyrkinyt omaksumaan omaan painiinsa 
amerikkalaisten hyökkäävämpää painityy-
liä sekä tietynlaista asennetta. 
- Vaikka jenkkien voitontahto on kova, niin 
häviö pyritään unohtamaan nopeasti. Sen 
jälkeen siirrytään seuraavaan matsiin, ja 
koitetaan vain pitää positiivinen asenne 
yllä, Heino kuvailee. 
Heinon omat pidemmän ajan tavoitteet 
eroavat melko lailla muiden yliopistopai-
nijoiden tavoitteista. Kun Suomessa pikku-
pojat haaveilevat olympiamitalista, haikail-
laan Yhdysvalloissa jotain aivan muuta. 

- Täällä kaikki haluavat olla NCAA:n mes-
tareita folkstylessä. Moni erittäin hyvä pai-
nija ei edes tiedä, miten pisteytys menee 
vapaapainissa. Tämä myös aiheuttaa sen, 
että liian moni hyvä painija lopettaa painin 
yliopiston jälkeen, sillä he eivät halua enää 
aloittaa vapaapainia, Ville toteaa.

Tänä vuonna Ville Heinon ottelut ovat Yh-
dysvalloissa kulkeneet loistavasti. Tammi- 
ja helmikuun alun kuudesta kohtaamisesta 
viisi on päättynyt Heinon voittoon. 
Yliopiston painikauden kovimmat hetket 
ovat edessä, samoin oman kauden tärkein 
tavoite, Vantaan EM-kilpailut. Hyvät otteet 
ja ehjä harjoittelukausi mahdollisti sen, että 
Ville oli ensimmäisten EM-kisoihin nimetty-
jen painijoiden joukossa. 
- Konferenssin mestaruuskisat painitaan 
kahdeksas maaliskuuta, ja sieltä aukeaa 
joka sarjan voittajalle paikka NCAA:n mes-
taruuskilpailuihin. Ne käydään 20.-22. maa-
liskuuta, ja oma tavoitteeni on olla siellä 
mukana. 28. päivä lennän sitten Suomeen, 
ja kuun alussa alkavat EM-kisat. Varsin ta-
pahtumarikas loppukausi on siis tulossa, 
painija myhäilee. 

EM-kisat tähtäimessä

Yhdysvaltain yliopistosarjat ovat tarjonneet Ville Heinolle viime kuukausina hieman 
erilaisia haasteita
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Päävalmentaja Juha Lappalainen on rau-
hallisin mielin EM-kisojen alla. Terävimmät 
syömähampaat niin naisten kuin miesten 
puolella ovat osoittaneet talven turnauk-
sissa ja leireillä hyviä otteita. EM-joukku-
eeseen nimettiin ensimmäiset painijat jo 
helmikuun puolella. 
Miesten kreikkalais-roomalaiseen painiin 
nimettiin Jani Haapamäki (59 kg) ja Rami 
Hietaniemi (85 kg). Naisista nimetyksi tuli 
Petra Olli ja miesten vapaapainiin rapakon 
takana opiskeleva Ville Heino.
– Haapamäen Janilla on ollut otteissa oikea 
tekemisen meininki. Hän haluaa menes-
tyä uudessa sarjassa, vaikka kaverit vähän 
isompia ovatkin. Se huokuu nyt kaikesta 
tekemisestä, Lappalainen kertoo. 
Aiemmin 55 kilon sarjassa vääntäneelle 
tuli sarjanvaihto pakon edessä, kun krekon 
puolella pienimmäksi sarjaksi lätkäistiin 59 

kiloa. Tiukimmin edustuspaikasta kamp-
paili Koovee:n Jussi-Pekka Niemistö.
– Haastaja Jussi-Pekka Niemistöllä on ollut 
myös hyviä otteita mm. Vantaa Cupin voit-
to ja siellä hän voitti tasaisessa ottelussa 
myös Janin. Tanskassa Jani oli taas selkeästi 
parempi. J-P on mukana leirityksessä ja on 
hyvä varamies, Lappalainen pohti sarjan 
valintoja.
85 kilon sarjassa vääntävä Rami Hietaniemi 
on kelpo kunnossa. Juuri sellaisessa, jossa 
pitääkin olla kotikisojen kynnyksellä.
– Ramilla on tiukka ote hommaan ja ”pai-
ninälkä” näkyy otteissa, suunta on oikea, 
Lappalainen toteaa.
Kreikkalais-roomalaisen painin puolella 
loukkaantumiset ovat sekoittaneet valinto-
jen suhteen jatkuvasti. Kun samaan aikaan 
lähdetään arvokisoihin uusilla sarjajaoilla, 
on ilmassa monta kysymysmerkkiä.

– Loukkaantumiset ovat aina turhia ja sen 
takia osa joukkueesta nimetään vasta lä-
hempänä kisoja. Uskon meiltäkin löytyvän 
hyvät edustajat myös näihin uusiin sarjoi-
hin, päävalmentaja vakuuttaa. 
Vuoden ensimmäisissä kansainvälissä tur-
nauksissa ei uusiin 71 ja 80 kilon sarjoihin 
hirvittävää osanottoryntäystä ollut. Helmi-
kuun lopulla Bulgariassa painitussa Dan 
Kolov-turnauksessa riitti nimimiehiä jo näi-
hinkin sarjoihin.
– Kovatasoiset sarjat näistäkin muodostuu. 
Esimerkiksi Unkarin 66 ja 75 kilon sarjan yk-
kösnimet painivat EM-kisoissa näissä hie-
man isommissa sarjoissa ja palaavat MM-
kisoihin takaisin omaan sarjaan. Bulgariassa 
71 kilon sarjassa taas oli mukana Armen 
Vardanyan. Maailmalta löytyy kovia paini-
joita sarjaan kuin sarjaan, Juha Lappalainen 
pohtii.

Päävalmentaja toiveikas

EM-PAINIEN ALLA

Jani Haapamäki on uusien haasteiden edessä, kun sarjaksi vaihtui 59 kiloa.
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Petra Olli on juuri palannut leiriltä Pieta-
rista. Takana on tiivistahtinen kahdeksan 
päivää. Tiukka tahti jatkuu kotimaassa, sillä 
harjoittelun lomassa pitää vielä jaksaa suo-
riutua lukion viimeisistä viikoista. Valkolakki 
on tarkoitus painaa päähän keväällä.
Kun Petra iltamyöhään saapui Venäjältä 
Suomeen, oli jo aamulla oltava virkeänä 
koulussa kokeen kimpussa. Ennen EM-
kisoja Kuortaneen urheilulukiossa opis-
keleva Petra kirjoittaa vielä matematiikan 
ja äidinkielen. Hän myöntää, että lukio on 
mennyt painin ehdoilla. 
- Koulu on kärsinyt hieman painista, mutta 
elämä on valintoja, painija toteaa tyynesti. 
Ulkomaan leirit ovat Petralle kehittymi-
sen kannalta elintärkeitä, sillä Suomesta ei 
enää löydy tarpeeksi kovia naisvastustajia. 
Painiparina kotimaassa toimii useimmiten 
valmentaja Ahto Raska. EM-kisojen alla on 
vielä ainakin yksi leiri Ruotsissa. 

Nilkassa kunnon teippaus
Painikausi on sujunut suunnitelmien mu-
kaan. Leireilyn ohella takana on hyviä kil-
pailuja. Loukkaantumisilta Petra on vältty-
nyt, tosin nilkka uhkaa välillä pyörähtää. 
- Hyvällä teippauksella se ei kuitenkaan 
haittaa treeniä. 
Kolminkertainen junioreiden Euroopan 
mestari ja saman ikäluokan MM-pronssia 
kahdesti voittanut Petra valmistautuu nyt 
toisiin aikuisten arvokisoihin. Vuoden 2012 
EM-kilpailuissa hän sijoittui seitsemänneksi. 
Tällä kertaa tavoite on korkeammalla.
- Minulla ei ole tapana kauheasti huudella 
ennen kisoja, mutta sen sanon, että aion 
taistella täysillä viimeiseen pillin vihellyk-
seen. Matolla annan kaikkeni. 
Arki sujuu kahden treenin päivävauhtia. 
Kuortaneella aamut alkavat vaihtelevasti 
lenkillä, voimaharjoittelulla tai tekniikkat-

reeneillä. Illalla keskitytään painimiseen. 
Keskiviikko ja lauantai ovat hieman kevy-
empiä harjoituspäiviä, ja yksi päivä viikosta 
pyhitetään levolle. Tänä vuonna kisakun-
non aikataulutus poikkeaa totutusta.
- Junnujen arvokisat on käyty kesällä, mut-
ta tällä kertaa kuntopiikki ajoitetaan huhti-
kuun alkuun, Petra selventää. 

Kotiyleisöltä lisää voimaa 
Kotikisat tuovat lisää potkua otteluihin. 
Mielessä on vielä tuoreena vuoden 2012 
Vantaan olympiakarsintaturnaus, jossa Pet-
ra jäi vain yhden ottelun päähän olympia-
paikasta. 
- Oli upeaa painia, kun yleisö kannusti. Se 
antoi selkeästi lisää voimaa ja taistelutah-
toa.
Juuri taistelutahdon hän nimeääkin omaksi 
valttikortikseen eri osa-alueiden tasaisuu-
den ohella. Kehitettävää nuorella painijalla 

Näitä jalkoja ei ole luotu

TANSSIMAAN

Petra Ollin otteita päästään seuraamaan heti EM-kisojen avauspäivänä.
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EM-kisojen maskotti on kisaiskussa, 
vain nimi puuttuu. Keksi leijonalle 
nimi, ja voit voittaa liput EM-kisoihin. 

Kaikista ehdotuksista 
kilpailuorganisaation tuomaristo 
valitsee kolme parasta finaaliin. 
Lopullinen valinta tehdään 
yleisöäänestyksellä. 

Käy antamassa nimiehdotuksesi 
EM-kisojen Facebook-sivuilla:
facebook.com/vantaaec2014 

Ehdota nimeä, tykkää ja jaa, niin 
olet mukana arvonnassa. Kaikkien 
osallistuneiden kesken arvotaan 
kahden hengen VIP-paketti voittajan 
valitsemalle kisapäivälle. VIP-paketti 
sisältää koko päivän liput sekä yhden 
ruokailun. 

Nimiehdotuksia voi antaa 
sunnuntaihin 9.3. asti. 

Osallistu ja voita! 

Keksi maskotille nimi

luonnollisesti on, mutta ennen EM-kisoja 
ehtii tehdä paljon. 
- Harjoittelemme nyt paljon puolustusta, 
sillä sen kautta ne hyökkäyksetkin tapahtu-
vat. Puolustuksen on oltava kunnossa, jos 
aikoo pärjätä, Petra pohtii. 
Painonpudotus alkaa parisen viikkoa en-
nen kisoja. 58 kilon sarjassa painivalle Pet-
ralle se tarkoittaa vajaata viittä kiloa. Petra 

harmittelee ottavansa vedoista aina turhia 
paineita. 
- Ahto on yrittänyt saada minut suhtautu-
maan painonpudotukseen rennommin. 
Silti stressaan sitä, ja tuhlaan siihen liikaa 
energiaa.  Hauskaa pudottaminen ei ole, 
mutta aina olen sarjaani päässyt. 
Kun Petra ei paini, hän viettää mielellään 
aikaa musiikkia kuunnellen. Suomalainen 

iskelmämusiikki uppoaa nuoreen naiseen. 
- Mitkään cheekit eivät  kiinnosta. Kuunte-
len muun muassa Taikakuuta, Kuoppamä-
keä ja Sillanpäätä, hän listaa. 
Vaikka iskelmät ovat lähellä sydäntä, tanssi-
misen hän jättää suosiolle muille. 
- Näitä jalkoja ei ole luotu tanssimaan, Petra 
naurahtaa suunnatessaan painisalille. Sin-
ne nuo jalat tuntuvat sopivan. 

Isot yleisötapahtumat eivät ilman vapaa-
ehtoisia talkoolaisia hoidu. Vantaan EM-
paineihin ehtii vielä talkoilemaan ja sa-
malla saa loistavan näköalan siihen, mitä 
kulissien takana tapahtuu. 
Kisaorganisaatio tarjoaa sinulle ruokailun 
kaksi kertaa päivässä sekä kisapaidan, jos-
ta vieraamme meidät tunnistavat. Ulko-
paikkakuntalaisille majoitusta järjestetään 

Tikkkurilan Urheilupuistossa olevassa ho-
telllissa. Kaikki kisaan osallistuvat henkilöt 
pyritään akkreditoimaan etukäteen Filan 
tietojärjestelmän kautta.
Talkoolaisten yhteyshenkilö YTK:sta tullaan 
nimeämään myöhemmin. Lisätietoja saat 
tässä vaiheessa parhaiten YTK:n Tuijalta  ja 
Antilta Suomen Painiliitosta. Alla ovat yhte-
ystiedot.

Tuija Lintunen, 050 5322788 tai 
tuija.lintunen08@luukku.com
Antti  Pekkala, 050 3450446 tai 
antti.pekkala@painiliitto.net
Talkoolaiseksi ilmoittautuminen hoituu kä-
tevimmin EM-kisojen virallisten nettisivujen 
kautta osoitteessa www.empainit2014.fi

Tule mukaan talkoisiin
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Niko Tattarilla on suuri vastuu. 24-vuotias 
nuorimies vastaa turvallisuudesta painin 
EM-kisoissa huhtikuussa. Nuoresta iästä 
huolimatta hän ei ole asialla ensimmäistä 
kertaa. Vuoden 2012 olympiakarsintatur-
nauksessa Tattarilla oli sama pesti, ja asiat 
sujuivat varsin mallikkaasti. Vielä mallik-
kaammin hän odottaa niiden sujuvan tällä 
kertaa, jäihän olympiakarsinnoista käteen 
runsaasti tietoa ja taitoa.  

Turvallisuuden ydinryhmä kokoontuu 
säännöllisesti pohtimaan ja työstämään 
eri työvaiheita. Turvallisuussuunnitelma ja 
riskianalyysi on laadittu ja yhteistyö viran-
omaisten kanssa hyvällä mallilla. 
– Olympiakarsinnan riskianalyysia hyödyn-
nettiin jonkin verran, mutta lähdin siitä, 
että teemme tälle tapahtumalle ihan omat 
analyysit. Halusin aloittaa niin sanotusti 
puhtaalta pöydältä. Näin varmistamme, 
että kaikki tulee huomioitua. Mikään ta-
pahtuma ei ole ikinä täysin samanlainen, 
vaan aina on joitakin erityspiirteitä, Tattari 
pohtii.
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman pi-

tää olla täysin valmis hyvissä ajoin. 
– Suunnitelmat pitää hyväksyttää viran-
omaisilla. Ne tehdään valmiiksi niin ajoissa, 
että meille jää aikaa huomioida viranomais-
ten mahdollisesti esittämät muutokset. 
Turvallisuus tarkoittaa järjestyksenvalvon-
nan ohella muun muassa paloturvallisuut-
ta ja pelastustoimia. Yhteyttä pidetään 
poliisin ohella pelastuslaitokseen ja terve-
ydenhuoltoon. 

Viestintää tehostetaan 
EM-kisojen järjestyksenvalvonnassa tulee 
työskentelemään noin 50 henkilöä. Kaikilla 
tulee olla voimassaoleva lupa järjestyksen-
valvojana toimimiseen. Vaikka järjestyksen-
valvonta on oma selkeä ryhmänsä, on tär-
keää, että keskustelu eri työryhmien välillä 
pelaa saumattomasti. 
– Siihen haluan kiinnittää tällä kertaa eri-
tyistä huomiota. Se helpottaa kaikkien työ-
tä, eikä tule niitä ”kukahan toikin on ja miksi 
se tulee tänne sotkemaan mun hommat” 
– tilanteita, Niko Tattari naurahtaa.
Viestintä takaa myös sen, että kaikki pys-
tyvät toimimaan viranomaissäännösten 

mukaan. Toiminta on huomattavasti jou-
hevampaa, kun jokainen osa-alue otetaan 
jo turvallisuussuunnitelmassa huomioon. 
Tattari haluaa työryhmänsä toiminnan ole-
van mahdollisimman näkymätöntä.
– Totuus on nimittäin se, että kun turval-
lisuus on hyvin hoidettu, se ei näy paljon-
kaan ihmisille. 

Kansainvälisyys on haaste
Kisan kansainvälisyys asettaa omat haas-
teensa turvajärjestelyille.  Koska tapahtu-
maan osallistuu valtava määrä ihmisiä eri 
maista ja kulttuureista, on myös siihen kiin-
nitettävä huomioita. Ihmisten on saatava 
tieto sillä kielellä, jota he ymmärtävät.  
– Ryhmässämme on onneksi hyvin kielitai-
toista ja eri kulttuureja ymmärtävää henki-
lökuntaa. Se on tärkeää. 
Kisapaikkana jääurheilulle suunniteltu Trio 
Areena on ihan omanlaisensa ympäristö.  
Siellä ei ole varsinaisia sisääntuloportteja 
eikä katsomoita ole lohkottu. 
– Toisaalta taas painissa ei ole sellaista fa-
nikulttuuria kuin jalkapallossa, mikä edel-
lyttäisi eri ryhmien erottamista toistaan, 
Tattari pohtii. 
– Me rakennamme toimintamme ole-
massa olevien rakenteellisten ratkaisujen 
mukaan.  Hyvin tärkeää on esimerkiksi 
ennakolta tietää, mitä virtaa pitkin yleisö 
ja urheilijat liikkuvat. Tässä, kuten mones-
sa muussakin osa-alueessa, me luotamme 
yhteistoimintaan Tikkurilan Urheilupuiston 
kanssa. Heillä on kiinteistöstä se paras tieto. 

Teksti: Mari Mäkinen

HYVIN HOIDETTU 
TURVALLISUUS EI NÄY

Tasavallan presidenttiä 
varten oma reservi

EM-painien turvallisuuspäällikkö Niko Tat-
tari ei usko, että kilpailun suojelijana toi-
mivan tasavallan presidentin mahdollinen 
paikalle saapuminen aiheuttaisi ongelmia. 
Presidentin oma turvallisuusvartiosto huo-
lehtii presidentin turvallisuudesta. 
– Me pidämme oman palettimme kunnos-
sa, emmekä sotkeudu tasavallan presiden-
tin turvajärjestelyihin muuta kuin pyydet-
täessä. Sen verran meillä on reserviä, että 
pystymme totta kai myös siinä tarvittaessa 
avustamaan, Tattari kertoo. 

Katsomoon saapuvat arvovieraat on 
huomioitava turvallisuussuunnitel-
missa. Vantaan olympiakarsintoja oli 
seuraamassa presidentti Tarja Halonen.
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PAININ EUROOPAN MESTARUUSKILPAILUT 2014

Kisojen aikataulu ja painoluokat:

- Tiistai 1.4.: vapaapaini 65 ja 97 kg, naiset 48 ja 58 kg
- Keskiviikko 2.4.: vapaapaini 57 ja 61 kg, naiset 53 ja 60 kg
- Torstai 3.4.: vapaapaini 74 ja 125 kg, naiset 55 ja 69 kg
- Perjantai 4.4.: vapaapaini 70 ja 86 kg, naiset 63 ja 75 kg
- Lauantai 5.4.: kreikkalais-roomalainen 59, 66, 98 ja 130 kg
- Sunnuntai 6.4.: kreikkalais-roomalainen 71, 75, 80 ja 85 kg

Päiväohjelma:

Tiistai 1.4.

o Aamupäiväpainit alkaen klo 10
o Avajaiset klo 18.30
o Finaalit klo 19-21

Keskiviikko 2.4 - Sunnuntai 6.4.

o Aamupäiväpainit alkaen klo 10
o Finaalit klo 18-20

Hanki pääsylippusi ennakkoon osoitteesta www.lippu.fi

EM-kisojen kotisivut: www.empainit2014.fi
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Painia varten tarvitsee kaverin, mutta jos 
kisata meinataan, niin matolla pitää olla 
myös tuomari. Sääntö- ja kilpailuvaliokunta 
on ottanut käyttöön tukun uusia linjauksia, 
joilla tuomaritilannetta lähdetään paranta-
maan. Kansallisten tuomareiden suuntaan 
merkittävin porkkana on mahdollisuus 
päästä tuomitsemaan KLL- ja SM-kisoja, 
mikäli taidot ja aktiivisuus riittävät.
-Jatkossa yli 15 kilpailua vuoden aikana 
tuominneista tuomareista valitaan tuoma-
rit KLL- ja SM-kisoihin. Siinä on kuitenkin jo 
vuoden aikana tuomarille tullut 15 tuoma-
rikoulutustilaisuutta ja runsaasti vihelletty-
jä otteluita. Ja rutiinia tarvitaan, sääntö- ja 
kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja Ilmo 
Pilli painottaa.
Jatkossa huomioidaan entistä paremmin 
myös alueillaan aktiivisesti tuomitsevat 
SM-tasoiset tuomarit. Alueelliset tuomari-
kouluttajat nimeävät alueiltaan omat eh-
dokkaansa listalle, josta arvokisoihin tuo-
marit nimetään.

Tuplamaksua suositellaan
Sääntö- ja kilpailuvaliokunta suosittaa kil-
pailujen järjestäjille, että järjestäjät ottavat 
kaksinkertaisen osallistumismaksun, mikäli 
kisoihin painijoita lähettävällä seuralla ei 
ole mukana kisoihin tuomaria. ”Ylimääräi-

nen” osallistumismaksu kohdennetaan ki-
soissa olevien tuomarien kulukorvauksiin. 
Suositus ei koske SM-, KLL- ja FILA-kisoja, 
joihin tuomarit nimetään.
-Valiokunnalle on tullut vuosien saatos-
sa erilaisia esityksiä tuomariaktiivisuuden 
nostamiseksi. Yksi suosituimmista on ollut 
se, että tuomareille ruvetaan maksamaan. 
Mutta kuka maksaa ne palkkiot? Tässä 
vaihtoehdossa tarjoamme vähän keppiä ja 
porkkanaa. Meillä on valitettavasti sellaisia 
seuroja, jotka kulkevat isolla porukalla ki-
soissa, mutta eivät tuo tuomaria mukaan, 
Pilli toteaa.
Ihannetilanteessa mattoa kohden on nel-
jä tuomaria, jolloin yksi tuomareista on 
lepovuorossa muiden hoitaessa hommat. 
Tuomareiden vireystila säilyy hyvänä, eikä 
kilpailuja tarvitse suotta venyttää turhien 
taukojen takia. Todellisuus on kuitenkin 
kaukana tästä. Esimerkiksi helmikuun alus-
sa Popinniemen Iskun kisoissa kolmella 
matolla oli 157 painijaa 27 seurasta. Tuo-
mareita kisoissa oli vain kuusi.
-Kun tuomitaan otteluita kahdella tuo-
marilla, niin siinä on jo urheilijan oikeus-
turvakin kyseessä. Jos tuomarit näkevät 
tilanteen eri tavalla, niin kuka ratkaisee 
miten tilanne tuomitaan, kysyy Pilli täysin 
aiheellisesti.

Seurojen herättelyä
Sääntö- ja kilpailuvaliokunta ei halua läh-
teä rahastamaan tuomarittomia seuroja 
millään tavalla, vaan suosituksessa on kyse 
heräteiskusta. Tuomaritoiminta on tärkeä 
osa painia.
- Seurojen pitää tajuta, että tuomaritoimin-
ta on yksi osa painia. Minne seuran painijat 
menevät, niin sinne menevät myös seuran 
tuomarit. Tuomarien riittävyydestä huoleh-
timinen on koko painikentän yhteinen asia, 
Ilmo Pilli korostaa.
Painiliitto ei jätä seuroja kärvistelemään 
yksin tuomaripulan kanssa. Alueelliset tuo-
marikouluttajat ovat nopealla ja joustavalla 
aikataululla valmiita kouluttamaan uusia 
tuomareita, jotta lisää aktiivisia viheltäjiä 
molskeille saadaan ja mikään seura ei jää 
ilman tuomaria.
-Seuran oma tuomari tuo myös lisää sään-
tötietoa seuran painijoille ja huoltajille. 
Säännöt ovat samat, mutta tulkinnat voivat 
olla erilaisia. Nämä asiat käydään läpi tuo-
marikokouksissa ja tätä kautta tieto leviää, 
Pilli painottaa.
Aloittelevalla tuomarilla kynnys lähteä ma-
tolle viheltämään on monta kertaa turhan 
korkea. Painiväki kun on kohtuullisen kär-
kästä huomauttamaan ja huutamaan. Lii-
ankin kärkästä. 
-Kaikkien osapuolten pitää tukea ja kan-
nustaa uutta tuomaria. Harjoittelemalla 
siihen hommaan oppii. Suuri merkitys on 
myös kokeneemmilla tuomareilla. Kun 
tuomareita on kisoissa tarpeeksi, niin silloin 
tuomarikouluttaja tai kokeneempi tuomari 
voi auttaa ja neuvoa esimerkiksi ottelupöy-
täkirjojen täyttämisessä, Pilli huomauttaa. 
Nuoria kaivataan
Painituomarin ura tarjoaa monelle nuorelle 
mahdollisuuden pysyä upean lajin parissa 
vielä oman kilpailu-uran jälkeen. Tuomari-
kortin voi saada jo 15 vuoden iässä. Yleensä 
tuomarikurssi koostuu päivän teoriakoulu-
tuksesta ja sen jälkeen tehtävästä käytän-
nön harjoituksesta esimerkiksi kuukausi- 
tai aluepainien yhteydessä.
-Painitausta helpottaa aloitusta, mutta ei 
ole se ole välttämätön. Ja kukaan ei ole 
valmis tuomari aloittaessaan, vaan se vaatii 
opettelua. Salikisat, kuukausipainit ja alue-
kisat ovat parhaita paikkoja harjoitella. Ja 
ottelujen viheltämistä voi treenata kotisalil-
la harjoituksissa, kokenut tuomari vinkkaa.
Kansallisella tasolla tuomarikortti lähtee 
III luokasta, josta askel kerrallaan edetään 

TUOMARIPULAAN 
tarjolla uusia lääkkeitä

Ilman painituomareita ei kilpailuja saada vietyä läpi. 
Petteri Syväterä ahkeroi viime vuonna 15 kisassa.
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Mika Vuori on painituomaririntamalla vuo-
den 2013 Työn Sankari. Porvoon painijuristi 
vihelsi vuoden aikana peräti 44 kisassa! Tuo-
ta määrää ei saa kasaan SM- ja FILA-kisoilla, 
joten suomalaiset ikäkausipainit ja nappuloi-
den väännöt ovat tulleet tutuksi. 
– Minkä takia en kävisi pienissä painikisoissa? 
Ne ovat painin kannalta ihan yhtä tärkeitä 
kuin SM-kisat. Valitettavasti olen huomannut, 
että moni ahkera kansallisen tason tuomari 
on vähentänyt kisoissa käyntiä sen jälkeen, 
kun on FILA-kortti hankittu. Ja kuitenkin siellä 
lasten kisoissa tuomaripula on kaikkein suu-
rin, Vuori ihmettelee.

Kortti ennen mopoa
Mika hankki painituomarikortin vuonna 1979, 
jolloin ikää mittarissa oli vasta 13 vuotta. Nuo-
resta iästään huolimatta Mikalla oli tiedossa 
osallistuminen seuraavana vuonna miesten 
SM-paineihin, joten kortti piti hankkia.
– Siihen aikaan oli olemassa sääntö, että voi-
dakseen osallistua miesten SM-kisoihin pitää 
painijalla olla tuomarikortti. Niinpä menin 
kurssille ja sain III luokan arvostelutuomari-
kortin, Mika muistelee.
Ja kun kortti oli hankittu, niin sitä käytettiin. 
Pienenemmissä kisoissa alkuun ja sieltä askel 
kerrallaan kohti isompia kekkereitä. Vaikka 
oma ura kansallisella tasolla jatkui kohtuul-
lisen pitkään, niin omat matsit painittuaan 
Mika vaihtoi päälle tuomarikamppeet. 
Kansainvälisen tuomarikortin Mika Vuori sai 
vuonna 2000. Samoihin aikoihin mies lähti 
mukaan Porvoon kunnallispolitiikkaan, joka 
osaltaan rajoitti tuomarihommiin osallistu-
mista. Täyteen höyryyn homma pääsi sen jäl-
keen, kun hänet valittiin Porvoon kaupungin 
omistuksessa olevan vuokrataloyhtiön toimi-
tusjohtajaksi ja mies joutui vaalikelvottoma-
na vetäytymään kunnallispolitiikan ytimestä.
Painikisoissa Mika on isoksi mieheksi usko-
mattoman huomaamaton. Kokenut paini-
mies antaa painijoiden olla pääosassa, eikä 
alleviivaa omaa rooliaan tuomarina. Taidot on 
huomattu myös Suomen rajojen ulkopuolel-
la, sillä vuodenvaihteesta lähtien on taskussa 
ollut tuomarikortti, jossa on teksti FILA II.

Palkkioilla nuoria mukaan
Pitkän linjan painimiehenä ja aktiivisena taus-
tavaikuttajana Vuorella on hyvä käsitys pai-
nimolskien tuomaritilanteesta. Seuratyöstä 
kokemusta on painivalmentajana ja nykyisin 
Porvoon Weikkojen puheenjohtajan ominai-
suudessa. 
– Tuomaripula on tosi asia. Painikilpailut ovat 
seuroille varainhankintatoimintaa ja tuoma-
rikulut pitäisi sisällyttää normaaliksi meno-
eräksi kisoissa. Nyt kolmen maton kisoihin 
voi pahimmillaan tulla vain 5-6 tuomaria. Jos 
kisajärjestäjä lupaisi tuomaripalkkioina 200 
euroa/matto, niin kyllä näitä 15-vuotiaita poi-
kia rupeaisi tuomarihommat kiinnostamaan. 
Salibandyssa kolmen ottelun viheltäminen 
lauantaina tuo nuorille pojille 150 euroa kä-
teen. Meillä saa pullakahvit, Vuori kritisoi.
Valiokunnan suositusta tuplamaksuista tuo-
marittomalle seuralle Vuori hieman epäilee. 
– Lähtevätkö kaikki seurat siihen mukaan. Mi-
ten suositusta sitten kentällä noudatetaan? 
Alkaako osa isoista seuroista kiristämään sillä, 
ettei me tulla jos ei päästä samalla hinnalla 
muiden kanssa. Minusta parempi olisi se ki-
sajärjestäjien suoraan maksama 200 euroa/
matto.
Sääntö- ja kilpailuvaliokunnan linjausta siitä, 

että tuomarilla on oltava 15 kisaa vuodessa 
voidakseen tulla SM-kisoihin nimetyksi Vuori 
pitää erittäin hyvänä.
– Ei se rutiini säily muutamalla kisalla vuo-
dessa. Jos meinaa pysyä molskilla painijoiden 
vauhdissa mukana, niin kilpailuja on oltava. 
Tämä 15 kisaakin on lopulta aika vähän. Toi-
saalta korkeimmilla tuomareilla tulee pitkiä 
viikon mittaisia ulkomaan kisoja, joten heillä 
ei voi olla noin paljoa kisoja. Mutta kyllä ta-
vallisen tuomarin pitää vähintään tuo määrä 
kisoja pystyä käymään oman ammattitaidon 
säilyttämiseksi, Vuori arvioi.
Painituomaritoiminta on tärkeä osa painityö-
tä. Tuon tärkeyden pitäisi Vuoren mielestä 
näkyä myös seuraluokittelussa. 
– Tehdään Painiliiton sääntöihin radikaali 
muutos. Jos seuralla on aktiivinen tuomari, 
joka käy vuodessa yli 20 kisaa, niin annetaan 
siitä seuralle 10–20 seuratoimintapistettä. 
Nyt aktiivinen tuomari tuo saman verran toi-
mintapisteitä kuin ensimmäisen kisalisenssin 
lunastanut kuusivuotias painijan alku, Vuori 
ehdottaa.

Teksti: Pekka Moliis
kuva: Porvoon Weikot

Mika Vuori

AHKEROI MOLSKILLA

kansalliseen E-luokkaan. Sen jälkeen onkin 
edessä kansainvälisen tuomarikortin han-
kinta, mikäli ikä ja taidot riittävät. 
Valiokunta muistuttaa uusissa ohjeissaan, 
ettei kerran saavutettu kansallinen tuoma-
rikortti säily välttämättä kuolemaan saakka 
pelkästään tuomarilisenssin maksamalla. 
Mikäli kisoja kertyy kansallisen tason tuo-
marilla alle 10, niin valiokunta voi harkita 

luokan pudottamista.
Kokonaan korttia ei maksut maksaneelta 
voida peruuttaa, mutta teoriassa kansal-
lisesta E-luokasta voi pudota muutaman 
vuoden kuluessa III-luokan tuomariksi, mi-
käli kisat jäävät. 
-Tämä on ollut ennenkin mahdollista, mut-
ta sitä ei ole juuri tehty. Aktiivisesti kilpailui-
hin osallistuminen takaa sen, että tuoma-

reilla on riittävä tietämys nykysäännöistä 
ja oikea tuntemus lajiin. Painituomarinakin 
joutuu harjoittelemaan ja pitämään taitoja 
yllä, valiokunnan puheenjohtaja Ilmo Pilli 
korostaa.

Teksti: Pekka Moliis
kuva: Petri Teräväinen



Puuveneiden ja kajakkien valmistus & korjaus
Pohjanpellonkatu, 20780 Kaarina

0400 952 433
www.kastellmarine.com

Ähtärin Talopalvelu Ky
Liesjärventie 304, 63700 Ähtäri

0400 262 729

Kari Saarikoski
Kaivinkonetyöt, lanaus ja lumenauraus, 
kantojen jyrsintä, ongelmapuiden kaato
Lassoontie 498, 61170 Sääskiniemi

0400 162 469

Lehtimäentie 801, 63700 Ähtäri
0400 616 324

www.viinikankone.fi

Hernesniemen Lastaus Oy 
Nykäläntie 22 A, LAPPAJÄRVI 

puh. 040 551 9438

Maalausurakointi 
Koivisto Ismo 

Palterintie 1 as 11, Kauhajoki 
puh. 040 066 1163

Keskustie 22, 61100 Peräseinäjoki
Puh. (06) 4174 318, 4174 328

Lahden 
Tuotelaitehuolto Oy

- nostovälineiden tarkastus ja huolto
l raksit l tarraimet l taljat l sähkötaljat

Rinnetie 7, 15880 Hollola
Puh. 050 5175 891

Itsekulkeva henkilönostin

LEGUAN LIFTS
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi 
(03) 347 6400  

www.leguanlifts.com

RM-KESKUS
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Junioripainijat ovat tänäkin vuonna läh-
teneet innolla mukaan kiertämään Suomi 
Cupia. Tarjolla on kaivattuja kilpamatseja ja 
rahakin nuorille miehille kelpaa.
-Jokaiseen osakilpailuun olen tänä vuonna 
osallistunut ja ajatuksena on kiertää niitä 
mahdollisimman paljon, elleivät ne mene 
päällekkäin tärkeämpien kisojen kanssa. 
Viime vuonnakin sain pienen stipendin, 
vaikken kovin paljon kisoissa käynyt, joten 
nyt ajattelin panostaa kunnolla, Suomi Cu-
pin yhteispisteissä kolmen osakilpailun jäl-
keen oleva Antti Mäkinen kertoo. 
Ylä-Tikkurilan Kipinää edustava Mäkinen 
harjoittelee Tikkurilassa nuorten olympia-
valmentaja Ari Härkäsen ryhmässä. Kova 
työ on tuottamassa tulosta ja edistystä on 
viime aikoina tapahtunut selvästi.  Viimeis-
tä vuottaan junioreissa kisaava Mäkinen 
tähtää tosissaan nuorten arvokisoihin.
Helppoa edustuspaikan ottaminen ei 84 
kilon sarjassa tule olemaan. Kovin kanto 
kaskessa lienee Kooveen Joona Larmila.
-SM-kisoista pitää saada ensin paikka PM-
kisoihin ja sieltä sitten kesän arvokisoihin. 
Minulla on painot sarjaan siinä 90 kilon 
tietämissä, joten muutaman kilon joutuu 
pudottamaan, Antti tuumaa.
Keväällä päättyy lukio ja sen jälkeen onkin 
vuorossa varusmiespalvelus Santahami-
naan siirtyvässä Urheilukoulussa. 
-Paperit Urheilukouluun on laitettu ve-
tämään. Meitä tulee sinne ilmeisesti aika 
hyvä porukka yhtä aikaa, arvioi Mäkinen.

Antti Mäkinen 

CUPIN KÄRJESSÄ

sija nimi seura  HK - FILA Manni TUL av. yht
1. Antti Mäkinen YTK jun 7 5 4 16 
2. Lari Hirvi Haka  10  5 15 
3.  Tuomas Lahti YTK  6 4 5 15 
4.  Rami Syrjä SPM jun 10 3  13 
5. Elias Kuosmanen  JäVo jun 12   12 
5. Henri Välimäki TeRi  12   12 
7.  Jonne Ukkola HaHe  8 3 1 12 
8.  Niko Ohukainen OP  7 5  12 
9.  Marko Kivimäki IK  10   10 
10. Jere Heino PPM jun 9   9 
11. Sebastian Huovinen  Haka   4 5 9 
12. Juuso Huovinen Haka  8   8 
12. Jussi-Pekka Niemistö Koovee  8   8 
12. Jumaa Zakole OP  8   8 
15. Roni Purolainen Koovee jun. 7 1  8 
16.  Markus Jaakkola LA jun 4  4 8 
17. Miika Lähdesmäki IK jun  4 4 8 
18. Toufan Ahmadi VaaTo jun 3 4  7 
19. Vili Ropponen IK jun 3 3 1 7 
20. Makwan Amirkhani VaaTo  1 5  6 
20. Tero Halmesmäki HyPK jun 1 5  6 
20. Toni Puukari ÄH   1 5 6 
20. Akseli Yli-Hannuksela IK jun  1 5 6 

 Seurat 3/12 osakisan jälkeen 
   
1 Ilmajoen Kisailijat   16 20 19 55 
2 Helsingin Haka   18  4 11 33 
3 Ylä-Tikkurilan Kipinä   13 9 9 31 
4 Oulun Pyrintö   17 13  30 
5 Haukiputaan Heitto   11 12 1 24 
6 Koovee   16 1  17 
7 Vaasan Toverit   5 10  15 
8 Järvenpään Voimalijat   14   14

Puuveneiden ja kajakkien valmistus & korjaus
Pohjanpellonkatu, 20780 Kaarina

0400 952 433
www.kastellmarine.com

Ähtärin Talopalvelu Ky
Liesjärventie 304, 63700 Ähtäri

0400 262 729

Kari Saarikoski
Kaivinkonetyöt, lanaus ja lumenauraus, 
kantojen jyrsintä, ongelmapuiden kaato
Lassoontie 498, 61170 Sääskiniemi

0400 162 469

Lehtimäentie 801, 63700 Ähtäri
0400 616 324

www.viinikankone.fi

Hernesniemen Lastaus Oy 
Nykäläntie 22 A, LAPPAJÄRVI 

puh. 040 551 9438

Maalausurakointi 
Koivisto Ismo 

Palterintie 1 as 11, Kauhajoki 
puh. 040 066 1163

Keskustie 22, 61100 Peräseinäjoki
Puh. (06) 4174 318, 4174 328

Lahden 
Tuotelaitehuolto Oy

- nostovälineiden tarkastus ja huolto
l raksit l tarraimet l taljat l sähkötaljat

Rinnetie 7, 15880 Hollola
Puh. 050 5175 891

Itsekulkeva henkilönostin

LEGUAN LIFTS
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi 
(03) 347 6400  

www.leguanlifts.com

RM-KESKUS
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Kuinka moni on käynyt painikisoissa Uu-
majassa? Nykyjunioreista harva, mutta 
vielä 90-luvun alussa Vaasan-laivat kuljetti 
painijoita Pohjanlahden yli säännöllisesti. 
EU:n myötä laivaliikenne tyrehtyi hintojen 
nousuun ja tax free -kaupan loppumiseen. 
Samoin kävi Pohjanlahden painiyhteistyöl-
le. Nyt pohjalaiset painiseurat ovat jälleen 
haastaneet ruotsalaiset, joiden kisakunto 
käytiin mittaamassa 15. helmikuuta. 

Kun Vaasasta Uumajaan liikennöivä Wasali-
ne sai lippujen hinnat siedettävälle tasolle, 
aloimme Pohjanmaalla heti etsiä Ruotsin 
kilpailukalenterista sopivaa kisaa. Sellai-
nen löytyi helposti. Uumajan painiseuran 
järjestämä Norrländska Elitbrottningarna 
vastaa osapuilleen Pohjois-Ruotsin mesta-
ruuskisoja. Norlannin alueella tarkoitetaan 
Pohjois-Ruotsia, joka kattaa käytännössä 
puolet koko maan pinta-alasta. Olimme 
kisassa jo vuosi sitten, ja kokemukset oli-
vat erittäin positiivisia. Ruotsalaiset olivat 
vieraanvaraisia ja järjestelyt pelasivat moit-
teettomasti. Laivalippuihin ja majoitukseen 
saimme mukavat ryhmäalennukset.

Tämän vuoden kisaan osallistui lähes 300 
painijaa, myös muutama norjalainen. Suo-
malaisia painijoita oli mukana 11 seurasta 
reilu 50 ja tuomareita 4. Haukiputaan Heit-
to saapui tyylilleen uskollisena kisapaikalle 
maata pitkin, kun me muut matkasimme 
laivalla. Kisajärjestelyt pelasivat jälleen hie-
nosti. Ainoastaan sataman ja kisapaikan 
välisistä kuljetuksia täytyy moittia. Jou-

duimme aina odottelemaan, sillä järjestäjät 
hoitivat kyydit pikkuautoilla bussin sijaan.

Kisa oli tasoltaan juuri sopiva meille suoma-
laisille. Etenkin Ruotsin knattarna-ikäluokka 
on vallan mainio meidän painikouluikäisil-
le nassikoillemme. Vanhemmatkin painijat 
saivat kisasta hyviä otteluita. Vaikka suoma-
laiset miespainijat voittivat Uumajassa pe-
räti viisi sarjaa, niin jokainen joutui kuiten-
kin painimaan tosissaan voittonsa eteen. 
Kisassa saatiin yhteensä 16 suomalaista sar-
javoittajaa. Ruotsissa vähän hämmästeltiin 
suomalaisten painijoiden osaamista. 

Pohjois-Ruotsin painin puuhaihmiset ha-
luaisivat enemmän yhteistyötä Pohjan-
lahden yli. Viikko Uumajan kisan jälkeen 
heiltä tulikin jo muutama painija Ilmajoelle 
Myhi-turnaukseen. Kilpailutoiminnan lisäk-
si olemme alustavasti puhuneet yhteisistä 
leireistä. Pohjois-Ruotsissa on paljon innos-
tusta. Osaavia tyttöpainijoita löytyy joka 
seurasta ja mukaan mahtuu myös muuta-
ma lupaava poikapainija. 

Teksti: Harri Vallin     
Kuvat: Sven Thunéll, www.fejstime.se

PAINIMATKA UUMAJAAN

Ilmajoen Kisailijoiden Santeri Korpela heitteli takavyöstä nuorten sarjan 46 kg voittajaksi

Helsingin painituomarikerho piti vuosiko-
kouksensa Helsingin Kisahallissa 5.2, jossa 
valittiin kerholle toimihenkilöt ja hyväksyt-
tiin mm. toimintasuunnitelma juhlavuo-
delle 2014. Kuluvan vuoden haasteena 
ovat kerhon juhlavuosi ja valtakunnalliset 
tuomaripäivät, jotka aiheuttavat useita toi-
menpiteitä uudelle johtokunnalle.
Vuosikokouksessa päätettiin, että 80-vuo-
tisjuhla järjestetään valtakunnallisen tuo-
maripäivän yhteydessä 17.8 Järvenpäässä. 
Lisäksi päätettiin pyytää Kari Simosta kir-
joittamaan historiikin jatko-osa viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden toiminnasta. 

Yhdistyksen edellinen historiikki on tehty 
1994, siis 60-vuotisjuhlaan.
Kerhon vuosikokouksessa hyväksytyssä 
toimintasuunnitelmassa asetettiin tavoit-
teeksi toiminnan aktivoiminen sekä perin-
teisten kerhon pyttyjen jakamisen jatkami-
nen alueella pidettävissä kilpailuissa.  Pari 
kertaa vuodessa kokousten yhteydessä tul-
laan järjestämään saunailta, joissa vuosiko-
kouksessa kaavailtiin mm. tuomarikilpailun 
järjestämistä. 

Mika Vuori
puheenjohtaja

Kerhon toimihenkilöt:

JOHTOKUNTA
Mika Vuori, pj
Eero Tynninen, vpj
Kari Simonen, siht
Pauli Myllylä, rah.hoit
Kalle Uotinen, jäsen

Varajäsenet: 
Jarkko Myllylä ja Tero Luostarinen

Helsingin painituomarikerho juhlii ja isännöi

Mat�asi 
       varrel�a...

www.HHnet.fi

020 7199 940 
www.stokvistapes.fi

Tehtaantie 1
03100 Nummela

Suupohjan Teollisuusautomaatio Oy
Punninportti 1, 64350 Karijoki

 Vaihde +358 2 0720 9020

Yrjönkatu 20-22 D 55, 40100 Jyväskylä
Pekka Salomaa 0400 665 172

www.fimpec.fi
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Vuosikymmenten tauon jälkeen molski lä-
jähtelee nyt myös Kokkolassa. Tai jos ihan 
tarkkoja ollaan, niin Kälviällä, joka tosin 
kuntaliitosten myötä tänä päivänä on osa 
Kokkolaa. Kälviällä paini oli telakalla yli 60 
vuotta.
Maaliskuussa 2012 käynnistettiin painitoi-
minta Kälviän Tarmossa ja ensimmäiset 
pari vuotta ovat osoittaneet, että painille 
on tilausta Keski-Pohjanmaalla. Homman 
käynnistymisen takana on Lapin Veikoissa 
painioppinsa saanut Jouko Salmela.
– Minun varsinainen oma laji oli lentopal-
lo, jossa olin myös valmentajana 10 vuotta. 
Sen jälkeen meni 10 vuotta yleisurheilussa, 
kun omat tytöt sitä harrastivat. Kun tytöt 
lopettivat tuli tyhjiö ja siinä sattui Rinta-
kummun Juhani soittelemaan, että lähde 
vetämään painihommaa Kälviällä. Juhanin 
kanssa oli jo aiemmin ollut puhetta siitä, 
että Kälviän ja Kokkolan seutu voisi olla 

hyvää maaperää painin kannalta, Salmela 
muistelee.
Yksin Jouko ei ollut valmis painitoimintaa 
käynnistämään, mutta kun kaveriksi löy-
tyi Vieskan Voimassa painioppinsa saanut 
Petri Timlin, niin oli aika lähestyä tulevaa 
painiseuraa. 
– Olimme Kälviän Tarmoon yhteydessä ja 
kerroin, että olemme valmiita aloittamaan 
painitoiminnan, mikäli seura investoi meil-
le painimaton. Ensimmäisen puoli vuotta 
jouduimme aina kokoamaan maton isoon 
liikuntasaliin. Sen jälkeen järjestyi Kälviän 
liikuntahallista iso luokkatila, jonne seuran 
kahdeksan metriä kanttiinsa oleva paini-
matto mahtuu, Salmela kertoo.

Laajaa toimintaa
 Vaikka Kälviän Tarmon painitoiminnalla on 
tällä erää ikää vain kaksi vuotta, niin monet 
vanhemmat seurat voivat ottaa mallia seu-

ran toiminnasta. Yli 50 lasta harjoittelee vii-
koittain neljässä eri ryhmässä. Ja tasaiseen 
tahtiin homma kasvaa koko ajan.
– Painilla oli pitkään ollut tilausta tällä seu-
dulla ja Kokkola tuossa vieressä on erittäin 
potentiaalinen alue saada painijoita.  Me 
vedetään Petrin kanssa vain kilpapainijoita, 
jonka lisäksi minulla on kuntopainiryhmä 
kerran viikossa. Kaikilla kolmella muulla 
ryhmällä on omat vetäjänsä. Ryhmässä on 
aina kaksi vetäjää ja he ovat kaikki VOK-
koulutuksessa. Ensi syksynä kun pääsem-
me aloittamaan nallepainin, niin sitten 
meillä on tarjontaa joka ikäryhmään, Sal-
mela kaavailee.
Yhteistyö emäseura Kälviän Tarmon kanssa 
sujuu mallikkaasti. Painiseuroista eniten on 
yhteistyötä tehty Vieskan Voiman kanssa, 
mutta ovet ovat avoinna muihinkin suun-
tiin. 
– Kälviän Tarmo on hyvä yleisseura, jossa 

Tarmokasta painia

 KÄLVIÄLLÄ

Sampo Lahti hakee vyörytysotetta Oliver Pietilästä.
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Kälviän Tarmon painitoiminnan käynnis-
tänyt Jouko Salmela on Lapin Veikkojen 
kasvatti. Ja nimenomaan sieltä varuskun-
nan puolelta, eikä Sodankylän kirkonkylän 
porukkaa. Aikoinaanhan saman seuran 
painijat väänsivät kahdella eri salilla ja kisa 
porukoiden välillä oli toisinaan melkoinen. 
Joukon isä Kauko Salmela veti varuskun-
nan suunnalla painihommia ja sinne men-
väti pojat isänsä perässä. Painiverta virtaa 
suvussa enemmältäkin, sillä Joukon pikku-
veli Janne pyörittää Lapin Lukon painitallia 
valmentajan ominaisuudessa. 
Jouko aloitti painihommat 7-vuotiaana ja 
tuolloin elettiin vuotta 1970. Suuret maine-
teot molskilla jäivät saavuttamatta, mutta 
intohimo lajia kohtaan ei ole koskaan sam-
munut. Vielä 1980-luvun lopulla silloinen 
luutnantti Salmela kävi edustamassa Ka-
jaanin Varuskunnan Urheilijoita puolustus-
voimien mestaruuspaineissa Sodankylässä. 
Vastassa oli muuan Tuomo Karila ja otte-
lua voisi kuvailla sanalla lyhyehkö.

Paini veressäolemme saaneet toimia itsenäisesti jaos-
tona.  Raha toimintaan tulee vanhemmil-
ta. He maksavat kisamatkat ja painijoiden 
110 euron kausimaksulla rahoitetaan muu 
toiminta. Minä en näe mitään estettä sille, 
etteikö Tarmossa painijoita riittäisi. Paini on 
tullut tänne jäädäkseen, Salmela vakuuttaa. 
Kisamolskeillakin Kälviän porukkaa on näh-
ty aina Rovaniemeä myöten. Tammikuun 
lopulla Oulun Pyrinnön ikäkausipaineissa 
seurapisteissä tuli komea kolmas sija. Ja 
kerran kuussa seuran omalla salilla väänne-
tään salikisat, joissa katto kohoilee ja tun-
nelma on korkealla.

Koulutusta tarvitaan
Välillä pitkään painin seuratyöstä sivussa 
olleena liikunta-alan ammattilaisena Jouko 
Salmelalla on hyvä käsitys lajin toiminnan 
tasosta. 
-Tulospalvelut ja kilpailujen järjestäminen 
ei ehkä kaikkein parasta aina ole, mutta 
lajina paini on monia muita lajeja edel-
lä. Painissa osataan arvostaa juniorityötä. 
Meillä kulkevat arvokisamitalistit pitämässä 

nuorille harjoituksia ja käyvät seuraamassa 
pienten tyttöjen ja poikien kisoja. Sitä ei 
voisi monessa lajissa edes kuvitella, Salme-
la arvioi
Toki aina on parannettavaa. Mies itse toimii 
Keski-Pohjanmaan Liikunnan alueella VOK-
kouluttajana ja valmentajakoulutuksessa 
on ainakin tiedotuksen ja tarjonnan osalta 
petrattavaa. 
– Kun aloitimme toiminnan, niin yritin et-
siä painin valmennuskoulutuksesta tietoa, 
mutta sitä ei tahtonut löytyä. Valmennus-
koulutuksen organisointi on sellainen asia, 
jossa painilla on petrattavaa, mies toteaa.
Kahden vuoden seuratyökokemusten pe-
rusteella Kokkolan kaupungilla liikunnan ja 
terveystiedon opettajana toimiva Salmela 
ei kadu painin kelkkaan hyppäämistä.
– On tämä aivan mahtavaa. Mistään en 
voisi olla enempää innostunut. On hienoa 
päästä näkemään miten tytöt ja pojat ke-
hittyvät ja oppivat uusia asioita, Jouko heh-
kuttaa.
Teksti Pekka Moliis
kuvat: Kälviän Tarmo

FILA-tuomarit
1. Mika Vuori 44
2. Ilmo Pilli 26
3. Mikko Saranpää 23
4. Jali Kuronen 22
5. Anni-Maija Aalto 20

6. Stevo Petrovic 19
7. Timo Utriainen 18
 Kirsi Kylmäniemi 18
9 .    Markku Varsanpää 17
10.  Seppo Yli-Hannuksela  16
        Matti Mäki-Töyli 16

Kansalliset painituomarit
1. Toni Stenberg 25 
 Veijo Länsikunnas 25
3 .    Esa Kokkonen 24
4.     Petri Tallgren 21
         Matti Humaloja 21

6.     Jari Tapio 20
7.     Sanna Törhönen 19
         Tanja Hurskainen 19
         Juha Mikkonen 19
          Jussi Ruismäki 19

Aktiivisimmat tuomarit 2013

Tiedot perustuvat Painiliiton tuomarilistaukseen vuoden 2013 osalta. Täydelliset tiedot nettiosoitteessa www.painiliitto.net/

Rami Hietaniemi vieraili viime kevään jäsenten välisissä painikisoissa.
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2/7 Painijan urapolku

Painin perustaitoja oppimaan
-Meidän poika on vähän vilkas ja opettaja 
meinasi, että paini voisi olla hyvä harrastus.  
Tuttu lause monella painisalilla. Vaikka lap-
set hakeutuvat ohjatun liikuntaharrastuksen 
pariin entistä nuorempina, niin suurin osa 
painijoista tulee salille ensi kertaa sen oikean 
koulun aloitettuaan. 
Tärkeimpiä asioita 7-9-vuotiaan nuoren pai-
nijan alun harjoittelussa ovat liikuntataitojen 
monipuolinen opettelu, säännöllisyys ja in-
nokkuus sekä lajin perustaitojen opettele-
minen. Ihannetapauksessa tämän ikäluokan 
painijat vääntävät seurassa omassa paini-
kouluryhmässä 1-2 kertaa viikossa ja llisäksi 
harrastavat monipuolista liikuntaa koulussa 
ja vapaa-aikana.
Oman kropan hallinta on ensiarvoisen tär-
keää painissa. Kun painijumppiin oleellises-
ti kuuluvat kuperkeikat ja voltit opetellaan 
maltillisesti askel askeleelta, niin taidot säily-
vät vanhempinakin. 
Leikinomaista nopeutta, ketteryyttä, voimaa 
ja tasapainoa kehittävät harjoitteet nappaa-
vat tässä vaiheessa suuren osan painiharjoi-
tusten sisällöstä. Suositeltava suhde lajihar-
joittelun ja yleisharjoittelun välillä on 20/80.

Perusteet haltuun
Kun oma kroppa on hallinnassa, on painin 
perusliikkeiden opettelun aika. Kravatti, 
ristivyö ja juntta ovat tehokkaita liikkei-
tä, mutta pienten lasten on paras lähteä 
liikkeelle vähemmän rajuista tekniikoista. 
Esimerkiksi niskalenkki, käsivarsi, taakse-
menot ja erilaiset väännöt riittävät alku-
vaiheessa, kun ensimmäisiä askelia painin 
lajiharjoittelussa otetaan. 
Erittäin tärkeä asia nuorten lasten koh-
dalla on saada heidät ryhmääntymään ja 
olemaan ylpeitä lajistaan. Ryhmähengen 
kannalta hyviä hengennostatustilaisuuksia 
ovat vaikkapa naapuriseuran kanssa järjes-
telyt leiripäivät, joilla pääsee tutustumaan 
toisiin painijoihin ja pitämään hauskaa 
väliajoilla kaverin kanssa. Leirien puitteet 

eivät tarvitse olla urheiluopistotasoa, vaan 
pelkkä leiripäivä tai yöpyminen kotisalilla 
voi olla nuorelle painijalle kova juttu, jota 
muistellaan pitkään. 
Painia harrastavan 7-9-vuotiaan lapsen tuli-
si liikkua itsensä hikeen saakka noin 20-30 
kertaa viikossa. Tuosta määrästä kuitenkin 
valtaosan tulee tapahtua vielä leikin varjol-
la. Mitä monipuolisimmin lapsi harrastaa 
eri lajeja, niin sitä vankemman pohjan hän 
saa tulevia urheilun mainetekoja varten.

Kannustavat vanhemmat
Vanhempien roolina lapsen liikuntaharras-
tuksen tukemisessa on ennen muuta kan-
nustaminen. Aina silloin tällöin törmää ta-
pauksiin, joissa vanhempien into on lasten 
halua suurempi. Tällöin kannattaa miettiä, 

Painija polun varrelta
Saku Määttä 
Koskelankylän Riento
-Minulla on kolmas talvi painissa menossa. Aloitin painimisen syksyllä 2011. Rampan painit 
ovat minut ensimmäiset kisat kilpasarjassa. Kerran olen ollut myös Norjassa kisoissa. Nor-
jalaiset tytöt eivät olleet oikein nättejä.
-Painissa parasta on se, kun saa käyttää voimaa. Painista saa kavereita ja tämä on kivaa 
hommaa. Automatkat kilpailuihin on kivoja, kun saa olla kavereiden kanssa. 
-Harjoittelen Koskelankylän Riennon salilla kaksi kertaa viikossa. Minun valmentajana on 
Tuomaalan Jyrki sekä Vesa-Pekka ja Veli-Matti Tuomaala.
-Minun paras liike on niskalenkki.
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Teema / Ikävuodet 7-9

Tärkeää Tässä ikävaiheessa:
 1. liikuntataitojen monipuolinen 
  opettelu
 2.  säännöllisyys ja innokkuus
 3.  Lajin perustaidot
 LIIKKUVA KOULULAINEN, HALUAA  
 URHEILLA PALJON, PERUSTAIDOT  
 PÄÄOSASSA

Ryhmä / toiminta Seuravalmennus: painikouluryhmä
 leiripäivät 2-3 / vuosi
 Muu ohjattu: kaikki perusliikuntataitoja 
 kehittävät lajit, koululiikunta, kerhot
 Omatoiminen liikunta: pelit ja leikit  
 kotona, lähiliikuntapaikoilla ja koulussa,  
 koulumatkat

Tavoitteet Kasvatuksellinen: säännöllisyys,
 roolit ja toimiminen harjoituksissa
 varusteista ja hygieniasta   
 huolehtiminen
 Fyysiset ominaisuudet: leikinomaisia  
 nopeutta, ketteryyttä, voimaa ja  
 tasapainoa kehittäviä harjoitteita
 Taito-ominaisuudet: lajitaidot 
 yleistaidot
 Suhde laji 20 / yleinen 80
 Temppu- ja ketteryysradat,   
 ryömiminen, kiipeileminen, pyöriminen 
 tasapainoilu
 Taktiset taidot: Tuntee pääosin säännöt,  
 osaa hämätä yksitäisissä liikkeissä

Henkilöt / roolit Urheilija
 • kiinnostus urheiluun ja oppia erilaisia  
  taitoja
 Valmentaja
 • johdonmukainen toiminta
 • taito opettaa ja luoda monipuolisia  
  ärsykkeitä
 • lajin perustaidot
 Vanhemmat
 • kannustaminen
 • säännöllisyys ja tunnollisuus
 • henkinen ja taloudellinen tukeminen
 Kaveripiiri
 • harrastaa myös monipuolisesti

Harjoittelun painotus
laji         yleis    20/80 % 
 
Kokonaisliikuntamäärän 
jakautuminen
Ohjattu  
Omatoiminen     25/75 %
 

Harjoitusmäärät 20-30 krt / vko
 20 h liikuntaa ja leikkiä
 2 krt / 2-3 h
 1 krt / 1-2 h
 15-17 h
 1000 h / v

Kilpaileminen / Ottelut 0-8 kilpailua/vuosi
 0-20 ottelua/vuosi
 kilpailusta nauttiminen
 voittaminen/häviäminen
 EI TARVITSE VIELÄ KILPAILLA LAINKAAN

Teema / Ikävuodet 7 − 9 

Tarkastukset/testit/ Terveystarkastus
kehityskohteet Motorinen kehitys
 Lihaskunto
 Tekniikkamestari
 • akrobatia
 vapaa/krekotekn.

Taso / tavoite Ei tavoitteita
 • salikisat
 • ikäkausikisat
 KLL

Esimerkki JARKKO ALA-HUIKKU ” Aloitin painin 
 jo kuusivuotiaana, mutta tässä   
 ikävaiheessa rinnalla oli vahvasti myös  
 pesäpallo. Pikkuhiljaa kasvoin enemän 
 kiinni painiin ja päätin lähteä   
 kokeilemaan rajojani. Monipuolinen  
 urheileminen antaa erinomaisen 
 pohjan kehittyä huipulle   
 valitsemassaan lajissa.”

onko harrastusvalinta oikea ja saadaanko 
pakottamalla jatkuvuutta aikaan. 
Valtaosa tämän ikävaiheen lapsista on riip-
puvainen vanhemmistaan treeneihin tu-
lon suhteen. Säännöllisyys ja tunnollisuus 
ovat painissa avainasioita ja tämä tulisi 
vanhempien muistaa. Ajoissa treeneihin ja 
aito kiinnostus asiaa kohtaan ilman turhaa 
tuputtamista kantavat pitkälle. 
Vanhempien roolina lapsen liikuntaharras-
tuksessa on painijan henkinen ja taloudelli-
nen kysymys. Mukanaolo seuran yhteisissä 
tapahtumissa koko perheen voimin on sel-
keä viesti pienelle painijalle siitä, että isä ja 
äiti ovat minun tekemisistä kiinnostuneita. 
Vanhempien rooliin kuuluu myös lapsen 
terveellisestä ravinnosta ja riittävästä yö-
unesta huolehtiminen.

Kisaamaan pikku hiljaa
Painiliiton lisenssitilaston mukaan kilpai-
lulisenssejä on eniten juuri 8-9 vuotiailla 
lapsilla. Ensimmäisiksi kisoiksi riittää mai-
niosti salikisat, jonka jälkeen voi suunnata 
lähiseudun kuukausi- tai aluepaineihin. 
Painissa kilpailemisen voi aloittaa aloitte-
lijasarjoissa, mutta parin vuoden jälkeen 
tulisi viimeistään uskaltautua oman ikäluo-
kan kilpasarjoihin.
Kun osassa kilpailuissa jaetaan sarjat pel-
kän painon perusteella, niin etenkin isoko-
koisten lasten kohdalla kannattaa miettiä, 
mitkä ovat järkeviä kisoja. Jatkuvat tappiot 
selvästi vanhemmille voivat tappaa innon 
lajia kohtaan. Toisaalta häviämisen oppimi-
nen on yhtä tärkeä taito kuin voittamisen 
oppiminen. 

Kilpailumääräksi riittää alle 10-vuotiaalle 
painijalle painijan urapolun mukaisesti kor-
keintaan 8 kilpailua vuodessa. Niistä tulee 
käytännössä noin parikymmentä kilpaotte-
lua, jotka osaltaan vievät painijan kehitystä 
eteenpäin. Vanha totuus kun kertoo, että 
kilpailuissa nähdään mitä treeneissä on 
opittu. Välttämätöntä kilpailemisen ei vie-
lä tässä ikävaiheessa ole, toisaalta kilpaile-
misen lykkääminen vuosi toisensa perään 
johtaa vääjäämättä harrastuksen lopetta-
miseen. 

Teksti: Pekka Moliis
Lähde: Painijan urapolku



SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI 1 / 201420

M
AH

AG
RA

PH
IC

S.
FI



SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI 1 / 2014 21

M
AH

AG
RA

PH
IC

S.
FI



SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI 1 / 201422

Painijan oheisharjoittelu:
 
16 kilon metallikuula, jossa on kahva ylä-
puolella. Otat kuulan käteen ja ihmettelet, 
että mikäs se tämä on. Alat heiluttelemaan, 
nostamaan ja pyörittelemään kuulaa. Aluk-
si se tuntuu vähän hankalalta. Vähitellen 
liikeradat tulevat tutuksi. Toistoja tehdessä 
pulssi kohoaa ja otsaan pukkaa hikeä. Pää-
set rytmiin ja olet jo koukussa. Hei täähän 
on kivaa!

Kahvakuulaharjoittelu on viime aikoina vie-
rähtänyt varsinaiseksi muotilajiksi, sauva-
kävelyn ja kuntosaliharjoittelun välimaas-
toon. Kyseessä ei silti ole mikään nykyajan 
hömpötys, vaan kahvakuulilla on mitelty 
voimia jo pitkään. Alun perin kahvakuula 
oli maanviljelijöiden käyttämä viljan pun-
nus, johon lisättiin kahva siirtelemisen 
helpottamiseksi. Venäjän alueella kahva-
kuulilla on kilpailtu jo yli 100 vuoden ajan; 
Itä-Euroopan karvakätiset painijat ovat 
käyttäneet kahvakuulia oheisharjoittelus-
saan vuosikymmenten ajan.

Miksi kahvakuulaharjoittelu sitten sopii pai-
nijalle? Tärkein syy on varmasti se, että kah-
vakuulalla, kuten kaikilla vapailla painoilla 
touhuaminen, kehittää vartaloa kokonais-
valtaisesti. Voima, liikkuvuus, tasapaino ja 
aerobinen kunto paranevat sulassa sovus-
sa. Harjoittelu on monipuolista ja rasittaa 
perusliikkeissä suuria lihasryhmiä. Kuulalla 
voi tehdä nopean ja tehokkaan voimatree- 

nin tai sitten pidempikestoisen ja enem-
män toistoja sisältävän kestävyysharjoituk-
sen.

Alkuun pääsee yhdelläkin kuulalla, mutta 
sen on oltava sopivan painoinen. Kannat-
taa aloittaa mielellään liian kevyellä kuin 
liian painavalla kuulalla. Tämä siksi, että 
tekniikka on huomattavasti helpompaa 
opetella kevyellä kuulalla. Ja juuri oikeaan 
suoritustekniikkaan kannattaa alussa pa-
nostaa. Tässä suuntaa kuulan painolle:  

50 kg:n painija 6 - 12 kg
60 kg:n painija 8 - 16 kg
70 kg:n painija 12 - 20 kg
80 kg:n painija 16 - 24 kg
90 kg:n painija 20 kg ->

Kuulan painoa kannattaa välillä vaihdella 
motivaation ja lihasärsytyksen lisäämiseksi.

Perusliikkeet on helppo oppia. Netti on 
pullollaan hyviä - ja vähän parempia - oh-
jeita. Painijan kannattaa valita omaan har-
joitteluunsa sellaiset liikkeet jotka tukevat 
painiliikkeitä. Esimerkiksi kuulalla etuhei-
lautusta tehdessä voi hyvin ymmärtää sen 
hyödyt ristivyöheitossa, sillä lantion, jalko-
jen ja käsien liikerata on hyvin samankaltai-
nen. Kuulaa pään ympäri pyörittäessä voi 
kuvitella heittävänsä niskalenkkiä. Rinnalle-
veto taas tukee mattonostoja.

Esimerkkiharjoitus painijalle:
1. Etuheilautus 
2. Kuulan kierto istualtaan 
3. Liukupunnerrus kahdella kuulalla 
4. Rinnalleveto kahdella kuulalla 
5. Etunojapunnerrus 
6. Vartalon kierto      
7. Askelkyykky 
8. Mattopunnerrus vuorotahtiin 

Tämä kiertoharjoitteluna kolme kertaa si-
ten, että toistot vähenevät joka kierroksella. 
Toistot: 16, 12 ja 8.  Palautus noin 30–40 se-
kuntia sarjojen välillä. Aikaa kuluu puolisen 
tuntia.

Kahvakuula on kätevä möhkäle, sillä toisin 
kuin esimerkiksi levytangolla, voi kuulal-
la harjoitella lähes missä vaan; painisalilla, 
autotallissa, puistossa. Kahvakuulan voi 
helposti nostaa vaikka auton perään kun 
lähtee mökille. Mikäs sen mukavampaa 
kun laiturin nokassa hiki pintaan ja sitten 
viileä pulahdus järveen!

Esimerkkiharjoitukset YouTubessa osoit-
teessa: http://www.youtube.com/VaaTo-
paini

Teksti ja kuva: Harri Vallin

KAHVAKUULAT
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Kevään aikana käynnistyy Painiliiton alu-
eiden toimesta tyttöpainijoille suunnattu 
leiritoiminta. Kohderyhmänä ovat kaikki ne 
tytöt, joilla on kilpalisenssi taskussa, muttei 
maajoukkuetrikoita yllä.
Ensimmäinen leiripäivä järjestetään Poh-
jois-Suomen alueen toimesta Oulussa 
15.3. ja Uudenmaalla päänavaus toimin-
nassa tehdään 12.–13.4. Järvenpäässä. Al-
kusyksyksi leiriä on kaavailtu Ylivieskaan, 
sekä myös Lounais-Suomen ja Hämeen 
suunnalla mietitään ajankohtaa yhteiselle 
leirille. Tavoitteena on, että vuosittain alu-
eellisia tyttöpainileirejä järjestettäisiin 4-5 
kappaletta.
Leiritoiminnan tärkein juttu on tutustuttaa 
eri seuroista olevia tyttöjä toisiinsa ja saada 
heidät harjoittelemaan yhdessä. Kun ystä-
vyyssuhteita solmitaan, niin nuoret jatka-

vat lajin parissa entistä pidempään. 
Suomessa on jo useita seuroja, joissa on ty-
töille oma harjoitusryhmä, mutta monessa 
seurassa nuoret tytöt ovat vailla samaa su-
kupuolta olevaa treenikaveria. Kun valta-
osassa seuroja painitaan valtalajina krekoa, 
niin vapaapainin tekniset hienoudet jäävät 
opettamatta. Alueelliset leiritykset mah-
dollistavat treenaamisen toisten oman ko-
koisten ja ikäisten tyttöjen kanssa. 
Alueellisen leiritoiminnan idea on yksin-
kertainen. Jokainen alue järjestää yksin tai 
yhteistyössä naapurialueen kanssa oman 
näköisensä leirin. Leiri voi olla kisatapahtu-
man yhteydessä, Oulun kaltainen kahden 
harjoituksen leiripäivä tai ihan oikea perin-
teinen painileiri, kuten Järvenpäässä hom-
ma tehdään. Kaikki alueen kilpalisenssin 
lunastaneet tytöt kutsutaan leirille, jonka 

lisäksi tapahtumat ovat aina avoimia myös 
muilta alueilta tuleville. 
Leirikustannukset pyritään painamaan 
mahdollisimman alas, jotta kenenkään ty-
tön osallistuminen ei jäisi rahasta kiinni. Lei-
ripaikkojen valinnassa huomioidaan hyvät 
kulkuyhteydet ja useamman päivän leirin 
majoitus hoituu yhteismajoituksena. Jär-
jestämisvuorossa olevan alueen toivotaan 
osallistuvan leirin kustannuksiin esimerkiksi 
valmentajan matkakulujen maksajana. 
Leirien valmentajina käytetään alueella 
olevaa vapaapainitietämystä ja erityisesti 
suomalaisia naispainijoita. Järvenpäässä ol-
laan liikkeellä puhtaasti naisvoimin, kun Tii-
na Vainionpää saapuu valmentajaksi. Tiina 
on lupautunut tulemaan myös muille alue-
leireille valmentajaksi. Samoin Petra Olli 
on lupautunut käväisemään näyttämässä 
mallia nuoremmilleen, mikäli aikataulut 
antavat myöden. Toiminnan starttaavalla 
Oulun leirillä vetäjänä on Vieskan Voiman 
tyttöryhmän valmentaja Janne Salmela 
apunaan Haukiputaan Janika Lönnqvist.
Idea alueellisesta tyttöpainileiristä syntyi 
Kajaanissa. Perheessämme asuva ja Juntan 
tyttöjä valmentava nuori nainen pohti ää-
neen tyttöleirien puutetta.
Samalta suunnalta tuli myös ehdoton 
kielto sille, ettei leireille tule ottaa poikia 
mukaan, vaan leirityksen tulee olla pelkäs-
tään tytöille suunnattu. Yksikin poikapari 
joukossa kun veisi valmentajan huomion 
muualle. Kuulemma. 
Toivottavasti alueet ja tyttöpainijoita 
omaavat seurat lähtevät aktiivisesti toimin-
taan mukaan. Jokaisesta salille tulevasta 
painijasta kannattaa huolehtia. Sukupuo-
lesta riippumatta. 
    
Hommaa koordinoiva
Pekka Moliis

TYTÖILLE 
oma leiritysjärjestelmä

Leirin valmennuksesta ammattimaiseen tyyliin vastaa naisten 
5-kertainen Suomenmestari Tiina Vainionpää, apuvalmenta-
jina toimivat Heli Moliis ja Ronja Luostarinen.
Leiri alkaa la 12.4. klo 10.30 ja loppuu sunnuntaina 13.4 järki-
aikaan.
majoitus järjestetään halukkaille pe-su joko molskilla, koti-
majoituksessa tai hotellissa, tästä yhteyttä leiri-isäntä Janne 
Viemeröön: janne.viemero@tekes.fi, puh: 050 557 7848.
Kuljetukset lähiasemilta järjestyvät, tästä yhteyttä kuljetusvas-
taava Tero Luostariseen: tero.luostarinen@javo.fi

Suomen Painiliiton aluevaliokunta sekä Vapaapainin tuki ry 
tukevat leiriä, joten sen hinnoittelu on varsin kohtuullinen.

• 40 eur, sisältäen leirin, 2 ruokailua ja iltapalan lauan-
taina, aamiaisen ja lounaan sunnuntaina, molskima-
joituksen, sekä tarvittaessa kuljetukset lähiasemilta.

• Muut majoitusvaihtoehdot myös mahdollisia pienellä 
lisähinnalla.

• Leirille ilmoittautuminen: tyttoleiri@javo.fi, ilmoittau-
tumiseen ikä, painikokemus ja paino, jotta saadaan 
jaettua painijat sopiviin ryhmiin.

Suomen Painiliiton Alue- ja Nuorisovaliokunnan tyttöleirikiertue 
starttaa Järvenpäässä 12. -13.4.2014 Järjestäjä: JäVo
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Vaajakosken Kuohu on kehittänyt uuden 
sukupolven painijärjestelmää yhdessä 
Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kans-
sa vuodesta 2011. Järjestelmä nopeuttaa 
ja helpottaa kilpailujen järjestämistä, sen 
avulla voi parantaa yleisöpalvelua sekä 
varmistaa tulospalvelun luotettavuutta. 
Lisäksi järjestelmä tarjoaa uusia mahdol-
lisuuksia sponsoreiden ja mainostajien 
näkyvyydelle. Kisajärjestäjät voivat ladata 
monipuolisen ja nopean painijärjestelmän 
koekäyttöversion omalle tietokoneelleen 
huhtikuussa Vaajakoskella painittavien OP-
painien yhteydessä 26.4.2014. 

Käsin kirjaaminen historiaan
Punnituksessa painijat tunnistetaan luotet-
tavasti lisenssikorttien viivakoodien avulla 
ja punnitustiedot siirtyvät suoraan pun-
tareilta tietokantaan painijoiden tietojen 
mukana. Tarvittavat tiedot syötetään vain 
kerran. Sarjojen ja ottelulistojen tekeminen 
on nopeaa järjestelmän taulukkonäyttöjen 
avulla. 
Ottelun aikana järjestelmän tulosmonitorit 
kertovat painijat, painiajan ja pisteet. Suori-
tus- ja ottelupisteet siirtyvät suoraan ajan-
ottokoneilta tietokantaan tulosten selvittä-
miseksi. Kilpailun tulokset saadaan selville 
heti otteluiden loputtua.

Täysipainoinen 
kisajärjestelmä
Järjestelmä koostuu serveristä/tietokanta-
palvelimesta, ottelujärjestäjän/järjestäjien 
koneista ja tulostimesta sekä punnitus- ja 
ajanottokoneista, joihin liitetään tarvittavat 
puntarit ja HD-tulosmonitorit (TV-näytöt). 

Koekäyttöversiossa järjestelmästä löytyvät 
uudet FILAn säännöt sekä Nordic ja AB-
lohko-ottelujärjestelmät. Myös vapaapai-
nissa käytössä oleva passiivisuusvaroitus 
on sisällytetty järjestelmän tulosmonitorei-
hin, joten erillisiä vilkkuvaloja ei tarvita.  
Järjestelmää on käytetty onnistuneesti 
muun muassa KLL:n vapaapainin mes-
taruuskilpailuissa 2012, OP-paineissa 
Vaajakoskella 2012 ja 2013, TUL:n mesta-
ruuskilpailuissa 2013 sekä aluemestaruus-
kilpailuissa 2013 Vaajakoskella.  
Järjestelmän kaupallistamista suunnitel-
laan parhaillaan ja sitä tarjotaan nyt koe-
käyttöön veloituksetta muille kisajärjes-
täjille ja seuroille. Kaupallinen lisenssi on 
tavoitteena saada markkinoille vuoden 
2015 alussa. 
Kilpailuja voidaan tulevaisuudessa tarvitta-

essa järjestää myös avaimet käteen -peri-
aatteella, jolloin kaikki laitteet ja pääkäyttä-
jät tulevat Vaajakosken Kuohulta.

Ohjelman takana laaja 
yhteistyöverkosto 
Järjestelmäprojektin toteutuksessa keskei-
sessä roolissa ovat olleet JAMKissa opiskel-
leet ohjelmistosuunnittelijat Janne Strand, 
Jesse Salo ja ilmoittautumisjärjestelmän 
osalta Arto Lehestö sekä JAMKin ohjel-
mistotuotannon lehtori Esa Salmikangas. 
Monivuotinen ohjelmistoprojekti on ol-
lut toimiva, käytännönläheinen esimerkki 
JAMKin ja Jyväskylässä toimivien organi-
saatioiden onnistuneesta pitkäjänteisestä 
yhteistyöstä. Järjestelmän kehitystyötä 
ovat tukeneet lisäksi Keski-Suomen Osuus-
pankki, Inmics Oy, Jyväskylän kaupunki ja 
TE-keskus. 
Myös uudet yhteistyökumppanit ja tukijat 
ovat tervetulleita mukaan nopeuttamaan 
järjestelmän kehitystyötä, johon on jo pa-
nostettu useita tuhansia työntunteja ja pa-
rikymmentätuhatta euroa.   
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Vaajakosken 
Kuohuun! Ilmoita OP-painien ilmoittautu-
misen yhteydessä halukkuutesi saada pai-
niohjelma koekäyttöön.
Järjestelmästä ja sen käyttömahdollisuuk-
sista saa lisätietoja Vaajakosken Kuohun 
puheenjohtaja Mika Suhoselta, p. 0400 
159 434, mika.suho@gmail.com tai järjes-
telmäprojektin projektipäälliköltä Petteri 
Piipolta, p. 040-7287279, petteri.piippo@
kolumbus.fi.

USUPA-painijärjestelmä
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Tammikuun lopulla Hyvinkäällä väännetyt 
vapaan SM-painit herättivät painiväessä 
koko joukon kysymyksiä. Molski kysyi kol-
melta armoitetulta painimieheltä vastauk-
sia kysymyksiin. Seuraavasti vastasivat her-
rat Juhani Rintakumpu, Hannu Rantala ja 
Arto Savolainen.

Onko miesten vapaapainin 
SM-kisat oikealla paikalla 
kalenterissa?
JR: Aiemmin kun kisat olivat loppuvuodes-
ta, ainakin lisenssit oli paremmin lunastet-
tu. Moni miettii lisenssin hintaa, joka on 
niin kova. Olisi hyvä, että saisi kaikki tulla 
kisoihin, eikä homma jäisi lisenssin hankki-
misesta kiinni. 
HR: On minun mielestä, vähän voisi ajan-
kohtaa tarkentaa, mutta keväällä sen on 
oltava. Olympiavalmentajien on valittava 
ajankohta niin, että se sopii näyttökisaksi.
AS: Minusta ei ole Suomen olosuhteisiin 
nähden. Näistä vähistä miehistä voidaan 
valita milloin vaan painijat edustamaan. 
Jos olisi selkeät vapaan ja krekon kaudet, 
niin se olisi parempi. Seurojen valmenta-
misen kannalta on tärkeää myös opetella 
vapaata. 

Minne ovat vapaapainijat 
kadonneet?
JH: Vielä 70–90-luvulla kävi krekon miehiä 
vapaassa ja vapaan miehet krekossa. Kaik-

ki saivat hyvää matsia. Hyviä kansallisen 
tason kisoja ei ole Suomessa liikaa. Olisiko 
mitään ideaa pitää miesten ja juniorien 
SM-kisat samana viikonloppuna. 
HR: ovatko ne minnekään hävinneet? Ai-
emmin SM-kisoissa oli mukana enemmän 
krekon painijoita. Aikaisempien sääntöjen 
perusteella lajit erkanivat niin paljon toi-
sistaan, että oli vaikea lähteä toisen lajiin 
kisoihin vähällä lajiharjoittelulla. Jos vapuri 
ei harjoitellut junttaa, niin Finnairin edus-
tajana siellä molskilla olet. Vapaapaini on 
Suomessakin huippu-urheilua ja krekon 
painijat analysoivat tarkkaan kannattaako 
kisoihin lähteä. SM-kisaan osallistuvat tänä 
päivänä vain säännöllisesti harjoittavat. 
Vaikka osanottajamäärät olivat Hyvinkäällä 
pienet, niin hyviä otteluita tuli siellä.
AS: Entiselleen eivät enää tule, mutta va-
paan ja krekon kausilla saataisiin lisää osal-
listujia. Keskellä kreko-kisoja olevat vapaat 
kisat eivät kiinnosta.

Eikö seurat enää arvosta SM-
pisteitä?
JH: Se on kiinni seurojen valmentajista ja 
seurajohdon kuvioista. Jos painijoita ei yh-
tään aktivoida, niin toisen painimuodon 
SM-kisoihin ei lähdetä edes varmoja SM-
pisteitä hakemaan. Niitä ei koeta sillä ta-
valla merkittäväksi. Mikä ongelma on tulla 
muutaman kymmenen kilometrin päästä 
SM-kisoihin?  Nyt kisat olivat ihan keskiös-

sä, missä hirveän paljon painijoita.
HR: Olen ollut aina yleisurheilun Kalevan 
Malja-systeemin kannalla. SM-pisteillä pys-
tytään vertaamaan vuodesta toiseen seu-
ran omaa toimintaan. Painiliitolla on tässä 
tärkeä rooli. SM-pisteiden merkitystä pitää 
korostaa, että se on tavoittelemisen arvoi-
nen juttu.
AS: Ei enää entiseen malliin, tosin yksi mer-
kittävä syy osanottajamäärälle löytyy ajan-
kohdasta. On jotenkin vaikea ymmärtää, 
että vapapainin SM-kilpailut järjestetään 
tammikuussa, kun periaatteessa lähes kai-
kissa seuroissa on siirrytty jo joulukuun ai-
kana kreikkalais-roomalaiseen painityyliin, 
ainakin poikien ja nuorempien osalta. 

Pitäisikö jokaisen edustus-
tehtäviin tähtäävän osallis-
tua SM-kisoihin?
JH: Minun mielestä pitää, ellei joku pätevä 
peruste. Jos Petra Olli painii GP-kisoissa, 
niin se on pätevä peruste. Muuten en hy-
väksy poissaoloa. 
HR: Jos ei ole näyttökisa, niin voi painia 
omaa sarjaa ylempänä. Mutta pitää olla 
mukana kisoissa. 
AS: SM-kisat ovat sellainen kisa, jonne kaik-
kien pitää osallistua. 

Naisten sarjoista vietiin kol-
me mestaruutta niiaamalla, 
mitä pitäisi tehdä?
JH: Nii-in. ilmeisesti siellä kaikissa seuroissa 
ei kovin paljon arvosteta kisoja, sillä mo-
nessa seurassa olisi nytkin ollut nuorehko-
ja naisia, jotka olisivat voineet tulla. Kaikki 
lähtee valmentajista ja seuroista, miten 
siellä asioita ajatellaan. Liittotasolta pitäisi 
kannustaa osallistumaan ja laittaa jotain 
porkkanoita toiminnan kehittämiseksi.
HR: Naispaini on pieni laji ja lopettamisia 
on selkeästi tullut. Nyt 2010-luvulla meillä 
on vasta ensimmäiset varsinaiset huiput 
lajissa ja samalla nähdään maailman hui-
pun ja harrastelijoiden ero. Meidän on ak-
tivoitava seuroja enemmän ja pohdittava, 
onko seuratoiminnassa jotain miettimistä 
naispainin suhteen. Otetaanko tytöt ja 
naiset miten huomioon? Saavatko oman 
ryhmän? 
AS: Naisten osalta pitäisi palata entiseen, 
että olisi vain tyttöjen ja naisten SM-kil-
pailut ja unohtaa juniorisarjat, niin kauan 
kunnes osanottajia alkaa olemaan tarpeek-
si. Nyt kolme sarjaa vietiin pokkaamalla. 
Miten voi olla, ettei kunnioiteta SM-kisoja?  

Teksti: Pekka Moliis
Kuva: HPM

Molski kysyy
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Petra Olli palkittiin Etelä-Pohjanmaan 
parhaana naispainijana ja Rami Hietanie-
mi parhaana krekon vääntäjänä vuodelta 
2013. Petra voitti juniorien EM-kultaa ja 
sijoittui ikäluokan MM-kisoissa kolmannek-
si. Käsiongelmien jälkeen vahvan paluun 
molskille tehnyt Rami sijoittui syksyn MM-

paineissa viidenneksi. Vuoden valmentaja-
na palkittiin Jani Ala-Luhtala.
Paras mies vapaapainija oli Matias Savola 
ja junioreista vapaassa palkittiin Juuso Lat-
vala. Kreikkalais-roomalaisen painin puo-
lella paras junnu oli Rami Syrjä.
Arvokisamitalisteja muistettiin kirjekuorin. 

Petra Ollin lisäksi stipendit saivat Janika 
Vakkila (kad. EM-3) ja Tiina Ylinen (naiset 
EM-3). Länsi-Suomen Suomen-cup par-
haat olivat: Matias Lipasti, Joni Komppa 
ja kolmannen sijan jakaneet Mikko Pelto-
kangas ja Aleksi Yli-Hannuksela.

Etelä-Pohjanmaan Paini ry palkitsi alueen parhaat painijat vuodelta 2013 Mannin Matsien yhteydessä. Kuvassa on osa palkituista. 
Kuva: Tero Aho

RAMI JA PETRA POHJANMAAN PARHAAT

Voimassa 17.4.2013 – 16.4.2014
Soita nyt numeroon 0600-03001 ja lahjoitat varoja Suomen Pai-
niliitolle ja erityisesti sen nuorisotyölle. Kerättyjen varojen tulee ly-
hentämättömänä ohjautua Suomen Painiliiton alaiseen 

nuorten leiritykseen ja nuorten kilpailumatkoihin.
Puhelun hinta on 5,09 euroa, josta Painiliitolle ohjautuu 4,48 euroa, 
loppuosa menee puhelinoperaattorin kuluihin.

SUOMEN PAINILIITON
RAHANKERÄYSKAMPANJA

PAINILIITON KANNATTAJAJÄSENYYS
Nyt on mahdollista liittyä Suomen Painiliiton kannattajajäseneksi. 
Painiliiton kevätkokouksessa Ilmajoella 13.4.2013 päätettiin, että Pai-
niliiton jäseneksi voidaan ottaa henkilöjäseniä, yhteisöjä ja yrityksiä. 
Henkilöjäsenmaksu on vuodessa 20 €, yhteisöjen ja yritysten vuosi-
maksu on 200 €.
200 euron jäsenmaksu sisältää Molski –lehden vuosikerran. Jäsen-
maksu ei oikeuta puhe- tai äänioikeuteen liiton kevät- ja syyskoko-

uksissa.
Maksa summa Suomen Painiliiton tilille: Nordea FI54 1400 3000 1080 
41 ja ilmoita viestikentässä selkeästi maksajan yhteystiedot. 

Lisätietoja kummastakin asiasta saat Painiliiton toimistolta säh-
köpostitse: info@painiliitto.net tai henkilöstön puhelinnumeroista 
www.painiliitto.net.

www.sportia.fi
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Tuhansia ja taas tuhansia painijuttuja vuo-
sikymmenten aikana kirjoittanut Reijo Ma-
jasaari juhli 80-vuotista taivaltaan tammi-
kuun alussa. Vuosien saatossa tyylikkäästi 
harmaantunut herrasmies on tullut tutuksi 
suomalaiselle painiväelle Porvoosta Inariin 
ja Porista Liperiin.
Sukupolvet molskilla ovat vaihtuneet, mut-
ta tuttu hahmo molskin reunalla on jatka-
nut tarkkaa raportointia kisatapahtumista. 
Ja aina siellä eturivissä, jottei mikään heitto 
tai vyörytys vaan jää huomaamatta.
Syntymäpäiviään Reijo juhli kahdessa eräs-
sä. Kotipuolessa Porin Yyterissä koolla olivat 
perhe, työ- ja opiskelukaverit sekä etelän 
suunnan urheiluväki. Rengonhovissa puo-
lestaan oli pohjalaista painiväkeä liikkeelle 
kuin ennen vanhaan väliyön kisatansseissa.
-Toiveeni tavata sukulaisia, tuttuja ja ystä-
viä syntymäpäiväkahvien merkeissä Ren-
gonhovissa onnistui oikein hyvin. Itselleni 
jäi synttärikekkereistä hyvä ja iloinen mieli. 
Ystäviä oli ilo tavata. Toivoisin kokevani sa-
man uudelleen, Reijo myhäilee.
Rengonhovin musiikkiohjelmasta vastasi-
vat tunnettu urheilutoimittaja ja muusik-
ko Simo Nikula sekä Ilmajoen “Rinnalta” ja 
Koskenkorvalta tullut taidokas mieslaulu-
ryhmä säestäjänään harmonikkataituri Rei-
no Saranpää ja juontajanaan sanavalmis 
Reino Yrjänäinen. Jussi Kiikeri astui myös 
syntymäpäiväsankarin toivomuksesta tut-
tuun laulukööriin. Ja paljon muitakin mu-
siikkitervehdyksiä kuultiin, sille kenellepäs 
ei olisi vuosikymmenten saatossa tullut 
tietoon Reijon mieltymys musiikkiin. 
Ja kun sukujuuret ovat Ilmajoella, niin Ren-
gonhovissa riitti runsaasti poika- ja nuo-

ruusvuosien kavereita ja tuttuja ihmisiä 
kotikylästä.
-Paini  on aina ollut lähellä sydäntäni. Ren-
gonhovissa tapasin runsaasti eteläpoh-
jalaisten painiseurojen edustajia. Muun 
muassa IK:n, SPM:n, YKV:n, NuJyn, PeTon ja 
LaVin molskiässiä, valmentajia sekä tuoma-
ritehtävissä kunnostautuneita painimiehiä 
oli runsaasti liikkeellä. Sain keskustella ar-
vokisamitalistien Tauno Jaskarin, Mikko 
Huhtalan ja Keijo Mannin sekä osaavaa 
valmennus- ja painituomarivoimaa edus-
tavien Seppo Kiikerin, Seppo Yli-Hannuk-
selan, Raimo Kivelän ja Olavi Lahdensuon 
kanssa, Majasaari kiittelee. 
-Edellä mainitun painiytimen kanssa on 

aina mukava muistella niitä lukuisia SM-
paineja, maaotteluita sekä kymmeniä EM- 
ja MM- kisoja sekä turnauksia, joissa on yh-
dessä oltu mukana, Reijo jatkaa.
Molski-lehti yhtyy onnittelijoiden jouk-
koon ja toivottaa pitkäaikaiselle avusta-
jalleen virkeitä eläkepäiviä. Nähdään taas 
kisapaikalla.

teksti: Pekka Moliis, 
kuvat: Jouko Valo

REIJO JUHLI
 ystävien keskellä

Ilmajokiset kävivät joukolla onnittelemassa päivänsankaria.

Mannin Keijo toi Reijolle onnittelut Peräseinäjoelta. Lapualaiset olivat lähteneet miehissä vaihtamaan kuulumisia.
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Heimo syntyi Ylinampassa Rovaniemen 
maalaiskunnassa 4.10.1947 viiden sisa-
rusparven
ainoana poikalapsena. Ajat ja elinolot 
olivat ankeita Lapin kairoilla ja Heimo 
muuttikin perheineen Tampereelle 
1973.
Hän perusti raskaskoneiden huoltoon 
keskittyvän yrityksen, jota toimitti näihin 
vuosiin asti. Tuotuaan poikansa Jarin ja 
Vesan Kooveen painikouluun 1976, alkoi 
Heimonkin ”painiura” ei painijana vaan 
painituomarina.
Hän toimi niissä painituomaritehtävissä 

vuodesta 1977 aina vuoteen 1997, jol-
loin hän päätti tuomaroinnin yhdessä 
ystäviensä Veikko Lavosen ja Reima 
Törmälän kanssa Herman Kare turnauk-
sessa Kouvolassa. Vuonna 1983 Heimo 
saavutti kansainvälisen Painiliiton (FILA) 
painituomaripätevyyden.
Heimo Tapio poistui keskuudestamme 
vakavan sairauden murtamana 3.1.2014.  
Mies on poissa, mutta hänen arvokkaat 
tekonsa seuratoimijana Kooveen paini-
urheilun eteen säilyvät mielissämme.

Asko Takala

Heimo Tapio on poissa
In M

em
oriam

31

75 vuotta täyttänyt Eino Grön ei varsinaisia synttäreitä järjestänyt, vaan tarjosi pullakahvit Lantanassa sijaitsevassa suomalaiskahvilas-
sa Palm Beach Bakeryssä.  Suomen Painiliiton puolesta Lassi Toivola kukitti syntymäpäiväsankarin ja muisti laulajalegendaa Painiliiton 
viirillä.
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KESSIN
Kertomus

TUHANSIEN TARINOIDEN LAJI

Vuonna 1976 astelin Seppälän urheilutalon 
hikiseen painikellariin. Siellä harjoitteli sel-
laisia vanhan kansan vääkästäjiä kuin Salu 
Keskinen (82 kg) ja Arto Ahonen (68 kg). 
Molemmat sijoittuvat komeasti pronssille 
Seinäjoen SM-kisoissa vuonna 1978. Lu-
kiopoika Jaakko Talvitie on kolmantena 
jäänyt mieleeni.
Vanhempien herrasmiesten harjoittelu-
asuna oli muuten vanhemmanpuoleiset 
pitkät kalsarit, joiden päälle vedettiin uik-
karit, että pöksyt pysyisivät jalassa. Näiden 
miesten sekaan sitä lähdettiin hikoilemaan. 
Valmentajana jo tuolloin oli Seppo Yli-
Hannuksela, kukapa muukaan.
Salin reunalla istuskeli aina muutama ky-
länmies, jotka taisivat joskus vähän hais-
kahtaa. Tupakilla he kävivät käytävän puo-
lella. Mitään huonoa muistoa näistä nyt 
jo edesmenneistä ukoista minulle ei ole 
jäänyt. Pikemminkin he olivat hauskoja ta-
rinaniskijöitä.
Treenien jälkeen mentiin luonnollisesti 
yhdessä saunaan. Meitä oli vielä aika pieni 
joukko. Kaikki tunsivat hyvin toisensa. Se oli 
miesten maailma.

***
Eppu Normaalin Martti Syrjä vitsailee 
eräässä laulussaan nähneensä älykkään 
painijan ja lehmän lentävän. Kyllä huomaa, 
etteivät tamperelaiset Syrjän veljekset ole 
Ratinan salilla käyneet.
Todellisuudessa painipiireissä on nimittäin 
todella värikkäitä persoonallisuuksia ja jut-

tumiehiä. Jokunen molskiässä on vähän 
hiljaisempi jurrikka, mutta kun tekstiä tulee, 
se on todella painavaa.
Aulis Annola, Heikki Kujala, Jyrki Karus, 
Esa Kokkonen, Kalevi Pahkala ja Juha 
Ahokas esimerkiksi ovat sellaisia satusetiä, 
että jo heidän nimensäkin mainitseminen 
vetää suupielet ylöspäin.
Minulla on ollut aina erityisen suuri tarve 
kuulla hyviä juttuja. Lähipiirini varmasti tie-
tää, että olen myös itse äänessä mielelläni. 
Olen hyvin sosiaalinen ja hankkiudun mie-
lelläni paikkoihin, joissa on paljon ihmisiä. 
Tästä oivan todisteen antaa Kille Kosonen.
Olimme vuonna 2007 Szombathelyssa 
Unkarissa veteraanien MM-kisoissa. Kun 
viimeisen kisapäivän iltana poistuimme 
valtavasta urheiluhallista, Kille kysäisi: ”Jäi-
köhän sinne halliin Kessi enää ketään, jon-
ka kanssa sä et olisi jutellut.”
Työssäni äidinkielenopettajana käytän 
paljon tarinoita. Niiden kertominen ja 
kuunteleminen ovat yhtä olennainen 
osa ihmisenä olemista kuin syöminen tai 
nukkuminen. Jos näin ei olisi, sosiaalinen 
media olisi jäänyt keksimättä. Tarinoiden 
avulla siirrämme arvot, kulttuuriperinnön 
jo kokemuksen seuraaville sukupolville. 

***
Kessin kertomuksen loppukevennyksistä 
on syntynyt joskus mielenkiintoisia keskus-
teluja. On arvuuteltu sitä, kuka on ollut kul-
loisenkin jutun päähenkilö. Voin vakuuttaa, 
että kaikki jutut perustuvat ainakin löyhästi 

tosiasioihin. Tokihan kertomukset tuppaa-
vat aina matkan varrella värittymään.
Oikeastaan sillä, että onko joku hyvä tarina 
totta vai ei, ei ole ainakaan minulle mitään 
merkitystä. Kuinka tosia esimerkiksi uuti-
setkaan lopulta ovat? Ne ovat aina kuiten-
kin jonkun ihmisen näkemys ympäröivästä 
todellisuudesta.

 ***
Sitten on taas loppukevennyksen aika. Pa-
hoin tulehtunut takahammas oli kiusannut 
painivalmentaja Sakua jo kauemman aikaa. 
Toiminnan miehenä hän päätti tempaista 
hampaan itse irti. Sinnikkäästä nitkutukses-
ta huolimatta juuri ei antanut periksi.
Sakulta eivät kuitenkaan konstit loppu-
neet. Hän muisti, että hänen työmaalleen 
johtavalla huoltotiellä on iso töyssy. Niinpä 
kelpo treenarimme pistikin kyynärpäänsä 
pakettarin rattia vasten ja toisen peukalon-
sa kiinni hampaaseen. Pate polkaisi Hiacen 
lämän tiskiin ja auto kiisi pian hurjaa vauh-
tia kohti möykkyä. Matka ilmojen teille oli 
taattu. Auto lensi kuin Mäkisen Mitsu Ou-
ninpohjassa. Kun menopeli taas tavoitti 
maan kamaran, jouset löivät tietysti poh-
jaan.  Saken suusta kuului samanaikaisesti 
karmea rusahdus ja hirveä huuto, mutta 
niin oli hammaskin irti.

Jussi ”Kessi” Ketonen

UMAPAK Oy
Viskarintie 3, 46860 Keltakangas

P & P Betonilattiat Oy
Niemeläntie 208 54500 Taavetti

0400 165 571  www.ppbetonilattiat.com

  Rivi-ilmoitukset:

  Nipastaf Oy Lappeenranta 050-5438492

  Kuljetus Rauno Pohjoisaho Oy/Arto Pohjoisaho 
  RE & RL Urakointi Ay, Lohja 0400 212 055 

  Tuurinkosken koneyhtymä 0400 125 270

  LVI-Parviainen Oy, Lohja 040 587 2884

  Ratakadun Maansiirto Oy 0500 865 437

  Urakointi T. Linna, Huutomäki 040 9686 100

  LVI-Pirttinen, Vihtavuori 0400 355 073

  Jyväskiito KK Savolainen 040 704 5211

  Remonttimies Tmi JVS 040 702 5209

  JSA GROUP Oy, Lapua (06) 438 7070

  K. Latvaniemi, Päntäne 0400 212 134

  Jorma Hietala Ky, Ylistaro 0400 163 147

  Timantti & Piikkaustyöt, Ala-Seppä

  Pohjanmaan LVI-Säätö ja Huolto, Laihia

  Jätehuolto E. Parkkinen 0400 551 347

  Lahden Korjaamo, Nopankylä 4228 832

  K-Market Pirkka, Laihia (06) 4777 100

  Matti Pukkinen 0400 661 253

  Tamsin Kauppa ja Leipomo (06) 2671 773

  Korjaamo Lauri Rauma 0400 685 821

  Salaojaurakoitsija J. Malkamäki, Kitinoja

  TT-Katot Oy, Karkkila 0400 454 806

  Laatumaalaus Muhonen Oy 040 500 3310

  Werhoolia Penttala, Karhula (05) 261 842

  Hiomanauha Kemppainen Oy, Karkkila

  Hieroja Mats Spets, Loviisa 0400 862 692

  Hoffes El Ab 0400 477 552

  Vaajakosken Rakennuspalvelu Oy
  Marko Tapio Tmi, Vähäkyrö 0400 763 337

  Vesa-Matti Hakala, Teuva 0400 161 259

  Lautala Markku Oy, Loppi 0400 840 245

  Mäntylän Autohuolto, Teuva 267 1260

  Kiinteistöhuolto T. Rajaluoto, Sodankylä

  KMV-Tilitaito Oy, Kauhava ja Kortesjärvi

  Tmi Antti Savo, Aska 0400 445 282

  Juha Norberg Oy, Sodankylä 0400 495 172

  KPN-Piharakennus, Evijärvi 040 5524 463

  Rautia Erkinheimo, Härmä 020 761 9140

  Metsä Nyyssölä, Tarvola 0400 423 595

  Siuntion Edustuslahja Oy 0400 137 599

  Loviisan Lasi Oy 0400 214 146

  Konehuolto Lasse Salmela 0400 251 819

  Rakennuspalvelu M Kronvall 040 515 2305

  Oy Markus Karlsson Ab 040 5377 190

  Topcore Oy Ab 019 - 616 550

Tmi 
JJ-Eristys
0400 194 285
Mäkikatu 5 A 13

83500 OutokumpuHärmän LVI-Asennus Ky 
Ala-Ollilantie 11 Lappajärvi puh. 040 087 8198

Henkan kuljetus Oy
Kuninkaantammenkuja 3, 00430 Helsinki 

p. 0400 451 835

Metsäkonepalvelu Koivula Oy
Neulomotie 9, 62300 HÄRMÄ

0400 866 584

kivipihatyöt
Helsingin kivitekniikka Oy

Tuulikintie 28 B, 01420 Vantaa
0400 - 423 900

lakeuden VOima 
RakennusPalVelut Oy

Poutakuja 1 A, 04300 Tuusula
p. 045-6758 223

EK-Lattiapinnoite Oy

Keltakuja 6 B D 4
01620 Vantaa

040 500 9178

ARVO 
Services Oy

Vaasankatu 15 A 10
00500 Helsinki

p. 040 580 4707

sähköasennus erno Peltonen
Valkjärventie 85, 07220 KAARENKYLÄ

p.040 5261 805 erno.peltonen@pp2.inet.fi
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  Etelä-Suomen Jätevesitekniikka 040 508 4404
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isakutsut

Junioreiden SM-kilpailut kr. 
29.3.2014
Kilpailupaikka

Ilmajoki-halli, Urheilutie 2, 60800 ILMAJOKI

Kilpailuaika
Lauantai 29.3. klo 10.45 alkaen avajaisilla. 
Ennen Finaaliotteluita lyhyt tauko.

Punnitus
Perjantaina 28.3. klo 19.00 – 19.30. Lääkärintarkastus klo 
18.00 – 19.00.
Punnituspaikalla on sauna.

Sarjat
50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 ja 120 kg (voimassa olevien FILA 
sääntöjen mukaan)

Ottelukaavio
Voimassa oleva FILA kaavio, lisäyksellä kaikki semifinal-
isteille hävinneet pääsevät mukaan keräilyotteluihin.

Ilmoittautumiset
Sähköpostitse perjantaihin 21.3.2014 mennessä osoitteella
ikpaini@netikka.fi ja painiliitto info@painiliitto.net 
Jälki-ilmoittautuminen torstaihin 27.3.2014 klo 19.00 men-
nessä.

Osanottomaksu
20€ painija / huoltaja (5 painijaa / 1 huoltaja) pankkitilille 
21.3.2014 mennessä
Jälki-ilmoittautumismaksu 120€ kilpailupaikalla.

Ruokailu
Punnituspaikalla lihakeitto perjantaina klo 19.00 – 20.00 
hinta 9,00€
Vain ennakkovarauksen tehneille, varaus ja maksu ilmoit-
tautumisen yhteydessä.

Lounas kisapaikalla lauantaina klo 14.30 – 16.30 
Pyydämme ilmoittamaan ruokailijoiden määrän ilmoittau-
tumisen yhteydessä, kuten myös erityisruokavaliot.

Majoitus
Koulumajoitus mahdollisuus 10€ / hlö / yö. 
Varataan ja maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Omat 
patjat / makuupussit.

Muita vaihtoehtoja Ilmajoella:
Erkin Haussi Ravintola ARTTI E-P:n Opisto
040-512 0984 040-872 8090 06-425 6000
Seinäjoen ja Kurikan hotellit

Maksut
Osanotto-, perjantai ruokailu- ja koulumajoitusmaksut 
21.3.2014 mennessä.
Tilille: FI82 5071 0040 003504  / 507100 – 43504
Saaja Ilmajoen Kisailijat ry / painijaosto
Viestikenttään: maksava seura, erittely osallistujat / 
ruokailu / koulumajoitus.

Tuomarit
Ota yhteys jaakko.talvitie@poliisi.fi varataksesi majoituk-
sen / sopiaksesi saapumisestasi.

Tiedustelut
Jussi Ketonen kessi.ketonen@gmail.com  / 0400-581 480
Jari Erkkola jari.erkkola@netikka.fi / 0500-761 346 

Tervetuloa Ilmajoelle!
Ilmajoen Kisailijat painijaosto

Kauko Lehtosen muistopainit
Kilpailuaika:

La 22.3.2014 klo 12.00

Kilpailupaikka:
Turengin liikuntahalli Koulutie 2 A 14200 Turenki.

Punnitus:
Kilpailupaikalla klo 10.00-10.30
punnituksen yhteydessä esitettävä kilpailulisenssi.

Painimuoto:
Pojat, Kadetit ja Miehet Kreikkalais-roomalainen
Tytöt/Naiset vapaa.

Sarjat:
Miehet 59, 66, 75, 85, 98, 130 kg +2kg
Kadetit 97-01v. 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 kg
Pojat 12v. 02-04. sarjat tehdään punnituksen jälkeen.
Pojat 9v. 05 ja nuoremmat sarjat tehdään punnituksen 
jälkeen.
Tytöt/Naiset sarjat tehdään punnituksen jälkeen.

Osanottomaksu:
12€/ kilpailija, jos tuomari mukana 10€/ kilpailija.

Ruokailu:
10€ Ravintola Emmi, ruokaliput ostettavissa kisapaikalta.

Ilmoittautumiset:
Petteri Syväterälle 18.3.2014 mennessä myös tuomarit.
petteri.syvatera@gmail.com
Puh. 0400441629

TERVETULOA PAINIJAT JA TUOMARIT 
JANAKKALAAN

JANAKKALAN PAINI-ILVES RY
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Porvoon Weikot r.y. 
vuodesta 1902
www.porvoonweikot.com

Kreikkalais-roomalaisen 
painin kadettien Suomen 
mestaruuskilpailut 
11. - 12.4.2014 Porvoossa
Kilpailupaikka

Porvoon Urheiluhalli, Laivurinpolku 3, 06100 Porvoo  
Ajo ohje: seuraa Uimahalli ja retkeilymaja kylttejä 

Kilpailuaika
Lauantaina 12.4. klo 10.30 alkaen avajaisilla   
HUOM! Kaikki sarjat painitaan lauantaina.

Sarjat 
Pojat alle 17v. (-97 ja myöhemmin syntyneen)  
39 - 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 kg

Punnitus
Perjantaina  19.00-19.30 ja lääkärin tarkastus 18.30 - 19.00. 
Punnituspaikka on kisapaikka ja sauna on käytettävissä 
viereisellä uima-hallilla klo 17.00 lähtien.  

Osallistumismaksu 
20 euroa / kilpailija/ kilpailu ja yksi huoltaja / 5 painijaa 
perjantaihin 4.4. mennessä. Jälki-ilmoittautuminen  120 
euroa / kilpailija torstaihin 10.4 mennessä.

Ruokailut 
Hotelli Seurahovissa (buffet) perjantaina klo 19.00 - 21.00 
ja lauantaina 15.00 - 16.30. Hinta 12,00 €. Vain ennakkova-
rauksen tehneille, varaus ja maksu ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Pyydämme ilmoittamaan ruokailijoiden määrän tai 
mahdolliset erityisruokavaliot.

Majoitus: 
Varattavissa Hotelli Seurahovissa. Ilmoittautuessa mainitse 
”kadettien SM-painit”. Puhelin 019-54761   
Osanottomaksut
Porvoon Weikot , Aktia 405010-2178629 
(FI1540501020178629)     
Viestikenttään maksava seura/osallistujat/ruokailut

Ilmoittautumiset
Perjantaihin 4.4.2014 mennessä:    
info@porvoonweikot.com ja info@painiliitto.net 

Tiedustelut
Mika Vuori 0400 496138, mika.vuori@a-yhtiot.fi  
Tuomarit, ottakaa yhteys, majoituksen ja saapumisen   
sopimiseksi.     
 

Väännöissä mukana….

Tervetuloa Porvooseen !

AVOIMET KV. PÄÄSIÄIS-
PAINIT TURUSSA 19.4.2014
Kilpailuaika

Lauantaina 19.4.2014 klo 12.00 

Kilpailupaikka
Alfan liikuntakeskus (Raunistulantie 15, 20300 Turku) 

Punnitus
pe 18.4.2014 klo 17.00 – 17.30 ja la 19.4.2014 klo 9.00 – 
10.00 (kisapaikalla ei saunaa)   Punnituksen yhteydessä 
esitettävä kilpailulisenssi. 

Painimuoto
kreikkalais-roomalainen, tytöillä ja naisilla vapaapaini; 
FILA:n säännöt, vanha ottelujärjestelmä 

Sarjat
Miehet:  59, 66, 75, 85, 98 ja 130 kg (sallittu +2 kg) 
Pojat:   17 v. (synt. -97 tai myöhemmin): 
46,50,54, 58, 63, 69, 76, 85, +85kg  
13v. (synt. 2001 tai myöh.): 
29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 68, +68 kg 
Alle 10 v. (2004 tai myöh. synt.) 
sarjat tehdään punnituksen jälkeen 
Aloittelijat: lisenssi otettu 2013 tai myöhemmin sarjat 
tehdään punnituksen jälkeen 
Tytöt/naiset: n. 5 sarjaa: sarjat tehdään punnituksen 
jälkeen 
Poikien, aloittelijoiden ja tyttöjen sarjoissa järjestäjällä 
oikeus  sarjamuutoksiin. 

Osanottomaksu
13 e / kilpailija, jos tuomari mukana 11 e, peritään kilpai-
lupaikalla 

Ruokailu
Ei ruokailua, kisapaikalla kanttiini (voileipiä. makkaraa, 
lihapiirakoita ym. ) 

Ilmoittautumiset
13.4.2014 mennessä: 
Marja-Liisa Kuronen, puh.+358 40 5187403 (klo 19 jälkeen 
ja  viikonloppuisin) tai sähköpostilla: manski.o@luukku.
com. 
 

TERVETULOA TURKUUN 
TuTo - Turun Toverit

K
isakutsut
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Kultavieska Cup
Aloittelija- ja ikäkausikilpailu Ylivieskassa

Aika
La 10.5.2013 klo 12.00

Paikka
Ylivieskan Liikuntakeskus, Närhitie 2 (huom! markkinoiden 
takia parkkipaikat Liikuntakeskuksen takana ja viereisen 
jäähallin pihalla)

Painimuoto
Kr. room., tytöt vapaapaini

Punnitus
Kilpailupaikalla klo 10.00-10.30

Sarjat
Pojat 17 v (1997-2000 syntyneet): 
 46, 50, 54, 58, 63, 69 ja +69 kg
Pojat 13 v (2001-2003 syntyneet): 
32, 35, 38, 42, 46, 50, 55 ja +55 kg 
Pojat 10 v (2004 ja myöhemmin syntyneet): 
23, 25, 27, 29, 31, 34, 37, 42 ja +42 kg 
Tytöt 17 v (1997 ja myöhemmin syntyneet) 
Aloittelijasarjat, alle 2 vuotta painineille ja/tai vähän kilpail-
leille.
Tyttöjen ja aloittelijoiden sarjat tehdään punnituksen 
jälkeen.
Järjestäjä varaa oikeuden sarjamuutoksiin. Yhden painijan 
sarjoja ei tehdä.

Osanottomaksu
8 euroa, ilman tuomaria 10 euroa

Ruokailu
9 euroa, kilpailupaikan viereisessä Pikkuveli-ravintolassa 
(hotelli Käenpesän yhteydessä)

Ilmoittautuminen
Ma 5.5.2014 mennessä Lasse Vehmakselle: 
lasse.vehmas@kotinet.com, puh. 040 732 1697 

Tervetuloa ystävälliseen 
Ylivieskaan!

Vieskan Voima ry
K

isakutsut

KLL-kisat haettavana
Koululiikuntaliitto on julistanut haettavaksi 
seuraavat kilpailut:
- vapaapaini: 17. - 18.10.2015 
- kreikkalais-roomalainen paini: toukokuu 2016 

Vapaamuotoiset anomukset pyydetään 
lähettämään 15.4.2014 mennessä Koululiikuntali-
ittoon:

Terho Tomperi
terho.tomperi@kll.fi
050 514 2498

OP-PAINIT VAAJAKOSKELLA 
26.4.2014
Miesten Suomi Cup, II-tason osakilpailu
Kadettien Avoin Länsi-suomen Cup osakilpailu 

Paikka Vaajakosken Liikuntahalli
Urheilutie 36 C
40800 Vaajakoski

Painimuoto 
miehet ja pojat: kreikkalais-roomalainen, AB-järjestelmä
tytöt: vapaapaini, AB- järjestelmä
Alle 6 painijaa yksi lohko, painitaan kaikki kaikkia vastaan, 
yli 6 painijaa kaksi lohkoa, kahdella tappiolla tippuu. Sijoi-
tusottelut painitaan sijoista 1-4. 

Punnitus 
klo 9.00 – 9.45 (pojat+Suomi Cup) tai klo 14.00 – 14.30. 
(Suomi Cup)
Poikien kisat klo 11.30.  Suomi Cup poikien kisojen jälkeen 
klo 16.30.

Sarjat
Miehet (Suomi Cup): 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 ja 130 kg 
Huom! + 2kg sallittu
Pojat 17v. (Länsi-Suomi Cup 1997 – 2000) 39, 42, 46, 50, 
54, 58, 63, 69, 76, 85, +85.
Pojat 13v. (2001-2004) 29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 60, +60
Pojat 9 v. (2005 ja myöh synt) 19-21, 23, 26, 29, 32, 35
Tytöt 17 v. 30, 36, 42, 50, +50

Järjestäjät varaavat oikeuden sarjamuutoksiin sarjoissa 
pojat 13 ja 9 v, sekä tytöt 17 vuotta.

Osallistumismaksut: 
Suomi Cup 15 euroa/painija.
Muut sarjat: 12 euroa/painija.

Ruokailu 
kilpailupaikalla tai läheisyydessä heti punnituksen jälkeen. 
Hinta 9 euroa/ ruokailija, alle 10 vuotiaat 6 euroa/ruokailija.
Ruokailut varattava etukäteen!  
Ilmoita ruokailijoiden määrä ja ruoka-aineallergiat ilmoit-
tautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen: 
Painijat ja Tuomarit tiistaina 22.4.2013 mennessä.
Ilmoittautumisesta tulee ilmetä painijan nimi, seura, synt.
vuosi, sarja ja ruokailijoiden määrä.
mika.suho@gmail.com 

Palkinnot: 
Sarjan kolme parasta palkitaan henkilökohtaisella palkin-
nolla.
Kilpailun kolme parasta seuraa palkitaan seurapalkinnoilla.

Muuta:
Halukkailla on mahdollisuus saada ladattua Vaajakosken 
Kuohun painijärjestelmän koekäyttöversio veloituksetta 
koneelleen. Lisätietoja Mika Suhonen. 

Tiedustelut 
Mika 0400 159434, Kari 040 5211 498

TERVETULOA JYVÄSKYLÄÄN!!
Vaajakosken Kuohu ry, 

painijaosto
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Koululiikuntaliiton kreikkalais-
roomalaisen painin 
mestaruuskilpailut 2014
Paikka

Kajaanihalli, Ratakatu 2, 87100 Kajaani

Aika
17. - 18.5.2014

Sarjat
Pojat 7-13: 26-28, 30, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66
Pojat 14-16: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85
Pojat 17-20: 60, 66, 74, 84, 96
Tytöt 7-13: 28, 30, 34, 40, 48, 57
Tytöt 14-20: 48, 55, 67

Punnitus
Kisapaikalla lauantaina 17.5. klo 9 - 9.30. 
Kisapaikalla ei saunaa.

Aikataulu
Avajaiset lauantaina klo 11.30.
 Painit la klo 12, su klo 9 ja 12

Vakuutus
Painijat vakuutettu Koululiikuntaliiton toimesta.

Säännöt
KLL:n sääntö- ja kilpailujärjestelmä, A-B-lohkot, normaali 
painiaika.

Ilmoittautuminen
Keskiviikkoon 7.5. klo 24 mennessä 
http://www.koululiikkuu.fi/slk/etusivu

Osallistumismaksu
12€/painija, 10€/huoltaja, enintään 5 painijaa/1 huoltaja

Jälki-ilmo
14.5.klo 24 mennessä
 e-mail pekka.moliis@kajaani.net 30€/osallistuja

Maksut
Osallistumis-, ruokailu- ja koulumajoitusmaksut makset-
tava 14.5. mennessä Kajaanin Juntan tilille
FI74 5760 0320 0683 48

Täydellinen kisakutsu osoitteessa
www.painiliitto.net

Lisätiedot
Pekka Moliis, pekka.moliis@kajaani.net, 040 725 7977
kisainfoa lisää sivustolta 
www.kajaaninjuntta.sporttisaitti.com

TERVETULOA VÄÄNTELEHTIMÄÄN 
KAJAANIIN!

K
isakutsut

Painin SM 24.5.2014
Järjestäjä

Oulun Pyrintö ry

Paikka
Urheilutalo

Osoite
Rantakatu 15, 90120 Oulu

Kilpailuajat
Lauantai 24.5. klo 10.30 ja 17.00, avajaiset klo 16.30

Lääkärintarkistus
Perjantaina 23.5.klo 17.30 - 18.30

Punnitus
Perjantaina 23.5. klo 18.30 - 19.00
kisapaikalla sauna käytettävissä klo 16 alkaen

Sarjat
Miehet kreikkalais-roomalainen
59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 ja 130 kg

Säännöt
FILA kilpailusäännöt

Ilmoittautumiset
Kirjallisesti 16.5.2014 mennessä osoitteella
marko.keskitalo@oulunpyrinto.fi ja info@painiliitto.net
Jälki-ilmoittautuminen torstaihin 22.5.2014 mennessä.

Osanottomaksu
40€ painija/huoltaja (1 huoltaja/5 painijaa)
16.5.2014 mennessä tilille: SP Optia 460020-24430
IBAN: FI51 4600 2020 0044 30
Mainitse maksussa painijan, huoltajan ja seuran tiedot.

Jälki-ilmoittautuminen
120€ (maksu peritään kilpailupaikalle)

Ruokailu
Kisaravintola kisapaikalla

Majoitus
Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16, 90100 Oulu,
Puh. 08 312 3111 Varaustunnus: ”SM-PAINI 2014”

Tiedustelut
Ilkka Karjalainen, puh 050 406 7437, 
s-posti: karjalainen.ilkka@luukku.com
Marko Keskitalo, puh 044 781 2801, 
s-posti: marko.keskitalo@oulunpyrinto.fi

Oulun Pyrintö juhlistaa 110-vuotista 
taivaltaan vuoden 2014 aikana.

Painin SM-kisat ovat osa juhlavuoden 
tapahtumia.

Oulun Pyrintö toivottaa kaikki 
kilpailijat, huoltajat ja painin ystävät 

tervetulleeksi Ouluun!



Maanrakennusliike
Kari Nyysti
0400 456 283

Uus-Nopontie 99
05620 Hyvinkää

Täyden palvelun kuljetusliike

TiORi-Kuljetus OY
Rautahatuntie 20
00920 Helsinki

p. 0400 937 404
www.tiori-kuljetus.com

Suomen
Hissirakentajat Oy

Pienen Villasaaren tie 6 F 56
00960 Helsinki

Puh. 0400 - 365 922

metallityöt
tmi R. Henriksson
Braskintie 4 A VALKO

p. 040 508 6510

Rau-Tek Fin Oy
Seetritie 5, 07700 Koskenkylä

Puh. 044 3090 563

RKN Rakennus ja 
Konepalvelu Niemelä 

KY

Katajaharjunkaari 14 45720 
Kuusankoski
040-9011220 

www.rkn.fi

Maanrakennus 
A Pajula Oy

Tampereentie 1665
66470 JUKAJA

p. 0500 364 343

JL Tool-Service Oy
Haapamäentie 52
66440 Tervajoki

Sähkötalo 
Lehtinen Oy

Sähkötyöt ja tarvikkeet
Laihiantie 38 66400 Laihia

puh. 06-4772411, 0400 862395

tiiko Oy 
0400 268892 
Tuuralantie 770
66440 Tervajoki

Suosikaa 
ilmoittajiamme

liikuntatOimistO
kirkkokatu 15

60100 seinäjoki

Keskuskatu 14, 62900 Alajärvi
(06) 557 2249

Alajärven 
Apteekki
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Tapahtum
akalenteri

2014

maaliskuu
07-09 Himberg-Teamin leiri + haastajat  Pajulahti 
08 Ikäkausikilpailut Tampere (TaVo)
14-15 Juniorien SM-kilpailut, vp  Helsinki (HPM)
22 Eero Tapio-turnaus Haukipudas (HaHe)
22 Kauko Lehtisen muistopainit Turenki (JPI)
28-30 Juniorien SM-kilpailut, kreko Ilmajoki (IK)
29 UV-Putki painit  Kirkkonummi (KirkU)

huhtikuu
01-06 EM-kilpailut  Vantaa
11-12 Kadettien SM-kilpailut, kr Porvoo (PoWe)
12.-13 Tyttöpainileiri  Järvenpää, JäVo
18-21 Himberg-Teamin leiri Kuortane
19 Avoimet kv. Pääsiäispainit Turku (TuTo)
19 Finlandia Freestyle Cup 2/4 paikka avoin
26 K-S OP-painit Vaajakoski (VaaKu)

toukokuu
02-04 PM-kilpailut Turku (TWM)
03 Kv. ikäkausikilpailut Tampere (Koovee)
04 Ollin painit Kouvola (Pilke)
06-11 KEM-kilpailut, nuorten olympialaisten 
 Euroopan karsinta Sofia (BUL)
10 Kultavieska Cup Ylivieska (ViVo) 
10 Ikäkausikilpailut Vantaa (VaSa)
17-18 KLL:n mestaruuskilpailut, kr Kajaani
23-24 SM-kilpailut, kr Oulu (OP)

kesäkuu
07 Av. TUL:n alle 13 ja 17 v poikien  Seinäjoki,   
 mestaruuskisat (InTai jaVaaTo)
08 Avoimet II Rantapainin SM-kilpailut Seinäjoki 
  (InTai ja VaaTo)
14 Veikko Rantanen turnaus, 
 Suomi cupin osakilpailu Heinola (HI)
15 Finlandia Freestyle Cup 3/4 Järvenpää (JäVo)
17-22 JEM-kilpailut Katowice, (POL)
28-29 53. avoimet kv. Ruissalon kesäpainit Turku (TuTo)

heinäkuu
5-8 Kisakeskus painileiri
07-12 Opiskelijoiden MM-kilpailut Pecs (HUN)
15-20 KMM-kilpailut Snina (SVK)
19-20 Suomen Painiveteraaniosaston 
 kesäpäivä  Turku

elokuu
05-10 Juniorien MM-kilpailut Zagreb, (CRO)
16-28 Youth Olympic Games Nanjing CHN
16-17 Valtakunnalliset tuomaripäivät Järvenpää, (JäVo)
16 XXXI Kalle Mäkisen painit, 
 Suomi Cupin osakilpailu Turku (TWM)
23 Ikäkausipainit, vp Porvoo (PoWe)
29-31 Veteraanien MM-kilpailut Belgrad, (SRB)
30 Kv. Lohipainit, 
 Suomi Cupin osakilpailu Kotka (PoPi)

syyskuu
05-07 Himberg-Teamin leiri Kuortane
6 *Väinö Hakkaraisen ja 
 Ivar Wacklinin muistopainit Suolahti (SuolU)
6 *Ikäkausikilpailut, vp Tampere (TaVo)
08-14 MM-kilpailut Tashkent, (UZB)
12-14 Veteraanien MM-kilpailut, vp Ateena (GRE)
13 VaSa:n ikäkausikilpailut Vantaa, (VaSa)
13 Tapsan painit Muhos (MuVo)
13 Seurajoukkueiden mestaruuskilpailut Vaajakoski (VaaKu)
20 Finlandia Freestyle Cup 4/4 Hyvinkää, (HyPK)
20 Av. kv. ikäkausikisat Tampere (TaPS)
27 OP-turnaus Ilmajoki (IK)
27 VUV:n ikäkausikisat Kouvola (VUV)

lokakuu
05 aluemestaruuskilpailut, vp
04  Länsi-Suomen aluemestaruuskilpailut 
 ja Nepparin muistopainit Seinäjoki (SPM)
10-12 Himberg-Teamin leiri Pajulahti
11 KankU:n ikäkausikilpailut Kankaanpää (KankU)
18-19 KLL:n mestaruuskilpailut, vp Suomen Urheilu- 
  opisto, Heinola
25 Nanski-turnaus Vaasa (VVV)
25 TUL:n av. miesten ja naisten 
 vapaan mestaruuspainit Turku (TuTo)

marraskuu
01 Junior Kare Kouvola (KoPa)
01 Kankuri Cup Lapua, (Virkiä)
07-09 Himberg-Teamin leiri Kuortane
08 Ikäkausikilpailut Loviisa (LoRi)
08 Alavus-painit Alavus (AU)
8 Pertsan Kultapainit Sodankylä (LapVe)
14-16 Vantaa Painicup Vantaa (YTK)
22 Arvo Haavisto Ilmajoki (IK)
22 Ikäkausikilpailut, vp Tampere (KOOVEE) 
28-30 Helsinki Open Helsinki (HPM)
29 Luoman Cup  Ylistaro (YKV)
29 XXVIII Joulumaapainit  Rovaniemi (LaLu)

joulukuu
12-14 Kadettien SM-kilpailut, vp Vaasa (VVV)
19-22 Himberg-Teamin leiri  Kuortane
27-30  Kinkunsulatusleiri  :: Kisakeskus, Pohja

Maanrakennusliike
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puh. 06-4772411, 0400 862395

tiiko Oy 
0400 268892 
Tuuralantie 770
66440 Tervajoki
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kirkkokatu 15
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Keskuskatu 14, 62900 Alajärvi
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Alajärven 
Apteekki



MÖKKIUNELMASI ON LÄHEMPÄNÄ 
KUIN ARVAATKAAN.

Haaveiletko hengähdyspaikasta arjen keskellä tai kakkoskodista leppoisille eläkepäiville? 
Honka valmistaa kestävät ja laadukkaat hirsihuvilat, saunat ja mökit rentouttavaan vapaa-aikaan. 
Valikoimastamme löydät vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin, ympäristöihin ja budjetteihin. 
Jokaista mökkiä on mahdollista myös muokata toiveidesi mukaan.
 
Tutustu uutuuksiin ja kestosuosikkeihin osoitteessa www.honka.fi

SYLI 80 alk. 33 217,-

ANKKURI 20 alk. 12 045,- VALO 60 alk. 21 981,- KOMENTAJA 90 alk. alk. 38 447,-

Hinta sisältää Honka puuosatoimituksen. Kysy myös perustuspalvelua ja asennusta haluamassasi laajuudessa.


