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Puheenjohtaja

Suomalaisesta näkökulmasta huhtikuun alun Vantaan 
EM-kisat olivat menestys. Tavoitteen mukaiset kak-
si mitalia, jouhevasti ja hyvin sujuneet kisajärjestelyt 
sekä kisojen saama positiivisväritteinen hyvä näky-
vyys mediassa nousevat päällimmäiseksi.

Myös kansanvälisestä näkökulmasta kisatapahtuma 
nosti hyvin painin profiilia ja uskottavuutta olympia-
lajina. Sääntömuutokset matolla ja maton ulkopuolella 
alkavat tuottaa tulosta. Urheilijat kokevat säännöt ris-
kinottoon ja yrittämiseen kannustavina – erityisesti 
kun kyse on pystyheitoista - aina ottelun viime sekun-
neille asti. Moni ottelu päättyi sen lopputuloksen vii-
me sekunneilla ratkaisevaan pistesuoritukseen. Matol-
la tapahtuu ja painiyleisö viihtyy.  

Kisojen parhaista suomalaisotteista vastasi Rami Hie-
taniemi. Tahmean alun jälkeen vauhti kiihtyi ja fi-
naalipaikka varmistui lopulta erittäin vahvalla esityk-
sellä. Finaalissa Ukrainan Zhan Belenjuk oli pisteellä 
parempi. Oleellista Ramin otteissa oli se, että hieman 
yli vuoden vanhasta hoitovirheen seurauksena synty-
neestä käsivammasta ei näkynyt merkkiäkään. Vuo-
den 2012 MM-pronssi ja viime syksyn MM-kisojen 
viitossija sai seurakseen EM-hopean ja varmasti tukun 
lisää itsevarmuutta. Ennusteista huolimatta vioittu-
neella kädellä painitaan ja vielä maailman huipulla. 
Tästä todisteena viime viikolla julkistetun FILA-ran-
king –listan kolmas sija. 

Petra Olli - ennakkohehkutuksesta huolimatta - kesti 
hyvin menestysodotusten paineet. EM-pronssi ja en-
simmäinen aikuisten arvokisamitali kotimatolla an-
taa lisäpontta harjoittelussa kohti seuraavia koitoksia. 
Voitto viime syksyn maailmanmestarista kertoo sen, 
että maailman huippu ei ole kaukana. Petran sijoitus 
FILA:n ranking-listan viidentenä vahvistaa tämän. 
Seuraavat koitokset Petralla on nuorten alle 20-vuo-
tisten EM-kisat Puolassa hieman ennen juhannusta. 

Voitto Puolassa olisi Petralle neljäs perättäinen nuor-
ten Euroopan mestaruus. Saavutus, johon kukaan 
ei ole vielä yltänyt. Nuorten EM-kisoja on järjestetty 
60-luvun lopulta lähtien.    

Kisojen järjestelyt saivat kiitosta sekä osallistuneilta 
joukkueilta, että myös kisat Suomeen antaneelta Kan-
sanvälisen painiliiton FILA:n johdolta. Kisat näkyivät 
hyvin ja ne huomattiin positiivisessa hengessä myös 
perinteisen painipiirien ulkopuolella. Vanha totuus 
siitä, että jos suomalaiset menestyvät olympialajeissa, 
saavat he myös lopulta menestyksensä oikeuttaman 
huomion – kunhan tietyt mediaa palvelevat perusasiat 
hoidetaan hyvin ja ammattitaidolla.

Tämän lehden tullessa painosta suomalaiset kisaavat 
Teheranissa Iranissa kreikkalais-roomalaisen painin 
maailman cupissa. Kisaan osallistuu 10 viime MM-
kisojen parasta maata ja Suomella on oikeus täyden-
tää joukkuettaan kahdella vahvistuksella, jotka tulevat 
Liettuasta. Muistaakseni kyse on ensimmäisestä Suo-
men joukkueen esiintymisestä nykymuotoisessa maa-
ilman cupissa.

Painivuosi 2014 jatkuu kesän aikana kadettien eli alle 
17-vuotisten ja nuorten alle 20-vuotisten EM- ja MM-
kisoilla huipentuen aikuisten MM-kisoihin syyskuun 
alussa Tashkentissa Uzbekistanissa. Näitä kisoja on 
mahdollista seurata suorana FILA:n kotisivuilta löyty-
vien linkkien kautta.

Painin ystäville jännitettävää ja seurattavaa siis piisaa 
koko kesäksi ja syksylle 2014.

Jukka Rauhala

Painin EM-kisat on pidetty, 
mitalit jaettu 

ja juhlat juhlittu
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Nalle kouli 

RAMISTA PAINIJAN
Nurmon Jymyn kolossaalisen ja Karelinista 
huolimatta kaikkiaan nelinkertaisen painin 
arvokisamitalistin Juha ”Nalle” Ahokkaan 
eteen tuotiin raamikas, reipasotteinen ja 
ikäisekseen väkevä nuorukainen lähes vii-
sitoista vuotta sitten. Nuorukainen oli hie-
man nyrkkeilyt, pikkuisen painiskellut ja 
jonkun verran pukannut kuulaa. Nuorukai-
nen päätti ryhtyä painijaksi.
 - Työ voidaan aloittaa vaikka heti, mutta 
kestää kymmenkunta vuotta ennen kuin 
olet arvokisojen mitalikorokkeella, Nalle sa-
noi innokkaalle nuorukaiselle.
Nuorukainen varttui mieheksi ja otti MM-
pronssia painimaa Turkin hermokattilassa 
Istanbulissa syksyllä 2011. Rami Hietanie-
mi on tuo Nallen arvokisamitaliksi koulima 
mies, joka Vantaan EM-kisoissa lisäsi arvoki-
samitaliensa määrää EM-hopealla.
- Rami näytti kypsyytensä Vantaan EM-pai-

nien neljännessä ottelussaan Saksan Jan 
Fischeriä vastaan. Hän otti miehen syliin, 
pystyi pitämään, käveli muutaman näyttä-
möaskeleen ja rojautti viiden pisteen hei-
ton. Paini oli Ramilla tuolloin hetken ajan 
myös näytelmää ja hyvä niin. Painissa on 
aina annettava myös katsojille osansa, Juha 
Ahokas sanoi EM-painien katsomossa.

Arvokas sparrari
Ensi töikseen nuori Rami Hietaniemi spar-
rasi oppi-isänsä Euroopan mestariksi. Tuo 
Nalle Ahokkaan kultainen hetki toteutui 
Serbian Belgradissa vuonna 2003. Rami 
kehittyi hissukseen. SM-kisoissa Hietaniemi 
käsitteli vastustajiaan helposti ja vaivatta 
kuin Juha Kankkunen auton rattia. 
Käskijä Ahokkaalle Suomen mestaruus oli 
silti aina vain välitavoite ja välttämätön 
paha. Samaa hän on muistuttanut aina 

myös Ramille, merkityksellisiä ovat vain 
arvokisojen mitalit. Kun Hietaniemi halusi 
yhden valtakunnan mestaruutensa jälkeen 
juhlia reippaasti ja Pohjanmaan kautta, niin 
Ahokas sanoi:
- Sen kun juhlit, mutta palauttava hiihto-
lenkki on huomenna ( kilpailujen jälkeinen 
päivä ) Hyllykallion pururadalla aamulla 
kello kuusi.
Niin kuin se sitten olikin.
Ahokkaan valmennuksellinen ote oli 
muutoinkin - sanotaan nyt vaikka - perin-
pohjainen. Juha oli mestari kehittelemään 
aikaa vieviä ja miestä koettelevia tehtäviä. 
Likikään kaikki eivät olisi siinä leikissa kes-
täneet.
Juha Ahokas keräsi Etelä-Pohjanmaalta ja 
Etelä-Pohjanmaalle raskaita ja harteikkai-
ta miehiä itseään ja Hietaniemeä varten. 
Miesten piti treenata rajusti. Jos painin 
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Suomalaisten edustuspainijoiden kevät 
on hurja. Hurjimmilla ohjelmaan on kuu-
lunut huhtikuun alussa Vantaan EM-painit, 
toukokuun alussa Turun PM-painit, tämän 
lehden tekoaikaan joukkueiden World Cup 
Teheranissa ja toukokuun lopulla vielä SM-
painit Oulussa. Ja tähän päälle leirityksen 
niin koti- kuin ulkomailla.
Rami Hietaniemi jätti suosiolla Pohjois-
maiset mestaruuskisat muiden hoidet-
tavaksi. Ennen kesän treenirupeamaa on 
kalenterista vielä löydyttävä pieni lomakin 
elimistölle. Syksyn osalta Ramin maali on 
selvillä.
-Syksylle Tashkentin MM-paineihin on täh-
täin, Rami vahvistaa.
Vantaan kokemusten perusteella on löy-
tynyt myös alueita, joihin on panostettava 
jatkossa. 
-Otteluiden alkuun on saatava kovempi 
lataus. Pitää olla valmiimpi heti alusta alka-
en. Samoin pitää pystyä muuntautumaan 
paremmin matsin aikana. Jos suunniteltu 
taktiikka ei toimikaan, niin pitää pystyä 
muuttamaan tyyliä, Rami pohtii.
EM-paineissa haarukassa ollut kirkkain mi-
tali lipesi finaalissa Ukrainan Zhan Belenju-
kia vastaan yhteen virheeseen ja tasapai-
non menetykseen. 
-Jalkoihin on myös panostettava enem-
män. Nyt meni finaalissa kulta yhteen pie-
neen jalkavirheeseen. Se kysyy vain jaloilta 
aika paljon, kun matseja on 5-6 päivässä 
ja ne 2-4 matsia tulee nopealla aikavälillä. 
Siinä kyllä kysytään palautumista ja tankka-
uksen onnistumista. 
Ramin EM-hopeaa juhlittiin niin Nurmossa 
kuin Perhossa. Kovan työn jälkeen juhlat 
ovatkin paikallaan.
-Onhan näitä menestyksiä mukava juhlia. 
Edellisestä mitalista olikin jo aikaa, EM-ho-
peamitalisti myhäilee. (PM)

Seuraavaksi Tashkent

treenaaminen ei sujunut, niin pitkät pyö-
rälenkit, suojuoksut ja muu reipas toiminta 
piti huolen kuntopohjan pysyvyydestä.
 
Lopettaminen lähellä
Harva tietää, että joskus seitsemän - kah-
deksan vuotta sitten Rami Hietaniemi oli 
aikeissa panna painitrikoot pysyvästi nafta-
liiniin ja oli muuttamassa Jyväskylään:
- Harvoin menen kenenkään kotona käy-
mään, mutta silloin menin Ramin luokse ja 
sanoin, että et sinä voi vielä lopettaa, kun 
et ole saavuttanut yhtikäs mitään, Ahokas 
muisteli Vantaan EM-painien viimeisen kil-
pailupäivän finaalien aikana.

Juha Ahokas muistutti Vantaalla myös että 
Rami Hietaniemi on oppinut ravinto-opilli-
set asiat ja itsensä huoltamisen vasta mat-
kan varrella.  Vuosiin Hietaniemen vatsa ei 
kestänyt mitään.
- Rami on preeriasusi ja Pikkis ( päävalmen-
taja Juha Lappalainen ) on kaupunkisusi. 
He tajuavat toisensa. Myhi ( kakkosvalmen-
taja Marko Yli-Hannuksela ) tuo palapeliin 
rauhallisuutta ja painin syvää ymmärrystä, 
palaset ovat kohdallaan, Ahokas jutteli 
Vantaalla.
Myhi onkin aivan viime vuosina yhä enem-
män ja enemmän seurannut Hietaniemen 
tekemisiä. Kuten tietenkin myös Pikkis. Hie-

taniemi on itsekin oppinut kuuntelemaan 
kroppaansa, joten se mihin on tultu, on 
monien asiain summa.
Tärkeässä roolissa kohti kansainvälistä pai-
nihuippua on ollut myös muut taustajou-
kot. Valtaisa ja ennen kaikkea tukeva mer-
kitys Ramin arvokisamitaleihin on myös 
Ramin sädehtivällä ja sydämellisellä Miia-
vaimolla ja tietenkin myös Ramin lapsilla. Ja 
unohtaa ei sovi Ramin kotiväkeä Perhossa, 
jotka ovat aina olleet valmiita auttamaan 
poikaansa kohti suurta unelmaa. 

Teksti: Hannu Ranta
Kuvat: Martin Gabor
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Rantalomalle ei Petra Ollin kalenterista ti-
laa tulevana suvena löydy. Ehkä muutama-
na aamuna voi käydä kipeytyneitä lihaksia 
Lappajärvessä liottelemassa, mutta muu-
toin kesä sujuu tiukasti työn merkeissä. Val-
mentaja Ahto Raska on rakentanut ohjel-
man, jonka mukaan tuleva kesä mennään. 
Ja mennään melkoisella vauhdilla.
Alustava kisaohjelma pitää sisällään juhan-
nuksen tienoissa juniorien EM-kisat Puolan 
Katowicessa, heinäkuun lopun aikuisten 
Golden GP-finaalit Bakussa, elokuun alussa 
juniorien MM-kisat Kroatian Zagrebissa ja 
syyskuussa Tashkentissa väännettävät ai-
kuisten MM-painit. 
– Tosi kova kesä on tulossa. Noiden nel-
jän kisan lisäksi emme osallistu mihinkään 
muuhun kisaan. Tuossa on aivan tarpeeksi 
tekemistä, Ahto linjaa. 

Petra itse nostaa kisoista ykköseksi juniori-
en MM-kisat. Tämä vuosi on viimeinen jun-
nuissa ja tavoitteet sen mukaiset.
– Junnujen MM-kisoissa ei ole vielä finaa-
lissa oltu. Mitään yksinkertaista se ei tule 
nytkään olemaan, sillä sarjassa on todel-
la kovia painijoita. Viime vuoden voittaja 
Mongolian edustaja pääsee junnuihin ja 
sama on tilanne kakkoseksi tulleella Kana-
dan edustajalla, Petra pohtii.
 Valmentajan tavoite on kuitenkin jo selväs-
ti tulevissa vuosissa. Las Vegasin MM-painit 
syksyllä 2015 ja seuraavana vuonna painit-
tavat Rion olympialaiset ovat tähtäimessä.
– Petra on päässyt tänä vuonna ottele-
maan todella kovia otteluita sarjan par-
haiden kanssa ja vuosi on mennyt erittäin 
hyvin. Hän on voittanut heistä monta ja on 
oppinut paljon uusia asioita. Kun terveenä 

pysytään, niin Petra on valmis taistelemaan 
kenen kanssa tahansa, Ahto vakuuttaa. 

Leireiltä sparria
Ja eihän painijan kesä olisi mitään ilman 
kesäleirejä. Ainakin kaksi kahden viikon 
leirijaksoa löytyy kaksikon kesäohjelmasta.  
Alkukesästä kaksikko suuntaa Venäjälle ja 
elokuun loppupuolen kansainvälinen leiri 
on todennäköisesti Ruotsissa.
– Kansainväliset leirit ovat todella tärkeitä 
ennen kisoja. Niillä riittää sparrareita, eikä 
niin kovia harjoitusvastustajia ole kotisalilla. 
Leireillä kehitytään jatkuvasti ja päästään 
kokeilemaan kotona treenattuja juttuja. 
Kun vastassa on todella hyviä sparreja, niin 
pääsee näkemään missä mennään, Ahto 
perustelee leirien merkitystä.
Vaikka kansainväliset leirit ovat tärkeitä 

PETRAN 
pitkä kuuma kesä
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Pian 1,5 vuotta Kuortaneella valmentaja-
na toiminut Ahto Raska on tyytyväinen 
Kuortaneen urheilulukion ja urheiluopis-
ton tarjoamiin mahdollisuuksiin. Puitteista 
homma ei jää kiinni, kun suomalaisia nais-
painijoita viedään uralla eteenpäin.
– Tämä on harjoittelun kannalta paras 
mahdollinen vaihtoehto. Täällä nuoret voi 
keskittyä vain painimiseen. Täällä on vain 
paini ja harjoittelu. Kaikkialle on lyhyt mat-
ka, olosuhteet ovat hyvät ja sali on hyvä, 
Ahto kiittelee. 
Naispainista vastaavana nuorten olympia-
valmentajana toimiva Raska kiittelee yh-
teistyötä alueen muiden painivalmentaji-
en kanssa. Urheiluopiston ja urheilulukion 
palveluksessa työskentelevä Juha Virtanen 
saa kiitosta hyvästä yhteistyöstä.
– Jos minä olen välillä Petran kanssa kilpai-
lemassa tai leireillä, niin Virtasen Juha vetää 
koko porukalle treenit. Yhtään harjoitusta 
ei ole jäänyt sen takia pitämättä, että minä 
en olisi ollut paikalla. Toimiva valmennus-
keskus vaatii vähintään kaksi valmentajaa, 
Ahti korostaa. 
Ahto Raska uskoo Kuortaneen mallin toi-
mivan myös muiden kuin Petran kohdalla.
– Täällä painijat itsenäistyvät ja kasvavat 
urheilijoiksi. He ottavat vastuuta itsestään 
ja kehittyvät. Minusta tämä on oikea tie ke-
hittää suomalaista naispainia. Meillä on nyt 
vähän hiljaisempi vaihe nuorempien tyttö-
jen suhteen, mutta kun teemme yhdessä 
työtä, niin vuoden parin päästä heitä taas 
nousee esiin ja tulee tänne Kuortaneelle 
opiskelemaan. 

ottelutuntuman hakemisessa, niin ei elo 
kotipuolessakaan ole pelkkää Taikakuun 
kuuntelua. 
– Kotona tehdään tosi paljon korvaa tree-
niä. Rasitus on kovaa, eikä homma ole 
mitään pelleilyä vaan kovaa duunia. Spar-
rit ovat toisinaan haastava juttu, mutta 
niitäkin on ihan hyvin löytynyt. Jos ei ole 
sopivia sparreja tarjolla, niin sitä treenataan 
muuta, Ahto toteaa.

Julkisuuden valokeilaan
Kotikisoissa saavutettu naisten EM-pronssi 
nosti Lappajärven Veikkojen kasvatin koko 
Suomen tuntemaksi tv-kasvoksi. Vielä ei ole 

elämä sekaisin mennyt, vaikka kisaviikon 
aikana pyöritys mediassa olikin melkoista. 
– Ei tuo julkisuus ole elämää haitannut. 
Täällä kun kaikki tuntee kaikki muutenkin, 
niin aina on saanut painihommista kaup-
pareissuilla puhua. Loppupeleissä melko 
rauhassa olen saanut olla, Petra pohtii.
Kävi kesän arvokisoissa miten tahansa, niin 
yksi asia on näillä näkymin varmaa jo nyt. 
Kakkukahvien juontiin päästään Lappajär-
vellä lakkiaispäivänä.
– Alustavien tietojen mukaan valkolakin 
pitäisi olla selvä juttu. Laitoin minä paperit 
Jyväskylään liikunnalle, mutta ainakin täs-
sä vaiheessa tuntuu siltä, etten opiskelun 

eteen paljon muuta nyt teekään. Panoste-
taan painiin täysillä vuosi kerrallaan, vaikka 
taitaa tässä vähintään se kaksi vuotta olla 
tiedossa ennen olympialaisia, Petra toteaa.
Kuortane pysynee treenipaikkana tulevina-
kin vuosina, vaikka lukio tuleekin päätök-
seen. 
– Jos vaan löydän täältä jostain halvan 
kämpän, niin tänne kai se on jäätävä, Petra 
naurahtaa.

Teksti: Pekka Moliis
Kuvat: Martin Gabor

Kuortaneella kehitytään
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Suomalaisen naispainin pioneereihin yh-
dessä Tiina Ylisen kanssa kuuluva Sarian-
ne Savola ilmoitti EM-painien yhteydessä 
lopettavansa painin edustustasolla. Tosin 
vuoden 2016 Rio de Janeiron olympialai-
set jättävät vielä pienen takaportin uran 
jatkolle.
– Minulla tuli eteen suomalaisen huippu-
urheilijan karu arki opiskelujen jälkeen. 
Säästöt on syöty ja opiskelijatuet käytetty. 
On tosin olemassa vielä pieni mahdolli-
suus, että Rioon lähden yrittämään. Mutta 
joka tapauksessa nyt keskityn pelkästään 
työelämään. Vuoden 2016 kisat olisivat 
olleet minulle se ehdottomasti viimeinen 
etappi, Sarianne toteaa.
Vuonna 1987 syntynyt Sarianne osallistui 
ensimmäisen kerran kadettien EM-kisoihin 
vuonna 2002. Silloin tuloksena oli kuudes 
sija 43 kilon sarjassa. Ensimmäinen arvoki-
salätkä irtosi 2006, kun hän oli kakkonen 
juniorien EM-kisoissa. Aikuisten arvokisois-
ta irtosi EM-pronssia vuonna 2009.
Heti EM-painien jälkeen Sarianne aloitti 
työt Asianajotoimisto Boreniuksella. Painiin 
panostaminen venytti lakiopinnot seitse-
mään vuoteen, mutta nyt on myös amma-

tillinen tausta kunnossa. 
– Paini ei jää, mutta arvokisoissa ei välttä-
mättä minua enää nähdä. Haastavan työn 
ja kilpailu-uran yhdistäminen ei välttämät-
tä onnistu. Kuudelta aamulla pitäisi mennä 
yksin treenaamaan, sen jälkeen töihin ja 
illalla taas treenaaman. Voisi sitten hetken 
jaksaa, mutta pidemmän päälle tuo tahti 
on mahdoton. Sen takia päätin ainakin nyt 
jättää kilpailemisen, Savola toteaa.

Naispainin tienraivaaja
Lappajärven Veikkoja koko uransa edus-
tanut Sarianne on saanut kokea sen, mitä 
on olla raja-aitojen kaataja suomalaisessa 
painissa. 
– Yleinen asenne oli alkuun negatiivinen 
tyttöpainia kohtaan, mutta se on kyllä 
muuttunut. Kun aloitin, niin ei ollut mi-
tään vapaapainivalmennusta, vaan kaikki 
valmentajat tekivät töitä oto-periaatteella. 
Nyt on todella hienoa, miten asiat ovat esi-
merkiksi Petran kohdalla järjestyneet. Kyllä 
kehitystä on ollut, Sarianne pohtii.
Vielä tänäkin päivänä osa vanhemmista 
empii, uskaltaako tyttöä painimolskille 
päättää. Pitkän kokemuksen perusteella 

Sarianne on vakuuttunut asiasta. 
– Paini on ehdottomasti sopiva laji myös 
tytöille. Vaikka tytöstä ei koskaan mitään 
huippupainijaa tulisikaan, niin harjoitel-
lessa koordinaatio paranee ja lihaksisto 
kehittyy tasaisesti. Samalla oppii olemaan 
tekemisissä toisten ihmisen kanssa.
Päävalmentaja Juha Lappalainen kaipasi 
pestinsä alussa sohvannurkkaan jumittu-
neita vanhoja painijoita takaisin salille jaka-
maan oppejaan nuorille painijoille. Samaa 
mieltä on myös Sarianne. 
– Jos lajin halutaan kehittyvän, niin entistä 
useamman vapaapainijan pitäisi jäädä ken-
tälle oppeja jakamaan. Nyt seuravalmen-
nus ei tunnu kaikkia kiinnostavan, Savola 
harmittelee. 
Omalta kohdaltaan Savola haluaa olla aut-
tamassa suomalaista vapaapainia eteen-
päin.
– Ihan mielelläni olen käytettävissä ja jaka-
massa sitä tietotaitoa, jota minulle on vuo-
sien varrella kertynyt, Sarianne lupaa.   
 

Teksti Pekka Moliis

RIO YHÄ MIELESSÄ
Sarianne vaihtoi painitrikoon jakkupukuun
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Valmistautuminen kohti Vantaan EM-koti-
kisoja alkoi joulukuun alussa Pajulahdessa 
viikon peruskuntoleirillä. Viikonlopun mit-
taisen palautuspätkän jälkeen osa suunta-
si vielä viikoksi Liettuaan ja loput Turkkiin. 
EM-starttiin oli vielä pitkä matka, mutta 
aloitus oli hyvä ja maltillinen. Tämän jäl-
keen ennen EM-kisoja leireiltiin Kouvolas-
sa, Ilmajoella, Tanskassa, Unkarissa, Puolas-
sa ja Tikkurilassa.
Ulkomaan leireillä painijoita oli paikalla 
useammasta maasta ja varsinkin Unka-
rin leirillä oli painijoita yli kymmenestä eri 
maasta. Painijamme saivat paljon hyvää 
kokemusta erilaisista painityyleistä ja kovaa 
matsia.
Suomalaisten otteet leireillä olivat todella 
positiivisia ja kotikisoissa menestyminen 
oli selkeästi painijoiden mielessä. Erityisesti 
Rami Hietaniemen otteet matolla olivat 
lupaavia alusta lähtien ja hän selkeästi haki 
monesta tulevasta EM-kisavastustajasta 
henkisen yliotteen jo leirien aikana. Välillä 
kävi jo mielessä, että riittääkö Ramin into ja 
nälkä kisoihin asti, mutta hyvät palautukset 
ja oikea harjoittelun rytmitys nostivat kun-
non esiin.
EM-kisojen ensimmäisessä ottelussa näytti 
kyllä pahalta, mutta Ramin voitonnälkä ja 
rutiini oli liikaa Ruotsin Petterssonille. Siitä 
päivä lähtikin käyntiin ja lopputuloksena 
komeasti hopeamitali!
EM-hopean arvoa nostaa mielestäni se 

minkälaiset paineet Ramiin oli luotu ja hä-
nestä oli tehty suurin suomalainen mitali-
suosikki Petra Ollin ohella. Itsekin hänet mi-
talisuosikiksi nimesin ja sillä luottamuksella, 
että Rami nämä paineet kestää ja hienosti 
kestikin.
Ramin kädestä on kirjoitettu jo sen verran, 
että minä jätän sen väliin. Ramin käden ta-
rina vain osoittaa minkälaisesta miehestä 
on kyse. Sydän sykkii painille ja kova tahto 
vie juuri sinne minne itse haluaa. Ramin 
menestystarina tulee vielä jatkumaan ja 
olkoon hän esimerkkinä kaikille painijoille 
siitä, että menestys tulee vain armottoman 
kovan työn kautta ja oikoteitä ei ole. 
Petra Olli oli toinen suomalainen johon oli 
myös kohdistettu kovia mitaliodotuksia. 
Ahto Raska on kiertänyt maita ja mantu-
ja Petran kanssa. Petra on saanut lisää ko-
vuutta ja näin menestyminen myös nais-
ten sarjoissa oli odotettavissa. 
EM-kisojen toisella kierroksella vastaan as-
teli sarjan hallitseva maailmanmestari Un-
karista, joka kaatui tiukan väännön jälkeen 
2-2, tämä kertoi sen, että arvokisamitalia 
voidaan kyllä odottaa ja jatkossa niitä on 
tulossa lisää korikaupalla. Petran kaulaan 
pujotettiin kovan päivän päätteeksi prons-
si, jonka väri varmasti kirkastuu vuosien 
varrella, onhan se ensimmäinen naisten 
sarjan arvokisamitali ja tuli vielä kotikisoissa 
tiukan paineen alla. 
Omat odotukseni olivat paljon kovemmat 

kuin kaksi mitalia, mutta kisoja seuratessa 
realismi tuli taas vastaan, kun totesi paikan 
päällä kuinka kova taso oikeasti EM-kisoissa 
on. Kaksi ”varmaa” siis pitivät ja kahden mi-
talin tavoite saavutettiin, siihen pitää olla 
tyytyväinen, mutta siihen ei saa tyytyä. 
Positiivista ja vahvaa painia esittivät mita-
listien lisäksi Haapamäki ja Välimäki sekä 
vapaan puolelta Ville Heino on mennyt 
selkeästi eteenpäin. 
Vuosi on nyt takana päävalmentajan pestiä, 
se on ollut haastava, mutta myös erittäin 
antoisa. Yksin en tähän pestiin olisi lähtenyt 
ja mutkaton yhteistyö Myhin kanssa onkin 
ollut todella toimiva. Paras virtalähde on ol-
lut maajoukkuepainijoiden hyvä asenne ja 
motivaatio kovaan työhön, heidän vuoksi 
tätä työtä jaksaa tehdä.
Maajoukkuerunko ja huipulle tähtäävien 
painijoiden määrä on vuosien varrella ka-
ventunut joten uusia nälkäisiä painijoita 
kaivataan kovasti mukaan. Niinpä…Jokai-
selle huipulle pyrkivälle painijalle kysymys 
peilin edessä; ”Olenko valmis satsaamaan 
ja testaamaan omia rajojani”? Kun vastaat 
KYLLÄ, soita minulle heti numeroon 044 
303 0273. 

Kaikki Kökkään mukaan!

Pikkis
kuva: Martin Gabor

KOTIKISOJEN KOVAT ODOTUKSET
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3/7 Painijan urapolku

Vielä ehtii molskille, 
vaikka molskien mestariksi!
Suomen aktiivisimmat painijat kilpailemisen 
suhteen löytyvät ikäluokasta 9-12 vuotta. 
Kilpaileminen ei kuitenkaan tässä vaihees-
sa saa olla tärkein asia painijan urapolulla, 
vaikka kiinnostus kilpailemiseen onkin yksi 
ikäluokan kolmesta tärkeimmästä pointis-
ta. Jos kilpaileminen ja ennen kaikkea niissä 
menestyminen nousee liian suureen rooliin, 
on lähes poikkeuksetta seurauksena loppuun 
palaminen.
Kilpailemisen edelle sijoittuvat säännöllisen 
päivittäisen harjoittelun aloittaminen ja laji-
taitojen monipuolinen opettelu. Vaikka mo-
nella kymppivuotiaalla on jo 3-4 painivuotta 
takana, niin vielä tässä vaiheessa ehtii hyvin 
mukaan painitouhuihin. Esimerkiksi olympia-
hopeamitalisti Marko Asell aloitti painimisen 
vasta 12-vuotiaana. Siihen asti Marko oli har-
rastanut yleisurheilua ja telinevoimistelua.
Pääsääntöisesti harjoittelu 9-12-vuotiailla ta-
pahtuu seuroissa erillisessä kilparyhmässä. 
Harjoituskertojen määrä kasvaa tasaisesti ja 
molskilla voidaan olla jo 2-3 kertaa viikossa. 
Vaikka harjoituksissa usein hauskaa onkin, 
niin tavoitteena on jo harjoitella uusia taitoja, 
eikä vain tulla iltahoitoon siksi aikaa, kun isä ja 
äiti käyvät kaupassa. 
Lapsuusvaiheen viimeisinä vuosina luodaan 
perusta hyvälle fyysiselle harjoitettavuudel-
le. Harjoitusten sisältö on mahdollisimman 
monipuolinen, jolloin kehittyvät niin nopeus, 
ketteryys, voima ja tasapaino. Erityistä huomi-
ota kannattaa kiinnittää lajivoimaa kehittäviin 
harjoitteisiin. Omalla keholla tapahtuvat kun-
topiiriharjoittelu, parivoimatreenit, köydet ja 
telinevoimistelu tulisi olla nuorelle painijalle 
tuttuja juttuja.
 
Valmentajalla suuri rooli
Eläväisten 9-12 -vuotiaiden lasten valmen-
tajalta vaaditaan johdonmukaisuutta toi-
minnassaan. Valmentaja huolehtii siitä, että 
lapset saavat riittävät yleiset ja lajikohtaiset 
valmiudet myöhempää urheilu-uraa varten. 
Samanaikaisesti on luotava ryhmään teke-
misen meininkiä ja tultava toimeen lasten 
kanssa myös silloin, kun aikuiselta vaaditaan 
puuttumista tilanteeseen. Yksilölliset erot 
lasten taidoissa voivat olla suuria ja ne on py-
rittävä huomioimaan, vaikka ryhmää viedään 
yhtenä kokonaisuutena eteenpäin.
Seuran parhaan tekniikkataiturin tulisi olla 
juuri tämän ikäluokan vetäjänä, tai sitten näy-
töt antaa vanhempi painija. Voidaan sanoa, 
että mitä enemmän painiliikkeitä saadaan 

tässä vaiheessa ajettua sisään, sitä enemmän 
painijalla on keinoja tulevina vuosina ratkais-
ta otteluja voitokseen. Valmentajan on tärkeä 
olla myös mukana kisoissa, jotta hän pystyy 
analysoimaan lapsen suoritusta ja näkemään, 
kuinka opit ovat menneet perille. Opittujen 
liikkeiden määrä ja käyttö on huomattavasti 
tärkeämpi seikka, kuin saavutettujen palkin-
topokaalien määrä. 
Painiharjoituksissa tulee keskittyä erityisesti 
taito-ominaisuuksien kehittämiseen. Lajitai-
tojen osuus on ikäluokassa 30–40 prosenttia, 
joten suurempi huomio on edelleen yleistai-
tojen ja –valmiuksien  kehittämisessä. Volttia 
heittämällä on harva painija ottelua voitta-
nut, mutta oma kehon hallinta antaa hyvät 
edellytykset kehittyä painijana. 
Harjoitusmäärän lisääntyessä painitaidot kas-
vavat. Ottelusäännöt otetaan kilpailemisen 
myötä entistä paremmin haltuun. Pikku hiljaa 
osataan liikuttaa vastustajaa ja luodaan tällä 
tavoin itse aktiivisesti paikkoja painiliikkeille. 

Oman salin ulkopuolelle
Hyvän lisäpotkun harjoitteluun antaa yhteis-
työ lähiseurojen ja alueellisten harjoituskes-
kusten kanssa. Naapuriseuran kavereita on 
turha pitää pahimpina kilpakumppaneina, 
vaan yhteistyön ja rehdin keskinäisen kilpai-
lun avulla tasaiset painijat kannustavat toisi-
aan eteenpäin. 
Kun yöt sujuvat jo ilman äitiä ja isää, niin ohjel-
maan tulevat kesäleirit ja erilaiset leiripäivät. 
Leiripäiviä järjestetään eri opistojen, alueiden 
ja seurojen toimesta. Sopiva leiripäivämäärä 
on nuorelle painijalle 5-10 päivää vuodessa. 
Pelkkää painimista elämä ei kuitenkaan saa 
olla. Vielä tässä vaiheessa painin rinnalle 
mahtuu hyvin muitakin terveellisiä harrastuk-
sia. Esimerkiksi yleisurheilu tai jalkapallo ke-

säaikaan ovat mahdollisia kakkoslajeja vielä 
useilla paikkakunnilla, joskin kaikissa lajeissa 
vaaditaan tänä entistä suurempaa sitoutu-
mista lajiin entistä varhemmin. 
Lapsi tarvitsee liikuntaa noin 20 tuntia viikos-
sa, eikä tämä määrä täyty pelkästään koululii-
kunnan, painitreenien ja kerholiikunnan avul-
la. Näin ollen omatoiminen liikunta kotona ja 
kavereiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää.
Mitä enemmän lapsi omatoimisesti liikkuu ja 
harrastaa, sitä paremmat ovat lähtökohdat 
painisalilla uusia asioita opiskella. Kesät talvet 
kouluun ei tarvitse välttämättä hiihtää, mutta 
jo pyöräily kouluun ja painitreeneihin voittaa 
isän autossa istumisen. 

Vanhemmilla tärkeä rooli
Vanhemmat ovat vastuussa lapsensa hyvin-
voinnista kokonaisvaltaisesti. Vanhemmat 
osoittavat lapselle kiintymystään huolimatta 
siitä, että menestyykö hän urheilussa tai kou-
lussa. He ovat kiinnostuneita lapsen harras-
tuksesta, kannustavat ja tukevat urheilijaksi 
sekä terveeksi yhteiskunnan jäseneksi kasva-
mista. Nuoren urheilijan elämänrytmistä huo-
lehtiminen on tämän päivän yhteiskunnassa 
niin vaativa tehtävä, että siitä pitäisi myöntää 
vähintään Painiliiton pronssinen ansiomerkki!
Pikku hiljaa lapsi ottaa enemmän vastuuta 
toiminnastaan. Nuorella painijalla vastuun ot-
tamiseen kuuluu säännöllinen osallistuminen 
harjoituksiin sekä mm. ravinnosta, varusteista 
ja hygieniasta huolehtiminen. Painitreeneihin 
tullaan ajallaan, kisareissuun evääksi ei oteta 
limpparia eikä sipsejä ja suihkussa käynti niin 
harjoitusten kuin kilpailujen jälkeen tulee olla 
itsestään selvä asia.
    
Teksti: Pekka Moliis
Lähde: Painijan urapolku
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Teema / Ikävuodet 9-12

Tärkeää Tässä ikävaiheessa:
 1. säännöllinen päivittäinen harjoittelu
 2. lajitaidot monipuolisesti
 3. kiinnostus kilpailemiseen
 VIELÄ EHTII HYVIN ALOITTAA,   
 PERUSTAITOJA VAHVISTAEN

Ryhmä / toiminta Seuravalmennus: kilparyhmä,  
 yhteistyö lähiseurojen ja alueellisen  
 harjoituskeskuksen kanssa
 kesäleirit, leiripäivät 
 5-10 pvää / vuosi
 Muu ohjattu: mahdollinen toinen
 harrastus painin ohella (esim.   
 yleisurheilu tai jalkapallo kesällä),  
 koululiikunta, kerhot
 Omatoiminen liikunta: pelit kotona,  
 lähiliikuntapaikoilla ja koulussa,  
 koulumatkat

Tavoitteet Kasvatuksellinen: säännöllisyys,  
 ravinnon merkitys, varusteista ja  
 hygieniasta huolehtiminen
 Fyysiset ominaisuudet: nopeutta,  
 ketteryyttä, voimaa, tasapainoa, ja  
 lajivoimaa kehittäviä harjoitteita (oma
 keho, parityöskentely, köydet,   
 telinevoimistelu)
 Keppijumpalla painonnostotekniikat
 Vaativat esteradat
 Taito-ominaisuudet: monipuoliset  
 lajitaidot yleistaidot
 Suhde laji 30-40 / yleinen 60-70
 Taktiset taidot: Ottelusäännöt hallussa,  
 havaitsee avautuvan mahdollisuuden  
 ratkaista jakso / ottelu, osaa liikuttaa ja  
 tehdä paikkoja itse painiliikkeille

Harjoittelun painotus
laji         yleis   40/60 % 
 
Kokonaisliikuntamäärän 
jakautuminen
Ohjattu  
Omatoiminen     40/60 %
 
Harjoitusmäärät 15-20 krt / vko
 20 h liikuntaa ja urheilua
 3-4 krt / 5-8 h
 2 krt / 3-4 h
 8-12 h
 1000 h / v

Kilpaileminen / Ottelut 6-12 kilpailua/vuosi
 15-25 ottelua/vuosi
 toteutetaan harjoituksissa tehtyjä  
 asioita

Tarkastukset/testit/ Terveystarkastus
kehityskohteet Motorinen kehitys
 Lihastasapaino
 Lihaskunto
 Nopeus
 Tekniikkamestari
 • akrobatia
 • vapaa/kreko tekn.
 Mielikuvaharjoittelun perusteet

Taso / tavoite Alue-/ikäkausitaso
 • ikäkausikisat (myös kv. otteluita)
 • aluekisat
 • KLL
 SM-kisat

Esimerkki MARKO ASELL ”Minulla oli vahva  
 telinevoimistelu- ja yleisurheilupohja,  
 kun isä vei minut painisalille 
 12–vuotiaana. Homma alkoi heti  
 luonnistaa ja jo noin puolen vuoden  
 kuluttua sain SM-pronssia. Harjoittelin  
 nuorena paljon ja monipuolisesti.”

Painija polun varrelta

Miko Elkala
s. 2002, seura Lahden Ahkera

-Painimisen aloitin 5-vuotiaana. Kotona katsottiin harrastuksia lehdestä ja isä ehdotti 
painia. Kävin kokeilemassa ja siitä se alkoi.
-Minun valmentaja on Tapio Lattu. Omalla salilla on hyviä harjoituskavereita ja treenaamme 
kolme kertaa viikossa. Harrastan myös yleisurheilua. Talviaikaan käyn yu-treeneissä kerran 
viikossa. Paras laji on pikamatkat. Satasen ennätys on 14,44. Lisäksi liikun paljon kavereiden 
kanssa ulkona vapaa-aikana
-Molemmat painimuodot ovat yhtä mukavia. Vapaassa olen voittanut kaksi KLL-
mestaruutta, mutta omasta mielestäni olen krekossa parempi. Vielä en ole käynyt 
ulkomailla kisoissa, mutta sinnekin olisi mukava vanhempana lähteä.
-Sarkkisen Jonni on kovin vastustajani. Aina on tiukka matsi tulossa, kun Jonni tulee 
vastaan. On tullut voittoja ja tappioita. Matossa paras liikkeeni on ehkä rulli. Pystystä yritän 
tehdä liikkeitä mahdollisimman monipuolisesti. 



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

0400 162 469

Hernesniemen 
Lastaus Oy 

Nykäläntie 22 A
LAPPAJÄRVI 

puh. 040 551 9438

Lahden 
Tuotelaitehuolto Oy

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

Rinnetie 7, 15880 Hollola
Puh. 050 5175 891

Leppäläntie 566
63120 Leppälänkylä

Etelä-Suomen Jätevesitekniikka Oy
Ratsastajankuja 1, 07700 Koskenkylän saha

Puh. 040 508 4404
Matkapuh. Peter Broman 0400 771 254

JätevesiJärJestelmien suunnittelu, asennus, huolto Ja myynti
vehoPuts valtuutettu huolto

Kaivinkoneurakointia
myös minikaivurilla

URAKOINTI 
M&M KARHU AY

0400 267 980   0400 826 938

Savikuja 61, 61500 Isokyrö

Kytöläntie 610, 66440 Tervajoki

pekka.hytti@peth.fi
(05) 4185 033, 0500 298 374

Lentokentäntie 83, 53600 Lappeenranta

E-P:N MINKINREHU
Monäs Feed

Luhtalantie 160, 62420 Kortesjärvi
Puh. (06) 488 0500, fax (06) 488 5563

www.ep-minkinrehu.fi    minkinrehu@furfeed.fi

PEKABE OY Sähköasennukset
Porvoonkatu 5, 07920 Loviisa

041 548 7090  www.pekabe.fi
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Mies iloisesta Itä-Suomesta nappasi Vaaja-
kosken OP-painien sarjavoiton myötä yk-
köstilan Suomi Cupissa. Nykyisin Helsingin 
Hakaa edustavalla lappeenrantalaisella Lari 
Hirvellä on selvät tavoitteet tämän kauden 
kotimaan kisoissa. 
-Suomi Cupin voitto ja Suomen mestaruus, 
täräyttää Hirvi tavoitteikseen. 
22-vuotias Hirvi tavoittelee tosimielellä 
4000 euron valmennustukea, joka odottaa 
kokonaiskilpailun voittajaa. 
- Kun ei kotisalilla aina pääse oikein paini-
maan, niin pitää kulkea mahdollisimman 
paljon leireillä ja kisoissa. Nämä Cup-kisat 
ovat vielä siinä mielessä mukava tapah-
tuma, että siellä saa matsata rahasta, Lari 
toteaa.
Lari Hirvi on yksi niistä painijoista, joka otti 
painin uuden sarjajaon tyytyväisenä vas-
taan. Nykyinen sarja 71 kiloa ei tosin Suomi 
Cupin sarjoihin kuulu, mutta FILA-turnauk-
sissa, SM- ja PM-kisoissa pääsee painimaan 
oman kokoisten kanssa. 
-Minulle tämä uusi sarja sopii hyvin. Minul-
la alkoi olla jo 66 kiloon liikaa vetoja ja ajat-
telin viime syksynä siirtyä 74 kiloisiin. Siinä 
olisin kuitenkin ehkä jäänyt vähän pieneksi, 
joten 71 kiloiset ovat hyvä sarja minulle, 
Hirvi arvioi. 
Toukokuun alussa Lari oli Suomen edusta-
jana Turun PM-kisoissa 71 kilon sarjoissa. 
Tuloksena oli yksi otteluvoitto ja kolme tap-
piota. Tappio-otteluissa oli voitonkin eväi-
tä, mutta se viimeinen puristus jäi puuttu-
maan. 
-Kuuden minuutin painikunto pitäisi olla. 
Ne viimeiset minuutit olivat vielä tosi kovia. 
Siinä näkyy se, ettei kotisalilla ole tarpeek-
si treenikaveria. Nyt painimaan pääsee, 
kun Liikkasen Riku on armeijasta lomilla. 
Mutta menihän se Viron Pajuviikiä vastaan 
paremmin kuin Herman Kareessa. Siellä se 
vei minua kuin ämpäriä, ja nyt pinnat olivat 
2-2, Lari naurahtaa. 

sija nimi seura  HK  Manni TUL av. OP arvo- yht
    - FILA   -painit kisat
1. Lari Hirvi HAKA  10  5 5  20 
2. Antti Mäkinen YTK jun 7 5 4   16 
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   1  11 
10. Rami Hietaniemi NuJy      10 10 
11. Antti Hakala AU     5  5  10 
12. Sebastian Huovinen  HAKA   4 5 1  10 
13. Matias Lipasti IK jun 1 1 4 4  10 
14.  Jere Heino PPM jun 9     9 
15. Ilmari Putula AU jun  5  4  9 
16. Juuso Huovinen HAKA  8     8 
16. Jussi-Pekka Niemistö KOOVEE  8     8 
16. Jumaa Zakole OP  8     8 
19. Roni Purolainen KOOVEE jun. 7 1    8 
20.  Markus Jaakkola LA jun 4  4   8 
          
 Seurat 4/12 osakisan jälkeen        
1. Ilmajoen Kisailijat   16 20 19 9 4 68 
2. Helsingin Haka   18  4 11 6  39 
3. Ylä-Tikkurilan Kipinä   13 9 9 1  32 
4. Oulun Pyrintö   17 13    30 
5. Alavuden Urheilijat   1 10  9 4 24 
5. Haukiputaan Heitto   11 12 1   24 
7. KOOVEE   16 1    17 
8. Vaasan Toverit   5 10    15 
          

Suomi Cupin 2014 seuraavat osakilpailut:
24.-25.5.  SM-painit    Oulun Pyrintö 
14.6.   Veikko Rantanen -painiturnaus  Heinolan Isku 
16.8.   Kalle Mäkisen painit    Turun Voimamiehet 
30.8.   Lohi-painit      Popinniemen Isku 
1.11.   Kankuri Cup    Lapuan Virkiä 
15.-16.11.  Vantaa Painicup    Ylä-Tikkurilan Kipinä 
22.11.  Arvo Haavisto –painiturnaus  Ilmajoen Kisailijat   

 LARI HIRVI 
 
 Cupin 
 keula-
 paikalla

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

0400 162 469

Hernesniemen 
Lastaus Oy 

Nykäläntie 22 A
LAPPAJÄRVI 

puh. 040 551 9438

Lahden 
Tuotelaitehuolto Oy

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

Rinnetie 7, 15880 Hollola
Puh. 050 5175 891

Leppäläntie 566
63120 Leppälänkylä

Etelä-Suomen Jätevesitekniikka Oy
Ratsastajankuja 1, 07700 Koskenkylän saha

Puh. 040 508 4404
Matkapuh. Peter Broman 0400 771 254

JätevesiJärJestelmien suunnittelu, asennus, huolto Ja myynti
vehoPuts valtuutettu huolto

Kaivinkoneurakointia
myös minikaivurilla

URAKOINTI 
M&M KARHU AY

0400 267 980   0400 826 938

Savikuja 61, 61500 Isokyrö

Kytöläntie 610, 66440 Tervajoki

pekka.hytti@peth.fi
(05) 4185 033, 0500 298 374

Lentokentäntie 83, 53600 Lappeenranta

E-P:N MINKINREHU
Monäs Feed

Luhtalantie 160, 62420 Kortesjärvi
Puh. (06) 488 0500, fax (06) 488 5563

www.ep-minkinrehu.fi    minkinrehu@furfeed.fi

PEKABE OY Sähköasennukset
Porvoonkatu 5, 07920 Loviisa

041 548 7090  www.pekabe.fi
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Ville Pasasen pitkä piina päättyi Turun 
Pohjoismaisissa mestaruuspainissa. Taka-
na oli 8-9 kuukauden tauko kisamolskeilta, 
mutta se ei molskilla näkynyt, kun Kuorta-
neen Kunnon mies palasi matolle kunnon 
kunnossa.
-Painiminen tuntui hyvältä pitkän tauon 
jälkeen. Edellisen kerran olin kisoissa viime 
kesänä Pytlasinskissa, Ville toteaa.
Miehen kärsivällisyyttä koeteltiin oikein 
kunnolla pitkän kisatauon aikana. Kun yksi 

vaiva parani, niin jostain putkahti uusi. 
-Onhan se painijalle nöyryyttävää katsoa 
sivusta, kun toiset painii ja itse joutuu te-
kemään korvaavia hommia. Viime vuoden 
puolella minulla oli välilevyn pullistumaa 
ja siihen sitten pitkät kuntoutukset. Tämän 
vuoden puolella jouduin olemaan sivussa, 
kun kaikki mahdolliset lastentaudit iskivät. 
Minulla oli tosi pitkiä lentsuja juuri silloin, 
kun olisi kisoja ollut, Pasanen harmittelee.
Turussa tilille kertyi kolme ottelua, jotka 

hoituivat kaikki selvin lukemin. Seuraavan 
kerran kisakamppeet puetaan päälle Ou-
lussa 24. toukokuuta. Ja se kirkkain mitali 
on selkeä tavoite. 
-Ei sitä muuten painita, ellei huipulle täh-
dätä. Edustuspaikka on tavoitteena, Pasa-
nen vahvistaa luottavaisena.   
 
teksti Pekka Moliis
kuva Mari Mäkinen

Isäntäseura Oulun Pyrintö marssittaa näil-
lä näkymin 7-8 miespainijaa molskille, 
kun kreikkalais-roomalaisen painin SM-
mitaleista väännetään lauantaina 24.5. SM-
viikonlopun aikataulua on tiivistetty aiem-
masta ja nyt kaikki mestaruudet ratkaistaan 
yhtenä päivänä.
-Uskalsimme lähteä kokeilemaan yksipäi-
väisyyttä, kun meille vakuutettiin kilpailuta-
pahtumasta tulevan tiiviimmän ja yleisöys-
tävällisemmän. Tokihan tämä vaikuttaa 
myös kustannuksiin, tunnustaa Pyrinnön 
painijaoston puheenjohtaja Ilkka Karjalai-
nen.
Vaikka Pyrintö kokonaisuudessaan onkin 

iso seura, niin painia pyörittää seurassa 
6-10 aktiivin ydinporukka. Toki Pyrinnön 
toimisto toiminnanjohtaja Marko Keskita-
lo on ollut aktiivisesti mukana järjestelyissä.
-Onhan tällainen tapahtuma pienelle ja-
ostolle iso homma. Onneksi olemme saa-
neet apua muista pohjoisen painiseurois-
ta. Meille on tulossa talkoolaisia Limingan 
Niittomiehistä, Muhoksen Voitosta ja Lapin 
Lukosta, laskeskelee Karjalainen.
Pyrinnön miehistä lähimpänä kärkitaistoa 
lienee 66 kilon sarjan Jumaa Zakole, joka 
on ollut jo edustuspaikkojen tuntumas-
sa. Toistaiseksi se lopullinen läpimurto on 
jäänyt tekemättä. Niko Ohukainen, Antti 

Lindgren, Niko Tervonen, Sami Özyavuz, 
Janne Karjalainen ja Jonne Jokela ovat 
seuran muut varmat osallistujat. 
Pyrinnölläkin on veteraaniosastolta yllätys-
nimi kisoihin alustavasti tarjolla, mutta se 
jääköön vielä salaisuudeksi. Sen sijaan Mu-
hoksen Voiton suunnalta kuuluu todellinen 
jymypaukku; Toni Hannula on 52-vuotiaa-
na lunastanut jälleen painilisenssin ja on 
tulossa kiusaamaan nuorempia.
-Toni on käynyt vuodenvaihteesta lähti-
en meidän treeneissä ja paininut Jannen 
kanssa. Mies vaikuttaa olevan hyvässä kun-
nossa ja on tulossa SM-matolle mukaan, 
Ilkka Karjalainen paljastaa. 

Ville Pasanen 

PALASI VOITTAJANA

Ville Pasanen teki Turun PM-paineissa vahvan paluun kilpamolskeille

Oulun Pyrintö isännöi SM-kisoja
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Vantaan EM-paineissa hopealle taistellut 
Rami Hietaniemi paranteli sijoitustaan ra-
justi Kansainvälisen painiliiton (FILA) tuo-
reella maailman ranking-listalla. Hietaniemi 
nousi kertaheitolla kolmannelle sijalle, kun 
edellisessä rankingissa hänet oli noteerattu 
85 kilon sarjassa sijalle 12)
85 kilon sarjan maailman ykkönen on tällä 
hetkellä Iranin Taleb Nariman Nematpour. 
Hietaniemen EM-kisojen finaalivastustaja 
Ukrainan Zhan Belenjuk on listan kakko-
nen.
Petra Olli vakiinnutti EM-pronssilla asemi-
aan naisten vapaapainin 58 kilon sarjan 
kärkipäässä. Tuoreella maailmanlistalla hän 
on viides, kun edellisellä kerralla listasijoi-
tus oli neljäs.
Kolmas rankattu suomalaispainija on kreik-
kalais-roomalaisen painin 59 kilon sarjan 
16. oleva Jani Haapamäki. FILA:n julkai-
sema maailman painiranking päivitetään 
noin kerran kuukaudessa.
Tulevaisuudessa FILA-rankingin merkitys 
painissa tulee kasvamaan.  Vantaan EM-
painien yhteydessä FILA:n puheenjohtaja 
Nenad Lalovic väläytti mahdollisuutta, että 
vuoden 2020 olympialaisten kisapaikkoja 
jaettaisiin rankingin perusteella.
 
Miehet kr-room paini
59 kg: 1) Aleksandar Kostadinov BUL, 2) Ivan Kuy-
lakov RUS, 3) Hamid Soryan IRI, 4) Elmurat Tasmura-
dov UZB, 5) Rahman Bilici TUR, 6) Shinobu Ota JPN,  
… 16) Jani Haapamäki FIN
66 kg: 1) Adam Kurak RUS, 2) Hasan Alijev AZE, 3) 
Frank Staebler GER, 4) Ryu Han-Soo KOR, 5) Islam-
bek Albiev RUS, 6) Istvan Levai SVK
71 kg: 1) Tamas Lorincz HUN, 2) Rasul Chunayev 
AZE, 3) Chingiz Labanazov RUS, 4) Abuyazid Man-
tisigov RUS, 5) Manukhar Tskhaidia GEO, 6) Mindia 
Tsulukidze GEO
75 kg: 1) Kim Hyeon-Woo KOR, 2) Aleksander 
Chekhirkin RUS, 3) Arsen Julfalakyan ARM, 4) Ro-
man Vlasov RUS, 5) Mark Madsen DEN, 6) Saeid 
Mourad Abdvali IRI
80 kg: 1) Peter Bacsi HUN, 2) Selcuk Cebi TUR, 3) 
Bekhan Ozdoev RUS, 4) Viktor Sasunovski BLR, 5) 
Imil Sharafedinov RUS, 6) Aleksander Shyshman 
UKR
85 kg: 1) Taleb Nariman Nematpour IRI, 2) Zhan 
Belenjuk UKR, 3) Rami Hietaniemi FIN, 4) Damian 
Janikowski POL, 5) Alexej Mishin RUS, 6) Amer 
Hrustanovic AUT
98 kg: 1) Artur Aleksanyan ARM, 2) Cenk Ildem 
TUR, 3) Balasz Kiss HUN, 4) Nikita Melnikov RUS, 5) 
Marthin Nielsen NOR, 6) Melonin Noumonvi FRA
130 kg: 1) Riza Kayaalp TUR, 2) Mijain Lopez Nunez 
CUB, 3) Johan Magnus Euren SWE, 4) Attila Guzel 
TUR, 5) Mindaugas Mizgaitis LTU, 6) Bashir Asgiri 
Babajanzadeh IRI

Naiset vapaapaini
48 kg: 1) Eri Tosaka JPN, 2) Mariya Stadnyk AZE, 3) 
Sun Yanan CHN, 4) Jessica MacDonald CAN, 5) Alys-
sa Lampe USA, 6) Tatyana Amanzhol-Bakatyuk KAZ 
53 kg: 1) Saori Yoshida JPN, 2) Maria Gurova RUS, 
3) Helen Maroulis USA, 4) Zhong Xuechun CHN, 5) 
Sumiya Erdennechimeg MGL, 6) Natalia Budu ROU
55 kg: 1) Sofia Mattsson SWE, 2) Kanako Murata 
JPN, 3) Marwa Amri TUN, 4) Irina Ologonova RUS, 5) 
Irina Husyak UKR, 6) Anna Zwirydowska 
58 kg: 1) Kaori Icho JPN, 2) Risako Kawai JPN, 3) Va-
leria Koblova-Zholobova RUS, 4) Irina Netreba AZE, 
5) Petra Olli FIN, 6) Anastassia Huchok BLR
60 kg: 1) Julia Ratkevich AZE, 2) Michelle Fazzari 
CAN, 3) Katsuki Sakagami JPN, 4) Zhang Lan CHN, 
5) Johanna Mattsson SWE, 6) Taybe Yusein BUL
63 kg: 1) Anastasija Grigorjeva LAT, 2) Jackeline 
Rentaria Castillo COL, 3) Xiluo Zhuoma CHN, 4) 
Elena Pirozhkova USA, 5) Yurika Ito JPN 6) Soron-
sonbold Battsetseg MGL
69 kg: 1) Natalia Vorobieva RUS, 2) Alina Makhinya 
UKR, 3) Sara Dosho JPN, 4) Ilana Kratysh ISR, 5) Aline 
Focken GER, 6) Sharkuu Tumentsetseg MGL
75 kg: 1) Adeline Gray USA, 2) Erica Wiebe CAN, 
3) Vasilisa Marzaliuk BLR, 4) Ekaterina Bukina RUS, 
5) Gouzel Manyurova KAZ, 6) Stanka Zlateva BUL

Miehet vapaapaini: 
57 kg: 1) Rasul Kaliev KAZ, 2) Vladimir Khinche-
gashvili GEO, 3) Dambinbazar Tsogtbaatar MGL, 4) 
Fumitaka Morishita JPN, 5) Samat Nadyrbek Uulu 

KGZ, 6) Viktor Lebedev RUS
61 kg: 1) Haji Aliev AZE, 2) Djamal Otarsultanov 
RUS, 3) Bekhan Goygereev RUS, 4) Masoud Esmail-
pour IRI, 5) Daulet Niyazbekov KAZ, 6) Bajneesh 
Bajrang IND
65 kg: 1) Magomed Kurbanaliev RUS, 2) Franklin 
Gomez Matos PUR, 3) Servet Coskun TUR, 4) Bo-
rislav Novachkov BUL, 5) Konstantin Khabalashvili 
GEO, 6) Sayed Ahmad Mohammadi IRI
70 kg: 1) Moustafa Hosseinkhani IRI, 2) Ruslan 
Dibirgadzhiyev AZE, 3) Yakup Gor TUR, 4) Peyman 
Yarahmadi IRI, 5) Grigor Grigoryan ARM, 6) Israil Ka-
sumov RUS
74 kg: 1) Jordan Burroughs USA, 2) Aniuar Geduev 
RUS, 3) Reza Afzali Paemami IRI, 4) Soner Dermitas 
TUR, 5) Krystian Brzozowski POL, 6) Ali Shabanov 
BLR
86 kg: 1) Abdul Rashid Sadulaev RUS, 2) Murad 
Gaidarov BLR, 3) Meisam Mostafa Joukar IRI, 4) 
Rashid Kurbanov UZB, 5) Azlan Kakhidze KAZ, 6) 
Ibragim Aladatov UKR
97 kg: 1) Reza Yazdani IRI, 2) Abdusalam Gadisov 
RUS, 3) Khetag Gazumov AZE, 4) Ivan Yankouski 
BLR, 5) Sharif Sharifov AZE, 6) Pavlo Oleynik UKR
125 kg: 1) Taha Akgul TUR, 2) Komeil Ghasemi IRI, 
3) Alan Khugaev RUS, 4) Khadshimourad Gatsalov 
RUS, 5) Aleksander Khotsianivski UKR, 6) Jamalladin 
Magomedov AZE

RAMI HIETANIEMI 
harppasi maailman rankingissa

Jani Haapamäen otteessa Vantaan EM-molskilla pyristelevä Bulgarian Aleksandr Kos-
tadinov käänsi matsin lopulta edukseen ja eteni Euroopan mestariksi. EM-kulta takasi 
paikan 59 kilon sarjan ranking kärjessä. 
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Itä-Suomen alueella on potkaistu liikkeelle 
alueelliset valmentajapäivät. Ajatus koulu-
tuskuviossa on perin yksinkertainen, an-
netaan tekniikkakoulutusta seuravalmen-
tajille. Valmentajat kokoontuvat vuoron 
perään eri puolille aluetta päiväksi molskil-
le, ja käydään läpi painin perustekniikkaa. 
Idean takana ovat kokeneet painimiehet ja 
tekniikkataiturit Mika Kivelä Joensuusta ja 
Mika Hartikainen Imatralta. 
-Välillä tuntuu, onko perustekniikan opet-
tamisen tärkeys unohdettu? Vuosien var-
rella on valmentajakoulutuksiakin tullut 
käytyä ja opittua solutasolta lähtien kai-
kenlaista, mutta en nyt satu muistamaan 
varsinaisesti perustekniikkaan perehdyttä-
vää opetusta muuta kuin ohimennen, Har-
tikainen pohtii.
Mika Kivelä korostaa valmentajapäivän so-
siaalista merkitystä. 
-Mukana on ollut kokeneita valmentajia, 
mutta myös vasta painin pariin tulleita. 
Kun päivän mittaan väännetään matolla 
tekniikkaa, niin syntyy paljon keskustelua 
ja siinä saavat kaikki hyviä vinkkejä toisilta, 
Kivelä vakuuttaa. 
Kahden kerran jälkeen idean puuhamiehet 
ovat vakuuttuneita, että homma toimii.
-Tätä mallia saa ja pitää lainata muualle. 
Syksylle olemme suunnitelleet vapaapai-
nin tekniikkapäivää. Ja näille valmentaja-
päiville saa tulla yli aluerajojen, Mika Kivelä 
vakuuttaa.

Pystymetsästä molskille
Tänä päivänä yhä useampi seuratyötä te-
kevä valmentaja onkin ilman omaa paini-
taustaa. Kun oma lajitietämys ei tekniikan 
osalta ole täydellinen, niin oman ammatti-
taidon jatkuva kehittäminen ja ylläpitämi-
nen on erityisen tärkeää.
-Onneksi meille on tullut lajin pariin mu-
kaan heitä, jotka eivät ole itse painineet, 
sillä muutoin kuolisimme näin pienessä 
maassa sukupuuttoon. Valitettavasti vain 
perustekniikan välittämisen tärkeyttä ei voi 
liikaa korostaa, sillä yksi painin hienouksista 
ja lajin säilymisen kannalta olennainen asi-
at ovat heitot. 
Monella salilla nuorimmat painijat ovat 
kaikkein kokemattomimpien valmentajien 
ohjattavana. Kun kuperkeikan ja persepal-
lon pelaamisen tilalle tulee painiliikkeet, 
tulisi valmentajalla olla perustekniikka kun-
nossa. 
-Arvostetun luennoitsijan Harri Hakka-
raisen mukaan kokonaisuuden kannalta 
olisi parempi, että alkuvaiheessa lapsilla 
olisi kokeneita valmentajia, jolloin perustat 
tulee tehdyksi alusta pitäen kuntoon. En 
tiedä onko tuo mahdollista painissa, mutta 
ajattelemisen arvoinen asia kuitenkin, Hak-
karainen toteaa.

Leipäliikkeet kunniaan
Molempien Mikojen oma painifilosofia ra-
kentuu heittojen ja omien leipäliikkeiden 
tekoon. Kivelä opettaa jokaiselle juniorille 
kustaa-heittoa ja sen variaatioita. Omat lei-

päiliikkeensä on myös kaima-Hartikaiselle.
-Heitot parhaiten taitava yleensä menes-
tyy. Kaikki ymmärtää myös, jotta ne heitot 
lähtevät sieltä perustekniikan opettelus-
ta, hiomisesta ja varsinkin opettamisesta. 
Vuosikaudet olen ihmetellyt, missä ovat ne 
suomalaisten painijoiden kuuluisat leipä-
liikkeet. Ne voittavat liikesuoritukset variaa-
tioineen, mitkä purevat tosipaikan tullen, 
pohtii Hartikainen.  
Takavuosina aktiivisesti Himberg-teamin 
leirityksissä valmentajan roolissa toiminut 
Mika Hartikainen on nähnyt leireillä pe-
rusasioiden puutteet. Kikat ovat kunnossa, 
mutta ei ole kivijalkaa, jolle voisi rakentaa 
pitkää ja kunniakasta kansainvälistä uraa. 
-Mennä vuosina oli helppo huomata aina-
kin yksi osa-alue, missä annamme tasoitus-
ta liian monelle maalle. Se on perusteknii-
kan osaaminen. Itse uskon siihen, että se 
on sokkeli minkä päälle voi rakentaa.
-Leirit sinänsä ovat tärkeitä, mutta jos tek-
niikkaa on annettu tehdä liian pitkään 
ilman perusvirheiden korjaamista, niin 
harvoin ne virheet korjaantuvat hetkessä. 
Jos ottaa esimerkiksi vaikka painiasennon 
pystystä, niin miten mahtaa käydä hyök-
käyksen, vastahyökkäyksen tahi puolus-
tuksen, jos ei osaa edes seisoa painillisesti 
riittävän hyvin. Miten painitaan, jos käsipai-
nin perusasiat eivät ole kunnossa? Ja mitä 
teet matolla ilman hyvää heittotekniikkaa, 
Hartikainen kysyy täysin aiheellisesti. 

Teksti: Pekka Moliis

Itä-Suomi käynnisti 
ALUEELLISET VALMENTAJAPÄIVÄT
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Kun on yli 50 vuotta mittarissa ja 25 vuotta 
touhunnut usean eri lajin parissa valmen-
tajana ja muussa seuratyössä sekä tehnyt 
työuransa liikunnanopettajana, voisi kuvi-
tella, että takki on tyhjä. Entisenä Kokkolan 
Tiikereiden pelaajana ja valmentajana voisi 
hyvin istua lentiskatsomossa spekuloimas-
sa kahvikupponen kädessä. Totuus on kui-
tenkin se, että allekirjoittanut ei käynyt vii-
me kaudella ainuttakaan peliä katsomassa.
Mieluisampi ajanviete on löytynyt Kälviän 
Tarmon painimatolta ja se vie tällä hetkel-
lä niin arkipäivät kuin viikonloputkin. Pää-
toimittajan pyynnöstä lupasin kirjoitella 
joitain ajatuksia, joita on syntynyt kahden 
vuoden aikana toimiessani painivalmenta-
jana ja Kokkolan seudulla pienen painibuu-
min ”promoottorina”. 
Selasin Painiliiton lisenssilistaa ja ympyröin 
Suomen kartalta ne paikkakunnat, joissa 
tänä päivänä painia harrastetaan. Arvioni 
mukaan noin 80 paikkakunnalla painitoi-
minta on enemmän tai vähemmän vireää.
Ajatuksia herätti kuitenkin se, että jos vetää 
rajan Kotkasta Jyväskylään ja siitä Kokko-
laan, niin läntisellä alueella painitoimintaa 
on 60 paikkakunnalla sisältäen harrastaja-
määriltään suurimmat alueet eli pääkau-
punkiseudun, Tampere-Jyväskylä- akselin 
sekä Pohjanmaan. Siis muualla painitoi-
mintaa on vain noin 20 paikkakunnalla! 
Lisäksi näillä kolkilla joukkuelajit eivät ole 
niin vahvoja kuin Länsi- ja Etelä-Suomessa.
Painille hedelmällistä maaperää löytyy siis 
runsaasti, jos vain Painiliitossa asiaan halu-
taan tosiaan panostaa. Kälviällä riitti, että 
Juhani Rintakumpu härnäsi muutamilla 

puhelinsoitoilla urheilumiestä, jonka tiesi 
lajia joskus harrastaneen.

Ohjaajat koulutukseen
Painimaton hankkiminen ei ole kynnysky-
symys. Lajin kiinnostavuuskaan ei ole este. 
Laji koukuttaa lapsia monipuolisuudellaan 
hyvinkin nopeasti.
Suurin ongelma tilakysymyksen ohella on 
varmasti ohjaajien rekrytoiminen.  Mieles-
täni aluksi riittää, että paikkakunnalta löy-
tyy 1-2 lajitaustaista asiasta kiinnostunutta 
henkilöä. Sillä pääsee liikkeelle, mutta välit-
tömästi on käynnistettävä uusien ohjaajien 
kouluttaminen.
Tässä hyödyntäisin ehdottomasti uutta 
liikunnan aluejärjestöjen 1- tason valmen-
taja- ja ohjaajakoulutusta (VOK-1), jonka 
tavoitteena on luoda valmentajille ja oh-
jaajille vankka teoriapohja laadukkaan 
harjoittelun toteuttamiseen. VOK-1:n koko-
naislaajuus on 50h ja se koostuu 12 teema-
koulutuksesta.
Itse toimin Keski-Pohjanmaan alueen VOK- 
kouluttajana ja pidän kokonaisuutta järke-
vänä. Koulutus antaa perusvalmiudet halli-
ta ja motivoida ryhmää ja ottaa huomioon 
lapsen tai nuoren herkkyyskaudet, erilai-
suus jne. Lisäksi koulutus tarjoaa mahdol-
lisuuden eri lajeissa ja seuroissa toimivien 
valmentajien väliseen verkostoitumiseen 
ja osaamisen jakamiseen.

Lajikoulutus kuntoon
Lajiopinnot jäävät sitten usein paikallisen 
painigurun huoleksi, sillä ainakin Painiliiton 
koulutuskalenteri tarjoaa vain muutaman 

tunnin ohjauspaketteja kansallisten junio-
rikisojen yhteydessä. Siinä olisi liitolla myös 
mietintämyssyn paikka. Nallepainin ohjaus 
on tosin hienosti toteutettu.
Paini on mielestäni laji, joka pitäisi sisällyt-
tää peruskoulun liikunnan oppisisältöihin, 
ainakin osana voimistelua. Se tarjoaa kaik-
kea sitä, mitä hyvän liikuntaharrastuksen 
pitääkin tarjota: hikeä, elämyksiä, iloa ja 
joskus kyyneleitäkin. Harvassa lajissa lapset 
lähtevät reeneistä niin väsyneinä, mutta 
samalla iloisina siitä, että taas on oppinut 
jotain uutta.
Paini tukee myös toisia lajeja. Sen ovat 
Kokkolassakin muiden lajien valmentajat 
tunnustaneet. Varsinkin joukkuelajien har-
rastajat hakevat painisalilta ominaisuuksia 
omaan lajiin. Tosin painiväki ei saisi tyytyä 
pelkkään olalle taputteluun, vaan laji pitäisi 
mielestäni tuotteistaa niin, että oma seura 
saisi selkeää taloudellista hyötyä muiden 
lajien ”palvelemisesta”.
Loppuun en malta olla komppaamatta 
Kessiä kertomalla yhtä painijuttua. Sodan-
kylässä vaikuttaa taiteilijapersoona Erkki 
”Aate” Alajärvi, joka voitti aikoinaan juni-
oreiden SM- kultaa. Häneltä oli toimittaja 
kysynyt, miksi hän harrastaa painia. Erkki 
vastasi: ”Siinä saa olla niin lähellä ihmistä”.

Jouko Salmela
Kälviän Tarmo

MOLSKIN REUNALTA

Molski-lehti toivottaa painiväelle aurinkoista kesää. 
Ja kisoihin suuntaaville painijoille tulkoon pelkkiä 
selkävoittoja. 
Syksyllä jatketaan vääntöä uusin kujein ja voimin.

Molskin toimitus

Hyvää kesää painiväelle



SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI 2 / 201418

Veeti Väliahdet paini EM-hopeaa kadet-
tien kreikkalais-roomalaisen painin 76 kilon 
sarjassa ja Toni Ojala oli EM-pronssilla 63 
kilon sarjassa. Etenkin Veetin EM-hopea löi 
painiväen ällikällä. Yllätys finaalipaikka oli 
myös nuorukaiselle itselleen.
– Kun näin arvan, niin enhän mä nyt usko-
nut millään, että siitä finaaliin mennään. 
Samalla puolella oli azeri, turkkilainen ja ve-
näläinen. Ajattelin, että matsit jää yhteen, 
Veeti tunnustaa.
Toisin kuitenkin kävi. Ensimmäisenä talttui 
Venäjän edustaja pistein 2-0.
– Lähdin matsiin kovalla käsipainilla. Kave-
ri tuntui olevan sen kanssa vaikeuksissa ja 
sainkin siitä nopeasti henkisen yliotteen, 
mitalisti kertoilee.

Dramaattinen semifinaali
Semifinaalin viimeiset hetket Azerbaidza-
nin Nijat Abdullayevia vastaan olivat dra-
maattiset. Taululla komeili lukemat 5-5 ja 
azerin numeron alla oli pallukka näyttämäs-
sä voittajaa. Tai oikeasti se pallukka näyttää 
jostain syystä viimeisen pisteen tekijää.
– Olinhan mä heittänyt siinä neljän pisteen 
takavyön, mutta kun katsoin taululle, niin 
siellä näytti azeri johtavan. Ajattelin, että 
tuomaripelillä yrittävät saada mut häviä-
mään. Heitinkin jonkin räkäniskalenkin, 
mutta onneksi kaveri ei saanut siitä kuitat-
tua pinnoja. 
Kaikeksi onneksi myös vastustaja luuli voit-
tavansa ottelun tasapisteillä. Yllätys oli mo-
lemmilla painijoille melkoinen, kun suoma-
laisen käsi nostettiin pystyyn. 

Takavyö uusi ase
Tiukassa 76 kilon sarjan finaalissa Ukrainan 
Vladislav Klupa passasi suomalaisen seläl-
leen toisen jakson alkupuolella. Ennen selä-
tystä Väliahdet johti ottelua tasapistein 4-4.
– Ukrainalainen ei lähtenyt mun käsipainiin 
mukaan, vaan yritti heti heittää. Kun johdin 
eka jakson jälkeen, niin arvasin sen tule-
van kovaa päälle yrittäen heittää. Siinä tuli 
heittopaikka ja yritin heittää, mutta kaveri 
passasi.
Takavyö nousi mallikkaasti myös voitokkaas-
sa semifinaalissa. Jatkossa liikettä hiotaan 
entistä paremmaksi Tikkurilan molskilla. 
– Olen tehnyt sitä treeneissä ja leireillä, 
mutten juuri kisoissa. Pitänee ruveta tree-
naamaan sitä lisää ja ruveta heittelemään 
jatkossa enemmän. Huonostakin takavyös-
tä saa aina vähintään sen pinnan, Veeti 

muistattaa. 
Ja kesän varalle on muitakin suunnitelmia, 
kuin siistin rusketuksen hankkiminen. 
– MM-kisoihin jäi nälkää ja sinne lähde-
tään hyvällä meiningillä. Meillä on kotisa-
lilla hyvä porukka treenaamassa. Härkäsen 
Arska on hyvä valmentaja ja vastustajia 
riittää.
Veeti on nykyaikana todella harvinainen 
painija. Kadettien EM-hopea tuli vain va-
jaan viiden vuoden painiuran jälkeen. 
– Mä aloitin painin 12-vuotiaana. Pelasin ai-
emmin futista ja kun piti hankkia fyysisyyt-
tä, niin rupesin käymään kerran viikossa 
painimassa. Siinä kävi sitten niin, että futis 
sai jäädä ja aloin painimaan tosissaan, tuo-
re EM-hopeamitalisti kertoilee.

Toni jälleen mitaleilla
Päätöspäivän toisen mitalin toi Järvenpään 
Voimailijoita edustava Toni Ojala 63 kilois-
sa. Pronssiottelu Saksan Andrej Kurockinin 
kanssa päättyi tasalukemiin 4-4, mutta suo-
malaisen ensimmäisen jakson lopulla aivan 
maton reunalla kiskaisema neljän pisteen 
puolikas takasi mitalitilin jatkumisen. Ojala 
oli viime vuonna vastaavissa kisoissa kol-
mas sarjassa 54 kiloa. 
– Nyt olen uskaltanut itse heittää. Kun aina 

vain yrittää, niin kyllä niitä onnistuneitakin 
heittoja tulee. Pronssimatsissa se puolikas 
tuli hyvään paikkaan. Kaveri siinä yritti itse-
kin jotain, mutta pääsin viemään juuri oi-
kealla hetkellä, Toni muistelee.
Finaalipaikka karkasi ottelussa Georgian 
Nikoloz Tchikaidzea vastaan. Toni johti 
3-2, mutta lopulta vastustaja marssi finaa-
liin selvään tyyliin.
– Semifinaali jäi harmittamaan. Se tuli tosi 
nopeasti sen edellisen matsin jälkeen ja 
olin niin puhki lopussa. Kaveri tuli vielä 
koko ajan hyvin yhteen käteen kiinni, enkä 
päässyt häneen kiinni.
MM-kisoissa on luvassa mahdollinen re-
vanssi.
– Se on selvä, että siellä on tilanne toinen. 
Juuri juteltiin Ala-Huikun ja Härkäsen 
kanssa siitä, miten ensi kerralla pitää kave-
ria vastaan painia. 
Suomeen tuli kadettien EM-paineista myös 
kaksi pistesijaa. Jenna Sihtola oli viides 
tyttöjen 52 kilon sarjassa. Ilmajoen Kisaili-
joiden Toni Metsämäki oli puolestaan sa-
malla sijalla kreikkalais-roomalaisen painin 
85 kilon sarjassa. 
    
Teksti: Pekka Moliis
Kuva: Tero Luostarinen

Veeti ja Toni 

EM-MITALEILLA

Valmentaja Ari Härkänen saattoi myhäillä tyytyväisenä EM-mitalistien Veeti Väliahteen 
(vas.) ja Toni Ojalan seurassa.
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Vuosina 1939-1945 ei painijoille erivapa-
uksia myönnetty, kun ase kädessä Suomea 
puolustettiin. Tai sen verran myönnettiin, 
että syksyllä 1943 osa kotirintaman edus-
tuspainijoista sai lisäravintokortin, joka oi-
keutti painijaa ostamaan aiempaa suurem-
man ruokamäärän. 
Monen painijan ura päättyi talvi- ja jatkoso-
dassa vihollisen luotiin. Vuoden 1936 olym-
piavoittaja Lauri Koskela oli yksi niistä ur-
heilijoista, joka antoi isänmaalle kaikkensa. 
Lapuan Virkiän mestaripainijan maallinen 
taival päättyi Vuosalmella 3.8.1944.  
Vuonna 1907 syntynyt Koskela oli taiste-
luissa mukana talvisodassa, jossa hänet 
ylennettiin korpraaliksi. Jatkosodan alku-
vaiheessa isänmaa kutsui jälleen miestä. 
Lokakuussa 1941 hänet kuitenkin vapau-
tettiin 34 vuoden ikänsä perusteella.
Kutsu kävi kuitenkin uudelleen kesällä 
1944, kun Neuvostoliitto aloitti suurhyök-
käyksen. Lauri Koskela kutsuttiin muiden 
ikätoveriensa tapaan uudelleen rintamalle 
Äyräpäähän, jossa hän liittyi juhannuksena 
legendaarisen Adolf Ehnrothin komenta-
man Jalkaväkirykmentti 7:n riveihin. Hän 
haavoittui lievästi kesäkuun lopulla, mutta 
palasi saman tien riviin kotimaata puolus-
tamaan.
Sodassa elämän ja kuoleman ero on hiuk-
senhieno. Paljon on kiinni sattumasta ja 
tällainen epäonninen sattuma päätti Lauri 
Koskelan elämän 3. elokuuta 1943.
Lauri Järvisen olympiavoittajasta kirjoit-
tamassa kirjassa kerrotaan painijan kuole-

masta seuraavasti: ”Ollessaan Vuosalmella 
vartiossa hän luki kotoa tullutta kirjettä. 
Kun tuulenpuuska repäisi sen kädestä, hän 
ojentautui kurottamaan sitä taisteluhau-
dan reunan yli. Venäläisen tarkka-ampujan 
luoti osui häntä vasemman korvan taakse 
ja tuli ulos oikean lavan alta. Kuolema koh-
tasi korpraali Koskelan silmänräpäyksessä.”

70 VUOTTA 
Lauri Koskelan kuolemasta

Huhtikuun lopulla ilmestynyt ”He antoivat 
kaikkensa” vie lukijan Suomen historian 
kohtalonhetkiin. Antti O. Arposen, Markku 
Kasilan ja Vesa-Matti Peltolan kirjassa esi-
tellään viime sodissa menehtyneet suoma-
laiset mestariurheilijat. Talvi- ja jatkosodan 
ohella käsittelyssä on myös vuoden 1918 
tapahtumat, sekä muutama tunnettu ulko-
maalainen urheilija.
Vuosien 1939–45 sodissa menehtyi yli 360 
suomalaista mestariurheilijaa. Joukossa oli 
kolme olympiavoittajaa, useita maailman-
mestareita ja Euroopan mestareita sekä 
maailmanennätysmiehiä. Painijoita kirjan 
sivuilta löytyy vajaat kolmekymmentä.
Kirjaan on otettu sodissa menehtyneiden 
kansainvälisten menestyjien lisäksi kansal-

lisen tason kärkipään urheilijoita, urheilu-
vaikuttajia ja urheilutoimittajia. Urheilijoista 
kerrotaan matrikkelitietojen lisäksi pääkoh-
dat urheilu-urasta ja tietoja sota-ajalta, jos 
niitä on saatavilla.
Yli 500 sivuinen teos on urheilu- ja sotahis-
torian ystäville todella tervetullut teos. Kos-
kaan aiemmin ei Suomessa ole samoihin 
kansiin koottu samaa määrää liian aikaisin 
päättyneitä urheilijakohtaloita. 
Olympiavoittaja Lauri Koskela on yksi 
kirjan mielenkiintoisimmista henkilöistä. 
Lapuan Virkiän painisali antoi raskaan uh-
rin isänmaan hyväksi, sillä Koskela ei ollut 
seuran ainoa sankarikuoleman kokenut 
menestyspainija. Samoin muun muassa 
Nurmon Jymyn, Viipurin Voimailijoiden ja 

Ilmajoen Kisailijoiden painijoiden rivistö 
harveni vihollisen ristitulessa. 
Kaikki kirjaan päätyneet painijat eivät tais-
telleet Suomen lipun alla. Yksi Neuvosto-
liittoon loikanneista painijoista tuli sota-ai-
kana ammutuksi Suomessa desanttina. Se 
kuka oli tämä mies, jonka pyysi teloittajia 
tähtäämään rintaansa tatuoituun Helsin-
gin Jyryn seuramerkkiin, selviää kirjan lu-
kemalla.

Antti O. Arponen, Markku Kasila ja Vesa-Matti 
Peltola: ”He antoivat kaikkensa” Noin 500 
sivua+valokuvia, 
Sh 39,90 e, lk 99.2 ISBN 978-952-7043-03-5

He antoivat kaikkensa

Lauri Koskela (1907–1944) 
*lapualainen työmies ja mestaripainija 
*voitti urallaan kreikkalais-roomalaisen 
painin olympiakultaa Berliinistä 1936, 
olympiapronssia 1932, 3 Euroopan 
mestaruutta ja 9 Suomen mestaruutta
*urheiluseurat Lapuan Ponnistus, vuo-
desta 1930 alkaen Lapuan Virkiä
*kaatui jatkosodan puolustustaisteluis-
sa Vuosalmessa 37-vuotiaana.

Lapualaiset painijat Erkki Knuutila, Arvi Pikkusaari ja Lauri Koskela kuvattuna jatkosodan 
aikana. Miehistä Koskela kaatui ja Pikkusaari haavoittui.
Kuva: SA-kuva
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Painijan oheisharjoittelu:

Kehonhuolto osana urheilua   

Vuoden alusta olen ollut mukana Himberg-
tiimin leireillä opettamassa liikkuvuuteen, 
sekä kokonaisvaltaiseen kehonhuoltoon 
liittyviä asioita. Tässä hyvin lyhyesti pieni 
avaus siitä, miksi kyseinen asia on leireillä 
mukana.

Ihmiskeho on luotu jatkuvaan liikkeeseen. 
Koulun penkillä istuminen staattisesti on li-
haksillemme luonnotonta. Tähän yhdistet-
ty kova treenaaminen ilman paneutumista 
vartalonhallinta- ja liikkuvuusharjoituksiin 
antaa kasvualustan kehomme ongelmille.

Venyttely koetaan helposti jokaisen liikku-
van ihmisen hallitsemaksi alueeksi. Se miel-
letään oheistoiminnaksi, jonka voi suorittaa 
ikään kuin ohimennen. Todellisuus on täs-
mälleen päinvastainen.

Turvallinen venyttely, sekä oikeaoppinen 
liikkuvuusharjoittelu vaatii monen eri asi-
an huomioon ottamista. Väärin suoritettu 
venytys tai liikkuvuusharjoite voi aiheuttaa 

vaurioita monilla eri osa-alueilla. Kokonais-
valtaisesti voidaan sanoa, että ilman hyvää 
liikkuvuutta ei ole hyvää lihastasapainoa.

Jos tarkastelemme lähemmin painia urhei-
lumuotona, lajin vaatima voimaharjoittelu 
yhdistettynä itse lajiin sisältää riskin ke-
hon vakaviin lihasepätasapainoihin. Tämä 
ilmenee hartioiden eteen työntymisenä, 
yläselän voimakkaana pyöristymisenä, lon-
kankoukistajien kiputiloina, sekä monina 
muina ongelmina. Ikävä kyllä myös selkä-
ongelmina, jopa murtumien esiasteina tai 
murtumina jo nuorella iällä.

Tasapainotilat kehomme eri osissa mää-
rittävät pitkälti hyvinvointimme. Yhden 
osatekijän ongelmat heijastuvat eri osate-
kijöiden kautta väistämättä myös kokonai-
suuteen. Esimerkiksi pakaralihasten huo-
no aktivoituminen aiheuttaa ongelmia jo 
kävellessä, saati sitten nopeutta ja voimaa 
vaativassa urheilulajissa kuten paini. Her-
mo-lihastoiminnan oikea-aikaisuus takaa 

hyvän koordinaation, jota tarvitaan nopeis-
sa ja vaativissa liikkeissä. Häiriöt koordinaa-
tiossa aiheuttavat vaihtelevalla aikavälillä 
vaurioita lihaksissa, nivelissä ja jänteissä.

Lopuksi esimerkki lihaskireyden ja virhe-
asentojen vaikutuksista: kireä lonkan kou-
kistajalihas estää isoa pakaralihasta toimi-
masta optimaalisesti ja lisäksi kireä lonkan 
koukistaja voi anatomisen kulkureittinsä 
vuoksi aiheuttaa alaselän notkon lisäänty-
misen. Notkoselkä muuttaa edelleen selkä-
rangan ja lantion asentoa ja siirtää vartalon 
painopisteen virheelliseksi ja kehä jatkuu… 

Esimerkki korostaa kokonaisuuden mer-
kitystä. Lajiharjoittelu yhdistettynä oi-
keaoppiseen ja suunnitelmalliseen ko-
konaisvaltaiseen oheisharjoitteluun ja 
kehonhuoltoon takaa parhaan tuloksen ja 
auttaa tiellä huipulle.

Kati Kiuru
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Kesäaikana moni suomalainen painisali 
sulkee ovensa, sillä tekemistä löytyy ran-
noilta ja metsistä. Painimatta ei kuitenkaan 
kesälläkään tarvitse olla. Suomalainen 
painikesä pitää sisällään monia painileire-
jä, joille innokkaat nuoret vääntäjät ovat 
kokoontuneet vääntämään vuosi toisensa 
perään. Monesta kesäleiristä on tullut en-
tistä enemmän painiperheiden yhteinen 
juttu, jonne mennään koko perheen voi-
min tapaamaan kavereita. 
Yksi perinteisimmistä on heinä-elokuun 
vaihteessa Helsinki Power Week. Jo 24 ker-
taa järjestettävä leiri tarjoaa tänäkin vuon-
na huipputason valmennusta, sillä keskivii-
kosta sunnuntaihin kestävällä leirillä ovat 
valmentajina olympiavoittaja Pertti Ukko-
la, Harri Ojala Ruotsista, Grigori Davidy-
an ja Sergey Kovalenko Venäjältä, seuran 
oma valmentaja Jukka Loikas sekä Tomi 
Rajamäki.
Viipurin Voimailijoiden järjestämä tapahtu-
ma päättyy sunnuntaina 3.8. järjestettäviin 

VIII Raimo ”Sumo” Karlssonin muistopai-
neihin. Kansainvälistä väriä leirille tuovat 
Virosta, Venäjältä ja Ruotsista saapuvat 
joukkueet. Painimisen ohella Helsingissä 
voi tehdä paljon muutakin. Tälläkin kertaa 
ohjelmassa ovat yhteiset reissut niin Uima-
stadionille kuin Linnanmäelle.

RH-Cup muuttaa
Toinen perinteinen painijoiden kesäleiri 
on ollut Kauhajoella järjestetty RH-Cup ja 
siihen liittyvä leiri. Tänä vuonna leirin ja ki-
san tiimoilta puhaltavat uudet tuulet, sillä 
leiri oheiskisoineen muuttaa Peräseinäjoen 
Kalajärvelle. 
Painitapahtuman järjestämisestä vastuun 
kantavat Etelä-Pohjanmaan Paini ry ja Perä-
seinäjoen Toive. Ilman muuttoa Kalajärven 
maisemiin olisi ollut todennäköistä, että 
Kauhajoen pikkukarhun, Reijo Haaparan-
nan ympärille aikanaan syntynyt leiriperin-
ne olisi katkennut. 

Monipuolinen Kisakeskus
Heinäkuun alussa on painiväelle tarjolla Ki-
sakeskuksen kesäleiri. Kisakeskus ilmoittaa 
leirin perinteiden yltävän jo yli viiden vuo-
sikymmenen taakse.
Kisakeskuksen leirillä on tarjolla paljon 
muutakin koulutusta kuin pelkkä painileiri. 
Isä tuomarikurssille, äiti ottelujärjestämistä 
opettelemaan ja anopista voisi tulla hyvä 
valmentaja. Kaikki tämä onnistuu Kisakes-
kuksessa.
Valtaosa leireistä on kreikkalais-roomalaista 
painia, mutta jotain löytyy vapureillekin. 
Järvenpäässä järjestetään juhannuksen 
alla vapaapainileiri, jossa vetäjinä ovat Niko 
Kettunen, Vasile Pop ja Hannu Rantala.
Tarkemmat tiedot kesäleirien ajankohdis-
ta ja muista kesäajan painitapahtumista 
löydät Painiliiton tapahtumakalenterista 
lehden takaosasta tai netistä osoitteesta 
www.painiliitto.net.

KESÄLEIRI 
kruunaa painijan kesän

Helsinki Power Week on yksi Suomen suosituimmista painijoiden kesäleireistä.
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Vuoden alusta Lapin Lukon painitreeneihin 
liittyi virolainen vapaapainija, 24 vuotias 
Toomas Tammik. Vaikka vapaan treene-
jä ei ollutkaan tarjolla, niin Toomas halusi 
kuitenkin jatkaa painin harjoittelua, vaikka 
sitten kreikkalaisen tyylin parissa. Toomas 
opiskelee Tallinnan yliopistossa pääainee-
naan liikuntakasvatus, mutta pari seuraa-
vaa vuotta vierähtää vaihto-oppilaana 
Rovaniemellä Lapin yliopistossa matkailu-
tutkimuksen opinnoissa.
Painin Toomas aloitti 10 vuoden iässä, kun 
Järvamaa Matimehed seurassa vapaapai-
nia alkoivat valmentaa Hans and Jüri Ilves. 
-Mielestäni vapaapaini sopii minun omi-
naisuuksille kreikkalais-roomalaista tyyliä 
paremmin. En ole niin vahva kuin muut 
painoluokkani painijat, mutta vapaapainis-
sa voin käyttää tekniikkaa ja hyvää liikku-
vuuttani paremmin hyväksi, nuorukainen 
pohtii. 
Toomas saavutti useamman Viron mesta-
ruuden vapaapainissa koululaisten, kadet-
tien ja junioreiden ikäluokissa. Myös kreik-
kalaisen tyylin puolelta löytyy yksi Viron 

kadettien mestaruus. Senioreissa Toomas 
on saavuttanut kerran hopeaa ja kahdesti 
pronssia. Hän edusti myös Viron maajouk-
kuetta kahdesti kadettien EM – kilpailuissa 
ja kerran junioreiden EM – kilpailuissa.
Opiskelun vietyä nuoren miehen Tallin-
naan vuonna 2009 jäi paini vähemmälle. 
Tuolloin Tallinnassa ei ollut mahdollisuutta 
harjoitella täysipainoisesti vapaapainia. Tri-
koita ei ole kuitenkaan lopullisesti heitetty 
naulaan, sillä Toomaksella on vielä tavoit-
teita painissa. 
-Harjoittelen voittaakseni Viron mestaruu-
den vapaapainissa 86 kg sarjassa. Haluan 
myös painivalmentajaksi. Liikuntakasvatus-
opintoni Tallinnan yliopistossa tähtää juuri 
siihen, Tammik paljastaa.
Valmentamisesta Toomakselle tarjoutuu 
mahdollisuus jo ensi syksynä Lapin Lukon 
junioreiden kanssa. Tiedä vaikka, Lukon 
painijoita nähtäisiin ensi syksynä pitkästä 
aikaa kinttupainikisoissa. 

Teksti ja kuva Janne Salmela

Viron vapaan taitaja Lapissa

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Valmennuskeskuksen huippuolosuhteet 
harjoitteluun ja leiritykseen 

* Lajitestaus 
* Tilat ja palvelut kilpailuihin,  
turnauksiin ja koulutukseen 

* Valmennuskonsultointi 
* Opiskelu ja urheilu 
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Yhteistyökumppaniesittelyssä Lähiö-
kunnostajat-konserni ja sen painitaus-
tainen puheenjohtaja Janne Kettumäki. 
Kettumäen yhtiökumppanina ja toimi-
tusjohtajana toimiva Janne Sievänen 
on saanut kaimaltaan kipinän painiin ja 
hänkin on täydessä hengessä mukana 
tukemassa painia.

Keravalta käsin johdetun Lähiökunnosta-
jat-konsernin liikevaihto nousee jo 10 mil-
joonan euron luokkaan. Tulos on komea 
juuri täysi-ikäiseksi tulleelle tulosta tako-
valle yhtiölle, vaikealla ja ammattitaitoa 
vaativalla rakennussaneerausalalla. Yhtiö 
omistaa toimitilansa sekä 7000 m2 halliti-
laa, jota myös vuokrataan.
Keravan lisäksi toimipaikkoja ovat Lahti, 
Forssa, Kirkkonummi sekä Porvoo. Taitoa ja 

osaamista löytyy peräti 50 hengen voimin. 
Viime aikojen mittavimmat urakat ovat 
Poriin 2013 kesällä valmistunut kerrostalo, 
sekä kokoluokaltaan kahden miljoonan eu-
ron luokkaa olevat taloyhtiöiden julkisivu-
saneeraukset Porvoossa, Kirkkonummella 
ja Lahdessa.

Juuret Lapualla
Janne Kettumäellä on painitaustaa Lapuan 
Virkiästä, jossa hän harrasti painia aktiivi-
sesti käytännössä armeijaan saakka.
– Armeijan jälkeen kuntopainia tuli har-
rastettua 35-vuotiaaksi viikonloppuisin. Ja 
ihan Virkiän salilla, ei missään Seinäjoen 
torilla, Janne naurahtaa.
Oman uran loputtua Janne on koko ajan 
tiiviisti seurannut painia. 15 vuotta putkeen 
mies on aina ollut katsomassa joitakin ar-

vokisoja joka vuosi.
– Eksoottisin muisto on Moskovan MM-
2005, jolloin venäläismafia oli ostanut liki 
kaikki liput ja kisaturisti sai istuskella tyh-
jissä katsomoissa, kun ”puukko-Andreita” 
ei paini kiinnostanutkaan, mies muistelee.
Sykähdyttävimmät hetket painissa Jannel-
la olivat Koskelan Harrin olympiahopea ja 
Myhin MM-kulta, joiden hankkimisen vä-
rikkäitä otteluja seurattiin radion ja televi-
sion välityksellä Virkiän painikämpällä mui-
den ”hurjien” kanssa.

Tukea painille
Janne tutustui painin kautta pyyteettö-
mään painitoimija Mika Vuoreen, jonka 
kanssa painia on tullut seurattua niin ki-
saturistina, kuin seuratalkoissakin. Mikan 
kanssa syntyi myös ajatus tukea 3-vuotisilla 
sopimuksilla nuoria lupauksia, Elias Kuos-
masta ja Petra Ollia, joiden näytöt ovat 
etenkin asennepuolella vakuuttaneet Jan-
nen. 
– Harri Koskelan uraa läheltä seuranneena 
olen nähnyt, mitä uhrauksia ja minkä työ-
määrän se aikuisten arvokisamitali vaatii, 
Kettumäki huomauttaa.
Tänä päivänä yrityksen rahallinen tuki on 
ulottunut mittavana myös Painiliiton ja 
seuratasolla kovaa nousua tekevän Por-
voon Weikkojen kirstuihin, jota kautta siis 
on huomioitu niin koko painikenttä kansal-
lisella ja alueellisella tasolla.   
Vaikka paini onkin Jannella jäänyt, on työn 
vastapainona edelleen urheilua. Rakkain 
harrastus on ralliautoilu, jossa paras saa-
vutus on vuodelta 2007 saavutettu HRT 
Trophy SM-2. Vuosittain on ropissut myös 
luokkavoittoja. Myös rata-SM on sydäntä 
lähellä, eli monenlaisilla menopeleillä ki-
saillaan.
– Fysiikka pysyy kuosissa kuntonyrkkeillen 
pari-kolme kertaa viikossa. Välillä on tosin 
leikkimielisesti brassijujutsukoille näytettä-
vä painiliikkeitä, ettei totuus unohdu, Jan-
ne Kettumäki kertoo.
Uudet painisäännöt ovat Jannen mukaan 
tuoneet lajiin sponsorinkin näkökulmasta 
roppakaupalla kiinnostavuutta, ihan eri 
tavalla kuin pitkiin aikoihin. Nyt on hyvä 
paikka kutsua niitä sponssiehdokkaita kiso-
ja seuraamaan.

Teksti ja kuva: Tero Luostarinen
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Popinniemen Iskun painijoiden keltaiset 
t-paidat ovat tulleet tutuksi viime vuosina 
eri puolilla Suomea. Seuran autolla on hu-
ristettu kisaan jos toiseenkin ja kilometrejä 
on kertynyt. Ensi vuosi on seuralle kiirei-
nen. Perinteisten OP- ja Lohi-painien lisäksi 
on järjestettävänä kadettien kreikkalais-
roomalaisen painin SM-kisat. 
– Meillä on viime vuosina ollut sellaiset 
50–60 painijaa. Nuorimmat ovat nassik-
kapainissa, seuraavaksi tulee painikoulu 
ja sitten meillä on aktiivinen kilparyhmä. 
Kilparyhmä on pysynyt hyvin kasassa jo 

vuosien ajan, vaikka aina siinä pientä vaih-
tuvuutta on. Pari vanhinta junioria käyvät 
treenaamassa myös Kotkan Painimiesten 
kanssa, kertoo painijaoston puheenjohtaja 
Kimmo Lohva.
Vaikka Popinniemellä pääpaino on kreikka-
lais-roomalaisessa painissa, niin syksy me-
nee vapaapainin merkeissä.
– Ainakin ensi syksy menee vielä tällä mal-
lilla kilparyhmänkin osalta. Sen jälkeen pi-
tää miettiä, onko jo erikoistumisen aika. Va-
paassa olemme hakeneet valmennusapua 
Kouvolan suunnasta siellä. Pykäläisen 

Seppo ja Sillanpää Marko ovat todella pä-
teviä ammattimiehiä, kehaisee Pyhäjärven 
Pohdissa painioppinsa saanut Lohva.

Pikku hiljaa eteenpäin
Vuonna 1960 perustetun Iskun tunnetuin 
kasvatti on Ville Käki, joka parhaat edustus-
vuotensa väänsi Kotkan Painimiesten riveis-
sä. Isku on tähän saakka ollut ennen kaikkea 
kasvattajaseura, mutta tällä hetkellä Risto 
Weckstenin ja Kimmo Lohvan vetämä kil-
paryhmä antaa viitteitä siitä, että menestys-
tä on tulossa isommiltakin molskeilta. 

Popinniemen pojat

 MALTILLA ETEENPÄIN

Takana treenit hikiset. 
Ryhmäkuvassa mukana Risto Wecksten (vas), Roni Puustelli (LoRi), Artur Chamba, Ko Reh, Jaakko Kettunen, Ilja Vanhala, Jesse Lohva, 
Kimmo Lohva, eturivissä Niko Hyvönen (vas) ja Jesse Mäkelä. Kilparyhmän pojista kuvasta puuttuvat Olli Heinonen ja Kalle Falck.
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– Tämä nykyinen kilparyhmä aloitti pää-
osin vuonna 2007 ja on siitä lähtien ollut 
hyvin kasassa. Herkällä korvalla pitää näi-
den 15-vuotiaiden kanssa pelata, sillä moni 
muukin asia kiinnostaa kuin paini. Viimeksi 
vuodenvaihteessa pari kaveria ryhmästä 
lopetti. Kyllähän ne sellaiset hetket ovat 
raskaita itsellekin, kun tulee pohdittua, 
miksi lahjakas ja innostunut painija lopet-
taa, Risto Wecksten pohtii. 
Tällä hetkellä seuran nuoret painijat tree-
naavat kolme kertaa viikossa Kotkan kamp-
pailukeskus Karhulassa, joten turboruuvia 
on vielä vara kiristää melkoisesti. Välillä on 
pantu jalalla koreasti rytmisen kilpavoimis-
telijoiden ja tanssijoiden vetämissä tree-
neissä. Punttitreeneihin on aloitettu tun-
tuman haku kilparyhmän kanssa oikeita 
liikeratoja opettelemalla ammattitaitoisen 
punttivalmentajan johdolla.
Risto Wecksten on legendaarisen Hallan 
Visan kasvatti. Juuri sen Hallan Visan, josta 
on jäänyt Kymenlaaksoon elämään sanon-
ta: Täynnä kuin Hallan Visa. Sanonta viittaa 

väkimäärään paikallisella työväentalolla 
silloin, kun molskilla mestaruuksista vään-
nettiin.
– Hallan Visa oli sellaisen sahayhteisösaa-
ren oma seura. Kun saha loppui, niin loppui 
seurakin, mies toteaa.
Paini tuli Ristolle lajiksi veren perintönä, sil-
lä isoisä oli olympiapainija Emil Wecksten, 
joka Pariisin olympialaisissa sijoittui viiden-
neksi ja saavutti kaikkiaan kahdeksan SM-
kultaa. Erkki-isä oli puolestaan MM-tason 
painituomari.
– 60–70-luvulla painin itse piirinmesta-
ruustasolla. Uusi painiura alkoi valmentaja-
na vuonna 2000, kun oma poika innostui 
painimaan.

Tuomareita tarvitaan
Tuomaritilanne on asia, johon Kotkan 
suunnalla on kiinnitetty huomiota. Seuralla 
on oma kansainvälisen tason tuomari Anni 
Aalto, mutta enemmänkin painijuristeja 
tarvitaan. Etenkin alue- ja ikäkausikisoissa 
mennään välillä liian vähällä väellä tuomit-
semisen suhteen. 
– Aika vaikea on saada tuomareita kisoihin. 
Esimerkiksi talven aluemestaruuskisoissa 
oli vain kolme tuomaria. Kun yksi niistä vie-
lä paini, niin alkuun mentiin vain kahdella 
tuomarilla. Tuomarikysymys on seurojen 
yhteinen asia ja siihen pitää meidän kaikki-

en kiinnittää huomiota, Lohva pohtii.
Ja maalaisjärkeäkin kotkalaiset toivovat 
käytettävän hyödyksi entistä enemmän. 
Muutaman sadan kilometrin matkaami-
sen jälkeen ei kisapaikalla mieltä ylennä, 
kun toivottuja matseja uusien vastustajien 
kanssa ei löydykään. 
– SM- ja KLL-kisat ovat tietenkin oma lu-
kunsa, mutta kyllä tavallisissa ikäkausikil-
pailuissa sarjat pitäisi pystyä järjestämään 
niin, että painimaan pääsee muidenkin 
kuin omien treenikaverien kanssa, Lohva 
esittää. 

Teksti Pekka Moliis
Kuvat Kirsi Lohva

Sinisissä trikoissa kaveriaan kieputtava Artur Chamba on yksi seuran nuorista menestyjistä. 

Popinniemen Isku

• perustettu 1960
• TUL:n jäsenseura
• paini on seuran menestyslaji
• seurassa neljä jaostoa; nais- ja 

kuntoliikunta-, paini-, judo-, ja 
nuorisojaosto

• jäseniä noin 250, painilisenssi 
lunastaneita painijoita 41
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Letti heilui ja nauru raikui Järvenpään 
tyttöpainileirillä huhtikuun alkupuolella. 
Painiliiton alueellisen tyttöpainileirityksen 
ensimmäinen ”oikea” painileiri järjestet-
tiin Järvenpään Voimailijoiden painisalilla 
huhtikuun toisena viikonloppuna. Oulus-
sa tosin järjestettiin maaliskuun pohjoisen 
alueen startti tyttöleirityksessä, mutta siellä 
homma vietiin läpi yhdessä päivässä.
Järvenpäässä paikalla oli kolmisenkym-

mentä painijaa eri puolilta Suomea.  Kau-
kaisimmat osanottajat leirille saapuivat 
Porista ja Kajaanista.  Osa oli jo kokeneita 
kisailijoita, mutta mukana oli myös aivan 
uransa alussa olevia painijoita. 
– Olihan se haastavaa, kun osa tytöistä oli 
lähes vasta-aloittaneita ja osa paininut jo 
kauemmin. Saimme kuitenkin jaettua po-
rukan tekniikkatreenien osalta kahdella 
matolla kahteen osaan. Kun molemmilla 

ryhmillä oli omat vetäjät, niin homma toi-
mi ihan hyvin, leirin vastuuvalmentajana 
toiminut Tiina Vainionpää arvioi.

Tarvetta leiritykselle
Tiina Vainionpää on näyttänyt hienoa esi-
merkkiä muille maamme edustuspainijoil-
le lupautumalla vetäjäksi mahdollisimman 
monelle tyttöpainileirille. Eri puolilla maata 
kiertävistä leireistä pyritään saamaan pysy-
vä osa järjestelmää, jolla painin pariin tullei-
ta tyttöjä pyritään viemään eteenpäin. 
– Kyllä ehdottomasti tällaisille leireille, joilla 
kaikki osallistujat ovat tyttöjä, on ehdotto-
masti tarvetta. Monessa seurassa ei ole sa-
mankokoista tyttöä treenikaverina ja leirillä 
pääsee kaiken muun ohessa tutustumaan 
muihin painiviin tyttöihin, Tiina Vainionpää 
arvioi.
Eikä tekeminen Järvenpään leirillä loppu-
nut pelkästään molskilla oloon. Paikallisten 
leiri-isäntien yhteismajoituksessa oli leiri-
päivien välissä tunnelma korkealla ja haus-
kaa oli ollut.
– Tytöt näyttivät tulevan hyvin toimeen 
keskenään. Kun samanhenkistä porukkaa 
oli koolla, niin porukka tutustui nopeasti 
toisiinsa.

Ylivieska jatkaa
Tiivis kilpailukalenteri ja erilaiset päällek-
käisyydet ovat aiheuttaneet hieman on-
gelmia syksyn leiritapahtumien ajankohtia 
varmistellessa. Vieskan Voiman isännöimä-
nä järjestetään Länsi-Suomen alueen tyttö-
leiri Ylivieskassa 30.–31.8.
Itä-Suomen alueen leiri järjestetään Kou-
volassa Junior Kare-turnauksen yhteydessä 
perjantaista lauantaihin 31.10.–1.11. Per-
jantai-iltana käynnistyvän leirin ohjelmassa 
on yhdet treenit perjantaina ja lauantaina 
harjoitellaan ennen ja jälkeen Junior Kare-
turnauksen. 
Lisäksi Hämeen ja Lounais-Suomen suun-
nalla etsitään parhaillaan ajankohtaa yhtei-
selle leirille tai leiripäivälle. Alustavasti on 
kaavailtu syyskuun viimeistä viikonvaihdet-
ta ja Tamperetta, mutta lopullisesti homma 
on vielä varmistamatta.
Uudenmaan suunnalta on jo nyt ilmaistu 
kiinnostus järjestää toinen leiri tänä vuon-
na, joten tavoite 4-5 vuosittaisesta tyttölei-
ristä toteutunee heti kokeilun ensimmäise-
nä vuotena.

Tyttöleirillä 

RIITTI SÄPINÄÄ

Tyttöleirin vastuuvalmentajana toiminut Tiina Vainionpää näkee tyttöleirit tarpeelliseksi, 
kun halutaan varmistaa naispainin tulevaisuutta. 

Rivi-ilmoitukset:

Ilmastointi Mellin Oy Lohja 0400-894 745
Kosti Keisala, Ruona 0400-164 269
Taksi Markku Vehmas 040-504 4649
Ark Renew Oy, Nastola (03) 762 3311
Kuoppalan Jätehuolto Oy 040 086 3236
Nosto ja Asennus Passila Oy (03) 6371 655
Urakointipalvelu Haaparanta Tmi 040 529 2628
Oy Olle Andersson Ab (019) 5246 975
Isonkyrön Lämpö, Laihia 040 190 2007
Olli Riihimäki Oy, Orismala 0400 662 289
Maanrakennusliike Kari Nyysti 0400 456283
Loviisan Autovuokraamo Ky 050 3608 936
Helapala Oy, Tesjoki 019-514 451
Maanrakennus A Pajula Oy 0500 364 343
Tiiko Oy, Tervajoki 0400 268 892
Tmi JJ-Eristys, Outokumpu 0400 194 285
Jorma Hietala Ky, Ylistaro 0400 163 147
P. Paloneva Oy, Kauhajoki 040 066 7324
Pakkalan Liikenne, Taipalus (06) 511 3441
Steel Production, Perho 0500 938 490
Tmi Sähkötyö M Jokinen 0400 951 402
Jari Majaniemi, Lapua (06) 438 7491
Kiinteistöhuolto T. Rajaluoto 040 7298 845
Sähkö-Karhunen Oy, Kotka (05) 288 155
Kontio Apteekki, Kotka (05) 220 0440
Kukkakauppa Linnea, Kotka (05) 262 011
Kuljetus J. Mäkelä, Metsäkylä 0400 154459
Vehka-Tili Ky, Hamina 040-5512 445
Energia Planet, Kotka 0440 205 954 
Joensuun Kylmäkone 013 228 130

Täyden palvelun autotalo.

automyynti:  p. 020 7281 700
huolto:   p. 020 7281 720

Lieskatie 2
60510 HYLLYKALLIO

Lappajärven Konetyöstö Oy 
Kankaantie 11, LAPPAJÄRVI 

puh. 040 708 5246

metallityöt
tmi r. henriksson
Braskintie 4 A VALKO

p. 040 508 6510

Heinlahden Veistämö Oy
Veistämöntie 50, 49200 Heinlahti
0400 552 930   www.tiiskeri.fi

Suosikaa
ilmoittajiamme

Koneurakointi
Löfgren Ky
tutjuntie 31, 83100 liperi

p. 0400-276 661

Sähkö Arra Oy
Ruuskanmutka 4, 83100 Liperi

Puh. 0400 - 277 614

Ojitus- ja kaivuriurakointi
sekä pienet räjäytykset

Toimi Pajarinen
Kuopiontie 94, 83400 Viinijärvi

puh. 040-5379 100
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Kultasepänliikkeen perustaja ja heinola-
laisen painin isä Veikko Rantanen kuoli 
Päijät-Hämeen keskussairaalassa 28.2 
sikainfluenssan jälkiseurauksiin. Kuolles-
saan hän oli 82-vuotias.
Rantanen syntyi Sysmässä vuonna 1932. 
Heinolaan Rantasten nelilapsinen perhe 
muutti sotavuosina.
Kekseliäänä ja ahkerana tunnetun Ran-
tasen liikemiesvaisto tuli esille jo nuo-
rena. Hän kuskasi Heinolan rautatiease-
malle tulleiden matkustajien laukkuja 
potkukelkalla.
- Ne olivat koulupojalle hyviä tienestejä, 
Rantanen muisteli Heinolan Iskun histo-
riikissa.
Sodan jälkeen paini oli muotilaji. Ranta-
nen innostui lajista ja seuran harjoitus-
päiväkirjojen mukaan hän olikin vuonna 
1949 seuran ylivoimaisesti ahkerin har-
joittelija.
Menestys seurasi työtä. Suomen mesta-
ruuksia Rantaselle kertyi 12 kappaletta. 
Rantanen edusti Suomea kaksissa olym-
pialaisissa ja kerran MM-kisoissa. Uransa 
pääkilpailussa Melbournessa 1956 hän 
ylsi neljänneksi.
Aktiiviuransa jälkeen Rantanen keskittyi 
valmentamiseen. Isku hallitsikin suoma-
laista painia 1950-60-luvuilla. Rantasen 

kasvatit voittivat noin 60 Suomen mes-
taruutta, Rantasen pitkäaikainen ystävä 
Ilpo Pennanen arvioi.
Matolta Rantanen löysi myös työtove-
reita kasvavaan kultasepänliikkeeseensä. 
Hän perusti liikkeitä eri puolille Suomea. 
Rantanen suunnitteli ja teki koruja myös 
toisille kultasepänliikkeille.
Rantanen koulutti kultasepäksi viisi hei-
nolalaista painin Suomen mestaria. Yksi 
heistä, Kari Pehkonen, kiteytti ajatuk-
sensa Facebookissa.
- Annoit ammatin. Opetit urheilemaan. 
Opetit myös kaikkea muuta miten pärjä-
tä. Lepää rauhassa Veikko Rantanen, hän 
kirjoitti.
Rantanen oli tunnettu avoimesta ja posi-
tiivisesta luonteestaan. Hänen sanottiin 
tuntevan Heinolassa jokaisen, ja jos hän 
jotain ei tuntenutkaan, niin hän saattoi 
helposti sanoa tunteensa keskustelu-
kumppanin isän.
Hänen ystävällisyytensä oli tavallista 
kauppiaan kohteliaisuutta sydämelli-
sempää. Hän kehui lähimmäisiään su-
meilematta. Ihmisille jäi hänet kohdattu-
aan hyvä olo.
Rantanen osasi taidon katsoa elämässä 
eteenpäin. Edes lähimmille ystävilleen 
hän ei tilittänyt vastoinkäymisiään, jois-

ta koskettavin oli Risto-pojan kuolema. 
Vaikeissa hetkissä tukena olivat Ritva-
vaimo ja poika Jari.
Mieheksi, joka saavutti näin paljon, Ran-
tasella oli poikkeuksellisen vähän ris-
tiriitoja ihmisten kanssa. Hän oli ylpeä 
esimerkiksi saamistaan työväenyhdistyk-
sen viireistä, huomionosoituksista joita 
jokaiselle liikemiehelle ei suoda.
Rantanen on palkittu Heinola-mitalilla, 
Vuoden yrittäjänä, Kunnon kansalaisena 
sekä Painiliiton Teräsmies - ja Kultaisella 
ansiomerkillä.

Jari Peltola
Kirjoittaja on MB (Mikrobitti)-lehden pää-
toimittaja ja Iskun ex. junioripainija.

Veikko Rantanen 1932 - 2014

Elettiin 70-luvun alkupuolta Oulussa, 
kun Jari-veljeni kanssa menimme tu-
tustumaan Pyrinnön painitoimintaan 
Urheilutalolle. Kun saimme vaihdettua 
treenikamat päälle, menimme painisa-
lin puolelle katselemaan, että mitä siellä 
tapahtuu. Ei siinä paljon ehditty katsella, 
kun meitä kohti jo asteli raamikas mies 
sanoen: ”Nyt pojat matolle, kohta alkaa 
painiharjoitukset”. Taisi tämä mies esi-
tellä itsensä nimellä Aulis, mutta ei nimi 
jäänyt ensimmäisenä mieleen siinä vai-
heessa. Tästä tapaamisesta sai alkunsa 
minun ja Aulis Annolan välinen urheilija 
– valmentaja – suhde, josta kehittyi vuo-
sien varrella aito ystävyys.
Aulis oli saanut oman painioppinsa Lap-
pajärvellä, joten pohjalaisella uholla hän 
oli päättänyt nostaa Oulun Pyrinnön 
painin tason takaisin Suomen huipulle. 
Muita painivalmentajia ei siinä vaihees-
sa Pyrinnössä liiemmin ollut, joten Aulis 
veti käytännössä kaikki treenit itse. Tätä 
oli jatkunut jo vuosia, kun me liityimme 
Pyrintöön, mutta myös meidän painitai-
paleen alkuvuosina valmentajia oli vain 
yksi, Aulis Annola. Jossain vaiheessa, 

70-luvun loppupuolella Pyrintöön oli 
saatu Auliksen johdolla sen verran har-
rastajia, että ryhmä ”piti” jakaa kahteen 
osaan. Aulis otti vastuulleen isommat 
pojat ja Jaakolan Pentti aloitti pienem-
pien valmentajana.
Aulis oli valmentajana tiukka, mutta ta-
sapuolinen. Silmäkulmassa oli aina pieni 
”pilke”. Treeneissä lähtökohta oli se, että 
kun hän antaa ohjeita, niin silloin katso-
taan ja kuunnellaan ja vasta sen jälkeen 
toimitaan annettujen ohjeiden mukaan. 
Jos homma ei toiminut, niin joutui en-
sin ”jäähylle” ja seuraavasta kerrasta sai-
kin lähteä kotiin. Toki ”osasimme” tehdä 
myös temppuja, joilla ei päässyt jäähylle, 
vaan Aulis passitti meidät suoraan kotiin. 
Seuraavissa treeneissä asiat käytiin läpi 
Auliksen johdolla ja sen jälkeen niistä ei 
enää keskusteltu. Kilpailumatkoilla mei-
dän ei tarvinnut pelätä, että valmentaja 
olisi ollut viettämässä iltaa, vaan Aulis 
keskittyi meihin (painonpudotus ja muu 
viimeistely) ja sitä kautta myös menes-
tystä alkoi tulla. Nämä olivat Auliksen 
tapoja opettaa meitä harjoittelemaan, 
kilpailemaan ja paljolti myös elämään.

Aulis osasi ujuttaa treenejä myös nor-
maalin painisalin ulkopuolelle. Kun Au-
liksella oli 50-vuotissynttärit, jotka järjes-
tettiin heidän kesämökillä, niin sinnehän 
vietiin ja kasattiin talkoilla täysikokoinen 
painimatto. Siellä me sitten treenattiin ja 
pidettiin paininäytöksiä vieraille ihan ul-
kosalla. Toinenkin tapaus tulee mieleen, 
jolloin menimme Tervosten mökille pai-
niporukalla ”rentoutumaan”. No yllättä-
en sielläkin oli molski, jossa väännettiin 
suojuoksun ja suopotkupallon jälkeen 
tovi, ennen kuin päästiin saunomaan. 

Aulis Annola in memoriam
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Huhtikuisena perjantaiaamuna sain seu-
ramme puheenjohtajalta puhelinsoiton, 
joka pysäytti minut täysin. Hän kertoi Si-
nun nukkuneen pois pääsiäisen aikaan. 
Tieto poismenostasi järkytti minut, niin 
kuin kaikki muutkin, jotka Sinut tunsim-
me.
Olin viikkoa aiemmin soittanut Sinulle 
puhuakseni yhteisestä projektistamme 
ja silloin kerroit olevasi Lohjan sairaalas-
sa tutkimuksissa. Emme ehtineet puhua 
pitkään ja niinpä sovimme, että palaam-
me asiaan pääsiäisen jälkeen. Sitä puhe-
linsoittoa ei enää tullut vaan tuli suru-
uutinen.
Tulin tuntemaan Sinut Karkkilan Liikun-
tahallilla, joka vaikutti olevan Sinulle 
harrastuksesi kautta kuin toinen koti. Jos 
Sinut halusi määrättyinä iltoina tavoit-
taa, niin varminta oli lähteä hallille kat-
somaan, missä vedit ja seurasit junnujen 
painiharjoituksia.
Sinulle lasten ja nuorten saaminen mu-
kaan harrastamaan painia oli elämääkin 
suurempi asia. Ja uskallan väittää, että 
ilman Sinun antamaasi panosta moni 
nuori olisi jäänyt ilman kaikkia niitä yh-
teisiä kokemuksia, mitä painiminen heil-
le on antanut ja antaa edelleen. Ei ihme, 
että Sinut valittiin kautta aikojen toisena 
Vuoden karkkilalaiseksi, joka sekin osoitti 
kuinka tärkeänä työtäsi pidettiin.
Viimeisinä vuosina kerroit, että nyt nuo-
remmat saavat hoitaa hommat ja sinä 
vaan katselet päältä. Mutta et Sinä malt-
tanut olla sivussa, vaan olit koko ajan 
mukana järjestämässä kisoja ja kisareis-
suja. Sinulla oli vahva taustatuki koko 
ajan mukanasi ja muistit aina siitä meille 
kertoa. Korostit monesti sitä, kuinka vai-

mosi Irma hoitaa käytännön asiat ja mi-
ten yhdessä kuljette niillä kilpareissuilla 
sekä leireillä. Hieno piirre miehessä jakaa 
kunniaa sinne, minkä itse katsoo tekemi-
sen onnistumiselle tärkeäksi.
Meidän yhteinen jokakesäinen projek-
timme oli järjestää lapsille Urheilukoulu, 
missä tutustutimme lapsia erilaisiin ur-
heilulajeihin. Pidit sitä erittäin tärkeänä 
ja olit aina valmis auttamaan ja osallistu-
maan sekä katsomaan lasten ja nuorten 
ohjaajiemme perään. Viimeisinä keväinä, 
kun aloin epäillä jaksammeko ja ehdim-
mekö, niin Sinä valoit uskoa siihen että 
kyllä me se homma hoidetaan. Ja kun 
talous oli tiukoilla, niin silloinkin Sinä 
jaksoit uskoa kaiken järjestyvän. Siitä 
erittäin suuri kiitos niin omastani, kuin 
lastenkin puolesta.
Olen varma, että Urheilukoulumme 
alussa pitämäsi puhe lapsille jäi heidän 
mieleensä, kun korostit sitä, kuinka tär-
keää on, ettei ketään siellä kiusata ja 
kaverista pidetään huolta. Ja se että Si-
nun sanaasi kuunneltiin, kertonee sen 
miten arvostettu olit. Eikä arvostus ollut 
pelkästään paikallista vaan Sinua arvos-
tettiin painipiireissä kautta Suomen. Sitä 
todistanee sekin, että Sinut palkittiin 
mm. TUL:n kultaisella ansiomerkillä, Suo-
men Painiliiton hopeisella ansiomerkillä 
ja Seuratyön ansiomerkillä.
Sinä olit käsite painimaailmassa kautta 
Suomen ja Sinut tunnettiin periaatteen 
miehenä. Mitä sanoit niin siinä sanassasi 
myös pysyit. Sinulla oli pitkät painipe-
rinteet nimenomaan TUL:n urheilumaa-
ilmassa ja usein harmittelitkin sitä, mi-
ten kaikki on muuttunut huonompaan 
suuntaan painivien seurojen vähenty-

essä. Sinä ainakin omalta osaltasi huo-
lehdit siitä, että Karkkilassa paini elää ja 
hengittää kasvattamalla omista pojistasi 
työsi jatkajia. Ja siinä sivussa monesta 
muustakin, joten voisiko parempaa pe-
rintöä rakastamalleen lajille jättää.
Sinun tapauksessasi ei ole turha sanon-
ta kun toteaa miten suuren tyhjiön jätit 
niin perheesi kuin sukulaisten sekä kaik-
kien ystävien ja tuttujen keskelle. Vai-
mosi Irma, lapsesi Miia, Tomi, Jyri, Outi 
ja Otso sekä lastenlapsesi, Teille kaikille 
syvin osanottomme.
Manno, me tulemme muistamaan Sinut 
muustakin kuin jättämistäsi kädenjäljistä 
Vuoden karkkilalaisena kaupungintalon 
seinällä. Me tulemme muistamaan Sinut 
periaatteen miehenä, joka teki enem-
män kuin puhui. Kiitos siitä Manno.

Ystäväsi
Rainer Määttä, Karkkilan Urheilijat

Manno Laakso In Memoriam

Tämmöiset olivat mukavaa vaihtelua 
normaaliin harjoitteluun, mutta kuinka 
moni nykyajan valmentaja jaksaa nähdä 
vaivaa moisten mahdollisuuksien toteut-
tamiseen? Aulis ei ollut ”pelkkä” painival-
mentaja, vaan hän opetti meille asioita 
elämässä pärjäämisestä. Useasti nämä 
asiat liittyivät jotenkin myös painiin. 
Auliksen määrätietoisen työn tuloksena 
Oulun Pyrinnön paini aloitti uuden ku-
koistuksen. Seuraan saatiin paljon uusia 
harrastajia ja samalla meille tuli myös 
uusia valmentajia. Pyrintö oli 70-luvun 
lopusta, aina 80- ja 90- luvun taittee-
seen asti yksi Suomen menestyneim-
mistä painiseuroista. 70- luvun loppu ja 
80-luvun alkupuolikas olivat Pyrinnön 
poikapainin kultavuosia. Joka vuosi mei-
dän seura oli kolmen parhaan joukos-

sa, kun laskettiin SM-painien pisteitä ja 
muutaman kerran saimme pokata myös 
parhaan seuran palkinnon. 80-luvun 
puolivälissä Pyrinnön miesten valmen-
nukseen tuli mukaan Kimmo Karppi-
nen. Kimmon johdolla Oulun Pyrintö 
voitti tähän mennessä ensimmäisen ja 
ainoan miesten seurajoukkueiden Suo-
men Mestaruuden vuonna 1987. Ilman 
Auliksen määrätietoisesti aloitettua val-
mennustyötä, jota Kimmo sitten loista-
vasti jatkoi, mestaruutta tuskin olisi tullut.
Aulis oli minulle, ja uskon myös että mo-
nille muille Pyrinnön painijoille paljon 
muutakin kuin valmentaja. Itse vietin 
useammat uudenvuoden juhlat Aulik-
sen perheen luona, jonne olimme aina 
lämpimästi tervetulleita. Laimi-vaimo 
halusi aina laittaa pöydän koreaksi ja 

jos sauna lämmitettiin, niin Aulis pesi 
saunassa kaikkien vieraiden selät. Vaikka 
viimeisinä vuosina en tavannut Auliksen 
kanssa kovin useasti, niin soittelimme 
kuitenkin silloin tällöin kuulumisista. Toki 
kun tapasimme, niin aina meillä riitti jut-
tua ja yleensä ne liittyivät tavalla tai toi-
sella painiin.
Aulis oli henkilö, joka varmasti jakoi kai-
ken tietotaidon myös muille. Olen kiitol-
linen, että myös minä sain olla mukana 
siinä ryhmässä, jolle Aulis näitä viisauksia 
ja oppeja jakoi. Kun sain kuulla Auliksen 
poismenosta, jotenkin tuntui, että aika 
pysähtyi. Onneksi muistot ja häneltä saa-
dut opit pysyvät meillä kaikilla.

Lämmöllä muistaen ja kaikesta kiittäen,
Mika Myllymäki
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KESSIN
Kertomus

”ODOTAN, ETTÄ SIITÄ 
TULEE HAUSKAA”

Perjantaina 21. helmikuuta illalla ennen yh-
deksää ajelin Palonkylän koululta takaisin 
kohti Ilmajoki-hallia. Olin juuri ohjannut 
kemiläiset jumppasaliin yömajoitukseen. 
Myhi-turnaus oli vuorossa seuraavana päi-
vänä.
Sotshin olympialaisten jääkiekon väli-
eräottelu Kanada-USA oli juuri päättynyt 
kanukkien niukkaan voittoon. Kuuntelin 
autoradiosta, kun toimittaja Jussi Saarinen 
haastatteli Radio Suomessa erästä voitta-
jajoukkueen pelaajaa, jonka nimi ei jäänyt 
mieleen.  Saarinen kysyi, että mitä odotat 
sunnuntaina edessä olevalta olympiafinaa-
lilta. Ammattilainen vastasi: ”Odotan, että 
siitä tulee hauskaa.”
Tulossa oli suurin mahdollinen tapahtuma, 
mitä urheilussa voi olla. Silti kyseisen peli-
miehen ensimmäinen spontaani vastaus 
oli yllä mainittu. Aivan samanlaisia kom-
mentteja on saatu toisaalta lumilautailijoilta 
ja muilta lökäpöksyhiihtolajien edustajilta.
Juttelin Vantaan EM-paineissa pitkään 
painitoimittaja Antti Vainion kanssa. Hän 
tiedusteli minulta, että voiko painiottelus-
ta ihan oikeasti oppia nauttimaan. Minun 
mielestäni aivan ehdottomasti voi.
Harjoitteleminen on urheilijan työtä ja kil-
pailu juhlaa. Turnaus on tilipäivä. Erityisesti 
palloilulajeissa valmentajat haluavat koros-
taa asiaa pukeutumalla pyhäkamppeisiin 
otteluissa.
Itselleni suurin ahaa-elämys kilpailu-ur-
heilussa oli yllä olevan faktan ymmärtämi-

nen. Opettelin sanomaan itselleni ennen 
ottelua suunnilleen näin: ”Tätä varten olet 
työtä tehnyt. Tämä on ainutlaatuinen hetki 
elämässäsi. Vain harva saa kokea tällaista. 
Olet etuoikeutettu. Nauti ottelun jokaises-
ta sekunnista.”

***
Erityisesti pohjoisamerikkalaisessa urheilu-
kulttuurissa vain voitot lasketaan. Oletteko 
esimerkiksi kuulleet Stanley Cupin prons-
siottelusta. Se on jo ajatuksenakin mah-
doton. Eräs amerikkalainen painituomari 
tiivisti asian: ”Ajattelemme, että hopea on 
hävitty kultamitali.”
Väkisin urheilussa ei kuitenkaan voi pärjä-
tä. On pystyttävä nauttimaan ja pitämään 
hauskaa elämän tärkeimmässäkin ottelus-
sa. Äärimmäisen fyysisen ponnistuksen ja 
rentouden yhdistäminen on hyvin vaikeaa.
Juha Mieto ilmaisi oman valmistautumi-
sensa huippusuoritukseen näin:  ”Mä suk-
kuroon itteni sellaasehen härjän raivohon.” 
Uskoisin, että Mietaa nautti tuosta olotilasta.
Kirjailija Ernest Hemingway, suuri nyrkkei-
lyn ja härkätaistelun ystävä, käytti termiä: 
”Loisto paineen alla.” Aika harvasta siihen 
lopulta on. Ihailen esimerkiksi hyvin paljon 
taitoluistelua, jossa loistokkaan suorituksen 
ja täydellisen pyllähdyksen välinen ero on 
usein milleistä kiinni.

***
Kerron tämän loppukevennyksen niin to-
denmukaisesti kuin sen olen kuullut. Ni-
miäkään ei ole vaihdettu.

Nabard ja Jari Kajaanista olivat tulossa 
perjantai-iltana Ilmajoelle junioreiden SM-
kisoihin tuomareiksi. Koivulahden Jukka 
antoi heille puhelimessa ohjeita, missä Il-
majoen Kestikartano eli majapaikka sijait-
see.
Pahaksi onnekseen kajaanilaiset kääntyivät 
edellisen talon pihaan, jossa asusti, voitte-
ko kuvitella, Ilmajoen ainut serbi. Jo tuuli-
kaapissa meinasi syntyä painiottelu ennen 
kuin selvisi, että tuomarit olivat tulleet vää-
rään taloon. Seuraavana aamuna Igor sanoi 
minulle: ”Olin tosi vihainen, koska luulin 
perjantai-illan hämyssä meille tulleita mie-
hiä bulgarialaisiksi taulukauppiaiksi, joita 
Ilmajoella oli liikkunut.”
Tarinalla on kuitenkin onnellinen loppu. 
Kun kilpailujen valvoja Stevo kuuli asiasta, 
hän halusi tavata maanmiehensä. Soitin 
Igorille ja järjestin tapaamisen kilpailujen 
yhteyteen. Näin nämä kauaksi Balkanilta 
ajautuneet miehet saivat tavata toisensa ja 
jutella omalla äidinkielellään. Edellinen ser-
bi, jonka Igor tapasi Ilmajoella oli muuten 
olympiavoittaja Momir Petkovic.

Jussi ”Kessi” Ketonen
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K
isakutsut

Sprintti-painin avoimet 
TUL:n mestaruuskilpailut
kreikkalais-roomalainen paini, tytöt ja naisjuniorit 
vapaapaini

Aika
lauantai 5.7.2014 klo 15.00

Punnitus
lauantai 5.7. klo 13.00 – 13.30 

Kilpailupaikka
Urheiluopisto Kisakeskus, Pohjan kunta
ks. ajo-ohjeet: www.kisakeskus.fi          

Alle 17 v. pojat
32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 ja +85 kg

Alle 17 v. tytöt
sarjat laaditaan punnituksen jälkeen

Alle 20 v. juniorit
46 – 50, 55, 60, 66, 74, 84 ja +84 kg (2 kg ylipaino sallitaan)

Alle 20 v. naisjuniorit
48, 55, 63 ja 72 kg (2 kg ylipaino sallitaan)

Miehet
66, 74 ja 84 kg (2 kg ylipaino sallitaan)

Järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden mahdol-
liseen sarjojen yhdistelyyn.

Osanottomaksu
5.-8.7. leiriläisille ja kaikille kurssilaisille maksuvapaa 
kilpailu
muut 15 euroa / kilpailija (sisältää  päivällisruokailun klo 
16.30-18, maksu peritään punnituksen yhteydessä)

Ote säännöistä = ”sprintti-painin idea”
”ottelussa ensimmäisen pisteen tehnyt on voittaja”.

Ilmoittautumiset
leiriläisten osalta 6.6. mennessä ja vain kilpailuun osallis-
tuvat 30.6. mennessä Jukka Nieminen 045-77302122 tai 
jukka.nieminen@tul.fi! 

Tervetuloa Kisakeskukseen! 

XIX Veikko Rantanen 
muistoturnaus
Suomi Cup osakilpailu
Paikka

Heinolan Lukio, Rajakatu 29, 18100 Heinola

Painimuoto
Kreikkalais-roomalainen, tytöt vapaapaini

Säännöt
Vanha ottelujärjestelmä, FILA -säännöt

Punnitus
Lauantai 14.6 klo 09.30 - 10.00 kilpailupaikalla

Kilpailuaika
Lauantai 14.6 alkaen klo 11.30 jatkuen suoraan finaaleihin

Sarjat
MIEHET ja JUNIORIT
59,66,71,75,80,85,98 ja 130 kg (+2kg sallittu)
POJAT 13v (2001 ja myöhemmin syntyneet)
26, 28, 30, 32, 34, 37, 40, 45, 52 ja 60 kg
POJAT 14 - 17v (2000 - 1997 syntyneet)
42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 ja 100 kg
TYTÖT 13v (2001 ja myöhemmin syntyneet)
Sarjat muodostetaan punnituksen jälkeen
TYTÖT 14 - 17v (2000 - 1997 syntyneet)
Sarjat muodostetaan punnituksen jälkeen
Mukana myös turnauksen ulkopuolisena
ALOITTELIJAT 2012 ja sen jälkeen lisenssin maksaneet
Sarjat muodostetaan punnituksen jälkeen
Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin

Ilmoittautuminen
Kirjallisesti 7.6.2014 mennessä, petter.vilenius@gmail.com. 
ilmoittautumisessa on mainittava: painijan nimi, ikäluokka, 
sarja ja seura, jos tuomari mukana, nimettävä ja ilmoitetta-
va Timo Utriaiselle p. 0400 520 460

Osanottomaksut
13€/painija, mikäli seuralla on tuomari mukana 10€/paini-
ja, huoltajilta ei peritä osanottomaksua, jälki-ilmoittautu-
minen 30€/painija.
7.6.2014 mennessä tilille Nordea 100730-161393 tai IBAN 
FI19 1007 3000 1613 93 ja BIC NDEAFIHH. Viestikenttään 
painijoiden nimet, seura ja ruokailijoiden määrä.

Ruokailu
Heinolan Lukion ruokasali, Rajakatu 29, 18100 Heinola
annoksen hinta 9€, maksetaan ilmoittatumisen yhteydes-
sä. Ruoka vain ennakkoon maksaneille!

Majoitus (varattava itse)
Hotelli Valo, Pikijärventie 1b, 18120 Heinola, 
puh. 044 700 8820
1 hengen huone 60€
2 hengen huone 85€
Hintaan sisältyy aamiainen, kuntosalin ja kylpylän käyttö
varaus koodilla ”PAINI” suoraan hotellilta.

Tiedustelut
email: petter.vilenius@gmail.com
tai Heinolan Isku, painijaosto puh. 050 551 6606

Tervetuloa Heinolaan!
Heinolan Isku ry, painijaosto
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Painin leiri- ja koulutuspäivät  
6.-8.7.2014
Kisakeskuksen Urheiluopistolla

Opisto sijaitsee Länsi - Uudenmaalla entisessä Pohjan 
kunnassa, nykyisessä Raaseporin kaupungissa. Ajo-ohjeet 
luonnon kauniiseen Kisikseen löytyvät nettiosoitteesta: 
www.kisakeskus.fi. 

Tuomarikurssi 
Aika:

sunnuntai 6.7. klo 9.30 - 16.30 (päättymisen jälkeen ruokai-
lu) Kurssi on tarkoitettu tuomareiksi aikoville ja päivitettyä 
sääntötietoa tarvitseville painijoille, huoltajille ja valmen-
tajille

Kouluttaja
Mika Vuori

Hinta
40 euroa (sisältää koulutuksen, lounaan ja päivällisen)
Lisäksi hyväksyttävästi kurssin suorittaneilta laskutetaan 
jälkeenpäin Painiliiton toimesta ao. tuomarilisenssi.

Ottelujärjestäjäkurssi

Aika
sunnuntai  6.7. klo 9.30 - 16.30 (päättymisen jälkeen 
ruokailu) Kurssi on tarkoitettu ottelujärjestystoiminnasta 
kiinnostuneille. Omat tietokoneet mukaan!

Kouluttaja
Eero Tynninen

Hinta
40 euroa (sisältää koulutuksen, lounaan ja päivällisen)                     
Lisäksi hyväksyttävästi kurssin suorittaneilta laskutetaan 
jälkeenpäin Painiliiton toimesta ao. toimitsijalisenssi.

Ohjaaja- ja valmentajakurssi  
Aika

sunnuntai 6. 7. klo 9.30 - tiistai 8.7. klo 11.30  ja päättyy 
ruokailuun
Kurssi on tarkoitettu kaikille painin ohjaus- ja valmen-
nustoiminnasta kiinnostuneille. Kurssi sisältönä mm. 
valmennuksen suunnittelu, painopisteet ja rytmitys sekä 
painitekniikka. 

Kouluttaja
Juha Virtanen

Hinta
150 euroa (sisältää koulutuksen, materiaalin ja su-ti välisen 
ajan majoituksen täysihoidolla)

Ilmoittautuminen perjantaihin 6.6. mennessä 
Jukka Nieminen 045-77302122 
tai mieluiten jukka.nieminen@tul.fi

Kurssien hinta laskutetaan!

TUL:n painijaosto

Painin leiri- ja koulutuspäivät 
5.-8.7.2014   
Kisakeskuksen Urheiluopistolla

Yli 50-vuotiset perinteet jatkuvat!
Jälleen järjestetään kaikille avoimena toimintana Kisakes-
kuksen Urheilu-opistolla kesäiset painin leiri- ja kurssi-
päivät. Kisakeskus sijaitsee Länsi - Uudenmaalla entisessä 
Pohjan kunnassa, nykyisessä Raaseporin kaupun-gissa.  
Ajo-ohjeet luonnon kauniiseen Kisikseen löydät  net-
tiosoitteesta www.kisakeskus.fi.

Leiri- ja koulutuspäivien ohjelmassa:
5.7. Sprintti-painin avoimet  TUL:n mestaruuskilpailut
5.-8.7. painileiri, valmentajat Tapio Sipilä, Harri Vallin, Ser-
gei Kovalenko, Grigori Davidyan
6.7. tuomarikurssi, kouluttaja Mika Vuori
6.7. ottelujärjestäjäkurssi, kouluttaja Eero Tynninen
6.-8.7 ohjaaja- ja valmentajakurssi, kouluttaja Juha Virta-
nen

Painileirille otetaan mukaan vuonna 2004 ja ennen 
syntyneitä painijoita! 
Leiriläisiä kuljettavat pääsevät halutessaan apuohjaa-
jiksi tai muihin leirin järjestelytöihin. Liikkua voi myös 
tietenkin  omaehtoisesti.
Hinta ajalta 5.-8.7. on 171 euroa täysihoidolla. 
Osanottomaksut laskutetaan seuroilta!
Koulutusten hinnat ilmoitetaan erillisissä kutsuissa.
Painileirin ohjelma alkaa lauantaina sprinttikilpailujen               
 punnituksella klo 13.00- 13.30  (ei sisällä lauantaina 5.7. 
lounasta!)        
Leiri päättyy lähdetään tiistaina 8.7. klo 12.30 - 13.00  
lounasruokailun jälkeen. 

Ilmoittautuminen 
perjantaihin 6.6. mennessä Jukka Nieminen 045-77302122 
tai mieluiten jukka.nieminen@tul.fi.

Runsasta osanottoa toivoen!

TUL:n painijaosto
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XIX KV. HELSINKI 
POWER WEEK-PAINILEIRI 
30.7. –3.8.2014
Harjoitukset

Kallahden peruskoulun liikuntahalli, Kallvikinniementie 1, 
00980 Helsinki (Eniro:n karttasivu 55, ruutu DU-78)

Majoitus ja ruokailu
Kallahden peruskoulu, Kallvikinniementie 1, 00980 
Helsinki.  Leiripaikka sijaitsee Kallahden niemellä erittäin 
kauniilla paikalla, vieressä mm. useita uimarantoja ja luon-
nonsuojelualue.

Aika
Kansainvälinen viisipäiväinen leiri alkaa keskiviikkona 
30.7.2014 ilmoittautumisilla Kallahden koululla klo 12 
mennessä. Leirin avajaiset ja infotilaisuus pidetään klo 
12 ja sen jälkeen leiriläiset jaetaan ryhmiin. Ensimmäinen 
harjoitus alkaa klo 13. Leiri päättyy sunnuntaina 3.8.2014 
VIII Raimo ”Sumo” Karlssonin muistopaineihin.

Osallistujat
Leiri on tarkoitettu kohtuullista kilpailukokemusta 
omaaville 7-20 vuotiaille pojille ja junioreille. Leirille tulee 
joukkueet Eestistä, Ruotsista ja Venäjältä, joten hyviä 
harjoitusvastustajia on vaihtelunhaluisille tarjolla!

Valmennus
Leirin vetäjinä toimivat olympiavoittaja Pertti Ukkola, 
Harri Ojala Ruotsista, Grigori Davidyan ja Sergey Ko-
valenko venäjältä, seuran oma valmentaja Jukka Loikas 
sekä Tomi Rajamäki. Leirillä harjoitellaan Kreikkalais-
Roomalaista painityyliä.

Maksut
Leirimaksu on 135 €  sisältäen harjoitukset, majoituksen, 
ateriat, sisäänpääsyn ja matkat Uimastadionille ja Lin-
nanmäelle, makkaranpaistoa, pelejä ja muuta mukavaa. 
Leirimaksuun sisältyy myös kilpailut. Maksut on suoritet-
tava viimeistään perjantaina 25.7. Danske  Bankin tilille: 
Viipurin Voimailijat r.y. IBAN FI2480018710038071. 
Kirjoittakaa viestiin leiriläisen nimi tai, jos useampia, niin 
seuran nimi.

Ilmoittautuminen 
Kirjallisesti: Petri Toivola, Karakalliontie 3 F 60, 02620 Espoo
tai sähköposti: petri.toivola@pp.inet.fi tai nettisivujen 
ilmoittautumislomakkeella 
www.viipurinvoimailijat.sporttisaitti.com 

Tiedustelut
Petri Toivola, puh. 040-536 2926  
Rami Ahonen, puh. 040-867 2499

Muistettavaa
Mainitkaa nimi, seura, syntymäaika, paino, yhteyshenki-
lön puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdolliset 
ruoka-allergiat ilmoittautumisen yhteydessä. Ottakaa  sekä  
makuupussi että -alusta tai vain kohtuullisen kokoinen 
ilmapatja (= ei valtava) ja lenkkeilyvarusteet mukaan lei-
rille. Huom! Mukaan leirille otettavat rahat voi turvallisesti 
säilyttää  leirikioskissa.

Terveystarkastus
Kaikki leirille tulijat tarkastetaan leirin alussa.

TERVETULOA  ”STADIIN  BROTAMAAN”!
Viipurin Voimailijat r.y.

VIII  Raimo ”Sumo” 
Karlssonin muistopainit
Kilpailupaikka

Kallahden peruskoulun liikuntahalli, Kallvikinniementie 1, 
00980 Helsinki (Eniron Helsingin seudun puhelinluettelon 
sivu 55, ruutu DU-78)

Kilpailuaika
Sunnuntaina 3.8.2014  alkaen  klo 10:30

Punnitus
Lauantaina 2.8.  klo 17:00-17:30  kilpailupaikalla
Sunnuntaina 3.8. klo 8:30-9:00  kilpailupaikalla

Painimuoto
Kreikkalais - roomalainen paini  

Sarjat 
Seniorit: 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 ja 130 kg
Juniorit (18-20 v): 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 ja 120 kg
Pojat (-17 v): 30, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 
ja 100 kg
Pienemmille pojille 3 sarjaa – sarjat määritellään punnituk-
sen jälkeen.

Ruokailu ja yöpyminen
Ruokailu koululla hintaan 7,50 €. Lauantaista sunnuntaihin 
koululla on yöpymismahdollisuus hintaan 5 €. Ruokalippu-
ja voi ostaa koulun kioskista: päivällinen 7,50 €  ja iltapala 
4 €. 

Osallistumismaksu
Ei painileiriläiset 9 € / kilpailija.
Maksut suoritetaan VV:n tilille: Danske Bank
IBAN FI24 8001 8710 0380 71
Leiriläisille kilpailut sisältyvät leirimaksuun.

Ilmoittautuminen
Mainitkaa painijan nimi, seura, syntymäaika, sarja ja huol-
taja sekä mahdollinen yöpyminen  että  ruokailu tiistaihin 
29.7. mennessä:
Petri Toivola, Karakalliontie 3 F 60, 02620 Espoo
tai sähköpostitse: petri.toivola@pp.inet.fi

Tiedustelut
Petri Toivola, puh. 040-5362926                               
Rami Ahonen, puh. 040-867 2499

Tervetuloa kisoihin 
painijat, huoltajat ja tuomarit!

Viipurin Voimailijat r.y.
www.viipurinvoimailijat.sporttisaitti.com 
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Turun Voimamiehet ry:n 90 v. juhlakilpailut
- Suomi-cupin osakilpailu -
Lauantaina 16.8.2014

KV. XXXI KALLE MÄKISEN 
PAINIT 
Kupittaan Urheiluhalli, os. Blomberginaukio 4, Turku

Aikataulu
Punnitus: 10 – 10.30.  Kilpailut klo 12.00 alkaen
11.00 - 11.45 TWM:n 90 v. juhlavastaanotto 
11.45 - 12.00 Huomionosoitukset

Painimuoto
Kr. room. painia, tytöt vapaapainia

Ottelujärjestelmä
Nordic ottelujärjestelmä, jossa kahdella tappiolla putoaa.
(Kuuden osanottajan tai vähemmän painijan sarjoissa 
kaikki painivat kaikkia vastaan)

Sarjat
Miehet:  Suomi cup sarjat: 
53-55, 59, 66, 75, 85, 98 ja 130 kg (sallittu + 2 kg)
Pojat 17 v. (1997 - 2001 synt.): 
 42, 46, 50,54, 58, 63, 69, 76, 85, +85 kg
Pojat 12 v. (2002 - 2003 synt.):  
32, 35, 38, 42, 46, 50, +50 kg 
Pojat 10 v. (2004 - 2005 synt.): Sarjat punnituksen jälkeen
Pojat 8 v. (2006- myöh. synt.): Sarjat punnituksen jälkeen
Tytöt 17 v. (1997-myöh.  synt.): Sarjat punnituksen jälkeen
Aloittelijat: omat sarjat punnituksen jälkeen ikä ja paino 
huomioiden

Ilmoittautuminen
Ma 12.8.2014 mennessä s-posti: 
mikko.kuukkanen@pp.inet.fi  

Osanottomaksut
15 € / Suomi-cup osanottajat
(maksetaan kisapaikalla) 10 € / Ikäkausisarjat / tytöt

Olemme kutsuneet kisoihin painijoita Pohjoismaista, Viros-
ta, Latviasta, Liettuasta ja Pietarista!
Kisakanttiini, hyvät arpajaiset!

Tiedustelut
Puh.joht.: Juha Kangasalusta, puh. +358505941489 
ja Mika Kainulainen +358451783232

Painijat, tuomarit, huoltajat ja pain-
inystävät - tervetuloa Turkuun -

www.turunvoimamiehet.fi 
PAINITERVEISIN!

TURUN VOIMAMIEHET ry 
- TWM -90 vuotta painin hyväksi -

Kv. Lohi - painit
Suomen Cupin osakilpailu
Kotka (Popl)
Kilpailuaika

La 30.8.2014 klo 12.00

Kilpailupaikka
Karhulan liikuntahalli
Ratakatu 14

Punnitus
Kilpailupaikalla
Pe 29.8.2014 klo. 19.00 - 19.30
La 30.8.2014 klo. 10.00 - 10.30

Painimuoto
Kreikkalaisroomalainen paini

Sarjat
Miehet / Juniorit
55, 59, 66, 75, 85, 98 ja 130 (+2kg)
Pojat
42, 46, 50, 54, 58, 63, 69 ja +69kg

Ilmoittautumiset
Su 24.8.2014 mennessä osoitteella:
Kirsi Lohva
Rauhalankatu 21
48600 KOTKA
e-mail: kirsi.lohva@kymp.net
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osallistujan 
nimi, seura ja sarja

Tiedustelut
Risto Wecksten
Puhelin: 040 538 9264

Osanottomaksu
15€ / kilpailija
Maksetaan 24.8.2014 mennessä (jälki-ilmoittautuminen 
20€) tilille: Popinniemen Isku FI2051722020023229

Ruokailu
Ilmoitettava ruokailijoiden määrä ja maksettava 9€/hlö 
ilmoittautumisen yhteydessä

PAINIJAT, HUOLTAJAT, TUOMARIT
TERVETULOA KOTKAAN

POPINNIEMEN ISKU
K

isakutsut
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Tapahtum
akalenteri

2014
Toukokuu
23-25 SM-kilpailut, kr - 
 Suomi Cupin 2014 osakilpailu Oulu (OP)

Kesäkuu 
7 Av. TUL:n alle 13v ja 17v poikien 
 mestaruuskilpailut  Ylistaro (InTai ja VaaTo)
7       Stockholm Open (FILA)  Tukholma (SWE)
8  Avoimet 2. Rantapainin SM-kilpailut   Seinäjoki (InTai ja VaaTo)
14        Veikko Rantanen -muistoturnaus, 
 Suomi Cupin osakilpailu Heinola (HI)
15       Finlandia Freestyle Cup 3/4   Järvenpää (JäVo)
16-19   Maajoukkueleiri (vp)    Järvenpää
17-22   JEM-kilpailut    Katowice (POL)
28-29   53. av. kansainväliset 
 Ruissalon kesäpainit    Turku (TuTo)

Heinäkuu 
5-8    Kisakeskuksen painileiri    Kisakeskus, Pohja
7-12    Opiskelijoiden MM-kilpailut    Pecs (HUN)
12 *RH Cup ja veteraanien SM-kilpailut  Kalajärvi, Peräseinäjoki
15-20   KMM-kilpailut    Snina (SVK)
19-20   Suomen Painiveteraanikerhon 
 kesäpäivät    Turku
30-03   XIX kv. Helsinki Power Week-painileiri   Helsinki (VV)

Elokuu 
3         VIII Raimo ”Sumo” Karlssonin muistopainit     
  Helsinki (VV)
5-10    Junioreiden MM-kilpailut    Zagreb (CRO)
16-17   Valtakunnalliset tuomaripäivät    Järvenpää (JäVo)
16-28   Youth Olympic Games    Nanjing (CHN)
16         XXXI Kalle Mäkisen painit 
 (Suomi Cupin osakilpailu)    Turku (TWM)
23         Ikäkausipainit, vp    Porvoo (PoWe)
26-31   Veteraanien MM-kilpailut, kr+vp    Belgrad (SRB)
30         Kv. Lohi-painit 
 (Suomi Cupin osakilpailu)    Kotka (PopI)

Syyskuu 
5-7    Himberg-Teamin leiri    Kuortane
6         *Ikäkausikilpailut, vp  Tampere (TaVo)
6         *Väinö Hakkaraisen 
 ja Ivar Wacklinin muistopainit  Suolahti (SuolU)
8-14    MM-kilpailut    Tashkent (UZB)
13         VaSa:n ikäkausikilpailut     Vantaa (VaSa)
13         Seurajoukkueiden mestaruuskilpailut  Vaajakoski (VaaKu)
13         Tapsan painit    Muhos (MuVo)
20         Av. kv. ikäkausipainit     Tampere (TaPs)
20         Finlandia Freestyle Cup 4/4    Hyvinkää (HyPk)
27         OP-turnaus    Ilmajoki (IK)
27         VUV:n ikäkausikisat    Kuusankoski/Kouvola (VUV)

Lokakuu 
1-8    29th World Military 
 Wrestling Championship     New Jersey, USA 
4         Länsi-Suomen aluemestaruuskilpailut, vp 
 ja Nepparin muistopainit     Seinäjoki (SPM)
4        Aluemestaruuskilpailut, vp   
10-12   Himberg-Teamin leiri  Pajulahti
11         KankU:n ikäkausikilpailut  Kankaanpää (KankU)
11         Pohjois-Suomen aluemestaruuskilpailut, vp     
  Liminka (LNM)
18-19   KLL:n mestaruuskilpailut, vp Suomen Urheiluopisto,  
  Heinola
25         Nanski-turnaus    Vaasa (VVV)
25         TUL:n avoimet naisten ja miesten 
 mestaruuskilpailut, vp Turku (TuTo)

Marraskuu 
1         Junior Kare    Kouvola (KoPa)
1         Kankuri cup 
 (Suomi Cupin osakilpailu)    Lapua (Virkiä)
7-9    Himberg-Teamin leiri    Kuortane
8         Pertsan kultapainit    Sodankylä (LapinV)
8         Ikäkausikilpailut    Loviisa (LoRi)
8         Alavus-painit    Alavus (AU)
14-16   Vantaa Painicup (FILA) 
 - Suomi Cupin 2014 osakilpailu    Vantaa (YTK)
15         *Susirajan ikäkausikilpailut  Joensuu (JVK)
22         Arvo Haavisto (FILA) 
 - Suomi Cupin 2014 osakilpailu    Ilmajoki (IK)
22         Ikäkausikilpailut, vp    Tampere (Koovee)
28-30   Helsinki Open    Helsinki (HPM)
29         Luoman Cup    Ylistaro (YKV)
29         XXVIII Joulumaapainit     Rovaniemi (LaLu)

Joulukuu 
12-13   Kadettien SM-kilpailut, vp    Vaasa (VVV)
19-22   Himberg-Teamin leiri    Kuortane
27-30   Kinkunsulatusleiri    Kisakeskus, Pohja

*ei vielä myönnetty

 




