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Puheenjohtaja

Rion olympiapaikat ja
MM-mitalit pelissä
Kesän 2015 painin arvokisojen sarja huipentuu painin
MM-kisoihin Las Vegasissa syyskuun alussa. Matsit
kasinojen kaupungissa käynnistyvät kreikkalais-roomalaisella painilla, jossa mitaleista Suomelle vääntää
miesten arvokisojen osalta kokenut joukkue - tämän
vuoden alle 23-vuotisten EM-hopeamitalistilla YläTikkurilan Kipinän Tuomas Lahdella täydennettynä.
Urakkansa aloittavat maanantaina 7.9. sarjassa 66 kg
Ilmajoen Kisailijoiden Tero Välimäki, sarjassa 75 kg
veljessarjasta nuorempi Teuvan Rivakan Henri Välimäki ja sarjassa 98 kg Nurmosta otteisiinsa lisävauhtia
hakenut Tuomas Lahti.
Seuraavana päivänä suomalaisten esiintymistä MMmatolla jatkaa Kauhajoen Karhun Jani Haapamäki sarjassa 59 kiloa ja keskiviikkona krekon matsit huipentuvat - toivottavasti Nurmon Jymyn Rami Hietaniemen
johdolla - sarjassa 85 kiloa. Sisäpiirin tietojen mukaan
viimeistelyleiri Valko-Venäjällä on sujunut hyvin ja ilman loukkaantumisia – joukkue on MM-kisojen vaatimassa iskussa.
Naisten puolella Suomea edustavat keskiviikkona 9.9.
sarjassa 53 kiloa Ilmajoen Kisailijoiden kaksinkertainen EM-pronssimitalisti Tiina Ylinen ja torstaina
nuorten alle 23-vuotisten tämän kevään Euroopan
mestari Lappajärven Veikkojen Petra Olli – tällä kertaa sarjassa 58 kiloa.
Kansainvälisen Painiliiton ylläpitämällä virallisella
maailman ranking –listalla sarjan 60 kiloa ykköseksi
sijoitettu Petra joutui jättämään väliin kesäkuussa Bakun EM-kisat polvivamman vuoksi. Polvi on hoidettu

kuntoon ja Petran valmentajan Ahto Raskan mukaan
Petra on kunnossa ja valmis kisaamaan jopa mitalista.
Kovimmat vastustajat Las Vegasissa sarjassa 58 kiloa
löytynevät Euroopan ulkopuolelta - erityisesti Japanista ja Mongoliasta.
Miesten painoluokkien tavoin myös naisissa kussakin
sarjassa MM –kisoissa on jaossa 6 maapaikkaa ja loput 12 maapaikkaa kussakin painoluokassa jaetaan
huhtikuussa 2016 yhdessä maanosan karsintakisassa
sekä sen jälkeen kahdessa maailman karsintakisassa
viikon välein Mongoliassa ja Turkissa. Karsintoihin
voivat painoluokkakohtaisesti lähettää painijan vain
ne maat, joilla ei ole vielä ko. karsintakisaan mennessä
maapaikkaa kyseisessä painoluokassa.
Miesten vapaapainiin Suomesta osallistuu Yhdysvalloissa opiskeleva ja yliopistosarjassa painiva Ville Heino sarjassa 86 kiloa. Ville paini Bakun EM-kisoissa
hyvät tiukat ottelut ja niistä jäi toivottavasti niin paljon
hampaankoloon, että matsin voittoon tarvittava pieni
lisäpuristus löytyy. Yhdysvaltojen yliopistosarjojen vapaapainin säännöt poikkeavat erityisesti mattopainin
osalta kansainvälisen vapaapainin säännöistä. Yliopistosarjat käynnistyvät vasta syksyllä MM-kisojen
jälkeen ja näin Villellä on ollut mahdollisuus kesän aikana keskittyä kv. vapaapainin säännöillä painittaviin
matseihin.
Mielenkiinnolla Las Vegasin matseja odotellen
Jukka Rauhala
Puheenjohtaja
Painiliitto
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Jere
PÄÄTTI KUIVAN KAUDEN
Pitkään kesti suomalaisten miesvapaapainijoiden kuiva kausi arvokisoissa, mutta
Porista löytyi lopulta nuorukainen, joka palautti vapaapainijat mitalikantaan. Istanbulissa kesäkuussa väännetyistä juniorien EMpaineista irtosi kypsän esityksen jälkeen
pronssia Jere Heinolle 96 kilon sarjasta.
-Minimitavoite tälle kesälle oli mitali EMkisoista, vaikka voittamaan sitä joka kerta
on lähdettävä, kun kisoihin mennään. Tiesin jo ennakkoon, että kaikki mahdollisuudet mitaliin ja vaikka voittoon asti ovat olemassa, Jere tunnustaa.
Molskille Jere meni kisoissa kaikkiaan
neljä kertaa. Vastustajista ainoastaan rans-

kalainen vastustaja oli tuttu kaveri jo ennestään.
-Kun lähdetään painimaan tuntematonta vastustajaa vastaan, niin aika tarkkaan
on koitettava ensimmäiset minuutit painia,
ettei kaveri pääse isoja pisteitä tekemään.
Toisella jaksolla on sitten isojen ratkaisujen
aika, kun kaveri alkaa väsymään, paljastaa
EM-mitalisti ottelutaktiikkaansa oudompien vastustajien kanssa.
Matka loppuotteluun kariutui tappioon
Venäjän Juri Vlaskoa vastaan. Sarjan mestari kukisti nuoren suomalaisen pistein 9-3.
-Venäläistä vastaan johdin ensimmäisen jakson jälkeen 3-0. Toisella jaksolla hän

pääsi kiertämään taakse ja olin siinä sitten
jalkojen ja käsien varassa. Siitä hän sitten
pääsi viemään taaksepäin neljän pinnan
edestä. Sitten tuli vielä pari taaksemenoa
lisää, kertaa Jere ottelun vaiheita.

Kiitosta valmentajalle
Vaikka painija on aina yksin matolla, niin
omasta mitalistaan Jere antaa suuren kiitoksen pääkaupunkiseudulla vapaapainin
nuorten olympiavalmentajana toimivalle
Gergo Wöllerille.
-Gergo on paininut huipulla ja treenannut 15 vuotta järkyttävän kovaa. Hän tietää,
ettei siellä tule mitään ilmaiseksi. Ja sitä hän

Pronssimatsissa Jere Heino oli sananmukaisesti niskan päällä.
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Jere Heinon ja valmentaja Gergo Wöllerin yhteistyö sai komean palkinnon EM-matolta.

on takonut meidän päähän. Olemme tosi
paljon panostaneet kunto- ja voimapuoleen. Hän on tosi vaativa valmentaja ja kun
minäkään en ole jättänyt treenejä väliin,
niin kokonaiskuormitus on kova.
Jere Heino poikkeaa myös monista ikäisistään suomalaispainijoista kilpailumäärien suhteen. Kun osalle tuntuu riittävän alle
puoli tusinaa kisaa vuodessa, niin Jere on
lähtenyt aina reissuun, kun matseja on tiedossa ollut.
-Kilpailukokemusta on tullut paljon viimeisen 1,5 vuoden aikana. Kun ei ole treenivastustajia oikein kotisalilla, niin matseja
on haettava kisoista. Runsaan kilpailemisen
myötä olen huomannut, että kilpailuihin
keskittyminen on helpompaa ja osaa suhtautua asioihin oikein, Heino pohtii.
Krekokaan ei ole myrkkyä vapaapainijalle. -Krekon painimisesta on ollut ehdottomasti hyötyä. Jos meillä on ollut yhteisiä
treeniaikoja krekon porukan kanssa, niin
kyllä minä olen siellä Kuosmasen Eliaksen
ja kumppaneiden kanssa krekoa vääntänyt.
Siitä on vain hyötyä, kun pääsee painimaan
kovia vastaan kisoissa tai treeneissä.
-Meillä ei vapaassa varmaan koskaan
päästä venäläistyyliseen vapaapainiin,
vaan on hyödynnettävä krekosta tuttua

vahvaa käsipainia. Sillä pystyy väsyttämään
kaverin, jos vain oma kunto kestää. Eivätkä
huippumaiden vapaapainijat tykkää siitä,
sillä he eivät ole tottuneet käsipainiin. Se
on meidän suomalaisten etu, Jere Heino
vinkkaa.

Muutto Amerikkaan
Tämän lehden ilmestymisen aikoihin Jere
Heino on suurten muutosten edessä. Suoraan juniorien MM-paineista Brasiliasta
matka suuntautui Amerikan mantereelle.
Tulevien vuosien tukikohta löytyy Campbellin yliopiston kampukselta, jossa myös
isoveli-Ville on viime vuodet vääntänyt.
-Odotukset yliopiston joukkueen ovat
isot. Siellä vaikuttaa kaikki olevan kunnossa
ja Ville on ollut tosi tyytyväinen. Kävimme
siellä joulun aikaan ja tapasin tulevan valmentajani. Systeemit ovat siellä tietenkin
erilaiset, mutta mahdollisuudet harjoitella
vaikuttavat hyviltä.
Muutos ei ole ensimmäinen suuri ratkaisu,
jonka Jere Heino on painin suhteen tehnyt.
-Muutin jo 17-vuotiaana Helsinkiin ja Mäkelänrinteen lukioon. Ei se helppo ratkaisu
ollut, mutta ainoa mahdollisuus panostaa
täysillä vapaapainiin. Villen jalanjäljissähän
tässä mennään. Minulle on kaikki ollut hel-
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pompaa jenkkien suhteen, kun Villen kanssa paperirumba on jo läpikäyty, Jere kertoo.
Jenkkivuodet tuonevat mukanaan myös
sarjanvaihdoksen. Tämä ei tosin johdu
hampurilais-ruokavaliosta, vaan yksinkertaisesti Jeren fyysisistä mitoista. Mittaa kun
on kertynyt 195 senttiä, niin raamit riittävät
raskaaseen sarjaan. Ja vuosien saatossa isojen miesten sentit tahtovat painaa entistä
enemmän.
-Yliopistosarjassa tulen painimaan raskaassa sarjassa. Jos ensi keväänä painot
ovat 105 kilon luokkaa, niin siitä voi vielä
vetää 97 kiloisiin. Mutta jos painot ovat 110
kilon tienoilla, niin silloin on siirryttävä raskaaseen, Jere pohtii.
Jos ja kun ensimmäinen jenkkitalvi sujuu
Jeren osalta hyvin, niin keväällä polttelee
jo yrittää olympiakarsinnoissa miesten joukossa. Rio 2016 kiinnostaa huipulle tähtäävää urheilijaa.
-Minä toivon, että tulisi mahdollisuus
yrittää, kuinka pitkälle niissä karsinnoissa
riittäisi. Kun Las Vegasin MM-kisoista lähtee
jo kuusi parasta sarjaa kohden pois, niin
kaikki on mahdollista.
Teksti: Pekka Moliis
Kuvat: Martin Gabor
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VIVA LAS VEGAS!
Panokset ovat aina kovat, kun Las Vegasissa
ollaan. Syyskuun 7. – 12. päivinä panoksena
ei ole pelkästään dollarit rulettipöydässä,
vaan olympiapaikat Orleans Arenalle rakennetulla kisapaikalla.
Päävalmentaja Juha Lappalainen joukkoineen on tehnyt kaikkensa, jotta jättipotti suomalaiselle painille rysähtäisi olympiapaikkojen muodossa, mutta helpolla
homma ei tule hoitumaan. Sen tietää myös
valmentaja itse.
-Kaksi olympiapaikkaa MM-kisoista on ollut
meidän joukkueen tavoitteena ja siitä lähdetään. Krekon lisäksi meillä on edustajia naispainissa ja vapaassa. Etenkin Ollin Petra on
yksi meidän valttikorteista, arvioi Lappalainen.
Lappalaisen ja Marko Yli-Hannukselan
luotsaaman kreikkalais-roomalaisen painin
maajoukkue on hikoillut koko kesän tiukkojen leirin merkeissä. Kansainvälinen yhteistyö on entistä tärkeämpää, kun miehiä
viimeisen päälle viritellään.
-Bakun EM-kisojen jälkeen olimme Norjassa kansainvälisellä leirillä. Sen jälkeen oli
turnaus Romaniassa ja sitten yksi pätkä Ilmajoella. Nyt olimme viimeisen leiripätkän
Valko-Venäjällä, jossa oli mukana myös armenialaisia. Siellä oli hyvä setti tarjolla, listaa Juha Lappalainen kesän ohjelmaa.
-Kesän aikana ei ole tullut takapakkeja,
vaan tällä porukalla on voitu tehdä asiat kunnolla. Meillä on joka reissulla ollut
hieroja mukana ja vammoista oppineena
painijat ovat tehneet valmistelut viimeisen
päälle. Riskit on minimoitu huolellisuudella

Kisamatsit vähissä
Kisoihin maajoukkue osallistui ainoastaan heinäkuussa Romaniassa. Kisamatseja voisi olla
alla enemmänkin, mutta UWW:n kalenterissa
ei kesäkuukausille ole liikaa vaihtoehtoja.
-Käytännössä kesällä on tarjolla vain kolme turnausta eli Espanjan GP, Romania ja
Puolan Pytlasinski. Turnaukset ovat peräkkäisinä viikonloppuina ja kun tänä vuonna
menimme Romaniaan, joka on kisoista
keskimmäinen, niin painonpudotusten takia ei muihin turnauksiin voinut lähteä.
-Toki Turun Kalle Mäkisen kisat olisivat
olleet hyvä paikka kisata muutamalle meidän kavereista, mutta kun kilpailemaan olisi pitänyt mennä heti kahden viikon ValkoVenäjän leiriltä palattuamme, niin paukut
tuntuivat porukalla olevan aika vähissä,
Lappalainen selvittelee kisakuvioita.
Vaikka viralliset matsit ovat jääneet vähiin porukalla, niin kovilla leireillä on taso
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punnittu moneen kertaan.
-Etenkin Valko-Venäjän reissulla tuli paljon matseja ja Rami on ollut aina niissä
vahva. Terolla on ollut hyvä putki päällä
ja Henkka on myös tehnyt hyvän nousun
Janin tapaan. Tuomas on mennyt tasaisesti
eteenpäin. Ihan iskukykyiseltä koko porukka vaikuttaa juuri nyt, arvioi Lappalainen.

Neljällä voitolla kisalippu
Las Vegasissa paikka on tarjolla jokaisen
sarjan kuudelle parhaalle. Matkalippu Rio
de Janeiroon ei pokkaamalla irtoa, sillä
osanottajia MM-molskilla riittää. Miesten
kreikkalais-roomalaisessa Turkin MM-väännöissä 2011 oli painijoita esimerkiksi 66 kilon sarjassa peräti 52.
-Melkein se neljä voittoa vaaditaan, että
olympiapaikka irtoaa. Arpaonnen varaan ei
noissa kisoissa voi laskea, vaan painijan on
itsensä paikkansa ansaittava, Juha Lappalainen painottaa.
Suomi hakee kreikkalais-roomalaisesta
painista olympiapaikkoja viiden painijan
voimin. Olympiasarjoista ainoastaan raskas
sarja on ilman suomalaisedustusta. Jo MMkisojen tiimellyksessä mielessä ovat myös
ensi kevään olympiakarsinnat.
-Varsinkin 85 ja 98 kiloa ovat olleet eurooppalaisittain vahvoja sarjoja. Jos sarjasta
tulee paljon olympiapaikkoja Eurooppaan
jo MM-kisoista, niin se kyllä näkyy sitten
Euroopan oman karsintakilpailun tasossa,
Lappalainen pohtii.
Kansainvälinen yhteistyö on tärkeässä
roolissa myös olympiavuoteen 2016 valmistauduttaessa. Tulos Las Vegasista rat-

Suomalaiset
MM-molskilla

Suomen joukkue Las Vegasissa
7.-13. syyskuuta.
Kreikkalais-roomalainen paini:
59 kg: Jani Haapamäki (8.9.)
66 kg: Tero Välimäki (7.9.)
75 kg: Henri Välimäki (7.9.)
85 kg: Rami Hietaniemi (9.9.)
98 kg: Tuomas Lahti (7.9.)
Valmentajat: Juha Lappalainen ja
Marko Yli-Hannuksela
Naispaini:
53 kg: Tiina Ylinen (9.9.)
58 kg: Petra Olli (10.9.)
Valmentaja: Ahto Raska
Vapaapaini:
86 kg: Ville Heino (11.9.)
Valmentaja: Ahto Raska
kaisee, millaisin askelmerkein eteenpäin
mennään.
-Asioista on puhuttu muiden maajoukkueiden kanssa, mutta tarkempia suunnitelmia tehdään vasta MM-kisojen jälkeen.
Jokainen maa haluaa katsoa miten paikkoja tulee ja miten mennään eteenpäin
olympiavuoteen, päävalmentaja Juha Lappalainen kertoo.
Teksti: Pekka Moliis
Kuvat: Martin Gabor

Pian nähdään kuka saa tuulettaa voittojaan Las Vegasissa.

SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI 3 / 2015

Tuomas Lahti edustaa miesten joukkueessa nuorta voimaa.
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OLYMPIALAISIIN
ON TIUKKA SEULA
Helpolla eivät painijat Rio de Janeiron kesän 2016 olympialaisiin paikkoja hanki.
Karsintaruletin avaavissa Las Vegasin MMpaineissa kisapaikka irtoaa jokaisen sarjan
kuudelle parhaalle.
Tämän jälkeen karsinnat jatkuvat keväällä 2016, jolloin ensimmäisenä painitaan
maanosakohtaiset karsinnat Amerikan, Aasian ja Euroopan osalta. Afrikan ja Oseanian
painijat vääntävät yhteiset karsinnat. Kaikista karsintaturnauksista on tiedossa kahdelle parhaalle painijalle olympiapaikka.
Niin sanottuja maailman karsintoja pai-

nitaan vielä tämän jälkeen kaksi. Mongolian turnauksessa miehille on jaossa kolme
paikkaa sarjaa kohden ja naisille paikkoja
on kaksi. Istanbulin karsinta on viimeinen
karsintaturnaus ja sieltä paikkoja lähtee jokaisen sarjan kahdelle parhaalle.
-Painin karsintajärjestelmä on sinänsä
hyvä, että turnauksissa ei ole mukana maita, joiden painijat ovat kyseiseen sarjaan jo
paikan hankkineet. Näin ollen systeemi on
selvempi kuin monessa muussa lajissa, sanoi Olympiakomitean painin lajiryhmävastaava Pasi Sarkkinen.

Petra uskoo pieniin numeroihin
Kun Las Vegasiin matkataan, niin suunnitelmissa on pankin räjäyttäminen. Naispainin ykkösnimellä Petra Ollilla on selvä
suunnitelma, niin rulettipöydän kuin palkintoluettelon suhteen.
-Panostan mahdollisimman pieneen numeroon, Petra paljastaa.
Vasemman polven ulkosivusiteen osittainen repeämä pakotti jättämään alkukesän Bakun EM-taistot väliin. Kisapaikalla
nainen oli, mutta painimaan ei menty.
-Olihan se kova paikka istua katsomossa ja kattoa finaalia, jossa vastakkain oli
painijat, jotka olen molemmat voittanut.
Jälkeenpäin ajatellen se oli erittäin fiksu

ratkaisu, joka kasvatti vaan nälkää, Petra
Olli pohtii.
Polvivamman takia harjoitusohjelmat
menivät kesän osalta uusiksi. Heinäkuun
loppupuolelta lähtien vauhti kansainvälisten leirien suhteen on ollut jälleen tutun
tiivistä. Ensin viikko Italiassa, elokuun alkuun ohjelmassa oli pari viikkoa venäläisten kanssa MM-kuntoa viimeistellen ja suoraan Venäjältä vielä viikoksi Puolaan.
-Jalka kuntoutettiin hyvin, eikä hötkyilty
kansainvälisille leireille. Nyt on ollut kovaa
leiritystä ja yllättävän hyvin polvi on kestänyt. Ei ole ollut ongelmia, Petra kertoo.

Ville lähes kotikisoissa
Ainoalle vapaapainijallemme Las Vegasin
MM-kisat ovat lähes kotikisat. Ville Heino
opiskelee Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinassa Campbellin yliopistossa. Alkukesän Bakun EM-painien aika on kulunut Suomessa
treenaten ja Jenkkeihin mies lensi elokuun
puolivälissä.
-Jenkkeihin on rantauduttu nyt taas. Bakun jälkeen kesä meni nopeasti Suomessa.
Käytiin yksi vajaan parin viikon leiri Unkarissa ja muuten oltiin Porissa sekä Helsingissä
treenaamassa, Ville kertoo.
Ainoa mitä kesältä jäi puuttumaan olivat
kovat kansainväliset matsit.
-Treenit sujuivat kesän ajan hyvin ja loukkaantumisilta säästyttiin. Ainoa huono homma oli, etten saanut yhtään kansainvälistä
kisaa kesään Bakun lisäksi, Ville harmittelee.
Vaikka töitä yliopiston treenimolskilla on

tehty, niin painija lähtee realistisin odotuksin kisoihin.
-MM-kisoissa tarvitsee nyt parantaa Bakun suoritusta ja saada hyviä otteluvoittoja
alle. Paikkojen saanti Vegasista on hyvin
vaikeaa ja realistisesti se vaatisi jo onneakin
kaavion suhteen, Heino tunnustaa.
Unelma Rion kisoista kuitenkin elää urheilijan takaraivossa. Kevään 2016 olympiakarsinnat ovat tiukasti painijan tähtäimessä.
-Viime jenkkikautena kehityin todella
hyvin ja nyt tulevalle kaudelle meillä on
taas enemmän treenipareja ja kovia otteluja tulossa. Vuosi on pitkä aika harjoitella
ja uskon että kehitystä tulee tapahtumaan.
Jos vain pysyn terveenä, niin ensi kevään
karsinnoista pidän paikkaa täysin realistisena. Uskon vahvasti että myös saan sen,
viestittää Ville Heino rapakon takaa.
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Ongelmaksi Sarkkinen kokee systeemissä Euroopan ja ensimmäisen maailman
karsinnan läheisyyden.
-Serbiassa painittava Euroopan karsinta
ja Mongolian maailman karsinta ovat vain
viikon välein ja se kyllä sortaa eurooppalaisia. Amerikan karsinnasta on ensimmäiseen maailman karsintaan väliä 1,5 kuukautta ja Aasian karsinnasta kuukausi. Näin
on ollut aiemminkin ja näin on tälläkin kertaa, Sarkkinen harmittelee.
Painin nykyinen karsintajärjestelmä on
taloudellisesti järkevä. Toinen on tilanne
judossa, jossa paikkoja metsästetään kaksi
vuotta ja paikat jaetaan ranking-pisteiden
perusteella.
-Missään nimessä judon kaltaista systeemiä ei painiin tarvita. Vaikka siellä ensimmäisen vuoden pisteitä arvostetaan
vähemmän kuin toisen vuoden, niin on
pakko kiertää kisoja koko ajan. Ensimmäisen vuoden aikana haetaan asetelmia
toiselle vuodelle, kun urheilijat sijoitetaan
sarjoihin, Sarkkinen huomauttaa.

Tie Rioon 2016
2015
7.-12.9. MM-kisat
(Las Vegas, USA)
6 parasta/sarja saa paikan
2016
4.-6.3. Pan-American olympiakarsinta
(Dallas, USA)
2 parasta/sarja
18.-20.3. Aasian olympiakarsinta
(Astana, KAZ)
2 parasta/sarja
1.-3.4. Africa/Oseanian olympiakarsinta
(Alger, ALG)
2 parasta/sarja
15.-17.4. Euroopan olympiakarsinta
(Zrenjanin, SRB)
2 parasta/sarja
22.-24.4. 1. maailman karsinta
(Ulan Bator, MGL)
miehissä 3 parasta/sarja
naisissa 2 parasta/sarja
6.-8.5. 2. maailman karsinta
(Istanbul, TUR)
2 parasta/sarja
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Arvi nappasi

EM-HOPEAA

riitti, kun teki vain tarvittavat pisteet.
Ainoa tappio tuli finaalissa, kun Puolan
Gerard Kurniczak oli parempi pistein 1-5.
Puolalaisen vaarallisuus oli tiedossa, sillä
nuorukaiset olivat kohdanneet samassa
paikassa jo kuukautta aiemmin.
-Finaalitappio harmittaa, kun sama kaveri on
vienyt nyt kahdesti samasta liikkeestä. Subotican kv-turnauksessa se heitti minut ristivyöstä
selälleen. Heittämään se pääsi nytkin, mutta
selälleen en sentään mennyt, pohtii Arvi kohtaamistaan finaalivastustajansa kanssa.
Tämän lehden painamisen aikoihin Arvi
Savolaisella on mahdollisuus revanssiin,
sillä Lahden Ahkeran nuori painija matkaa
ikäluokkansa MM-kisoihin Sarajevoon.
Lahden Ahkeran 17-vuotias Arvi Savolainen piti suomalaiset mitalikannassa kadettien EM-kisoissa. Serbian Suboticassa
väännetyissä kisoissa Savolainen sijoittui
kakkoseksi kreikkalais-roomalaisen painin
85 kilon sarjassa.
Mitali oli nuorukaiselle pienoinen yllätys,
vaikka taskussa oli SM-kullan jälkeen myös
Pohjoismaiden mestaruus ja kakkossija kuukautta ennen Suboticassa painitusta tasokkaasta kansainvälisestä kadettiturnauksesta.
-Tälle vuodelle oli SM-mitali tavoitteena.
Toki mielessä oli SM-kisojen jälkeen, että
jospa sitä pääsee kokeilemaan johonkin
isompiinkin kisoihin. Tietysti EM-hopea oli
yllätys, mutta joka kerta painimaan lähtiessä mitalista mennään vääntämään.
Tänä kesänä ei lomailevankaan painijan
ole tarvinnut rannalla maata. Arvilla sentään tuli hiki, sillä hän vietti kesän tiukasti
treenaten kisoja varten.
-Meillä oli kaikkiaan kolme valmistavaa
leiriä. Siellä oli hyvin porukkaa ja pääsi ottamaan matsia erilaisten vastustajien kanssa,
Arvi kertoo.

Urheilulukiossa opiskellen

Vaikka suurelle osalle painiväestä Arvi Savolainen onkin vielä kohtuullisen tuntematon
kasvo, niin raamikas nuorukainen on viihtynyt painisalilla lähes koko ikänsä. Kun isä
on aikanaan paininut, niin jälkikasvukin on
päässyt painisalille taitojaan kokeilemaan.
-Kaikki muutkin meidän perheen lapset
on painisalille viety, joten selväähän se oli,
että minutkin viedään. Kun ensi kerran salille menin, niin en tainnut olla vielä neljää
vuotta. Onhan harrastamisessa toki taukoja
ollut, mutta siitä asti on tullut painissa mukana oltua, Arvi kertoo.
Heti EM-kisojen jälkeen Arvia odotti koulunpenkki Lahden lyseon urheilulukiossa.
-Aloitan siellä nyt toista vuotta. Aamutreenejä meillä on kolme kertaa viikossa ja
saamme niistä kurssit. Leiri- ja kisareissuille
vapaat järjestyvät helposti, Arvi kehaisee.
Kotisalilta on ainakin vielä löytynyt sopivia sparrareita.

-Jaakkolan Markus on parannellut olkapäätään ja on ollut viime kuukaudet sivussa, mutta on taas kohta kunnossa. Noiden
vanhempien veteraanien on saanut väännettyä myös hyvin treeneissä. Juuri saman
ikäistä ja kokoista ei ole, mutta ihan hyvin
matsia olen kotisalilla saanut. Leireillä saa
sitten kovempaa matsia samankokoisten
kanssa, kertoo Arvi treenikavereistaan.
Nuorukaisen EM-hopea lyttää sen varsin
yleisen väitteen, että valinta vapaapainin ja
kreikkalais-roomalaisen painin välillä tulisi
tehdä jo nuorella iällä.
-Meillä on Ahkerassa painitaan aika lailla
puolet ja puolet vapaata sekä krekoa. Sitten vasta viimeisinä junnuvuosina ruvetaan keskittymään yksin krekoon. Minäkin
”joudun” varmaan vielä ensi vuoden vapaatakin painimaan, Arvi nauraa.

Valmentaja ei sparraa

Arvin valmentajana toimiva Tapio Lattu on
tehnyt nuorukaisen kanssa yhteistyötä kuusi
vuotta. Sparrariksi Sorsakosken Teräksen kasvatti ei kuitenkaan suojatilleen enää lähde.
-Olen opettanut sille niin paskamaisen
painityylin, että minä en pysty enää ottamaan matsia pojan kanssa. Ei minun niska
kestä sitä repimistä, Tapio Lattu nauraa.
Itsekin ison miehen kirjoissa kulkeva Tapsa on antanut nuoren valmennettavansa
kehittyä rauhassa.
-Arvi oli jo nuorena aika isokokoinen poika, joka sai väliin kyytiä kovastikin. Siitä sitä
on kuitenkin sitkeästi mennyt askel askeleelta eteenpäin, Lattu myhäilee.
				
Teksti: Pekka Moliis
Kuva: Tuire Salmela

Tehokasta painia

Lahtelaisen otteet Serbian EM-molskilla olivat komeaa katsottavaa. Etenkin kahdessa
ensimmäisessä ottelussa vauhti oli melkoista. Alta minuutin kaatuivat niin Serbian kuin
Turkin edustajat. Kaveri alle ja rulli pyörimään oli lääke molemmissa otteluissa.
-Onhan tuota rullia tullut treenattua, mutta ei se mikään minun bravuuriliike ole. Nyt
vain sattuivat kaverit jäämään hyvin kiinni.
Semifinaalissa vastaan tullut Valko-Venäjän Ihar Yarashevich johti avausjakson jälkeen 1-3, mutta toisella jaksolla tahti muuttui ja pinnat Savolaisen hyväksi 6-3.
-Toisella jaksolla se oli ihan puhki ja siinä
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Raivausliike
NIKKO Oy
66450 Jakkula
0500 660177
Kaikki louhinta-alan työt

Mat�asi
varrel�a...

www.sportia.fi

SEINÄJOKI
Sammonkatu 2, 60120 Seinäjoki
(06) 2113 010
et.fi

Energiakuivike
sekä
kasvuturpeet

www.HHn

West Top Trading

K. Latvaniemi,
Päntäne

L. Pajala
Brokk piikkaus ja purkutyöt

p. 0400 212 134

Vallgrundintie 71 B
65800 Raippaluoto

Halkolantie 30
61980 Päntäne

050 - 690 15

Karhulan Pesuliike
Virsumäentie 32
Karhula Eskola

(05) 262 118

RK-Eristys Oy
Kurjentie 14, 14200 TURENKI

Puh. 050 3233 880, (03) 6881 149
reijo.kurki@pp.inet.fi
Lvi- ja teollisuuden eristykset,
eristysten pellitykset, tarvikemyynti

Avoinna ma–pe 8–17
Kiinteistöhuolto Kolmonen
puh. 050 386 6937
Kustaa III:n polku 7 as 15
65380 Vaasa

www.kiinteistohuoltokolmonen.fi

Viinikan Kone Oy

Lehtimäentie 801, 63700 Ähtäri
0400 616 324 www.viinikankone.fi

Maanrakennus A. Kiilunen
Vetämäjärventie 20, 63400 Alavus as.
p. 0400 928 346

Mikael Lindgren

SUUNTAA TANSKAAN

Suomen Painiliiton entinen päävalmentaja ja
Oulun Pyrinnön miesten kanssa erinomaista
työtä vuosikaudet tehnyt Mikael Lindgren
vaihtaa syksyn tullen maisemaa. Oulusta
matka käy Tanskaan, jossa tiedossa on pesti
painiseura BK Throttin päävalmentajana.
-Kaikki lähti liikkeelle ihan vitsistä. Olimme siellä talvella poikien kanssa leirillä, ja
joku heitti ihan vitsinä, että sinähän voisit
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tulla tänne valmentamaan. Ei sitä kukaan
tainnut todesta edes ottaa, mutta pikku
hiljaa keskustelu vakavoitui ja tässä ollaan,
toteaa Lindgren hieman hämillään.
Uusi sopimus alkaa lokakuun alusta.
Tanskalaiset olisivat halunneet Lindgrenin
jo aiemmin, mutta asiat Oulun päässä pitää saada kuntoon ennen muuttokuorman
pakkaamista.

-Enhän minä voi jättää Pyrintöä pulaan,
vaan pitää saada täällä vuoronvaihto tehtyä. Tervosen Ari ja Åke (Lindgren) jatkavat
valmennustyötä täällä, Mikke suunnittelee.
Mikael on nostanut Oulun Pyrinnön
miesten osalta suomalaiseksi huippuseuraksi. Hienoimmat hetket olivat viime vuonna OP:n järjestämissä miesten
kreikkalais-roomalaisen painin SM-kisoissa,
joissa valmennettavat Antti Lindgren ja
Jumaa Zakole väänsivät kultaa ja Pyrintö
oli seurojen ykkönen.
-Sen verran tässä työ jää kesken, että se
viimeinen askel sinne kansainväliselle huipulle on vielä ottamatta. Molempien poikien kanssa on sovittu, että jatkan heidän
henkilökohtaisena valmentajaan. Uuden
työnantajan kanssa on myös sovittu, että
pojat voivat tulla sinne leirille milloin tahansa, Lindgren suunnittelee.
BK Thrott on yksi Tanskan suurimpia painiseuroja, jota edustaa mm. Tanskan 59
kilon sarjan edustaja Tobias Fonnesbek.
Seurassa toimii aktiivisesti myös pohjoisen
painiväelle tuttu Juuso Kärkkäinen.
-Juuso oli isona apuna, kun sopimusta
laitettiin lopulliseen kuntoon. Minun vastuulle tulee seurassa miehet sekä parhaat
juniorit ja kadetit. Seuran mukaan heillä
ei ole koskaan ollut niin vahvaa porukkaa
kamppailemassa Tanskan eri ikäluokkien
edustuspaikoista, kuin nyt, Lindgren kertoo.
Sen verran talven leirillä tuli katsottua
uusien valmennettavien otteita, että mielessä on jotain, mihin tullaan tulevassa
työssä panostamaan.
-Suomalaisiin verrattuna tanskalaiset
olivat fyysisesti heikompi. Voimaan on panostettava, samoin mattopainiin, Lindgren
miettii.
Hyppy Oulusta Aarhusiin ei ollut mikään
helppo, vaikka hyvän ruotsin kielen taidon
myötä myös tanskan kieli suuhun sopii.
Alkuvaiheessa Mikael muuttaa Tanskanmaalle yksin, mutta jatkossa myös vaimo ja
nuorin tyttö seuraavat perässä.
-Ei tämä mikään helppo päätös ollut.
Monta yötä piti miettiä, että mitä oikein
teen, Sitten vaimo sanoi, että lähde vaan
jos siltä tuntuu. Ainahan tänne Ouluun
pääsee takaisin, Mikke naurahtaa.
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SEURAUUTISIA
UKKO PUOLUSTI KIUSATTUA
Vuoksenniskan Vesan Ukko Korhonen on sisäistänyt hienosti, miten painija toimii myös molskin ulkopuolella. Nyt syksyllä toisen
luokan aloittanut Ukko puolusti pienestä koostaan huolimatta viime keväänä kiusattua poikaa koulussa.
Kun tieto hienosta urotyöstä tavoitti Vuoksenniskan Vesan painipomot, niin esimerkillisen painijan pystille löytyi ottaja. Lähde
sinäkin mukaan Kamppailija ei kiusaa-kampanjaan ja puolusta kiusattua Ukon tapaan.
Kamppailija on kaikkien kaveri ja puuttuu kiusaamistilanteisiin, jos
sellaista havaitsee. Kamppailija ei kiusaa- kampanjaan osallistuvat
kaikki suurimmat kamppailulajien lajiliitot.

MARKUS ANTOI KALLELLE KYYTIÄ
Turun Voimamiesten Markus Kallio antoi kaverille kylmää kyytiä
epävirallisissa Kylmä-Kallen heiton SM-kisoissa. Alle 75 kilon sarjassa kisannut Markus heitti paininukkea finaalissa 10 kertaa 17,10
sekunnissa. Kakkoseksi sijoittui Ilmajoen Kisailijoiden Niko Erkkola
ennen Ahmadin veljeksiä Toufania ja Karwania.
Yli 75 kilon sarjan ykkönen oli Toni Metsomäki ennen seurakaveriaan Vili Ropposta. Kisaan osallistui alle 75 kilon sarjassa 15 heittäjää ja raskaassa sarjassa kuusi. Kisassa heitettiin paininukkea kymmenen kertaa joko syli- tai takavyöheitolla. Jatkoon ”aika-ajoista”
pääsi neljä nopeinta kilpailijaa, jotka ratkaisivat keskinäisen paremmuutensa parikilpailuna eri matoilla yhtä aikaa.
Markus Kallio paiskasi Kallea sylistä kymmenen kertaa 17,10
sekunnissa. Montako kertaa sinä heität?

Kajaanin Juntan painijoista Santeri
ja Konsta Kvist kävivät kesän
päätteeksi kokeilemassa voimiaan
klassisen penkkipunnerruksen
SM-kisoissa ja tuloksena oli kaksi
Suomen mestaruutta. Santeri (vas.)
nosti alle 15-vuotiaiden poikien 53
kilon sarjassa 52,5 kiloa. Velipoika
Konsta nosti alle 17-vuotiaiden 66
kilon sarjassa kolme onnistunutta
nostoa, päätyen viimeisellään
tulokseen 85 kiloa. Voimanostossa
pojat edustavat Sotkamon Visaa.

Kahden seuran

LOUKUSSA

Limingalla asuva Lasasen perhe on sananmukaisesti kahden seuran loukussa.
Perheen tytöistä Ronja ja Tyyne vääntävät
Muhoksen Voitossa ja pojat Valtsu ja Paavo
Limingan Niittomiehissä. Vanhemmat kulkevat molempien seurojen talkoissa ja äitiWenche vetää nallepainia Niittomiehissä.
-Tytöt vaihtoivat Muhokselle keväällä.
Ensin he vain rupesivat käymään siellä
harjoituksissa, kun Muhoksella on enemmän tyttöjä ja paremmin harjoitusaikoja.
Kun homma toimi, niin sitten sovimme
seuravaihdon. Matkaa meiltä tulee salin
pihaan 41,5 kilometriä ja kolmesti viikossa
käydään siellä harjoittelemassa, Tapani Lasanen kertoo.
Lasaset ovat nykyaikaan harvinainen
suurperhe. Vielä kaikki eivät molskilla trikoot päällä väännä, mutta kisareissuihin
lähistölle lähdetään aina koko porukan
voimin. Seitsemästä lapsesta kisailemaan
ovat ehtineet Valtsu (13), Tyyne (11) Ronja
(9) ja Paavo (6). Nelivuotias Liisa ja 1,5 vuoden vanhat kaksoset Johanne ja Jouko tyytyvät olemaan kisoissa vielä kannustusjoukoissa, vaikka Liisan voimanpatit melkoiset
ovatkin.
-Kuuden aikaan aamulla kun nostelee
nuorimpia ylös, että päästään Joulumaapaineihin lähtemään, niin kyllä siinä liikunnan riemua on, äiti Wenche naurahtaa.

Paini tuli verenperintönä
Paini-innostus on Lasasille tullut perheen
äidin myötä. Wenche väänsi aikoinaan Oulun Pyrinnön riveissä ja lasten ukki puolestaan Kyrön Voimassa.
-Ne kisareissut ovat jääneet mieleen. Se
oli mahtavaa, kun porukalla kuljettiin. Silloin
ei vielä naisille ollut Suomessa oikeita kisoja,
vaan matsit olivat näytösotteluita. Ruotsissa
ja Norjassa oli jo sitten oikeitakin kisoja.
Perheen isä Tapani innostui painista pikku hiljaa. Alku ei kyllä ollut lupaava.
-Kyllä minä alkuun ajattelin, että painimaan, ei voi vähempää kiinnostaa, naurahtaa nykyinen vakiokasvo huoltohommissa.
Vaikka lapsia on kohtuulliseen tahtiin
syntynyt, niin Wenche ennätti hommata
tuomarikortinkin. Kaksosten syntymän
myötä homma meni vähäksi aikaa tauolle,
mutta jatkossa äiti on valmis taas tuomarihommiin.
-Säännöt ovat muuttuneet niin paljon,
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että pitää mennä seuraavalle tuomarikurssille, Wenche suunnittelee.

Kunta on nihkeänä
Limingan Niittomiesten painitoiminta
on vireää ja painilla olisi kunnassa imua,
mutta kunnanviraston suunnalta ei lajille
juuri ymmärrystä löydy. Lasasten mielestä
Limingan pitkä painihistoria on vaarassa
katketa, ellei muutosta synny.
-Itse olen vetänyt meillä nallepainia ja
meillä oli suunnitelmissa perustaa 5-vuotiaille oma kuperkeikkakoulu. Saimme
vain niin huonot vuorot painisaliin, että
joudumme ne haaveet hautamaan ja koko
painitouhun lopettaminenkin on lähellä,
Wenche Lasanen paljastaa.
Ongelmaksi on noussut harjoitusvuorot.
Painisaliin on tulossa muita lajeja niin paljon, ettei painijoille enää vuoroja tahdo riittää. Yhtään toiminnan suunnittelemista ei
helpota se, että vuoroja on haettava kaksi
kertaa vuodessa.
-Painisalin parhaita vuoroja on jaettu esimerkiksi yleisurheilijoille venyttelyä varten.
Meille taas on annettu klo 16 alkavia vuoroja, joihin vanhemmat eivät ehdi tuomaan
lapsia, tai sitten niin myöhäisiä, ettei sinne
voi pienten ryhmiä edes ajatella. Kilparyhmälle ei löydy tarpeeksi aikoja ja osin sen
vuoksi meidänkin tytöt Muhokselle vaihtoivat, Lasaset harmittelevat.
Limingan tilanne on ristiriitainen samaan aikaan, kun valtion taholta perätään
lapsiperheille halpoja, matalan kynnyksen
liikuntamahdollisuuksia. Vetäjätilanne sallisi toiminnan laajentamisen, mutta kun
niitä vuoroja ei painisalille painiseura riittävästi saa.
-Meillä oli suunnitelmat, että syksyllä
aloittaa kuperkeikkakoulu, nallepaini, alokkaat sekä tyttöjen ja poikien kilparyhmä.
Kunta on nyt ainoa este painin kehittymiselle täällä. Niin harmittaa, kun meillä olisi
lahjakkaita liikkujia, mutta ei pystytä jatkamaan, kun ei ole vuoroja tarjolla, Wenche
Lasanen manaa.

Koko perheen harrastus
Kun painille on perheessä annettu pikkusormi, niin se on vienyt mukanaan koko
pikkubussillisen porukkaa. Nuorten lasten
kanssa päätavoite on liikkua säännöllisesti,
mutta kilpailemassakin käydään.

-Paavo aloitti viime vuonna nallepainissa,
mutta oli niin innokas kilpailemaan, että on
jo kisannutkin, kun on sopivia vastustajia
ollut. Tappiotkaan eivät ole masentaneet.
Innoissaan poika eräänkin tappion jälkeen
selitti, että vastustaja teki hänelle niin ja
näin, mutta tällä lailla minä voin sen estää,
pitkän pirtinpöydän ääressä muistellaan.
Pisimmällä kisahommissa ovat tytöt
Ronja ja Tyyne. Tytöt ovat olleet mukana
muutamilla alueellisilla tyttöpainileireillä ja
tuttuja on tullut eri puolilta Suomea.
-Tyttöpainileiri on mahtavaa toimintaa.
Tytöt tulevat siellä kavereiksi toistensa
kanssa ja oppivat uusia asioita. Kisoihin verrattuna siellä on enemmän aikaa tutustua
kavereihin ja samalla myös lopettamiskynnys kasvaa. Ja kun vetäjiksi on vielä löytynyt
naisia, niin tytöt haluavat oikeasti lähteä leirille, Wenche uskoo.
Teksti ja kuva: Pekka Moliis

LNM
• treenipaikka Limingan
urheilutalo
• pojat painivat syksyllä
vapaata ja keväällä krekoa
• 23 lisenssipainijaa, joista
kisalisenssejä 13

MuVo
• treenipaikka Muhoksen
nuoriso- ja voimailutalo
• tytöt painivat vapaata, pojat
krekoa
• 21 kisalisenssin
lunastanutta, joista tyttöjä 7
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Lasasen perheessä riittää porukkaa vaikka kahteen seuraan.
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Painija varustetaan

ALHAALTA YLÖSPÄIN
Paini on varusteiden puolesta halpa harrastus. T-paita, verkkarit ja sisäliikuntakengät
ovat se yleisin varustesetti, jolla liikkeelle
lähdetään. Lähes poikkeuksetta painisaleilla on avojaloin temmeltäminen kielletty,
joten vähintään sukat tulee ensimmäisiä
liikkeitä opetellessa jalassa olla.
Harrastuksen vakavoituessa kannattaa
panostaa myös oikeisiin painivermeisiin.
Suomen tunnetuin tossukauppias Hannu
”Nanski” Pärkkä muistuttaa painitossujen
olevan myös turvallisuutta parantava hankinta.
-Painitossun tärkein ominaisuus on tukea nilkkaa. Sisäliikuntakengilläkin pystyy
aloittelija vääntämään, mutta niistä puuttuu täysin nilkan tuki ja niiden pohjat ovat
selvästi paksumpia, kuin painitossujen
pohjat ovat. Silloin jalka myös nuljahtaa
helpommin, tietää Pärkkä.
Ja yhtään ei voi vähätellä sitä ”imagoarvoa”, jotka oikeat painitossut nuorelle,
ylpeälle omistajalleen tuovat. Uusia tossuja
esitellään mieluusti valmentajalle ja pojat
pitävät niistä hyvän huolen.
Aloitteleville sopivien tossujen hinnat
liikkuvat noin 50 euron tietämissä. Toki tos-
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suista voi halutessaan maksaa vaikka nelinkertaisen hinnan, mutta 24 kiloisen Eemelin
jalkaan on vielä turha sovitella olympiatason painijalle suunniteltua tossua.
-Ei kalliidenkaan tossujen mukaan yhtään painiliikettä tule. Itse ne pitää opetella,
Hannu Pärkkä nauraa.
Ihan jokaisesta urheiluliikkeestä tai marketista ei painitossuja löydä, mutta parissa
päivässä tossut saa jalkoihinsa tilaamalla.
Painitossujen koko vaihtelee mallista riippuen ja parhaiten sopivat tossut löytyy, jos
kotisalilla testaa jalkaansa kaverin tossuja.
-Valtaosa tossuista on joko Adidaksen tai
Asicsin tossuja. Adidaksen tossut ovat hieman kapeampia, kun Asicsilla on taas leveämpi lesti. Tämän johdosta tossujen kokonumerot eivät ole yksi yhteen. Samaan
jalkaan pitää olla numeron verran isompi
Adidaksen tossu, Hannu Pärkkä opastaa.
Monessa seurassa pyöritetään myös seuran sisäistä varustepörssiä, jossa liikkuu niin
käytettyjä painitrikoita kuin painitossuja.
Osalla seuroista on myös yhteisiä painitrikoita, joita voi lainata ensimmäisiin kisoihin
käytettäväksi.
Ihan hygieniasyistä omat painitrikoot

ovat aina paras vaihtoehto. Trikoiden hankinta tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa,
kun ensimmäiset kisat lähestyy tai harrastus näyttää otetun omaksi. Pienelle painijalle hieno joululahjaidea onkin omien trikoiden hankinta.
-Monta poikaa on nukkunut jouluyön
painitrikoot päällä. Nykyiset trikoot ovat
sen verran venyvää sorttia, että yhdessä
talvessa ne eivät pieneksi mene, vakuuttaa
Pärkkä.
Jos omakotitalon kellarista löytyy varastokäytössä oleva autotalli tai talon länsisiivestä tyhjillään oleva anopinkamari, niin
painiharrastusta tukevan liikunta- ja leikkitilan voi rakentaa vaikka omaan kotiin.
Muutama parin neliön vaahtomuovimatto
lattialle, siihen molski päälle, puolapuut
seinälle ja köysi kattoon.
-Painimaton paloja saa tilattua vaikka yksin kappalein ja molskin saa tilattua missä
koossa tahansa. Paininukke vaatii etenkin
aikuisen kohdalla vähän heittotilaa, mutta
Bulgarian Bagia voi heiluttaa pienemmässäkin tilassa. Samassa tilassa lapset voivat
leikkiä päivisin ja vanhemmat venytellä iltamyöhällä, Pärkkä vinkkaa.
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NALLEPAINIA

perheen pienemmille
Yhdessä liikkumista
Nallepainissa lapset mennä viipottavat
molskilla jommankumman vanhempansa
kanssa. Paita ja pää kastuvat molemmilta.
Vaikka nallepaini-nimessä sana paini esiintyykin, niin lapset eivät todellisuudessa paini eivätkä opettele painiliikkeitä.
Lasten motoristen taitojen kehittäminen
on etusijalla, kun yleensä kolmen vartin
verran molskilla puuhataan. Nallepainissa
harjoitellaan ryhmässä toimimista ja yhteistyökykyä. Samalla kehittyvät tasapaino,

nopeus, ketteryys ja voima. Tunti on samalla kuntoliikuntaa lasten vanhemmille ja
rohkaisee heitä kehittämään lasten taitoja.
-Kun painissa mukana olevan lapsen pikkusisko- tai veli pääsee molskille leikkimään
ja voimistelemaan, niin syntyy entistä
enemmän oikeita painiperheitä. Nallepaini
antaa peruspohjaa paini ymmärtämiseen
myös lasten vanhemmille. Nähdään konkreettisesti kuinka monipuolinen laji on kyseessä, Sami Joru toteaa.

Cumulus-hotellien Kummi-urheilija
Elias Koivumaa

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Tämä
hokema pitää paikkansa myös painissa.
Kun varsinaisiin painihommiin lapset pääsevät yleensä 6-7-vuotiaana, niin painiin
perheliikuntamuodoksi kehitetty nallepaini laskee alarajaa jopa kahteen vuoteen.
Tampereella Varalan urheiluopistolla nallepainia pyörittävä Sami Joru on yksi toiminnan kehittäjistä ja kouluttajista.
-Nallepaini on lyönyt itsensä läpi. Varalassa meillä on ryhmissä 180 lasta. Tampereella on nyt myös seurat ottamassa tätä
ohjelmaansa, Joru kertoo.
Nallepainia on tarjolla painiseuroissa ainakin Jyväskylässä, Janakkalassa, Kälviällä,
Kajaanissa, Haukiputaalla, Vantaalla, Rovaniemellä, Tampereella ja Helsingissä. Ryhmät ovat lähes poikkeuksetta suosituimpia
ryhmiä seuroissa ja valitettavasti vapaat
paikat ovat vähissä.
Aina kannattaa kuitenkin kysyä. Seurat
myös kouluttavat nallepainiohjaajia mielellään, joten jos asia kiinnostaa, niin pikaisesti
yhteyttä omaan painiseuraan.

Urheilijan valttikortti!
HotSport-kortti on paras peli- tai kisakaveri
– urheilijan paras ystävä. Se kerää bonusta silloin, kun sinä pelaat
tai treenaat. Se valvoo etujasi, kun sinä nukut Restel-hotellissa. Se
kerää murut, kun sinä ruokailet Restel-ravintolassa. Se kerää pisteet
palavereista ja kokouksista.
HotSport-kortti on urheiluseuroille ilmainen!
Kun HotSport ostokset ylittävät 1680 € yhden kertymäkauden aikana (3 kk) saa seura ostoista 5 % HotSportBonusta ja samalla alkaa uusi kertymäkausi. Mikäli ostokset eivät ylitä 1680 € kertymäkauden aikana jatkuu
bonusten kerryttäminen kunnes ostoraja ylittyy tai kunnes 12 kuukautta on kulunut kertymäkauden alkamisesta.
Bonusta ei saa, eikä Bonusseteleitä voi käyttää maksuvälineinä Crowne Plaza Helsingissä eikä Restel Tapahtumaravintoloissa.

Lisäedut seuroille

1

2
3
4

Edulliset hotellimajoitukset
koko joukkueelle
HotSport -menu Restelin
ravintoloista 9,80 €/henkilö
10 % alennus normaalihintaisista annoksista
Suunnittele ja varaa seuraava kisamatka osoitteessa Hotsport.fi

Lipasti
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Ilmajoen Kisailijoiden Matias Lipasti pitää piikkipaikkaa
painin Suomi Cupissa. Kun jäljellä on vielä tälle vuodelle
UWW-turnaukset Vantaalla ja Ilmajoella sekä Lohi-painit
ja Kankuri Cup, niin kymmenen kärkipainijan joukossa
on peräti kuusi Ilmajoen Kisailijoiden junioria.
Ilmajoki onkin seuroista selkeästi eniten panostanut
Cupin osakilpailujen kiertämiseen. IK on luonnollisesti
ykkönen myös seurapisteissä.

Herman Kare (UWW)
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Suurten

RATKAISUJEN ÄÄRELLÄ
Suomessa on 72 painin kilpalisenssin lunastanutta 15-vuotiasta painijaa, jotka ovat ensi
keväänä päättämässä yläasteen. Näistä 8 tytöstä ja 64 nuoresta pojasta meidän pitäisi
saada Suomeen uusia petroja ja myhejä.
Ilman kovia ratkaisuja se ei tapahdu.
Edustustehtäviin tähtäävät nuoret tulisi
keskittää entistä tiukemmalla otteella paikkakunnille, jossa on olosuhteet kunnossa,
ammattitaitoinen valmennus ja riittävän
kova treenikaarti. Ja mikä tärkeintä, niin
siellä olisi myös sellainen toisen asteen
koulutus, johon nuori on suunnitellut hakeutuvansa. Ja jonkun pitäisi vielä vähän
katsoa kotoaan lähteneiden nuorten perään, ettei ihan pellossa eletä.
Jos olisin suomalaisessa painissa diktaattori, niin määräisin painin nuorten olympiavalmentajat tapaamaan ihan henkilö-
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kohtaisesti kaikki nuo 8 tyttöä ja 64 poikaa
vanhempineen sekä valmentajineen. Siis
ihan kaikki.
Käytäisiin saman pöydän ääressä läpi
nuoren urheilijan tavoitteet painiuralle, kotisalin tarjoamat valmentautumismahdollisuudet, vanhempien ja seuran taloudelliset resurssit. Sitten pohdittaisiin porukalla
sopiva paikka, missä haaveista voisi tulla
totta.
Jos nuoren tavoite on vain harrastella,
niin sen voi tehdä kotisalillakin. Harrastelijoista tulee tulevaisuuden painivalmentajia, huoltajia, tuomareita ja seuratoimijoita.
Mutta jos menestyä halutaan, niin on tehtävä rohkeita ratkaisuja.
Tänä päivänä kylmä totuus painissa(kin)
on, että kotoa on lähdettävä aiempaa
nuorempana. Ei sillä saada tuloksia aikaan,

että ollaan oman salin ykköspainija. Silloin
on vaarana, että ajellaan ne omat kotisalin
treenit ihan pintakaasulla läpi.
Eikä se hyväkään valmentaja auta, jos
salille tultaessa hänen on ensimmäisenä
pohdittava, että ketkähän tulevat paikalle
ja miten parit saadaan muodostettua. Paini on yksilölaji, mutta yksin on tosi huono
painia.
Seuraavassa Molskissa tuodaan laajasti
esiin niitä mahdollisuuksia, joita painin valmennuskeskukset, urheilulukiot ja urheiluakatemiat tarjoavat. Samalla valotetaan
myös sitä, minkä verran vieraalla paikkakunnalla opiskelu maksaa ja minkä verran
nuori opiskelija saa rahallista tukea valtion
suunnalta.
Pekka Moliis
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T:mi Kalle Koskilahti 040 825 9528
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Pekka Salomaa 0400 665 172
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Painijan oheisharjoittelu:
Hiki irtosi CrossFitissä
Olli Uotilan kasvoille leviää irvistys. Hiki
virtaa vuolaana, ärräpäitä lentää ilmaan.
Vieressä Ville Halonen ja Veeti Väliahdet
puuskuttavat leuanvetojen parissa, ja samaan aikaan Antti Mäkinen työntää viimeisillä voimillaan kelkkaa. Painoa siinä
on rapiat 90 kiloa, painijan oman painon
verran.
Menossa on CrossFit -treeni, johon
CrossFit Tuusula kutsui painijat testaamaan
lajin soveltuvuutta oheisharjoitteeksi. Salin päävalmentaja Sanni Pisto kertoo, että
päivän WOD (work of the day) rakennettiin
painijoiden päälaji huomioiden.
- Mietin jo hetken, että onko tämä treeni
liian kova, mutta tämä porukka on tosi kovassa kunnossa, Pisto toteaa seuratessaan
painijoiden vääntöä.

Painijoiden tiukka WOD sai nimekseen
Modified Daniel. Se sisältää 50 leuanvetoa,
40 metriä kelkantyöntöä painona oma kehonpaino, 21 thrusteria 42,5 kilolla, 40 metriä kelkantyöntöä, 21 thrusteria, 40 metriä
kelkantyöntöä ja 50 leuanvetoa. Koko työ
käydään läpi intervalleina niin, että työaikaa on aina kolme minuutta ja välissä 30
sekunnin lepo. Aikaa on varattu 30 minuuttia, mutta jokainen painija alittaa tuon ajan.
Nopein suoriutuu siitä noin 15 minuutissa.
CrossFit sisältää paljon painijoille tuttuja
liikkeitä. Pisto hämmästelee ryhmän oppimiskäyrää, vaikka monelle treeni on tässä
lajissa ensimmäinen. Hän onkin vakuuttunut siitä, että painijat saisivat CrossFitistä
oivallisen oheisharjoitteen lajiinsa sopivasti
muokattuna. Pisto kertoo, että CrossFit sopii

erityisen hyvin muun muassa pallo- ja joukkuepeleihin, voimistelulajeihin ja uintiin.
- Lisäksi meillä käy treenaamassa nuoria
alppihiihtäjiä, hän kertoo.
Painijat saavat urakkansa päätökseen.
”Saatanan hyvä treeni”, kuuluu jostakin
maan tasolta, jossa nuoret miehet tasoittelevat hengitystään. Hiki jättää lattialle
lammikon. Ilmeet kertovat, että tiukoille
otti. Tero Halmesmäki toteaa pahimman
liikkeen olleen thruster, jossa yhdistyvät
etukyykky ja vauhtipunnerrus.
- Tiesin että kova treeni on tiedossa, mutta ihan näin kovaa en odottanut, tiivistää
Esa Järvinen.
Teksti ja kuvat Mari Mäkinen

Antti Mäkinen (vas.), Esa Järvinen ja Eetu Luoma taistelevat aikaa ja maitohappoja vastaan.
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”Painijalle täydellinen
oheisharjoite”

Tero Halmesmäki (vas.), Ville Halonen ja Esa Järvinen aloittelevat leuanvetourakkaa.
Ville Halonen työntää kelkkaa, johon on lastattu hänen oman painonsa verran rautaa.

Eetu Luoma on paininut suurimman osan
elämästään. 6-vuotiaana alkanut harrastus
päättyi loukkaantumisiin 23 vuoden iässä.
Korson Vetoa aktiiviaikanaan edustanut
Luoma tahkosi junnusarjoista neljä SM-mitalia. Miesten SM-kisoihin hän ehti osallistua kahdesti, tuloksena pronssimitali. Vantaa Painicupissa hän voitti hopeaa ja edusti
Suomen kadettien EM-kilpailuissa.
Pari vuotta painiuran päättymisen jälkeen Luoma löysi CrossFitin. Laji imaisi nopeasti mukaansa. Siinä mennään äärirajoilla, aivan kuten painissakin.
- CrossFitissä kiehtoo sen monipuolisuus
ja haasteellisuus. Kilpaileminen ja itsensä
haastaminen on parasta, 28-vuotias Luoma sanoo.
Luoma pyrkii harjoittelemaan lajia neljästä viiteen kertaan viikossa, kisoissakin
hän on käynyt kahdesti. Nyt perheen kaksi
pientä lasta pitävät vain niin kiireisenä, että
harjoituksista on joutunut jonkin verran
tinkimään.
Luoman mukaan CrossFit on painijalle
täydellinen oheisharjoite.
- Harjoituksia voi muokata monin tavoin.
Niissä voi mukailla painiottelua ja vahvistaa
ottelussa tarvittavia ominaisuuksia. Muutenkin painijan taustat ja voimataso sopivat hyvin crossfitiin. Kannustan ehdottomasti kokeilemaan, Luoma toteaa.

Mitä on CrossFit?
- Crossfit on kuntoilumuoto, jossa
tavoitteena on kehittää tasaisesti
kaikkia fyysisiä ominaisuuksia: lihasvoimaa, kestävyyttä, nopeutta
ja notkeutta.
- Laji perustuu korkealla intensiteetillä suoritettaviin jatkuvasti
vaihteleviin toiminnallisiin liikkeisiin ja useilla lihasryhmillä yhtaikaa tehtävään lihastyöhön.
- Harjoituksissa yhdistellään painonnostoa,
voimisteluliikkeitä
sekä erilaisia aerobisia harjoitteita
kuten juoksua ja soutua.
- Huippu-urheilija ja kuntoilija
treenaavat samalla ohjelmalla,
mutta painot, harjoituksen intensiteetti ja vaikeusaste muokataan
kaikille sopiviksi.
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Kisiksen painileirillä

TASOKASTA VALMENNUSTA

Tapio Sipilän vinkkejä kuunneltiin ja katseltiin tarkkaavaisena.

Raaseporin Pohjassa on ollut painileiri joka
kesä jo 1960-luvulta lähtien. Urheiluopisto
Kisakeskuksen tiloissa TUL:n järjestämä leiri
on Suomen vanhin edelleen toimiva painileiri. Sillä on jo yli 50-vuotiset perinteet.
Vaikka historiaa riittää, siihen ei ole takerruttu. Leirillä valmennus on ollut painin kehityksen mukaan ajan tasalla ja koko leiri on
ollut jo pitkään avoin kaikille painijoille. Tänä
kesä leirille kokoontui vajaa 60 painijaa.
Kisiksen painileirillä on useana vuonna
vieraillut myös Pietarin alueen nuoria painijoita ja Suomen nuorten kadetti- ja juniorimaajoukkueet arvokisakuntoaan viimeistelemässä. Tänä vuonna leirin ajankohta ei
sopinut Suomen nuorten maajoukkueen
ohjelmaan, mutta Pietarin tasokas porukka
kyllä leirille saapui. Grigori Davidianin johdolla leirillä ovat aikaisemmin harjoitelleet
muun muassa viime vuoden miesten maailmanmestari Chingiz Labazanov sekä lukuisia kovia turnauksia voittanut Yuri Denisov.
Nuoria ja nälkäisiä venäläisiä painijoita

leirillä nähtiin tänäkin vuonna.
-Olemme poikien kanssa juuri tultu Bulgariasta kahden viikon leiriltä ja he ovat sen
vuoksi hieman tukossa. Kotona Pietarissa
ei ehditty kuin käydä vaihtamassa vaatteet
ja sitten matka jatkuikin kohti Suomea. Kisakeskuksen jälkeen vien porukan vielä peruskuntoleirille omalle datshalleni, ja vasta
sen jälkeen heillä alkaa lyhyt siirtymäkausi ja
treenit kohti uutta kautta, kertoo Davidian
venäläisten junioreiden kesäharjoittelusta.
Kisakeskuksessa leiriporukka jaettiin kahteen. Alle 60-kiloiset harjoittelivat omana
ryhmänään Sergey Kovalenkon ja Harri
Vallinin ohjauksessa. Isompien treenejä
taas vetivät Davidian ja Muhoksen 9-kertainen arvokisamitalisti Tapio Sipilä. Kovalenko ja Sipilä myös vaihtelivat keskenään
välillä ryhmää ja toivat omaa teknistä osaamistaan molempien harjoituksiin.

Unohtakaa peruuttelu

Grigory Davidianin ja Sergey Kovalenkon valmennustyyli on se peKomea joukko nuoria painijoita sai nauttia Grigori Davidianin
rinteinen venäläinen:
taitavasta valmennuksesta Kisakeskuksen perinteisellä kesän
yhtä ainoaa liikettä
painileirillä.
harjoitellaan paljon.
Usein koko harjoituskerta
saatetaan
rakentaa sen ainoan
liikkeen tai liikesarjan
ympärille.
-Venäjällä leireillä
hiotaan
etupäässä
tekniikkaa. Itse ottelut jäävät vähemmälle, sillä ne otetaan kotisalin harjoituksissa.
Ymmärrän kyllä, että
Suomessa on vähemmän painijoita ja siksi
kovia otteluharjoituk-
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sia pitää ottaa paljon myös leireillä, jutteli
Davidian.
Muutama vuosi sitten Grigori Davidian haki Suomen painin päävalmentajaksi.
Olisiko suomalaisten miesten painityyli
ja menestys nyt erilaisia, jos Davidian olisi
Suomeen saapunut?
-Vaikea sanoa. Säännötkin ovat muuttuneet sen jälkeen muutaman kerran. Mutta
yleensä ottaen lähes kaikkien länsimaalaisten painijoiden perusvika on se, että otteisiin kyllä tullaan hanakasti, mutta niistä
peruutellaan aivan turhaan pois.
Davidian otti esimerkiksi syliotteen. Jos
saa molemmat kädet kiinni vastustajan kainaloiden alta, niin ei sieltä missään nimessä
kannata pois peruutella. 90 prosenttia näistä tilanteista päättyy kuitenkin hyökkääjän
eduksi. Suomalaisista Davidianin mielestä
hyvin tulee sylille etenkin Rami Hietaniemi, joka on myös näissä tilanteissa hyvä
ratkaisemaan otteluita edukseen.

Tapsalta kehut
Muhoksen Voiton mestaripainija Tapio Sipilä ihasteli leirillä etenkin Sergey Kovalenkon tyyliä vetää harjoitukset.
-Kyllä osaa hienosti ja selvästi näyttää
noille pojille kaikki liikkeet, Tapsa kehaisi.
Sipilän mielestä leirit ovat hyväksi kaikille
painijoille.
-Nuoret hyötyvät etenkin tekniikasta ja
vanhemmat saavat juuri sitä oikeaa kansainvälistä kovuutta. Isompien ryhmässä
oli välillä ihan oikeaa Suomi - Venäjä-maaottelun tuntua.
Omana aktiiviaikanaan Sipilä kiersi leirejä ahkerasti. Oli maajoukkueen leirit ja sen
päälle vielä TUL:n omat leirit. DDR, Ruotsi,
Puola, Unkari, Bulgaria, Romania ja muut
maat tulivat tutuiksi.
Nuorempien ryhmässä harjoitellut YläTikkurilan Kipinän 12-vuotias Aleksi Tuukkala
siirtyi uinnista painiin vajaa kaksi vuotta sitten.
-Leiri on ollut hyvä! Olen oppinut monta
uutta liikettä. Meillä on joka päivälle ollut
kolme harjoitusta. Jos on ollut vapaata, niin
ollaan käyty kaverien kanssa uimassa tai
pelaamassa futista.
Leirin harjoituksissa Tuukka pysyi hyvin
mukana, vaikka painivuosia ei ole vielä kovin monta takana.
- Kotisalilla mua valmentaa Tapio Helminen. Se on aika tiukka valmentaja!
Kuvat ja teksti: Harri Vallin
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LIIKUNTATOIMISTO
Kirkkokatu 15
60100 Seinäjoki

Seuravuorenkatu 17, 21330 Paattinen
Varasto/Käyntiosoite: Kreetankatu 4, Turku

Itsekulkeva henkilönostin

Toimisto puh. 02 2570 592

LEGUAN LIFTS
Ylötie 10, 33470 Ylöjärvi
(03) 347 6400

www.leguanlifts.com

Helsingin Haka

KASVAA HALLITUSTI
Talvella 25-vuotisjuhliaan viettänyt Helsingin Haka liikuttaa tällä hetkellä vuosittain
noin 150–200 eri-ikäistä liikkujaa. Seura tarjoaa hikisiä ja hauskoja hetkiä aina 2-4-vuotiaiden nallepainijoista aikuisille kuntopainijoille.
-Poika- ja juniorityön kautta olemme
kehittyneet tasaisesti. Meillä on paljon harrastajia ja myös menestyneitä kansallisen
tason painijoita, ynnäilee seuran puheenjohtaja Jukka Rauhanen.
Haka on jo vuosien ajan tarjonnut aktiivisesti painimahdollisuuksia myös muille
kuin oman seuran väelle. Seura on pitänyt
Tehtaankadun ala-asteen liikuntakerhoja
lähes kymmenen vuoden ajan ja kerhoja
on järjestetty myös Maunulan lähikouluille.

Painia tutuksi
Liikuntakerhojen ohella painimaan ovat
päässeet myös muiden lajien erikoisseurojen harrastajat. Yhteistyöseuroja ovat olleet
muun muassa HNMKY, MaSu, PuHu, HJK,
PoHu, Gnistan, SaPa, PP-j, HIFK-yleisurheilu
ja BMX-pyöräilijät.
-Kyse on painitoiminnan rahoittamisesta ja lajin pr-työstä. Haluamme näyttää,
että paini on muuta kuin Urheiluruudusta
nähtyjä väläyksiä, joissa kaksi miestä ei tee
mitään. On meillä tässä koko ajan myös se
taka-ajatus, että jos jollain toisen harrastajalla kipinä omaan lajiin hiipuu, niin hänellä
on valmiudet tulla mukaan painihommiin.
Valmiita harjoittelemaan tottuneita kavereita otetaan mieluusti mukaan toisista lajeista, Jukka Rauhanen tunnustaa.
Painin alkuverryttelyt, voimistelut ja tehokkaat parivoimaharjoitukset soveltuvat
ja tukevat hyvin eri lajien oheisharjoittelua.
-Me vedetään ihan puhtaasti painitreenejä. Meitä pyydettiin myös vetämään
treenejä koulujen liikuntasaleissa ja kentillä, mutta kyllä me haluamme pitää tämänkin toiminnan painimatolla. Kyse on ihan
samantyylisistä treeneistä, joita painijoille
pidetään. Hyvin pian siellä harjoituksissa
ruvetaan käymään myös liikkeitä läpi, Rauhanen kertoo.
Seura ottaa vetämistään harjoituksista
naapuriseuroilta korvauksen. Varainhankinnan ohella kyse on kuitenkin myös lajin
eteen tehtävästä pr-työstä.
-Suuri yleisö ei tiedä, kuinka monipuolisia painiharjoitukset ovat. Tämä on yksi
keino tehdä lajia tutuksi, Jukka Rauhanen
huomauttaa.
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Mika Järvinen (vas.), Jukka Rauhanen ja Sauli Heinonen ovat Helsingin Hakan kantavia
voimia. Mika Vuori toi Painiliiton tervehdyksen seuran 25-vuotiskisoihin .

Resurssit tiukoilla
Kun painitreenejä lähdetään tarjoamaan
lajin ulkopuolelle, niin se kysyy vetäjäresursseja.
-Vetäjinä on esimerkiksi meidän omia
junioreita ja heidän valmentajiaan.
Oheistreeneille olisi enemmän kysyntää,
kuin mitä pystytään antamaan. Emme ole
edes markkinoineet toimintaa, vaan tieto
on kulkenut seuroissa ja joukkueissa suusta
suuhun menetelmällä, seuran puheenjohtaja paljastaa.
Tiukkoina talouden aikana jokainen ulkoapäin tuleva euro on tärkeä, kun seuratoimintaa pyöritetään.
-Seuralle sillä on taloudellisesti iso merkitys. Vanhempien ei tarvitse olla vessapaperia myymässä, kun tätä kautta saamme
toimintaan rahoitusta. Kaikki ei kuitenkaan
halua osallistua myynti- tai talkootoimintaan, joten tätä kautta saamme rahoitettua
painitoimintaa, Rauhanen jatkaa.
Helsingin kokoisessa kaupungissa salivuorot ovat yksi asia, jotka seuroja puhut-

tavat. Painitilojen määrä on rajallinen ja
parhaita aikoja on hamuamassa useampi
seura. Maunulan painisalilta Haka on saanut sopivan määrän vuoroja, kun asioita on
soviteltu muiden painiseurojen kanssa.
-Juuri ja juuri vetäjät ja salivuorot riittävät.
Salivuorojen ja vetäjätilanteen johdosta ei
ole mahdollisuuksia paljon laajentaa toimintaa. Tilannetta helpottaa, kun teemme
yhteistyötä ristiin muiden seurojen kanssa.
Jos jollain seuralla on omissa vuoroissa vähän porukkaa, niin pystytään yhdessä käyttämään ne ajat. Mitään harjoitusvuoroja ei
saa jää käyttämättä, Rauhanen linjaa.

Yhteistyöllä tuloksia
Haka on profiloitunut ennen kaikkea kreikkalais-roomalaisen painin seuraksi, vaikka
aina toisinaan seuran edustajia on myös
vapaan kisoissa nähty. Etenkin pidemmälle ehtineiden painijoiden osalta seurassa
koetaan tärkeäksi nuorten olympiavalmentaja Ari Härkäsen yhteistyökuviot.
-Olemme mukana seurojen välisessä yh-
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Hakan perheleirillä seuran väki treenaa porukassa kokoon katsomatta.

teistyössä. Viime vuosina ja myös Härkäsen
valmennuskuvion kautta yhteishenki pääkaupunkiseudulla on parantunut ja aivan
eri lailla ollaan tervetulleita toisten harjoituksiin. Aiemmin sai mennä vähän hattu
kourassa, Jukka naurahtaa.
Myös Hakan painisalille tullaan tänä
päivänä entistä nuorempana. Varhainen
aloitusikä ja pienten painijoiden kova kisarumba ovat saaneet Jukka Rauhasen miettimään syntyjä syviä lajin tiimoilta.
-Minä olen huolestunut lopettamisista
ja harrastajamäärän selvästä laskusta koko
maassa. Oliko meillä takavuosina niitä kisoja jo vähän liikaa ja osalla lähti kilpaileminen vähän lapasesta. Se on aika raskasta

nuorille pojille, kun jatkuvasti kuljetaan eri
suunnilla kisaamassa, kokenut painimies
pohtii.
Jukka Rauhanen muistuttaa, että painiin
voi vallan hyvin tulla mukaan vanhemmallakin iällä. Hyviä esimerkkejä vanhempana
painin aloittaneista ovat esimerkiksi Juha
Ahokas ja Rami Hietaniemi.
-Suurin haaste on siinä, että tänä päivänä
painiminen aloitetaan niin nuorina. Aika harva tulee ensi kertaa painisalille kymmenen
vuotta täytettyään. Kun aloitetaan varhain,
niin sitten myös lopetetaan varhain. Parhaat
painivuodet jäävät nuorilta kokematta. Jos
kaveri on harrastanut jotain muuta liikuntaa
aiemmin, niin aivan hyvin voi painiin mu-

kaan tulla vanhempanakin, Hakan puheenjohtaja Jukka Rauhanen korostaa.
Teksti: Pekka Moliis
kuvat: Helsingin Haka

Helsingin Haka

• -perustettu 1990
• -tunnetuimmat miespainijat Lari
Hirvi, Riku Liikkanen ja Juuso
Huovinen
• -kilpalisenssin lunastaneita
painijoita 23 (elokuu/2015)
• -kotisali Maunulan painisali
• -rahoittaa toimintaansa
valmennuspalveluja myymällä

Kun koolla ollaan muuallakin kuin painimolskin äärellä, niin painiperheet tutustuvat toisiinsa.
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Sauli Heinonen

KAIPAA
TEKOJA

Mäntylänkatu 3, 60101 Seinäjoki, puh. 010 328 0099
Palvelemme ma-pe 9-17 • la 10-14
KONEMYYNTI
010 328 0080

HUOLTO
010 328 0093

VARAOSAT
010 328 0090

AJOVARUSTEET
010 328 0085

www.jokiniemimotors.fi

Puhelujen hinnat lankaliittymästä 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

30

Helsingin Hakaa 25 vuotta sitten perustamassa ollut Sauli Heinonen toimi pitkään TUL:n painin päävalmentajana aikana, jolloin Tapio Sipilä toi mainetta ja kunniaa painille. Muita TUL:n
menestyjiä tuolloin olivat Mikael Lindgren, Timo Niemi, Toni
Hannula ja Ismo Kamesaki.
Nykymenoa kokenut painimies katselee hieman huolestuneena.
-Harrastajamäärän laskusta olen erittäin huolestunut. Meidän
pitäisi pitää paremmin kiinni nykyisistä harrastajista ja samalla
houkutella uusia harrastajia lajin pariin. Uusia harrastajia löytyisi
myös muiden lajien pudokkaista, Heinonen pohtii.
-Liiton pitää kehittää toimintaansa niin, että saadaan entistä
enemmän kiinnostusta lisättyä painia kohtaan. Hyviä ajatuksia
siellä aina on ollut, mutta tuntuu siltä, että ne ovat jääneet ajatuksen asteelle, valmentajakonkari miettii.
Kun mies on itse ollut valmennuksen ammattilainen, niin painin valmentajakoulutuksen nykytila syystäkin huolettaa. Varsinaista toimivaa valmentajakoulutusjärjestelmää ei lajissa ole.
-Valmentajakoulutukseen tarvitaan uusia malleja. Koulutuksia
ei tahdota saada kasaan nykymallilla, Heinonen harmittelee.
Tilanteen helpottamiseksi Suomen Painivalmentajakerhon
puheenjohtajana toimiva Heinonen on tuomassa uuden työvälineen valmentajakoulutukseen ja valmentajan käytännön työhön. Työn alla on mobiili-nettiversio painivalmennuksen omasta
työkalusta, joka sisältää painijan yleiset harjoitusmallit ja teoreettisen tiedon valmentamisen tueksi.
-Kun ideaa aikanaan esittelin, niin Kihusta kannustivat, että
rupea tekemään koulutusversio ohjelmasta. Tarkoitus on, että
ohjelma tulisi ensi syksynä meidän painin ammattivalmentajien
koekäyttöön ja sitten heidän palautteen myötä kehitystyön jälkeen myös seuravalmentajille, Heinonen kertoo.
Uusi painivalmennuksen sovellustyökalu tullaan esittelemään
Molskissa lähiaikoina.
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REIJON MUISTELOT

Kelpo ja muita eduskunnan painimiehiä
Porilainen painin olympiavoittaja Kelpo
Gröndahl (skdl) on molskisaavutuksiltaan
ykkönen Suomen eduskunnassa työskennelleistä painimiehistä. Muita parlamentin
painikansanedustajia ovat sotien jälkeen
olleet Nokian Marko Asell (sd), Nurmon
Pertti Mäki-Hakola (kok), Kouvolan Valto
Koski (sd), Kotkan Sulo Hostila (sd) sekä
Kiihtelysvaaran Eino Poutiainen (smp).
Painitaustaa löytyy myös viime vaaleissa
eduskunnasta pudonneelta Oulun vaalipiirin Risto Kalliorinteeltä (vas.), joka poikavuosina väänsi Saloisten Salaman riveissä.
Ylistarossa painiin puolestaan otti aikanaan
tuntumaa perussuomalaisten tuore kansanedustaja Kari Kulmala, joka on vääntänyt myös veteraanien MM-kisoissa. Kulmala oli molskilla myös Seinäjoen veteraanien
MM-kisoissa ja on osallistunut useaan otteeseen poliisien mestaruuspaineihin.
Gröndahlilla, Asellilla ja Hostilalla on
tileillään painin Suomen mestaruuksia.
Gröndahlin seura oli Reposaaren Kunto.
Asell edusti Tampereen KooVeeta ja Hostila
Popinniemen Ponnistusta.
Perussuomalaisia edeltäneen Suomen
Maaseudunpuolueen kantaviin voimiin
kuulunut Eino Poutiainen edusti painiurallaan Joensuun Yritystä. Poutiaisen parhaat
saavutukset molskilla osuivat sotavuosiin.
Poutiainen voitti 7. Divisioonan mestaruuden painissa 56 kilon sarjassa maaliskuussa
vuonna 1944 ja oli toinen V Armeijakunnan

kilpailuissa seuraavassa kuussa samassa
sarjassa.
Parhaiten painivista kansanedustajista ovat menestyneet Kelpo Gröndahl ja
Marko Asell, joilla on mitalit jopa olympialaisista. Toisten edellä mainittujen kansanedustajien molskisaavutukset ovat
piirinmestaruus- tai nuorten ikäluokkien
SM-kisatasoa. Mäki-Hakola, Koski sekä Hostila ovat ahkeroineet painin järjestöportaiden puheenjohtajatehtävissä.
Porin Reposaaresta kotoisin ollut ja Reposaaren Kuntoa edustanut Kelpo Gröndahl kuului Suomen olympiajoukkueeseen
Lontoon vuoden 1948 kisoissa, joissa hän
voitti sarjansa (87 kg) hopeamitalin.
Ennen 1952 Helsingin olympiakisoja ja
niiden jälkeen ns. liittoriidat olivat kuumimmillaan ja sotkivat edustusvalintoja sekä
muutakin yhteistoimintaa. Gröndahlia ei
voitu millään perusteella jättää valitsematta kotikisoihin.
Helsingin olympiakisojen (1952) kreikkalais-roomalaisen painin ottelut painittiin
52 vuotta sitten heinäkuun 24.–27. päivinä.
Gröndahl kirkasti Helsingin Messuhallissa
käydyissä kamppailuissa Lontoon hopean
kullaksi.
Lontoon olympialaisista paluun kokemuksesta viisastuneena Gröndahl matkusti
ensin Mäntyluotoon ja souteli sieltä kotisaarensa takarannalle välttäen saarelaisten
järjestämän vastaanoton. Toki väki sai kul-

tajuhlansa myöhemmin.
Gröndahl oli luonteeltaan hiljainen ja
vaatimaton eikä välittänyt turhista juhlamenoista. Ja niin hän oli päättänyt väistää innokkaiden reposaarelaisten kalasatamaan järjestämiä vastaanottajaisia.
Neljä vuotta aiemmin sama kansanjoukko
oli Lontoon hopeamitalistin yllättänyt.
Sekä vapaapainia että kreikkalais-roomalaista painia harrastanut Gröndahl voitti urallaan 14 Suomen mestaruutta ja 17
TUL:n mestaruutta. Napolin MM-paineissa
1953 hän sijoittui 87-kiloisten hopealle.
Urheilu-uran päätyttyä Gröndahl oli
mukana politiikassa kansanedustajana
1962–1970, kolme kertaa presidentin valitsijamiehenä ja lisäksi hän toimi Porin
kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa.
Ansioistaan Gröndahlille myönnettiin kunnallisneuvoksen arvonimi. Poliittisen työn
jätettyään hän toimi Porissa satamanvartijana.
Reposaaressa on Kelpo Gröndahlin nimeä kantava puisto sekä porilaisen Olavi
Karihaaran suunnittelema muistolaatta.
Suomen Olympiakomitea on kunnioittanut Gröndahlin persoonaa ja urheilusaavutuksia kiinnittämällä hänen Reposaaressa
olevaan hautakiveensä olympiarenkaat.

Kimmec Ky

AsEnnusPALvELu vAiniOnPää Oy

Tmi Jari HarJu-Heikkilä

Riipinmäentie 27, 64760 Peltola

0400 765 275

Teollisuustie 8, 64700 Teuva
puh. 0400 864 233
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Reijo Majasaari

Ravikuja 155, 61800 Kauhajoki

0400 123 078

31

N
I
S
S
E
K Kertomus
MISTÄ LISÄÄ HARRASTAJIA?
Eri urheilulajit käyvät kovaa kisaa harrastajista.
Näyttää siltä, että strategiaksi on yleisesti valittu panostaminen entistä nuorempiin lapsiin.
Saleille kokoontuu jopa alle kaksivuotiaita vanhempineen. Monesti seurat joutuvat
maksamaan isoja summia kaupungeille. Joissain paikoissa on jopa vuokrattu riskillä tiloja
vapailta markkinoilta.
Lapsiryhmistä saadaankin kätevästi uusia
harrastajia ja samalla toiminnan rahoittajia.
Kun nyt tapana on jopa tahallaan ymmärtää
väärin, niin korostan, että minulla ei ole mitään
nallepainia vastaan. Kaikki kuhina, mitä painin
ympärille saadaan aikaan, on tietenkin eduksi.
Vanhana urheiluseuramiehenä olen kuitenkin aika kilpailuhenkinen. Pikkulasten
ryhmät lisäävät Tami Tammisen sanoin painin
populariteettia. Lisäävätkö ne kuitenkaan kilpalisenssien määrää muutaman vuoden viiveellä? Vielä kerran. Nallepaini on terveyskasvatusmielessä hieno asia, mutta epäilenpä,
että se ei nosta juurikaan lisenssiurheilijoiden
tilastolukemia.
***
Suomessa ei ole oikein vieläkään ymmärretty
tähtikulttuurin ja esikuvien merkitystä. Kuinka
monella urheilusalilla on esimerkiksi hienot
isot valokuvat menneiden vuosien suuruuksista? Lapualla on, mutta Ilmajoellakaan ei.
Esikuvan merkitystä ei voidaan koskaan korostaa liikaa. Marko Yli-Hannukselan olympiahopea 2004 aiheutti sen, että Ilmajoki-hallin
painisalilla oli enimmillään yli 70 painikoululaista. Kun katsotaan IK:n nykyistä runsaslukuista ja tasokasta kadetti- ja junnuporukkaa,
voidaan helposti todeta, että heidän uransa
alku osuu aika tarkkaan Myhin uran viimeisiin
menestysvuosiin 2003-2006. Myös Jaken EMkulta 2008 näkyy nyt siinä, että meillä on noin
20 hengen ns. pikkuväliryhmä. Sen jäsenet
ovat 2002 tai myöhemmin syntyneitä.
Olen todella kriittinen ja kunnianhimoinen seuratoiminnan suhteen. On esimerkiksi
todella harmittava takaisku, että IK:ssa ei ole
enää yhtään vuonna 2001 syntynyttä lisenssipainijaa. Aika epätodennäköistä on, että koskaan tuleekaan.
Tämän nyt 14-vuotiaan ikäluokan kanssa
on toimittu aivan samoin kuin heitä vuotta
paria vanhempienkin. Miksi heitä ei enää ole?
Kovimmassakin seurassa harrastajamäärät
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tekevät aaltoliikettä. Joku ikäryhmä on alkujaan aika pieni ja muutamat roikkuvat pitkään
painikoulussa. Lopulta kynnys siirtyä eteenpäin on liian suuri.
Olen huomannut, että ainakin meidän seurassamme kriittinen vaihe on noin 10 vuoden
iässä, kun painikouluvaihe pitäisi viimeistään
olla takana ja edessä on siirtyminen jo vähän
systemaattisempaan harjoitteluun. Mitä tälle
asialle voisi tehdä? Se kiinnostaa minua, sillä
itse olen vetänyt hyvin pitkään juuri painikoulun jatkoryhmää noin 8-10 –vuotiaille.
***
Jos menestystä Las Vegasista ei esimerkiksi
sattuisi tulemaan, niin sitten pitää kaivaa pussista muita keinoja.
Ilmajoella meillä on ollut muutamia kertoja
lajiesittelyä ala-asteen liikuntatunneilla. Homma on mennyt käytännössä niin, että kirkonkylän lähialueen koulujen oppilaat ovat pyöräilleet salille ja heille on pidetty leikkimieliset
harkat. Myhi kierteli joskus myös ala-asteita
samoissa merkeissä.
Sen sijaan systemaattista kykyjenetsintää
emme ole harrastaneet. HIFK:n yleisurheilupuolella on Anatoly Mikhailov -niminen
valmentaja. Hän on aitoon neukkutyyliin kierrellyt Helsingin koulujen liikuntatunteja bongaamassa lahjakkuuksia.
Kun hän on nähnyt räjähtävän, nopean tai
hyvän heittokäden omaavan kaverin, hän on
mennyt, esitellyt itsensä ja asiansa ja pyytänyt
lasta tai nuorta tulemaan kokeilemaan harjoituksiin.
Seinäjoen SM-viesteissä kesällä oli jo selkeästi nähtävissä työn tulokset.
Yhden ainoan, mutta sitten aika tasokkaan
urheilijan, olemme IK:hon saaneet tällä menetelmällä.
Seppo Yli-Hannuksela kysyi keväällä 1985
yläasteen voimistelunopettaja Simo Salmiselta, että löytyisikö oppilaista isokokoista liikunnallista poikaa, josta voitaisiin alkaa hieroa
raskaan sarjan ankkuria IK:n seurajoukkueeseen. Simo sanoi, että on siellä ysillä muuan
Juha Ahokas. Nalle olikin sitten vähän yli kolme vuotta startin jälkeen olympiaedustaja ja
voitti myöhemmin mm. EM-kultaa.
Sepin sanoin: ”Eihän sitä koskaan tierä, mistä se tuleva olympiavoittaja lähtöö tulemaan.”
Suomessa tämä kykyjenetsintä on ihan

nollatasolla lajissa kuin lajissa. Suomalainen
Esa Peltola lenteli aikoinaan vuosia ympäri
Australiaa bongaamassa lahjakkuuksia, jotka
kaikki vietiin Canberraan Intitute of Sportsiin
treenaamaan ja opiskelemaan. CIS:ssa urheilijan tehtävänä on lähinnä huolehtia harjoittelemisestaan. Kaikki muu on hoidettu. Aika raakaa menoa näin suomalaisesta vinkkelistä on
kuusivuotiaiden kaikkein lahjakkaimpien voimistelijatyttöjen kohtalo. Heidät lennätetään
jopa tuhansien kilometrien päästä asumaan
sijaisperheisiin ja valmentautumaan kohti 10
vuoden päästä häämöttäviä olympialaisia.
Entäs sitten nykyaikainen viestintä? Kaikki
yli kuusivuotiaat suomalaislapset pyörivät
älykännykkänsä kansa erilaisissa ”tuubeissa”.
Itseään kunnioittavan lajin pitäisi mennä tietenkin sinne, missä asiakkaatkin ovat.
Pitäisi tehdä vaikka aluksi muutamia todella näyttäviä muutaman kymmenen sekunnin
”klippejä”, joissa olisi äänet ja muut tehosteet
kohdillaan. Sitten vaan klipit pyörimään faceen, twitteriin youtubeen jne. Aluksi ne leviäisivät varmaankin aika hitaasti, mutta jostain
pitää aloittaa.
Suomalaisen painin (kaikkien kolmen eri
painimuodon) menestys maailmalla on minulle sydämen asia ja haluan tehdä sen eteen
omalta osaltani sen, minkä pystyn.
***
Sitten loppukevennykseen. Järviseudulta
kotoisin oleva pitkälihaksinen mutta kovakuntoinen Enska oli juuri saanut kortin. Hän
lähti kiertelemään lähiseudun kemupaikkoja
apinadatsunillaan.
Kerran sitten tammikuun kovimpien pakkasten aikaan Enska oli saanut kyytiin viehättävän neitokaisen, jonka kotia kohti suunnattiin. Pihalla Enska tajusi, että ”apinan” akku oli
sen verran ehtoopuolen vehkeitä, että auto
ei ehkä lähtisi käyntiin seuraavana aamuna
30 asteen kylmyyslukemissa.
Enskalla eivät konstit loppuneet. Ei muuta
kuin avain kouraan ja akunkengät irti. Sitten
vain tyttö toiseen ja akku toiseen kainaloon.
Virtalähde vietti parisängyn vieressä lämpöisen yön. Aamulla se sitten jaksoi pyöräyttää
auton käyntiin ja Enskan matka kohti uusia
seikkailuja sai jatkua.
Jussi ”Kessi” Ketonen
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MAANRAKENNUSTyöT
Rivi-ilmoitukset:
Rautanet RM-Keskus (06) 4174 318
Hahtolan Liha Oy, Orismala (06) 472 5132
Kettumäen Traktorihuolto 0400 364 145
Jalocon Oy, Seinäjoki 0400 365 774
Jussila-yhtymä Oy 050 511 9852
Autohuolto Koivulampi 0400 853 679
Jasi Oy, Turenki 0400 475 604
Kosti Keisala, Ruona 0400 164 269
Jämsän Matto ja Kaluste 0400 560 584
Koneurakointi Löfgren Ky 0400 276 661
Kuljetusliike Velj. Klemettilä 433 2949
Siivouspalvelut E. Vainionpää, Lapua
KTK Lapuan Kuljetus Oy 050 555 6705
Hämeenlinnan Saneeraus- ja Rak. palvelu
Hotelli Ravintola Malmikumpu, Outokumpu
Tmi Kiinteistö-Jussi 0400 306 030
Hämäläiset Oy, Seinäjoki (06) 4219 900
Jms-Kaivuu, Kaasmarkku 044 2950 787
Tmi Jouko Leppänen 050 3754 503
Jaakko Mikkilä, Teuva 0400 791 647
KF-Furnitures Oy, Peltola 0400 265 122
Rainoma Oy, Kauhajoki 2311 011
Tamsin Baari ja Leipomo (06) 2671 773
Koneurakointi Tmi Mikko Hakola 040 5887 963
Luksel Oy, Kauhajoki 010 239 6600
Suovaaran puutarha ja kukkakauppa Ky
JT-Motors Oy, Peltola 050 5225 459
JM-Rakenne Oy, Kauhajoki (06) 232 1585

l

Myynti l Asennus l Huolto

Porasentie 911, 69950 Perho

- salaoja- ja sadevesijärjestelmät
- kaikki kaivuu- ja maansiirtotyöt
- seulottua multaa

Maanrakennus
Pasi Virtanen
Kettutie 19, 28600 Pori
Pasi 045 897 9512
Esa 045 8968 664

KaRtaNoN
aUtosUojaUs
Mäkipuistontie 8
28430 Pori

puh. (02) 646 0113

Rakennustyöt
Koski & Lepistö
l Uudisrakentaminen
l Ulko-, sisä- ja kattoremontit
l Kylpyhuone ja sauna

Karjalankatu 5, 28130 Pori
puh. (02) 6301 880
www.vehmasputki.fi
Koneurakointi ja Kuljetus
J. Isomöttönen Oy

Taipaleentie 140 Möttönen 0400 796 999

Rakennus- ja remontointipalvelut
PL 143, 38701 Kankaanpää

Puh./fax (02) 5787 080

Haaviston
Sora
Rinnetie 3
27840 Köyliö

Puh. 050 9119 083, 040 4845 833
jani.koski@kl-rakennustyot.fi
jesse.lepisto@kl-rakennustyot.fi
www.kl-rakennustyot.fi

puh. 040 0322 278

Lumi- ja vihertyöt
Jarkko Perttula

Asennuspalvelu
Sippola Oy

Keihäskuja 1, 64700 Teuva
puh. 0400 362 167

Riipin vanhatie 17, Peltola
puh. 0500 263 819

Foto-Nisula

Matti Tamsi Oy

Mikkiläntie 8
64700 Teuva
050 3578 440

Komulantie 74, 64770 Äystö
puh. 0400 695 570

Traktoriurakointi
J. Salmela
Salmelantie 7 Teuva
0400 265 007

Maanrakennus Kärkkäinen Oy
Pirintie 8, 29200 Harjavalta

p. 0400 322 577

Harjunpään Teräsrakenne Oy
Alamäentie 146, 28260 Harjunpää
050 5977 001

TAMSIN SÄHKÖPALVELU OY
Alpontie 1, 64770 Äystö
puh. 050 3728 814

Sumo pyrkii näytöslajiksi

TOKION OLYMPIALAISIIN
Sumo halutaan yhdeksi Tokion olympiakisojen näytöslajiksi. Laji on kansainvälistymässä amatööritasolla ja Kansainväliseen
Sumoliittoon kuuluu nykyisin lähes 90 eri
maata.
Amatöörisumossa on eri painoluokkia ja myös tytöt ja naiset kisaavat lajissa.
Suomalaiset ovat voittaneet EM- ja MMkisoissa mitaleita niin yksilö- kuin joukkuekisoissakin.
Tämän vuoden 20-vuotisjuhla-MM-kisat
järjestetään elokuun lopulla Japanin Osakassa. Suomesta kisoihin osallistuu neljä
”sumotoria”, joista painipuolelta Hannu Kulmala (85 kg) ja Oskari Riihioja (115 kg). Junioreissa kisaavat judokat Jere Leppälä (80
kg) ja Erkka Kari (100 kg). Kulmala ja Riihioja ovat olleet asialla aiemminkin ja he ovat
saavuttaneet EM-kisoista mitaleita yksilö- ja
joukkuekisoista.
Marko Pihlajamäki lähtee kisoihin tuomariksi. Hän on Euroopan Sumo Unionin
hallituksessa tuomareiden edustajana ja oli
viime MM-kisoissa ainoa eurooppalainen
tuomari, joka toimi kehätuomarina loppuotteluissa. Simo Akrenius edustaa Suomea
Kansainvälisen Sumoliiton kokouksissa.

Lisäksi tarkoitus olisi lähettää matkaan sumovalmentaja.

Joukkueen juniorit vastasivat muutamaan kysymykseen harjoitusten lomassa.
-Minusta sumon rituaalit ovat erikoisia.
Ennen otteluaan voi sumorinkiin heittää
kourallisen suolaa pahojen henkien karkottamiseksi. Valmentajamme toivovat,
ettemme tee niin, koska suola voi tehdä
käden liukkaaksi, kertoi Jere.
-Joka ottelun alussa tehdään eräänlainen rituaali, jossa käsiä taputetaan ja levitellään. Niiden tarkoituksena on herättää
jumalten huomio ja esittää aseettomuuttaan. Erikoista myös on, että kehätuomari
kannustaa ottelijoita huutamalla ”nokotta,
nokotta” (ottelu ei vielä ole päättynyt), jatkoi Erkka.
-Voittoisan ottelun jälkeen ei pitäisi tuuletella ja mitään tunteita ei saisi näyttää, jotta
hävinnyt ottelija ei loukkaantuisi. Jos ottelun tulos on epävarma, käydään uusintaottelu eli tori-naoshi, lopetti Jere.
Dojolla tapahtuvien harjoitusten lisäksi junioreilla on kotitreeneinä ”shiko” ja ”teppo”-

nimisiä harjoituksia, sekä erilaisia jalkoja ja
etenkin reisiä vahvistavia harjoituksia.
Shikossa jalka nostetaan leveästä perusasennosta niin ylös sivulle kuin mahdollista, tasapainon säilyttäen. Sama toistetaan
toisella jalalla. Teppo-harjoituksessa sumojuniorit kehittävät puskutekniikoitaan.
Siinä puista pylvästä lyödään kämmenillä
ja samalla liutetaan jalkaa eteen ja taakse
puskujen vauhdittamiseksi.
700-luvulla sumoturnauksia järjestettiin
jumalten palvomiseksi, jotta maahan olisi
saatu suotuisat ilmat ja hyvä sato. Kamakuran aikakaudella 1190 samurait käyttivät
sumoa kaksinkamppailuaseena taistelukentillä. Laji ei kuitenkaan ollut käyttökelpoinen tähän tarkoitukseen ja siitä kehittyi
erillinen laji, ju-jutsu.
Sumosta kehittyi urheilulaji ja 1200-luvulla perustettiin erityinen sumovaltuusto. Turnausten voittaja piti saada selville.
1600-luvulla sumoturnauksia pidettiin varojen keräämiseksi sodassa tuhoutuneiden
temppelien ja siltojen korjaamista varten.
Lisätietoja lajista www.sumoliitto.fi
Teksti ja kuva: Simo Akrenius

Sumon väriloisto on säilynyt muuttumattomana vuosisatoja
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VETERAANIT
KUORTANEELLA
Sateenvarjot olivat tämän kesän teeman mukaan tarpeen, kun
veteraanit ratkoivat paremmuuttaan golfissa. Molskin toimitukseen tuloksia ei ole toimitettu, joten epäilemme Mustan Hevosen
pesseen koko porukan.

Ja missä on painijoita, niin siellä on naisia. Koska soitto ei vielä
tässä vaiheessa soinut ja äijät väänsivät vanhoja otteluitaan, niin
naisväki keskittyi tikanheittoon.

Kuortaneen urheiluopisto on monelle veteraanipainijalle tuttu
paikka. Vaikka legendaarinen Eppula onkin purettu, niin painiväelle löytyi komeat tilat kesäpäivien vietolle.
Kuvat: Sirpa Autio

SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI 3 / 2015
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Kisakutsut

Vantaan Sammon Ikäkausi
kilpailut 12.9.2015

Valtakunnallinen
tyttöpainileiri Ylivieskassa
Ajankohta

Paikka

19. - 20.9.2015

Hämeenkylän koulu, Varistontie 3, 01660 Vantaa

Paikka

Punnitus

Jokirannan koulu Visalantie 5 84100 Ylivieska

klo 10–10.30

Majoitus

Aikataulu
Lauantaina 12.9.2015
Kilpailut alkavat heti, kun ottelulistat on saatu valmiiksi.

Painimuoto
pojat: Vapaapaini, vanha ottelujärjestys (3-4 lohkot)
tytöt: Vapaapaini, vanha ottelujärjestys (3-4 lohkot)

Yhteismajoitus leiripaikalla

Leirin hinta
Leiri hinta 50,-/painija. 35,-/huoltaja. Hinta sisältää ohjauksen, yhteismajoituksen, ruokailut ja uinnin.

Aikataulu (alustava)

Aloittelijat: Alle kaksi vuotta painia harrastaneet.
Pojat 9 v: (2006 tai myöhemmin syntyneet)
Pojat 11 v: (2004-2005)
Pojat 13 v: (2002–2003)
Pojat 17 v: (1998-2001)
Tytöt: (1998 ja myöhemmin syntyneet)
Kaikki sarjat määritetään punnituksen jälkeen.

Ilmoittautuminen
Sähköpostilla 6.9.2015 mennessä osoitteeseen
vantaan.sampo@gmail.com
(Muodossa: painijan nimi, seura, syntymävuosi, sarja sekä
seuranne mukana tulevat tuomarit)

Osallistumismaksu
10 € /painija, mikäli seuralla ei ole tuomaria mukana, niin
12 €/painija.
Maksettava 9.9.2015 mennessä, Vantaan Sampo Ry:n tilille
(tilinumero FI35 1393 5000 0195 15). Viesti kenttään: VaSa
kilpailut/seuranne nimi

Lauantai
11.00 - 13.00
13.00		
15.00 - 17.00
17.00		
18.00 - 20.00
20.00		

paini
lounas
paini
päivällinen
uinti
iltapala

Sunnuntai
8.00		
9.30 - 11.00
11		
12.30 - 14.00

aamiainen
painiharjoitus
lounas
painiharjoitus

Leirin päävalmentajana toimii edustuspainija Tiina Vainionpää. Hänellä on apunaan Heli Moliis (Kajaani). Lisäksi
mukana Vieskan Voiman seuravalmentajia.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
13.9. mennessä Janne Salmela
jannesalmela@omanetti.fi
puhelin 044 3350292

Jälki- ilmoittautuminen / maksu paikan päällä 12 € /
painija.

Ruokailu
Pyttipannua Vantaalaisittain, sekä runsas kanttiini

Tervetuloa kisaamaan
Vantaan Sampo Ry
Jussi Mustonen P:050 568 2251
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Koululiikuntaliiton
vapaapainin
mestaruuskilpailut
17. - 18.10.2015 Porvoossa
Kilpailupaikka

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

Sarjat

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

Punnitus

Kisapaikalla lauantaina 17.10. klo 9.00 - 9.30.			
Kisapaikalla ei ole saunaa.

Aikataulu

Avajaiset lauantaina klo 11.30. Painit lauantaina klo 12.00,
sunnuntaina klo 10.00 ja 13.00.

Säännöt

A-B lohkot, normaalipaini aika, painijat vakuutettu KLL:n
toimesta.

Osallistumismaksu

13 euroa / kilpailija ja 10 euroa/ huoltaja max 5 painijaa/
huoltaja torstaihin 8.10. mennessä.
Jälki-ilmoittautuminen 30 euroa / kilpailija kekiviikkoon
14.10 mennessä.
Molemmat ajankohdat klo 24.00 mennessä.

Kansainvälinen Vantaa
Painicup 2015
Suomi Cupin osakilpailu
21.11.2015
Trio Sport Center, Tikkurilan Urheilupuisto
Läntinen Valkoisenlähteentie 52, VANTAA
Kilpailuaika
La 21.11. klo 11.00 ja 18.00

Kisakutsut

Porvoon Weikot r.y. vuodesta 1902
www.porvoonweikot.com

Punnitus
Kilpailupaikalla
Pe 20.11. klo 19.00 – 19.30

Sarjat
Miehet kreikkalais-roomalainen
59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 ja 130 kg (+ 2 kg)

Säännöt
UWW:n kilpailusäännöt
Turnaus on kr.room. painin UWW:n kalenterikilpailu.

Osallistumismaksu
Järjestäjä kustantaa Suomen maajoukkueen.
Ilmoittautumismaksu seurojen edustajilta ja huoltajilta on
30 €
(1 huoltaja/5 painijaa).
Maksut tulee maksaa viimeistään 13.11.2015 mennessä
tilille Nordea FI93 1220 3000 1773 66
Jälki-ilmoittautumiset 100 €/henkilö

Ilmoittautumiset

Ruokailut

Lounas ja päivällinen 9 €/kpl, paikanpäältä 11 €.		
Aamu ja iltapala 6€, paikanpäältä 8 €.			
Maksu ilmoittautumisen yhteydessä.

Majoitus

Viimeistään 8.11.2015
vantaacup@hotmail.com

Tiedustelut

Tuija Lintunen, tuija.lintunen08@luukku.com
Linnajoen koululla kisapaikan vieressä.			
Majoitustilaa varattu 2 x 1 m/henkilö ei yksin tuplaleveällä
Majoitukset
patjalla!						 tiedustelut vantaacup@hotmail.com ja www.y-tk.fi
10 €/henkilö/yö, omat patjat ja petivaatteet.			
Luokat luovutetaan siivottuna.				
Ruokailu
Hotelli Seurahovissa 16. - 18.10.2015			
Pyydetään varaamaan etukäteen!
Yhden hengen huone 78 €/yö/huone			
Kahden hengen huone 94 €/yö/huone		
Lisätietoja
huonehinnat sisältävät aamiaisen.				
www.y-tk.fi
Tilatessa merkki "KLL:n kisat". Tilattava pe 9.10 mennessä.

Kaikki maksut

Porvoon Weikot , Aktia 405010-2178629
(FI1540501020178629) Viestikenttään maksava kunta/osallistujat/ruokailut

Ilmoittautumiset

http://www.koululiikkuu.fi/slk/etusivu
info@porvoonweikot.com

Tiedustelut

Harri Uusimäki 0500-502754, harri.uusimaki@hel.fi ja
PoWe:n nettisivut.				
Tuomarit, ottakaa yhteys, majoituksen ja saapumisen
sopimiseksi.

Väännöissä mukana….

Tervetuloa
Porvooseen !
SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI 3 / 2015
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Kisakutsut

KANSAINVÄLINEN ARVO
HAAVISTO-TURNAUS
28.11.2015
- Suomi Cupin osakilpailu -

Poikien ja tyttöjen vapaapainin
SM-kilpailut
11. – 12.12.2015 Kajaani
Kilpailupaikka

Kajaanihalli, Ratakatu 2, Kajaani

Painimuoto

vapaapaini

Kilpailuaika

Lauantai 12.12.2015 klo 10.30

Sarjat

Pojat: 39-42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 ja 100 kg
Tytöt: 36-38, 40, 43, 46, 51, 56, 70 kg

Punnitus

11.12.2015 klo 19.00-19.30.

Lääkärintarkastus

kisapaikalla klo 18.30-19.00

Arvo Haavisto, Olympiavoittaja 1928

Sauna

kilpailupaikalla klo 17 lähtien

Kilpailuajat
Lauantai 28.11.2015 klo 11.00 ja 18.00

Osallistumismaksut

20 €/painija/huoltaja (5 painijaa/1 huoltaja)
Jälki-ilmoittautuminen 120 € (peritään kilpailupaikalla)

Paikka
Ilmajoki-halli

Ruokailut

Perjantaina à 10 € klo 19.00 - 20.00
Lauantaina à 10 € klo 13.00 - 16.00
Ruokailut vain ennakkovarauksen tehneille, varaus ja
maksu tehtävä ilmoittautumisen yhteydessä. Pyydämme
ilmoittamaan ennakkoon mahdolliset erityisruokavaliot.

Punnitus
Kilpailupaikalla perjantaina 27.11. klo 19.00

Sarjat
59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 and 130 kg (+2 kg)

Maksut

Säännöt
United World Wrestling (UWW) -kilpailusäännöt
Turnaus on UWW:n kalenterikilpailu, joten jokaisella painijalla on oltava v. 2015 UWW:n lisenssi kotimaan kilpailulisenssin lisäksi.

Majoitusvaihtoehtoja
Seinäjoen hotellit
Erkin Haussi, Nikkolantie 114, 60800 Ilmajoki
Juha Rinta-Röyskö, 040 512 0984

TERVETULOA!

Ilmajoen Kisailijat / painijaosto

3.12.2015 mennessä, pekka.moliis@kajaani.net ja info@
painiliitto.net
10.12.2015 klo 19.00 mennessä
Ilmoittautumisessa mainittava painija: nimi, sarja,
seura, huoltaja/valmentajan nimi

25 € / painija ja valmentaja (5 painijaa/1 valmentaja) maksettava 21.11.2015 mennessä IK:n painijaoston tilille: FI82
5071 0040 0035 04 (EPOP 507100-43504).
21.11.2015 mennessä
Jussi Ketonen
E-mail: kessi.ketonen@gmail.com
Puhelin: 0400 581 480

Ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminen

Ilmoittautumismaksu

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

Ilmoittautumis- ja ruokailumaksut maksettava 4.12.2015
mennessä Kajaanin Juntta ry, Kainuun OP FI74 5760 0320
0683 48
Viestikenttään maininta: ”Seura ja mitä on maksettu”.

Majoitus

Kisahotellina toimii Scandic Hotel Kajanus,
Koskikatu 3, 87200 Kajaani
Osallistujat varaavat majoituksen itse suoraan hotellista.
Puh. 08 61641 tai kajanus@scandichotels.com
Varatessa mainittava ”SM-painit”
Huoneiden hinnat:
75 e/vrk/yhden hengen huone
85 e/vrk/kahden hengen huone (42,50 e/hlö)
129 e/vrk/kolmen hengen huone (43 e/hlö)
148 e/vrk/neljän hengen huone (37 e/hlö)
3h ja 4h huoneet ovat tilavia perhehuoneita, joissa on 120 cm leveä vuodesohva. Siihen majoittuu yksi aikuinen tai kaksi junnua.
Hinnat sisältävät buffetaamiaisen, langattoman netin,
hotellin iltasaunan ja kuntosalin käytön.

Tiedustelut

Pekka Moliis 0407257977

Tuomariasiat

Stevo Petrovic 0405131267

Huomioitavaa

Dopingtestaus on mahdollista kaikkien ikäluokkien
SM-kilpailuissa. SM-kilpailuihin osallistuvalla urheilijalla
tulee olla voimassa oleva erivapaus kaikille käyttämilleen
kielletyille lääkeaineille ja menetelmille.

Tervetuloa kylmään Kajaaniin
Kajaanin Juntta ry
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2016

Syyskuu

tammikuu

4-6
Himberg-Teamin leiri + haastajat Kuortane
7-13 MM-kilpailut
Las Vegas (USA)
12
Tapsan painit
Muhos (MuVo)
12
Väinö Hakkaraisen ja Ivar Wacklinin muistopainit		
		
Suolahti (SuolU)
12
Ikäkausikilpailut
Vantaa (VaSa)
19
Kv. ikäkausikilpailut, vp
Tampere (TaPs)
19
Kv. Lohipainit - SUOMI CUP 2015 Kotka (PopI)
19-20 Tyttöpainileiri
Ylivieska (Länsi-Suomi)
26
OP-turnaus
Ilmajoki (IK)
26
VUV ikäkausipainit
Kuusankoski (VUV)
26
Ikäkausikilpailut
Tampere (TaVo)
26
TUL:n av. Pohjois-Suomen alueen ikäkausikilpailut ja
KoskRi:n 105 v. juhlakilpailut
Oulu (KoskRi)

6
Loppiaispainit
8-9
Kv. Herman Kare
9
95. Valopainit
		
16
Ikäkausikisat
23
OP:n kansalliset ikäkausikilpailut
23
JSM-kilpailut, vp

Lokakuu
2-4
2-4
3
10
10
10
10

Himberg-Teamin leiri
Kuortane
Pohjoismainen nuorisoturnaus Turku
Luoman Oy Cup
Ylistaro (YKV)
Aluemestaruuskilpailut, vp
KankUn ikäkausipainit
Kankaanpää (KankU)
Uudenmaan Aluemestaruuskilpailut, vp
Länsi-Suomen aluemestaruuskilpailut, vp
ja Nepparin muistopainit
Seinäjoki (SPM)
13-18 Veteraanien MM-kilpailut, kr+vp Kreeta (GRE)
17-18 KLL:n mestaruuskilpailut, vp
Porvoo
24
Janakkala Open
Turenki (JPI)
30-31 Tyttöpainileiri
Kouvola (Itä-Suomi)
31
Junior Kare
Kouvola (KoPa)

helmikuu
6
20
27

SM-kilpailut, vp
Janakkala (JPI)
Taisto Kangasniemen XVIII muistopainit, kr Tampere (TaPs)*
Myhi-turnaus
Ilmajoki (IK)*

maaliskuu
5
8-13
12
12
19
19

Ikäkausipainit
EM-kilpailut
Ikäkausipainit
E-P:n piirinmestaruuskilpailut
Ikäkausikilpailut, kr
K-S OP-painit

Aura (AuPs)*
Riika (LAT)
Hyvinkää (HyPk)*
Alavus (AU)*
Vantaa (VaSa)*
Vaajakoski (VaaKu)*

huhtikuu
9
KSM-kilpailut, kr
Jyväskylä
		
(HWJ ja VaaKu)
15-17 European OG Qualifying Tournament Zrenjanin (SRB)
16
Kajaanin Juntan kl junioripainit, kr Kajaani (KaJu)*
22-24 1st OG World Qualifying Tournament Ulan Bator (MGL)
23
JSM-kilpailut, kr
Peräseinäjoki (PeTo)
24
Ikäkausipainit
Kälviä (KäTa)*
30
Ikäkausikilpailut, kr
Tampere (Koovee)*

Marraskuu

toukokuu

6-8
7
14
14
14
21
21-22
28
28
28-29

6-8
13-15
21
27-29

Himberg-Teamin leiri
Kuortane
Kankuri Cup - SUOMI CUP
Lapua (Virkiä)
Loviisan Riennon 105v juhlapainit Loviisa (LoRi)
VVV-Cup
Vaasa (VVV)
Kv. Pertsan kultapainit, kr
Sodankylä (LapinV)
Ikäkausikilpailut, vp
Tampere (Koovee)
Vantaa Painicup (UWW)
Vantaa (YTK)
Arvo Haavisto -turnaus (UWW)
Ilmajoki (IK)
29. Joulumaapainit
Rovaniemi (LaLu)
10. Helsinki Open
Helsinki (HPM)

Järvenpää (JäVo)*
Kouvola (KoPa)*
Mänttä-Vilppula
(MäVa)*
Laihia (LaihLu)*
Oulu (OP)*
Porvoo (PoWe)

Tapahtumakalenteri

2015

2nd OG World Qualifying Tournament Istanbul (TUR)
KLL:n mestaruuskilpailut, kr
Kuortane
SM-kilpailut, kr
Helsinki (VV)
PM-kilpailut
Viro

kesäkuu
11
Finlandia Freestyle Cup
21-26 JEM-kilpailut

Järvenpää (JäVo)*
Bukarest (ROM)

heinäkuu
19-24 KEM-kilpailut

Joulukuu

elokuu

03
Ruotsi-Suomi maaottelu, kr
Husum/Örnsköldsvik
		
(SWE)
4-6
Haaparanta Cup (UWW)
Haaparanta (SWE)
4
TUL-Kalev-Jöûd -liitto-ottelu
Porvoo (PoWe)
5
Finlandia Freestyle Cup 4/4
Porvoo (PoWe)
5
TUL:n vapaapainin mestaruuskilpailut Porvoo (PoWe)
11-12 Kadettien SM-kilpailut, vp
Kajaani (KaJu)
18-20 Himberg-Teamin leiri + haastajat Kuortane

5-21
30-4

Olympialaiset
JMM-kilpailut

Tukholma (SWE)
Rio de Janeiro (BRA)
Macon (FRA)

syyskuu
10
10
13-18
17
17
23-25
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Tapsan painit
Ikäkausikilpailut, vp
KMM-kilpailut
RVM 30-v ikäkausikilpailut
Kv. ikäkausipainit
VMM-kilpailut, kr

Muhos (MuVo)*
Vantaa (VaSa)*
Tbilisi (GEO)
Raisio (RVM)*
Tampere (TaPs)*
Seinäjoki (FIN)
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