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Puheenjohtaja

Rion olympialaiset on kisailtu, liput stadioneiden saloista las-
kettu ja olympiatuli sammunut. Kiitos YLE:n kattavan ja laa-
dukkaan ohjelmatarjonnan tuskin kukaan suomalainen jäi 
osattomaksi – saatikka kylmäksi – lähetysten välittämien on-
nistumisten, mutta myös huippu-urheiluun oleellisena osana 
kuuluvien pettymysten virrassa. 

Ilman tappioita ei ole voittajia. Ilman häviöitä ei ole mesta-
reita.

Suomalaisten näkökulmasta yhden mitalin saalis Riosta on 
pettymys ja se on ollut myös helppo tunnistaa. Oli sitten kyse 
printatun median yleisönosaston kommenteista tai vaikkapa 
sosiaalisen median keskusteluista. Kannanottojen ja kom-
menttien määrä osoittaa, että huippu-urheilu Suomessa ja suo-
malaisille on tärkeä asia. Hyvä näin. Rakentavaa kritiikkiä ja 
kommentteja tarvitaan.

Parantamisen varaa on aina ja Rion tulosten perusteella 
koko suomalaisen huippu-urheilun menestyksen trendi erityi-
sesti yksilölajien osalta vaatii muutoksia – faktoihin perustu-
van analyysin jälkeen. 

Vastaus siihen, mitä nämä mahdolliset muutokset sitten 
olisivat, onkin useamman kuin yhden olympiamitalin arvoi-
nen kysymys. Suomen Olympiakomitealla yhdessä lajiliittojen 
kanssa pitää olla selkeät tavoitteet sekä kesäkisojen että talvi-
kisojen osalta nykyistä parempaan mitalisaaliseen. Muiden 
Pohjoismaiden tulokset osoittavat, että tämä on mahdollista. 

Liike-elämässä kannustavalla visiolla, selkeillä tavoitteilla 
käytettävissä oleviin resursseihin kytkettynä, fokusoinnilla ja 
jopa priorisoinnilla, mutta myös uusilla ideoilla ja toimintata-
voilla on tärkeä rooli – erityisesti silloin, kun tarvitaan suun-
nan muutosta. Tämä huippu-urheilun kontekstissa – urheilijaa 
unohtamatta. 

Nyrkkeilijä Mira Potkoselle Rion kisat ja pronssimitali mer-
kitsi hänelle tähän mennessä kaikkien aikojen onnistumista ja 
uskallan väittää – myös venymisestä. Lontoon kultamitalistin 
ja pronssimitalistin voittaminen kehässä oli osoitus erinomai-
sesta venymisestä – parhaassa mahdollisessa paikassa. Siitä 
suuronnittelut Miralle ja koko suomalaiselle nyrkkeilyväelle. 
Toivottavasti Miran menestys tuo lisää uutta ”potkua” ja mi-
taleja tavoittelevia nuoria huippu-urheilijoita kamppailulajiin, 
jolla painin tavoin on menestyksekäs olympiahistoria puolus-
tettavanaan. 

Painijoidemme henkilökohtaiset odotukset ja liiton tavoitteet 

yhdestä mitalista Riossa olivat realistiset. Olihan mukana Petra 
viime vuoden Las Vegasin MM-kisojen hopealla ja Rami sa-
mojen kisojen viidennellä sijalla – tiukan mitaliottelun jälkeen. 

Suurimman pettymyksen Rion tuloksista kantavat urheilijat 
itse ja sen he ovat myös uskaltaneet haastatteluissa tuoda esiin 
rehellisesti omilla persoonallisilla tavoillaan. Urheilijoidemme 
reaktiot tappion jälkeen osoittivat oikeaa huippu-urheilijan 
asennetta. Rioon ei tultu viihtymään eikä fiilistelemään. Sinne 
tultiin voittamaan. Jos vastustaja – tällä kertaa – on parempi, 
pitää tappiosta ottaa oppia, mutta ei sitä tarvitse hymistellen 
hyväksyä. Urheilijoiden ja heidän valmentajien rehellinen ana-
lyysi omista tuloksista on paikallaan, mutta sille pitää jättää 
riittävästi aikaa ja etäisyyttä. 

Rion kisoihin päättyy myös Painiliiton valmentajaryhmän 
neljävuotinen määräaikainen pesti. Syksyn aikana liiton val-
mennusvaliokunta Marko Korpelan johdolla tekee liiton hal-
litukselle oman analyysinsä neljän vuoden kaudesta, joka pitää 
sisällään myös melkoisen joukon menestystä ja nuorten arvo-
kisamitaleita – Petran ja Ramin MM- ja EM-mitaleita unoh-
tamatta.

Valmennusvaliokunnan esityksen perusteella Painiliiton 
hallitus tekee linjaukset ja päätökset jatkosta.

Samalla painin veteraanit mittelevät veteraanien krekon 
maailmanmestaruuksista Seinäjoella 22–25.09. Huhujen mu-
kaan matolle on ilmestymässä joukko entisiä suomalaisia 
huippuja. 

Lehden ilmestymisen aikaan Maconissa Ranskassa juniorit 
eli alle 20-vuotiaat ratkaisevat maailmanmestaruudet ja kol-
men viikon kuluttu 13.–18.09. kadetit eli alle 17-vuotiaat pai-
nivat oman ikäluokkansa MM-mitaleista. Molempiin kisoihin 
Suomi lähettää viisihenkiset iskukykyiset joukkueet.

Lisäksi Tampereella jatketaan valmisteluja ensi kesän alle 
20-vuotisten MM-kisoihin. Tampereen kisat heinäkuussa 2017 
tulevat olemaan osanottajamäärältään suurin kansainvälinen 
painin arvokisaturnaus Suomessa.

Kisoihin osallistuu Suomesta kilpailukykyinen joukkue, jos-
sa usealla painijalla on mahdollisuudet jopa MM-mitaliin. 

Mitalitavoitteen ensi kesän kisoille Painiliitto ilmoittaa myö-
hemmin.

Jukka Rauhala
Puheenjohtaja

Kohti uusia koitoksia 
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Päävalmentaja Juha Lappalainen:

PARHAAT SAMAAN PAIKKAAN

Tero Välimäki päätti uransa Rion olympiamolskille. 

Rami Hietaniemi oli oudon pehmeä ainokaisessa 
ottelussaan itävaltalaista vastaan. Tuomarikin 
vähän häiritsi, muttei ratkaissut ottelua. 

– Kesän leiritykset krekon kohdalla menivät hyvin ja kaiken piti olla 
kunnossa. Sama oli viesti Petran kohdalta. Viimeistelyt menivät hyvin, 
mutta kisatilanteessa ei onnistuttu, päävalmentaja harmittelee. 

Olympialaiset ovat jokaisen urheilijan tavoite ja maali.
– Onko tuon yhden kisapäivän merkitys urheilijalle sitten vain 

niin suuri, että ne menestyvät, jotka kestävät kisanpaineet. Ramin 
kohdalla pitkin kesää puhuttiin siitä, kuinka ottelua pitää rytmittää. 
Olihan siinä nytkin hyviä hyökkäyksiä, mutta heti niiden jälkeen 
löysättiin vähän liikaa. Huono siinä on tuomarinkaan kaverille va-
roituksia määrätä, Lappalainen aprikoi. 

Kisojen tuomarityöskentely herätti runsaasti keskustelua koti-
maassa. Myös kisapaikalla muutamat tuomiot ihmetyttivät. 

– Muutaman ottelun aikana tuli tosi paha olo. Kyllä paini tulee 
olympialaisista putoamaan, jos tuollaiset tuomiot menevät läpi, 
ihmettelee Juha Lappalainen. 

Myös päävalmentajan sopimus päättyy vuodenvaihteessa. Jatko 
on vielä täysin auki. 

– Hengähdetään nyt hetki ja katsotaan mitä syksyllä tapahtuu. 

Teksti: Pekka Moliis
Kuvat: Martin Gabor/UWW

Rion kokemuksia pureskeleva painin päävalmentaja Juha Lappa-
lainen on yhdestä asiasta vakuuttunut. Suomen parhaat kreikka-
lais-roomalaisen painijat on keskitettävä harjoittelemaan samaan 
paikkaan. Muuten meidät hukka perii.

– Suomessa on pakko ajaa parhaiden krekon painijoiden har-
joittelua siihen suuntaan, että parhaat kaverit treenaavat samassa 
paikassa. Tässä lajissa huippuja on kuitenkin niin vähän, että muul-
la tavalla emme saa edustuspainijoidemme päivittäisharjoittelua 
tarpeeksi laadukkaaksi, Juha Lappalainen painottaa.

Keskittäminen on pakko
Kansainvälinen kilpailu painin arvokisamitaleista ei ainakaan ole 
laantumassa. Kymmenissä maissa painin olympiamitali on väylä, 
jonka päässä voi odottaa turvattu tulevaisuus itselle ja koko per-
heelle.

– Keskittäminen on ainoa vaihtoehto, jolla pysymme kansain-
välisessä kilpailussa mukana. Asiasta on puhuttu aikaisemminkin, 
mutta toteuttamisessa olemme olleet liian lepsuja. Toinen vaih-
toehto on tietenkin pyöriä noissa ulkomaan leirikuvioissa entistä 
enemmän mukana, mutta siinä on paljon kyse siitä, minkä verran 
rahaa on käytössä, Lappalainen pohtii. 

Virallisia päätöksiä keskittämisestä ei ole tehty, mutta asiasta on 
puhuttu muun muassa kesäkuussa valmennusvaliokunnan kesä-
seminaarissa. Tekoja tarvitaan, vaikka rutinaakin on taatusti tulossa. 
Paljon on kuitenkin vielä avoinna olevia asioita.

– Edustusmiesten paikka on jossain Pohjanmaalla. Pääkaupunki-
seutu ja muutamat muut paikat voivat toimia nuorempien urheili-
joiden keskuksina. Pääkaupunkiseutua puoltaa erityisesti armeijan 
Urheilukoulun oleminen täällä, Juha Lappalainen arvioi.

Rio oli pettymys
Juha Lappalainen ei kiellä sitä, että Rion olympialaiset olivat suo-
malaiselle painille pettymys. Kesän mittaan saatiin jatkuvasti vies-
tiä paremmasta, mutta lopputulos ei ollut toivottu.
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Petra Olli otti ensimmäinen suomalaisen otteluvoiton olympiamatolta 
sitten vuoden 2004. Yhdellä voitolla ei kuitenkaan mitaliotteluihin noustu. 

Täydellä sydämellä valmennettaviensa 
otteluissa elävä Ahto Raska ei ole vielä 
hoksannut, mitä olisi voinut tehdä valmen-
nettavansa Petra Ollin kanssa toisin valmis-
tautumisessa Rion olympialaisiin. Raskan 
muut valmennettavat Viron Epp Mäe ja 
Latvian Anastasia Grigorieva jäivät niin 
ikään mitalien ulkopuolella.

– Tässä on tyhjä olo. Pitää vain ajatella, 
että huominen on parempi. Meidän ryh-
män kaikki tytöt olivat fyysisesti mahtavas-
sa kunnossa. Tuskin kisoihin valmistautu-
misessa olisi voitu tehdä mitään paremmin. 
Se pettymys oli valtava, Raska pohtii.

– Kaikkien kohdalla pienet virheet rat-
kaisivat. Olympialaiset ovat niin erilaiset 
kisat, ei voi tehdä virheitä. Jos viime viikolla 
olisi ollut EM-kisat, niin kaikki tytöt olisivat 
olleet mitaleilla, Ahto aprikoi Suomeen pa-
lattuaan. 

Tulevaisuus on monin tavoin avoinna. 
Olympiavalmentajapesti on katkolla kaikki-
en muiden valmentajasopimusten tapaan. 

– Kaikki on avoinna. Pitää miettiä asioita. 
Vielä en ole puhunut tyttöjen kanssa miten 
jatkamme. Jotain uutta pitää joka tapauk-
sessa ryhmän harjoitteluun tuoda. Vaikka 
menestystäkin olisi tullut, niin muutoksia 

olisi pitänyt tehdä. Ei voi tehdä aina asioita 
samalla tavalla, vaan muutokset ovat tar-
peen, valmentaja pohtii. 

Seuraava kisareissu on jo miehellä tie-
dossa, vaikka naiset jäävätkin toviksi kisa-
tauolle ja lomalle. Georgia kutsuu syyskuun 
puolivälissä.

– Kadettien MM-kisoihin lähdetään Vai-
nionpään Tarun kanssa. Kun ei-olympia-
sarjojen MM-kisoihin emme lähde, niin 
tässä naisten kanssa tuleekin pidempi 
tauko. Toisaalta ehdin tehdä nyt paneutua 
nuorempien tyttöjen harjoitteluun, Raska 
toteaa. 

Pettynyt Ahto Raska:

HUOMINEN ON PAREMPI
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Olympiakomitean lajiryhmävastaava Pasi 
Sarkkinen palasi kallella kypärin Riosta, 
vaikka mies vastaa myös nyrkkeilystä, josta 
Suomen ainoa mitali irtosi. Kolme edusta-
jaa molskilla ja yksi otteluvoitto ei ollut sitä 
mitä etukäteen painijoilta odotettiin. 

– Suomalaisella painilla on tässä syksyn 
aikana itsetutkiskelun paikka. Vaikka nyt 
tuli ensimmäinen otteluvoitto ja ensim-
mäiset pisteet sitten vuoden 2004 olym-
pialaisten jälkeen, niin kyllähän kilpailujen 
loppusaldo painin osalta oli pettymys. Ei 
sitä voi kiistää, Sarkkinen myöntää. 

Muutama päivä kisojen päättymisen jäl-
keen Suomen Olympiakomitean kamppai-
lulajien vastaavalla on enemmän mielessä 
kysymyksiä, kuin vastauksia. 

– Valmentajat käyvät ja ovat jo käy-
neet urheilijoiden kanssa kriittisesti läpi 
tapahtumat. Olympiakomitean suuntaan 
odotamme liitosta tiukkaa ja rehellistä 
raporttia siitä, miksi näin kävi. Kisajärjes-
telyn taso ei tietenkään ollut sitä, mitä 
jossain aiemmissa kisoissa, mutta ei nii-
hin voi vedota. Alkuun kuljetukset vä-
hän tökkivät, mutta sekin tilanne parani 
jatkossa. Jos on kierretty Uzbekistanit ja 
Mongoliat, niin ei menestyminen Rios-
sakaan voinut jäädä olosuhteista kiinni, 
Sarkkinen arvioi. 

Armotonta menoa
Molskin reunalla tiiviisti kisoja seurannut 
Pasi Sarkkinen korostaa, etteivät olympia-
laiset ole mitkä tahansa kisat. Ainoallekaan 
painijalle kilpailut eivät ole välikisat, vaan 
niihin panostetaan.

– Se pitää kaikkien muistaa, että olym-
pialaiset eivät ole sellaiset kisat, joihin vain 
mennään ja otetaan se mitali. Näissä kisois-
sa kaikki haluavat menestyä ja ovat teh-
neet aivan kaikkensa menestyksen eteen, 
Sarkkinen muistuttaa. 

– Ruotsi piti isot juhlat vuoden 2001 MM-
paineissa, kun tuli tieto naispaini tulosta 
olympiaohjelmaan. He kehuivat saavansa 
jatkossa 2–3 painimitalia lisää naisista joka 
kisoista. Tosiasia kuitenkin on, että vasta nyt 
vuonna 2016 he saivat ensimmäiset mita-
linsa naispainista, Pasi Sarkkinen jatkaa.

OK:n Pasi Sarkkinen:

PAINILLA ON  
ITSETUTKISKELUN PAIKKA

Olympiakomitean Pasi 
Sarkkinen väläyttelee 
vihreää valoa myös sille 
mahdollisuudelle, että yksi 
kreikkalais-roomalaisen 
painin nuorten 
olympiavalmentajista 
tulisi ulkomailta. Kaikki 
vaihtoehdot on  
katsottava tarkkaan  
läpi. 

Valmentajasopimukset 
katkolla
Tulevat kuukaudet ovat vilkasta aikaa val-
mentajien pestuumarkkinoilla. Olympiako-
mitean ja Painiliiton osin rahoittamat nuor-
ten olympiavalmentajapestit ovat katkolla. 
Myös painin päävalmentaja Juha Lappalai-
sen sopimus päättyy vuoden lopussa. 

– Ihan muutamaa poikkeusta lukuun ot-
tamatta kaikkien kamppailulajien nuorten 
olympia-valmentajasopimukset päättyvät 
tähän vuoteen. OK:n Antti Paananen ky-
seli keväällä Painiliitolta haluja lähteä te-
kemään uusia sopimuksia jo silloin, mutta 
liiton kanta tuolloin oli, että kaikki sopi-
mukset katsotaan Rion jälkeen. 

Tulevaisuuden valmentajalinjauksia on 
pohdittu Painiliiton valmennusvaliokun-
nan toimesta kesäseminaarissa. Siellä oli 
myös Pasi Sarkkinen läsnä. 

– Meidän on saatava päivittäisharjoit-
telua entistä laadukkaammaksi. Eikä se 
onnistu millään muulla tavalla, kuin että 

parhaat painijamme harjoittelevat keske-
nään. Se on iso asia, miten saamme entistä 
enemmän irti meidän resursseista, Sarkki-
nen painottaa.

– Pikkiksellä ja Myhillä on ollut oma visio 
siitä, miten kreikkalais-roomalaista painia-
mme viedään eteenpäin. Nuoret paini-
jamme ovat omaksuneet sen konkareita 
paremmin, mutta he eivät vielä ehtineet 
näihin kisoihin, Pasi Sarkkinen jatkaa. 

Painipiireissä on noussut aina väliin aja-
tus ulkomaalaisesta valmentajasta myös 
kreikkalais-roomalaisen painin parissa 
vaikkapa nuorten olympiavalmentajana. 
Vapaan puolella kokemuksia ulkomaalai-
sista on Ahto Raskan ja Gergo Wöllerin 
kautta.

– Ei se poissuljettu vaihtoehto ole. Tässä 
tilanteessa meidän on painissa harkittava 
kaikkia hyviä vaihtoehtoja, Pasi Sarkkinen 
painottaa.
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Viime lokakuussa Tanskaan painin seuraval-
mentajaksi lähtenyt Mikael Lindgren on 
tehnyt pitkän jatkosopimuksen BK Throttin 
kanssa. Sopimuksen myötä Lindgren jatkaa 
valmennushommia Århusissa aina vuo-
teen 2020 saakka. 

– Ennen kesälomaa seura halusi teh-
dä jatkosopimuksen. Olen viihtynyt täällä 
erinomaisesti ja saan tehdä sitä työtä, jota 
osaan ja josta pidän. Päätös jatkosta oli 
helppo, Mikke kertoo. 

Helppoa ei sen sijaan ollut perheen 
muutto Tanskaan. Pakettiautolla kesti 
muuttokuormaa hurruutella 21 tuntia halki 
Ruotsin. Ja paluumatkalla Ari Tervosella oli 
mennyt vielä neljä tuntia kauemmin. 

– Vaimo ja meidän nuorin tyttö muutti-
vat tänne myös. Tytön koulu kestää ainakin 
kolme vuotta, joten siinä mielessä pitkä so-
pimus oli paikallaan., Lindgren toteaa. 

Lupaavia junnuja
Lindgrenin luotsaama BK Thrott oli viime 
talvena Tanskan ykkönen juniorien mesta-

ruuskilpailuissa. Valmentaja on tyytyväinen 
ryhmäänsä, jonka ehdoton ykkösnimi on 
olympialaisiin Tanskan väreissä yrittänyt 
Tobias Fonnesbak.

– Meillä on kokonaisuutena aika nuori, 
mutta innokas porukka. Kokenutta kaartia 
edustaa Tobias Fonnesbak, joka vaihtaa nyt 
66 kilon sarjaan. Porukka on siinä mieles-
sä kooltaan hyvä, että kaikki pystyy paini-
maan kaikkien kanssa. Ainoastaan yksi 85 
kilon kaveri on porukassa. 

– Viime kaudella tuli aika paljon uusia 
asioita pojille ja minulle. Mutta nyt on taas 
vuosi treenattu ja tämä syksy on alkanut 
hyvin, Lindgren miettii. 

Sparreille paikkoja
Tanskalainen urheiluelämä on miestä miel-
lyttänyt. Tanskan lippua on salkoon nostet-
tu olympiamitalien johdosta ja käsipallo-
kultaakin juhlittu.

– Asiat tuntuvat täällä olevan kunnos-
sa. Seura täyttää pian sata vuotta ja rahaa 
tuntuu olevan toimintaan. Kun sparreja on 

tarvittu, niin niitä on hommattu tänne Puo-
lasta, Ruotsista ja Saksasta, Lindgren kertoo. 

 Oulun Pyrintöä edustava Antti Lindgren 
on matkannut myös harjoittelemaan pysy-
vämmin Århusiin. Muillekin suomalaisille 
ovet ovat avoinna, jos vain treeni-intoa 
löytyy. Yliopistokaupunkina Århus tarjoaa 
myös monipuoliset opiskelumahdollisuu-
det. 

– Jos joku 66 kilon sarjan tai 85–100 kilon 
sarjan kaveri haluaa tänne tulla Suomesta 
kokeilemaan lyhemmäksi ajaksi sparrarina 
tai pidemmäksi aikaa opiskelemaan, niin ei 
muuta kuin ottaa reilusti minuun yhteyttä. 
Seura kyllä hommaa asunnot ja korvaa kus-
tannuksia, Mikael Lindgren kannustaa. 

LINDGRENILLE NELJÄN 
VUODEN JATKOSOPIMUS

Suomen entinen päävalmentaja 
ja pitkään seuravalmentajana 
Oulun Pyrinnössä toiminut 
Mikael Lindgren viihtyy näillä 
näkymin Tanskassa vuoteen 
2020 saakka.



Ville Pasanen on ottanut vastuun 
Kuortaneen urheilulukion painijoiden 
päivittäisvalmennuksesta poikien osalta. Taru 
Vainionpää puolestaan aloitti urheilulukion.



Kuortaneen urheilulukion painitiimissä 
ovat syksyn tullen puhaltaneet uudet tuu-
let. Pitkään lukiolaisten valmentamisesta 
vastannut Juha Virtanen siirtyi lukion reh-
toriksi ja valmennusvastuun poikien osalta 
otti vastaan Ville Pasanen.

– Kuortaneella opiskelevat pojat ovat 
minun vastuulla. Lisäksi tyttöjen osalta 
teen yhteistyötä Ahto Raskan kanssa.

Ville Pasanen tavoitteli vielä vuosi sitten 
tosimielellä edustuspaikkaa 59 kilon sar-
jaan. Nyt kilpaileminen on saanut jäädä ja 
edessä on uudet haasteet. 

– 26 vuotta olen painin parissa ollut. 
Urheilijan ura on minun osalta nyt takana 
ja uusi ura on edessä. Syyskuussa lähden 
opiskelemaan työn ohessa huippu-urhei-
lijan valmentajatutkintoa, Pasanen kertoo.

– Virtasen Juhan valmennuksessa olen 
ollut 15 vuotta ja tuona aikana olen päässyt 
näkemään valmennustouhua hyvin moni-
puolisesti. Kun paikkaa minulle tarjottiin, 
niin kauaa ei tarvinnut asiaa märehtiä. Se 
oli äkkiä selvä asia, että tähän haasteeseen 
tartun, Pasanen kertoo. 

Vahva ryhmä
Kuortaneen painiryhmä vahvistui merkittä-
västi kevään yhteishaun myötä. Seinäjoelta 
lukioon saapuivat Erik Leikkari ja Jussi Au-
tio. Samoin vahvuuteen liittyivät Lapin Lu-
kon Elias Salmela ja Kajaanin Juntan Milad 

Gardniya. Tyttöjen ryhmään liittyi mukaan 
lukion aloittanut Taru Vainionpää. 

– Uusien painijoiden lisäksi lukiossa jat-
kavat vielä Ilmari Putula, Markus Ahtiai-
nen ja Annimari Aho. Kun tuohon rinkiin 
tulee vielä liikunnanohjaajaopinnot aloitta-
va Lauri Mähönen, niin koossa on hyvä rin-
ki. Ja näiden nuorten lisäksi on vielä Ahton 
naisporukka, Pasanen ynnäilee.

 Aiemmin Ville työskenteli urheiluopis-
ton palkkalistoilla. Jo tuolloin hän tuurasi 
tarvittaessa valmennushommissa varsinai-
sia vastuuvalmentajia. Entisten kokemus-
ten perusteella yhteistyö tulee pelaamaan. 

– Oikein tässä odottelee niitä käsipaineja 
Ahton kanssa sillä aikaa, kun alkuverryttely 
on menossa, mies naurahtaa. 

 Kahden painimuodon yhdistäminen 
samoihin treeniaikoihin ei aiheuta Pasasen 
kokemusten mukaan mitään ongelmia. 

– Meillä on täällä kaksi mattoa käytös-
sä. Alku- ja loppuverryttelyt vedetään 
yhdessä. Kun paikalla on kaksi valmen-
tajaa, niin voidaan helposti jakautua 
painimaan kahdelle matolle. Toisella 
väännetään krekoa ja toisella vapaata, 
valmentaja toteaa.

– Ja pitää muistaa, että krekon liikkeet 
toimivat myös vapaassa. Petra on tuossa 
rullaillut pari mestaruutta. Kun yhdessä 
mietitään asioita, niin lopputuloksesta tu-
lee loistava, vinkkaa Ville.

VILLE PASASEN 
UUDET HAASTEET

Kuortaneen nuorille uusi valmentaja
Yläkoululeiritys käyntiin 
Uutta säpinää Kuortaneen talveen 
tuo painissakin käynnistyvä yläkoulu-
leiritys. Sunnuntai-illasta perjantaihin 
kestävillä leireillä yläkouluikäiset pai-
nijat pääsevät treenaamaan ammat-
timaisesti ja samalla hoitamaan myös 
kouluvelvoitteet. 

– Talven aikana on kolme yläkoulu-
leiriviikkoa. Tähän mennessä ilmoittau-
tuneita on jo 20, joista kolme tyttöä. 
Yläkoululeiritys on monelle nuorelle 
hyvä paikka kokeilla ammattimaista 
harjoittelua ja nähdä, olisiko Kuortane 
sopiva opiskelupaikka jatkossa. Ilmoit-
tautuneiden perusteella alku näyttää 
kyllä hyvältä, Ville Pasanen myhäilee. 

Yläkoululeiriläisten asuminen ja har-
joittelu tapahtuu urheiluopistolla. Val-
mennuksesta vastaavat urheilulukion 
ja valmennuskeskuksen ammattival-
mentajat, kun taas päivittäisen ope-
tustuokion valvonnasta ja opetuksesta 
vastaa Kuortaneen yläkoulun opettaja.

Kuortaneella yläkoululeirejä on jo 
ollut tarjolla yleisurheilussa ja keilailus-
sa. Vuokatin suunnalla vastaavia leirejä 
on pyöritetty jo useamman vuoden 
ajan pesäpallossa ja talvilajeissa.

Kuortane Olympic Training Center tarjoaa upeat puitteet painiharjoittelulle. 
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Toni Ojalalle päättynyt kesä oli muutosten 
aikaa. Kesän aikana vaihtui niin painiseura 
kuin sarjakin. Toki suveen muutakin mahtui.

– Tässä on treenailtu kesä. Ja yhdet ki-
satkin siellä oli, jotka tosin menivät ihan 
perseelleen, tokaisee Toni suorasukaiseen 
tyyliinsä turhia kiertelemättä. 

Kisat olivat juniorien EM-painit Romanian 
Bukarestissa, jossa matka kohti mitaliotte-
luja tyssäsi alkuunsa. Tuttu vastustaja, Viron 
Denis Bolunov yllätti Ojalan pistein 4–2.

– Olen voittanut kaverin varmaan viisi 
kertaa ja nyt jäädyin ihan täysin. Painista ei 
vain tullut yhtäkkiä yhtään mitään. Paineet 
voittaa olivat liian kovat, pohtii Ojala ottelua 
pari kuukautta kisojen jälkeen. 

Painoa lisää
Bukarestissa sarjana oli vielä 66 kiloa. Enää 
nuorukainen ei aio siihen sarjaan paino-
jaan vetää. 

– Minä olen aika iso 66 kilon sarjaan ja ve-
dot rupesivat olemaan liian kovat. Tarkoitus 
on ensi keväänä hakea junnujen edustus-
kisapaikka 74 kilon sarjasta. Syksyn aikana 
miesten kisoissa on 71-kiloisten sarjoja pa-
rin kilon ylipainolla ja noissa on hyvä totut-
tautua uuteen painoluokkaan, Ojala pohtii. 

Suomella on ollut monta lupaavaa junio-
ria juuri 66 kilon sarjassa. Sarjavaihtoa pohti-
essaan Toni jutteli asiasta myös pahimman 
kilpakumppaninsa kanssa. 

– Juteltiin Lipastinkin kanssa sarjanvaih-
doksesta. Kun minä olen isompi, niin sovit-
tiin, että minä vaihdan ensin. 

Uusi seura
Sarjan lisäksi kesän aikana vaihtui myös seu-
ra. Järvenpään Voimailijoita aiemmin edus-
tanut Aki Tarinon luotsaama treeniporukka 
vaihtoi alkukesästä Elias Kuosmasta lukuun 
ottamatta Helsingin Hakaan. Ja Eliaskin on 
tulossa samaan seuraan, kunhan Painiliiton 
päättävät elimet kesän jäljiltä kokoontuvat. 

– Nyt olen käynyt Härkäsen Arin vetä-
missä Uudenmaan aluetreeneissä. Urheilu-
koulun jätkät ovat käyneet myös siellä, joten 
ihan hyvä porukka siellä on. Kunhan tree-
nivuorot Helsingissä selviää, niin sitten var-
maan alamme 1–2 kertaa viikossa käymään 
myös Hakan treeneissä, Ojala paljastaa. 

 Seurasiirron takana olivat ennen muuta 
taloudelliset syyt. Kun vanha seura ei enää 
pystynyt riittävästi ryhmää tukemaan, niin 
leveämpiä hartioita oli haettava muualta. Ja 
oli seuran tuki mikä tahansa, niin aina palaa 

Toni Ojala 

VAIHTOI SARJAA JA SEURAA

painijan ja hänen perheensä rahaa harjoit-
teluun.

– Onneksi olen kadettimitalien myötä 
saanut pari sponsoria, jotka helpottavat ti-
lannetta. Koskaan en ole kuitenkaan uskal-
tanut vanhemmilta kysyä, paljonko tähän 
painiin on rahaa uponnut. 

Vuosi 2017 on Toni Ojalalle suurten muu-
tosten vuosi. Uudet seuraverkkarit tulivat jo, 

mutta muutoksia ja suuria tavoitteita riittää. 
– Huhtikuussa olen menossa Urheilukou-

luun varusmiespalvelusta suorittamaan. Ja 
elokuussa on sitten Tampereella minun vii-
meiset juniorien MM-kisat. Sinne tähdätään 
tosissaan, nuorukainen lupaa. 

Teksti: Pekka Moliis
Kuva: Helsingin Haka
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SEINÄJOKI KUTSUU 
MM-MOLSKILLE

Veteraanien vuoro astua matolle
Veteraanien kreikkalais-roomalaisen painin 
MM-kisat väännetään Seinäjoen urheiluta-
lolla. Tätä juttua kirjoitettaessa viimeisiä il-
moittautumisia vielä odotellaan, mutta kai-
kesta päätellen tulossa on kunnon kekkerit. 

Syyskuun 23.–25. päivä käytäviin kisoihin 
on ilmoittautunut pitkästi yli kolmesataa 
painijaa. 

– 296 ulkomaalaista on listoilla tällä het-
kellä. Näistä 70 on iranilaisia, joiden nimistä 
ei vielä tässä vaiheessa ole mitään tietoa. 
Lisäksi ulkomailta saapuu valmentajia ja 
muuta porukkaa noin kolmisenkymmentä 
joukkueiden mukana., kisojen pääsihteeri-
nä toimiva Hannu Pärkkä arvioi.

Edellisen kerran Seinäjoella painittiin ve-
teraanien MM-kisojen merkeissä vuonna 
2004. 12 vuoden takaisia osanottajamääriä 
ollaan tällä kertaa selvästi edellä.

– Silloin MM-kisoissa veteraanipaini-
joita oli 256. Ja tällä hetkellä listoilta vielä 

puuttuu aiemmin kisoissa olleista azerit, 
tšekit ja muutama muukin maa. Ateenassa 
oli viime vuonna 416 painijaa kreikkalais-
roomalaisessa, mutta kun siellä oli myös 
vapaapaini, niin osa painijoista tuli kisoihin 
vapaan takia, mutta otteli myös krekossa, 
Pärkkä ynnäilee.

Ja kotimaiset veteraanit ovat ottaneet 
kisat hyvin vastaan. Monen konkarin tree-
nitrikoot on kaivattu esiin, kun kisareissulle 
Pohjanmaalle suunnataan. 

– Suomalaisia on tulossa kisoihin neli-
senkymmentä. Sieltä muutama aiemmin 
ilmoittautuneista jää pois, joten määrä on 
kotimaisten osalta aika tarkkaan 40, Hannu 
Pärkkä arvioi. 

Kisatuotto painiseuroille
Kisojen vastuullinen järjestäjä on Seinäjoen 
Painimiehet. SPM ja Etelä-pohjanmaan pai-
ni ry jakavat kisojen tuoton puoliksi. EP:n 

paini ry jakaa omaa tuottoa alueen pai-
niseuroille tehtyjen työtuntien perusteella. 
Painimiesten saama osuus kisojen voitosta 
pannaan painitoiminnan pyörittämisen tu-
levina vuosina. 

– Kisojen tuotto on meidän seuralle erit-
täin tärkeä pesämuna tulevaisuutta varten. 
Niiden rahojen avulla pystymme viemään 
seuran painijoita eteenpäin. Rahareikiä on 
tässä hommassa aina, Painimiesten pu-
heenjohtaja Martti Hallasuo painottaa. 

 Veteraanikisojen kaltaiset tapahtumat 
ovat Hallasuon mielestä mielekkäitä järjes-
täjän vinkkelistä. Painin arvokisojen järjes-
täjämaksut ovat olleet melkoisessa nou-
sukierteessä, mutta veteraaneihin saakka 
ilmiö ei ole vielä levinnyt.

– Veteraanikisojen järjestäminen on siinä 
suhteessa taloudellisesti kevyempää, että näi-
den järjestäjämaksut ovat vielä pieniä moniin 
muihin kisoihin verrattuna, Hallasuo jatkaa.

Jani Ala-Luhtalaa kuvassa 
riepotteleva Sami Ilvesoksa on yksi 
kotiyleisön suosikeista Seinäjoen 
veteraanien MM-kisoissa. 
(Kuva: Jarno Pellinen)
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Vahva käsipaini on se ase, johon kansan-
edustaja Kari Kulmala (ps.) luottaa Seinä-
joella väännettävissä veteraanien MM-pai-
neissa. Kulmala on ilmoittautunut mukaan 
D-ikäluokan 85 kilon sarjaan. 

– Kädet ovat aika hyvässä kunnossa. Vii-
meiset kaksi vuotta on ollut hiljaisempaa 
painiharjoittelun suhteen, kun täällä Joen-
suun suunnalla ei ole ollut oikein treenika-
veria. Käsipainia lähinnä on tullut otettua 
painihommista. Muuten olen kyllä pitänyt 
kuntoa yllä ja olen hyvässä kunnossa, Kul-
mala vakuuttaa. 

Vuonna 1965 syntynyt Kari Kulmala on 
aloittanut painihommat alle 10-vuotiaana 
Ylistarossa. Sen jälkeen seuroina ovat olleet 
Lapuan Virkiä, Kyrön Voima ja viimeiset pari-
kymmentä vuotta Joensuun Voimailukerho. 

– Innostuin lähtemään kisoihin, kun 
nämä ovat kotikisat. Olen painihommat 

aloittanut Ylistarossa ja kun se on nykyään 
osa Seinäjokea, niin siinä tavallaan ympyrä 
sulkeutuu, Kulmala toteaa.

Poliisina ennen kansanedustajauraan-
sa työskennellyt Kari on intohimoinen 
kuntourheiluja, joka on kilpailut urheilun 
ohessa myös karaokessa ja pilkkimisessä. 
Painissa mies väänsi 20 vuotta sitten polii-
sien EM-kilpailuissa Prahassa vapaapainissa 
neljänneksi ja krekossa tuli kuudes sija. Po-
liisien Suomen mestaruuksia tilillä on seit-
semästä eri lajista. 

Eduskuntaan Kari Kulmala valittiin viime 
eduskuntavaaleissa Savo-Karjalan vaalipii-
ristä 5188 äänellä. 

– Eduskunnassa en ole vielä kertonut 
kenellekään, että lähden MM-paineihin 
vääntämään. Jos tätä kautta voin vähän pi-
tää painia esillä ja tehdä lajille PR-työtä, niin 
hyvä homma, Kulmala pohtii.

Oma tavoitekin on kisojen suhteen sel-
villä. 

– Silloin olen saavuttanut tavoitteeni, jos 
ei hävetä tulla matolta pois. Tiedän saleilla 
olevan paljon hyväkuntoista porukkaa, joka 
aivan hyvin voisi kisoihin lähteä. Ei muuta 
kuin mukaan vaan, Kari Kulmala kannustaa. 

Kuva: Eduskunta

KISA-AIKATAULU SEINÄJOKI

Kansanedustaja luottaa vahvaan käsipainiin

 Taloudellisen tuloksen rinnalle löytyy 
toinen lähes yhtä merkittävä asia. Kisajär-
jestämiseen liittyvän hiljaisen tiedon on 
siirryttävä seuraavalle sukupolvelle.

– Nämä kisat ovat tärkeitä myös siinä, 
että pystymme siirtämään seuran sisällä 
olevaa vaativien kilpailujen järjestämiseen 
liittyvää tietotaitoa eteenpäin. On erittäin 
tärkeää saada siirrettyä se kisajärjestäjäko-
kemus uusille toimijoille. Silloin pystymme 
taas tulevaisuudessa isompia kilpailuja ha-
kemaan, Martti Hallasuo painottaa.

Kaupunki täynnä
Seinäjoen MM-viikonvaihteessa Seinäjoel-
la tapahtuu paljon muutakin ja tämä voi 
näkyä mattimyöhäisten hommatessa ma-
joitusta.

– Majoitustilanne on tiukka. Täällä on 
muutakin tapahtumaa yhtä aikaa, joten 
hirveästi ei kaupungista vapaita huonei-
ta löydy. Aina kannattaa kuitenkin kysellä, 
pääsihteeri Hannu Pärkkä huomauttaa.

 Kisapaikkana toimii Urheilutalo, jonka 
kattolamppuja ovat vuosien saatossa kat-
sellut useampi painija. Ja todennäköisesti 
Suomen joukkueen valmentajaksi nimetty 
nelikko paikalle löytää, sillä herrat ovat siel-
lä ennenkin käyneet. 

– Urheilutalolle tulee kolme mattoa, 
joilla painitaan perjantaista sunnuntaihin. 
Sunnuntaina ovat matolla nuorimmat ja 
vanhimmat ikäluokat. Perjantaina ja lauan-
taina painitaan sitten muut ikäluokat. Siitä 
on lähdetty, että varsinaisina valmentajina 
toimivat Seppo Yli-Hannuksela, Arto Sa-
volainen, Tapio Sipilä ja Toivo Sillanpää, 
Pärkkä kertoo. 

Perjantai 23.9.
klo 10–14.30 Alkuottelut ja keräilyt C ja D
klo 18–20 C ja D finaalit

Lauantai 24.9.
klo 10–14.30 Alkuottelut ja 
 keräilyt B ja E
klo 18–20 B ja E finaalit

Sunnuntai 25.9.
klo 10–14.30 Alkuottelut ja keräilyt A, F, G

klo 18–20 A, F ja G finaalit

Ikäluokkajako
A – 1976–1981 
B – 1971–1975
C – 1966–1970
D – 1961–1965
E – 1956–1960
F – 1951–1955
G – 1946–1950

Entä tuottavatko ne kisat?
– Pakko tuottaa, sitä varten tässä töitä 

tehdään. Tilanne näyttää tällä hetkellä hy-
vältä. Meiltä on jäänyt jotain kustannus-
eriä vuoteen 2004 verrattuna pois, mutta 
vastaavasti UWW:lta on tulossa enemmän 

väkeä. Pääasiallinen tulonlähde on paini-
joiden maksamat kisamaksut. Myös ope-
tusministeriön, Seinäjoen kaupungin ja 
muiden yhteistyökumppaneiden tuki on 
talouden kannalta tärkeä asia, kilpailujen 
pääsihteeri Hannu Pärkkä vakuuttaa. 

Ei ihan kylmiltään molskille. Kesän aikana veteraanipainijat ovat leireilleet Tampereella. 
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Veteraanien MM-kisoissa suomalaispaini-
joita kisamolskille tulee nousemaan neli-
senkymmentä. Mukana on kirjava joukko 
entisiä maajoukkuepainijoita, veteraaniki-
sojen konkareita, omaksi ilokseen kuntoile-
via ja poikasarjojen lupauksia. 

Vanhimmassa ikäluokassa (G 66–70 
vuotta) suomalaisia edustavat Kauhajoen 
Karhun Jaakko Harja ja Vantaan Sammon 
Veikko Timo. Timo on veteraanikisojen 
konkari ja hän oli mukana jo ensimmäi-
sessä kreikkalais-roomalaisen painin ve-
teraanien MM-kisoissa, jotka väännettiin 
vuonna 1998 Venäjän Permissä. Mies on 
tuttu näky veteraanikisojen palkintopallilla 
ja viime vuonna Ateenan kisoista hän nap-
pasi hopeaa krekosta ja vapaasta pronssia. 

Pykälää nuoremmista löytyy niin ikään 
kokenut veteraanikisakävijä. Martti Mäki-
Hakola oli Permin MM-kisoissa mukana ja 
on nyt jälleen pienen tauon jälkeen palan-
nut kisamolskille. Övermarkin veljessarjaa 
edustaa ainakin tanssitouhuissa kuntoaan 
ylläpitänyt Matti Övermark.

Vanhassa kuosissa
Jostain syystä monen veteraanin sarja 
nousee vuosien saatossa. Vieskan Voiman 
Jarmo Niskakankaalla näin ei ole käynyt. 
Alle 60 vuoden ikäluokassa vääntävä kak-
sinkertainen veteraanien maailman mesta-
ri kuitenkin tunnustaa ikävuosien näkyvän. 

– Palautuminen on hitaampaa kuin nuore-
na. Ja kipeitä paikkoja aamusella enemmän, 
naureskeli Niskakangas kesällä vanhojen kes-
kipohjalaispainijoiden kokoontumisajossa.

E-ikäluokassa on myös kolme muuta 
kotimaista. Hannu Kumpulainen on vaki-
okamaa veteraanikisoissa ja kotimolskilla 
painiva Harri Niemi oli mukana ainakin 
Kouvolan veteraanikisoissa vuonna 2010. 
Mielenkiintoista on myös nähdä, vieläkö 
Oulun Pyrinnön Ahti Kettusen niskalenkki 
tekee tuhojaan vanhaan malliin. Lantion 
liike voi tosin olla aiempaa hitaampaa, sillä 
sarjan perusteella painoa on tullut lisää sel-
laiset 25 kiloa sitten nuoruusvuosien. 

Viidenkympin villitystä
Kasvua on tapahtunut merkittävästi myös 
Kotkan Painimiesten Jarmo Söderholmin 
kohdalla. 53 vuotiaana Söder vääntää nyt 85 
kilon sarjassa, kun Tampereen vuoden 1980 
poikien krekon SM-hopea irtosi 48-kiloisista. 

Vähän päälle viisikymppisten 97 kilon 
sarja on kerännyt eniten suomalaisia. Mu-
hoksen Voiton kaksikko Toni Hannula ja 
Matti Moisala väänsivät Suomen mesta-
reiksi vuonna 1978 poikien kreikkalais-roo-
malaisessa painissa. Vuoden 1984 olym-
pialaisissa Suomea edustanut Hannula on 
myös veteraanien maailman mestari viime 
vuodelta.

Samaa ikäluokkaa on myös HPM:n Jorma 
Niemi, joka on kisaillut säännöllisesti poliisi-
en kisoissa niin painissa kuin soudussa. 

Himpun alle 50-vuotiaissa eli 1966–1970 
syntyneiden ikäluokassa paluun kisamols-
keille tekee YTK:n Terho Kettunen. Vete-
raanimestaruuksia on plakkarissa useampi, 
joten Vantaan teräsniska tietää mihin pään-
sä työntää. 

– Kuntoa olen kyllä pitänyt yllä, mutta en 
ole painia treenannut takavuosien malliin. 
Ei sitä enää kroppa kestä. Mutta tosissaan 
sinne molskille mennään, kun trikoot pääl-
le laitetaan, Kettunen vakuuttaa.

KOTIMOLSKILTA
 HAETAAN MENESTYSTÄ

Konstit on monet treenatessa. Veteraanipainijan harjoitteluohjelma on monipuolinen. 
Vuoden 1984 olympiaedustaja Toni Hannula vauhdissa. 

SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI 3 / 201614



Suomalaiset MM-molskilla
A 1981–1976 syntyneet,  
35–40 vuotta
63 kg Marko Uusikangas-76 EPM
69 kg Raimo Lehto -76 VUV
76 kg Mika Vilppunen -76 HI
76 kg Antti Rasinkangas-81 MuVo
85 kg Jani Lauttanen-76 JPI
85 kg Veli-Pekka Pihlajamäki -81 LaLu
97 kg Markus Koivisto-79 NJ
130 kg Sami Ilvesoksa-77 NJ

B 1975–1971 syntyneet,  
41–45 vuotta
58 kg Tero Katajisto-71 IK
69 kg Matti Oivio-73 Koovee
69 kg Mika Paananen-71 ViVo
76 kg Jani Ala-Luhtala-74 LaihLu
76 kg Toni Kröger-74 KPM
76 kg Tero Lipsonen-75 HPM
76 kg Sohrab Golbakhi-72 HeTa
85 kg Juha Pajunen-73 PYRY
97 kg Jarno Kuusela-75 HPM

C 1970–1966 syntyneet, 
46–50 vuotta
58 kg Rainer Kettunen-69 LaLu
63 kg Terho Kettunen-67 YTK
69 kg Petri Kaunisto-66 AuPS
69 kg Kimmo Tolsa-66 KPM
85 kg Jukka Lehtinen-69 KankU
97 kg Jussi Ketonen-67 IK
130 kg Ari Vatja-70 EPM

 D 1965–1961 syntyneet, 
51–55 vuotta
69 kg Arto Haukijärvi-62 SparSi
85 kg Jarmo Söderholm-63 KPM
85 kg Kari Kulmala-65 JVK
97 kg Toni Hannula-62 MuVo
97 kg Jorma Niemi-62 HPM
97 kg Pertti Kaisalmi-65 TWM
97 kg Matti Moisala-62 MuVo
97 kg Jukka Viitanen-64 KI
130 kg Juha Mikkonen-63 AU
 

E 1960–1956 syntyneet, 
56–60 vuotta
58 kg Jarmo Niskakangas-58 ViVo
58 kg Hannu Kumpulainen-58 KKV
97 kg Ahti Kettunen-60 OP
130 kg Harri Niemi-58 SPM

F 1955–1951 syntyneet, 
61–65 vuotta
76 kg Matti Övermark-52 LaVe
97 kg Martti Mäki-Hakola-53 UU

G 1950–1946 syntyneet, 
66–70 vuotta
63 kg Jaakko Harja-47 KaKa
69 kg Veikko Timo-48 VaSa

Ilmajoen kaksikko
Ilmajoen Kisailijoiden painijaoston pu-
heenjohtaja Jussi Ketonen on niin ikään 
MM-kullan makuun veteraaneissa päässyt. 
Viime vuonna Ateenassa ei menestystä 
tullut, mutta nyt ei ainakaan kostean ilma-
nalan ja aikaeron luulisi aiheuttavan ongel-
mia. 

 Ketosen seurakaveri Tero Katajisto 
hakee jo seitsemättä veteraanien mesta-
ruutta. Ainakin viime vuonna vastustajat 
olivat kevyttä tavaraa 41–45-vuotiaiden 
ikäluokassa. Kaikkiaan B-ryhmän painijoita 
on Suomesta molskille ilmoittautunut 9 
kappaletta. 

 Ja ihan nuoria eli vastikään painikou-
luista päässeitä on 1976–1981 syntyneis-
sä 8 painijan verran. Raskaan sarjan Sami 
Ilvesoksa on ainakin veteraanikisoissa 
vääntänyt, vaikka miestä on vielä nähty 
SM-paineissakin. Ateenan MM-kilpailuista 
tuomisina oli kunniakas toinen sija.

Teksti ja kuvat: Pekka Moliis

Terho Kettunen palaa kisamolskille. 
Kokemusta veteraanikisoista on jo 
useamman mestaruuden verran. 
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Lehtimäen perheessä ei pitkiä harjoitusmatkoja valitella. 
Liikunnalliset harrastukset ovat koko porukan mieleen. 



LUOTUJA LIIKKUMAAN
Lehtimäen perhe jaksaa liikkua

Vimpelissä liikunta on lapsilla veressä. Kun 
pesäpallokin kerta liikunnaksi luetaan. Pe-
säpallomaila pysyy luonnollisesti Lehtimä-
en perheen jälkikasvun käsissä, mutta pe-
säpallokenttiä enemmän aikaa on vuosien 
saatossa kulunut painimolskeille kulkiessa. 

Ja noita kilometrejä kertyy jo yksistään 
painiharjoituksiin kulkiessa. Kuusilapsisen 
perheen kolme nuorinta eli kuudesluokkai-
nen Hugo ja seitsemännen luokan aloitta-
neet Veera ja Vilma edustavat nykyisin Ylis-
taron Kilpa-Veikkoja. Kahden vanhimman 
pojan kohdalla painiura on jo takanapäin, 
mutta liikuntaharrastus on verissä pysynyt. 

– Ylistarossa käydään treeneissä pari ker-
taa viikossa ja kerran viikossa Kuortaneella, 
jos Ahto on maisemissa. Muutoin men-
nään sitten kolmansiin treeneihin Seinäjo-
elle. Välillä kuskeina on tuttavat ja sukulai-
set, Johannes Lehtimäki ynnäilee. 

Vaikka Pohjanmaalla ollaan, niin Vimpe-
lissä ei painita, joten ihka ensimmäisiinkin 
treeneihin piti vuosia, vuosia sitten lähteä 
Lappajärvellä, jota perheen lapset paini-
harrastuksen alkuvuosina edustivatkin.

– Me oltiin vauvajumpassa lasten kanssa 
täällä Vimpelissä, niin siellä ryhtyivät puhu-
maan, että Lappajärvellä pyörisi painileikki-
koulu. Me lähdettiin sinne sitten ensin Ale-
xin kanssa. Harjoituksia vetänyt Alasen Vesa 
rupesi sitten ottamaan sieltä maton laidalta 
mukaan meidän tyttöjäkin, niin silloin tytöt-
kin aloittivat painin, Indira-äiti muistelee.

 Kaikkeen tottuu
Indiran sukujuuret ovat Nepalissa. Vuonna 
1989 Suomeen muuttanut nainen nauraa 
iloisesti, kun toimittaja erehtyy kysymään 

painivatko tytöt hänen kotimaassaan. 
– Eihän siellä silloin saanut naiset edes 

miestä silmiin katsoa. Ovathan ajat var-
maan muuttuneet, mutta ei siellä naiset 
paini, Indira naurahtaa. 

Ensimmäinen kisakokemus on jäänyt 
perheen äidille elävästi mieleen. Seinäjoen 
Urheilutalolla pidetyt ikäkausipainit olivat 
mieleenpainuva kokemus.

– En ymmärtänyt silloin painista mitään 
ja koko laji tuntui kauhean väkivaltaiselta. 
Olin aivan kauhuissani, kun siellä kisoissa 
vanhemmat huusivat lapsilleen, että ota 
vaan niskasta kiinni ja heitä menemään. 
Hetken päästä minäkin rupesin huutamaan 
samalla lailla, Indira Lehtimäki nauraa. 

Kisareissut ja leirimatkat ovat tuoneet 
perheen painijoille runsaasti tuttavia ym-
päri Suomen ja naapurimaistakin. 

Ja vaikka voittojakin on mukavasti tullut, 
niin aina väliin tulee tappioitakin. Ne taas 
kannustavat entistä kovempaan yritykseen 
tulevissa kisoissa. 

Kaksosina Vilma ja Veera ovat toisilleen 
tuttuja treenikavereita. Ja väliin vähän liian-
kin tuttuja. Leireillä sentään tytöt pääsevät 
eroon siskostaan. Elokuussa tytöt olivat 
muutaman päivän Tallinnassa leirillä, jossa 
mukana oli venäläisiä. 

– Tyttöjä oli siellä paljon saman kokoisia. 
Ja kuri oli kova. Siellä kaikki tekivät mitä 
käskettiin, leirillä olleet kertovat. 

Välillä myös Hugo ”pääsee” sparraamaan 
siskojaan. 

– Silloin joskus joudun painimaan Vee-
ran ja Vilman kanssa, jos treeneissä ei tule 
tasapareja. Ei me kyllä paljon yhdessä pai-
nita, Hugo tunnustaa.

Yhteisiä kokemuksia
Kun kisat ovat koventuneet, niin silloin kai-
vattaisiin myös oikeaa valmentajaa apuun. 
Enää ei välttämättä kuskina toimivan isän 
tai äidin ohjeet riitä.

– Kovissa matseissa pitäisi olla useam-
min oikea valmentaja huoltamassa. En 
minä osaa niitä enää neuvoa. Tosin ollaan 
me apua saatu yllättäviltäkin tahoilta. 
Ruotsissa painitussa FT Cupissa tuli Nor-
jan maajoukkuevalmentaja huoltamaan. 
Oli hauska kuunnella sivusta, kun hän an-
toi englanniksi tytöille neuvoja, Johannes 
muistelee. 

 Ja kun Vimpelissä ollaan, niin pakko kai 
se on kirjoittaa siitä pesäpallostakin pätkä. 
Perheen kolmesta painijasta Hugo on pe-
lannut Vimpelin Vedon E-pojissa läpi kesän, 
mutta Vilma ja Veera jättivät pesiskesän 
väliin. 

– Keväällä oli niin paljon treenejä ja kiso-
ja painissa, että ajateltiin tyttöjen tarvitse-
van vähän lepoa ja pesäpallo jäi väliin. Nyt 
on kyllä kesään mittaan tuntunut siltä, että 
olisihan ne voinut sittenkin joukkueeseen 
mennä, Johannes Lehtimäki pohtii. 

Ja vaikka niitä kilometrejä tulevanakin 
talvena auton mittariin taas kertyy, niin 
painiin hurahtaminen ei ole perhettä har-
mittanut. 

– Paini on tarjonnut hauskoja kokemuk-
sia ja tuttavia ympäri Suomen. Ei näitä yh-
teisiä hetkiä voi mitenkään korvata, Indira 
ja Johannes Lehtimäki miettivät.

Teksti ja kuvat: Pekka Moliis



Maailman parhaat

 JUNIORIT MANSEEN
Tampere on maailman parhaiden juniori-
painijoiden kokoontumispaikka elokuun 
alussa 2017. Tuolloin jaossa ovat ikäluokan 
maailman mestaruudet niin kreikkalais-
roomalaisessa, vapaassa kuin naispainis-
sakin. Kisoista on tulossa yksi suurimmista 
Suomessa järjestetyistä painin arvokisoista. 

– Nämä ovat todella suuret kisat. Yleensä 
junnujen MM-kisoihin on osallistunut noin 
60 maasta 550–600 painijaa. Esimerkiksi 
Vantaan EM-kisoissa oli mukana 40 maasta 
noin 420 painijaa, kilpailujen pääsihteeriksi 
vuoden alussa siirtyvä Antti Pekkala kertoo.

Lopulliset aikataulut ovat vielä lukkoon 
lyömättä, mutta näillä näkymin kisat alka-
vat vapaapainilla ja päättyvät viikonloppu-
na kreikkalais-roomalaiseen painiin. Siinä 
välissä vääntävät molskilla naiset. Kisat käy-
dään 1.–6. elokuuta 2017.

Painiliitto kisajärjestäjänä
Tampereen MM-painien järjestäjänä ja 
taloudellisen vastuun kantajana toimii 
Suomen Painiliitto. Toimintamalli on erilai-
nen kuin Vantaan EM-kisoissa tai olympia-
karsinnoissa, joissa vastuu taloudesta oli 
paikallisella painiseuralla eli Ylä-Tikkurilan 

Kipinällä. 
– Taloudellinen vastuu Painiliitolla on, 

mutta ei liitto yksin pysty järjestämään 
tällaisia kisoja. Tampereen kaupunki on 
lähtenyt erinomaisella tavalla mukaan kisa-
järjestelyihin ja paikalliset painiseurat ovat 
myös mukana järjestelyissä. Seuroista tulee 
kisajärjestelyihin paljon talkooväkeä ja sitä 
kautta osaamista, Pekkala painottaa. 

MM-kisoja väännetään tiistaista sunnun-
taihin kolmella matolla. Kisapaikka on vielä 
hieman avoinna, sillä Tampereella paikkoja 
riittää. Joka tapauksessa paikka on virallisel-
ta nimeltään Tampereen Messu- ja Urheilu-
keskus, jossa vaihtoehdot sijaitsevat. 

– Yksi vaihtoehto on vanha iso Pirkka-
halli, jossa pidettiin EM-kisat 2008. Toinen 
vaihtoehto on siinä vieressä oleva toinen 
halli, jossa järjestettiin viime keväänä taek-
wondon EM-kisat, Pekkala kertoo. 

Matkalla huipulle
Vuosi 2017 on mielenkiintoinen painin 
kannalta. Monen konkarin ura päättyi Rion 
olympialaisiin ja painin huipulle on tunke-
massa uusia lahjakkuuksia. Osa Tampereen 
painijoista voi aivan hyvin olla mukana 

hakemassa paikkaa Tokion olympialaisiin. 
MM-menestys viimeisinä juniorivuosina on 
hyvä meriitti myös kovissa painimaissa. 

– Vuosi on siinä mielessä hyvä, että meil-
läkin on Suomessa kovia kavereita viimeis-
tä vuotta junnuissa. Toivottavasti MM-kisat 
pistävät mahdollisimman monen juniorin 
panostamaan tosissaan harjoitteluun. Olisi 
hieno saada mahdollisimman täydet jouk-
kueet kaikkiin painimuotoihin, Antti Pekka-
la pohtii. 

Juniorien MM-kisojen kaltaisissa tapah-
tumissa ei pääsylipputuloilla välttämättä 
kovin suuri merkitys ole. Lippujen hinnat 
ovat vielä lukkoon lyömättä, mutta kisa-
järjestäjien ajatuksena on tarjota edulli-
sesti elämyksiä painiperheille viimeisenä 
kesälomaviikkona ennen koulutyön alka-
mista. 

 Tampereella on paljon koettavaa aina 
Särkänniemestä lähtien, joten kisareissu 
kannattaa varata kalenteriin hyvissä ajoin. 

– Lippujen hinnat tulevat olemaan edul-
lisia. Kisat tulevat varmasti olemaan hieno 
elämys. Tampereen kaupunki haluaa, että 
kisat ovat tyylikkäät ja hyvät tunnelmal-
taan. Näihin asioihin tulemme panosta-
maan, Antti Pekkala lupaa.
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VIIPURIN VOIMAILIJAT – 100 VUOTTA



VIIPURIN VOIMAILIJAT – 100 VUOTTA

Kuvat: Martin Gabor/UWW



Rantapainin eli beach wrestlingin SM-kisat pidettiin Raaseporis-
sa Kisakeskuksen rantasaunan hiekkarannalla. Mukavassa kesä-
säässä väännettiin tukku vauhdikkaita otteluita ja mitalit saatiin 
jaettua. Keveimmästä sarjasta lähtien mestareiksi ylsivät Nesto-
ri Hirvonen PoWe, Kasperi Kauhanen PoWe, Eetu Pulliainen 
Haka, Juuso Latvala IK ja Konsta Mäenpää IK.

Rantapaini on vauhdikas nopeatempoinen Kansainvälisen 
painiliiton UWW:n alainen laji, jossa vastustaja yritetään saada 
joko astumaan ulos viisi metriä halkaisijaltaan olevasta ringistä 
tai saada koskettamaan muilla kuin kämmenillä ja jalkapohjilla 
maan pintaa. Näistä liikkeistä tulee yksi piste.

Painiheitosta tulee kaksi pistettä. Ottelu loppuu joko 3 minuu-
tin jälkeen tai sitten kun jompikumpi saa kasaan kolme pistettä. 
Mattopainia rantapainissa ei ole vaan ottelu katkaistaan aina pis-
tesuorituksen jälkeen ja jatketaan pystystä. 

– Ikävä kyllä vauhdikkaan lajin kisat eivät ole saaneet suosiota 
painijoidemme keskuudessa. Mielestäni kyseessä on turvallinen 
ja ei niin otsarypyssä taisteltava välipala arkisiin painihommiin, 
Porvoon Mika Vuori arvioi.

Rantapainin 

MESTARIT SELVILLÄ

Raportti rantapainin avoimet SM kisat: kuvissa mitalistit ja keskellä palkintojen 
jakaja Marja-Liisa Kuronen sekä tuomarit Mika Vuori, Aki Karppinen ja Kalle Uotinen.

Rantapainin avoimet SM-kisat Kisakeskus, 
Raasepori 10.7.2016 

Tulokset:
Pojat
40 kg:  1) Nestori Hirvonen PoWe, 2) Vikke Tarkkio PPM
50 kg:  1) Kasperi Kauhanen PoWe, 2) Eemeli Rautanen ViPy, 

3) Kasperi Karppinen VV
60 kg: 1) Eetu Pulliainen Haka, 2) Anssi Lampinen Koovee, 

3) Eetu Lindroos TaPs
Miehet
70 kg: 1) Juuso Latvala IK, 2) Markus Ahtiainen PeTo,  

3) Veeti Leskinen Haka
+90 kg: 1) Konsta Mäenpää IK

Joukkueiden pisteet: 
1) Ilmajoen Kisailijat 12, 2) Porvoon Weikot 12, 3) Helsingin 
Haka 10, 4) Koovee 5, 5) Peräseinäjoen Toive 5, 6) Porin Paini-
Miehet 5, 7) Viialan Pyry 5, 8) Tampereen Painiseura 4, 9) Viipu-
rin Voimailijat 4, 7) Viialan Pyry 5, 8) Tampereen Painiseura 4,  
9) Viipurin Voimailijat 4 
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OLYMPIARENKAAT  
KALLE MÄKISEN 

HAUTAKIVEEN
Turkulaisen painin olympiavoittajan Kalle 
Mäkisen (Amsterdam 1928 vp. kärpässarja) 
hautakivi sai olympiarenkaat 29.6.2016 Tu-
run hautausmaalla. Samalla kertaa paljas-
tettiin olympiarenkaat myös olympiavoitta-
jien Paavo Nurmen, Harri Larvan ja Armas 
Taipaleen haudoille. Tilaisuudessa oli läsnä 
kymmenen suomalaista olympiavoittajaa. 

Pertti Ukkola ja Mauno Ketola (TWM) 
paljastivat Kalle Mäkisen hautakiven 
olympiarenkaat.

SEINÄJOEN PAINIMIEHILLE HUOMIONOSOITUKSIA

SEURAUUTISIA

Vanhat keskipohjalaiset painijat kokoontuvat säännöllisesti joka viides vuosi. Juhannuksen 
alla porukka oli koolla Ylivieskassa. Perinteinen Vieskat-Järvet-ottelu jäi tällä kertaa 
käymättä, sillä tarpeeksi selvää ottelujärjestäjää ei ollut huomattu kutsua mukaan. 
(kuva: Jari Kangaskorte, Alavieskan Viri)

Seinäjoen Painimiehissä yli 20 vuotta pai-
niurheilun parissa toimineita henkilöitä 
huomioitiin valtiollisilla huomion-
osoituksilla. Opetus-ja kulttuuri-
ministeriön liikuntakulttuurin 
ja urheilun ansiomitalit kun-
niakirjojen kera ojennettiin 
puheenjohtaja Martti Hal-
lasuolle sekä valmenta-
jille Ismo Hietikolle ja 
Mikko Saranpäälle. Huo-
mionosoitukset luovutti 
Suomen Painiliiton vara-
puheenjohtaja Mauno 
Mäki-Töyli Ylistarosta. 

Seinäjoen Painimiesten pitkäaikaiset 
toimijat Mikko Saranpää (vas.), 
Martti Hallasuo ja Ismo Hietikko.

SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI 3 / 2016 25



MOLSKI KYSYI –  
SEURAT VASTASIVAT

Valmentajapula hidastaa tyttöpainin kehittämistä

Naispainijoiden lisenssin kehitys v. 2005–
harrastaja alle 8v 9–12v 13–15v 16–20v alle 17v alle 20v naiset

2005 132 89 5 226

2006 236 92 4 332

2007 215 106 3 324

2008 83 82 71 47 26 6 315

2009 142 43 106 40 29 6 366

2010 172 36 76 39 24 8 355

2011 189 40 65 27 24 8 353

2012 132 29 65 23 20 6 275

2013 142 30 68 21 20 4 285

2014 138 30 70 32 20 14 304

2015 147 30 62 31 21 7 298

2016 131 30 56 33 21 9 280

Pula vapaapainin perusteet hallitsevista 
valmentajista on suurin este tyttöpainin 
yleistymiselle suomalaisissa painiseurois-
sa. Kun vapaapainitaitojen ohella puutet-
ta on myös valmentajista ja salivuoroista, 
niin osassa painiseuroista eivät tytöt pääse 
molskille lainkaan. 

Molski kysyi kesän aikana kolmeen eri 
otteeseen suomalaisilta painiseuroilta tyt-
töpainitilannetta heidän seuroissaan. Sa-
dasta liiton jäsenseurasta noin 40 vastasi 
ja loppujen osalta tietoja tyttöpainista täy-
dennettiin Painiliiton lisenssipainijalistauk-
sen avulla.

Haarukoinnin perusteella noin 60 seu-
rassa on myös tyttöjä molskilla. Lähes poik-
keuksetta harjoittelu tapahtuu yhdessä sa-
man ikäisten poikien kanssa.

Viime vuosina Suomessa on rekisteröity 
hieman alle 300 tyttöpainin harrastajaa. 
Hieman yli puolet joukosta on lunastanut 
kilpalisenssin, mutta kaikki lisenssin lunas-
taneet eivät välttämättä kisamolskilla käy-
neet. Tyttöjen määrä on noin kymmenes-
osan painia harrastavien poikien määrästä.

 Vetäjistä puutetta
 Suurimmaksi esteeksi omalle tyttöryhmäl-
le tai ylipäätään tyttöpainin aloittamiselle 
seurassa nimettiin valmentajaresurssit. Jos 
seuran päälajina on kreikkalais-roomalai-
nen paini, niin kynnys tytöille suunnatun 
vapaapainiryhmän aloittamiseen on kor-
kea. 

Lapin Veikoissa painii tällä hetkellä yksi 
tyttö, mutta seurassa on ollut yhden talven 
oma tyttöryhmäkin. Ja kysyntää ryhmälle 
olisi yhä, mutta touhu on valmentajan löy-
tämisestä kiinni. 

– Tytöt ovat kyllä kyselleet kovasti tyt-
töpainista, mutta meillähän ei harrasteta 
vapaata, kun ei ole taitajia painimuotoon. 
Muutamia vuosia sitten Anna Soronen 
Haukiputaalta oli suorittamassa varusmies-
palvelusta ja sain hänet vetämään aloitte-
lijatyttöpainia. Vuoden ajan noin 10 tytön 
porukka oli innokkaana mukana Annan 
opissa, mutta kun palvelus oli ohi, niin po-
rukka hajosi eivätkä tytöt olleet halukkai-
ta osallistumaan poikien ryhmään, Lapin 
Veikkojen Kari Mähönen viestittää. 

 Sodankylässä ollaan vankasti sitä mieltä, 
että naisvetäjä on paras vaihtoehto tyttö-
ryhmää perustettaessa.

– Olisi suotavaa että saataisiin tyttö/nais-
vetäjä tyttöporukalle ainakin alkuvaihees-
sa. Se vain tuntuu luontevalta niin kuin esi-
merkki osoittaa. Lähempää kosketuspintaa 
asiaan sain, kun omakin tyttö kulki vuoden 
painiharkoissa. Hänkin olisi halunnut jatkaa 
painiharrastusta, mutta ei poikien ryhmäs-
sä. Vuosien harrastuksen jälkeen asiassa ei 
liene merkitystä, Mähönen arvioi.

Osassa seuroissa oman tyttöryhmän 
aloittamisessa ongelmana on salivuoro-
tilanne. Jos samassa tilassa harjoittelee 
useampi seura, niin oman vuoron nimeä-
minen tytöille on vaikeaa. 

Tyttöryhmät harvassa
Kyselyyn vastanneista seuroista vain Jär-
venpään Voimailijoissa, Kajaanin Juntassa, 
Limingan Niittomiehissä ja Vieskan Voimas-
sa on viime keväänä ollut toiminnassa tyt-
töpainiryhmä. Lisäksi 2–3 seurassa tytöillä 
on ollut oma ryhmä, mutta toiminta on hii-

SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI 3 / 201626



punut. Kaikissa seuroissa kehittyneimmät 
tytöt harjoittelevat myös poikien kanssa. 

Uusia tyttöpainiryhmiä on tänä syksy-
nä oltu käynnistämässä Harjun Woimassa, 
Laihian Lujassa, Raision Voimamiehissä, 
Vaasan Tovereissa, Porin Painimiehissä ja 
Helsingin Painimiehissä.

– Tyttöryhmästä on ollut kovasti kysyn-
tää ja kun löytyi sille vetäjä, niin kokeillaan. 
Vetäjäksi saatiin innokas äiti ja me miehet 
jeesataan tekniikkapuolella, kertoo Laihian 
Jani Ala-Luhtala. 

Vaasassa on pitkät perinteet tyttöjen 
painimisella, mutta lähinnä Vaasan Voima-
Veikkojen puolella. Nyt liikkeelle oman pai-
niryhmän merkeissä on lähdössä liikkeelle 
Vaasan Toverit. 

– Tyttöryhmää on toivottu paljon. Tälle 
syksylle ryhmään ilmoittautui 14 tyttöä, 
Harri Vallin kertoo.

Poikapaini kehittää
Suomen suurin tyttöpainiseura on paini-
joiden ilmoitetussa lukumäärässä mitat-
tuna Helsingin Painimiehet. Seurassa on 
kolmisenkymmentä tyttöä ja vasta tänä 
syksynä seuraan ollaan omaa tyttöryhmää 
perustamassa. Ennakkotietojen perusteella 
kovin suurta ryntäystä ei tyttöjen omaan 
ryhmään ole ollut. 

– Meillä on noin 450 harrastajaa, joista 
tyttöjä 30. Tytöt harjoittelevat yhdessä poi-
kien kanssa ja vaikka olisi omaan ryhmään 
saakka tyttöjä, niin tytöt kehittyvät paljon 
nopeammin painiessaan poikienkin kans-
sa. Pääkaupunkiseudulla paini on noussut, 
mutta ilmeisesti täällä vierastetaan tyttöjen 
painiharrastusta enemmän kuin maaseu-
dulla. Osa syytä saattaa olla, että harrastus-
mahdollisuuksia löytyy joka lähtöön, Han-
nu Rantala aprikoi.

 Tyypillinen toimintamalli myös tyt-
töryhmän omaavissa painiseuroissa on, 
että pisimmälle painissa edenneet tytöt 
harjoittelevat myös poikien kanssa. Kajaa-
nissa kaikilla tytöillä on ikään katsomatta 
yhdet yhteiset harjoitukset viikossa, jonka 
lisäksi vanhimmat harjoittelevat kolme 
kertaa kilparyhmän poikien kanssa. Pie-
nimmät kilpalisenssin omaavat käyvät 
vääntämässä kerran viikossa painikoulun 
ryhmän kanssa.

Mustia aukkoja
Isoista painikaupungeista Oulu ja Turku 
ovat heikoimmilla naispainin suhteen. Tu-
run Voimamiesten riveissä on kaksi kilpai-
lematonta tyttöä ja Turun Toverien lisens-
silistalta löytyy tyttöjä tasan yksi. TuTo tosin 
kantaa kortensa naispainin kehittämisen 
eteen järjestämällä kesäisin tyttöpainileirin 
Ruissalon kesäpainien yhteydessä. 

– Tyttöpainia ei ole erikseen markkinoitu. 
Salivuoropula on suurin syy, ettei ole pys-

tytty järjestämään erillisiä vuoroja tytöille. 
Jonkin verran myös vetäjä / valmentaja-
kysymys, TVM:n Mauno Ketola viestittää.

Oulun perinteinen valtaseura Pyrintö on 
puhdas kreikkalais-roomalaisen painin seu-
ra, jossa vapaata ei tähän saakka juuri ole 
väännetty. Kun seuran vetäjistä ei vapaan 
taitajaa löytynyt, niin tyttöjä ei ole toimin-
taan mukaan eksynyt.

Pieni ja sitkeä Koskelankylän Riento on 
saanut Anu Tolvasen ansiosta SM-mitalin-
kin kadettien SM-kisoista, mutta juuri nyt ei 
seurassa aktiivista tyttöpainitoimintaa ole, 

kun Tolvanen opiskelee muualla. Kuntalii-
tosten myötä oululaistunut Haukiputaan 
Heitto tarjoaa sentään tytöille mahdolli-
suuden painimiseen Oulun kaupungissa. 
Vilkasta tyttöpainitoiminta on myös naa-
purikunnissa Muhoksella ja Limingalla. 

Lukumäärissä katsottuna heikoim-
massa hapessa tyttöjen painitoiminta 
eri alueilla on Itä-Suomessa. Vetäjäpula, 
painottuminen kreikkalais-roomalaiseen 
painiin ja alueen seuratoiminnassa ta-
pahtunut pienoinen notkahdus näkyvät 
väistämättä. 

Tytöt haluavat painia, mutta kaikissa painiseuroissa siihen ei mahdollisuutta ole. 
Suurin ongelma lajin leviämisessä on sitoutuneiden valmentajien puute. 
(Kuva: Kari Isokoski/LNM)



Reilut kaksi vuotta toiminnassa ollut aluei-
den tyttöpainileiritys on koettu seurojen 
keskuudessa tärkeäksi toiminnaksi. Lähes 
poikkeuksetta kaikki seurat, joissa tytöt 
myös kilpailevat on osallistuttu ainakin 
oman alueen leireille. 

Tampereen seudun painiseurojen vas-
tauksissa tuotiin esiin puolestaan lähes 
poikkeuksetta Pirkanmaan tyttöjen yh-
teisharjoitukset. Alueen tytöt vääntävät 
yhteistreeneissä sunnuntaisin ja tätä mah-
dollisuutta vastausten perusteella seurat 
käyttävät hyväksi.

Apukädet tarpeen
Useamman vastaajan suulla tuotiin esiin 
huoli siitä, että tyttöpainileirityksessä on 

tänä päivänä jo vankasti kahden kerroksen 
väkeä. Leirien valmentajana pääsääntöises-
ti Tiina Vainionpään pitää revetä niin vasta-
alkajien, kuin ikäluokan parhaimmiston 
vetäjäksi. Apukäsiä kaivataan ja pikaisesti. 

– Viime aikoina leireillä on selkeästi ollut 
hidastavana tekijänä vetäjien riittämät-
tömyys; yksi vetäjä ei pysty laadukkaasti 
ohjaamaan 30 hyvin eritasoista tyttöä. Jos 
vetäjiä olisi 2–3, ryhmä voitaisiin jakaa erita-
soisiin pienempiin ryhmiin, jolloin jokainen 
saisi riittävästi ja omantasoistaan ohjausta 
ja harjoittelua, viestittää Riikka Luostarinen 
Kälviän Tarmosta. 

Rahoitus aluerahoista
Alueellisten tyttöpainileirien kustannuk-

sista pääsääntöisesti osa on mennyt alue-
rahoista, jonka lisäksi tytöiltä on peritty 
osallistumismaksu, joka kooltaan on yleen-
sä ollut noin 50 euroa/viikonloppu tai vä-
hemmän.

– Alueilla voisi olla vastuullinen valmen-
taja, joka keskittyisi naisiin ja tyttöihin, ei 
välttämättä joka alueella oma vaan yksi 
vastaisi useammasta alueesta. Voisihan 
naisten päävalmentajakin joskus vierailla 
leireillä ja vetää treenit. Jotenkin pitäisi saa-
da lisää näkyvyyttä nais- ja tyttöpainiin esi-
merkiksi perustamalla oma facebook, twit-
ter, instagram, kotisivut ja niin edelleen. 
Näillä kerrottaisiin nais- ja tyttöpainista 
Suomessa ja maailman laajuisesti, Kooveen 
Mika Honkaniemi viestittää.

YHDESSÄ ENEMMÄN

Tiina Vainionpään vetämät 
tyttöpainileirit saivat 
Molskin kyselyssä runsaasti 
kiitosta painiseuroilta. 
Toimintaan kuitenkin 
kaivataan lisää resursseja 
toiminnan kehitättämiseksi. 
(Kuva: Kari Isokoski/LNM)
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Helsingin Painimiesten Hannu Rantala 
nosti vastauksessaan esiin ajatuksen tyt-
töjen omasta kilpailukalenterista. Rantalan 
ajatuksen taustalla on halu tarjota tytöille 
keskitetysti entistä tasokkaampia kilpailuja 
ja leirityksiä. 

– Meillä tulisi olla vähemmän kisoja, jois-
sa on tyttöpainisarjat. Näin keskittymistä ja 
sitä kautta otteluja tulisi enemmän. Yksi kil-
pailu kuukaudessa tytöille riittäisi ja niiden 
yhteyteen leiri, Rantala esittää.

Suomessa on tyttöpainijoita tänä vuon-
na toukokuun loppuun mennessä ollut 
mukana 25 kansallisessa tai kansainvälises-
sä kisassa. Puolessa kisoissa osallistujia on 
ollut kymmenen tai vähemmän. Kun kil-
pailijat jakautuvat useampiin sarjoihin, niin 
ottelut jäävät välillä todella vähiin. 

Paras tilanne kisoihin osallistuvien tyttö-
jen suhteen on Pohjois-Suomen alueella. 
Alueen seurojen järjestämiin painikilpai-
luihin on alkuvuoden aikana osallistunut 
aina vähintään 20 tyttöä (Oulun Pyrintö) ja 
eniten Kajaanissa, jossa tyttöjä väänsi kisa-
molskilla 29.

 Jos KLL- ja SM-kisat jätetään laskuista 
pois, niin eniten tyttöjä väänsi Ilmajoen 
Myhi-paineissa, jossa tyttöjä oli painimassa 
32. Yhtä vähemmän painijoita oli Kälviän 
Tarmon kansallisissa.

Tasokkaampia kilpailuja

– Tuohon +13 ikäluokkaan tulisi panostaa 
laajemmalla leirityksellä, kilpailuista sel-
laisia, että tulee painijoita. Ikäluokat myös 
tyttöihin, ettei 13 v. ja 17 v. ole aina vas-
takkain. Ulkomailla kilpailu ”kevyemmäksi”, 
kaikilla pikkuseuroilla ei ole tuomaria, jota 
ottaa mukaan ja jos olisi 3 painijaa lähdössä 
ulkomaille, niin yksi jää rannalle.

Jarno Lindroos, Tampereen Painiseura

– Painissa, erityisesti harvalukuisilla tytöil-
lä, pitäisi kehittää kuuluvuutta porukkaan, 
ryhmähenkeä. Tyttöjen pitäisi saada kave-
reita toisista tytöistä esimerkiksi alueelta, 
silloin olisi helpompi lähteä kisoihin. Oli-
siko joku tyttöjen aluevalmentaja, joka 
ottaisi tytöt yhteen ennen kisojen alkua ja 
otettaisiin uudet tytöt porukkaan mukaan 
tai jotain muuta tällaista. Nykynuoret saat-
tavat kokea porukkaan kuulumista myös 
jonkin what’s up -ryhmän tai facebookin 
kautta.

Petri Alanen, Kurun Ryhti

– Tytöt ja naiset treenaavat meillä samoissa 
ryhmissä poikien ja miesten kanssa. Tytöt 
ja naiset saavat pojista ja miehistä erilaista 
vastusta. Haasteellisin on treeneissä ohjeis-
taa kreko- ja vapari juttuja yhtä aikaa. Tyttö-
leiritys on hyvä juttu kasvaville tulevaisuu-
den naispainijoille. Osa leireistä vaan pitää 
jättää väliin välimatkojen ja riittävän levon 
saannin vuoksi.

Antti Rasinkangas, Muhoksen Voitto

– Meillä paini viime talvena 10 tyttöä. Tyttö-
jä on vielä niin vähän, ettei nykyresursseilla 
kannata perustaa omaa ryhmää. Toisaalta 
tytöiltä vaatii aika paljon vääntää poikapo-
rukassa eli tulijoita varmasti olisi, jos perus-
taisi oman ryhmän tytöille.

– Paini ei enää vedä saleille harrastajia 
vanhaan malliin. Painista pitäisi taas joten-
kin saada seksikäs laji. Nykyinen fitness-
buumi antaisi varmasti otollisen maaperän, 
nykyään tytöt eivät enää pelkää lihaksia…

Marko Lohi, Nokian Pyry

– Viikolla harjoitellaan yhdessä poikien 
kanssa, mutta jos valmentajia on tarpeeksi, 
niin yksi pitää tytöille oman tekniikkatree-
nin. Muuten harjoitellaan poikien kanssa. 
Sunnuntaisin on tyttöjen omat alueelliset 
treenit, jolloin Tampereen ympäryskuntien 
seurojen tyttöpainijat tulevat Ratinaan 
treenaamaan.

Mika Honkaniemi, Koovee Tampere

– Tytöt pitäisi saada kaveriporukkana liik-
keelle. Yksittäin kun tulevat salille, niin 
homma jää pariin kertaan.

Mikko Saranpää, Seinäjoen Painimiehet

– Jonkun pitäisi ottaa vastuu tyttöpainin 
kehittämisestä ja leirityksestä. Tasapuoli-
sesti, riippumatta siitä asuuko pääkaupun-
kiseudulla, Pohjanmaalla tai Itä-Suomessa. 
Suomi on melko laaja maa, mutta sen ei 
saisi antaa vaikuttaa.

Pirkko Kohtala, Voikkaan Urheilu-Veikot

SEURAKYSELYSSÄ

Keskittämällä kovempia kilpailuja? Aina kisoissa tytöille ei vastustajia löydy. 
Parhaiten osallistujia tyttösarjoihin on tällä hetkellä Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla. 
(Kuva: Laura Karhunen)
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Annimaria 

EI MIETI LOPETTAMISTA
Alavuden Urheilijoiden Annimaria Aho 
(19) on viimeiset kolme vuotta harjoitellut 
Kuortaneen Urheilulukion treeniporukassa. 
Annimaria oli kymmenen vuoden ikäinen 
ensi kertaa painisalille mennessään. Ja kun 
ensi kertaa Alavuden Urheilijoiden painisa-
lille tyttö oli menty, niin painikipinä syttyi 
toden teolla.

– Minun neljä vuotta nuorempi pikkuveli 
aloitti painimisen ja minä sitten kinusin mu-
kaan niin kauan, että vanhemmat lupasivat. 
Pikkuveli on jo lopettanut painimisen, mut-
ta minä jatkan yhä, Annimaria naurahtaa. 

Alavuden salilla oli sama tilanne, kuin 
valtaosassa suomalaisista painiseuroista. 
Omaa tyttöryhmää ei ollut, eikä aina tyttöä 
treenikaveriksikaan. Poikain kanssa vääntä-
minen ei kuitenkaan paini-intoa sammut-
tanut. 

– Koskaan ei ole lopettanut oikeasti käy-
nyt mielessä. Välillä on toki ollut kausia, jol-
loin paini on tuntunut raskaalta, mutta siel-

tä se kipinä harjoitteluun on aina löytynyt, 
Annimaria juttelee.

Lukioon Aho siirtyi Kuortaneelle, jossa 
urheilulukion ryhmään kuuluminen on an-
tanut aivan uusia eväitä painimiseen. 

– Onhan se harjoittelu täällä ihan erilaista 
kuin kotisalilla. Täällä on aina tyttöjä ja naisia 
treenikavereita ja treeneissä mennään ko-
vempaa. Olin jo jonkin verran yläasteaikana 
käynyt täällä harjoittelemassa, joten tiesin 
kyllä jo entuudestaan, että Ahton tree-
neissä mennään kovaa, Annimaria kertoo.

– Kuortaneella systeemi toimii hyvin. 
Täällä pystyy hyvin yhdistymään opiskelun 
ja harjoittelun. Ja treeneissä on aina paikal-
la ammattitaitoinen valmentaja, Annimaria 
jatkaa. 

Oman mausteen päivittäiseen tree-
naamiseen tuovat viime syksyn kaltaiset 
kansainväliset naispainileirit, joille myös 
urheilulukion nuoret painijat ovat päässeet 
treenaamaan maailman huippujen sekaan. 

– Kun tänne vielä tulee leirille maailmal-
ta porukkaa, niin silloin pääsee näkemään, 
millainen se taso maailmalla on. Saa hyvän 
käsityksen miten pitää treenata.

Ahto Raskan opissa painitaidot ovat 
kehittyneet ja kesällä oli vuorossa edustus-
tehtävät juniorien EM-paineissa. 2–6 pis-
tein tullut tappio puolalaiselle tiesi kuiten-
kin kisaurakan jäämistä tällä kertaa yhteen 
matsiin. 

– Noiden kisojen perusteella kehitettä-
vää on tasaisesti kaikissa ominaisuuksissa. 
Varsinkin nopeutta pitää hankkia lisää, jotta 
sinne kaverin jalkoihin pääsee perille asti, 
Annimaria pohtii.

Tulevan talven Annimari Aho on vielä 
Kuortaneen Urheilulukion kirjoilla. Keväällä 
on viimeiset ylioppilaskirjoitukset. Mitä sen 
jälkeen?

– Se on hyvä kysymys. En ole vielä itse-
kään siitä oikein selvillä.

Punaisessa trikoossa EM-molskilla vääntänyt Annimaria Aho ei 
mieti painin lopettamista, vaikka valitettavan moni ikätoveri 
niin onkin tehnyt. (Kuva: Martin Gabor/UWW)
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Kuortaneen Kuntoa edustava 16–vuotias 
Taru Vainionpää asteli painisalille isosis-
konsa Tiinan vanavedessä kuusivuotiaana. 
Tuolloin perhe asui vielä Haukiputaalla, 
joten seura oli luonnollisesti Haukiputaan 
Heitto. 

 Jo muutaman vuoden Vainionpään per-
he on asunut Kuortaneelle ja lukion tänä 
syksynä aloittanut nuori painija on pääs-
syt näkemään ja kokemaan, kuinka kovaa 
maailman naispainin huiput treenaavat 
Ahto Raskan johdolla. 

– Aika kovaa harjoituksissa mennään. 
Treenit ovat kovatempoisia. Paljon olen 
oppinut, kun harjoittelu on ollut erilaista, 
Taru pohtii. 

Syyskuun puolivälissä edessä on kisareis-
su kauas itäisille maille. Kadettien eli alle 
17–vuotiaiden MM-kisat kun järjestetään 
Georgian Tbilisissä. Jo alkukesästä Vainion-
pää paini viidenneksi ikäluokan EM-kisois-
sa Tukholmassa. 

Ensimmäisessä ottelussa tuli 7–0 pis-
tetappio sarjan voittaneelle venäläiselle. 
Keräilyotteluvoiton kautta Taru nousi 43 

kilon sarja pronssimatsiin, jossa tuli tappio 
Romanian painijalle. Tuo matsi jätti melkoi-
sesti vääntämistä hampaankoloon tulevai-
suutta varten. 

– Pronssimatsi jätti kyllä hampaanko-
loon. Jostain syystä jännitin sitä ottelua 
hirveästi, enkä saanut mitään aikaiseksi. 
Ensi vuosi on viimeinen vuosi kadeteissa 
ja tavoitteena niistä kisoista on EM-mitali, 
Taru pohtii.

 Ja pidemmällekin ovat tavoitteet sel-
villä. Kun Kuortaneelta on treenikavereita 
olympialaisiin selvinnyt, niin sinne tähtää 
myös Taru Vainionpää. 

– Olisihan se kiva joskus päästä olympia-
laisiin ja menestyä siellä, Taru miettii.

Kuortaneen Kunnon taskuraketti ei ul-
koiselta olemukseltaan perinteistä painija-
mielikuvaa vastaa. Kaalikorvat puuttuvat, 
niska ei ala suoraan hartioista ja silmissä 
on eloisa katse. Sopiiko paini tosiaan myös 
nuorille tytöille?

– Paini sopii aivan kaikille, Taru Vainion-
pää vakuuttaa.

TARU LÄHTEE MM-MOLSKILLE

Lisääetoa ja ilmoiiautumiset
www.kuortane.com/voimavalmennus

Vuoden kovin valmentajakoulutustapahtuma!

Kuortaneen Kunnon Taru Vainionpää 
matkaa Suomen edustajana tyttöjen 
vapaapainin MM-kisoihin. 



TUL:n valtuuston puheenjohtajan nuija on 
tällä hetkellä vahvoissa painijan käsissä. 
Lappilan Nousun painitoiminnan muuta-
ma vuosi sitten uudelleen käynnistänyt 
Jari Rantala valittiin puheenjohtajaksi tou-
kokuussa pidetyssä TUL:n 29. liittokokouk-
sessa. 

– Kiminkisen Hannu minua pyysi ehdol-
le lähtemään ja hetken harkittuani suos-
tuin. Tämä on mielenkiintoinen tehtävä, 
sillä valtuuston puheenjohtaja osallistuu 
myös TUL:n hallituksen kokouksiin. Kyllä-
hän se tietenkin jonkin verran aikaa vie, 
Rantala pohtii. 

Kokenut järjestömies näkee Työväen Ur-
heiluliitolle selkeän tilauksen myös tulevai-
suuden Urheilu-Suomessa. 

– TUL:n seuroja on hyvin erilaisia. On iso-
ja tuhansia henkilöitä liikuttavia seuroja ja 
taas sitten jollain pienellä kylällä toimivia 
muutaman ihmisen pyörittämiä seuroja. 
Kaikilla niillä on kuitenkin oma paikkansa. 
Painissa esimerkiksi Haukiputaan Heitto, 
Ylä-Tikkurilan Kipinä ja Kemin Into ovat iso-
ja aktiivisia seuroja, Rantala toteaa.

Lapsista ja  
kuntoliikkujista huolta
Jari Rantala ei riemusta kilju, kun puheeksi 
tulee Valon ja Olympiakomitean keväällä 
julkaistu yhdistyminen. Rantala pelkää or-
ganisaatioiden yhdistymisen pudottavan 
heikoimmat lenkit pois pelistä.

– Minusta Valon ja Olympiakomitean 
yhdistyminen olisi saanut jäädä tekemättä. 
Tuleeko liikunnasta Olympiakomitean alla 
liian huippu-urheilupainotteista? Unoh-
detaanko lapset ja kuntoliikunta, Rantala 
pohtii.

Joka tapauksessa Työväen Urheiluliitto 
tulee jatkossakin hoitamaan oman man-
daattinsa suomalaisessa urheiluelämässä. 

– TUL:n tehtävä painottuu nykyään en-
tistä enemmän ruohonjuuritason toimin-
taan. Liikutamme lapsia ja nuoria. Aikuis-
ten kuntoliikunta on meidän toiminnassa 
tärkeässä sijalla. Kun ihmiset liikkuvat, niin 
yhteiskunta pärjää, sillä hyväkuntoisia ih-
misiä ei tarvitse hoitaa niin paljon, Rantala 
huomauttaa.

Kunnissa niukkuutta
Kärkölän kunnanvaltuustossa Jari Rantala 
on SDP:n edustajana. Kuntien taloudelliset 
realiteetit ovat tulleet tutuksi niin kunta-
päättäjänä, kuin seura-aktiivina.

– Tiloista ja tukirahoista on puutetta. Kun 
painia käynnistimme, niin kunnalta ei tiloja 
löytynyt, vaan jouduimme vuokraamaan 
ne yksityisiltä markkinoilta. Kunnan avus-
tuksia jaettaessa pienemmät seurat jäävät 
sivuosiin, Rantala harmittelee. 

Joka tapauksessa lasten liikuttajia tar-
vitaan. Kärkölässä siitä huolehtii osaltaan 
Lappilan Nousu.

– Monen lapsiperheen taloudellinen ti-

lanne on heikko ja näin ollen rajoittamassa 
harrastuksiin osallistumista. He maksavat 
itse kaikki kustannukset viimeistä piirtoa 
myöten. Lasten liikuntaharrastusten vai-
kutukset myöhemmässä vaiheessa huo-
mataan myös kansanterveydessä sekä 
työelämässä työssä jaksamisessa. Näihin 
lapsiin kannattaisi myös yritysten spon-
sorituen muodossa panostaa, Jari Rantala 
huomauttaa. 

Jari Rantala johtaa TUL:n valtuustoa

Painiveteraanit Janakkalassa
Suomen Painiveteraanikerhon kesäpäivät järjestettiin 
heinäkuun puolivälissä Janakkalassa. Perjantaina gol-
farit pääsivät etsimään pallojaan Turengissa sijaitsevan 
Peltola Golfin viheriöillä. 

Itse kesäinen viikonvaihde kokosi mukavasti paini-
miehiä ja -naisia eri puolilta maata rempseään me-
noon mukaan. Viikonloppu sujuikin hyvässä seurassa 
ja kauniissa kesäsäässä leppoisissa merkeissä ilman 
turhaa torailua.

– Eikö se pallo muka täällä ole? Tänne minä sen olin lyövinäni…
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Urheilijan valttikortti!
Lisäedut seuroille
Edulliset hotellimajoitukset 
koko joukkueelle

HotSport -menu Restelin 
ravintoloista 9,80 €/henkilö

10 % alennus normaali-
hintaisista annoksista

Suunnittele ja varaa seuraava kisa-
matka osoitteessa Hotsport.fi 

1

2
3
4

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!
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Kun HotSport ostokset ylittävät 1680 € yhden kertymäkauden aikana (3 kk) saa seura ostoista 5 % HotSport-
Bonusta 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 Tapahtuma-
ravintoloissa.

Painiveteraanit Janakkalassa

Tuttuja kasvoja eri puolilta Suomea oli koolla Janakkalassa.
Kiikerin Sepon tyylinäytettä. Painimies 
on tyylikäs tilanteessa kuin tilanteessa. 
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KESSIN
Kertomus

SEUROISTA SE LÄHTEE

On kiinnostavaa pohtia, miksi joillakin paikka-
kunnilla urheilutoiminta viriää ja taas toisaalla 
hiipuu kokonaan. Aloitetaan mukavista esimer-
keistä.

Laihian Luja on nousemassa laajalla rinta-
malla. Seuralla on erittäin hieno harjoitussali, in-
nokkaat valmentajat ja yli 100 harrastajaa. Lujan 
uuden sukupolven vääntäjistä kuullaan ihan var-
masti viimeistään 2–3 vuoden sisällä kadettien 
SM-tasolla.

Kälviällä on puolestaan eletty uutta paini-
hurmaa kolmisen vuotta. Huhtikuussa sain olla 
todistamassa Myhi-turnauksen jälkeen Suomen 
toiseksi suurimpia ikäkausikisoja. Järjestelyt su-
juivat kaikin puolin mallikkaasti.

Erityisesti haluan nostaa esille sen, että Jouko 
Salmela oli saanut houkutelluksi paikalle käytän-
nössä koko Keski-Pohjanmaan kerman: maa-
kuntavaltuuston pj, Keski-Pohjanmaan liikun-
nan toimitusjohtaja, Keskipohjanmaa-lehden 
päätoimittaja ja Kokkolan kaupunginvaltuuston 
vpj. Myös kansanedustaja Mika Lintilä kunnioitti 
tapahtumaan läsnäolollaan.

Jouko kertoi minulle, että hän halusi kyseisen 
ryhmän paikalle, että tarmolaiset saisivat näyt-
tää, että Kokkolan kaupungin omistamille harjoi-
tustiloille on todella käyttöä.

Teollisuushalliin on saneerattu todella upeat 
tilat. On kolme mattoa ja erilaisia vempeleitä 
oheisharjoitteluun. Ei ole kuulemma mitenkään 
kirkossa kuulutettua, että tilat saadaan pitää. Us-
koisin, että onnistunut kisatapahtuma sai Keski-
Pohjanmaan ykkösketjun vakuuttumaan paini-
keskuksen tarpeellisuudesta.

Otan tähän myös esimerkin Ruotsista. Tuk-
holman liepeillä sijaitseva Huddinge on noussut 
todelliseksi mahtitekijäksi molskeilla Neno Jova-
novicin johdolla. Nenon kipparoimana pidettiin 
heinäkuun lopulla kadettien EM-kisatkin kunnan 
pienehkössä jäähallissa.

Neno kertoi, että hän kierteli aikoinaan Tuk-
holman liepeillä muutamassa kunnassa kysele-
mässä mahdollisuuksia. Hän itse lupasi sitoutua 
hankkeeseen sataprosenttisesti. Tunnettua on, 
että lajimme vetää puoleensa maahanmuuttajia. 
Tämä oli merkittävä argumentti ja Huddingen 
kunta lupasi järjestää ilmaiset tilat. Loppu onkin 
sitten jo oikeastaan historiaa. BK Huddinge on 
ollut monena vuotena Ruotsin paras painiseura.

Lähes aina on niin, että aluksi on ollut vain yksi 

palavasieluinen ihminen, joka on pistänyt hom-
man käyntiin.

***
Sitten otetaan niitä ikäviä uutisia. Joskus vuoden 
2004 paikkeilla Kurikassa perustettiin kovalla 
ryminällä monen kymmenen vuoden jälkeen 
painiseura. Se sai nimekseen Mietaan Molski. 
Naapurikunnassa aloitti alajaosto Jurvan Juntta. 
Perinteisessä huonekalupitäjässä kunta järjesti 
vanhaan puusepänverstaaseen asianmukaiset 
tilat. Muutamia ikäkausikisojakin pidettiin. 

IK järjesti juhannuksen jälkeen lapsille ja nuo-
rille neljän päivän leirin Sälli Campingillä Jurvas-
sa. Mukana oli kolmisenkymmentä tyttöä ja poi-
kaa. Tein paikalliseen lehteen pari painiaiheista 
juttua. Kutsuimme keskiviikkoiltana kaikki seu-
raamaan avoimia harjoituksia. Noin kymmen-
kunta ulkopuolista saapui.

Eräs pitkän linjan jurvalainen urheilumies ker-
toi, että harjoitukset loppuivat, kun molski vietiin 
pääpaikalle Kurikkaan. Paikallinen urheiluseura 
lupasi jopa ostaa uuden maton, mutta kaupunki 
ei enää osoittanut harjoittelupaikkaa. Sitä en tie-
dä, oliko Jurvan ja Kurikan kuntaliitos jo tuossa 
vaiheessa tapahtunut.

Mietaan Molskin käynnistänyt puuhamies 
muutti pois paikkakunnalta ja hiljalleen matot 
hiljenivät Kurikassakin. 

Sälli Campingin leirillä kuulin myös, että hy-
vin perinteikkäässä Kauhajoen Karhussa judo, 
paini, painonnosto ja voimanosto on sulautettu 
yhdeksi jaostoksi. Ulkopuolelta on helppo arvos-
tella, mutta valitettavasti en kykene näkemään 
ratkaisussa mitään hyvää lajimme kannalta. Sy-
dämestäni toivon, että hieno urheilumuotom-
me nousisi taas kukoistukseen olympiavoittaja 
Jouko Salomäen kasvattajaseurassa.

***
Kevään aikana kuulin myös eräältä pitkän linjan 
painimieheltä seuraavanlaisen kertomuksen: 
”Minulla olisi nyt voimia, kipinää ja aikaakin val-
mennukseen. Ei vain kerta kaikkiaan enää huvita 
aloittaa alusta, kun meillä ei oikeastaan ole kuin 
painikoululaisia tällä hetkellä.”

Tällainen lausunto on täysin ymmärrättevä. 
Sangen ikävää on kuitenkin se, että mistään ei 
tipahda itsestään salille 12-vuotiaita monipuo-
lisesti liikuntaa harrastaneita sekä lahjakkaita ja 
motivoituneita tyttöjä ja poikia, jos joku ei heitä 
ensin sellaisiksi ole kasvattanut.

Urheilussa menestymiseen vaikuttavat seu-
raavat kolme asiaa ja tässä järjestyksessä: 1) 
rekrytointi, 2) valmennus ja 3) olosuhteet. Näis-
tä aivan ylivoimaisesti tärkein on rekrytointi. 
Käytännössä tämä tarkoittaa painikoulua, koska 
meidän lajissamme en ole kuullut kenenkään 
harrastavan systemaattista kykyjenetsintää. Jos 
onnistumme haalimaan oikeat tyypit saleille, 
valmennuksessa voidaan tehdä virheitä ja olo-
suhteidenkaan merkitys ei ole ratkaisevaa.

Onkin siis hyvin tärkeää, että alkeisvaiheen 
harjoittelua on mahdollisimman monessa eri 
paikassa. On utopististä kuvitella, että kuusivuo-
tiaita tyttöjä ja poikia ruvettaisiin kuljettamaan 
kymmenien kilometrien päähän painikouluun.

Omassa kotikunnassani esimerkiksi poikien 
pesäpallo on erittäin suurissa vaikeuksissa, koska 
harjoitukset on keskitetty Koskenkorvalle, johon 
kuntakeskuksesta ei ole matkaa kuin kahdek-
san kilometriä. Sen sijaan jalkapallo porskuttaa, 
koska siinä alkeistason harjoitukset ovat kirkon-
kylällä, johon tehtiin myös halli talviharjoittelua 
varten.

Suuntautuminen alkeisvaiheessa on usein hy-
vin pienestä kiinni, ellei vanhemmilla ole kiinte-
ää suhdetta johonkin urheilumuotoon.

***
On loppukevennyksen aika. Veteraanien MM-
kisoja pidettiin taas kerran eräässä maassa Bal-
kanilla. Joukkueemme kokeneemman kaartin 
edustaja päätti lähteä kaupungille juomaan parit 
oluet. Tämä tapahtui kisojen jälkeen, tietenkin.

Kelpo kaverimme löysikin heti hotellin lä-
histöltä mukavan näköisen kuppilan. Ei muuta 
kuin sisään ja tuoppi tilaukseen. Juuri kun vete-
raaniystävämme siemaisi ensimmäisen kerran 
ohrapirtelöään, isoja pitkäpartaisia miehiä alkoi 
lähestyä häntä. Paikka sattui olemaan paikallis-
ten helvetinenkeleiden kantapaikka.

Jostain kumman syystä ystäväisemme kuiten-
kin pääsi pihalle ehjin nahoin. Muut joukkueen 
jäsenet kysyivät, että miten tämä oli mahdollista.

Annetaan nyt suunvuoro tarinan sankarille: 
”Minä ilmoitin heille kylmän rauhallisesti, että 
minä olen tämän oluen maksanut ja aion myös 
juoda sen täällä.”

Tällaisella jämäkällä otteella tosimies ratkaisee 
kiperätkin tilanteet.

Jussi ”Kessi” Ketonen
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KADETTIEN VAPAAN SM-KILPAILUT TAMPEREELLA 
09–10.12.2016. 

KANSAINVÄLINEN ARVO HAAVISTO -TURNAUS
26.11.2016

- Suomi Cupin osakilpailu -

K
isakutsutKilpailuajat: 
Lauantai 26.11.2016 klo 11.00 ja 
18.00

Paikka: 
Ilmajoki-halli

Punnitus: 
Kilpailupaikalla perjantaina 25.11. 
klo 18.00

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

Säännöt: 
United World Wrestling (UWW) 
-kilpailusäännöt
Turnaus on UWW:n kalenterikilpailu, 
joten jokaisella painijalla on oltava 
v. 2016 UWW:n lisenssi kotimaan 
kilpailulisenssin lisäksi.

Majoitusvaihtoehtoja: 
Seinäjoen hotellit

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

Ilmoittautumismaksu: 
30 € / painija ja valmentaja (5 
painijaa/1 valmentaja) maksettava 
19.11.2016 mennessä IK:n painija-
oston tilille: FI82 5071 0040 0035 04
(EPOP 507100-43504).

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
19.11.2016 mennessä Jussi Ketonen
E-mail: kessi.ketonen@gmail.com 
Puhelin: 0400 581 480

TERVETULOA!
Ilmajoen Kisailijat / painijaosto

Aika ja paikka 
9–10.12.2016. Hervannan vapaa-
aikakeskus. 
Lindforsinkatu 5 33720 T:re

Painimuoto 
Vapaapaini

Ottelujärjestelmä 
A/B -lohko

Kilpailuaika 
Lauantai 10.12.2016. 
Avajaiset klo 10.45. Alkuottelut klo 
11.00

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

Punnitus 
Kilpailupaikalla 09.12.2016 klo 
19.00–19.30. 
Lääkärintarkastus klo 18.00–18.30. 
Sauna Hotel Hermica  
klo 17.00–19.00

Ilmoittautuminen 
Perjantai 02.12.2016 
mika.suho@gmail.com ja  
info@painiliitto.net

Maksut 
Osallistumismaksu 
25€/painija/huoltaja 
(max 5 painijaa/1 huoltaja)
Maksut torstaihin 01.12.2016 men-
nessä tilille: Tampereen Voimailijat 
ry, FI33 5730 0840 1185 54

Maksuun viesti: KAD SM 2016 + pai-
nijoiden/huoltajien nimet ja seura.
Jälki-ilmoittautuminen 120€ .

Ruokailut 
Perjantaina 8€ klo 19.00–20.00
Lauantaina 8€ klo 13.00–16.00
Ruokailut vain ennakkovarauksen 
tehneille, varaus ja maksu tehtävä 
ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoit-
takaa myös erityisruokavaliot.

Majoitus 
Hotelli Hermica, Insinöörinkatu 78 , 
33720 Tampere. Puh 033651111
1 h huone 70€, 2 h huone 74€ 
Tunnus: KAD SM kisat.
3 h huone "lisäv" 90€ 
Varaukset suoraan hotellilta.
Huom huoneita rajoitetusti ja vain 
ennakkoon tehdyllä varauksella. 
Varaus: Puh: 033651111 tai 
sales@hermica.fi 

Cumulus Koskikatu 
85€/vrk/ standard 1 hh, 
100€/vrk/ standard 2 hh
Cumulus Hämeenpuisto 
80€/vrk/standard 1hh, 
95€/vrk/ standard 2 hh. 
15€/vrk/nojatuolista avattava 
lisävuode

Varaukset puhelimitse tai sähkö-
postilla: my.reservation@restel.fi 
Puh. 020 055 055 
(0,17€ /puh + 0,75€/min). 
Tarjoushintaisia huoneita on saata-
villa rajoitettu määrä. 
Varaustunnus KAD SM 2016.
Majoitushintoihin sisältyy runsas 
buffet-aamiainen ja asiakassauna. 

Koskikadulla lisäksi uima-altaan ja 
kuntosalin käyttö ja internet-yhteys.

Tiedustelut
Teijo Salminen, 
teijo.salminen@gmail.com / 
0405036095

Doping 
Dopingtestaus on mahdollista kaik-
kien ikäluokkien SM-kilpailuissa.
Kilpailuihin osallistuvalla urheilijalla 
tulee olla voimassa oleva erivapaus 
kaikille käyttämilleen kielletyille 
lääkeaineille ja menetelmille.

Kisasivut avautuvat myöhemmin 
netissä.

TERVETULOA PAINIVÄKI  
TAMPEREELLE! 

Tampereen Voimailijat 
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Kutsu koululaisten vapaapainin mestaruuspaineihin  
15.10-16.10.2016  

Järvenpää 
 

Kilpailu avoin myös Ruotsin ja Viron painijoille 

Aika: avajaiset la klo 11.30, Painit la klo 12.00, su klo 9.00  

Paikka : Järvenpään liikuntahallit , seutulantie 14-17, Järvenpää 

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

Punnitus: Kilpailupaikalla lauantaina 15.10 klo 9.00 - 9.30. 
Vakuutus: Painijat on vakuutettu Koululiikuntaliiton toimesta (vakuutusyhtiö Pohjola)  
kilpalisenssiä ei tarvita 
Säännöt: KLL:n sääntö- ja kilpailujärjestelmä, A-B -lohkot, normaali UWW painiaika. 
Ilmoittautuminen SUOMALAISET 5.10. 2016 klo 24.00 mennessä : http://www.koululiikkuu.fi/slk  
Ilmoittautumisjärjestelmä avautuu 1.9.2016  
Ilmoittautuminen VIRO ja RUOTSI : 16.9.2016 mennessä tero.luostarinen@javo.fi , +358442372435  
Jälki-ilmoittautuminen 13.10.2016 klo 24.00 mennessä osoitteeseen jarkko.myllyla@mbnet.fi  
Osallistumismaksut 14,00 €/painija/huoltaja (5 painijaa/1 huoltaja). 
Jälki-ilmoittautuminen 30,00€/painija. 
Maksut Osallistumismaksut maksettava 6.10.2016 mennessä tilille: FI42 5092 3020 0790 02   , BIC :OKOYFIHH 
Järvenpään Voimailijat r.y, Keski-Uudenmaan OP 

Kirjoita viestikenttään paikkakunta ja koulun nimi, ilmoittajan nimi sekä painijoiden ja huoltajien määrä. 
Jälki-ilmoittautumismaksut peritään paikan päällä. 

Majoitus & ruokailu : varataan osoitteessa : http://www.koululiikkuu.fi/slk  
Koulumajoitus järjestetään Kartanon koululla, kilpailupaikan yhteydessä  
Mukaan oma patja, makuupussi, jne. (majoitushinta 10 eur / yö / hlö)  

Ateriapaketti la-su 30 €/hlö 

Ateriapaketti sisältää lauantain lounaan ja päivällisen sekä sunnuntaina aamupalan ja lounaan majoituspaikan yhteydessä.  
Ilmoita erityisruokavaliot ja allergiat  5.10.2016 mennessä osoitteeseen : naistoimikunta@javo.fi   
HUOM! Kaikki ruoat ovat laktoosittomia. HUOM. Ruokien varaaminen :http://www.koululiikkuu.fi/slk 

Ruokailut paikan päällä yksittäin ostettuina:  Ruoka taataan vain ennakkoon varanneille 
Paikanpäällä runsas kahvio 

Tuomarit Osanoton varmistus ja majoitustarveilmoitus 5.10.2016 mennessä : tero.luostarinen@javo.fi , 0442372435  
Kisakanslia Kilpailupaikalla perjantaina klo 18.00 – 21.00, lauantaina klo 8.00 => ja sunnuntaina klo 9.00 =>. 

Lisätiedot ja tiedustelut 15.9.2016 alkaen : 
Jarkko Kangasniemi :  jarkko.kangasniemi@javo.fi  , 0452051314  
Ulkomaalaisten joukkueiden tiedustelut: tero.luostarinen@javo.fi , +358442372435 

TERVETULOA PAINIMAAN JÄRVENPÄÄHÄN 
 



MUKANA SUOMALAISIA PAINIJOITA RUNSAASTI
Viime vuoden mestarit: Tero “Temmi” Katajisto, Toni
Hannula ja edellisvuosien mestareita, mitalisteja,
Jussi “Kessi” Ketonen, Veikko Timo, Jukka Saari,
Sami Ilvesoksa, Jarmo Niskakangas jne.

World Veteran gr
Wrestling Championships

23.-25.9.2016 Seinäjoki, Finland

Lippuja tilattavissa etukäteen: hannu.parkka@nanski.fi
Näe kaikki tapahtumat: Painimestarin lippupaketti 50 €, eläkeläiset 30 €, päiväliput 25 €.

Tiedustelut: Hannu Pärkkä +358 (0) 500 368 694
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Tiedustelut: Hannu Pärkkä +358 (0) 500 368 694



Tapahtum
akalenteri

2016 2017 (muutokset mahdollisia)

Syyskuu 
10 Väinö Hakkaraisen ja Ivar Wacklinin muistopainit   
  Suolahti (SuolU)
10 Tapsan painit Muhos (MuVo)
10 Ikäkausikilpailut, vp  Vantaa (VaSa)
13–18  KMM-kilpailut Tbilisi (GEO)
17  Kv. ikäkausipainit Tampere (TaPs) 
17  Suomi Cup - Kv. Lohi-painit  Kotka (PopI)
19–25  Sotilaiden painin MM-kilpailut (CISM)  
  Skopje (MKD)
23–25  VMM-kilpailut, kr  Seinäjoki (FIN)
24  Vapaapainin ikäkausikilpailut  Tampere (TaVo)

Lokakuu 
1  OP-turnaus  Ilmajoki (IK)
1  Finlandia Freestyle Cup  Hyvinkää (HyPk)
1  RVM 30-v ikäkausikilpailut  Raisio (RVM)
7–9 VMM-kilpailut, vapaa Walbrzych (POL)
8  Luoman Oy Cup Ylistaro (YKV)
8  Ikäkausikilpailut Kuusankoski (VUV)
15–16  KLL:n mestaruuskilpailut, vp Järvenpää
22  Suomi Cup - Pilkanmaan Pilkkeen 80v juhlakilpailu 
 XXIV Ollin Painit Kuusankoski (Pilke)
22  Janakkala Open Turenki (JPI)
25–30 12th World University Championship    
  Corum (TUR)
28  Viro-Suomi maaottelu (kr)  Tallinna, Viro
28–29 Tyttöpainileiri Kouvola
28–30  Poikien ja nuorten maajoukkueleiri  Pajulahti
29  Junior Kare, vp Kouvola (KoPa)
29  KankU:n juhlakilpailut (70v)  Kankaanpää (KankU)

Marraskuu
5  Aluemestaruuskilpailut, vp  alueet
12  Uudenmaan aluemestaruuskilpailut, vp  
  Porvoo (PoWe)
12   VVV-Cup ja Länsi-Suomen aluemestaruus, vp 
  Vaasa (VVV)
12  Kv. Pertsan kultapainit  Sodankylä (LapinV)
18  Viro-Suomi maaottelu (vp)  Viljandi, Viro
19  Vantaa Painicup (UWW)  Vantaa (YTK)
19  Ikäkausikilpailut, vp  Tampere (Koovee)
19  Susirajan turnaus, kr  Liperi (JVK)
20–25 UWW:n kr valmentajaklinikka  Kuortane
26–27  Helsinki Open, vp  Helsinki (HPM)
26  Joulumaapainit  Rovaniemi (LaLu)
26  Arvo Haavisto -turnaus (UWW)  Ilmajoki (IK)

Joulukuu
3  TUL:n vapaapainin mestaruuskilpailut  
  Järvenpää (JäVo)
3  Kankuri Cup  Lapua (Virkiä)
3–4 Tyttöpainileiri  Kuortane
10  KSM-kilpailut, vp  Tampere (TaVo)
10–11 MM-kilpailut - ei olympiasarjat  Budapest (HUN)
16–18 Alueleirit  Ilmajoki ja Vantaa

Tammikuu 
6 Loppiaispainit * Vähäkyrö (VäVi)
6  Loppiaispainit, kr * Järvenpää (JäVo)
7  96. Valopainit/Roope Liinamaan muistopainit, kr * 
  Mänttä (MäVa)
13–14  Herman Kare * Kouvola (KoPa)
14 Ikäkausikilpailut, kr * Porvoo (PoWe)
21  Oulun kv. ikäkausikilpailut * Oulu (OP)
21  Suomen ja Viron juniorien vapaapainin 
 mestaruuskilpailut  Keila, Viro
21  Ikäkausikilpailut * Laihia (LaihLu)
28  Uudenmaan aluemestaruuskilpailut, kr * 
  Vantaa (VaSa)
28 Mannin matsit ja Länsi-Suomen aluemestaruus, kr * 
  Peräseinäjoki (PeTo)
28 Aluemestaruuskilpailut, kr 

Helmikuu 
4 OP-painit, kr * Kotka (PopI)
4 Av. E-P:n piirinmestaruuskilpailut, kr, kad *
  Alavus (AU)
4 Rampan muistopainit ja aluemestaruuskilpailut * 
  Kemi (KI)
11 Vantaa Junior Cup * Vantaa (YTK)
11 VVV Cup, kr * Vaasa (VVV)
18 Taisto Kangasniemen XIX muistopainit / TUL:n av. 
 tyttöjen ja poikien mestaruuskilpailut * 
  Tampere (TaPs)
25 Myhi-turnaus * Ilmajoki (IK)

Maaliskuu
4  Aluejoukkuekisa  Häme
4 Ikäkausikilpailut, kr * Aura (AuPs)
11  Juniorien SM-kilpailut, kr  Helsinki (Haka)
11 TaVo:n ikäkausikilpailut, kr * Tampere (TaVo)
18 K-S OP-painit, kr * Vaajakoski (VaaKu)
18 Ikäkausipainit, kr * Hyvinkää (HyPk)
25 Seniorien vapaapainin SM-kilpailut  Järvenpää (JäVo)
28–2.4.  U23 EM-kilpailut  
Budapest (HUN)

Huhtikuu
1 Kauko Lehtosen muistopainit * Turenki (JPI)
1 Nepparin muistopainit * Seinäjoki (SPM)
8 XXV Ollin painit * Kuusankoski (Pilke)
8 Manno Laakson muistopainit * Karkkila (KarkU)
8 Seniorien SM-kilpailut, kr  Lapua (Virkiä)
9 Kälviän kansalliset junioripainit * Kälviä (KäTa)
15 Av. kv. Pääsiäispainit * Turku (TuTo)
22 Kadettien SM-kilpailut, kr  Rovaniemi (LaLu)
29 Kajaanin Juntan kansalliset kisat * Kajaani (KaJu)
29 VaSa:n ikäkausikilpailut, kr * Vantaa (VaSa)
29 Kooveen ikäkausikilpailut, 
 Uolevi Setälän muistopainit * Tampere (Koovee)
29 Olavi Niemen muistopainit, kr * Pori (PPM)

Toukokuu 
6 Eero Tapio-turnaus/TUL:n miesten ja junioreiden
 mestaruuskilpailut, kr * Haukipudas (HaHe)
6 KirkU painit, kr * Kirkkonummi (KIrkU)
12–14 KLL:n mestaruuskilpailut, kr  Lahti
13 Kultavieska Cup * Ylivieska (ViVo)
16–21 EM-kilpailut  Belgrad (SRB)
27–28 PM-kilpailut, kad/jun, kr+vp+np  Tanska

Kesäkuu
10 Veikko Rantanen -turnaus * Heinola (HI)
17 Finlandia Freestyle Cup * Järvenpää (JäVo)
20–25 Junioreiden EM-kilpailut  Dortmund (GER)
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Tapahtum
akalenteri

Heinäkuu
1–2 Av. kv. Ruissalopainit * Turku (TuTo)
8 Rantapainin SM-kilpailut  Kisakeskus
25–30 Kadettien EM-kilpailut  Sarajevo (BIH)
30 XI Raimo ”Sumo” 
 Karlssonin kv muistopainit *  Helsinki (VV)

Elokuu
1–6 Junioreiden MM-kilpailut  Tampere (FIN)
21.–26 MM-kilpailut  Pariisi (FRA)
25–26 Kalle Mäkisen XXXIV painit ja 
 Finlandia Freestyle Cup *  Turku (TWM)

Syyskuu 
5–10 Kadettien MM-kilpailut Ateena (GRE)
9 VaSa:n ikäkausikilpailut, vp *  Vantaa (VaSa)
9 TaVo:n ikäkausikilpailut, vp *  Tampere (TaVo)
9 Väinö Hakkaraisen ja 
 Ivar Wacklinin muistopainit *  Suolahti (SuolU)
9 Tapsan painit * Muhos (MuVo)
16 Kv. ikäkausipainit, vp * Tampere (TaPs)
16 Kv. Lohi-painit, kr * Kotka (PopI)
19–24  Veteraanien MM-kilpailut 
23 Ikäkausikilpailut, vp *  Järvenpää (JäVo)
30 OP-turnaus *  Ilmajoki (IK)
30 VUV ikäkausikilpailut, vp *  Kuusankoski (VUV)

Sotilasmestaruudet 
jaossa Skopjessa

Lokakuu
7 Luoman Oy Cup *  Ylistaro (YKV)
7 RVM:n ikäkausikilpailut, vp *  Raisio (RVM)
7 Finlandia Freestyle Cup *  Hyvinkää (HyPk)
7 Av. kv. Kemi Cup, kr * Kemi (KI)
14 TUL:n mestaruuskilpailut, vp *  Porvoo (PoWe)
20–22  KLL:n mestaruuskilpailut, vp  Vaasa
28. Junior Kare, vp * Kouvola (KoPa)
28 KankU:n ikäkausikilpailut, vp * Kankaanpää (KankU)

Marraskuu
4 Kankuri cup * Lapua (Virkiä)
4 Aluemestaruuskilpailut, vp 
11 VVV Cup, vp * Vaasa (VVV)
11 Kv. Pertsan kultapainit * Sodankylä (LapinV)
11 Janakkala Open * Turenki (JPI)
18 Vantaa Painicup * Vantaa (YTK)
18 Timon muistopainit, vp * Ylivieska (ViVo)
18 Kooveen ikäkausikilpailut, vp * Tampere (Koovee)
24–26 Helsinki Open * Helsinki (HPM)
25 Arvo Haavisto-turnaus * Ilmajoki (IK)
25 Susirajan av. ikäkausikilpailut, kr * Joensuu (JVK)

Joulukuu
2 Joulumaapainit * Rovaniemi (LaLu)
9 Kadettien SM-kilpailut, vp  Porvoo (PoWe)

 *kilpailuja ei vielä myönnetty

Suomi lähtee viime vuosia isommalla 
joukkueella sotilaiden MM-paineihin. 
Sotilaiden (CISM) painin maailman-
mestaruuksista painitaan 21.–24.9 
Skopjessa. Makedonian isännöimiin 
kilpailuihin on ilmoittautunut yli 30 
maata. 

Suomea edustavat kreikkalais-roo-
malaisessa painissa Kaartin jääkäriryk-
mentin Urheilukoulussa kersanttina 
työskentelevä Veli-Karri Suominen 
(75 kg), Urheilukoulussa asepalvelus-
taan suorittavat korpraalit Mattias 
Poutanen (59 kg), Mikko Peltokangas 
(66 kg) ja Rami Syrjä (71 kg). Vapaa-
painissa Suomea edustaa Utin jääkäri-

rykmentissä kersanttina työskentelevä 
Eero Sillanpää.

Valmentajina toimivat puolustus-
voimien painin lajivalmentaja yliluut-
nantti Pasi Huhtala ja Urheilukoulun 
painivalmennuksesta vastaava ker-
santti Ville Käki. Suomen tuomariksi 
on nimetty turkulainen Jali Kuronen.

Viimeisin mitali CISM:n MM-kil-
pailuista on vuodelta 2013, jolloin 
Veli-Karri Suominen väänsi Iranissa 
pronssia kreikkalais-roomalaisen pai-
nin sarjassa 75 kg. Tero Halmesmäki 
sijoittui vuonna 2015 sotilaiden maa-
ilmankisoissa viidenneksi kreikkalais-
roomalaisen painin sarjassa 71 kg.

ALUEJOUKKUEKISA MAALISKUUSSA

Painin kisakalenteriin on ensi vuodelle tulossa uusia 
tapahtuma, kun aluevaliokunta on päättänyt herättää henkiin 
nuorten painijoiden aluejoukkuekisan. Ajankohdaksi on 
kalenterista katsottu maaliskuun ensimmäinen viikonloppu. 

Vuoden 2017 aluejoukkuekisaa isännöi Häme. Lopulliset sarjat 
ja ikäluokat ovat vielä päättämättä. Valiokunnan tavoitteena 
on tarjoa joukkuekisan avulla lisää tasokkaita otteluita nuorille 
painijoille
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