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Puheenjohtaja

Vuosi 2013
– muutosten aika
Vuosi 2013 jää varmasti useimmille painin ystäville
mieleen vaaran vuotena, jolloin koko lajin tulevaisuus
oli uhattuna. Samalla vuosi 2013 myös osoittaa, miten
yhteinen uhkakuva ja yhteinen tavoite voi yhdistää miljoonia painifaneja eri puolella maailmaa – aina Delhistä
Kiirunaan ja Ulan Batorista Los Angelesiin.
Kampanja ”Save Wrestling” painin olympiastatuksen
säilyttämiseksi päättyi KOK:n syyskuun kokouksessa
Argentiinassa selkävoittoon. Samalla kampanjointiin
liittyvät muutokset loivat pohjan lajin uudistuksille niin
molskilla kuin molskin ulkopuolella. Näistä näkyvimpinä uudet paljon kiitosta keränneet painisäännöt. Matolla tapahtuu ja yleisö viihtyy.
Myös suomalaisesta näkökulmasta vuosi 2013 päättyy
positiivisessa vireessä. Ensi vuonna Vantaalla huhtikuun alussa käynnistyvät Euroopan Mestaruuskisat ovat
tärkeä näytön paikka – niin painijoillemme kuin myös
kisajärjestäjille. Tärkeä etappi matkalla kohti Rion 2016
olympiakisoja.
Vantaan EM-kisajärjestäjille tarjoutuu paikka näyttää
osaamistaan ja luoda olosuhteet tapahtumalle, joka vahvistaa suomalaisten erinomaista mainetta kisajärjestäjinä. Suomalaiset osaavat ja homma toimii sekä vanhoilla,
että myös uusilla pelinsäännöillä molskilla ja molskin
ulkopuolella.

Nousujohteisesta menestyksestä merkkejä antaneet tulokset Budapestin MM-kisoista viime syyskuussa antoivat viitteitä siitä, että uusi päävalmentajan valmennustiimi saa aikaan uutta sykettä ja voittamisen meininkiä
– kadeteista ja junioreista aina maajoukkueeseen senioreihin asti. Krekon joukkue sijoittui Budapestissa yhdeksänneksi parhaaksi joukkueeksi 87 osanottajamaan
joukossa ja paikka World Cup –tapahtumaan on paras
joukkuetulos Suomelle vuosikymmeniin.
Lopuksi haluan kiittää monta vuotta Painiliiton tiedottamisesta ja Molskin toimituksesta käytännössä vastannutta Hannu Kiminkistä. Hannun jättäessä vastuun
nuoremmilleen ottaa Pekka Moliis yhä vahvemman
otteen suomalaisen painin ja Painiliiton tiedottamisen
sekä Molski-lehden kehittämisestä. Tästä hyvinä esimerkkeinä viimeisimmät vuoden 2013 Molski-lehdet tämä painos mukaan lukien.
Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2014 odotellen.

Jukka Rauhala
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Hyvällä tiellä kohti

EM-paineja
Ilmajoella hyvän paluun tehneen Henri Välimäen otteet antoivat signaalia yhä tiukkenevasta kamppailusta edustuspaikoista.

Joulurauhaan hetki aikaa

Veli-Karri Suominen väänsi Juha Lappalaisen ja Marko Yli-Hannukselan opeilla itsensä
MM-kisoissa pronssimatsiin. Avautuuko mitaliputki Vantaan kotikisoissa?

Päävalmentaja Juha Lappalainen saattoi
olla syksyn kotimaisten FILA-turnausten
Vantaan Painicupin ja Arvo Haaviston jälkeen tyytyväisellä mielellä. Uusien sääntöjen sisäänajo on onnistunut vähintään
kohtuullisesti ja molskilla tapahtui.
-Painijoilla oli todella hyvä draivi päällä ja
matolla tapahtui. Useampi mies näytti,
että matolla todella tehdään pinnoja, eikä
roikuta vain sormissa. Oli myös mukava

nähdä, että kisoihin oli lähtenyt meidän
nuoria junioreita. Heidän vain pitäisi lähteä
entistä rohkeammin hakemaan kokemusta
kovista kotimaan turnauksista, Lappalainen
kannusti.
Osa ykkösmiehistä tosin joutui jättämään
kisoja väliin pienten loukkaantumisten
takia, mutta vastaavasti Vantaalla vahvasti painineiden Jussi-Pekka Niemistön ja
Valtteri Moision paluu kisamolskeille ja

Ennen joulurauhan julistamista Suomen
edustusmiehillä on tiedossa hikisiä hetkiä
treenimolskilla. Kevään EM-kisat painavat
päälle ja tällä kertaa pelissä on tavallista
enemmän, kun kisat käydään Vantaalla.
Kukaan huipuistamme ei ole ilmoittanut,
etteivät EM-kisat kiinnosta.
-Joulukuussa meillä on vielä pari viikkoa
leiritystä. Ensin viikko Pajulahdessa ja sitten
vielä osa porukasta lähtee viikoksi Liettuaan leirille, Lappalainen kertoo ohjelmasta.
Seuraavan kerran kreikkalais-roomalaisen
painin edustajia katsotaan sillä silmällä kisamolskilla Kouvolan Herman Kare-turnauksessa tammikuussa.
-Herman Kare on yksi niistä turnauksista,
joissa painijoita tarkkaillaan Vantaan EM-kisoja silmällä pitäen. Toivottavasti siellä nähdään suomalaisten miespainijoiden lisäksi
myös paljon nuoria junioreitamme kokemusta hakemassa, Lappalainen toivoo.
Normaalisti Herman Kare-turnauksen jälkeen edustuspainijat ovat suunnanneet
Pajulahteen leirille, mutta tällä kertaa jäädään leirille Kouvolaan.
-Pajulahdessa majapaikat olivat tuona
ajankohtana täynnä, mutta asiat järjestyivät hyvin kouvolalaisten kanssa, joten
jäämme kisojen päälle sinne leirille. Painijoita leirille on tulossa ainakin Virosta ja
Pietarist a. Liettualaisten osalta tilanne on
vielä hieman auki. Mahdollista on, että
myös muita turnaukseen osallistuvia maita
jää leireilemään, päävalmentaja Juha Lappalainen kertoo.

Ikäluokille omat vastuuvalmentajat
Painiliiton valmennusvaliokunta on linjannut nuorten olympiavalmentajien vastuualueita uusiksi. Jatkossa Ari Härkänen
vastaa juniorien kreikkalais-roomalaisen
painin maajoukkuetoiminnasta ja Marko
Asellin vastuulla on kadettien krekon leirija maajoukkuetoiminta.
Aiemmin juniorimaajoukkueista vastannut
Marko Yli-Hannuksela toimii päävalmen-
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taja Juha Lappalaisen kakkosmiehenä
miesten kreikkalais-roomalaisen painin
maajoukkueen matkassa, joten uusille vastuujaoille oli tarvetta. Vapaapainin puolella
Ahto Raska vastaa naisten ja tyttöjen toiminnasta. Gergö Wöllerin vastuulla ovat
puolestaan miehet ja pojat.
Valmennusvaliokunta pyrkii linjauksellaan
siihen, että leiritoiminnasta vastaava val-

mentaja olisi mahdollisimman hyvin tietoinen oman vastuuikäluokkansa tekemisestä. Uudet linjaukset eivät vaikuta nuorten
olympiavalmentajien päivittäiseen valmennustoimintaan heidän kotisaleillaan.
Teksti: Pekka Moliis
Kuva: Mari Mäkinen
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Miehet mukana World Cupissa
Oma pikantti lisä suomalaisten huippupainijoiden talven ohjelmaan on helmikuussa
Venäjän Tyumenissa käytävä kreikkalaisroomalaisen painin maajoukkueiden World
Cup. Suomi sai kisaan paikan, kun sijoittui
Budapestin MM-painien pistetaulukossa
yhdeksänneksi. Kyseessä on ensimmäinen
kerta, kun Suomi on kelpuutettu mukaan
nykymuotoiseen MM-joukkuekisaan.
-Todella tasokas turnaus on luvassa. Paikalla ovat maailman parhaat joukkueet ja
vastus sen mukainen, kommentoi painin
päävalmentaja Juha Lappalainen.
Siperian MM-turnauksessa on kahden kisapäivän aikana tiedossa viisi huippukovaa
ottelua, sillä ensin maat jaetaan kahteen
lohkoon, jossa lohkon sisällä kohdataan
kaikki kilpakumppanit. Finaalipäivänä
väännetään vielä lopullisesta sijoituksesta
naapurilohkossa samalle sijalle sijoittuneen
maan kanssa.
MM-joukkuekisa painitaan tasapainoilla, joten Vantaan EM-kisojen läheisyys aiheuttaa
valmennusjohdolle miettimistä. Joukkueeseen nimetään joka sarjaan kaksi painijaa ja
voi olla, että pienimmässä ja suurimmassa
sarjassa Suomi käyttää vahvistuksia. Suomen lisäksi vahvistuksia saa käyttää MMpisteissä kymmenenneksi sijoittunut USA.

Arvo Haaviston finaalissa Henr1 Välimäki joutui
takavyön kyytiin, mutta miten käy talven ja kevään
koitoksissa? (kuva: Jussi Niukkala)

JP Niemistö sekoitti pakkaa
Tampereen Kooveen Jussi-Pekka Niemistö ylsi suomalaispainijoista voittoon syksyn FILA-turnauksissa. JP nappasi makean
sarjavoiton Vantaan Painicupista, jonka 60
kilon sarjan finaalissa kukistui Venäjän Ivan
Fedotov tasapistein 4-4. Ottelun ratkaisu
oli Niemistön terävä kolmen pisteen käsivarsiheitto.

Makein otteluvoitto taisi tulla kuitenkin jo
matkalla finaaliin, kun välierässä kaatui Jani
Haapamäki pistein 5-4. Aiemmilla kierroksilla Pietarin David Akopian oli kaatunut
ylivoimaisella pistevoitolla ja Järvenpään
nuori Vili Manninen pistein 2-0.
23-vuotiaalle Niemistölle sarjavoitto oli yksi
makeimmista etenkin seniorien puolella.

Siellä kun ne kirkkaimmat palkintosijat ovat
tähän saakka tahtoneet miestä kiertää.
– Hilkulla on ykköstila minulla ollut monta
kertaa, mutta jotain olennaista on painista jäänyt puuttumaan. Nyt kulki ketterästi
koko päivän, Niemistö totesi Suomen Tietotoimistolle tuoreeltaan voiton jälkeen.

Herman Kareesta uuteen painivuoteen
Jo 35. kerran painittava kansainvälinen Herman Kare-turnaus avaa toden teolla vilkkaan
suomalaisen painivuoden 2014. Kouvolan
Painijoiden järjestämä FILA-turnaus on tärkeä seurantakisa, kun edustusjoukkuetta
helmikuun joukkueiden MM-kisaan Siperiaan ja huhtikuun EM-paineihin Vantaalle
valitaan.
-Minun toiveena on, että ykkösmiehille tulisi
kisoihin kovia kotimaisia haastajia. Haluan
nähdä kovia taisteluja ykkösmiesten ja nälkäisten haastajien välillä. Ihan niin kuin Vantaalla JP Niemistö ja Toufan Ahmadi tekivät,

kilpailujen johtaja Marko Sillanpää toivoo.
Tänä vuonna Kouvolan uutuutena on kansainvälisen tason painileiri, jonka myötä
kisoihin osallistuva Suomen maajoukkue
jää leireilemään kaupunkiin. Leirille ovat jo
varmistaneet osanottonsa Viron ja Venäjän
painijat. Neuvotteluja käydään myös Liettuan kanssa.
-Muitakin kyselyjä ulkomailta on kisojen
suhteen tullut, mutta vielä tällä hetkellä
tilanne elää jatkuvasti. Lopullisesti osallistuvat joukkueet selviävät vuodenvaihteen
tienoilla, Sillanpää toteaa.
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Turnaus käydään läpi lauantaina 11.1. Tarjolla on täysipainoinen painipäivä, sillä
kreikkalais-roomalaisen painin ohella kisoista löytyy sarjat vapaapainijoille.
-Saamme aikaan todella hienon painitapahtuman. Leirin myötä painijat jäävät
kaupunkiin pidemmäksi aikaa ja jo perjantaina meillä on urheiluakatemian urheilijoille ja valmentajille koulutustilaisuus,
jossa valmennustietoa ovat jakamassa
päävalmentaja Juha Lappalainen Marko
Asellin ja Jarkko Ala-Huikun kanssa, Marko Sillanpää myhäilee.
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Niko Ohukainen
vei Suomi Cupin

Viimeiseen kisapäivään saakka saatiin tänä
vuonna jännittää kreikkalais-roomalaisen
painin Suomi Cupin voittajaa. Jopa neljällä
painijalla oli mahdollisuus voittoon ennen
kisasarjan päättänyt Arvo Haavisto-turnauksessa.
Oskari Riihiojan jälkeen kakkosena päätöskisaan lähtenyt Niko Ohukainen nappasi neljä
komeaa otteluvoittoa Ilmajoelta ja FILA-turnauksen sarjavoitto kasvatti pistepottia 12
pisteellä. Eroa kokonaispisteissä kakkoseksi
sijoittuneeseen Riihiojaan tuli lopulta kolme
pistettä.
Suomi Cupin voitto tiesi Oulun Pyrinnön
painijalle 4000 euron valmennusapurahaa
vuodelle 2014.
-Rahalle löytyy varmasti käyttöä. Se on helppoa budjetoida, kun tietää, että apuraha on
vuodeksi käytössä, Niko vakuuttaa.
Niko Ohukainen oli yksi kauden ahkerimmista kisasarjaa kiertäneistä painijoista. Ainoastaan kesän Veikko Rantanen-turnaus ja
syksyn Janakkala Open jäivät mieheltä väliin.
-Minulle Suomi Cupilla on harjoituksellisesti
suuri merkitys. Kotisalilla treeeneissä ei tule
koskaan niin kovaa väännettyä, kuin kisoissa
tulee. Vähän turhan helpolla välillä pääsee,
mutta ei meitä 55 kilon sarjan miehiä mon-

taa ole. Onneksi siellä on junioreita antamassa lisää matsia, Ohukainen toteaa.

SM-kisat kotimolskilla
Ensi kevät on suomalaisille huippupainijoille tiukkaa aikaa. Painin uudet sarjajaot ovat
vielä tätä kirjoitettaessa auki, mutta EM-kotikisat Vantaalla ja oman seuran isännöimät
kreikkalais-roomalaisen painin SM-kisat kiinnostavat Ohukaista.
Yhdessä Jani Haapamäen kanssa Niko tavoittelee myös paikkaa Tjumenin World
Cupista, jonne Suomen maajoukkue on oikeutettu ja velvoitettu osallistumaan. Kun
almanakkaan ympyröidään myös maajoukkueleiritys, Herman Kare-turnaus ja muut
Suomi Cupin osakilpailut, niin hurja kevätkausi on tiedossa.
-Ei kaikkiin pysty osallistumaan ainakaan
55-kiloisena. Siinä kyllä väsähtää ennen kesää, Niko Ohukainen tunnustaa.
Uudet painisäännöt saavat Nikolta varauksettomat kehut. Oli sitten matolla tai katsomossa, niin painista pääsee jälleen nauttimaan uudella tavalla.
-Minä tykkään tosi paljon uusista säännöistä.
Olen itsekin tehnyt paljon enemmän pisteitä
pystypainissa. Ja onhan näillä säännöillä pai-

nittavia matseja paljon mukavampi katsoakin.
Tosin painijalle itselleen kaksi kolmen minuutin jaksoa puolen minuutin paussilla on tappavan kova. Kunnon pitää olla rautaa, jotta
matolla jaksaa painaa täydet kuusi minuuttia.
-Vielä kunto ei kestä koko kuutta minuuttia,
mutta toivotaan että kaverikin sippaa. Universiadeissa tuli seinä vastaan 4,5 minuutin
kohdalla, Niko Ohukainen tunnustaa.

Asiat mallillaan
Harkitusti jutteleva, rauhallinen Niko Ohukainen kelpaa esikuvaksi kenelle tahansa
nuorelle painijalle. Kuortaneen urheilulukion
jälkeen opinnot ovat jatkuneet yliopistossa.
Ja samaan aikaan paini kulkee.
-Opiskelen matematiikkaa Oulun yliopistossa. Harjoittelun ja opiskelun yhdistäminen
onnistuu hyvin. Kun toinen tarvitsee hieman
enemmän aikaa, niin sitten voi toista hieman
löysätä, Niko toteaa.
Kotisalilla harjoitteluolosuhteet ovat huippuluokkaa. Pyrinnön valmentajana toimii Mikael Lindgren ja tasokkaita harjoitusvastustajia
löytyy.
-Mikke on aina paikalla ja vaikka olenkin porukan kevein, niin minulle löytyy hyvin harjoitusvastustajia, Ohukainen kertoo.

Niko Ohukainen antoi Arvo Haavisto-turnauksessa kyytiä vastustajilleen. Tässä kyydissä junioripainijoista parhaiten cupissa menestynyt Toufan Ahmadi.
Kuva Jussi Niukkala
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OP ja IK tasasivat
Kärkiseurojen kisa Suomen Cupin joukkuekisan voitosta 2013 oli äärimmäisen tiukka.
Oulun Pyrinnön painijoiden loppukiri kauden kolmessa viimeisessä kisassa nosti sen
lopulta jaetulle ykköstilalle yhdessä Ilmajoen Kisailijoiden kanssa. Molemmat joukkueet keräsivät 165 pistettä.
Edes cupin sääntöjen laatijat eivät olleet
varautuneet näin tiukkaan kisaan, sillä
säännöistä ei löytynyt ratkaisua sille, miten
voittaja tasapisteitä ratkaistaan. Ennen kolmea viimeistä osakilpailua Ilmajoki oli jo 36
pisteen karkumatkalla, mutta kokeneet ou-

lulaiset kuroivat eron matsi matsilta kiinni.
Oulun Pyrinnön painijaoston puheenjohtaja Ilkka Karjalainen oli tyytyväinen porukkansa vahvasta loppukiristä. Suomi Cup
muodostaa käytännössä seuran miespainijoiden koko kilpailukalenterin.
-Heti Suomi Cupin käynnistyttyä päätimme panostaa kisaan ja kiertää osakilpailuja
mahdollisimman paljon. Eipä kauteen muita
kisoja juuri mahdukaan, Karjalainen toteaa.
Tänä vuonna Pyrinnön painijoita osallistui jokaiseen Cupin osakilpailuun. Kun ainoa pohjoisen alueella kisatapahtuma sarjassa on

Haukiputaan Heiton järjestämä Eero Tapioturnaus, niin kilometri kertyy ja euroja kuluu.
-Osakilpailuja voisi olla vähemmän. Yhden
kisan voisi nipistää niin keväästä kuin syksystä. Ja lisäksi kesä voitaisiin rauhoittaa
kokonaan, Karjalainen esittää.
Suomi Cup oli menestyksekäs seuran painijoille myös henkilökohtaisella tasolla.
Niko Ohukainen pokkasi suurimman apurahan henkilökohtaisesta kisasta ja vahvaa
paluuta kuluvana vuotena painimolskeille
tehnyt Jumaa Zakole oli henkilökohtaisen
cupin viides.

Suomi Cup 2013

Lopputulokset: 1) Niko Ohukainen OP 53,
2) Oskari Riihioja PeTo 50, 3) Toufan Ahmadi VaaTo 44, 4) Juuso Huovinen HAKA 43,
5) Jumaa Zakole OP 43, 6) Veli-Karri Suominen VV 42, 7) Henri Välimäki TeRi 38, 8) Jani
Haapamäki KaKa 35, 9) Markus Ahtiainen
PeTo 30, 10) Juuso Latvala IK 29
Juniorit: 1) Toufan Ahmadi VaaTo 44, 2)
Juuso Huovinen HAKA, 3) Markus Ahtiainen PeTo 30, 4) Juuso Latvala IK 29, 5) Mikko Peltokangas LaVi 28, 6) Niko Erkkola IK
25, 7) Antti Mäkinen YTK 22, 8) Arttu-Petteri
Klami KPM 22, 9) Elias Kuosmanen JäVo 21,
10) Riku Liikkanen LrTU 21
Joukkuekilpailu: 1) Ilmajoen Kisailijat ja
Oulun Pyrintö 165, 3) Peräseinäjoen Toive
112, 4) Ylä-Tikkurilan Kipinä 85, 5) Vaasan
Toverit 75, 6) Helsingin Haka 71, 7) Haukiputaan Heitto 58, 8) Järvenpään Voimailijat
52, 9) Helsingin Tarmo 50, 10) KOOVEE 48,
11) Viipurin Voimailijat 42, 12) Teuvan Rivakka 38, 13) Lapuan Virkiä 37, 14) Kauhanjoen Karhu ja Turun Voimamiehet 35
Suomi Cupin täydelliset lopputulokset
löytyvät Painiliiton nettisivuilta osoitteesta www.painiliitto.net

Punaisesssa painiva Rami Hietaniemi ei montaa kertaa Suomi Cupin osakilpailuihin
pystynyt osallistumaan, mutta marraskuussa Ilmajoella meno oli tutun tehokasta.

Suomi Cup 2014

Suomi Cupin 2014 palkintorahat:

Kreikkalais-roomalaisen painin Suomi Cupin 2014 osakilpailut:
Pvm
Kilpailu
Taso Järjestäjä
11.1.
Herman Kare- painiturnaus
1
Kouvolan Painijat
8.2.
Mannin Matsit
2
Peräseinäjoen Toive
15.2.
av. TUL:n mestaruuspainit
2
Porvoon Weikot
26.4.
Keski-Suomen OP-painit
2
Vaajakosken Kuohu
24.-25.5. SM-painit
SM Oulun Pyrintö
14.6.
Veikko Rantanen -painiturnaus 2
Heinolan Isku
16.8.
Kalle Mäkisen painit
2
Turun Voimamiehet
30.8.
Lohi-painit
2
Popinniemen Isku
avoin
Janakkala OPen painit
2
Janakkalan Paini-Ilves
1.11.
Kankuri Cup
2
Lapuan Virkiä
15.-16.11. Vantaa Painicup
1
Ylä-Tikkurilan Kipinä
22.11.
Arvo Haavisto -painiturnaus
1
Ilmajoen Kisailijat

Painijoiden välisen
kisan palkintorahat:
1.
4000 euroa
2.
2500.3.
1500.4.
900.5.
600.6.
500.-
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Seurojen välisen
kisan palkintorahat:
1.
2500.2.
1500.3.
1000.-

SPVK:n jakamat stipendit parhaille kuudennen sijan ulkopuolelle jääville juniori-ikäisille painijoille:
1.
500 euroa
2.
300.3.
200.-
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urapolku

Tyvestä puuhun noustaan
Joka syksy suomalaisille painisaleille tulee
kymmeniä ja taas kymmeniä uusia innokkaita vääntäjiä muovikassin kera. Kun äiti
tai isä on auttanut viimeisellekin muovikassista löytyvät tossut jalkaan, niin edessä on
painiuran aloittaminen. Kaikista tuhansista
nassikoista ei huippuja tule, mutta maailman parhaana sporttina paini pystyy tarjoamaan eväitä lajiin kuin lajiin.
Mutta mitä 5-7-vuotiaan nassikkapainijan
pitäisi ensimmäisinä painivuosina oppia ja
miten vanhemmat voivat olla tukemassa
lapsen monipuolisen liikuntaharrastuksen
kehitystä. Suurin osa vastauksista löytyy
Pasi Sarkkisen muutama vuosi sitten kokoamasta painijan urapolusta.
Molski-lehden uudessa juttusarjassa pyrimme esittelemään suomalaisen painijan
polkua.
Monissa painiseuroissa ensimmäisenä uudet painijat otetaan vastaan nassikkapainiryhmässä. Jossain tuntumaa painimolskiin
on voitu hakea nallepainin tai perheliikuntaryhmien kautta, mutta nassikkapainissa
ei enää joitain poikkeuksia lukuun ottamat-

ta vanhemmat molskilla kuperkeikkaa ole
lapselle kaverina tekemässä.
-Lapset aloittavat harrastukset usein jo selvästi ennen kouluikää. Aktiiviset vanhemmat hakevat lapselleen sopivaa harrastusta
jo 2-3 vuoden iässä. Painilla on mahdollisuus hyötyä tästä kehityksessä, mutta vain
jos opettelemme toimimaan lasten ehdoilla, kirkastamme ajatuksen lasten kilpailutoiminnan tavoitteista sekä pystymme
kehittämään seurojen toimintaa laadukkaammaksi, Sarkkinen pohtii.

Intoa ei saa tappaa
Urapolussa painotetaan nuorimman ikäryhmän kohdalla lapsen innokkuuden ja aktiivisuuden säilyttämistä. Jos lapsen kiinnostus
lajia kohtaan tapetaan heti alkuvaiheessa
tylsillä ja liian kovilla harjoituksilla, niin liikunnan liekin sytyttäminen vanhempana on äärimmäisen vaikeaa.
-Liikkuva lapsi nauttii vääntämisestä ja monipuolisesta perustaitojen opettelusta. Rakkaus lajiin syntyy hyvistä harjoituksista, kavereista ja valmentajista, painottaa Sarkkinen.

Perheillä on suuri vastuu lasten aktivoimisesta ja ohjaamisesta liikkumaan Asiantuntijoiden mukaan lapsi tarvitsee viikossa
noin 20 tuntia liikuntaa ja leikkiä. Liiallista
istumista ja ruudun tuijottamista pitäisi
välttää pienestä pitäen. Ohjattujen harjoitusten määräksi painiuran alkuvaiheessa
riittää kuitenkin yksi viikoittainen harjoitus
eli kysymys on lähinnä virikkeiden antamisesta ja säännölliseen harrastamiseen
totuttelemisesta.
Painiharjoituksissa opitaan toimimaan
ryhmässä, huomioimaan painikaverit ja
noudatetaan salin sääntöjä. Fyysinen kontakti on monelle lapselle täysin vieras juttu, mutta tutussa porukassa ja pätevien
valmentajien opastukselle uusien asioiden
oppiminen onnistuu. Lapset saavat lisää
sitkeyttä ja oppivat, ettei jokaista pientä
kolhua kannata äidin sylissä itkien parantaa. Painiharjoituksissa kun sattuu ja tapahtuu aina.
Harjoitusten sisällön tulee kehittää lasten
fyysisiä ominaisuuksia. Leikinomaisin keinoin voidaan tehokkaasti kehittää nopeut-

Ensimmäisinä vuosina kilpailunälkää voi tyydyttää kotisalin omissa kisoissa.
Tuttujen kavereiden kanssa ensimmäisestä kisakokemuksesta ei tule turhan raju.
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Painija polun varrelta
Nimi: Jere Viemerö
Ikä: kohta kuusi vuotta
Seura: Järvenpään Voimailijat
Miten aloitit painimisen?
-Aloitin iskän kanssa painitemppukoulussa viime vuonna
Mikä on painissa parasta?
-Musta parasta on voltit ja kiemurat ja kupperikeikat
Mitä muuta sellaista harrastat, jossa tulee hiki?
-Mä harrastan vain painii ja riehun kaverien kanssa muuten se on kivaa

ta, ketteryyttä, voimaa ja tasapainoa. Perusvoimistelun ja liikkumisen taitojen ohella
opetellaan kamppailemaan erilaisissa tilanteissa ja opetellaan ratkaisuja tilanteisiin.
Alle kouluikäisten kohdalla painin osuus
harjoitusten sisällöstä on vain 10 prosenttia
ja muu aika käytetään nopeuden, ketteryyden, tasapainon ja muiden liikunnallisten
perustaitojen kehittämiseen.

Maailman paras
sportti
Maailman paras sportti - esite seurojen
käyttöön on saapunut painosta. Talous- ja
markkinointivaliokunnan suunnittelema
esite palvelee seuroja markkinointimateriaalina niin tulevien painijoiden, kuin yhteistyökumppanien suuntaan.
Esite on 4-sivuinen ja siihen voit tutustua
Painiliiton nettisivuilla klikkaamalla esitteen kuvaa. Esitteen voi myös kätevästi
jakaa Facebookissa, Twitterissä ja Linkedin
palveluissa.
Esitteeseen on varattu keskiaukeamalle
paikka seuran yhteystiedoille.
Jokaiselle seuralle on painettu 20 kappaleen näyte-erä. Esitteitä voi tilata seurakäyttöön Painiliiton toimistolta.

tulee olla kasvattavia ja innostavia tapahtumia, joten niiden tavoitteena on kehittää
lasta ja innostaa häntä harjoittelemaan,
Pasi Sarkkinen muistuttaa.
Teksti: Pekka Moliis
kuvat: Tero Luostarinen ja Pekka Moliis

Ei kiirettä kisoihin
Kilpailemaan 5-7-vuotiailla nassikkapainijoilla ei ole mikään kiire. Paras tapa aloittaa
kisaaminen on tehdä se tutussa ympäristössä tuttujen painikavereiden kanssa,
sitten kun lapsi on siihen varmasti valmis.
Monen lapsen kilpailuinto on murentunut,
kun kisoissa kyyti on ollut turhan kylmää.
Painissa on käytössä aloittelijasarjat kilpailemisen helpottamiseksi, mutta eri seuroissa opetellaan erilaisia asioita eri aikaan.
Nuorimmilla lapsilla jo vuodenkin ero painiuran pituudessa voi näkyä kovalla tavalla
molskilla.
-Myös kilpailemaan halutaan erittäin nuorena ja alle 10-vuotiaiden kilpailumäärät
voivat olla valtavat. Painin kilpailutilanteet

Painijan urapolku
Tämä oli ensimmäinen osa painijan urapolkua käsittelevästä juttusarjasta. Seuraavassa Molskissa perehdytään 7-9-vuotiaan
nuoren painijan tekemisiin ja tekemättä
jättämisiin. Jos sinun valmennusporukasta löytyy sopiva kaveri haastateltavaksi ja
tarkkakätinen kaveri kuvan ottajaksi, niin
ota yhteyttä toimitussihteerin. Nopeat syövät hitaat.
Kokonaisuudessaan kansainväliselle huipulle tähtäävän painijan urapolku löytyy
nettiosoitteesta: http://www.kihu.fi/urapolku
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Painiliiton hallitus, valiokunnat, aluehenkilöt, toimiston väki ja Molskin toimitus
toivottavat kaikille Molski-lehden lukijoille
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
2014!
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Tyttövoimaa molskilla
Kajaanin Juntta on aktiivisesti hyödyntänyt aiemmin Nuoren Suomen ja nykyisin
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä
seuratoiminnan kehittämistukia. Tyttöjen
oman painiryhmän perustaminen syksyllä
2012 mahdollistui ennen muuta seuratoimintatuen kautta.
-Meillä kävi joka syksy 1-2 tyttöä kokeilemassa painia, mutta pysyvästi he eivät lajin
pariin jääneet. Mietimme voisiko tilanne
parantua, jos saataisiin tytöille oma ryhmä.
Se kuitenkin vaati etenkin alkuvaiheessa
vähän ylimääräistä panostusta seuralta,
joten haimme seuratoimintatukea, Juntan
puheenjohtaja Pekka Moliis kertoo.
Seura haki Tyttövoima-hankkeelle tukea
alun perin 6000 euroa, mutta tukea myönnettiin lopulta 2000 euroa. Saman verran
seura panosti toiminnan käynnistämiseen
myös omaa rahaa. Tukea käytettiin muun
muassa markkinointiin, valmentajakoulutukseen, tyttöjen ryhmäytymiseen, liikun-

tamessuille osallistumiseen ja valmentajapalkkioihin.

Naisnäkökulmaa valmennuksessa
Ryhmän valmentajaksi löytyi seurasta omat
kilpapaininsa polvivammojen takia jättänyt
Heli Moliis. Apuvalmentajana ryhmässä on
Konsta Kvist, jolla tunnetusti on silmää tyttöjen tekemisille.
-Se on tytöille ihan eri asia, kun siellä on
Heli ja Konsta vetämässä. Jos me vanhat
ukot Pekka ja minä olisimme siellä, niin eivät tytöt monta kertaa kävisi, seuran päävalmentaja Stevo Petrovic vakuuttaa.
Syksystä lähtien kaksi kertaa viikossa treenanneet tytöt aloittavat kisahommat varsinaisesti vuoden vaihteessa. Ensimmäistä
tuntumaa on jo salikisoissa otettu, eikä se
ole ainakaan innostusta laskenut.
-Oulun kisat tammikuussa on ensimmäiset
mihin lähdetään. Tytöt oikein odottavat

kisoja ja kyselevät jatkuvasti, että päästäänhän me painimaan varmasti kisoissa,
valmentaja Heli Moliis kertoo.
Syksyllä 2012 startanneessa ryhmässä
vääntää tällä hetkellä kymmenkunta tyttöä, joista suurin osa on ollut mukana toiminnan alusta saakka.
-Tytöt ovat todella motivoituneita. Kuusi
tyttöä on sellaisia, jotka ovat aina treeneissä. Ja meillä on tosi mukavaa harjoituksissa,
Heli vakuuttaa.

Osa-aikainen valmentaja
Viime talvena Kajaanin Juntta haki seuratoiminnan kehittämistukea osa-aikaisen
valmentajan palkkaamiseen. Opetusministeriö myönsi palkkarahaa 9000 euroa,
jonka lisäksi seura panostaa hankkeeseen
myös omaa rahaa.
Alun perin seura ei aikonut hakea tukea,
sillä edellisenä vuonna se oli saanut tukea tyttöpainiin. Kainuun Liikunnan seu-

Kajaanissa etsittiin tyttöjä molskille Tyttövoimaa-hankkeen avulla. Tytöille suunnattu oma painitoiminta huomioitiin joulukuussa Kajaanin kaupungin tasa-arvon edistämispalkinnolla.
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rakehittäjä Tuomas Karjalainen kuitenkin
vakuutti seuraväen, että rahaa kannattaa
hakea työntekijän palkkaukseen. Hänen
neuvostaan rahaa haettiin kolmivuotiseen
hankkeeseen, jossa vuosittain tuki kasvaa
ja työntekijän työaika lisääntyy. Rahoitus-

päätös tulee vuosi kerrallaan ja jatkoa on
haettava erikseen.
Juntan tavoitteena on perustaa vähintään
yksi uusi ryhmä joka vuosi ja painiharrastuksen jatkamisen mahdollistaminen myös
niille, jotka eivät enää kilpaile. Tänä syksynä

seurassa starttasi nallepainiryhmä, jonka
lisäksi omat ryhmänsä ovat kilpailijoilla, tytöillä, painikoululaisilla ja nassikoilla. Viikoittain salilla käy noin 70 nuorta painijaa. (SH)

Seuratuki 2014 – iso mahdollisuus
Suomalaisilla painiseuroilla on nyt oiva tilaisuus saada suoraa seuratukea Opetus
– ja kulttuuriministeriöltä. Vuoden 2014
seuratuen hakukriteerit suosivat kustannuksiltaan edullisia lajeja/seuroja, joihin
painikin lukeutuu.
Avustus on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen.
Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti
lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen
avulla edistetään monimuotoisen liikunnan
kansalaistoiminnan toteutumista.
Hakemukselle hyväksyttäviä menoja
ovat toiminnasta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten
• ohjaaja- ja valmentajapalkkiot
• ohjaaja- ja valmentajakoulutus, tuomarikoulutus, seurakoulutus ja muut
koulutuksesta aiheutuneet kulut (kuten
kouluttajalle menevät korvaukset ja materiaalit)
• tapahtumista, tilaisuuksista tai kampanjoista aiheutuneet kulut (osana muuta
toimintaa)

• kohtuulliset välinekustannukset osana
hanketta
• kohtuulliset tiedotuskulut ja kohtuulliset matkakustannuskulut osana muuta
toimintaa
• päätoimisen palkkaus, osa-aikaisen
työntekijän palkkaus
Seuratukea ei voi käyttää esimerkiksi
seuraaviin kustannuksiin:
• liikuntapaikkarakentaminen ja perusparannuskustannukset
• jäsenmaksut, lisenssit, vakuutukset, tuomaripalkkiot, kilpailu- ja sarjamaksut
• opintomatkat, kilpailumatkat, ulkomaanmatkat, ruokailukulut
• yritystoiminnan kuluihin

Voitte lähettää minulle hakemuksenne
luettavaksi, niin tarvittaessa kommentoin
niitä. Kannustan kaikkia painiseuroja hakemaan tukea!
Huom! Hakuaika päättyy 10.1.2014 mennessä!
www.seuratuki.fi

Lisätietoja:
Timo Pahkala			
Suomen Painiliitto ry
Alue – ja nuorisovaliokunnan pj
puh 040 354 2530
timo.pahkala@kymli.fi

SUOMEN PAINILIITON
RAHANKERÄYSKAMPANJA
Voimassa 17.4.2013 – 16.4.2014

Soita nyt numeroon 0600-03001 ja lahjoitat varoja Suomen Painiliitolle ja erityisesti sen nuorisotyölle. Kerättyjen varojen tulee lyhentämättömänä ohjautua Suomen Painiliiton alaiseen

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

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

uksissa.
Maksa summa Suomen Painiliiton tilille: Nordea FI54 1400 3000 1080
41 ja ilmoita viestikentässä selkeästi maksajan yhteystiedot.
Lisätietoja kummastakin asiasta saat Painiliiton toimistolta sähköpostitse: info@painiliitto.net tai henkilöstön puhelinnumeroista
www.painiliitto.net.
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Puuveneiden ja kajakkien
valmistus & korjaus
Pohjanpellonkatu, 20780 Kaarina

0400 952 433
www.kastellmarine.com

Kari Saarikoski

Kaivinkonetyöt, lanaus ja lumenauraus,
kantojen jyrsintä, ongelmapuiden kaato

Lassoontie 498, 61170 Sääskiniemi

0400 162 469

RM-KESKUS
Keskustie 22
61100 Peräseinäjoki

Puh. (06) 4174 318,
4174 328

Lehtimäentie 801, 63700 Ähtäri

0400 616 324

www.viinikankone.fi

Pakkalan
Ähtärin Talopalvelu Ky Liikenne
Liesjärventie 304, 63700 Ähtäri
0400 262 729

Lahden
Tuotelaitehuolto Oy

- nostovälineiden tarkastus ja huolto

Sikosaarentie 59
63370 Taipalus

l raksit l tarraimet l taljat l sähkötaljat

(06) 511 3441

Puh. 050 5175 891

Rinnetie 7, 15880 Hollola

Itsekulkeva henkilönostin

Maalausurakointi Koivisto Ismo
Palterintie 1 as 11, Kauhajoki
puh. 040 066 1163
Hernesniemen Lastaus Oy
Nykäläntie 22 A, LAPPAJÄRVI
puh. 040 551 9438

Veljekset Mäkynen Ay
Pakantie 19, 61640 Ala-Valli
Kalevi 0400 268 154, Kari 0500 268 154

Kuljetus Rauno Pohjoisaho Oy/
Arto Pohjoisaho
Itäkyläntie 759 B ITÄKYLÄ p. 040 749 6780

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

www.leguanlifts.com

Painin vahvuus on

vahva seuratyö

Painin vahvuus on vahva
seuratyö
Painiliiton hallitukseen Ilmajoen syyskokouksessa valittu Pekka Paavola uskoo
suomalaisen painin tulevaisuuteen. Ja tietämättömille todettakoon heti alkuunsa,
että tämä Tampereen Pekka Paavola ei ole
se mies, jota menneinä vuosikymmeninä
etsittiin kissojen ja koirien kanssa. Kuortaneen kasvatti on Kunnon mies, eikä ole
vempulointiin sekaantunut.
-Suomalaisen painin vahvuus on vahva
seuratyö. Siellä kotisalilla tehdään kovin työ
painijan osalta. Toisaalta olen vähän huolestunut siitä, onko kaikkien painijoidemme harjoittelu ja sitoutuminen lajiin ollut
viime vuosina parasta mahdollista. Kun
nuorena poikana Kuortaneella pääsi seuraamaan Ukkolan Pertin, Huhtalan Mikon
ja kumppaneiden sitoutumista painiin, niin

se oli todella vahvaa ja tulokset sen mukaisia, Paavola pohtii.
53-vuotias Tampereen kaupungin liikuntajohtaja on tämän vuosituhannen ajan ollut
poissa painin ytimestä. Mies oli aikoinaan
käynnistämässä Kuortaneen urheilulukiotoimintaa ja toimi vuoden päivät Espanjassa painin päävalmentajana, joten tietämystä painista on takataskussa.
-Viime vuoden olen seurannut painia ennen kaikkea tamperelaisten painiseurojen
kautta ja olen yrittänyt omalla panoksellani
tukea etenkin tamperelaisia edustuspainijoita. Kun Ukkolan Pertsa on tässä liikuntapalveluissa töissä, niin aika hyvin on tullut
oltua perillä painihommista, Pekka naurahtaa.
Vaikka viimeisistä painitreeneistä jo vuosia
onkin, niin painimies uskoo tuovansa jotain
uutta hallituspöydän ääreen. Paavola toimii
Tampereen urheiluakatemian johtoryhmässä kehittämässä omalta osaltaan koko
suomalaista urheiluakatemiatoimintaa.
-Ehkä pystyn tuomaan lajin ulkopuolista
näkemystä päätöksentekoon. Toisaalta
Tampere sai oman nuorten olympiavalmentaja-vakanssin osaksi Tampereen urheiluakatemiaa. Urheiluakatemiat ovat yksi
Suomen olympiakomitean painopistealueita, joten siinäkin suhteessa on hyvä olla
tiiviimmin liiton toiminnassa mukana, Paavola pohtii

Huomiota talouteen
Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden
liikuntajohtajana työskentelevä Pekka Paavola tietää ne taloudelliset paineet, jotka
kuntia tällä hetkellä kuristavat. Valitettavasti tiukka taloustilanne tulee heijastumaan
myös liikuntaan kohdistuviin tukiin.
-On monta kuntaa, jotka ovat jo lähteneet
leikkaamaan liikunnalle tulevia avustuksia,
eikä julkisen tuen varaan voi liikaa laskea.

Meidän on pohdittava, miten saadaan
hankittua yhteistyökumppaneita seuroille
ja liitolle. Ulospäin myyntiä on saatava vahvemmaksi. Työssäni olen saanut seurata
useita eri lajeja ja olen nähnyt, kuinka muualla asioita hoidetaan, Paavola kertoo.
Monissa painiseuroissa on valitettavan tuttu tilanne, jossa kassa on tyhjä, koska salilla
on hyviä painijoita. Kun taas painijat eivät
kuluta rahaa leireihin ja kisamatkoihin, niin
saattaa talouskin pysyy tasapainossa.
-Kumpi on parempi tilanne? Meidän pitää
pystyä huolehtimaan siitä, että meidän
huippupainijamme pystyvät harjoittelemaan ilman, että koko ajan on huoli toimeentulosta. Olympiastatuksen säilymisen
myötä painilla on positiivinen vire ja tuota
virettä on pystyttävä hyödyntämään, Paavola pohtii.
Verkostoituminen on asia, johon painiväen
on syytä panostaa entistä enempää. Olympiakomiteasta kantautuva puhe urheiluakatemioiden merkityksestä ei saa olla
pelkkää sanahelinää.
-Urheiluakatemia-toimintaan painin pitää
mennä mukaan etujoukoissa ja nopeasti.
Moni laji haluaa mukaan akatemiatoimintaan, mutta painin aikaisemmat menestykset olympialaisissa ja muissa arvokilpailuissa suorastaan velvoittavat painin
mukanaoloa. Urheiluakatemiat haluavat
painin mukaan huippu-urheilutoiminnan
yhdeksi menestyslajiksi.
-Painin kärki Suomessa on kaventunut,
mutta kyllä meillä osataan yhä painia. Töitä
asian eteen on vain tehtävä entistä enemmän. Toisaalta on hyvä miettiä myös sitä,
tehdäänkö nykyisin kaikki aina laadukkaasti ja ollaanko valmiita kehittämään omaa
toimintaa, tuore hallituksen jäsen Pekka
Paavola korostaa.
teksti: Pekka Moliis

Ennätysmäärä ehdokkaita
Painiliiton hallitukseen oli tänä vuonna imua normaalia tavanomaista enemmän. Ehdolla oli peräti kahdeksan paini-ihmistä,
joista valituksi tulivat erovuorossa olleet Mauno Mäki-Töyli (52 ääntä) ja Tero Luostarinen (40). Ainoana uutena kasvona hallitukseen
valittiin Pekka Paavola (44).

Muut vaalissa ehdolla olleet olivat Hannu Pärkkä (28), Mika Suhonen (24), Mika Vuori (24), Markku Virtanen (16) ja Harri Vallin (15).
Painiliiton syyskokoukseen Ilmajoella osallistui 37 jäsenseuraa.
Kokouksessa vahvistettiin myös vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmat.
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Rauman paini

nostaa päätään

Muutaman hiljaisen vuoden jälkeen näyttää ilahduttavasti siltä, että Rauman molskilla alkaa tapahtua. Lähes 70-vuotiaan
Rauman Voimailijoiden riveissä harjoittelee
laadukkaassa valmennuksessa useita ryhmiä tyttöjä, poikia sekä varttuneempiakin
painijoita.
-Perinteet velvoittavat. Olimme yhteen aikaan seurana vapaapainissa Suomen kärkeä. Aiomme saada innokkaalla työllä asemia jonkin verran takaisin, toteaa Rauman
Voimailijoiden puheenjohtaja Jere Hussa.
Hän on myös seuran valmentajakaartia ja
vetää Johanna Hietasen kanssa nassikkapainijoiden ryhmää, jossa temmeltää
parikymmentä tyttöä ja poikaa. Muita eri
valmennusryhmien valmentajia ovat Mika
Juhola, Mikko Järvinen, Timo Laakso sekä
Outi ja Kai Liukko. Kaikilla valmennuspor-

taaseen kuuluvilla vetäjillä on omassa palkintokaapissaan jonkin värinen SM-mitali.

Komeat perinteet
Rauman painiurheilun isäksi kutsutun legendaarisen Veijo Vaskon valmentama
Pasi Juhola voitti iskuvuosinaan peräti
kuusi SM-kultaa ja jopa yhden Latvian
mestaruudenkin. Satakunnan piirissä Pasi
Juholan pahin vastustaja oli 57-kiloisissa
Kokemäen Kova-Väkeä edustanut Pertti
Savolainen. Valtakunnallisesti Juholan kovin kiistakumppani oli Heinolan Iskun Keijo
”Keke” Pehkonen.
Ensimmäisen Suomen mestaruuden toi
Raumalle Veijo Vasko, kansakoulunopettaja, josta sitten myöhemmin tuli Suomen
päävalmentaja. Muita RV:n historian taitavia SM-mitalisteja ovat olleet mm. Ari Lah-

tinen, Pekka Loutti, Markku Kuitunen ja
Kai Lehtonen.
Lahtinen katkaisi raskaissa sarjoissa pitkään
jyllänneen Peräseinäjoen Keijo Mannin
mestaruuksien putken. Lehtonen taisteli
vapaapainin edustustehtävistä 74- ja 82-kiloisissa tasapäisesti Teuvan Rivakan Pekka
Rauhalan kanssa.
Kaikkiaan seuran historiassa 34 painijaa on
saavuttanut SM-mitalin. SM-mitaleja on
yhteensä 129. Vapaapainin seuramestaruuden Rauma on voittanut viisi kertaa.
-Vapaapainin Kustaan Kierros ja sitä nykyisin jatkava Freestyle Cup on ollut mainio
ja ainakin RV:lle tärkeä kilpailumuoto. Sen
yhteydessä kasvaa seura- ja yhteishenki,
toteaa Jere Hussa tyytyväisenä.
Reijo Majasaari

Rauman painissa on nousuvire päällä.

Lautaojan Tapio juhli painimalla
Kankaanpään Urheilijoiden Tapio Lautaoja voitti kotisalissaan kolmisenkymmentä vuotta sitten kreikkalais-roomalaisen painin juniorien Suomen mestaruuden. Hän kukisti silloin sarjafinaalissa Heinolan Iskun Kari Pehkosen.
KaU järjesti lokakuun 12. päivänä ikäkausipainit. Päivä osui Lautaojan 50-vuotisjuhlapäivään. Kankaanpään painipomot Jukka ja Kari Lehtinen ideoivat
Tapio Lautaojalle juhlaottelun ennen illan pirskeitä. Haastajana oli Jukan
19-vuotias poika Eero Lehtinen huoltajanaan toinen 30 vuoden takainen
kultamitalisti (100 kg) Kari Lehtinen.
Lautaojaa huolsi, kuten silloin takavuosinakin, oma isä, vastikään 90 vuotta
täyttänyt tervaskanto Toivo Lautaoja. Leppoisa juhlayhteenotto päättyi 0-0
ratkaisemattomaan.
teksti: Reijo Majasaari
kuva: Jouko Valo
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Mat�asi
varrel�a...

et.fi

www.HHn

Punninportti 1
64350 Karijoki

Kauhajoen kaupunki Liikuntapalvelut
PL 500, 61801 Kauhajoki
puh. 06 2413 2337
www.kauhajoki.fi/vapaa-aika

Vaihde +358 2 0720 9020
www.suupohjanteollisuusautomaatio.com

Tuurinkosken
koneyhtymä
Metsäkoneurakointia
0400-125 270, 0400-366 893
Tuurinkoskentie 62 Lehmäjoki

020 7199 940
www.stokvistapes.fi
Tehtaantie 1, 03100 Nummela

Uurastus palkittiin

veteraanien MM-molskilla
”Kun ketsuppipulloa vain tarpeeksi sitkeästi rutistaa, niin kyllä sieltä yleensä lopuksi
jotakin pastaläjän päälle herahtaa”, totesi
kiekkolegenda ”Tami” Tamminen kommentoidessaan jääkiekon MM-kisoja. Tällä
valmentajakuuluisuus viittasi siihen, että
kun vain on tarpeeksi sitkeä ja kärsivällinen,
niin yleensä se aina palkitaan.
Näin pääsi käymään meikäläisellekin.
Vuonna 2004 alkanut veteraaniurani sai
kruununsa, kun nousin lopultakin korkeimmalle pallille Sarajevossa veteraanien MMkisoissa lokakuun alussa. Sarjana oli B97.
Hopeisia mitaleita ehtikin kertyä kaappiin
jo neljä kappaletta.
Nyt olisi oiva sauma lopettaa. Nykysäännöillä on kuitenkin luvassa vielä 26 ratkiriemukasta kisareissua, niin että taitaa se ura
vielä muutaman tovin jatkua.
Neljä MM-kultaa jo aikaisempina vuosina
hankkinut IK:n Tero Katajisto (B58) sai nyt
tyytyä hopeiseen jalometalliin. ”Temmi”
kävi neljä kovaa matsia, joten helpolla pallille ei noustu tällä kertaa. Ratkaisuottelussa
norjalaista Fornebota vastaan mattotuomarille ei sattunut ihan paras päivä. Muotoillaan kauniisti näin.
Kolmannen mitalin Suomeen toi Hannu
Tervo (E63) taistelemalla pronssille. Täytyy
kyllä nostaa hattua ja ihmetellä miehen sitkeyttä. Sodankyläläinen rakennusurakoitsija nimittäin kävi läpi muutama vuosi sitten
erittäin vakavan ja vaarallisenkin leikkauksen. Niin vain vielä noustiin molskeille.

Ensikertalaisia ja palaajia
Ensikertalaisena oli nyt mukana Heinolan
Iskun Mika Vilppunen (A76). Pasi Mänty-

Jussi Ketonen saavutti tavoitteensa, kun nappasi kauan jahtaamansa
veteraanien MM-kullan syksyllä Sarajevosta.

järvi (C76) puolestaan esiintyi veteraanimolskeilla ensimmäisen kerran Seinäjoella
2004 ja teki nyt paluun MM-tasolle.
Joukkueeseen kuuluivat myös Tero ”Danny” Lipsonen (A76), Marko ”Makkis” Kuusniemi (B97), Jukka Saari (C76), Arto Haukijärvi (D69), Petri Tallgren (B76), Veikko
Timo (F69) ja Jorma Niemi (D85). Lähimpänä mitalia heistä oli ”Jorkka”, joka oli taas
kerran selättämässä kuuluisalla karatelenkillään venäläisvastustajaansa pronssimatsissa, mutta ei aivan onnistunut. Veikko
Timo puolestaan kärsi painimatematiikan
kummallisuuksista. Hän voitti viiden painijan sarjassa kaksi ottelua ja hävisi kaksi,
mutta sijoittui neljänneksi.

Jorma Niemi (vas.), Tero Lipsonen, Mika Vilppunen ja Jukka Saari nauttivat kisareissusta, vaikka mitalit jäivät tällä kertaa saamatta.
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Tehtävä Belgradissa ”Masin”
kanssa
Kun pöly on laskeutunut ja on päästy kiinni
arkeen, on aika kääntää katse ensi vuoteen.
Sarajevon laukaukset ovat vaimenneet ja
”Tehtävä Belgradissa – Mission in Belgrad
2014” on jo hyvässä vauhdissa.
Toivotaan, että Mika Lyyskin johdolla Laihian kovettu jengi saa taas itsensä vireeseen ja pääsee jatkamaan viime vuonna
Budapestissa lentävän startin saanutta veteraanitaivaltaan.
Veteraanipainien luonteeseen kuuluvat
luonnollisesti myös jokailtaiset perusteelliset analysointitilaisuudet, joissa käydään
läpi päivän huippuhetket ja puretaan kipupisteet. Palaute on kohtalaisen suoraa ja
huumoripitoista. Taidetaanpa siinä vähän
menneitäkin muistella.
Tällä kertaa pitkissä istunnoissa nousi esiin
kysymys siitä, kuka voisi täyttää maineikkaan uran tehneen Martti ”Masi” MäkiHakolan saappaat. Porukalla todettiin, että
tehtävä on vaikea, suorastaan mahdoton.
Yhdessä päätettiinkin vedota Masiin, että
Suomi-trikoot isketään päälle uudestaan
ja annetaan leijonatatuoinnille valoa. Muuten nimittäin on uhkana, että veteraanikisareissut siirtyvät aivan turhan vakavalle
asialinjalle. Hengenkohottajaa ja tulisieluista taistelijaa odotetaan kuumeisesti molskeille takaisin. Tehtävä Belgradissa odottaa
ensi vuonna elokuun lopussa.
Teksti: Jussi Ketonen
Kuvat: Sarajevon Sankarit
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painin Arvokisamuistoja

Maamme-laulu raikui Göteborgissa ja Kiovassa
Mielenkiintoisimpina painitoimittajavuosinani olin molskin äärellä muun muassa Göteborgin (1977) ja Kiovan (1983) maailman
mestaruuskisoissa. Suomalaispainijoiden
saavuttamien MM-kultamitalien ja sarjavoittojen kunniaksi molemmissa turnauksissa Suomen lippu nousi korkeimpaan
salkoon ja kansallislauluamme soitettiin
juhlavasti.
Göteborgissa korkeimmalla palkintopallilla
seisoi ryhdikkäänä 1970-luvun 57-kiloisten
ehdoton kuningas Pertti Ukkola, joka ehti
ennen Kiovan MM-kultaa voittaa samaan
putkeen EM-kultaa Turkin Burzassa ja
olympiakultaa Montrealissa vuonna 1976.
Kiovan MM-paineissa ottelivat kultaisen
mitalin kaulaansa Hannu Lahtinen sarjassa 62 kiloa ja Tapio Sipilä 68-kiloisissa.
Seinäjoen Paini-Miesten Lahtinen oli Suomen joukkueen yllättäjä ja jopa todellinen
sensaatio, josta vastustajilla ei ollut juuri

mitään tietoa.
Sitä vastoin päävalmentaja Toivo Sillanpää
oli katsonut Lahtisen finaalivastustajan, punatukkaisen itäsaksalaisen alkukamppailut
tarkkaan ja osasi luoda tehokkaan taktiikan.
”Sakemanni” oli tanakkaa Lahtista päätään
pidempi, taitava ja notkea kiemurtelija. ”Topin” oivallisin neuvoin ottelemalla hyvässä
vireessä olleesta Lahtisesta tuli 62-kiloisten
MM-voittaja.
Muhoksen Voiton kasvatti Tapio Sipilä sai
68-kiloisten loppuottelussa vastaansa iranilaisen mustatukkaisen hermoilevan kovanaaman, jonka otteet ja touhut aiheuttivat ihmettelyä ja hämminkiä.
-Pidä pääsi kylmänä ja hermosi kurissa,
lienee ollut päävalmentaja Sillanpään viimeinen vinkki, kun hän ohjasi Sipilän, lähes
aina varman arvokisamitalistin sarjafinaaliin.
Eikä nytkään tarvinnut Sipilän vuoksi pet-
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tyä. Hermoileva iranilainen jäi MM-hopealle vastalauseistaan huolimatta.
Olen aina rakastanut laulamista. Voitte uskoa, että Maamme-laulun vetäiseminen
Göteborgin ja Kiovan suomalaistunnelmissa tuntui erityisen upealta.
Göteborgissa lauloimme vierekkäin joukkueenjohtajan ja lääkärin Kauko Huikurin
kanssa. Kiovan MM-paineissa lauloimme
rinnakkain täysillä Muhoksen Toni Hannulan kanssa. Ympärillämme ollut kiovalaisväki katseli hymyillen suurta innostustamme.
-Olipa rinnasta ottava tunnelma, tuumasi Toni, kun läheinen seuratoveri Sipilä oli
kultamitalinsa saanut. Hannula osallistui
MM-kisoihin 90 kilon sarjassa. Kolmannen
mitalin Suomelle otti Kiovassa Lappajärven
Veikkojen Jarmo Övermark sijoittumalla
82-kiloisten MM-pronssille.
Reijo Majasaari
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Kalaa ei

EM-kisoissa
säästellä

tämä vaatii paljon venymistä ja sitoutumista, mutta tiedän, että heistä on siihen.

Ovi on aina auki painille. Tikkurilan
Urheilupuiston toimitusjohtaja Jukka
Antila iloitsee siitä, että saa olla mukana
järjestämässä yhtä ensi vuoden merkittävintä urheilutapahtumaa Suomessa.

Kun Tikkurilan Urheilupuiston toimitusjohtaja Jukka Antila sai kuulla, että Suomeen
haetaan painin EM-kilpailuja, heräsi mielessä suuri innostus. Hyvin mennyt olympiakarsintaturnaus ja saumaton yhteistyö
kisajärjestäjien kanssa antoi uskoa siihen,
että jos kisat Suomeen saadaan, voisi Urheilupuiston Trio Areena olla kisapaikka. Ja
niinhän siinä kävi.
– Intoa piukassa tässä on oltu siitä saakka,
Antila naurahtaa.
Vaikka turnaus tulee olemaan suurin Urheilupuistossa koskaan järjestetty tapahtuma,
ei edes pientä paniikin poikasta ole havaittavissa.
– Kokemuksen perusteella minulla on täydellinen luottamus niin Ylä-Tikkurilan Kipinään ja Painiliittoon kisajärjestäjinä kuin
omaan henkilökuntaan. Henkilökunnalta

Tikkurilan Urheilupuistolla on pitkät perinteet painikilpailuiden saralla. Jo lähes 30
vuotta on Vantaa Painicup järjestetty Trio
Sport Centerin palloiluhallissa. Tulevassa
EM-kisassa palloiluhalliin levittyy painimattojen sijaan tuhansia ruoka-annoksia tarjoileva ravintola.
– Ruokalista on jo suunniteltu FILA:n tarkkojen ohjeiden mukaan.

Haastava ruokailu
Ruokailu onkin yksi koko turnauksen haastavimpia osa-alueita. Etukäteen on vaikea
arvioida, montako syöjää mihinkin ruokailuun osallistuu. Mutta se tiedetään jo nyt,
että kalan menekki on suurta, ja sitä tulee
olemaan tarjolla joka päivä.
– Olympiakarsintaturnauksen aikana saimme heti alkuun palautetta siitä, että kalaa
oli liian harvoin. Loppuajan sitä olikin tarjolla joka ruokailun yhteydessä. Samoin
pidensimme ruokailuaikoja heti, kun sitä
toivottiin, Antila kuvailee henkilöstönsä venymistä ja nopeaa reagointia.
Eri lajien leirit, harjoitukset, pelit ja turnaukset pyörivät Urheilupuistossa normaalisti,
mutta samaan aikaan tehdään kuumeisia
EM-kisajärjestelyitä.
– Ruokalistojen ohella on rakennussuunnitelmat tehty, kalusteet tilattu, keittiön lisäuunit, -pakastimet ja -kylmäkaapit varattu
ja muun muassa tekniikan tarpeet kartoitettu, Antila listaa.

Sulatus viime hetkillä
Maaliskuun lopussa alkaa jään sulatus. Trio
Areenalla sulatuksen kestoaika voidaan
arvioida helposti, sillä ulkoilma ei Areenan
lämpötilaan juurikaan vaikuta.
– Mutta harjoitushallissa sulatukseen vaikuttaa ulkolämpötila. Me luonnollisesti
teemme sulatuksen aivan viime tipassa,
jotta voimme palvella jääurheilijoita mahdollisimman pitkään. Ja vastaavasti heti kisan jälkeen alkaa uudelleenjäädytys.
Antila on itse aktiivinen urheilija. Aikanaan
hän valmensi toista vuosikymmentä juniorikiekkoilijoita ja seuraa suurella mielenkiinnolla eri lajeja. Paini on ollut lähellä sydäntä
aina. Vaikka hän ei itse painimaan ole vielä
uskaltautunut, on hän käynyt useamman
kerran Ari Härkäsen vetämissä oheisharjoituksissa.
– Sen jälkeen on kyllä tiennyt treenanneensa, mies naurahtaa.
Vuonna 1994 Antila oli seuraamassa Tampereella MM-paineja.
– Ja Ateenassa olin katsomossa, kun Marko Yli-Hannuksela voitti olympiahopeaa.
Samoissa kisoissa pääsin myös suuren legendan, Karelinin kanssa samaan kuvaan,
toimitusjohtaja myhäilee ja odottaa jo
innolla, että pääsee kannustamaan mahdollisimman monta suomalaispainijaa EMmitaleille.
Teksti ja kuva: Mari Mäkinen

Kisaliput myyntiin hyvissä ajoin ennen joulua
EM-kisaliput tulevat myyntiin hyvissä ajoin ennen joulua, välittömästi, kun kisojen
lopullinen ohjelma vahvistuu. Myyntipaikka on lippu.fi.
Lippujen hinnat
Päivälippu ti-to 20,00 €
eläkeläiset, lapset (8-15v) ja opiskelijat 10,00 €
Päivälippu pe-su 35,00 €
eläkeläiset, lapset ja opiskelijat 15,00 €
Kolmen päivän tapahtumalippu ti-to 50,00 € ja pe-su 90,00 €
Hinnat eivät sisällä mahdollisia lippu.fi -toimituskuluja.
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Painijoiden haku päättyy 1.3.2014

Urheilukoulu siirtyy Helsinkiin
Varusmiespalvelus Puolustusvoimien Urheilukoulussa on ollut monen huipulle pyrkivän suomalaisen nuoren painijan valinta.
Urheilukoulu tarjoaa hyvät harjoitteluolosuhteet sekä riittävästi aikaa nousujohteista harjoittelua varten varusmiespalveluksen ohessa. Urheilukoulun tehtävänä on
antaa varusmiespalvelustaan suorittaville
motivoituneille ja lahjakkaille urheilijoille
mahdollisuus toteuttaa sotilaskoulutuksen
ohessa systemaattista valmentautumista.
Lahti ja Hämeen Rykmentti on ollut Urheilukoulun kotipesä, mutta ensi kesästä
alkaen toimintaan tulee muutos. Hämeen
Rykmentti lakkautetaan osana Puolustusvoimauudistusta, jolloin Puolustusvoimien Urheilukoulu tulee siirtymään Lahden
Hennalasta, osaksi Kaartin jääkärirykmenttiä Helsingin Santahaminaan.
Vuonna 2014 viikolla 23 (2.6.2014) palveluksensa aloittava talvilajien saapumiserä
astuu palvelukseen Kaartin jääkärirykmentissä, lukuun ottamatta kuuden lumilajin
(maastohiihto, ampumahiihto, mäkihyppy,
yhdistetty, hiihtosuunnistus ja lumilautailu) urheilijoita, joiden palveluspaikka tulee
olemaan kyseistä saapumiserästä alkaen
Kainuun prikaati, Kajaanissa.

Valmennus huippuluokkaa
Urheilukoulussa on valmennukseen varattu aikaa päivittäin 2-8 tuntia (yhteensä
noin 12–30 h/vko). Harjoitteluun on lisäksi
käytettävissä lähes kaikki illat ja viikonloput

(pl. sotaharjoitukset). Urheilukoulu tarjoaa
kahdeksan leiriviikkoa valmentautumiseen
varuskunnassa tai urheiluopistoilla.
Valmennustoiminta toteutetaan koulutettujen sotilasvalmentajien koordinoimana.
Useissa lajeissa käyvät harjoituksia johtamassa lajiliittojen valmentajat ja kouluttajat. Urheilukouluun valitut suorittavat valmennuskurssin palveluksensa aikana.
Urheilukoulun oma fysioterapeutti tekee
urheilijoille
lihastasapainokartoituksen
palveluksen aikana. Lisäksi hän on urheilijoiden käytettävissä vammojen hoidossa ja
ennaltaehkäisyssä palveluksen aikana.

Muita tietoja
Urheilijat palvelevat Urheilukoulussa pääsääntöisesti 347 vrk. Heidät koulutetaan
vähintään aliupseereiksi. Parhaiten menestyneet saavat reserviupseerikoulutuksen.
Myös reserviupseerikurssi pidetään Urheilukoulussa ja urheilijat voivat kurssin aikana
harjoitella säännöllisesti.
Huippu-urheilijoilla on mahdollisuus myös
165 vrk palvelusaikaan (maksimissaan 30
% saapumiserän vahvuudesta), jolloin heidät koulutetaan miehistötehtäviin. Tälle
erikoislinjalle on mahdollisuus hakeutua,
jos urheilija saa rahallista Suomen Olympiakomitean tukea, harjoittelee ja kilpailee
ammatikseen pääsääntöisesti ulkomailla
tai on poikkeuksellisen menestynyt urheilulajissaan.

Hakeutuminen
Urheilukouluun hakijoiden tulee edustaa
kansallista nuorten tai yleisen sarjan huippua. Urheilulajin tulee olla olympia- tai
MM-kilpailujen ohjelmassa. Valinnat suoritetaan eri lajien asiantuntijalausuntojen
sekä psykologisten ja fyysisten testien tulosten perusteella.
Kesäkuun saapumiserään hakevien painijoiden on jätettävä hakemuksensa 1.3.2014
mennessä. Valintakokeet järjestetään Hämeen rykmentissä Lahdessa.
Erillisiä hakulomakkeita erikoisjoukkoihin
saa aluetoimistoista ja Urheilukoululta
(www.mil.fi =>varusmiehet =>erikoisjoukot =>urheilukoulu tai www.urheilukouluntuki.fi).

Tiedustelut
Valmennuspäällikkö
0299 446302
Toimistosihteeri
0299 446305
Osoite
Urheilukoulu, PL 5, 15701 Lahti
Valmennuspäällikkö
0299 446302

Näin komea joukko suomalaisia sotilaita osallistui Lahdessa vuonna 2010 painittuihin CISM:n mestaruuspaineihin.
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Pannaan
Painiksi
2014

Ei auta edes irvistys. Veli-Karri Suomisen puristus ei aivan riittänyt Korean miestä vastaan MM-molskilla.

4 / 2013

Nyt sitä sattuu.
Rami Hietaniemen
ja Nenad Zugajn
ottelu oli täyttä
draamaa MMmolskilla.

Lähtee se. Turun Jääkarhun Timo Kallion otteet olivat yksi Budapestin ilonaiheista.

Palomiehenpyörä. Jere Kunnas lennätti vastustajia Helsinki Openissa.
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Älä karkaa. Anvar Damlatzhanov oli tehokas Helsinki Openissa, eivätkä vastustajat karkuun päässeet.

Sulassa sovussa. Petra Olli (3. vasemmalta) kävi painimassa muun maailman joukkueessa Pietarin Combat Gameseissa.
Kuvat: FILA, Helsingin Painimiehet, Ahto Raska
Suomen painiliiton tiedotuslehti 4 / 2013
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Painijan oheisharjoittelu:
LEUANVETO
Kaikki tarinat kovakätisistä painijoista eivät ole mitään sattumaa. Painijat kun ovat
poikkeuksetta vahvoja ja erityisen vahvoja
juuri käsistään. Liikunnanopettajat voivat
vahvistaa, että lähes jokaisen painipaikkakunnan kouluissa leuanvetoennätys on
painia harrastaneen nuorukaisen hallussa.
Leuanveto liittyy oleellisesti painiin. Se antaa lihaskuntoharjoitteista ehkä parhaiten
juuri painissa tarvittavaa voimaa.
Nuoruudessani Kauhajoen vanhalla Urheilutalolla Aronkylässä meillä oli yksi kirjoittamaton sääntö: Aina kun kulki leuanvetotangon alta, piti vetää 10 leukaa. Pienen
painikämpän sisääntuloven karmeihin oli
asennettu leuanvetotanko, eikä edes juomatauolle päässyt ilman leuanvetoa. Siinä
kädet vahvistuivat kuin itsestään.
Painissa käsien koukistajat ovat tärkeämmät kuin ojentajat. Siksi leuanveto on
painijalle paljon tärkeämpi harjoitus kuin
esimerkiksi penkkipunnerrus. Leuanveto
kehittää nopeasti yläkroppaa, käsiä ja vatsalihaksia. Myös selkä kehittyy. Mitä kapeampi ote, sitä enemmän hauislihakset joutuvat töihin. Leveällä otteella yläselän lihakset
joutuvat kovemmalle.
Sopiva leuanvetotreenien määrä lienee
noin 2-3 kertaa viikossa, tietysti tehosta
riippuen. Käsiä ei kannata laittaa ihan tukkoon, vaan palautumiseenkin on annettava

aikaa. Leuanvetotreeniin ei juuri aikaa kulu.
Siksi sen voi hyvin toteuttaa esim. painitreenien lopuksi tai juoksulenkin välipalana.
Yksi harjoitus aikuisille kilpapainijoille on 100 leukaa eri otteilla:
1. Vastaote
2. Myötäote
3. Leveällä otteella
4. Vasaraotteella
5. Niskan taakse
6. Vaihtotteella
7. Kapealla otteella
8. Taputuksen kanssa
9. Sivulta sivulle
10. Lisäpainojen kanssa
Toistoja aina 10 ja välissä noin 40
sekunnin palautus. Nuoremmille kilpapainijoille riittää hyvin puoletkin
tästä, eli 50 leukaa.
Leuanvedon tekniikasta ei juuri kannata
huolehtia, sillä leuanvedossa on melkein
mahdotonta loukata itseään. Leuanvedon
SM-kisoissa suoritukset on tehtävä kroppaa
heiluttamatta. Painijalla tyyli on kuitenkin
vapaa ja pääasia on, että vetoja tekee!
Teksti ja kuva: Harri Vallin

KLL-uudistus sai kehuja
Järjestäjien keräämän palautteen perusteella painiväki oli tyytyväinen Koululiikuntaliiton kilpailujen sääntöuudistuksiin.
Merkittävin uudistus oli ottelujärjestelmän
muutos. Mäntsälässä oli käytössä ensimmäistä kertaa ns. kahden lohkon järjestelmä, jossa painijan taival kisoissa päättyi
vasta kahden tappion jälkeen.
-Lohkojärjestelmä oli loistava, samoin tuo
normaalisääntöjen painiaika ja säännöt.
Ja kahden jakson systeemi ei pitkittänyt
kisoja laisinkaan, kuului kommenttien pääasiallinen sisältö.
Aikataulujen suhteen kisoissa ei ollut ongelmia. Vaikka ottelumäärä turnauksessa
kasvoi uuden järjestelmän myötä, niin uu-
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det säännöt osaltaan lyhensivät todellisia
otteluaikoja.
Kritiikkiä ilmeni lähinnä arpaonnesta. Arpa
painissa on oikukas ja välillä A-lohko voi
tuntua B-lohkoa kovemmalta. Joka tapauksessa aiempiin kisoihin verrattuna luovutettujen ottelujen määrä etenkin kolmannella kierroksella väheni merkittävästi, kun
vielä yhden tappionkin jälkeen oli toiveita
mitaliotteluun pääsystä.
Nuorimpien poikien sarjoihin kaivattiin
myös oikeaa raskasta sarjaa, jotta turhilta
vedoilta vältyttäisiin. Ilmeisesti yhden pojan kohdalta kisat jäivät kokonaan väliin,
kun 66 kilon sarjaan ei ollut asiaa. Siitä ei
ole tarkkaa tietoa, minkä verran isoja poikia

jäi kokonaan kisoihin ilmoittamatta.
Kun KLL-kisojen sääntöjä ja sarjoja seuraavan kerran tarkistetaan, niin seuroilta tulleen palautteen perusteella etenkin tyttöjen sarjajakoa on syytä tarkistella kriittisesti.
Useita ehdotuksia tuli tyttöjen siirtämisestä
vain yhteen ikäluokkaan.
Tosin tuon sinänsä hyvän ajatuksen voi
tyrmätä painijoiden vakuutusturvan järjestäminen. Koululiikuntaliitto huolehtii
turnauksiin osallistuvien painijoiden vakuuttamisesta, eivätkä vakuutukset ole
tähänkään saakka sallineet ikäluokasta toiseen siirtymistä. (PM)
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Saksasta uutta apua

ottelujärjestäjän työhön
Painikisojen kahvipöytäkeskusteluissa on
vuosien ajan puhuttu siitä, kuinka hyvä olisi meilläkin painittaa kisoja ”Ruotsin mallin”
mukaan. Todellisuudessa silloin tarkoitetaan painijoiden arpomista kahteen lohkoon (A – ja B-pooliin).
Poolin sisäinen järjestys selvitetään painimalla kierroksia, kunnes lohkosijoitukset
ovat selvillä. Painijat tippuvat pelistä kahden tappion jälkeen. Lohkojen voittajat
kohtaavat finaalissa, kakkoset pronssiottelussa ja niin edelleen.
Suomalaisten ottelujärjestäjien ongelmana
on ollut työkalun puute pool-systeemin läpiviemiseen. Paperilla pyörittäen järjestelmä on kovatöinen.

Jotain hyvää Saksastakin
Nyt tähän ongelmaan on tarjolla helpotusta. Saksalainen Klaus Armbruster on jo
1990-luvulla kehittänyt ottelujärjestäjille
tietokoneohjelman nimeltään Turnierverwaltung Ringen. Ohjelma on viikoittaisessa käytössä Saksassa, Ruotsissa, Norjassa
ja Tanskassa (käyttäjiä löytyy 10 maasta).
Suomessa ohjelmaa on käytetty ensi kertaa tänä vuonna Ilmajoella ja Järvenpäässä.
Ohjelman kielivalikoimaan on lisätty
syksyn aikana myös suomi. Valikot ja komennot avautuvat jäyhälle painikansalle
tutulla murteella. Tampereen seuravalmentajapäivien yhteydessä järjestetään
ohjelman käyttökoulutus.
Ylläpitäjä kehittää ohjelmaa jatkuvasti. Ohjelmaan on huomioitu uudistuneet painisäännöt (päivitetty nopeampaan kuin

FILA:n virallista Heracles-ohjelmaa). Monipuolista ohjelmaa voi hyödyntää mattojen
tulostauluna (vaatii ATK-verkon ja tietokoneen joka matolle). Lisäksi valittavissa
on omia sovelluksia sääntöihin, kuten 6
painijan sarja Nordic-menetelmällä, ylivoimaisen pistevoiton piste-ero vapaasti
määriteltävissä, 2x3 pisteen säännön voi
ohittaa tai muokata haluamakseen ja niin
edelleen.
Alla kaaviot jotka ohjelmalla voi hallita:
Eliminointikaavio
(Nykyinen FILA kaavio)
• mahdollisuus yhteen pronssimitaliin
A / B- pooli järjestelmä
• finalistien selvittämiseen useita mahdollisuuksia (standardi, ristiin, Nordic)
3 ja 4 painijan lohkojärjestelmä (FILA
vuoteen 2004)
Häviäjän tipauttaminen B pooliin, toisesta tappiosta ulos (FILA 1990- luvulla)
Mikään hauska ei ole ilmaista. Ohjelman
käyttöoikeus vuokrataan rekisteröitymällä
ylläpitäjän tietokantaan. Ylläpitäjä veloittaa
0,20€ / kilpailija / kilpailu. Maksuun sisältyy
muun muassa viimeisimmät ohjelmapäivitykset, tuloksien julkaisu Internetissä ylläpitäjän tietokannassa (kuten esim. syksyn
KLL tulokset), tulosten LIVE-päivitys nettiin
(valinnainen).

Mitähän Seppo Räty mahtaisi tästä sanoa?
Tohtori Klaus Armbusterin kehittämä
järjestelmä mahdollistaa ottelulistojen ja
-tulosten päivittämisen livenä nettiin.

teksti: Jari Erkkola

Tampere kutsuu seuravalmentajia
Viime vuonna henkeä vetäneet painin seuravalmentajapäivät palaavat vuoden 2014
painin ”kisakalenteriin”. Tampere kutsuu
suomalaiset seuravalmentajat opinhakuun
4.-5. tammikuuta.
Käytännön painiharjoituksista vastaavat
nuorten olympiavalmentajat päävalmen-

taja Juha Lappalaisen johdolla. Viikonlopun aikana perehdytään myös uusiin
painisääntöihin, antidoping kuulumisiin,
liikkuvuuteen ja lihashuoltoon sekä seuratukiasioihin.
Luonnollisesti aikaa on varattu myös painista puhumiseen ja vanhojen ottelujen

läpikäyntiin. Seuravalmentajapäivien tukikohta on perinteiseen tapaan Tampereen
Ratina. Ensimmäiset ilmoittautumiset ovat
jo tulleet ja ilmoittautua ehtii vielä vuoden
loppuun saakka.

Sodankylän painijat

palasivat evakosta
Lapin Veikkojen painijoilta ja valmentajilta
kysyttiin pitkää pinnaa ja kekseliäisyyttä,
kun postimerkin kokoisella painimatolla
piti yksi talvi treenejä pyöritellä. Mutta kun
vetäjillä on halu valmentaa ja painijoilla
halu oppia, niin hätä keinot keksii. Ja Lapissa nyt painitaan yksi talvi hätätilanteessa
vaikka lumihangessa.
-Yksi vuosi oltiin evakossa, kun vanhat tilat
menivät alta. Meillä oli painimatto yhden
koulun näyttämöllä. Kun maton koko oli
6x4 metriä, niin paikka oli todella aneeminen. Emme pystyneet ottamaan uusia
tulokkaita ja harjoituskertoja vähennettiin,
Lapin Veikkojen painijaoston puheenjohtaja Hannu Tervo kertoo.
Nyt Sodankylässäkin päästään jälleen
treenaamaan laajakaarisia nostoja, kun ei
tarvitse pelätä heittävänsä kaveria sananmukaisesti pihalle. Viime keväänä Sodan-

kylään valmistui uusi 3,5 miljoonaa euroa
maksanut liikuntahalli, josta löytyvät asianmukaiset tilat myös painille.
-Meillä on painisalissa täysimittainen 12x12
metriä oleva painimatto ja koko tila on
15x15 metriä. Judolla on samanlainen tila
vieressä ja tilojen on moottoroitu väliverho.
Metelihän täällä salissa on välillä kova, kun
molemmin puolin väliseinää treenataan,
Hannu nauraa.

Painilla on imua
Sodankylän liikuntahalli sai etenkin sosiaalisessa mediassa suuria huomioita, kun
hallin nimikilpailun lopputulos julistettiin.
Liikuntahallin nimeksi kun päätettiin antaa
Sodankylän liikuntahalli.
Nimi ei ole kuitenkaan hallia pilannut, vaan
imua uusiin tiloihin tuntuu olevan.
-Harrastajia painin pariin tuntuu riittävän ja

uusia painijoita on tullut mukavasti salille.
Meillä oli marraskuussa seuran omat Tuplapainit ja siellä osallistujia oli parikymmentä.
Kaikkiaan meillä käy noin 30 painijaa treeneissä ja se on tälle vetäjäporukalle sopiva
määrä, Hannu kertoo.
Käytännön vetohommista vastaavat pitkään mukana olleet Hannu Tervo ja Vesa
Pyhäjärvi. Lauri Mähönen huolehtii seuran alokkaiden valmentamisesta. Aktiiveista pisimmillä ovat Mähösen veljekset
Lauri ja Arttu sekä Santtu Pekkala. Lapin
Veikkojen tunnetuin kasvatti on luonnollisesti olympiavoittaja Pertti Ukkola ja kansainvälistä menestystä niitti aikanaan myös
Taisto Halonen.
-Onhan tässä tullut vetäjänä jo pitkään, liian pitkään. Minut palkittiin jo vuonna 1980
seuran valmentajana, kun Halosen Taisto
valittiin Moskovan olympialaisiin. Monelle

Lapin Veikkojen painiväellä on aihetta hymyyn. Uusi liikuntahalli ja sen yhteydessä oleva komea painisali ovat asioita, joita kannatti odottaa.
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pojalle on saanut niskalenkin opettaa, Hannu muistelee.
Vuonna 1978 alkanut valmentajaura jatkuu
yhä. Marraskuun lopun Pertsan Kultapaineissa Tervo sai ansioistaan Suomen Painiliiton kultaisen ansiomerkin. Samassa yhteydessä muistettiin liiton toimesta myös
muita aktiivisia Sodankylän painitoimijoita.

Luotuja kulkemaan
Poronkusema poikineen on tullut Lapin
Veikkojen painijat vuosikymmenten aika-

na kulkeneeksi. Reissuista kulkee monia
legendoja painiväen keskuudessa, mutta
kun suurin osa Molski-lehdistä menee lapsiperheisiin, niin tällä kertaa on pakko olla
juttuja lehteen kirjaamatta.
-130 kilometriä on naapuriseuraan Rovaniemelle matkaa. Kyllähän pojat saavat
paljon reissussa painin takia olla, Tervo
myöntää.
Pitkät etäisyydet ovat väistämättä näkyneet vuosien saatossa myös pohjoisen alueen yhteistoiminnassa. Tosin viime aikoina

on merkkejä paremmasta ollut nähtävissä
aluetoiminnankin puolella.
-Alueleiritys on alkanut pyörimään nyt aiempaa paremmin. Välillä leireillä ei ollut
porukkaa ja suotta sinne oli lähteä meidän
poikien keskenään painimaan. Nyt aluetoiminnassa on menty yhtenäisempään ja
positiivisempaan suuntaan, arvioi pitkän
linjan painimies Hannu Tervo.
Teksti ja kuvat: Pekka Moliis

Vaasan painimuistot eivät katoa

Lassi Tuovisen ja Markku Varsanpään esittelemät leikekirjat pitävät sisällään komean palan
pohjalaista painihistoriaa.

Vaasan Voima-Veikoissa on tehty vuosikymmenten ajan määrätietoista työtä
seuran painijoiden saavutusten tallentamiseksi jälkipolville. Nyt painimuistoja pääsee
verestämään näppärästi muuallakin kuin
massiivisten kirjojen äärellä.
Systemaattinen leikekirjan kerääminen sai
uuden ulottuvuuden, kun leikekirjat vuosilta 1967-2012 digitalisointiin. Pääosin

lehtileikkeet ovat peräisin Pohjalaisesta ja
Ilkasta.
-Aina yhdelle seuran aktiiville on ollut lehdet tilattuna seuran laskuun ja hänen tehtävään on ollut sitten leikata ja liimata leikkeet kirjaan, seuran sihteeri ja hallituksen
jäsen Mika Koivulahti kertoo.
Leikekirjoja ovat leikanneet ja liimanneet
vuosien saatossa ainakin Tapio Salonen,

Riitta Lundström, Carina Saimala ja Marika Salmi. Leikekirjojen digitalisointi suoritettiin Turussa Multiprintillä viime vuoden
aikana.
-Sivuja on yhteensä noin tuhat, jotka on
tallennettu digitaaliseen muotoon. Nyt
kaikki tieto mahtuu yhdelle muistitikulle ja
sieltä on mahdollisuus hakea esimerkiksi
sukunimellä henkilöä koskevia sijoituksia
kisoista, Koivulahti toteaa.
Pikaisten maistiaisten perusteella leikekirja antaa paljon myös muille, kuin Vaasan
Voima-Veikkojen omille painijoille. Kirjan
materiaalin selailu on kuin aikamatka suomalaiseen painihistoriaan. Esimerkiksi syksyn 1977 juniorien vapaapainin SM-kisojen
57 kilon sarjassa näyttävät otelleen herrat
nimeltä Jouko Salomäki, Jukka Rauhala, Pertti Vehviläinen ja Tapio Savola. Ja
vuonna 1984 Etelä-Pohjanmaan miesten
krekon pm-paineissa oli mukana 99 painijaa, vaikka jutussa valitellaan, että puolet
edustusmiehistä puuttui.
-Tavoitteenamme on myydä kiinnostuneille seuroille tätä materiaalia erityisesti EteläPohjanmaalla, Koivulahti paljastaa.
Hintaa loistavalle joulu- tai syntymäpäivälahjalle tulee 199 euroa. (PM)

Toimiiko muisti?

2) Kenelle Mannin Keijo hävisi pisteillä
poikien piirinmestaruuden Ilmajoen
kisoissa yli 75 kilon sarjassa? Vuosi taisi
olla 1968.

4) 15-vuotias Jouko Salomäki ja muutaman vuoden vanhempi Pertti Vehviläinen kohtasivat Vaasassa 1977 vapaapainin junnujen 57 kilon sarjan
avauskierroksella. Kuinka ottelu päättyi?
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Toimiiko muisti-vastaukset:
178 painijaa
Pentti Mäkelälle
Pekka Rauhala
Salomäki otti selkävoiton

1) Kuinka monta painijaa osallistui
poikien kreikkalais-roomalaisen painin
Etelä-Pohjanmaan pm-kisoihin Ilmajoen Seppälässä vuonna 1968?

3) Vaasa-lehden Karhunpentupainit
painittiin ensimmäisen kerran Nurmossa 1977. 60 kilon sarjassa kohtasi kovaa
tulevaa arvokisamitalisti eli Pekka Rauhala ja Hannu Lahtinen. Kumpi voitti
sarjan?

1)
2)
3)
4)

Muun muassa seuraaviin painiväen
mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin löytyy vastaus vaasalaisten leikekirjoista.
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SUOMEN PAINILIITTO
Finnish Wrestling Federation

Seuravalmentajapäivät 2014
Aika:
Paikka:

4. – 5.1.2014
Tampere, Ratina

Ohjelma:
Lauantai 4.1. klo 12
12 – 14
12 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 19
16 – 19
19 – 22

Avaus; Pj. Jukka Rauhala (painisalissa)
Käytännön painiharjoitus; päävalmentaja ja Nuorten Olympiavalmentajat
Ottelujärjestäjäkoulutus (Saksan järjestelmä); Jari Erkkola
lounastauko
Seuratuki ja ajankohtaiset alue- ja nuorisovaliokunnan asiat; Timo Pahkala
Anti-doping -luento; ADT:n testauspäällikkö Marjorit Nurmi
Käytännön harjoitus (liikkuvuus ja lihashuolto); Kati Kiuru ja päävalmentaja
Ottelujärjestäjäkoulutus (Saksan järjestelmä); Jari Erkkola
Sauna ja uinti; Cumulus Koskikadulla majoittuville

Sunnuntai 5.1. klo 10 – 10.45 Painisääntöluento (mm. uudet painoluokat); Pertti Vehviläinen
10.45 – 11.30 Ravintoluento (mm. laihdutus); Ravitsemusasiantuntija Anna Ojala
11.30 – 13.30 Käytännön painiharjoitus; päävalmentaja ja Nuorten Olympiavalmentajat
Ilmoittautumiset:

Painiliittoon viimeistään 31.12.2013, info@painiliitto.net.
Ilmoittautumiset ottelujärjestäjäkoulutukseen viimeistään 19.12.!

Ottelujärjestäjäkoulutuksen osallistujat: oma kone sekä mielellään tulostin mukaan!

Osanottomaksu:

20 € / hlö (sis. kaikki käytännön harjoitukset sekä luennot 4.-5.1.).
Maksu ilmoittautumisen yhteydessä Painiliiton tilille: FI54 1400 3000 1080 41.

Majoitusvaraukset: Hotelli Cumulus Koskikatu, puhelin: 03 242 4111
Hinnat: 1 hh 68 €, 2 hh 80 €
Majoitusvaraukset tehtävä 19.12.2013 mennessä suoraan hotelli Cumulukseen
tunnuksella ”seuravalmentajapäivät”.
Lisätietoa Seuravalmentajapäivistä:
Lisätietoa ottelujärjestäjäkoulutuksesta:

Osoite / Address:
Radiokatu 20
FIN-00240 HELSINKI
Y-tunnus / Business ID: 0202240-6

Puhelin / Telephone:
Telefaksi / Telefax:
Sähköposti / E-mail:
Kotisivu / Home page:

Antti Pekkala 050 345 0446, antti.pekkala@painiliitto.net
Jari Erkkola 0500 761 346, jari.erkkola@netikka.fi

+358 9 3481 2394
+358 9 149 6913
info@painiliitto.net / FIN@fila-wrestling.com
http://painiliitto.net

Pankki / Bank:
Nordea
FI54 1400 3000 1080 41
BIC: NDEAFIHH

Rivi-ilmoitukset:
Koneurakointi T. Hanhikoski, Ylistaro
Bet-Ker Oy, Ylivieska (08) 4105 600
SanMat Kunnossapito Oy, Ylämylly
M. Jokiaho Ky, Ähtäri 040-5342 825
Karin Kamera, Kauhajoki 040 086 5537
Kauhajoen Ovituotanto 040 056 7108
TSV-Metal Oy, Alavus (06) 5113 790
Tmi Merja Suppi, Ruuhijärvi 0400 358 015
Koiviston Könttäpaja, Kauhajoki as
Loumetal Oy, Kauhajoki 050 056 8480
Kuljetus Risto Kauppila Oy, Kauhajoki
Metsäkonepalvelu Koivula Oy, Härmä
Hämeen Rahtipalvelu Oy, Lammi
Wide Selection Ky, Kainasto
Rakennusliike Timo Salminen Ky, Lahti
Korjaamo E. Heikkilä, Ähtäri (06) 5333 168
J. K. Knuuttila Oy, Munakka
Terho Lehtonen, Turenki 0400 485 704
Kurejoen Metalli 040 5124 263
Maanrakennustyöt Jorma Hietala Ylistaro
E. Kylmälä Oy, Kouvola (05) 7403 100
Polvijärven Liha-Aitta 0400 373 548
Taksiautoilija Jari Korhonen, Karkkila
PohRi Oy, Evijärvi www.pohri.fi
Tmi Jari Harju-Heikkilä, Kainasto
K-Market Citykumpu, Outokumpu
Kuorma-autoilija Jarmo Malm 0400 491 767
Hieroja Mats Spets, Loviisa 0400 862 692
PEKABE Oy, Loviisa 041 548 7090
Ylistaron Sähkötyö, 050 3433 711
Kiinteistöpalvelu Erkki Mustikkamäki, Mäyry
Rakennustyöt M. Kuivinen, Ylistaro
Autokorjaamo Timo Rajala, Jurva
Maanrakennus Antti Hautala Ay, Jurva
Rakennusliike Työmies Oy, Ylivieska
Koneurakointia Ruuhimäki Ky, Venesjärvi
Korjaamo Lauri Rauma, Oksakoski
Fixing Jussi Isotalo Oy, Ylivieska
Autokorjaamo H Erkkilä, Ylivieska
Merijärven Taksipalvelu (08) 477 166
Suutarinliike & Avainpalvelu Mattola, Ylivieska
Markku Kärkinen Ky, Ylivieska
Erikoishammasteknikko Vesa Kuusirati
Lainaselkä ky, Lappeenranta 040 5127 684

LAPPAJÄRVI

UUDET LUONNONKAUNIIT ASUNTOALUEET
PENTINNIEMESSÄ JA ROVASTILASSA
MONIPUOLISET VAPAA-AJAN PALVELUT JA
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
VAPAITA JA EDULLISIA TEOLLISUUSTONTTEJA
SEKÄ LIIKETILOJA

Kuortaneen
Taksi & Bussi Oy

Tiedustelut:
LAPPAJÄRVEN KUNTA
Maneesintie 5 A, 62600 Lappajärvi
Vaihde: (06) 2412 500
Kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä 044-3699 611
Kunnaninsinööri Anne Övermark 044-3699 505

Kuortane
040 822 1345

14/50-PAIKKAISET BUSSIT (myös inva-ajot)

Riihitie 8, 63100 Kuortane

Wide Skog –
Wide Metsä
LIIKUNTATOIMISTO
Kirkkokatu 15
60100 Seinäjoki

Köper virke – Sköter skog
Ostaa puuta – Hoitaa metsää
Fredrik Karlsson 040 559 5065
Roger Wide 040 760 3500
www.wideskog.fi
www.widemetsa.fi
Pietarintie 33, 07955 Tesjoki

Kokkolantie 1867
69910 Kivikangas

LVI-Parviainen Oy

Vivamontie 12 Lohja 040 587 2884
LVI-asennukset ja putkistosaneeraukset

Tmi
Stefan Aalto
Pihlajatie 15
07920 Loviisa

Urakointi T. Linna

0400 961 278

Soidinsuontie 82
44160 Huutomäki

Ratakadun Maansiirto Oy

Puh. 040 9686 100

Kaivuu ja rikotustyöt
Jouni Huhtala 0500-865 437
Rauniotie 169, 38910 Ala-Honkajoki

Myhi laitettiin

kansien sisään
antamattoman työn tulosta, painisuuruus
puhuu.
Marko Yli-Hannukselasta ilmestyi tähän
syksyyn elämäkerta. Sen on kirjoittanut
hänen paini- ja seurakaverinsa, Jarkko AlaHuikku. Mediamaailmaan holahtaneen
Ala-Huikun tuore Yli-Hannuksela -elämäkerta antaa eväitä paini-ihmiselle; elämäkerta innoittaa ns. urheiluniiloa ja etenkin
se koskettaa sellaista kanssakansalaistamme, jolla on tunnesidoksia Ilmajoen kuntaan.
Kirjasta jäi kuitenkin kaipaamaan sitä,
kuinka Marko Yli-Hannuksela koki sen kun
hänelle mainion menestyksensä myötä
avautuivat useimmat ovet kuin mitä valtaosalle maamme urheilijoista. Esimerkiksi
presidentinlinnan itsenäisyyspäiväjuhlissa
Marko Yli-Hannuksela oli kaikkiaan kolme
kertaa: 2000, 2004 ja 2005.
Emme kirjankaan jälkeen tiedä sitä kuinka
Marko koki juhlahumun, ja keiden kanssa
hän presidentinlinnassa keskusteli ja mitä
hän ajatteli joistakin muiden alojen mahtisuuruuksista. Monesta muustakin Markon
menestyksen aikaan saamasta urheilun
ulkopuolisesta asiasta ja tilaisuuksista, joihin hänellä oli erityiskutsu, olisi mielellään
jotain lukenut.
Elämäkerrasta tulee kuitenkin ”miljoonasti” ilmi painillisia asioita, ja niistähän painia
rakastava tai ainakin painia arvostava tämän nyt edessänne olevan lajilehden lukija
tykkää. Elämäkerrasta selviää vaikkapa se,
että Marko Yli-Hannuksela ei ollut kloppina kovin kummoinen painija menestyksen
suhteen. Mutta kuten tiedämme, niin työ,
intohimo ja päämäärätietoisuus antoivat aikanaan mahtavan sadon monena vuonna.

Miehestä mittaa
Seitsemän arvokisamitalin Marko Yli-Hannukselan mestarillisista painivaiheista ja vähän
muustakin ilmestyi menneeseen syksyyn Euroopan mestari Jarkko Ala-Huikun kirjoittama
urheilullinen elämäkerta. Siispä ja syystä Yli-Hannuksela ja Ala-Huikku ovat nyt ja tässä
yhteiskuvassa.

Ilmajoen Kisailijoiden painija ja nostolaite
nimeltä Marko Yli-Hannuksela pystyi lähes
poikkeuksetta keskittymään mainiosti silloin, kun totisin tosi oli kyseessä. Yli-Hannuksela nosti, puolusti, heitti ja väänsi kaikkiaan
seitsemän arvokisamitalia vuosina 19952006. Tuo on kiistatta upea ja uljas saavutus
kaikki viralliset urheilulajit huomioiden.
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Marko ”Myhi” Yli-Hannuksela ei jättänyt
milloinkaan mitään sattuman varaan, lonkkaheittojakaan hän ei heittänyt ”lonkalta”:
- Keskityin painiin täysin. Elämäni meni
painin ehdoilla. Treenasin myös silloin, kun
en lähtökohtaisesti jaksanut. Olin molskilla
siis silloinkin kun meno ei minulla maittanut. Mitalini ovat paljolti raskaan ja periksi

Painimatseja sekä painijoiden nimiä ja tuloksia kirjan sivuilla piisaa. Kirjassa ollaan
mies miestä vastaan miltei sivu sivulta.
Mutta painimaailmassa liikkuu muitakin
kuin konkreettisia ja keskiössä olevia raskaan työn raatajia, painijoita. Armoitettujen molskityöläisten lisäksi moni muu
painihemmo on antanut aikaansa, energiaansa, ymmärrystään ja suhdeverkostoaan
painille.
Joitakin Markon uran aikaisia kanssatekijöitä kirjasta kuitenkin puuttuu. Elämäkirjasta
ei ole kertaakaan luettavissa esimerkiksi
puheenjohtaja (2001- 2009) Yrjö Tuokon
nimeä. Kirjasta ei selviä myöskään se. kuin-
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Kirjasta sanottua
• Se nyt on päivänselvää, että jos lukee entisen painijan Jarkko Ala-Huikun entisestä painijasta Marko Yli-Hannukselasta kirjoittaman kirjan, niin ymmärtää
tosi paljon enemmän painia.
• Marko Yli-Hannuksela – Master Sporta on yllättävänkin rehellinen kirja, jossa
kuvaillaan sopuotteluita, sormista repimisiä, tuomaripelejä ja sen sellaisia painiurheilun harmaita puolia.
• Se jatkaa mukavasti urheilukirjallisuuden uutta linjaa, jossa ei tyydytä väsäämään vain kiiltokuvamaisia sankaritarinoita.
		 Helsingin Sanomat, Jouni K.Kemppainen
• On hyvä joskus katsoa taaksepäin omaa polkua ja ottaa oppia. Halusin, että
koko ura kirjoitetaan auki. Lopetin 2008, enkä ole koskaan ikäänkuin paketoinut sitä. Nyt on saanut käydä sen läpi ja siellä on tullut paljon sellaistakin
vastaan, mitä en edes muistanut. Se on ollut hyvä prosessi, myöntää Yli-Hannuksela.
		Marko Yli-Hannuksela Ylen haastattelussa
• -On se ihmeen paksu. Painijan kirjoittamaksi.
		Ex-painituomari kahvipöydässä Haavisto-turnauksessa
ka yleissihteeri Merja Lintala on osaavasti
järjestänyt asioita Painiliitossa.
Kuten sanottu, kirjassa painitaan hyvin monella sivulla, ja useimmiten rehdisti. Ei kuitenkaan aina. Kirjasta käy ilmi muun muassa se, että japanilainen Katsuhiko Nagata
ja Myhi sopivat molempia heitä hyödyttäneen lopputuloksen, jonka seurauksena
saivat paikan Ateenan olympialaisiin 2004.
Jokainen meistä on tuhansien ja taas tuhansien totisten ja hurjien painitaistojen
lisäksi huomannut myös erilaisilta näyttäneitä otteluja. Esimerkiksi Marko Yli-Hannuksela -kirjan kirjoittaja Jarkko Ala-Huikku
käänteli Tampereen EM-finaalissaan vuonna 2008 finaalivastustajaansa helposti kuin

kotiäiti pullataikinaa. Ei tuossa muuten
mitään, mutta kun Jarkon finaalivastustaja
tuolloin oli Arman Nazarian, kaksinkertainen olympiakultamitalisti (+ 2 MM-kultaa
ja 6 EM-kultaa hänellä). No, Nazarian oli
tuolloin jo jäähdyttelijä, eikä hänellä ollut
innokkain päivänsä, ja Jarkko paini kuin
hurmiossa.
Usein painijat ottavat toisistaan kiinni sääntöjen puitteissa, mutta totta on sekin, että
vastustajaa on tartuttu kiveksistä, tai vastustajaa on tökätty silmään ja väännetty
sormia. Painimatto on kuin elämä pienoiskoossa: elämässäkin usein pelataan ja eletään sääntöjen mukaan, toisinaan kuitenkin jossain ilmenee vääryyttä, kieroutta ja

outoja kommervenkkejä.
Jarkko Ala-Huikku kuljettaa Myhi-kirjassa
paikka paikoin puhtaasti omia mietteitään
Markon mietteiden ja Markosta kirjoitetun
tekstin alla. Jarkon pohdinnat huomaa
vaivatta, sillä ne ovat merkityt poikkeavalla kirjasinmallilla. Jarkon omat pohdinnat
puolustavat paikkaansa, sillä onhan hän
Markon seura- ja kilpatoveri ja usein aidosti
samassa maailmassa kuin Marko

Isä-Seppo ja muut läheiset
Markon isän osuus kirjassa on merkittävä ja tuo on ihan oikein, onhan Seppo paitsi
Markon isä, myös hänen osaava valmentajansa ja lähes näihin päiviin asti myös
kansainvälinen painituomari. Myös koko
Yli-Hannukselan perheen hieno ja ymmärryksellinen puhaltaminen samaan hiileen
tulee kirjasta selkeästi ilmi.
Lapsuudenkodissa Markon vanhemmat
ja muut perheenjäsenet tukivat Markoa
aidon voimakkaasti. Hänen omassa monilapsisessa perheessään Gita-vaimon asiain
taju ja kotipaletin taitava pyörittäminen
mahdollisti sen, että Marko pystyi tyystin
keskittymään painiin, joka vei hänet uljaasti
maailman huipulle.
Paini tarvitsee työkaluja ja yhteisen muistin
ilmentymiä - tuossakin mielessä Jarkko AlaHuikun kirjoittama painillinen elämäkertakirja ystävästään ja lajitoveristaan Marko
Yli-Hannukselasta on tarpeen - semminkin
kun painikirja on lopulta aika harvinainen
asia urheilukirjojen joukossa.
Teksti Hannu Ranta
Kuva Anastasia Ranta
/////// //////
Jarkko Ala-Huikku : Master Sporta ; Marko
Yli-Hannuksela, 336 sivua + dvd.

Tiedoksi 2014 painilisensseistä
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
korottaa vakuutusmaksuja vuoden 2014
alusta. Tästä syystä vuoden 2014 painilisenssien hintoja korotetaan keskimäärin 5
eurolla. Maksettujen lisenssien postittaminen painijoille tapahtuu 7.1.2014 alkaen.
Kilpaileminen liiton virallisissa kisoissa
edellyttää painilisenssin voimassaoloa.
Lisenssin voi hankkia myös ilman vakuutusta, mutta tällöin liittoon on toimitettava
todistus voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta.

Painiliitto edellyttää, että kaikkiin painilisensseihin sisältyy tapaturmavakuutus.
Vakuutus astuu voimaan maksuhetkestä
ja on voimassa 31.12.2014 saakka seurojen
järjestämissä painikilpailuissa, valvotuissa
harjoituksissa ja näihin liittyvien matkojen
aikana sekä kotimaassa että ulkomailla.
Osassa lisensseissä on sadan euron omavastuu tapaturmaa kohden. Korvausta
ei suoriteta, mikäli tapahtuma korvataan
liikennevakuutuslain nojalla tai sitä on pidettävä tapaturmavakuutuslain mukaisena
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työtapaturmana.
Lopettaneista painijoista ei tarvitse tehdä
ilmoitusta Painiliittoon. Tällöin lisenssilaskun voi jättää maksamatta. Painilisenssilaskuista ei lähetetä koskaan huomautuslaskuja.
Tarkemmat tiedot lisenssivaihtoehdoista ja
niiden hinnoista löytyvät Painiliiton nettisivuilta. Lisenssiasioissa voi ottaa yhteyttä
myös liiton toimistolle tai oman seuran lisensseistä vastaavaan yhdyshenkilöön.
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Painia koko elämä
Painia koko elämä

Seppälän Ilpo on painimies henkeen ja vereen. Viitasaaren Viestin painisalilta keväällä
1960 alkanut elämä painin parissa jatkuu,
vaikka vuosikymmenet vaihtuvat.
-Paini on ollut mukana elämässä jopa niin
tiiviisti, että kun vaimon kanssa tulee puhetta lasten kasvattamisesta, niin hän sanoo, etten minä tiedä lasten kasvatuksesta
yhtään mitään. Ja kyllähän se niin oli, että
noina aikoina kiersin päävalmentajana jatkuvasti reissussa niin koti- kuin ulkomailla.
Vaimolle täytyy antaa iso kiitos siitä, että
meillä on ehjä ja toimiva perhe, lokakuussa
60 vuotta täyttänyt Ilpo toteaa.
Menestyvästä poikapainijasta kehittyi vuosien saatossa huippupainija 57 kilon sarjaan. Matka Viitasaarelta kulki Jyväskylän ja
Riihimäen kautta Helsingin Tarmoon, jota
Ilpo on edustanut vuodesta 1975 lähtien.
Kisa Suomen edustuspaikoista Seppälän
huippuvuosina oli armoton, sillä sarjassa
paini muun muassa Pertti Ukkola. Oslon
MM-paineista Seppälä otti vuonna 1981
MM-pronssia ja olympiaedustus tuli tilille
Los Angelesissa 1984.
-Losissa painin viimeiset viralliset kilpamatsini. Olin kuolla laihdutukseen ja kisat menivät perseelleen, Seppälä tiivistää olympiakisat.

kentällä. Liiton on näyttäydyttävä myös arkipäivisin maakunnissa, Seppälä vaatii.
Kokenut painimies näkee lajin tulevaisuuden valoisana, kunhan vain osataan uudistua.
-Olemme levänneet laakereilla ja maailma ympärillä on muuttunut. Meidän pitää
miettiä, miltä paini näyttää ympäröivän
maailman silmin. Meidän on pystyttävä
entistä aktiivisemmin tuomaan esiin painin mahdollisuuksia lasten liikunnassa, Ilpo
Seppälä arvioi.

Kehittämistä riittää
Lahjakkuuksien keskittäminen on yhteisille
harjoitussaleille ja valmennuskeskuksiin on
lajin elinehto. Mutta elämää on myös opiskelujen jälkeen.
-Meidän on koottava painijoita Kuortaneen
ja Pajulahden kaltaisiin paikkoihin, jossa
nuoret voivat harjoitella. Mutta samaan
aikaan meidän on mietittävä, mitä he tekevät opiskelujen jälkeen. Siinä ei paljon
nuorelle painijalle työkokemusta kerry, jos
kaikki kesät panostetaan painiin, Seppälä
huomauttaa.
Nuorten olympiavalmentajista kaksi työskentelee tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla. Puolustusvoimien urheilukoulun siirty-

minen Santahaminaan tulee vahvistamaan
alueen asemaa painijoiden harjoituskeskittymänä.
-Härkäsen Ari on vetänyt hyvin ja antaumuksella krekon porukkaa. Samoin Wöller
tekee vapaapainijoiden kanssa hyvää työtä, joten lähtökohdat tulevaisuutta ajatellen ovat hyvät, Seppälä pohtii.
Kun painin kärki on kapea, niin sairastuvalla
ollut viime vuosina liikaa tungosta.
-Pirun paljon meillä on ollut loukkaantumisia. Se antaa meille kaikille mietittävää.
Ainahan painissa on loukkaantumisia ollut,
mutta ei ehkä niin paljon, kuin nykymiehillä, Ilpo huokaa.
Itse maajoukkueen tekemisiin Seppälällä
ei ole juurikaan huomautettavaa. Kyse on
lähinnä vivahde-eroista valmennuksen ohjelmoinnin suhteen.
-Ohjelmoisin ehkä harjoittelua vähän eri
suuntaan. Lisäisin lajiharjoituksen osuutta
päivää kohden ja vähän pidemmälle syklille. Mutta meillä on ammattimiehet valmentamassa ja he tietävät, mitä tekevät,
Seppälä kannustaa nuorempiaan.
Teksti: Pekka Moliis			
Kuva: Mari Mäkinen

Molskilta valmentajaksi
Uudet haasteet kutsuivat kilpauran lopettamisen jälkeen. Leipätyö Raha-automaattiyhdistyksellä vaihtui virkavapaaksi
ja painin päävalmentajan pestiksi. Liiton
hommissa kului 13,5 vuotta ja kokemusta
kertyi myös koulutus- ja valmennuspäällikön tehtävistä.
Jo aktiiviuransa aikana mies kantoi kortensa kekoon Helsingin Tarmon toiminnassa
valmentamalla seuran poikapainijoita.
Valmennuksen ohella Ilpo on toiminut
painijaoston puheenjohtajana ja vuodesta 2012 lähtien seuran puheenjohtajana.
Painiliiton hallituksessa Seppälä oli vuodet
2006–2011, toimien muun muassa varapuheenjohtajana ja valmennusvaliokunnan
puheenjohtajana.
Tänä päivänä mies kantaa huolta painin
seuratoiminnan kehittämisestä.
-Meillä on tällä hetkellä enemmän päätoimisia painivalmentajia kuin koskaan, mutta
heitä kaivataan kentällä seuroissa. Tietenkin he ovat sidottuja omille paikkakunnilleen, mutta enemmän olisi päävalmentajan ja olympiavalmentajien liikuttava myös
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60 vuotta syksyllä täyttänyt Ilpo
Seppälä haluaa liiton näkyvän
entistä enemmän kentällä.
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LVI-Pirttinen
Insinööritoimisto

Peltosuontie 4, 41330 Vihtavuori
Puh. 0400 355 073 ja 0400 355 086
info@lvipirttinen.fi
www.lvipirttinen.fi

Vaajakosken Sähkösepät

Tmi Jouni Rahkonen
Kivilammenkuja 4
40800 Vaajakoski

Puh. 045

639 4477

Maansiirto
Sampo Valkonen Ky
Ruokorannantie 42,
40800 Vaajakoski

Puh. 040 5583 733

Yrjönkatu 20-22 D 55, 40100 Jyväskylä

Pekka Salomaa 0400 665 172
www.fimpec.fi

T:mi Sähkötyö
Marko Jokinen
Sähköasennukset

Puh. 0400 951 402

jokinen.marko@hotmail.com
Lääsäntie 119, 41330 Vihtavuori

REMonTTiMiES TMi JVS
Uudisrakentaminen, kiinteistösaneeraukset

040 702 5209
Patotie 2 B 40, Jyväskylä

Etelä-Suomen Jätevesitekniikka Oy
Ratsastajankuja 1, 07700 Koskenkylän saha

Puh. 040 508 4404

Matkapuh. Peter Broman 0400 771 254
JäTEvESIJäRJESTELMIEN SUUNNITTELU,
ASENNUS, hUOLTO JA MyyNTI
vEhOPUTS vALTUUTETTU hUOLTO

Okitex

Tervasentie 11
KARVALA
040 741 2444
Autoilija
Markku Kinnunen
Koulukatu 5 Ylivieska
0400 389 115
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Kertomus

luonne ratkaisee

Ruoka on paskaa, hotelli on perseestä ja
bussikuskikin kaiken lisäksi ihan ääliö. Voiko
huippusuoritukseen mitenkään yltää, jos
asiat ovat näin masentavalla tolalla?
***
Painijalta vaaditaan joskus täysin vastakkaisia äärimmäisiä ominaisuuksia: rajua
maitohapon sietoa ja toisaalta kykyä tehdä
väsyneenäkin räjähtäviä suorituksia. Olen
joskus hakenut vertauskohtaa yleisurheilusta. Molskiurhon tilanne on sama kuin
jos Tommi Evilä juoksisi ensin täysillä vaikka vain 400 metriä ja sen jälkeen yrittäisi
ylittää pituushypyssä kahdeksan merkin
rajapyykin.
Edellä mainitusta huolimatta olen sitä
mieltä, että paini on enemmän henkinen
kuin fyysinen laji. Mitä vanhemmaksi olen
tullut, sitä vakuuttuneemmaksi olen asiasta
tullut.
Tunnemme kaikki esimerkiksi vuosien varrelta monia molskitaiteilijoita, jotka ovat
olleet valtavan lahjakkaita ja vielä kaiken
lisäksi tunnollisia harjoittelijoita. Silti nämä
miehet ovat ikään kuin luhistuneet kilpailuissa.
Toisaalta mieleemme piirtyy kuva hieman
laiskahkosta treenaajasta, joka ei oikein
koskaan saa itsestään kaikkea irti harjoituksissa. Kilpailu kuitenkin sytyttää tämän
tyypin aina parhaaseen vireeseen. Voimme
miettiä, kumpi edellä mainituista tyypeistä
saavuttaa urallaan suurimmat pokaalit.
***
Kokenut painija tietää, mikä on hänelle
sopivin tapa valmistautua huippusuorituk-
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seen. Toiselle riittää kevyt irrottelu ja toinen
taas tarvitsee perusteellisemman hikoilun
ennen ensimmäistä matsia. Itse kannatan
kevyttä lämmittelyä. Mielestäni kilpailu
sinänsä aiheuttaa jo sellaisen stressitilan
elimistöön, että se on valmis otteluun aika
pienellä valmistautumisella. Verenpaine
nousee, hormonitoiminta vilkastuu, sydän
ja muut elimet valmistautuvat kamppailuun pelkästä ajatuksesta. Kysymyksessä on
klassinen ”taistele tai pakene” -reaktio.
Huonon henkisen kantin omaava kilpailija
ei kestä tätä olotilaa, vaan jumppaa itsensä puhki ennen matsia. Toinen painija taas
oppii nauttimaan tästä tunteesta, jota on
mahdotonta kokea missään muualla kuin
painikilpailuissa. En ole koskaan kokeillut
huumeita, mutta jonkinlaisesta pilvessä
olosta on epäilemättä kysymys.
Toinen haluaa vetäytyä hiljaisuuteen pitkäksi ajaksi ennen ottelua. Toinen taas heittää läppää ja tarvitsee vain lyhyen keskittymisen. Itsensä on opittava tuntemaan.
***
Paini on kivikovaa yksilöurheilua, mutta
ympärillä pyörivällä joukkueella on todella
suuri vaikutus lopputulokseen. Yksin ei kukaan voi kehittyä huipulle.
Kokenut valmentaja tunnistaa joukkueestaan hengenluojat ja ilmapiiriä nakertavat
mätämunat. Jälkimmäiset pitää yrittää
vaimentaa vaikka ronskilla painihuumorilla. Kuka vain voi tulistuessaan tosiaankin
laukaista tämän kolumnin alussa olevia
lauseita: olen ne kaikki ihan oikeasti kuullut
kisareissuilla.
Todella henkisesti vahva urheilija ei kui-

tenkaan anna huonon hotellin ja ruuan tai
idiootin bussikuskin, joka on nyt vain kaksi
tuntia myöhässä, pilata suoritustaan. Sivuseikoille ei saa antaa valtaa.
Lopuksi totean, että joidenkin kovapäisten luonne ei estä heitä tekemästä omaa
parasta suoritustaan. Joku taas ei koskaan
pysty kilpailussa huippusuoritukseen, koska pää ei kestä. Tämä on karu totuus.
***
Sitten loppukevennykseen. 1980-luvun
loppupuolella oli menossa MM-kisojen
pronssiottelu. Eräs suomalainen johti mitaliottelua, mutta alkoi mennä ihan puhki
matsin loppupuolella. Onnekseen vastustaja kolautti Makea (nimi muutettu) otsaan
ja tästä tuli oiva tekosyy huilitaukoon.
Salamana valmentajamme ryntäsi matolle
ja alkoi taputella kämmenillään näyttävästi
mattoa. Käytiin seuraava keskustelu:
Make: ”Mitä sä oikein touhuat?”
Valmentaja: ”Etsin piilolinssiä”
Make: ”Eihän mulla edes oo piilolinssejä.”
Valmentaja: ”Turpa kiinni, nyt on.”
Mattotuomarikin tuli mukaan etsintäpuuhaan ja huilitauko pitkittyi mukavasti pariin
minuuttiin. Lopulta valmentaja mukamas
löysi linssin pisti sen nenäliinaan ja taskuunsa. Sopivan tauon ansiosta saatiin mitali Suomeen. Ja tämä tarina on tosi.

Jussi ”Kessi” Ketonen
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Ark Renew Oy
Kukkastie 24 Nastola
(03) 762 3311, 0400 351 231

John Deere Forestry Oy Pohjanmaa
Vaihdetie 5, 60120 SEINÄJOKI
puh. 020 584 162

Rytiläntie 150
62200 Kauhava

Autohuolto Koivulampi
Oikotie 6, 63700 Ähtäri
0400 853 679

Kuljetusliike Velj. Klemettilä Oy
Arorannantie 25, 62100 Lapua
433 2949, 0400 367 949

Energiakuivike, Jalocon Oy
kasvuturpeet

Lakeuden Teräsrakenne Ky
040-553 6438 Puolatie 2 Hyllykallio

K. Latvaniemi
p. 0400 212 134
Halkolantie 30
61980 Päntäne

Raskaskonehuolto Kai Kokko Oy
Myllärintie 4 Härmä

0400 162 229

Jouko Jalonen
Otvakatu 13
60200 Seinäjoki
0400 365 774

Työpajantie 2, 62100 Lapua
(06) 438 7491, 040 726 7579
Rolinda Oy Ab
PL 41 Tammisaari
0400 608 737

Tmi
JJ-Eristys
0400 194 285

Mäkikatu 5 A 13
83500 Outokumpu

Suosikaa
ilmoittajiamme

VARATTU

In Memoriam

Kauko Huikuri on poissa

Suomen Painiliiton kunniapuheenjohtaja, pitkäaikainen johtokunnan jäsen ja
lääkäri Kauko Huikuri on pois joukostamme, pitkäaikaisen sairauden murtamana. Kauko oli merkittävä vaikuttaja

niin suomalaisessa kuin kansainvälisessäkin painitoiminnassa omalla alallaan.
Kauko oli ensimmäisen kerran Suomen
joukkueen lääkärinä vuonna 1973 Helsingissä järjestetyissä EM- kilpailuissa.
Kauko toimi lääkärinä ja joukkueen johtajana seitsemissä olympialaisissa, vuodesta 1976 vuoteen 2000. Tämän lisäksi
hän oli mukana myös 16 kertaa MM- kilpailussa, 24 kertaa EM-kilpailussa ja lisäksi monissa nuorten arvokilpailuissa.
Kaukolla oli hyvät läheiset ja toimivat
suhteet kaikkien aikakautensa edustusmiesten ja seurojen kanssa. Hän oli persoona ja hyvä esimerkki ammatissaan
kaikille nykyisille toimiville lääkäreillemme. Hän ajoi aina Suomen Painiliiton ja
painin kehittämisen etuja kaikissa tilanteissa.
Vielä viimeisinä vuosinaankin sairastettuaan hän jaksoi ylläpitää uskoa ja toivoa
kuntoutumisestaan liikunnallisesti. Hän
täytti aikaansa päivittäin ristisanatehtävillä, päivän tapahtumien seuraaminen
tapahtui lehden ja televisiota seuraa-

malla. Vierailuni yhteydessä totesimme
aina ajankohtaiset tapahtumat niin maailmalla kuin paininkin osalta, muisteltiin
vuosien varrella tapahtuneita asioita ja
henkilöitä sekä sattumuksia matkan varrella, huvittuneinakin.
Kauko Huikuri valittiin Suomen Painiliiton johtokuntaan vuonna 1982 ja hän
oli Suomen Painiliiton puheenjohtajana
1994-1997 , jota ennen varapuheenjohtajana 12 vuotta. Kansainvälisen Painiliiton (FILA) lääkärikomissiossa vuosina
1985 – 1996. Arvo Himbergin Painisäätiön johtokunnassa Kauko oli vuosina
1994 – 2005.
Vaikka me tiedämme, että elämä on rajallista, niin aina ilmoitus poismenosta
tulee yllätyksenä olimme me siihen vaikka kuinka valmistautuneita. Me painiväki
otamme osaa Kauko Huikurin muistolle
ja elämänaikaiselle työlle painin hyväksi.

Arto Savolainen

Suomi Cup säännöt pähkinänkuoressa
Valmennustukien saaminen edellyttää
pisteiden keruutta vähintään neljästä
(4) osakilpailusta, näistä vähintään kahden tulee olla 2. tason osakilpailu. Henkilökohtaisessa Suomi Cupissa tullaan
huomioimaan jokaisen painijan osalta
kahdeksan (8) parasta kisaa. Seurojen
menestymistä mitattaessa tullaan huomioimaan kaikki kilpailut.
Vuonna 2014 urheilijat voivat hankkia lisäpisteitä myös arvokisoista seuraavasti:
Seniorien
MM- ja EM
-kisat
		
		
1. sija
12 pistettä
2. sija
10
3. sija
8
5. sija
6
Osanotto 4

Juniorien ja
kadettien
MM- ja EM-kisat
nuorten
Olympialaiset
6 pistettä
5
4
3
2

Huomioitavaa, että yllämainitut arvokisoista saatavat pisteet ovat ns. extra-pisteitä, eikä näitä lasketa 8 parhaan kisan
kiintiöön.
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Urheilija voi kerätä pisteitä kauden aikana useammasta eri sarjasta. Ottelut käydään kansainvälisen painiliiton FILA:n
voimassaolevilla säännöillä.

II-tason kilpailut:

Työryhmän päätöksellä vuoden 2014
Suomi Cupin II-tason kisoissa kisajärjestäjä on velvoitettu käyttämään ottelujärjestelmää, jossa kuuden (6) tai vähemmän painijan sarjoissa kaikki painivat
kaikkia vastaan (Nordic) ja sitä isommissa sarjoissa järjestelmää, jossa kahdella
(2) tappiolla painija tippuu pois. Näin
saadaan painijoille mahdollisimman
suuri määrä otteluita.
Suomi Cupin sarjat ovat 55, 60, 66, 74,84,
96 ja 120 kg. Kaikissa sarjoissa tulee sallia
2 kg:n ylipaino. Painija saa halutessaan
otella yhtä sarjaa ylempänä, mihin kisan
punnituksessa todettu paino edellyttää.
Samassa kisatapahtumassa ei kuitenkaan saa otella kahdessa sarjassa.

II-tason pisteet,
ten perusteella:
1.
2.
3.
osallistuminen

suomalaisten sijoitus5 pist.
4
3
1

SM-paineissa jaossa olevat pisteet:
1.
10 pist.
2.
8
3.
7
4.
5
5.
3
5.
3
Osallistuminen 1
FILA:n turnauksissa pisteet jaetaan
suomalaisten sijoitusten perusteella:
1. paras
5 pist.
2.
4
3.
3
osallistuminen 1
FILA:n turnausten Ekstra-pisteet, kolmen parhaan joukkoon sijoittumisesta:
1.
7 pist.
2.
5
3.
3
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Kisakutsut

EläMäkERTAkIRjA

MARkO YlI-hAnnukSElA
Mukana
DVD!

Ilmestyy
23.10.2013

6-osainen
dokumenttisarja!

t
Ti l a a n y

SPORTCAM.FI

38  €
+ postituskulut
(4,90 €)

jARkkO
AlA-huIkku

Sairaskodinkatu
Sairaskodinkatu 1, 65100 Vaasa Puh: 06 318 2850
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Kisakutsut

Kansainvälinen
XXXV Herman Kare-turnaus

93. VALOPAINIT
ROOPE LIINAMAAN MUISTOPAINIT
MÄNTÄSSÄ 11.1.2014

11.1.2014
Mansikka-ahon Urheiluhalli
Huovinhongantie 1, 45200 Kouvola

Aika
Lauantai 11.1.2014 klo 12.00

Kilpailuajat

Paikka

La 11.1. klo 11.00 ja 18.00 avajaiset klo 17.30

Mäntän koulukeskuksen liikuntasali
Koskelankatu 1-3

Punnitus
Kilpailupaikalla pe 10.1.kello 18.00–18.30

Punnitus

Sarjat

Kilpailupaikalla 10.00 – 10.30

Miehet kreikkalais-roomalainen: 55, 60, 66, 74, 84,
96 ja 120 kg (+2 kg.
Miehet vapaapaini: 60, 66, 74, 84 96 kg (+2 kg)

Sarjat

Säännöt
FILA kilpailusäännöt
Kilpailu on FILA kalenterikilpailu molemmissa painimuodoi

Kreikkalais-roomalainen paini
Vanha ottelujärjestelmä
Miehet: 55, 60, 66, 74, 84, 96 ja 120 kg
Pojat: 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 46, 50 kg
Tyttösarjat määritetään punnituksen jälkeen.

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset
Kirjallisesti 31.12.2013 mennessä osoitteella: sillanpaa.
marko@gmail.com

Osallistumismaksu

8.1.2014 mennessä. paivinieminen@phpoint.fi

Tiedustelut
Päivi Nieminen. puh. 050 543 7009

30 € painija/huoltaja (1 huoltaja/5 painijaa)
31.12.2013 mennessä tilille: Tapiola 363630-3491545
(IBAN: FI27 3636 3003 4915 45)

Jälki-ilmoittautuminen

Osanottomaksu
10 € / painija ja 8 €, jos seuralla on tuomari kisoissa.
Maksetaan kilpailupaikalla.
Kilpailupaikalla kioski. Ei ruokailua.

100 € (maksu peritään kilpailupaikalla

Majoitus
Hotelli Cumulus Kouvolankatu 11, 45100 Kouvola, puh. 05
789 911.

Tiedustelut
Marko Sillanpää puh. 050 39 00 672

Lisätietoja

TERVETULOA KILPAILIJAT,
HUOLTAJAT JA TUOMARIT
MÄNTTÄÄN

WWW.hermankare.fi

Tervetuloa Kouvolaan!
Kouvolan Painijat ry
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Mäntän Valo / painijaosto
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Taisto Kangasniemen
(SUOMI CUPIN 2014 OSAKILPAILU) XVI muistopainit
ja kreikkalais-roomalaisen painin LänsiSuomen aluemestaruuskilpailut 8.2.2014
Peräseinäjoki, Peräseinäjoen Toive

Kilpailuaika
Lauantai 15.2.2014 Klo 11.00 alkaen

Kilpailupaikka
Hervannan vapaa-aikakeskus, Lindforsinkatu 5, Tampere

Kilpailupaikka
Ritola-Halli, Saarentie 2, 61100 PERÄSEINÄJOKI

Kisakutsut

Mannin Matsit

Punnitus
Kilpailupaikalla klo 9.00-9.30

Kilpailuajat
Poika-, aloittelija- ja tyttösarjat klo 12.00 alkaen
miesten sarjat klo 17.00 alkaen.

Painimuoto
Kreikkalais-roomalainen, tytöt vapaapaini.
Vanha ottelujärjestelmä.

Punnitukset
Kilpailupaikalla, sauna käytössä
Pe 7.2.2014 klo 18.30-19.00 kaikki sarjat
La 8.2.2014 klo 09.30-10.00
Pojat 17v. (1997 tai myöhemmin syntyneet)
29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100kg
Aloittelijasarjat
Osallistumisoikeus v. 2012 tai jälkeen ensimmäisen kerran
lisenssin lunastaneilla. Sarjat tehdään punnituksen jälkeen.
Tyttösarjat (alle 20v)
Sarjat tehdään punnituksen jälkeen.
La 8.2.2014 klo 14.00-14.30
Miehet 55, 60, 74, 84, 96 ja 120kg (sallittu +2kg)
Aloittelijat ja tytöt eivät paini aluemestaruuksista.
Aluemestaruussarjoja ovat poikien 17v. sarjat ja miesten
sarjat.
Järjestäjä pidättää oikeuden aloittelijasarjojen ja tyttösarjojen muutoksiin.

Osallistumisoikeus
Myös Länsi-Suomen alueen ulkopuolisilla painijoilla osallistumisoikeus, mutta aluemestaruusmitalit jaetaan vain
oman alueen painijoille.

Sarjat
Aloittelijat (A lisenssi) ja alle 8v (2006-syntyneet)
Alle 10v (2004-2005 syntyneet)
Alle 13v (2001-2003 syntyneet)
Alle 15v (1993-2000 syntyneet)
Alle 17v (1976-98 syntyneet)
Tyttöjen sarjat (vapaapaini, ikäluokat määrätään punnituksen jälkeen)
-Painoluokat määrätään kaikissa sarjoissa punnituksen
jälkeen.

Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan vanhaa ottelujärjestystä (3-4
painijan lohkot), muista osin uusia sääntöjä.

Osanottomaksu
9€/kilpailija mikäli seuralla on tuomari mukana. Mikäli
seuralla ei ole tuomaria mukana, niin osanottomaksu on
11€/kilpailija. Maksu peritään paikanpäällä.

Ilmoittautumiset
(Ma) 10.2.2014 mennessä halutulla tavalla
Kirjeitse
Terho Kaaja
Hiidentie 9 A 2
37500 Lempäälä
Tai sähköpostilla terho.kaaja@tampereenpainiseura.com
Tai internetissä www.tampereenpainiseura.com
/ilmoittaudu.htm

Tiedustelut
Esa Karinkanta puh 041 546 7427

Ruokailu
Kilpailupaikalla mahdollisuus ruokailuun

Ilmoittautuminen
Painijan nimi, sarja ja seura viimeistään maanantaina
3.2.2014 sähköpostitse osoitteeseen: painipedot@hotmail.
com

Osallistumismaksu
10€/painija, jälki-ilmoittautuneet 15€. Maksetaan kilpailupaikalla punnituksen yhteydessä.
Ruokailu
Kilpailupaikalla

Tervetuloa Tampereelle

Tampereen Painiseura ry (TaPs)

Tiedustelut
Pekka Ahtiainen 040 706 2766
Harri Virkkunen 050 552 5737

TERVETULOA PERÄSEINÄJOELLE!
Peräseinäjoen Toive / painijaosto
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Kisakutsut

Porvoon Weikot r.y.
1902 - 2013				

Porvoon Weikot r.y.
1902 - 2013

Kreikkalais-roomalaisen painin avoimet
junioreiden ja miesten TUL:n mestaruuskisat
15.2.2014 Porvoossa
Kilpailupaikka
Porvoon Urheiluhalli				
Laivurinkatu 3, 06100 PORVOO			

Kilpailuaika
Sunnuntaina klo 10.00

Sarjat

Sarjat

Juniorit: 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 ja 120 kg
( 2 kilon ylipaino sallittu)				

17 v. , 14 v., 12 v. ja aloittelijat (max 10 v.)
Sarjat tehdään paikan päällä punnituksen jälkeen, noin 10
sarjaa per ikäluokka

Miehet: 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 ja 120 kg
( 2 kilon ylipaino sallittu)

Punnitus
Sunnuntaina 09.00-09.30		

Punnitus
Perjantaina 19.00-19.30 ja				
lauantaina jun. 09.00-09.30 sekä miehet 14.00-14.30		
yksi punnitus kaikkiin kilpailuihin, arpa nostettava erikseen
				

Ruokailut
Ei järjestettyä ruokailua.				

Osanottomaksut
Porvoon Weikot , Aktia 405010-2178629		

Ilmoittautumiset
Perjantaihin 7.2.2014 mennessä:				
info@porvoonweikot.com			

Tiedustelut
Mika Vuori 0400 496138				

Kreikkalais-roomalaisen painin avoimet
TUL:n Etelä-Suomen alueen mestaruuskisat
16.2.2013 Porvoossa (avoimet kaikille alueille ja muillekin)
Porvoon Urheiluhalli
Laivurinkatu 3, 06100 PORVOO

Juniorit lauantaina klo 11.00
Miehet lauantaina klo 16.00
(samalla Suomi Cupin osakilpailu )

10 euroa / kilpailija/ kilpailu ( ei huoltajilta )			
jälki-ilmoittautuminen 20 euroa / kilpailija /kilpailu

				

Kilpailupaikka

Kilpailuaika

Osallistumismaksu

TUL JOYGAMES

Osallistumismaksu
10 euroa / kilpailija/ kilpailu ( ei huoltajilta )
jälki-ilmoittautuminen 20 euroa / kilpailija /kilpailu

Ruokailut
Ei järjestettyä ruokailua.		

Osanottomaksut
Porvoon Weikot , Aktia 405010-2178629

Ilmoittautumiset
Perjantaihin 7.2.2014 mennessä:
info@porvoonweikot.com

Tiedustelut
Mika Vuori 0400 496138
		
		

Tervetuloa Porvooseen

Tervetuloa Porvooseen
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tammikuu
03-05 Himberg-Teamin leiri
04-05 Seuravalmentajapäivät ja
ottelujärjestäjäkoulutus
06
Loppiaispainit
06
*Loppiaispainit
10-11 Herman Kare, kr+vp (FILA)
11
93. Valopainit
18
Ikäkausikilpailut
24-25 Naisten ja miesten SM-kilpailut, vp
25
OP kv. Ikäkausikilpailut
25
Piirinmestaruuspainit
31-02 Himberg-Teamin leiri

kesäkuu
Pajulahti
Tampere
Järvenpää (JäVo)
Vähäkyrö (VäVi)
Kouvola (KoPa)
Mänttä-Vilppula (MäVa)
Laihia (LaihLu)
Hyvinkää (HyPk)
Oulu (OP)
Jalasjärvi (JaJa)
Pajulahti

helmikuu
01
01
08
08
08
15

OP-painit
Olavi Niemen muistopainit
Kv. Rampan muistopainit
Mannin matsit
Aluemestaruuskilpailut, kr
Taisto Kangasniemen
XVI muistopainit
15
Av. TUL:n mestaruuskilpailut
(Suomi Cup)
Av. TUL:n ikäkausimestaruuskilpailut
16
22
Myhi-turnaus
28-02 Klippan Lady Open

Karhula (PopI)
Pori (PPM)
Kemi (KI)
Peräseinäjoki (PeTo)

Tampere (TaPs)
Porvoo (PoWe)
Porvoo (PoWe)
Ilmajoki (IK)
Klippan (SWE)

maaliskuu
01
07-09
08
14-15
22
22
28-30

Ikäkausikilpailut
Himberg-Teamin leiri
Ikäkausikilpailut
Juniorien SM-kilpailut, vp
Eero Tapio-turnaus
Kauko Lehtisen muistopainit
Juniorien SM-kilpailut, kreko

Aura (AuPS)
Pajulahti
Tampere (TaVo)
Helsinki (HPM)
Haukipudas (HaHe)
Turenki (JPI)
Ilmajoki (IK)

huhtikuu
01-06
05
11-13
18-21
19
26
26

EM-kilpailut
UV-Putki painit
Kadettien SM-kilpailut, kr
Himberg-Teamin leiri
Avoimet kv. Pääsiäispainit
Loppi-painit
K-S OP-painit

Vantaa
Kirkkonummi (KirkU)
Porvoo (PoWe)
Kuortane
Turku (TuTo)
Loppi (LäLu)
Vaajakoski (VaaKu)

toukokuu
02-04 PM-kilpailut
Turku (TWM)
03
Kv. Ikäkausikilpailut
Tampere (KooVee)
06-11 KEM-kilpailut, nuorten olympialaisten
Euroopan karsinta
Sofia (BUL)
10
*Kultavieska Cup
Ylivieska (ViVo)
11
Ikäkausikilpailut
Vantaa (VaSa)
17-18 KLL:n mestaruuskilpailut, kr
Kajaani
23-25 SM-kilpailut, kr
Oulu (OP)

07

Av. TUL:n alle 13 ja 17 v
Seinäjoki, (InTai ja VaaTo)
poikien mestaruuskisat
14
Finlandia Freestyle Cup 4/4
Järvenpää (JäVo)
17-22 JEM-kilpailut, Katowice
(POL)
28-29 53. avoimet kv. Ruissalon kesäpainit Turku (TuTo)

heinäkuu
07-12 Opiskelijoiden MM-kilpailut
15-20 KMM-kilpailut
19-20 Suomen Painiveteraaniosaston
kesäpäivät

Pecs (HUN)
Snina (SVK)
Turku

elokuu
05-10
16-28
16-17
29-31

Juniorien MM-kilpailut
Youth Olympic Games
Valtakunnalliset tuomaripäivät
Veteraanien MM-kilpailut

Zagreb, (CRO)
Nanjing CHN
Järvenpää, (JäVo)
Belgrad, (SRB)

Tapahtumakalenteri

2014

syyskuu
05-07
08-14
12-14
13
13
13
20
27
27

Himberg-Teamin leiri
Kuortane
MM-kilpailut
Tashkent, (UZB)
Veteraanien MM-kilpailut, vp
Ateena (GRE)
*VaSa:n ikäkausikilpailut
Vantaa, (VaSa)
*Kv. Lohi-painit
Kotka (PopI)
*Seurajoukkueiden joukkuekilpailut Vaajakoski (VaaKu)
*Av. kv. Ikäkausikisat
Tampere (TaPS)
OP-turnaus
Ilmajoki (IK)
*VUV:n ikäkausikisat
Kouvola (VUV)

lokakuu
04
04

aluemestaruuskilpailut, vp
*Länsi-Suomen aluemestaruuskilpailut
ja Nepparin muistopainit
Seinäjoki (SPM)
10-12 Himberg-Teamin leiri
Pajulahti
11
*KankU:n ikäkausikilpailut
Kankaanpää (KankU)
Suomen Urheiluopisto
18-19 KLL:n mestaruuskilpailut, vp
		
Heinola
25
*Nanski-turnaus
Vaasa (VVV)

marraskuu
01
01
07-09
08
08
08
14-16
22
22
29
29

*Junior Kare
*Kankuri Cup
Himberg-Teamin leiri
*Ikäkausikilpailut
*Alavus-painit
*Pertsan Kultapainit
Vantaa Painicup
Arvo Haavisto
*Ikäkausikilpailut, vp
*Joulumaapainit
*Luoman Cup

Kouvola (KoPa)
Lapua, (Virkiä)
Kuortane
Loviisa (LoRi)
Alavus (AU)
Sodankylä (LapVe)
Vantaa (YTK)
Ilmajoki (IK)
Tampere (KOOVEE)
Rovaniemi, (LaLu)
Ylistaro (YKV)

joulukuu
12-14 Kadettien SM-kilpailut, vp
19-22 Himberg-Teamin leiri

Vaasa (VVV)
(Kuortane)

*kilpailuja ei vielä myönnetty lehden painoon mennessä
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