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ENTÄ JOS… 

…olisinkin  
hävinnyt olympiafinaalin?

VIERASKYNÄSTÄ

Tai en olisi voittanut mitään 
arvokisaa? Mitä, jos en olisi 
saanut menestystä painijana?  

Kun lapsena päätin valita painin 
lajikseni harrastamieni yleisurheilun 
ja hiihdon sijaan, huomasin  painin 
olevan aivan omaa luokkaansa har-
joittelun, kilpailemisen ja vaatimus-
tason suhteen.  Olenkin tullut siihen 
tulokseen, että vaikka menestykseni 
olisi ollut hyvinkin vähäistä, olisi paini 
silti ollut  lähellä sydäntäni. Jotta 
voi menestyä painijana, vaaditaan 
ominaisuuksia, joista hyvin monia voi 
kehittää. Mutta on myös olemassa 
asioita ja ominaisuuksia, jotka tulevat 
niin sanotusti äidinmaidossa. Niitä 
ovat itseluottamus, nopeat reaktiot ja 
kilpailuhenkisyys.

Paini on laji, jossa kehitys tapahtuu hi-
taasti ja kovan harjoittelun myötä. Se 
tarkoittaa vuosia töitä ja vain lyhyitä 
edistysaskelia.  Jos esimerkiksi 15-17 
-vuotiaana ei ole tullut tulosta, älä ole 
huolestunut. Jatka vain harjoittelua 
ja kilpailemista, ole rehellinen itsellesi 
ja mieti oletko satsannut tarpeeksi 
kyseiseen lajiin. Menestys maailman 
huipulla tulee vain kovan ja ankaran 
paneutumisen myötä.

Tunnen monta painijaa, jotka satsasi-
vat painiin, mutta menestystä ei vain 
tullut. En kuitenkaan muista yhtään 
kaveria, joka olisi katunut lajin parissa 
vietettyä aikaa. Päinvastoin, kaikki 
muistelevat  lämmöllä kilpailuvuo-
siaan, tapahtumia leireillä ja matkoilla. 
Paini on vahvojen luonteiden ja älyk-
käiden (lue: nopeaälyisten ihmisten) 
laji.

Fiksut pärjää aina. Saa nähdä, kuinka 
meidän käy.

Loppukevennys:
Vanha pohjalaispainija oli joutunut pol-
vileikkaukseen. Oltiin jo siinä vaihees-
sa, että hän meni jälkitarkastukseen. 
Hieman epäillen hän kysyi lääkäriltä, 
että noinkohan tuo tekonivel kestää. 
Siihen lääkäri vastasi, että “tällä men-
nähän hautahan saakka”. Isäntä totesi 
lääkärille, jotta “meilläpäin ruukatahan 
kantaa se loppumatka”.

Pertti Ukkola
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Tallinn Open 2019
 

Maalis-huhtikuun vaihde 2019 on Viron 
pääkaupungissa Tallinnassa lämmin ja 
aurinkoinen. Se saattaa hyvinkin johtua 
ilmastonmuutoksesta tai sitten se on vain 
sattumaa, koska luntakin tuprauttaa välillä 
taivaan täydeltä. Tallinnan ympäristöä 
ajellessa ja tarkkaillessa huomaa jälleen 
kerran, että moni asia on aivan kuin meillä 
Suomessa, mutta samalla hyvin erilainen.
 

Erilaisuus näkyy jo siinä, että Virossa on viimeiset 25 
vuotta menty kovasti eteenpäin. Tallinnan keskus-
taan on rakennettu Amerikkaa ihannoivia lasipalat-

seja ja toinen toistaan korkeampia tornitaloja. Länsimaisia 
luksusautoja tulee Tallinnan kuoppaisilla kaduilla vastaan 
enemmän kuin meillä Suomessa yhteensä. Kapitalistisen 
talouskasvun myötä länsimainen kulttuuri tuli maahan 
nopeasti ja täytti ankean harmaat ja mustanpuhuvat ele-
menttikalkkikiviseinät värikkäillä monikansallisten brändien 
neonvaloilla, joissa ennen julistettiin totalitaarisen järjestel-
män ylivertaisuutta.

Olympiavoittaja Kristjan Palusalun muistoksi järjestet-
tyjä muistopaineja nuorille on Virossa väännetty vuodesta 

Teksti Juha Kangasalusta, Puheenjohtaja, Suomi-Cup työryhmä

Tällainen kuva on monella muistona Tallinn Openin kisatapahtumasta.
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1988. Alkujaan sadan painijan Palusalu-turnaus muistutti 
kovasti Suomen painikisoja tänä päivänä.

Tämän vuoden keväällä, ennen Tallinn Openia painittiin 
jo 31. muistopainit Tallinna Tehnika Ülikooli -salissa. Kohde-
ryhmä tässä perinteikkäässä ja myös puitteiltaan hienossa 
turnauksessa on kuitenkin muuttunut poikapainitapahtu-
maksi, jossa vanhin ikäluokka on 11-vuotiaille.  Omassa 
kategoriassaan Virossa painitaan myös Miesten Kristjan 
Palusalu, joka on senioreiden  kreikkalais–roomalaisen ja 
vapaapainin UWW-turnaus.
 

Euroopan suurin
Tallinn Open, jossa myös vilahtaa nimi Kristjan Palusalu, 
on mittelönä kuitenkin melko uusi turnaus. Ensimmäistä 
kertaa se painittiin vuonna 2014. Viidessä vuodessa se on 
noussut Euroopan suurimmaksi ja jo maailmankin mitta-
kaavassa suureksi painiturnaukseksi. Miten virolaiset ovat 
tämän tehneet? Tämä herättää meilläkin ihmetystä, arvos-
tusta ja hieman kateuttakin.  Miten ihmeessä Tallinn Ope-
nista on tullut myös Suomen suurimpia painitapahtumia?

Tallinn Open os. Kristjan Palusalu ei syntynyt hetkessä, 
eikä ilman tuskaa ja pahaa mieltä.

Paini ei ole Virossa, kuten ei meilläkään, mikään busi-
ness. Kaiken takana on kanadalaissyntyinen paluumuuttaja 
Vello Leitham, joka vei rasavillit poikansa painiseura Palu-
salun painisalille reilu kymmenen vuotta sitten. Eläkkeellä 
oleva entinen öljyalan insinööri halusi itselleen tekemistä ja 
samalla hieman vahingossakin muutti Viron painimaailmaa 
uudelle tasolle.  

Tallinn Openin talousriskit ovat olleet aina Leithamin 
riski. Tapahtuman vuosibudjetti on 120 000 euroa. Suuresta 
rahaliikenteestä huolimatta Leitham joutuu edelleen ole-
maan se taho, joka kuittaa tappiot tavalla tai toisella omas-
ta pussistaan. Niiden määrän tietään vain Leitham.

Tästä Leithamin tekemästä taloudellisesta uhraukses-
ta ovat hyötyneet Viron painin ohella myös hänen omat 
poikansa, jotka ovat saavuttaneet jo arvokisamitalejakin.  
Virollahan ei ole ollut oikeastaan minkäänlaista menestystä 
esimerkiksi tyttöjen ja poikien kadettisarjoista viime vuosi-
kymmeniltä. Nyt on.
 

Hienot puitteet
Tallinn Open toimii kokonaisuudessaan talkoilla.  Ihmisiä tä-
hän kökkään osallistuu lähes sata. Määrään voidaan lisätä 
vielä suomalaiset painituomarit.

Ison organisaation pyörittäminen on onnistunut insinöö-
riltä joka vuosi paremmin. Talkooväen rekrytointi ei ole 
helppoa. Helpointa on jäädä pois ja arvostella.

Tallinn Openin kisapaikkana toimiva Saku Suurhall on 
täysin muuta, kuin mihin painiväki on tottunut. Suurhall 
on ollut yksi Tallinn Openin kulmakivistä sarjojen ja matto-
jen suuren määrän ohella. Kisasta löytyy sarjoja tytöille ja 
pojille vapaapainista kreikkalais-roomalaiseen. Kaikille on 
jotakin.

Saku Suurhalli palveluineen nostaa kilpailun profiilia, 
mutta se maksaa. Viron valtion, Tallinnan kaupungin ja 
Viron Painiliiton rahallinen tuki on vaatimaton. Se on pitkälti 
myötätuntoa. Pitkän viikonlopun aikana muhkean myynnin 

Juho Pahikaisen (HaHe) puolustus pitää. 
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saavat ravintolat eivät anna komissiota järjestäjälle sent-
tiäkään. Halliyhtiö laskuttaa järjestäjää vuokran ohella 
erikseen jokaisesta käytettävästä tilasta, siivouksesta, var-
tioinnista, sähköstä ja niin edelleen. Tuottoa tapahtuma saa 
osanottomaksuista ja pienistä puroista koostuvista mai-
nostajista, mutta se ei nosta tapahtumaa edes omilleen.

Onko paikka kaikille oikea?
Saku Suurhallin käytävillä tulee vastaan seuraverkkareita, 
joita ei juurikaan tapaa edes kotimaan molskeilla. Mikä saa 
sitten meidät lähtemään suurella joukolla Suomenlahden 
taakse viettämään kolme-neljä päivää lajin parissa, johon 
kotimaassa ei olla valmiita uhraamaan edes puolta päivää? 
Syömään kisapaikalla ruokaa, jota voi kehua vain edullisuu-
desta? Maksamaan tästä kaikesta paljon enemmän kuin 
kotimaassa? Tähän en löydä mitään järjellistä selitystä, 
mutta mieleen tulee vanha sanonta, että ihminenkin on 
laumaeläin.

 Sarjoja oli tämän vuoden Tallinn Openissa yhteensä 
126.  Osallistujia oli 2246 peräti 29 maasta. Suomesta 
tapahtumaan osallistui 303 painijaa ja 12 tuomaria 44 seu-
rasta. Kisojen jälkeen pidetty kansainvälinen leirikin keräsi 
vielä 400 painijaa ja 19 maata.

Sarjavoittoja Suomeen tuli kolme. Kreikkalais-rooma-
laisesta kultaa pokkasivat Vikkö Tarkkio ja Roope Kataja 
PPM:sta. Vapaapainista sarjavoiton nappasi HPM:n Sakari 
Karhu. Turnauksen taso nousee koko ajan. Urheilullisesti 
se on jo sen tasoinen, että seurojen Suomessakin pitäisi 
hieman miettiä, onko vuosi sitten painin aloittaneen tytön 
tai pojan paikka tällaisessa kisassa.  

Nykyisellään kahden päivän turnaus toimii vielä kohtuulli-
sen hyvin, mutta huhun mukaan tyttöjen vapaapaini haluaisi 
oman painipäivän. Tämä tarkoittaisi sitä, että Saku Hallissa 
olisi jo perjantaina täysi rähinä päällä.

Megaturnaus Suomeen?
Olisiko tällainen tapahtuma Suomessa mahdollinen? Mikä 
olisi se porkkana, jolla saataisiin liikkeelle 29 maata ja yli 
2000 painijaa Suomeen? Mikä tai kuka olisi sellainen seura, 
henkilö ja kaupunki, jossa 14 molskin tapahtuma olisi tilojen 
puitteissa mahdollista järjestää? Löytyisikö meiltä Suo-
mesta niin suuren sydämen omaavaa henkilöä, joka tekisi 
tapahtumaa päätöikseen ilman palkkaa? Leithamin raken-
taman Tallinn Openin tapauksessa on huomioitava hänen 
englannin- ja ranskankielentaitonsa sekä taito verkostoitua. 
Leithamilla ei ole mitään painitaustaa, mutta hän kiersi ki-
samolskeja poikiensa ja seuransa kanssa ympäri maailmaa 
vieden henkilökohtaisesti kisakutsuja ja luoden kontakteja. 
Tällaisten kontaktien tekemiseen ei riitä kutsujen lähettämi-
nen sähköpostilla ja tykkääminen kaikesta Facebookissa.

Tässähän sitä on Suomen painiväelle yhteinen aihe 
miettiä, että saataisiinko me Suomessa aikaan oma mega-
turnaus?  Tallinnaan mennään joka tapauksessa taas isolla 
joukolla keväällä 2020.  

Matolla MuVo:n Mia 
Rasinkangas (sin.) ja 
Noora Pöllänen (HyPK).

Uku Leitham (vas.) kellomiehenä ja 
Juha Kangasalusta tuomaroimassa.
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Suurlohjankatu 22-23 B 35 Lohja & 0400 894 745

Viinikan kOnE Oy & 0400 616 324
Lehtimäentie 801, 63700 Ähtäri

pEkVEs Oy & 040 7437 451
Kannuksenkatu 42, 69100 Kannus

ratakadun maansiirtO Oy Jouni huhtala
Rauniontie 169, Alahonkajoki & 0500 865 437

rakEnnuspalVElu kilkki
jari.kilkki@pp.inet.fi & 040 5406 659

tapanainEn  www.koneyhtyma.fi
Hilatie 14, 63700 Ähtäri & 0400 667 454

ammattimetsuri Erkki harJu
Suviniementie 21, Launonen & 044 3063 497

kEttumäEn traktOrihuOltO ky
Tuhtimäentie 1, 61800 Kauhajoki & (06) 231 3702

sOuranmaa Oy & 0400 611 630
Viilaajantie 3, Porvoo

sEinäJOEn mOOttOrihiOmO
Rajatie 48, 60120 Seinäjoki & 040 596 1409

rantakylän kulJEtus Oy & 0500 929 162
Oksatie 18, Lampikangas, Joutseno

OulaistEn JätEhuOltO Oy & 0400 583 688
Revonkatu 1 H 160, 86300 Oulainen

Jasa Oy sEppO haukilahti
Krookintie 18, 66510 Merikaarto & 0400 561 345

amarillO kEittiöt
Joentaustantie 34 Myrkky & 0400 267 399

lumi- ja vihertyöt JarkkO pErttula
Keihäskuja 1, 64700 Teuva & 0400 362 167

rEiJOn turkis Oy
Jäpintie 244 C, 60800 Ilmajoki & 050 554 6852

ilmaJOEn kOlarityö
Yrittäjäntie 5, Ilmajoki & 040 964 7338

maanrakEnnus tynJälä & 0400 369 329
Kiviniementie 83, 60760 Pojanluoma

pp-tilausmatkat Oy & 040 5438 651
Pettumäentie 137, 61290 Taivalmaa

Maalausurakointi 
Koivisto Ismo

Palterintie 1 Kauhajoki

040 0661163

Autokorjaamo 
Tunturiauto Oy

Kittiläntie 1 Sodankylä
016 636 255

Tiukantie 91
64370 Myrkky

Oy Olle 
Andersson Ab

Lundinkatu 22 Porvoo
0400 789 606

AutOkOulu 
RAitA Oy 

www.autokouluraita.fi
040 674 5676

lahden 
tuotelaitehuolto Oy

Rinnetie 7 Hollola
050 5175 891

Kiinteistöhuolto
Kolmonen

050 386 6937
Kustaa III:n polku 7 as 15 Vaasa

LS-Sähkötekniikka Oy
Heikintie 3 Isokyrö

040 7743 800
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Punninportti 1 Karijoki

0400 776 406

Aaro E. Mäkelä Oy
Vanhatie 43

64810 Vanhakylä
0500 562 681

paperimarkkinat Oy
Vääräkoskenkuja 2

63700 Ähtäri
(06) 335 1227

kuljetusliike 
Velj. klemettilä Oy
Arorannantie 25 Lapua

0400 367 949

tiEnsuu ky 
(06) 5148 622, 0500 561 177
Hiipakantie 15 , 63680 Hakojärvi

Hämeen Rahtipalvelu Oy
Näätäkuja 2, 16900 LAMMI

puh. (03) 6374 426, 
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Lehtokalliontie 5-9, 95970 Äkäslompolo

0400 204 958  
seipa-rakennus@outlook.com

palvelutoimisto 
suokko & hantula Oy
Alahellantie 173 Hellanmaa
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Tolkin Kaupppahalli
Tuuralantie 770, 66440 Tervajoki

0400 268 892
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K. Heikkilä Oy

Trukkiväylä 6 
Seinäjoki

0400 808 581

tMi JJ-ERistys
Mäkikatu 5 A 13

83500 Outokumpu
0400 194 285

CAJ RönnbERg
Leppäsuontie 134 a
02400 Kirkkonummi

0500 912 064

Suosikaa 
ilmoittajiamme
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Nuuska 
on haitallista urheilijalle

Teksti Mari Mäkinen

Nuuskan käyttö lisää 
vammojen riskiä ja 
hidastaa palautumista. 
Vieroitusoireet 
aiheuttavat väsymystä ja 
keskittymiskyvyn puutetta.

Nuuskan käyttö yleistyy nuorten 
keskuudessa.  Moni peruste-
lee sen käyttöä itselleen sillä, 

että nuuska on paljon tupakkaa vaa-
rattomampaa.

 – Näin ajattelee nuorten ohel-
la myös moni aikuinen, kertoo 

Nuuskasta on tunnistettu peräti 28 
syöpää aiheuttavaa ainetta. 

Heidi Löflund-Kuusela

Syöpäjärjestöjen kehittämispäällikkö 
Heidi Löflund-Kuusela.

Totuus haitallisuudesta on kui-
tenkin toinen. Nuuskaa käyttäessä 
välttyy toki tupakan käytön seurauk-
sena keuhkoihin kulkeutuvilta pala-
miskaasuilta, mutta muita terveys-
riskejä nuuskassa riittää. Esimerkiksi 
nikotiinia nuuskassa on runsaasti, ja 
tutkimukset osoittavat, että nuuskan 
käyttäjillä nikotiinipitoisuudet pysy-
vät veressä korkealla tasolla pidem-
pään kuin tupakoitsijoilla. Nikotiini 
on itsessään myrkky ja se aiheuttaa 
voimakasta riippuvuutta. Nuuskaa 
käytettäessä riippuvuus kehittyy 
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nopeasti. Erityisen haitallista nikotiini 
on kehittyvän lapsen ja nuoren aivoille 
ja elimistölle.

– Nuuska on tupakkatuote. Se 
sisältää jauhettua tupakkaa, johon on 
lisätty veden ohella maku- ja lisäainei-
ta. Nuuskasta on löydetty jopa 2500 
kemiallista yhdistettä, joiden joukossa 
on muun muassa raskasmetalleja ja 
jäänteitä kasvi- ja tuholais myrkyistä.  
Nuuskasta onkin tunnistettu perä-
ti 28 syöpää aiheuttavaa ainetta, 
Löflund-Kuusela kertoo.

Nuuskan käyttö näkyy 
nopeimmin suussa
– Nopeimmin nuuskan terveyshaitat 
näkyvät suun alueella. Tavallisin nuus-
kan aiheuttama vaurio on suun paikal-
linen limakalvovaurio eli nuuskaleesio, 
Löflund-Kuusela sanoo.

Limakalvovaurio on paksuntunut, 
harmahtava tai vaalea ryppyinen koh-
ta limakalvolla. Limakalvovauriot pa-
ranevat useimmiten sen jälkeen, kun 
nuuskaamisen lopettaa, mutta käytön 
jatkuessa vaurio etenee ja saattaa 
muuttua syövän esiasteeksi.

Pitkään käytettynä nuuska aiheut-
taa ikenien vetäytymistä ja syöpymis-
tä sekä hampaan kiinnityskudoksen 
löystymistä. Nämä muutokset ovat 
pysyviä. Nuuska myös värjää ja kulut-
taa hampaita. 

Nuori saattaa jättää hammas-
lääkärikäyntejä väliin sen pelossa, että 
nuuskan käyttö paljastuu. 

– Vaikka käyttäisi nuuskaa, ei ham-
maslääkärikäyntejä kannata jättää 
väliin. Hammaslääkäri tarkistaa suun 
ja hampaiden kunnon ja antaa tietoa 
nuuskan vaikutuksista ja myös tukea 
käytön lopettamiseen.

Nikotiini tihentää sykettä ja nostaa 
tilapäisesti verenpainetta. Tällöin sy-
dän joutuu työskentelemään kovem-
min.

 –  Nuuskan pitkäaikainen käyt-
tö lisää riskiä sairastua sydän- ja 
verisuonisairauksiin, diabetekseen 
sekä suun ja kaulan alueen syöpiin, 
Löflund-Kuusela listaa.

Nuuskaajan keho on 
jatkuvassa rasitustilassa
Urheilija antaa vastustajalleen ison 
etulyöntiaseman nuuskaa käyttämällä. 
Toistuvien nikotiiniannosten ja vieroi-
tusoireiden takia nuuskan käyttäjän 
keho on jatkuvassa rasitus- ja stres-
sitilassa. Nuuskan käyttö heikentää 

Tee testi

Oletko koukussa nikotiiniin?  

Tee testi osoitteessa fressis.fi

Sivustolta löydät myös paljon 

muuta tietoa muun muassa 

nuuskasta, tupakasta, alkoholista ja 

mielenterveysasioista ja näet, mitä 

asiantuntijat ovat vastanneet näitä 

asioita pohtiville nuorille.

”Suoritusta ei 
voi parantaa 

nikotiinin avulla.”

”Nuuskan käyttö hidastaa 
palautumista, lisää vammojen 

riskiä sekä niistä parantumista.”

urheilijan palautumista. Lisäksi sen on 
todettu lisäävän vammojen riskiä ja 
hidastavan niistä parantumista.

Urheilijapiireissä saattaa kuulla väit-
teen, jonka mukaan nuuskan käyttö jo-
pa parantaisi urheilusuoritusta. Tämä 
väittämä perustuu harhakuvitelmaan, 
jonka aiheuttaa nuuskan synnyttämä 
riippuvuus.

– Nikotiinin vieroitusoireet tuntu-
vat muun muassa levottomuutena, 
väsymyksenä ja keskittymiskyvyn 
heikkenemisenä. Uusi annos nikotiinia 
vie kyllä nämä vieroitusoireet hetkel-
lisesti pois, mutta suoritusta ei voi 
nikotiinin avulla parantaa. Muutenhan 
se olisi luokiteltu doping-aineeksi, 
Löflund-Kuusela sanoo.  
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Teksti Mari Mäkinen

– Pekka Moliis näki jutun lehdessä ja tuli käymään, 
Petrovic muistelee. 

Siitä alkoi paluu painin pariin. Moliis ja Petrovic perusti-
vat yhdessä Kajaanin Juntan vuonna 2004. Petrovic jatkoi 
tuomaritoimintaa, mutta joutui aloittamaan kaiken alusta. 

– Myöskään lakimiesopintojani ei hyväksytty täällä, sillä 
Kroatia ei ollut EU:n jäsenmaa muuttaessani Suomeen. Nyt 
olen sosionomi. Työskentelen pakoalaisohjaajana Kajaanin 
maahanmuuttopalvelussa ja suoritan maisteriopintoja. 

Kotoutumisen apuna
Stevo Petrovic toteaa, että paini helpotti kotoutumista Suo-
meen. 

– Koen, että pääsin sisälle suomalaiseen kulttuuriin hel-
pommin. Sain ystäviä, opin kielen ja ymmärtämään suoma-
laisia arvoja. Painin kautta olen saanut kokea, että kunhan 
teet työsi hyvin, ei ole mitään väliä sillä, oletko suomalainen 
vai maahanmuuttaja. 

Nyt on Petrovicin vuoro antaa takaisin suomalaiselle 
painille. Hän on ollut Painiliiton hallituksen jäsen viisi vuotta 
ja toimii sääntö- ja kilpailuvaliokunnan puheenjohtajana. 
Luottamus on laajaa myös kansainvälisellä tasolla. Petrovic 
on tuominnut jo lukuisat EM- ja MM-kilpailut ja yhdet olym-
pialaiset. 

– Painissa on tehty ja tehdään edelleen isoja uudistuk-
sia. Olen hyvin tietoinen, mitä kansainvälisessä painimaail-
massa tapahtuu ja tuon sitä tietoa Suomeen pitäen meidät 
ajan tasalla kaikesta. 

Nuorissa tulevaisuus
Suomalaisen tuomaritoiminnan kehittäminen on Petrovicille 
sydämen asia.

– Koulutuksia   järjestetään entistä enemmän ja 
koulutusmateriaalit on nyt uudistettu, mitä ei oltu tehty 
kymmeneen vuoteen. 

Petrovic haluaa ylläpitää sitä hyvää mainetta, joka 
suomalaisilla tuomareilla on ulkomailla. Erinomaisen 
maineen takana ovat muun maussa Lassi ja Karri Toivo-
la, Pertti Vehviläinen ja Jaakko Talvitie. 

– Tulevaisuuskin näyttää hyvältä, sillä nuorten jou-
kossa on paljon hyviä tuomareita, Petrovic iloitsee.  

Nuorten

joukossa 

on paljon 

hyviä 

tuomareita.

Stevo Petrovic haluaa ylläpitää 
suomalaistuomareiden hyvää 
mainetta ja iloitsee siitä, että nuorten 
joukossa on intoa tuomarointiin. 

Se, että Stevo Petrovic päätyi aikanaan painin pariin, 
ei ollut ihme. Suurempi ihme olisi ollut se, jos niin ei 
olisi käynyt. Hän asui pienessä Petrinjan kaupungissa 

entisessä Jugoslaviassa ja siellä lähes kaikki pojat painivat. 
– Meidän luokaltakin ainakin kymmenen poikaa harrasti 

painia, Petrovic muistelee. 
Elettiin aikaa ennen tietokoneita ja älypuhelimia. 
– Vietimme painin parissa paljon aikaa. Koulun jälkeen 

kävimme kotona pikaisesti syömässä, ja suuntasimme 
sitten yhdessä naapurin lasten kanssa painisalille, Petrovic 
kertoo hymyillen. 

Painiura jäi opintojen jalkoihin
Petrovicin painura jatkui aina siihen saakka, kun hän meni 
opiskelemaan yliopistoon Zagrebiin. Lakiopintojen yhdistä-
minen painiin kävi kuitenkin liian raskaaksi, ja Petrovic siirtyi 
tuomari toiminnan pariin. Hän oli päässyt jo kansainväliselle 
tasolle, kun tuli sota. 

– Sodan jälkeen vuonna 1995 muutin Serbiaan ja jatkoin 
neljän vuoden tauon jälkeen tuomaritoimintaa. Vuonna 
2000 tulin silloisen vaimoni ja tyttäreni kanssa pakolaisena 
Suomeen.  

Oli sattumaa, että tuomariura sai siivet alleen myös Suo-
messa. Petrovicia haastateltiin paikallislehteen Kajaanissa. 
Esille nousi tietenkin myös miehelle yhä rakas paini. 

Paini auttoi
oppimaan kielen ja sisäistämään arvot 

KuljetusliiKe

esKo 
Kiviniemi
polttoaineen kuljetus ja myynti•	
soran ja ruokamullan ajo sekä myynti•	

Pekkisentie 2, 62100 Lapua
050 552 5492,  433 2227

Myrkyntie 264
64720 Perälä
050 520 5599

Automaalaamo P. Riskula
Krentaalintie 82, 64760 Peltola

050 3541 137

HST-Konepaja 
Oy 

Päiviöntie 7
12400 Tervakoski

010 836 5200
www.hst-konepaja.fi

MAAnRAkEnnustyöt

- salaoja- ja sadevesijärjestelmät
- kaikki kaivuu- ja maansiirtotyöt

- seulottua multaa

Maanrakennus
Pasi Virtanen

Kettutie 19, 28600 Pori

Pasi 045 897 9512
Esa 045 8968 664 HiekkapuHallusyksikkö

koivukoski oy
Jokivarrentie 574, 04130 Sipoo 0400 655 260

RK-Eristys Oy
Senttikuja 5A, 14200 Turenki

Puh. 040 8226 373
rkeristys@rkeristys.fi

l teollisuus- ja LVI-eristykset
l eristysten pellitykset l tarvikemyynti

Monipuolinen sähköurakoitsija
Teemme kaikenlaiset sähkötyöt pienestä 

remontista uudisrakennuksen sähköistykseen. 
Kauttamme saat myös lämpöpumppujen 

asennuksen.

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kerawatti.fi

Sähkötöidenjohtaja
Katri Vainio 0400 847 327

Toimitusjohtaja / Asentaja
Kristian Pietilä 040 5804 952

Asentaja
Pasi Rajala 050 5950 979

www.kerawatti.fi/

Kuljetusliike A. Haapaluoma
Pentintie 5, 66400 Laihia

0400 663 253

CEBOTEC OY
Koskelantie 60, 64720 Perälä

(06) 2669 426
www.cebotec.fi
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Teksti ja kuvat Sanna Syri 

Sinä riität
Jonossa seisoo lapsia. Osa odottaa vuoroaan rauhas-

sa, osan jännitys purkautuu nauruna. Puhutaan eili-
sistä treeneistä, viime kisojen sarjoista. Joku kertoo 

painaneensa kaksi kiloa enemmän kuin edellisellä kerralla. 
Toinen kiertää vielä juosten jonottajia, pipo tiukasti silmillä 
ja takki päällä. Osa odottaa puntaria hieman jännittynee-
nä, osa jo ehkä turhautuneena: onkohan tälläkään kertaa 
minulle sarjaa?

Tyttöjä näkyy nykyään molskilla entistä enemmän. 
Ei kuitenkaan vielä niin paljoa, että jokaiseen kilpailuun 
uskaltaisi laittaa sarjat kilpailukutsuun, ikäkausisarjoista 
puhumattakaan. KLL uudisti tyttöjen sarjoja tälle vuodelle 
mahdollistaen kaikkien pääsemisen painimaan. 

Puntari ja molski kuuluvat yhteen
Samaan aikaan mediassa puhutaan paljon nuorten itse-
tunto-ongelmista, ylipainosta ja syömishäiriöistä. Vanhem-
pia kehoitetaan vahtimaan, jotta ruokailu olisi terveellistä, 
monipuolista ja säännöllistä. Liikuttaisiin vähintään kaksi 
tuntia päivässä ja huolehdittaisiin, etteivät lapset tuijota pu-
helimen ruudun lisäksi omaa painoaan vaa´asta. Mutta pai-
ni on painoluokkalaji, siitä ei päästä yli eikä ympäri. Puntari 
ja molski kuuluvat yhteen yhtälailla kuin tuomari ja pilli.

Nuoret seuraavat yhtä tiukemmin sosiaalista mediaa. 
Se luo jo itsessään valtavia ulkonäköpaineita. He vertaa-
vat itseään niin sosiaalisen median tähtiin kuin toisiinsa. 
Nuoret imevät kommentteja kuin kuiva sieni. ”Sulla oli tullut 
kilo lisää viime kisoista” saattaa nuoren korvaan kuulostaa 
samalta kuin ”Mitä sä oot syönyt?Oot lihonut kilon!” Hiljaa-
kaan ei voi olla, sekin saattaa lähettää negatiivisen viestin. 
Mitä sitten kuuluu sanoa? Entä sitten, kun oma paino ei 
riitäkkään, ja pienimpään sarjaan on vielä matkaa?

-Lapset tietävät, että painoluokat kuuluvat painiin. Pai-
nosta ei tarvitse antaa sen kummempaa kommenttia.  Lap-
set ja nuoret ymmärtävät, että punnitseminen kuuluu lajiin, 
terveydenhoitaja Suvi Pihlaja kertoo. 

-Painissa ei mietitä ulkonäköä, vaan puhutaan puhtaasti 
pelkästä painosta. Lapset pitävät tätä hyvinkin luonnollise-
na, eivätkä välttämättä pohdi asiaa sen enempää. Pai-
no kertoo vain sen, ketä vastaan pääset painimaan, 
terveydenhoitaja jatkaa.

Nuorten murrosikä alkaa hyvin eri ikäise-
nä, tytöillä usein aikaisemmin kuin pojilla. 
Saman ikäiset saattavat olla hyvinkin eri 

Painoluokkaurheilussa painon 
tarkkailu kuuluu arkipäivään. 
Jokaisen nuoren pitää saada 

kokea, että hän on hyvä 
juuri sellaisena kuin on. 

”Aktiivisesti 
harrastava 

nuori kokee 
monia paineta 
ulkopuolelta.”
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kokoisia. Usein murrosiän aikaisin saavuttaneet nuoret saa-
vat kilpailuissa vastaansa muutaman vuoden vanhemman 
painijan. 

Keskustelua ja pohjustusta
Etenkin kasvuiässä olevan lapsen painon sahaaminen on 
vaarallista kehitykselle. Tämä yleensä näkyy esimerkiksi 
pituuskasvun pysähtymisenä. Lasta ja nuorta tulisi ohjata 
terveellisiin elämäntapoihin ja pysyvään muutokseen, ei 
dieetteihin tai epäterveelliseen 
painon keräämiseen. Pai-
non muuttamisesta on 

toki hyvä keskustella ja pohjustaa aikaisin, 
mutta se ei kuitenkaan saa olla tavoitteena 

vielä kouluikäisillä. 
Kenelle ravinto-ohjaaminen sitten kuuluu? 

Tulisiko kilpaileville nuorille painijoille pitää ravin-
tovalmennusta vai onko monipuolisesta ravinnosta 

huolehtiminen jokaisen perheen oma asia?
-Kilpaurheilu ja ravinto kulkevat käsi kädessä. Paini on 

hyvin kokonaisvaltainen harrastus, joten monipuolinen ja 
laadukas ruokavalio on kaiken perusta. Kehittyäksesi keho 
vaatii oikeanlaista ruokaa, Pitkänen mainitsee.  

-Seurat tarjoavat paljon ravintoluentoja vanhemmille 
ja urheilijoille, toki vanhempien tehtäväksi jää terveellisen 
ja monipuolisen ruokailun mahdollistaminen. Ravinnosta 
olisi syytä puhua jo varhain, sillä opittuja tapoja on hankala 
muuttaa vanhempana. 

Painon tarkkailu 
saattaa ahdistaa
Paino on hyvinkin luonteva osa painia, 
eikä siihen välttämättä tule edes kiinnitet-
tyä huomiota. Paino kuuluu lajiin. Kuitenkin 

mukaan mahtuu lapsia ja nuoria, joita asia 
häiritsee, jännittää ja ehkä jopa ahdistaa. He 

miettivät jättävätkö tällä viikolla kouluruokai-
lun väliin, juoksisivatko joka ilta hieman edellistä 

pidemmän lenkin vai oksentaisivatko iltapalan? 
Ottaisivatko välipalaksi perinteisen hedelmän lisäksi 

suklaata ja jäätelöä, jotta paino nousisi?
-Koulussa nuori saattaa kokea painetta ulkopuolelta. 

Kaverit saattavat ihmetellä, miten paljon hän ottaa ruokaa.  
Nuori saattaa jäädä yksin syömään, kun kaverit ovat jo 
oman annoksensa syöneet. Aktiivisesti harrastava nuori ko-
kee monia paineta ulkopuolelta. Hänen kanssaan on hyvä 
muistaa keskustella ja kuulostella, mitä hän ajattelee, Suvi 
Pihlaja muistuttaa. 
Harrastajia tarvitaan edelleen kipeästi lisää, jotta jokainen 
lapsi ja nuori saisi kokea, että hän riittää. Hän riittää juuri 
sellaisena kuin on ja pääsee ottelemaan huolimatta siitä, 
oliko eilinen aamupala levy suklaata vai kaksi lusikallista 
puuroa.   

”Ravinnosta olisi syytä 
puhua jo varhain, sillä 

opittuja tapoja on hankala 
muuttaa vanhempana.”

13



Teksti ja kuvat Pekka Moliis, Kajaanin Juntta 

Paini 
kotouttajana

Kotoutuminen alkaa kielestä 
ja ystävyydestä
Kajaanissa ei ole koskaan tehty painisalilla kotouttamistyö-
tä. Meillä on vain pidetty painiharjoituksia, jonne kaikki ovat 
tervetulleita. Ja seuran painitreeneissä on kaikille samat 
säännöt. Olit sitten valmentaja, tuomari, painija tai painijan 
vanhempi, niin samoilla säännöillä mennään. Se helpottaa 
myös käytännön toimintaa, kun ei tarvitse miettiä, miten 
ketäkin pitää kohdella. 

15 vuoden kenttäkokeiden perusteella uskallan väittää, 
että kotoutumisen ykkösjuttu on suomen kielen (tai Vaasan 

seudulla ruotsin, olemmehan kaksikielinen maa) hallinta. 
Tässä painiseuralla on erittäin suuri merkitys. Kun harjoi-
tuksissa asiat kerrotaan suomen kielellä, niin nuorten on 
pakko ruveta opiskelemaan kieltä. Ja hyvin usein painisalilla 
treenejä vetävät koutsit ovat ainoita, joille ei makseta siitä, 
että he puhuvat maahanmuuttajapojille ja -tytöille. 

Keskustelut tärkeitä
Osa Suomeen saapuneista ulkomaalaisista puhuu ihan 
kohtuu hyvin englantia, mutta hoitamalla asiat englannik-
si teemme heille todellisuudessa karhunpalveluksen. Kun 

Samoissa treeneissä tytöt ja pojat, 
mamut ja kainuulaiset. Tämän sai myös 
Rami Hietaniemi havaita Juntan salilla 
vieraillessaan.
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maahanmuuttaja joutuu käyttämään suomen kieltä harras-
tuksen parissa, niin hän uskaltautuu tekemään sen myös 
painisalin ulkopuolella. Ja silloin on mahdollisuus myös 
joskus työllistyä, sillä hyvin vähän meillä on Suomessa am-
matteja, joissa ei kielitaidosta ole apua. 

Nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeitä ovat myös 
keskustelut kisareissuilla. Väliin on viisasta pudottaa se 
haaveilija pilvistä ja ohjata häntä oikealle tielle. Alle seiskan 
keskiarvolla kurdista ei hävittäjälentäjää Suomessa tule, 
mutta ihan kelpo konemies kylläkin. Lähes poikkeuksetta 
jokaisella painivalmentajalla on annettavaa näille nuorille, 
kunhan puhutaan muustakin kuin viime matsissa annetuis-
ta turhista pinnoista. Kun ammattikoulutuksessa tarvitaan 
harjoittelupaikkoja, niin siinäkin voi painija päästä hyödyntä-
mään painiseurassa syntyneitä suhteita. 

Yhdessä tekeminen kotouttaa
Erittäin tärkeä asia kotoutumisen edistämisessä on yhdes-
sä tekeminen. Aivan ensimmäisenä keväänä pidimme maa-
hanmuuttajille omia harjoituksia, mutta sen jälkeen olemme 
menneet sekaryhmille. Syntyperästä riippumatta kaverit 
ovat ystävystyneet keskenään, eikä niin sanottuja maaklik-
kejä ole päässyt syntymään.

Usein minultakin on kysytty, että paljonko olette saa-
neet rahaa maahanmuuttajien ansiosta. Muutaman tonnin 
olemme saaneet, mutta taatusti myös menettäneet. Tosin 
vain yksi vanhempi on suoraan sanonut, että he eivät halua, 
että hänen poikansa treenaa maahanmuuttajien kanssa. 
Mutta sitäkin vanhempaa olen koittanut ymmärtää ja poi-
kaa sääliä. 

Takavuosina kun SLU oli hengissä, niin jaossa oli avus-
tuksia monikulttuurisen liikunnan tukemiseen. SLU on kuo-
pattu ja samoin nuo avustukset. Suurista summista ei ollut 
kyse, sillä koko avustuspotti oli vuositasolla 40 000 euroa. 

Viime vuosina opetus- ja kulttuuriministeriö on suunnan-
nut vajaat miljoona euroa vuodessa kotouttamiseen liikun-
nan avulla. Summa on iso, mutta sen vaikuttavuus pientä. 
Rahaa voidaan myöntää kunnille tai yhteisölle/yrityksille, 
jotka pyörittävät vastaanottokeskuksia. Toki sieltäkin on 
työstä palkkaa saatavissa, mutta se edellyttää tiivistä ver-
kostoitumista paikallisella tasolla. Ja nämä rahat on pää-
sääntöisesti tarkoitettu yli 18 vuotiaiden kotouttamiseen. 

Mutta joka tapauksessa pitäkää ovet avoinna. Suomalai-
nen paini tarvitsee kaikki harrastajansa. 

Paini on yhteinen kieli. 
Kun yhdessä treenataan, 
niin turhat ennakkoluulot 
katoavat.

Kajaanin Juntassa maahanmuuttajia on 
15 vuoden aikana toiminut niin 
valmentajina, tuomareina kuin painijoina. 
Kuvassa vasemmalta Stevo Petrovic, 
Heman Sidik Ali, Nabard Sidik Ali, 
Milad Gardniya ja Heli Moliis. 
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Kuvat Harri Kapustamäki

Opettajana siviilissä 
työskentelevällä Hannu 
Rantalalla tulee pian 
30 vuotta täyteen 
Helsingin Paini-Miesten 
seuratoiminnassa. 

Ensimmäiset
 koululaisten painit Keski-Suomessa

 
Koulupainikilpailuissa tutustaan painiin ilman heittoja mutta tasokkaasti kamppaillen.

Kaikkien aikojen ensimmäiset Keski-Suomen kou-
lulaisten painimestaruudet ratkottiin maaliskuun 
loppupuolella Jyväskylässä Harjun Woiman salilla yli 

sadan osanottajan voimin. Koululiikuntaliiton Keski-Suomen 
piiri, Jyväskylän kaupunki sekä painiseura Harjun Woima 
järjestivät yhteistyössä kilpailutapahtuman, jossa painittiin 
niin vapaa- kuin kreikkalais-roomalaista painia sekä koulu-
painia. Koulupainiin osallistuminen ei vaatinut painilisenssiä 
eikä välttämättä aiempaa painikokemusta.

– Koulupaini eroaa perinteisistä painimuodoista siinä, 
että pisteitä saadaan vastustajan nostamisesta irti maasta 
sekä työntämisestä ulos alueelta. Esimerkiksi heitot ovat 
koulupainissa kiellettyjä, KLL:n Keski-Suomen liikuntavas-
taava Samuli Pentinniemi kertoo.

Suuria sarjoja
Kilpailuihin saatiin osallistujia Jyväskylän ja ympäryskun-
tien lisäksi myös Viitasaarelta. Päivän mittaan käytiin lukui-
sia jännittäviä, tasokkaista ja yleisöön meneviä kamppailu-
ja. Varsinkin loppuotteluissa oli suuren urheilujuhlan tuntua 
ja kamppailijat laittoivat itsensä täysillä peliin. Suurimmat 
osanottajamäärät nähtiin alakouluikäisissä pojissa, joita 
suurimmissa sarjassa oli lähes 30 osallistujaa. Myös tyttöjä 
osallistui kilpailuihin hieno määrä. Kilpasarjoissa nähtiin 

vauhdikkaista otteluja, joten kaikille osallistujille syntyi 
myös kuva olympiamuotojen painiotteluista.

– Koululaisten painikilpailujen käynnistämisen tavoit-
teena oli lisätä yhteistyötä koulujen kanssa, lisätä lajin 
tunnettavuutta alueella ja edistää sitä, että mahdollisesti jo-
ku löytää uuden hienon harrastuksen tätä kautta, Pentinnie-
mi toteaa.

Liikunnanopettajille koulutusta
Alustavana toimenpiteenä koulujen liikunnanopettajille 
järjestettiin helmikuun alussa avoin kahden tunnin kou-
lupainikoulutus. Koulutukseen osallistui 14 opettajaa ja 
huomion arvoista oli se, että näiden opettajien kouluista tuli 
myös suurin osa osallistujista. Lisäksi syksyn ja alkuvuoden 
aikana tehtiin muutamia kouluvierailuja muun muassa Mika 
Rantosen, Jorma Turusen ja Toni Puukarin toimesta.

– Kouluvierailupyynnöt moninkertaistuivat kisapäivän 
jälkeen, samoin kuin kiinnostus lajiharjoitusten tarjoamises-
ta koululuokille, Harjun Woiman aktiivisena valmentajana 
tunnettu Mika Rantonen iloitsee. 

– Kouluyhteistyön organisoiminen onkin yksi mer-
kittävimpiä jatkotoimia, kun tavoitteenamme on saada 
ensi vuonna yli 200 koululaista painimaan Keski-Suomen 
mestaruuksista, hän jatkaa.   
 

”Tavoitteena on lisätä yhteistyötä koulujen 
kanssa, lisätä lajin tunnettavuutta alueella 

ja edistää sitä, että mahdollisesti joku löytää 
uuden hienon harrastuksen tätä kautta.”
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Anna syy painia

Nuori mies tuli kysymään neu-
voa, onko hänellä mitään syy-
tä painia. Onko siinä mitään 

järkeä? Takana on painittu lapsuus ja 
nuoruus. Nyt nuorena aikuisena on 
noussut esille iso kysymys – onko 
järkeä? Hän koki turhautuneisuutta, 
toivottomuutta ja jopa katkeruutta 
menestymättömyyden takia. Keskus-
teltuamme asiasta perinpohjaisesti 
päädyimme siihen, että nuoren mie-
hen tulee kokeilla elää ilman painia. 
Pähkäilimme, että halun tulee olla 
sisäsyntyistä.

Itsekin hivenen kummissa-
ni tuumailin asiaa, kunnes eräänä 

sunnuntaiaamuna pappojen paini-
harjoituksiin matkalla radiosta tuli 
sopivasti Pertti Ukkolan Montrealin 
finaali Viherkentän hehkuttamana. Sen 
perään tuli vielä Pertsan haastattelu 
vuodelta 1977. Tuosta ohjelmasta sai 
mukavaa sykettä sunnuntaiaamun 
treeniin, vaikka se Pertti ei kuulosta-
nutkaan samalta, jonka olin oppinut 
tuntemaan. Pähkäilin sitäkin ja oival-
sin, että menestys ja eletty elämä on 
muokannut Perttiä. Toisaalta,  olisi-
kohan Suomen paini sellainen, kuin 
olemme oppineet sen tuntemaan, jos 
ikoninen Pertsa ei olisi muokannut 
sitä nykyisen kaltaiseksi? Yhtä kaikki, 

mieleeni nousi ajatus: vaaditaanko 
olympiakulta, jotta olisi syy painia.

Pappapainista selkä tykkäsi kyt-
tyrää ja minä päädyin turvautumaan 
vanhan kunnon Kiduttaja-Kurosen 
käsittelyyn. En ollut käynyt Hannun pa-
jalla vuosiin. Asetuttuani plintille näin 
vastapäisessä seinässä tutun kuvan, 
joka saman tien toi mieleen tuhat mie-
luisaa muistoa. Tuo kuvan poikaporuk-
ka oli antanut Hannulle kiitokseksi siitä 
työstä, ajasta ja tuesta, jota hän oli  
pyyteettömästi eteemme tehnyt. Tuo 
kuva edustaa minulle hyvin paljon sitä, 
mitä paini on minulle merkinnyt. Näin 
kuvan kuudesta painijasta. Kuudesta 

Elämän iloisia nuoria miehiä, joilla kaikilla on useampi arvokisamitali, 
mutta porukalta puuttuu olympiakulta. Kaikki painijoita siitä huolimatta. 
Kuvassa vasemmalta Mikael Lindgren, Marko Yli-Hannuksela,  
Juha Ahokas, Harri Koskela, Marko Asell ja Tuomo Karila.  

Teksti Tuomo Karila
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”Liian moni nuori lopettaa 
painin aivan liian aikaisin.” 

”Menestystä oli tultava, 
mutta tärkeintä silti ovat 

itse paini ja painijat.”

Hieroja Hannu Kurosen kourat ovat rutistaneet monta painijaa 
kisakuntoon. Hänen seinältään löytyy tämä elämän ja painin 
iloa huokuva kuva. 

nuoresta miehestä, joilla oli elämä 
edessä, paljon hymyä, paljon naurua 
ja paljon itseluottamusta, mutta ennen 
kaikkea hyvin paljon ystävyyttä, yhtei-
söllisyyttä, ja elämisen riemua.

Tuo porukka on raahannut monen 
moista jalomalmia reissuiltaan, mutta 
samassa tajusin, että kenelläkään 
ei ollut olympiakultaa. Kaikki muut 
arvokisamitalit tuo poikaporukka oli 
saavuttanut, mutta yksi siltä puuttui. 
Kenties sen mukana kaikki? Päätin sil-
tä istumalta, tai pikemminkin makuul-
ta, kysyä Pertsalta onko syytä painia, 
jos ei ole saavuttanut olympiakultaa.

Itse kannan syvää huolta drop out 
-ilmiöstä. Liian moni nuori lopettaa 
painin aivan liian aikaisin. Vakavis-
sani ajattelin kysyä asiaa Savolaisen 
Artoltakin, mutta lopulta en tohtinut. 
Uskoakseni Arto olisi syyttänyt minua 
maanpetturuudesta, jos olisin edes 
esittänyt hänelle kysymyksen, onko 
syytä painia. Arto olisi kuitenkin tii-
vistänyt tuonkin hienosti, että miten 
ihmeessä voi lopettaa, jos ei ole vielä 
edes aloittanut. 

Niinpä kysyin asiaa itseoikeutetusti 
Pertsalta, vaikka se nuori olympiavoit-
taja ei ollutkaan enää samanlainen 
kuin vuonna 1977. Ajattelin, että onko 
lapsuuden ja nuoruuden painisalilla 
eletyt hetket piirtyneet tulikirjaimin 
miehen mieleen. Pyysin tämän Mols-
kin pääkirjoituksen häneltä. Tiesin sen 
olevan haastava kysymys hänelle. 
Saatuani pääkirjoituksen tunsin jopa 
hieman häpeää, että edes saatoin 
epäillä moista. Se sama kipinä elää 
siellä syvällä. Se sama, joka ajoi ja 
riivasi nuorta miestä miltei yliluonnol-
liseen harjoitteluun. Menestystä oli 
tultava, mutta tärkeintä silti on itse 
paini ja painijat.

Nyt, jos se sama nuori mies tulisi 
kysymään neuvoani, niin sanoisin 
fanaattisella hurskaudella, että paini 
on itsessään itseisarvo. Siinä on riittä-
västi syytä painia.

Kukapa meistä ei haluaisi olla pai-
nija! 
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Sumopainin EM-kilpailuista 
kaksi mitalia Suomeen  

Tallinnassa käytiin 19–21.huhtikuuta sumopainin 
EM-kilpailut. Suomalaiset saivat kaksi mitalia, kun 
painimolskeiltakin tuttu Oskari Riihioja voitti pronssia 
115 kilon sarjassa ja Riikka Koskenniemi voitti niin 
ikään pronssia naisten raskaassa sarjassa. 

Oskari Riihioja on vakiinnuttanut paikkaansa eräänä 
maailman parhaana sumopainijana sarjassaan. Loka-
kuussa Havaijin MM-kisoissa hän kilpailee uudessa alle 
100 kilon painoluokassa. Viime vuoden MM-kilpailuissa 
Taiwanissa Riihioja voitti pronssia.  

Uutisia ja tiedotteita

Oskari Riihioja voitti EM-pronssia. 

Riikka Koskenniemi (oik.) 
palkintopallilla.
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Suomen 
Painiveteraanikerhon 
kesäpäivät  

 
Suomen Painiveteraanikerho ry:n kesäpäivät 

9–11.8.2019 Vantaalla 
PAIKKA: Sokos Hotelli Vantaa,  os. Hertaksentie 2, 01300 Vantaa
Perjantaina SPVK:n Golfmestaruus -kilpailut, lauantaina perintei-
set kesäpäivien kilpailut ja sunnuntaina Suomen Painiveteraani-
kerho ry:n vuosikokous. Paljon muutakin ohjelmaa.  
 
Tarkemmat tiedot muun muassa ohjelmasta, aikatauluista, ma-
joittumisista ja hinnoista löydät osoitteesta: www.painiliitto.net
Muista ilmoittautua 12.7.2019 mennessä.   
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Hei Juha, tässä Mari Mäkinen Molski-
lehdestä. Mitä kuuluu?
Elämässä riittää nyt vipinää ja vilskettä. 
Elän uusioperheen arkea, ja perheeseen 
kuuluu avopuolisoni eli  tuleva vaimoni 
Anna sekä hänen neljä lastaan, 5- ja 
7-vuotiaat pojat ja 11- ja 14-vuoitaat 
tytöt. Nuorten vauhdissa yritän pysyä. 
Viime talvi hiihdettiin ja luisteltiin 12 
vuoden jälkeen. Siinä sivussa tuli olka-
pää murrettua, toinen käsi meni sijoil-
taan ja polvilumpio repesi. Että vauhtia 
riittää. Annan kanssa on niin kivaa, että 
uskaltaako sitä sanoakaan. Sanotaan-
han niin,  että kellä onni on, hän sen 
piilottakoon.  

Mikä mietityttää juuri nyt?
Odotan innolla puolustusvoimain lip-
pujuhlapäivän sotilasparaatia ja sitä, 
miten massiivinen se mahtaa olla. 
Toinen iso asia on hallituskuviot. Ja 
henkilökohtaisella tasolla mietin paljon 
sitä, että mikähän päivä meidät Annan 
kanssa vihitään. Viimeksi aamulla taas 
puhuimme aiheesta, mutta siinä on 
vielä jokunen muuttuja. 

Mikä toi viimeksi iloa päivään? 
Se oli tämä perheemme viisivuotias 
vesseli, joka aina kiipeää niskaan an-
tamaan pusuja.  Se tuo iloa päivään. 
Nytkin hän tuossa vieressä kuuntelee 
korva tarkkana. Jos vähänkin nukun 
pidempään, hän tulee herättelemään, 
pussailee ja puhuu mukavia. Kaikki 
lapset tuovat iloa elämään, avovaimo 
Annasta puhumattakaan. Neljä vuotta 
meni niin, että työ oli kaikki kaikessa.  
Nyt sitä ovat nämä viisi. Arvojärjestys  
on muuttunut. 

Mitä elämässäsi on tapahtunut 
painiuran jälkeen?
2011 lopetin painitouhut, mutta jatkoin 
sukulaismiehen omaishoitajana, mitä 
tein yhteensä yhdeksän vuotta. Hän 
nukkui pois 2013 ja silloin minulle 
avautui mahdollisuus päästä opiskele-
maan. Päädyin opiskelemaan suntioksi 
Helsinkiin. Halusin kirkon rauhaan töi-
hin vauhdikkaiden painivuosien jälkeen.  
Samana päivänä, kun aloitin koulun 
aamulla kello kahdeksan, olinkin jo kello 
14 Tampereella työhaastattelussa. Sain 

Tampereen seurakuntayhtymästä yli-
vahtimestarin paikan sillä ehdolla, että 
suoritan opinnot loppuun työn ohessa. 
Kun muut lähtivät työhaastatteluun, mi-
nä otin viran vastaan. Työ oli alkuun vai-
keaa. Minulla oli 20 alaista ja palkanlas-
kukin tehtiin käsin.  Ensimmäinen vuosi 
piti olla tavoitettavissa 24/7 ja niin se 
on edelleen. Eli työ on täyttänyt elämän 
vuodesta 2014. Nyt kun on uusioperhe 
ja meillä on sama työantaja, se auttaa 
jaksamaan. 
Itselle mieleisin ja läheisin osa työtä 
ovat siunaukset ja uurnanlaskut. Niin 
on ollut aina. Nautin niiden rauhasta, ja 
siitä, että saan niissä hetkissä keskus-
tella ihmisten kanssa. Saan niistä hy-
vää palautetta seurakuntalaisilta ja se 
antaa itselle paljon. Muilta osin kirkon 
töissä ei olekaan mitään rauhallista, 
päinvastoin. 

Milloin olet paininut viimeksi?
Se taisi olla vuosi 2016, kun Tuomas 
Lahdelle yritettiin saada olympiapaik-
kaa. Kävin häntä sparraamassa muu-
tama kymmenen kertaa. Olen ajatellut, 

Tässä sarjassa tehdään yllätyssoittoja painin parissa vaikuttaville tai vaikuttaneille ihmiselle. 
Tällä kertaa puhelimeen vastaa Nurmon Jymyä aikanaan edustanut Juha ”Nalle” Ahokas, 
joka voitti raskaan sarja EM-kultaa vuonna 2003, hopeaa vuosina 1997 ja 2006 sekä 
pronssia vuonna 2002. 
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että täällä Tampereellakin olisi yksi pro-
jekti, joka pitäisi aloittaa. Tästä tuleekin 
mieleen se, kun olimme vuonna 1990 
Haaparannassa Ukkolan Pertin kanssa. 
Meitä tuli vastaan nainen, joka kysyi 
Ukkolalta, että painiiko hän vielä. Ukko-
la vastasi siihen, että en, vielä.  Vasta 
nyt olen ymmärtänyt heiton hauskuu-
den. Kun minulta nykyään kysytään, 
että paininko vielä, vastaan samalla 
tavoin. Se on sinällään totta, sillä koko 
ajan mietin, että lähtisinkö vielä hom-
maan mukaan. Tässä on iso poika jos 
toinenkin, joille olisi annettavaa. 
Sekin täytyy tässä yhteydessä sanoa, 
että kun Topi Sillanpää kolmisenkym-
mentä vuotta sitten tuli päävalmen-
tajaksi, niin ajattelin, että eihän noin 
vanha mistään mitään tiedä.  Ja aina 
vaan se Topi tuolla vetää treenejä ja 
kulkee painikisoissa.  Kuinka väärin voi-
kaan nuorena ajatella ja tulkita asioita. 
En ottanut oppeja oikein vastaankaan. 
Mutta heillähän se tieto juuri on. Olisi 
pitänyt kuunnella. Meillä pitäisi painis-
sa  olla vähän samalainen hierarkia 
kuin itämaisissa kamppailulajeissa: 
mestari on  mestari ja kun mestari 
tulee salille niin häntä kunnioitetaan, 
vaikka ei nyt kumarrella tarvitse. Ja jos 
mestari menee molskille, niin  häntä ei 
heitellä. Mestari saa heittää ja näyttää. 
Itse emme aikanaan uskoneet vanhem-
pien painijoiden näyttämien liikkeiden 

toimivuuteen. Itsekin olin sellainen, että 
jos vanhempi painija tuli matolle, piti 
hänelle heti näyttää oma kovuus. Asiat 
vain ymmärsi silloin niin väärin. 
 
Miten tarkkaan seuraat 
painimaailman tapahtumia?
Kisat katson vähän jälkijättöisesti Yle 
Areenasta, mutta Facebook on siitä 
hyvä, että sieltä näkee reaaliajassa 
painimaailman tapahtumat.  On erittäin 
hienoa, että meillä on nuoria painijoita 
tosi kovalla tasolla. Se oikein hämmäs-
tyttää ja vetää kyllä seuraamaan.  

Mitä kaipaat painiajoista?
Kaipaan painuran aikaista kovaa 
elämää, kovia otteluita ja haasteita. 
Kaipaan Bundesliigaa, MM-kisoja, 
EM-kisoja ja olympialaisia. En niinkään 
kaipaa sitä arkipäivän harjoittelua, se 
meni vähän jo hulluudeksi. Ehkä olisi 
vähän kevyemmin voinut vetää sen 
homman läpi.  Nyt on joka paikka ro-
muna. Joskus herään ja luulen, että mi-
nulla on matsi tulossa. On iso helpotus 
kun tajuan, että se onkin vain unta. 

Olet molskilla papin liperit kaulassa. 
Mitä on tapahtunut?  
Tässä on käynyt niin, että Mannin Keijo 
on ollut tuomarina ottelussa, jossa 
vastakkain ovat Pekka Moliis ja Harri 
Niemi. Moliis on heittänyt ristivyön ja 

Manni on saanut tästä johtuen järky-
tyksestä ja yllätyksestä lievän sydän-
kohtauksen. Minä pappina riennän 
katsomosta paikalle luullen, että tämä 
on tässä. Tämä pappi oli toiminut 
armeija-aikana lääkintämiehenä, joten 
siinä myös innokkuus rynnätä virkapu-
vussa matolle. Painikatsomoon olen 
virkapuvussa eksynyt ollessani matkal-
la suorittamaan kotikastetta. Veri vain 
veti   ensin painia katsomaan.  
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Teksti Mari Mäkinen • Kuvat  Martin Gabor / UWW

Kovaa duunia
 

Elias Kuosmanen elää unelmaansa.  
Kova harjoittelu ei aina tunnu hyvältä, mutta vuodet 

ovat tuoneet luottoa omaan tekemiseen. 
 

Elias Kuosmanen voitti uransa 
toisen aikuisten arvokisamita-
lin Bukarestissa huhtikuussa. 

Vuotta aiemmin voitettu EM-pronssi 
sai nyt rinnalleen toisen samanlaisen. 
Kilpailun jälkeen tuli tauko, joka ei ollut 
suunnitelmissa. 

– EM-kisa ja siihen valmistautu-
minen oli kova rasitus kropalle, joka 
vähän tilttasi. Palautuminen kesti aika 
kauan. Olin pari viikkoa muun muassa 

angiinassa, enkä päässyt hetkeen har-
joittelemaan. 

Sittemmin harjoitukset ovat kulke-
neet hyvin. 

– Olemme tehneet paljon raskasta 
perusharjoittelua, jolla on kehitetty voi-
ma- ja kestävyysominaisuuksia.   

Leiriä toisen perään
Harjoittelu tapahtuu oman kotisa-
lin ohella leireillä Kuortaneella ja 

ulkomailla. Ennen kesäkuisia Euro-
pean Gamesejä on viikon leiri Tse-
keissä. Sitä seuraa leiri Liettuassa. 
Elokuussa painitaan Saksan GP, josta 
maajoukkue jää suoraan leirille. 

– Kuortaneella pidetään vielä en-
nen MM-kisoja viimeistelyleiri, ja sinne 
on tulossa paljon ulkomaalaisia. 

Tämän vuoden ehdoton päätavoi-
te on olympiapaikan lunastaminen 
MM-kisoista.
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Se auttaa jaksamaan ne hieman ras-
kaammatkin hetket. 

– Tätä minä haluan tehdä, haastaa 
itseni joka päivä. Nyt vanhemmalla 
iällä olen onneksi oppinut elämään 
enemmän hetkessä. 

Työ tukee painimista
Se tarkoittaa, että hän ei enää joka päi-
vä stressaa tulevia kisoja ja koitoksia, 
vaan pystyy keskittymään enemmän 
nykyhetkeen ja kuluvan päivän harjoit-
teluun.

– En enää murehdi yhtä huonoa 
treeniä, kun sellainen välillä tulee. 

Elias Kuosmanen voitti EM-kisojen pronssittelussa 
Azerbaidžanin Orkhan Nuriyevin pistein 3-2. 

”Työtä tehdessä 
saan painin 

ohelle muutakin 
ajateltavaa.”

– Muutama pieni vaiva on ollut 
riesana, mutta ei mitään hälyttävää. 
Treenit ovat sujuneet kohtalaisen 
hyvin. Raskas perusharjoittelu on sel-
laista, että se ei aina tunnu kulkevan 
niin hyvin. Määrää on paljon ja itsensä 
pitää vetää piippuun. Oma tunne ja 
fiilis ei ole aina loistava, mutta se on 
juuri sitä, mitä on haettukin. Nyt teh-
dään kovaa duunia niin, että syyskuun 
MM-kisoissa ominaisuudet ovat hy-
vässä iskussa. 

Vaikka se oma tunne ei aina ole 
paras mahdollinen, kokee Kuosmanen, 
että hän elää nyt omaa unelmaansa. 

Ennen niissä tilanteissa aloin heti mu-
rehtia tulevia kisoja. 

Ihan pelkkää painia ei elämä ole, 
vaikka isoilta osin kuitenkin.  Puolus-
tusvoimissa liikunta-aliupseerin pesti 
jatkuu ainakin vuoteen 2020. Työt 
joustavat leirien ja kisojen mukaan. 

– Aina kun olen enemmän koto-
salla, teen töitä hieman enemmän. Se 
ei häiritse vaan enemmänkin tukee 
painia. Santahaminassa on erittäin hy-
vät punttisalit ja lenkkipolut. Ja työtä 
tehdessä saan painin ohelle muutakin 
ajateltavaa.  
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Teksti Mari Mäkinen • Kuvat  Jakke Nikkarinen

Tiukka fokus
syksyssä

Petra Olli kesään ei lomailu kuulu, kuten ei 
ole kuulunut moneen vuoteen. Nyt painetaan 

täysillä syksyn MM-kilpailuihin saakka.  
Sen jälkeen voi ehkä hetken hengähtää.

Petra Olli vastaa puhelimeen 
hieman haukotellen. On lau-
antaiaamu, kello on yhdeksän 

ja edessä aamulenkki Lappajärven 
maisemissa. Mutta sitä ennen ehtii 
tovin puhua myös tulevasta, joka 
on tarkkaan aikataulutettu ainakin 
syyskuun MM-kisoihin saakka. Kaikki 
panokset on nyt ladattu sinne, siellä 

menestymiseen ja sieltä olympiapai-
kan hankkimiseen. 

Olli voitti sarjan 65 kiloa pronssia 
Bukarestin EM-kilpailuissa huhtikuus-
sa. 

– EM-kisan jälkeen otin jokusen 
päivän hieman rennommin, mutta sen 
jälkeen jatkettiin aika nopeasti hom-
mia, Olli kertoo.  

Siitä saakka on menty tuttuun ta-
paan ahkerasti leireillen ja Kuortaneel-
la valmentajien kanssa vääntäen. 

– Heinäkuun alussa on Espanjan 
Grand Prix Madridissa ja nähtäväs-
ti menemme elokuun alussa vielä 
Puolaan Poland Open -kilpailuun, Olli 
kertaa ennen syyskuisia MM-mittelöitä 
käytäviä kisoja.  

Kuortaneen leirillä paini 
maailman parhaita naisia
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Leirejäkin ehtii vielä tahkota. Ennen 
kesäkuun puoliväliä alkaa leiri Mosko-
vassa, ja siellä vääntöä riittää juhan-
nukseen saakka. Espanjan ja Puolan 
kisojen jälkeen leireillään jälleen, mutta 
missä ja milloin, on vielä hieman auki. 

Paratiisi Kuortaneella
Kuortaneen kansainvälinen leiri tou-
kokuussa nousi mediassa esille, sillä 
siellä paini myös kanadalainen Daniel-
le Lappage, jonka Olli voitti MM-kiso-
jen trillerimäisessä finaalissa. 

– Kohtasimme tosi hyvässä 
hengessä. Meidän väleistä on tehty 
mediassa suurempi juttu, kuin mitä se 
oikeasti onkaan. Emme me käyneet 
läpi MM-finaalia. Eihän sitä muuten-
kaan koskaan vastustajia kohdatessa 
käydä läpi menneitä otteluita. Vaikka 
olemme matolla niin sanotusti vihol-
lisia, niin maton ulkopuolella olemme 
tekemisissä aina hyvässä hengessä, 
Olli kertoo 

Olli kertoo, että Lappagea median 
kiinnostus lähinnä nauratti.

– Hänestä oli huvittavaa se, että 
hän on kuuluisa Suomessa. 

Kuortaneen leiri oli kaikin puolin 
erittäin onnistunut. Mukana vääntä-
mässä oli huippupainijoita ympäri 
maailman. Meriittiä oli jos jonkinlaista, 
maailmanmestarista olympiavoitta-
jaan. Olli kertoo, että painijat kiittelivät 
olosuhteita ja kehuivat paikkaa suora-
naiseksi paratiisiksi.  

– Itselle tämä on niin arkipäivää, et-
tä sitä ei aina muista arvostaa, mutta 
porukka todella nautti. Kiitosta saivat 
muun muassa maailman parhaat 
saunat, hyvä ruoka ja se, että vettä 
sai juoda suoraan hanasta. Pyöräily 
ympäri Kuortanetta oli monelle aivan 
upea kokemus. 

Olli toteaa, että kaikesta on kiittämi-
nen hänen valmentajiaan Ahto Raskaa 
ja Maksim Molonovia, jotka tekevät 
paljon töitä sen eteen, että kovat leirit 
myös Suomessa ovat mahdollisia. 

– Ja tietenkin kiitos kuuluu myös 
Kuortaneelle, joka piti meistä hyvää 
huolta. 

Motivaatio syvältä sisältä
Moni odottaa jo innolla alkavia lomia. 
Petra Ollilla sellaisia ei ole tiedossa. 
Tahti on kova, kuten se on ollut jo 
vuosia. Joskus voi tulla hetkiä, jolloin 
tuntuu, että painisalilla on tullut vietet-
tyä liikaa aikaa. 

– Silloin voi ehkä hetken miettiä 
jotakin muuta, mutta mitään viikon 
lomia ei pidetä. 

Kaiken antaminen painille vaatii pal-
jon, niin henkisesti kuin fyysisesti.  Silti 
se on juuri sitä, mitä Olli haluaa  tehdä. 

– Tämä on täysin oma valinta. Ku-
kaan ei pakota lähtemään treeneihin. 
Huonoilla hetkillä se jaksaminen tulee 
jostakin tuolta syvältä sisältä. Tiedos-
tan sen, että huippu-urheilijan ura on 
lopulta aika lyhyt. Sen ajan yritän naut-
tia siitä, mitä teen.    

”Yritän nauttia 
siitä, mitä teen.”

Viron Epp Mäen kanssa 
Petra Olli on kiertänyt 
monta  maailman kolkkaa.
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Teksti ja kuvat Mari Mäkinen

Tunnelmia
koululiikkareista

Vantaalla miteltiin 18.–19.5. Koululiikuntaliiton 
painimestaruuksista. Kilpailuihin osallistui 

yhteensä 259 painijaa ja otteluita käytiin 414. 

Kasperi 
Kankkunen

Äänekoskelainen Kasperi Kankkunen 
voitti hopeaa alle 13-vuotiden 47 kilon 
sarjassa. Kyseessä oli painuran toinen 
KLL-mitali. Viime joulukuussa hän voit-
ti pronssia vapaapainissa. 

Kasperin seura on Suolahden Urho, 
jossa häntä valmentaa oma isä. 

– Olen paininut seitsemän vuotta. 
Me mietittiin mulle jotakin kivaa har-
rastusta. Olin pienenä aina tykännyt 
painia iskän kanssa, joten isä vei 
minut painisalille. Tykkäsin painista 
heti. Isäkin ajautui mukaan, ja nyt hän 
valmentaa, Kasperi kertoo. 

Syksyllä Suolahden yhtenäiskou-
lun seitsemännen luokan aloittava 
13-vuoitias harjoittelee painia kol-
mesta neljään kertaan viikossa. Niistä 
yhden kerran harjoitukset ovat Harjun 
Woiman salilla Jyväskylässä  ja pari 
kertaa oman seuran salilla. 

– Me käymme myös iskän kanssa 
kahdestaan painimassa ja sitten on 
tietenkin leirejä ympäri Suomen. 

Isä Jnne Kankkunen  antaa Kasperille 
ohjeita kulmalla. 

Kasperi Kankkunen (sin.) sai 
finaalissa vastaansa Hugo 
Riehunkankaan. 
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Rulli kulkee
Kasperin lempiliikkeisiin kuuluvat käsi-
vedot ja rulli. 

– Rullissa olenkin jo aika hyvä, hän 
toteaa. 

Treeneissä Kasperista parasta on 
se, kun saa saman tasoisen vastuksen 
ja pääsee katsomaan, kumpi onkaan 
sillä kertaa parempi. 

KLL:n kisat menivät Kasperin 
omasta mielestä kokonaisuudessaan 
hyvin, vaikka finaalissa tulikin tappio. 

– Yritin kuitenkin loppuun asti. Ot-
telu päättyi lopulta 12-3, joten ei mulla 
siinä hirveästi sanomista ollut. Ei se 
matsi kuitenkaan huono ollut. Vastus-
taja teki aika paljon pisteitä mun yri-
tyksistä. Vielä lopussa,  kun oli pakko 
tehdä liikkeitä, vastustaja kuittasi siitä   
jokusen pisteen, Kasperi analysoi. 

Myös selätys oli lähellä., mutta 
Kasperi pisti kaiken peliin, ja pääsi 
otteesta irti. 

– Ajattelin siinä tilanteessa, että 
mielummin häviän tasaisemmin pis-
teillä kuin menen selälleni. 

Haaveissa arvokisat
Parin kilon alipainokaan ei haitannut, 
päinvastoin. 

– Sain syödä hyvin ennen kisaa. 
Nyt kesällä paini on tauolla kesälei-

reilyä lukuun ottamatta ja Kasperi ehtii 
harrastaa enemmän motocrossia. 

– Paini on silti mun ykköslaji. Pai-
nissa saadut voimat ja hyvä fyysinen 
kunto tuovat paljon hyötyä myös mo-
tocrossiin.

Kasperi näkee itsensä painimassa 
vielä vuosikausia. Niin kauan, että hä-
net nähdään joskus aikuisten arvoki-
soissa. 

–  Kyllä minä joskus haluan päästä 
MM-kisoihin  ja kaikkiin ja olla yksi 
maailman parhaista painijoista. Ihailen 
Arvi Savolaista ja Elias Kuosmasta ja 
toivon, että olen joskus yhtä kova kuin 
he ovat.  ■

Aron Ollila
Aron Ollila (10) voitti Vantaalla en-
simmäisen KLL-mitalinsa. Pronssiot-
telu tuusulalaista Romus Luostarista  
vastaan oli varsin vauhdikas ja päättyi 
Aronin 15–13 voittoon. Voitto varmis-
tui vasta tuomareiden videotarkistuk-
sen jälkeen.  

– Minua jännitti tosi kovaa, että 
kumpi voittaa, mutta ajattelin, että 
kyllä se minä varmaankin olen, Aron 
kertaa tunnelmiaan videotarkistuksen 
aikana. 

Vaasan Tovereissa vääntävä Aron 
päätti juuri neljännen luokan vaasalai-
sessa Gerbyn koulussa. Hän kertoo 
harrastaneensa painia jo lähes seit-
semän vuotta, joten molskille Aron on 
päätynyt hyvin pienestä. 

– Menin vain kokeilemaan ja tykkä-
sin. Siitä se lähti, Aron kertoo. 

”Pystyin keskittymään 
pronssiotteluun”
Myös isosisko ja pikkuveli painivat.

Nykyään Aron harjoittelee painia 
kolme kertaa viikossa ja pelaa päälle 
suunnilleen saman verran jalkapalloa. 
Molemmat lajit ovat yhtä mieluisia, 

Aron Ollila jännittää, miten 
videotarkistuksessa käy.

Aron Ollila iloitsee pronssimitalistaan. 
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eikä valintaa näiden kahden välillä ole 
tarvetta tehdä vielä hetkeen. 

Aron on KLL:n kisojen kulkuun suh-
teellisen tyytyväinen.  
- Pronssi on ihan hyvä tulos, hän 
sanoo. 

Kisoihin mahtui yksi häviö. Siinä 
helsinkiläinen Platon Yastrebov selätti 
Aronin. 

– Häviö harmitti tänään. Ainahan 
se ottaa päähän. Mutta sen jälkeen ei 
auta muu kuin alkaa keskittyä seuraa-
vaan otteluun. Tänään pystyin hyvin 
keskittymään pronssiotteluun. 

Aron ei vielä haaveile arvomitte-
löistä, mutta seuraavan tavoite on jo 
selvä. 

– Seuraavissa KLL:n kisoissa aioin 
olla vielä parempi, nuori painija hymyi-
lee.   ■ 

En kauheasti jännitä matseja, vaan 
menen aina matolle iloisella fiiliksellä, 
tyttö myhäilee. 

”Kisat ovat mun juttu”
Kolmesti viikossa painiva Martta ker-
too aikovansa painia niin kauan, kuin 
se tuntuu kivalta. 

– Meillä on Kajaanin Juntassa tosi 
hyvä yhteishenki ja harjoituksissa käy 
tarpeeksi porukkaa. Harjoitusvastus-
tajia riittää. 

Leirit ovat hauska lisä oman seuran 
harjoituksille. 

– Siellä oppii uusia liikkeitä ja saa 
treenata tuntemattomien kanssa. 

Ja eihän siinä yleensä kauan mene, 
kun se tuntematonkin on jo kaveri. 
Martta kertoo saaneensa painin kaut-
ta paljon uusia ystäviä. Leirit ovat siis 
kivoja, mutta: 

– Kyllä kisat ovat mun juttu, Martta 
hymyilee.  

Martta Heikkinen aikoo painia niin 
kauan, kun paini tuntuu kivalta. 

Martta 
Heikkinen

Kajaanin Juntan 12-vuotias Martta 
Heikkinen hymyilee iloisesti. Ja mikäs 
siinä on hymyillessä, kun hetki sitten 
hän on voittanut kultaa alle 13-vuotai-
den 38 kilon sarjassa. 

Kajaanin keskuskoulussa kuu-
dennen luokan päättänyt Martta on 
harrastanut painia hieman alle viisi 
vuotta. Molskille hän päätyi siskon 
esimerkin innostamana. 

– Paini tuntui heti omalta jutulta, 
Martta kertoo. 

Martta kertoo, että hänen bravuuri-
liikkeensä on linkkari. Näissä kisoissa 
eivät kuitenkaan vapaan liikkeet olleet 
sallittuja, mutta aseettomaksi hän ei 
jäänyt. 

– Mun vahvuus painissa on se, että 
mulla on aika paljon voimaa ja opin 
helposti uusia liikkeitä. Finaalissa pas-
sasin kaverin niskalenkin, otin härän-
käännön ja siitä sain kaverin selälleen. 

Otteluita Martalla oli kaikkiaan viisi.  
– Ne menivät kaikki ihan mukavasti.  
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MEILLÄ TEHDÄÄN
 HUIPPU-URHEILIJOITA.

KUORTANE.COM/URHEILU

Hae kilpailujärjestäjäksi
Koululaisten kilpailujen hakeminen tapahtuu kahdesti 
vuodessa, huhti- ja syyskuun aikana. 

Koululiikuntaliiton kilpailuja voivat hakea ko. lajin urheilu-
seurat mielellään yhdessä koulun ja/tai kunnan kanssa. 
Osa lajeista myönnetään urheiluseuran hakemuksesta tai 
sovitaan lajiliiton kanssa kilpailujen järjestämisestä. Kou-
luliikuntaliiton kilpailut ovat avoimet sekä ruotsinkielisten 
koulujen oppilaille että ammatillisten koulujen opiskelijoil-
le ikärajat huomioiden.

Koululiikuntaliiton kilpailujen paikallisen järjestäjän vas-
tuulla ovat kisan käytännön järjestelyt, tiedottaminen 
(seurat) ja yhteistyö lajiliiton ja KLL:n kanssa. KLL vastaa 
kisojen tiedottamisesta kouluille, vakuuttaa kilpailijat ja 
antaa käyttöön kaikkiin tapahtumiin sopivan ”Lyyti ilmoit-
tautumisjärjestelmän”.

Paikallinen järjestäjä saa n. 65% ilmoittautumismaksuis-
ta, sekä kaikki muut kisoihin liittyvät tuotot mm. ruokailu, 
kunnan mahdollinen tuki, omat yhteistyösopimukset ja 
mainokset, käsiohjelman mainokset, oma kioskimyynti 
sekä mahdollinen majoitusten tuotto. Järjestäjä vastaa 
kisojen kaikista kuluista, kuten KLL:n mestaruusmitaleista

Seuraavat kilpailut ovat haettavissa 30.9.2019 mennessä: 
Vapaapaini 2020 ja kreikkalais-roomalainen paini 2021 

Kilpailuhakemus toimitetaan Koululiikuntaliittoon ensisi-
jaisesti sähköpostilla terho.tomperi@kll.fi, liitteineen tai 
kirjepostina. 

Lisätietoja: 
Terho Tomperi p. 050-5142 498 tai sähköposti.
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Teksti Jussi Ketonen

Vili Ropposen 
EM-viitossija 
luo uskoa 
uudelle 
aalloille

mukanaan peräkärryllä.
Kaikki Ilmajoen alakoululaiset eskaris-

ta kutosluokkalaisiin ovat saaneet naut-
tia valmentajavelhon treeneistä. Kaik-
kiaan molskilla on käynyt yli tuhat lasta. 

Erityisesti kierros on tuonut salille 
uusia tyttöjä. Voi olla, että tyttöjen saa-
minen painin pariin vaatii juuri tällaista 
konkreettista rekrytointityötä.

Tämän vuoden tavoitteena on 
myös uudistaa painijaostoa ja saada 
mukaan myös nykyisten nuorten pai-
nijoiden vanhempia.

Tsunami on brändi
Juuso Latvala, Akseli Yli-Hannukse-
la, Matias Lipasti, Niko Erkkola, Vili 
Ropponen, Toni Metsomäki ja Konsta 
Mäenpää muodostavat niin kutsutun 
Tsunami-ryhmän. Nimensä ryhmä sai, 
kun Seppo Yli-Hannuksela sanoi tätä 
valmennusuransa kolmatta aaltoa kor-
keammaksi urallaan. IK:n painijaoston 
puheenjohtaja totesi, että se on sitten 
tsunami.

Ryhmän taustalla touhuaa muuta-
mia aktiivisia vanhempia, erityisesti 
äitejä, jotka päivittävät somea ja hake-
vat kontakteja yritysmaailmaan.

Joitakin onnistumisiakin tällä 
sektorilla on saatu aikaan. Yritysmaail-
masta on tullut viestiä, että he tukevat 
mielummin tällaista ryhmää kuin 
yksittäistä urheilijaa. Liikemaailman 
kielellä Tsunami on brändi tai apu-
toiminimi. 
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Vili Ropponen sijoittui Bukarestin EM-kilpailuissa viidenneksi.

Ilmajoen Kisailijoiden painin ny-
kyistä huippuryhmää kutsutaan 
tsunamiksi. Nimitys on aika osuva. 

Koskaan aikaisemmin Ilmajoella ei 
ole ollut samanaikaisesti näin monta 
urheilijaa, jolle on aivan realistista ta-
voitella maailman huippua.

Tästä ryhmästä kovimmat näytöt 
ovat tähän mennessä antaneet poi-
kien maailmanmestari Matias Lipasti 
sekä junioreiden arvokisamitalistit 
Konsta Mäenpää ja Toni Metsomäki. 
Vili Ropponen on ollut ehkä vähän 
tämän trion taustalla, mutta nousi hie-
nosti Bukarestin huhtikuisissa miesten 
EM-kisoissa aina viitossijalle asti. 

Vilin suoritus on paras, mihin ilma-
jokisen huippuryhmän edustajat ovat 
toistaiseksi päässeet miesten tasolla.

Ei mitään stressiä
23-vuotiaan jässikän ura todistaa 
hienolla tavalla sen, kuinka tärkeää on, 
että alkeistason harjoittelua on mah-
dollisimman monessa eri paikassa.

2003 vuoden paikkeilla Kurikassa 
nimittäin aloiteltiin kovalla tohinalla 
painihommia Mietaan Molskin vä-
reissä. Myös naapuripitäjään saatiin 
alajaosto Jurvan Juntta.

Molemmissa paikoissa toiminta 
lähti hyvin käyntiin ja harrastajia oli pil-
vin pimein. Muutaman vuoden jälkeen 
seurat vauhtiin laittanut valmentaja 
muutti pois paikkakunnalta ja toiminta 
valitettavasti hiipui hiljalleen. 

Nykyään molskit eivät enää tömise 

kummassakaan taajamassa.
Kilpaurheilun näkökulmasta Mie-

taan Molskista on jäljellä oikeastaan 
vain Vili Ropponen. Se ei olekaan mi-
kään pikkujuttu. 

Lisää tyttöjä
Vilin sarjana EM-molskilla oli 82 kiloa. 
Painipiireissä sitä kutsutaan välisar-
jaksi. Olympiasarjoja on nykyään vain 
kuusi kappaletta. Tällaisia ovat esimer-
kiksi 77 ja 87 kiloa.

– 82 kilon sarja on ihanteellinen mi-
nulle juuri nyt. Parhaillaan on menossa 
peruskuntokausi, jonka aikana on tar-
koitus hankkia massaa ja voimaa. Toki 
haluaisin painia olympialaisissa, mutta 
en kuitenkaan ota asiasta mitään 
stressiä, Ropponen toteaa. 

IK:n painitallin muista kuulumisista 
kannattaa mainita se, että tammikuus-
sa saatiin aikaan pitkän suunnittelun 
jälkeen tytöille oma valmennusryhmä. 
Valmentajina tässä ryhmässä ovat 
toimineet Ida-Maria Palo, Martti Uu-
si-Ranta ja Antti Setälä. 

Hyvänä esikuvana tytöille ovat juuri 
SM-kisoissa kultaa ja hopeaa saavut-
taneet Jutta ja Ninna Ala-Ranta.

Painikoulussa on myös kova mei-
ninki päällä. Erityisesti tämän porukan 
halu kilpailla on ilahduttavaa. Seppo 
Yli-Hannukselan alakoulukierros on jo 
nyt tuonut uusia harrastajia.

Seppo kiersi kaikki Ilmajoen 
alakoulut. Hänellä oli painimatto 
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Tuottajantie 42, 60100 Seinäjoki
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Kulmalla 
on yleensä 
kilpailijoita

Tällä kerralla kirjoitan muu-
tamasta eri asiasta.

Lähden liikkeelle viimeisimmästä 
kisakokemuksestani Korsossa.

KLL-viikonloppu on kaiken kaik-
kiaan aika vaativa rypistys. On useita 
ruokailuja, koulumajoitusten järjestä-
mistä ja monia muita pieniä asioita, 
jotka johtuvat runsaasta osallistuja-
määrästä.

Homma sujui hyvin, vaikka orga-
nisaatiossa oli paljon uusia tutta-
vuuksia. Onkohan YTK:ssa mietitty jo 
Vantaa Cupin käynnistämistä pienen 
tauon jälkeen? 

Kevään mittaan on ollut havaittavis-
sa hienoista nousua kilpailevien paini-
joiden määrässä. Alavudella päästiin 
yli 170:n ja Tampereella ylitettiin peräti 
lukema 200. Siitä on aikaa, kun viimek-
si Nääsvillessä tällaisia määriä kerät-
tiin. Hieno juttu kerta kaikkiaan.

Kokkolassa kadettien SM-kisojen 
jälkeen sunnuntaina pidetyt karkelot 
olivat riski, mutta yli kahdensadan 
päästiin niin kuin aiemminkin. My-
hi-turnaus veti myös perinteisen suu-
ren joukon.

Valitettavasti nämä mukavat luke-
mat eivät vielä näkyneet Vantaalla. 
Toivoa sopii, että jo ensi vuonna Mu-
hoksella hätyytellään 300 osallistujan 
määrää niin kuin kuuluukin.

Yksi selkeä kehittämisidea mi-
nulla on: videotarkistukset pois 

koululiikkareista. Antaa väärän signaa-
lin 30-kiloiselle nassikoille, jos kuulan 
voi heittää aina, jos tuomio ei miellytä.

Tällä ratkaisulla opettaisimme 
molskijuristien kunnioittamista pienille 
tytöille ja pojille. Videotarkistukset 
eivät kuulu tälle tasolle.

■

Kadettien SM-kisojen osanottajamää-
rät ovat jatkaneet tasaista laskuaan 
viime aikoina. Kynnys lähteä SM-mols-
kille tuntuu olevan aika kova. Kilpaili-
joita alkaa olla niin vähän, että kohta ei 
enää löydy halukkaita järjestäjiä. 

Huolissaan pitää olla tietysti kaikis-
ta SM-kisoista. Kadettien karkeloihin 
ehdottaisin yhtä lisäsarjaa eli 42-kiloi-
sia.

Tällä toimenpiteellä saisimme 
mukaan ainakin 15 uutta vääntäjää 
totuttelemaan SM-tunnelmaan.

Ihan pienimpiä sarjoja en mukaan 
ottaisi. Vanhaan aikaanhan painoluo-
kat lähtivät 30-kiloisista. 

Muistan omalta poikapainiuraltani 
1980-luvulta todella joidenkin pienten 
poikien päättömiä painonpudotuksia. 
Urheilijoiden terveys on tietenkin kaik-
kein tärkeintä.

Sosiaalisessa mediassa joku heitti 
myös hyvän idean. Painiliitto voisi 
muuttaa lupamaksun provisioperus-
teiseksi. 

Toisin sanoen liitto ja järjestävä 
seura jakaisivat osanottomaksun vaik-
kapa suhteessa 50/50. Tämä laittaisi 
liiton hallinnon elimiin painetta tehdä 
päätöksiä ja toimenpiteitä, joilla kilpai-
lijamäärät saataisiin nousuun.

Sen verran optimistinen olen, että 
uskon liiton saavan pitkällä aikavälillä 
enemmän rahaa kuin kiinteillä sum-
milla.

■

Perinteisesti olemme olleet molskiju-
ridiikan suurmaa. Onhan se hienoa ja 
ihmeellistäkin, että arvokisoissa aina 
olympialaisia myöden on ollut kolme-
kin suomalaista jakamassa oikeutta.

Viimeisten vuosien aikana moni 
kokenut tuomari on kuitenkin lopetta-
nut uransa.

On todella mukavaa, että Markus 
Jaakkolan tapaisia nuoria kavereita, 
joiden ura on juuri päättynyt, on tullut 
mukaan.

Tässä meillä paini-ihmisillä on näy-
tön paikka. Moni heittää tosimielessä 
tossut naulaan viimeistään armeijan 
jälkeen.

Motivoivalla ja kannustavalla koulu-
tusjärjestelmällä meidän pitäisi saada 
nuoret jatkamaan tällä tavalla hienon 
lajimme parissa.

Painituomarin rooli on oiva tapa 
päästä kansainvälisiin tehtäviin, jos 
oma ura ei sinne asti kantanut.
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Kaukalomiehet eivät ole saavutta-
neet asemaansa sattumalta, vaan jo 
1960-luvulta alkaneen systemaatti-
seen työn tuloksena.

Edellisessä palaverissamme huhti-
kuussa Kuortaneella Mika kertoi, että 
jääkiekossakin on SM-liigan toimi-
tusjohtajan mukaan jatkuva mietin-
tä päällä, että lajiin saataisiin lisää 
harrastajia.

Iso ongelma on jo alkeistasolla ko-
vaksi nousevat kustannukset vanhem-
mille. Tätä kipupistettä painissa ei ole.

■

Loppukevennys on tällä kerralla to-
tisinta totta. Salomäen Markku osti 
Johanna-vaimonsa kanssa muutamia 
aikoja sitten Kurikasta vanhan tehdas-
kiinteistön.

Heidän yrityksensä päätuote on 
ollut jo pitkään kaivinkoneiden ohjaus-
järjestelmät.

Toimelias yrittäjäpariskunta on 
muiden puuhiensa ohella saneerannut 
kiinteistöönsä hulppean tanssilattian 
baareineen päivineen.

Ilkan jutussa todettiin, että tanssien 
järjestäminen on varsin kilpailtu ala. 
Tähän Markku tuumasi: “Kyllä minä 
jo nuorena poikana painimolskeilla 
totuin siihen, että kulmalla on yleensä 
kilpailijoita.”

Tällä asenteella pärjää varmasti 
bisneksessä ja elämässä yleensäkin.

Jussi ”Kessi” Ketonen

Innokkaalla ja kyvykkäällä nuorel-
la miehellä tai naisella on nyt mah-
dollisuus nousta nopeasti vaativiin 
tehtäviin. Käyttäkää tämä tilaisuus 
hyväksenne!

■

On ollut hieno kokemus olla jäsene-
nä Mika Lyyskin johtamassa painin 
kehittämistyöryhmässä. Mukana on 
todellisia painientusiasteja. On ollut 
kiva huomata, että itsekin voi vielä 
jotain oppia.

Seuraavan kerran kokoonnumme 
Jurvassa maanantaina heinäkuun 
ensimmäisenä päivänä IK:n leirin yh-
teydessä.

Kun tätä naputtelen, Suomen ja Ka-
nadan väliseen jääkiekon MM-finaaliin 
on aikaa muutamia tunteja.

Lätkä on Suomen kansallisurhei-
lua, josta meillä muiden lajien edus-
tajilla on paljon opiksi otettavaa. 

Suomen Painiliiton henkilökunta 
toivottaa kaikille Molskin lukijoille 
hyvää ja turvallista juhannusta ja 

lempeän leppoisaa kesää.
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Lauantaina 24.8.2019 TURUSSA
Kisapaikka: Kupittaan urheiluhalli 

os. Blombergin aukio 4, TURKU

Turun Voimamiesten 95-vuotisjuhlakilpailu

Painijat, huoltajat, tuomarit ja paininystävät: 
TERVETULOA TURKUUN!
Olemme kutsuneet painijoita Pohjoismaista sekä Baltiasta!                    

Turun Voimamiehet ry 1924–2019 
www.turunvoimamiehet.fi

Punnitukset:   Pe  23.8. klo 18–20  ja  la 24.8. klo 8.30–9.30. 

Painimuoto:  Miehet, kadetit ja pojat kr.room. painia.  
   Naiset vapaapainia.

Sarjat: Suomi-cup: Miehet ja juniorit:   
 55-63, 67, 74, 82, 92 ja 130 kg.  
 Kadetit 17 v. (s. 2002 - 2005): 38 - 41, 45, 48, 
 51, 55, 60, 65, 71, 80 ja + 80 kg.  
 Pojat 13 v. (s. 2006 – 2008 ): 29 - 32, 35, 38, 
 43, 48, 54 ja +54 kg.  
 Pojat 10 v. (s. 2009  - myöh. synt.) 19 - 21, 24, 
 27, 31, 36, 41, 46 ja +46 kg. 
 Naiset  35, 45, 55 ja 65 kg.

 Sarjassa 82 kg kiertopalkinto

Ottelujärjestelmät: UWW-säännöt. A ja B lohkot.  Kuusi painijaa yksi lohko.

Osanottomaksut:  Suomi-cup sarjat: 15 € 
Muut sarjat: 15 €/ painija, 12 €, jos seuralla on tuomari mukana

Ruokailu: 10 €  ( varataan ilmoittautumisen yhteydessä )

Maksut: Kisapaikalla tai Turun Voimamiehet ry: n tilille: Liedon SP FI76 4309 1820 0030 75.   

Ilmoittautumiset:  ke 21.8.2019 mennessä s-posti: sihteeri@turunvoimamiehet.fi, sekä juha.kangasalusta@christeyns.com.  
Tuomarit:  jali_kuronen@hotmail.com, puh. +358 44 0515560.

Tiedustelut: Juha Kangasalusta s-posti: juha.kangasalusta@christeyns.com, puh. +358  50 5941489 
Marko Rusi s-posti: marko.rusi@rakennusvalvontaa.fi, puh. +358 40 7170177.

Kv. XXXVI 
KALLE MÄKISEN PAINIT

SUOMI-CUP OSAKILPAILU

TURKU • ÅBO
1924–2019

KILPAILUT:

9.00–11.00  RUOKAILU

10.45 AVAJAISET

11.00 SUOMI CUP 
 MIEHET/JUNIORIT KR.ROOM

 KADETIT JA POJAT  KR.ROOM. 

 NAISET VAPAAPAINI
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Kisakutsut

XXII KV. HELSINKI 
POWER WEEK-PAINILEIRI  

24.7. –28.7.2019

Harjoitukset: Merilahden peruskoulun Kallvikinniementien toimi-
pisteen liikuntahalli, Kallvikinrannantie 1, 00980 Helsinki

Majoitus ja ruokailu: Merilahden peruskoulu, Kallvikinniementien 
toimipiste,  Kallvikinrannantie 1, 00980 Helsinki, sijainti on 
upealla paikalla: vieressä mm. useita uimarantoja ja luonnon-
suojelualue.

Aika: Kansainvälinen viisipäiväinen leiri alkaa keskiviikkona 
24.7.2019 ilmoittautumisilla Merilahden koululla klo 11:30 
mennessä. Leirin avajaiset ja infotilaisuus pidetään klo 12 ja 
sen jälkeen leiriläiset jaetaan ryhmiin. Ensimmäinen harjoitus 
alkaa klo 13. Leiri päättyy sunnuntaina 28.7.2019 XI Raimo 
”Sumo” Karlssonin muistopaineihin.

Osallistujat: Leiri on tarkoitettu kohtuullista kilpailukokemusta 
omaaville 7-20 vuotiaille pojille ja junioreille. Leirille tulee jouk-
kueet Eestistä, Ruotsista ja Venäjältä, joten hyviä harjoitus-
vastustajia on vaihtelunhaluisille tarjolla!

Valmennus: Leirin vetäjinä toimivat olympiavoittaja Pertti Ukko-
la, Harri Ojala Ruotsista, Grigori Davidyan ja Sergey Kova-
lenko venäjältä, seuran oma valmentaja Jukka Loikas sekä 
Tomi Rajamäki. Leirillä harjoitellaan Kreikkalais-Roomalaista 
painityyliä.

Maksut: Leirimaksu on 180 €  sisältäen harjoitukset, majoi-
tuksen, ateriat, sisäänpääsyn ja matkat Uimastadionille ja 
Linnanmäelle, makkaranpaistoa, pelejä ja muuta mukavaa. 
Leirimaksuun sisältyy myös kilpailut. Maksut on suoritettava 
viimeistään perjantaina 24.7. Danske  Bankin tilille: Viipurin 
Voimailijat r.y. IBAN FI2480018710038071. Kirjoittakaa 
viestiin leiriläisen nimi tai, jos useampia, niin seuran nimi.

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

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

Muistettavaa: Mainitkaa nimi, seura, syntymäaika, paino, yhte-
yshenkilön puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdol-
liset ruoka-allergiat ilmoittautumisen yhteydessä. Ottakaa  
sekä  makuupussi että -alusta tai vain kohtuullisen kokoinen 
ilmapatja (= ei valtava) ja lenkkeilyvarusteet mukaan leirille. 
Huom! Mukaan leirille otettavat rahat voi turvallisesti säilyttää  
leirikioskissa (suositeltavaa).

Terveystarkastus: Kaikki leirille tulijat tarkastetaan leirin alussa.

Tervetuloa  ”stadiin  brotamaan”!
Viipurin Voimailijat r.y.

XI  Raimo ”Sumo” 
Karlssonin kv. 
muistopainit

Kilpailupaikka:  
Merilahden peruskoulun liikuntahalli,  
Kallvikinrannantie 1, 00980 Helsinki

Kilpailuaika:  
Sunnuntaina 28.7.2019  alkaen  klo 10:30

Punnitus:  
Lauantaina 27.7.  klo 17:00-17:30  kilpailupai-
kalla 
Sunnuntaina 28.7. klo 8:30-9:00  kilpailupaikalla

Painimuoto: Kreikkalais–roomalainen paini  

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

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

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

Ilmoittautuminen:  
Mainitkaa painijan nimi, seura, syntymäaika, 
sarja ja huoltaja sekä mahdollinen yöpyminen  
että  ruokailu tiistaihin 23.7. mennessä: 
Petri Toivola, Karakalliontie 3 F 60, 02620 Es-
poo tai sähköpostitse: petri.toivola@pp.inet.fi

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

Tervetuloa kisoihin painijat, 
huoltajat ja tuomarit!

 Viipurin Voimailijat r.y.
www.viipurinvoimailijat.sporttisaitti.com 
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Rantapainin Itä-
Suomen avoimet 

mestaruuskilpailut!!  

Suomen Beach Volley-cupin yhteydessä

Paikka:  Myllysaaren uimaranta, Lappeenranta 

Aika:   27.7.2019 

Punnitus:  
 klo 10.00–10.30 ja ottelut alkavat heti listojen  
 valmistuttua 

Sarjat: 
 miehet: 60, 70, 80, 90 ja +90kg 

  naiset ja tytöt: 30, 40, 50, 60 ja +60kg 

  pojat (alle 18 v.): 30, 40, 50, 60, 70 ja +70kg 

Säännöt:  
 UWW:n beach wrestling regulations  
 (poikkeus: voittoon vaaditaan 5 pistettä) 

Ilmoittautuminen:  
 23.7.2019 mennessä ilkkalehikoinen@hotmail.com  

Vakuutusturva/lisenssit:  
 painijoilla oltava kattava vakuutus/tapaturmat  
 korvaava lisenssi. 

Ruokailu: paikalla kanttiini  

Osallistumismaksu: 10 euroa paikan päällä! 

Lisätietoja: 

  Ilkka Lehikoinen LrTU 050-3266988 

  Heikki Kärhä SimVe  040-5100478 

Tervetuloa Lappeenrantaan 
sannalle painimaan ! 

Lappeenrannan Työväen Urheilijat
Simpeleen Vesa

TULOSSA 
 ja suunnitteilla olevia 
valmentajakoulutuksia

 

•  II-tason valmentajakoulutus 2019-2020 käynnistyy 
marraskuussa 2019. Koulutus sisältää neljä lähijaksoa 
Kuortaneella. Hakemukset elokuun loppuun mennessä

• Nallepainin ohjaajakoulutus Muhoksella järjestetään 
lauantaina 17.8.

• Nassikkapainin ohjaajakoulutus pidetään elokuussa 
(aika ja paikka avoin). 

 
Tarkemmat kutsut koulutuksiin julkaistaan lähiaikoina. Seu-
raa Painiliiton nettisivuja www.painiliitto.net
Sekä Nallepainin että Nassikkapainin ohjaajakoulutuksia 
järjestetään kysynnän mukaan ympäri Suomea. Koulutuk-
sia voidaan järjestää missä päin Suomea tahansa, mikäli 
osallistujia ilmoittautuu riittävästi. 

Tiedustele ohjaajakoulutusta Painiliitosta ja järjestetään 
sellainen!
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Tapahtumakalenteri

KESÄKUU

10–12 Arvokisoihin valmistava leiri, tytöt Kuortane
14–16 Training camp, tytöt   Kuortane
14 TUL - Kalev - Joud  Helsinki
15 TUL:n 100v juhlapainit – Suomi Cup 2019  Helsinki
16 TUL - Kalev – Joud, rantapainit  Helsinki
17–23 KEM-kilpailut (17v)  Faenza (ITA)
25–30 European Games  Minsk (BLR)
28–30 U15 EM-kilpailut  Krakova (POL)

HEINÄKUU

13 Päijänteen Palvipäivien Rantapainit  Korpilahti (JyPÄ)
13–16 TUL:n painin kesäleiri  Kisakeskus
20 Wasa Beach Wrestling Tournament  Vaasa (VVV ja VaaTo)
21–23 EYOF - European Youth Olympic Festival –  
 Euroopan nuorten Olympiafestivaalit  Baku (AZE)
24–28 Power Week -painileiri  Helsinki (VV)
27 Avoimet Rantapainin Itä-Suomen mestaruuskilpailut   
  Lappeenranta (LrTU ja SimVe)
28 Raimo ”Sumo” Karlssonin muistopainit  Helsinki (VV)
29–4 KMM-kilpailut (17v)  Sofia (BUL)

ELOKUU

3 Särkänniemi Street Wrestling, katupainin SM  Tampere  
  (Koovee)
6–9 Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun), kr  Kuortane
9–11 Suomen Painiveteraanikerhon (SPVK) kesäpäivät  Vantaa
9–11 Beach Wrestling (rantapaini) MM-kilpailut,  
 seniorit/juniorit/kadetit  Odessa (UKR)
10 Rantapainin av. TUL:n mestaruuskilpailut  Kärkölä (LaNo)
12–18 JMM-kilpailut (20v)  Tallinna (EST)
17 Nallepainin ohjaajakoulutus  Muhos
18 Av. Rantapainin SM-kilpailut  Jyväskylä (JyPÄ)
23–25 Av. vapaapainileiri, tytöt  Jyväskylä
24 XXXVI Kalle Mäkisen painit – Suomi Cup 2019  Turku (TWM)

SYYSKUU 

7 Tapsan painit  Muhos (MuVo)
7 Lohi-painit – Suomi Cup 2019  Kotka (PopI)
14 Ikäkausikilpailut, vp  Vantaa (VaSa)
14–22 MM-kilpailut  Astana (KAZ)
20–22 Tyttöjen maajoukkueleiri + haastajat  Kuortane
21 Ikäkausikilpailut, vp  Järvenpää (JäVo)
28 Arjessa-turnaus  Ilmajoki (IK)

LOKAKUU 

5 Luoman Oy-cup  Ylistaro (YKV)
5 Kemi Cup, kr  Kemi (KI)
5 Finlandia Freestyle Cup  Hyvinkää (HyPk)
8–13 VMM-kilpailut, kr+vp  Tbilisi (GEO)
11–13 Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun) + haastajat, kr  Kuortane
12 VUV:n ikäkausikilpailut, vp  Kuusankoski (VUV)
12–13 ANOC World Beach Games  San Diego (USA)
19 Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut, vp  Lappeenranta  
  (LrTU)
26 Junior Kare, vp  Kouvola (KoPa)
26 KankU:n ikäkausipainit  Kankaanpää (KankU)
28.10.–3.11.  
 U23 MM-kilpailut Budapest (HUN)

MARRASKUU 

2 HWJ 10-vuotta juhlapainit kr, tytöt vp  Jyväskylä (HWJ)
9 Tampere Cup, vp - Suomi Cup 2019  Tampere  
  (Koovee, TaPs ja TaVo)
15–17 Tyttöjen maajoukkueleiri + haastajat  Kuortane
16 VVV Cup  Vaasa (VVV)
16 Pertsan painit  Sodankylä (LapinV)
22–24 Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun), kr  Kuortane
22– 24 Helsinki Open  Helsinki (HPM)
30 Joulumaapainit  Rovaniemi (LaLu)

JOULUKUU 

7 Arvo Haavisto -turnaus  Ilmajoki (IK)
7 U17 (kadetit) vapaapainin SM-kilpailut  Hyvinkää (HyPk)
13–15 KLL-mestaruuskilpailut, vp  Tampere (Koovee)
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Julkisivusi 
oma rakentaja

Toimintamme peruskiviä

Kokemus
Julkisivutöiden taitoa ei omaksu hetkessä. Se ansaitaan kovan
työn ja kymmenien erilaisten kohteiden jälkeen, se opitaan
erilaisten materiaalien, menetelmien, tekniikoiden ja ratkaisujen
kautta. Vain tällä tavalla syntyy viisautta, näkemystä ja
rakentajan vaistoa tarjota joka ikiselle kohteelle juuri kohdetta
parhaiten palveleva vaihtoehto ja toteuttaa se ammattitaidolla –
joustavasti, nopeasti ja laadukkaasti. Tätä työtä tekevät ihmiset,
kokeneet ammattilaiset, jollaisia ovat kaikki omat tekijämme sekä
yhteistyökumppanimme, turvallisuudesta tinkimättä ja ympäristön
aina huomioon ottaen.
Asiakaspalvelu
Yrittäjyys julkisivurakentamisessa merkitsee aitoa halua palvella.
Toimimme luottamuksellisesti ja vastuullisesti kaikkiin suuntiin:
tiivis yhteistyö suunnittelijoiden, asiakkaiden, työntekijöiden,
osaurakoitsijoiden, tavarantoimittajien ja viranomaisten kanssa
on välttämätöntä onnistuneissa rakennushankkeissa. Meille
asiakaspalvelua on myös se, että kustannukset ja aikataulut
pitävät, sillä ne ovat olennainen osa onnistunutta projektia ja
toiminnan laatua. Ja koska monesti teemme työtämme aivan
ihmisten kotien iholla, asukkaiden asumisviihtyvyys ja hyvä
kommunikaatio remontin aikana ovat kunnia-asioitamme.
Kehittyminen
Tekemällä oppii. Se on perusasioita julkisivujen parantajana.
Seuraamme jatkuvasti julkisivuremontoinnin materiaalien ja
työmenetelmien kehitystä sekä etsimme uusia tapoja ratkaista
vaativiakin saneerauskohteita kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti.

Julkisivurakentaminen vaatii vankkaa ammattitaitoa. 
Julkisivun tehtävä on suojata rakenteita ja toimia 
eristeenä. Asianmukaisesti tehty julkisivu lisää 
asumismukavuutta, nostaa sekä kiinteistön arvoa että 
esteettistä arvoa, säästää energiaa ja pidentää 
rakennuksen käyttöikää.
Olemme vuosien varrella olleet mukana kehittämässä 
monia työmenetelmiä, joilla julkisivu saadaan 
kestävämmäksi. Meille on tärkeää, että korjausten 
aikana käytämme työtapoja, jotka aiheuttavat 
mahdollisimman vähän haittaa talon asukkaille. 

Teetä kuntoarvio
Julkisivu tarvitsee aika ajoin 

huoltoa ja seurantaa. Kun teetät 
meillä kuntoarvion, tutkimme 

pintojen ja rakenteiden kunnon 
sekä esitämme arvion, missä 

vaiheessa saneeraus on 
järkevintä toteuttaa. 

Julkisivuremontin kanssa ei 
kannata odottaa liikaa. Mitä 

aiemmin tehty, on sitä 
helpommin tehty.

Pyydä tarjous!

Katso lisää
www-omayhtiot.fi

Laaja asiantuntemus, vuosikymmenien aikana kovalla 
työllä ansaittu ammattitaito, viisaus ja kokemus sekä 
halu oppia mahdollistavat käytännön luovuuden, jota 
vaaditaan vanhan korjaamiseksi entistä ehommaksi, 
toimivammaksi ja kauniimmaksi. Ratkaisut teemme 
aina kohteen ehdoilla, sen parhaaksi. Se tarkoittaa 
omien tekijöiden, korkean laadun, tehokkuuden ja 
vastuullisuuden lisäksi myös kestävämpää ja jopa 
nopeampaa ja edullisempaa tapaa toteuttaa 
onnistunut projekti, johon kaikki ovat tyytyväisiä.

Oma Yhtiöt Oy
Tammikuussa 2017 kaksi merkittävää julkisivurakentamisen erikoisosaajaa, Suomen Lähiökunnostajat Oy ja Robert Rakennus Oy, yhdistyivät ja 
niiden liiketoiminta yhdistettiin. Yhtiöt ovat ottaneet käyttöön uuden, yhteisen yritysnimen Oma Yhtiöt Oy:n.
Vuonna 1996 perustettu Suomen Lähiökunnostajat Oy on ollut merkittävimpiä julkisivujen perusparannusten palveluntarjoajista Etelä-Suomen 
alueella tärkeimpinä asiakkainaan kasvukeskuksissa sijaitsevat vuokratalo-, asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöt sekä isännöintitoimistot. 
Robert Rakennus on vuonna 2011 perustettu vaativien muuraustöiden, rappausten, julkisivusaneerauksen ja -rakentamisen sekä pellitystöiden 
asiantuntija, jonka pitkät muurausperinteet juontavat juurensa aina 1800-luvulle.
Kun kaksi julkisivurakentamisen erikoisosaajaa ovat nyt yhdessä Oma Yhtiöt Oy:nä, pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen palvelupaletin 
julkisivujen saneerauksiin ja uudisrakentamiseen sekä kustannustehokkaita vaihtoehtoja suurimmillekin kiinteistönomistajille ja erittäinkin 
vaativiin kohteisiin. Myös parvekeremontit ovat meillä omissa käsissä, sillä parvekeosaaja TL Works Oy on osa Oma Yhtiöt Oy:tä.
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