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Tässä numerossaPUHEENJOHTAJALTA

Jos minulta kysytään, mikä on 
lempi kahvini, on vastaus var-
sin helppo. Se on mitalikahvi. 

Kuluvana vuonna olemme Painlii-
tossa saaneet nauttia tätä lempi-
kahvia useampaan otteeseen ja 
samalla pähkäilleet positiivista on-
gelmaa; menestyksestä jaettavat val-
mennusstipendit alkavat olla jo mer-
kittävä menoerä budjetissamme.

Nyt kun vuosi lähenee loppuaan 
ja rauhoittuminen joulun viettoon 
hiljalleen alkaa,  on hyvä ottaa kat-
saus menneeseen vuoteen ja lausua 
iso kiitos  todella hyvin menestyneil-
le edustuspainijoillemme. Olemme 
saaneet nauttia menestyksestä hy-
vin laajalla rintamalla kaikissa pai-
nimuodoissa ja ikäryhmissä. Kuten 
totesin Kuortaneen seurapäivillä, 
voimme koko painiväki olla ylpeitä 
myös siitä, kuinka huippumme ovat 
esiintyneet mediassa ja luoneet to-
della positiivista imagoa lajillemme.

Itse koin Kuortaneen seurapäivät 
hyödyllisenä tapahtumana. Osallis-
tujat nostivat esille hyviä ja tärkeitä 
ajatuksia seuratyön kehittämiseksi. 
Itselleni jäi erityisesti mieleen Käl-
viän, Vaasan ja Ilmajoen edustajien 
kommentit, joissa painottui vahva it-
setekemisen meininki: asiat eivät ta-
pahdu itsestään, vaan jonkun todel-
lisen ihmisen on tartuttava toimeen. 
Tekijällä on aina kasvot ja nimi. 

Painiliitossa siirrytään vuoden alus-
ta digiaikaan. Tulemme käyttämään 
Olympiakomitean ylläpitämää Suomi- 
Sport-järjestelmää, josta lisenssit on 
helppo ostaa. Samassa yhteydes-
sä voi ostaa myös erittäin kattavan 
urheiluvakuutuksen kaiken tasoisil-
le ja ikäisille painijoille, unohtamatta  

tuomareita tai valmentajia. Saimme 
neuvoteltua hyvän turvan OP-Pohjo-
lan kanssa. Järjestelmä täyttää EU:n 
tietosuojanormit ja vapauttaa toimis-
tonväen aikaa oleellisempaan työ-
hön. Tämä järjestelmä on ministeriön 
tukema. Jatkossa se toimii harrasta-
jarekisterinämme, jonka pohjalta yh-
teiskunnan tukea jaetaan. Siksi onkin 
erittäin tärkeää saada kaikki painijat 
rekisteröitymään, myös ne aivan pie-
nimmät harrastajat. 

Kuortaneella valittiin uutta verta 
hallitukseen. Uskon, että Kirsi Loi-
kas, Mikael Lyyski ja Mika Vuori tuo-
vat tuulahduksen tuoreita ajatuksia 
ja hyvää osaamista lajillemme. Ter-
vetuloa! Hallitustyön jättäneet Kan-
gasalusta, Mäki-Töyli ja Pahkala ovat 
tehneet ja antaneet paljon Suomen 
painille, ja uskoakseni heillä riittää 
vielä paljon annettavaa tahoillansa 
jatkossakin. Siitä kiitos heille.

Emme saa tuudittautua tämän 
vuoden menestykseen, vaan nyt 
suuntaamme menestyksennälkäiset 
katseemme kohti vuotta 2019. Ensi 
vuosi tulee olemaan kiireinen.  EM- ja 
MM-kilpailut sekä European Gamesit 
kaikkine valmistautumisineen pane-
vat resurssimme koetukselle. Kazaks-
tanin MM-kilpailut syksyllä ovat huip-
puhetki. Siellä kaikki mitaliotteluihin 
päässeet lunastavat olympiapaikan. 

Tehdään yhdessä kaikki sen 
eteen, että mahdollisimman moni 
menestyksentekijä pääsee valmis-
tautumaan hyvissä ajoin vuoden 
2020 olympialaisia varten.

Oikein rauhallista joulua ja onnel-
lista uutta vuotta,

Tuomo Karila
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Petran 
ensimmäiset painikyyneleet ja  

muita muistoja matkan varrelta

Petra Ollin MM-kulta sai Suomen 
sekaisin. Taistelu suomalaisen naispainin 
kaikkien ikäluokkien ensimmäisestä 
maailmanmestaruudesta keräsi  
TV-ruutujen ääreen parhaimmillaan yli 
puoli miljoonaa suomalaista. Petran 
matka kohti maailmanmestaruutta 
kesti pitkästi toistakymmentä vuotta. 
Ensimmäinen kilpailu on yhä tuoreena 
mielessä, samoin ne ensimmäiset 
mitalijuhlat ja pienet punaiset painitossut. 

Ensimmäiset painitossut
”Ensimmäiset painitossuni olivat tavalliset sisäpe-
likengät. Myöhemmin sain punaiset, käytetyt Adi-
dakset Savolan perheeltä. Niillä sitten painettiin 
menemään jonkun aikaa.”

Ensimmäinen harjoituskaveri
”Sekin taisi tulla Savolan perheestä. Hän oli minua 
vuoden nuorempi Mikael Savola, jonka kassa yh-
dessä touhusimme painileikkikoulussa.” 

Ensimmäinen muisto painiharjoituksista
”Painileikkikoulusta muistan parhaiten Kuka pel-
kää leijonaa -leikin.  Se oli tosi jännittävä leikki ja 
odotin sen alkamista aina kovasti.”

Teksti Mari Mäkinen • Kuvat United World Wrestling (UWW)

4



Ensimmäinen selätys
”Koska minulla ei ole tästä mitään mielikuvaa, niin 
veikkaan, että ensimmäinen selätys oli sellainen, 
jossa minut selätettiin. Olen sitten tainnut sen tar-
koituksella unohtaa.”

Ensimmäinen kilpailu
”Ensimmäinen painikilpailuni oli aloittelijoiden kil-
pailu Laihialla. Jännitin niin paljon, että vatsani tuli 
kipeäksi ja meinasin oksentaa. Sieltä tuli sekä otte-
luvoittoja että -häviöitä. Palkinnoksi sain sellaisen 
ihan pienen pokaalin. Kaikki sarjani painijat pal-
kittiin. Kotona pokaali laitettiin palkintokaappiin, 
jossa oli ennestään muun muassa pesäpallo- ja 
hiihtopalkintoja. Nyt nuo lapsuusajan palkinnot 
taitavat kaikki olla jossakin autotallin perällä.”

Ensimmäiset painikyyneleet
”Siellä Laihialla nekin tulivat tappion jälkeen.  Tap-
pioita on vuosien varrella itketty oikein urakalla. 
Olen aina vihannut häviämistä. Ne olivat minulle 
tosi kovia paikkoja, vaikka nyt jälkikäteen se hie-
man naurattaa. Mutta silloin se oli totista hom-
maa.”

Ensimmäinen painonpudotus
”Ensimmäinen vähän kovempi paininpudotus oli 
Pohjoismaiden mestaruuskisojen alla. Kisat käytiin 
Ruotsissa ja vuosi taisi olla 2010.  Muutama sata 
gramma oli liikaa omaan sarjaan. Tyttöjen kans-
sa söimme vain pari viinirypälettä laivamatkalla ja 
jumppasimme ja saunoimme kunnolla. Painonpu-
dotus on aina ollut minulle vaikeaa, etenkin nuo-
rempana. Se kuitenkin kuuluu lajiin.” 

Ensimmäinen loukkaantuminen
”Ilmajoella oli kilpailut, ja siellä minulta murtui 
ranne. En enää muista millaisessa tilanteessa se 
tapahtui. Murtuma selvisi vasta kisojen jälkeen. Jat-
koin kisaa, kun isä sanoi, että painitaan loppuun. 
Muistan kivun ja sen, että kyyneleet virtasivat. Voi-
tin silti vielä kaksi ottelua ja samalla oman sarjani.”

Ensimmäinen kohtaaminen Ahton kanssa
”Se oli vuonna 2008. Kuortaneella oli menossa tyt-
töjen maajoukkueleiri ja sieltä se Ahto tuli puku-
huoneesta ahtomaiseen tyyliin rennosti pomppien.  
Ihmeteltiin siinä tyttöjen kanssa, että mikäs koutsi 
meille on tänne tuotu. Mieleen on jäänyt se, että 
hän puhui viroa, suomea ja englantia sekaisin.”
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Tässä viime aikoina tosin on realisoitunut se, että 
jossakin vaiheessa tämä loppuu. Että minulla on 
vähemmän vuosia aktiiviurheilijana edessä kuin 
takana. Se herättää mielessä kaikenlaisia ajatuk-
sia ja erikoisia tunteita. Ei ehkä pelkoa, mutta pal-
jon kysymyksiä. Nyt pitää vain pystyä nauttimaan 
näistä päivistä sekä kaikista hyvistä ja huonoista 
hetkistä, jotka ovat jäljellä. Urheilu-ura voi päättyä 
ihan koska vain vaikka loukkaantumiseen.”

Ensimmäinen faniposti
”En muista ensimmäistä, mutta kivoja, pikkutyt-
töjen raapustamia kirjeitä tulee yhä silloin tällöin. 
Niitä on mukava lukea, ja joka ikisen luenkin. So-
siaalisessa mediassa tulee valtava määrä viestejä. 
Niin paljon, että en ehdi kaikkia käydä läpi.  Enkä 
aina haluakaan, sillä joukkoon mahtuu sitten niitä 
huonompiakin palautteita. On hienoa, että ihmiset 
jaksavat tukea ja kannustaa hyvinä ja huonoina 
hetkinä. Selfieitä halutaan ottaa paljon, se on ny-
kypäivää. Mutta kyllä ne fanikorit ja nimikirjoituk-
setkin yhä tekevät kauppansa.”

Ensimmäinen haastattelu kameran edessä
”Olin 16-vuotias, ja olimme lähdössä Singaporeen 
nuorten olympialaisiin. Toivoin kovasti, että minua 
ei valittaisi haastateltavaksi. Turha toive! Tilanne 
oli pelottava ja jännitin ihan älyttömästi. Video 
löytyy yhä Youtubesta. Pikkuveli tai joku kaveri sen 
sieltä aina ajoittain kaivaa esiin. Se on niin nolo, 
että huh huh.” 

Ensimmäinen mitalijuhla
”Kadettien EM-pronssia juhlittiin Lappajärvellä 
kesäravintola Rantakirpussa juomalla makoisat 
mitalikahvit. Paikalla olivat läheiset, painijaoston 
väkeä ja vähän muutakin lappajärveläistä urhei-
luporukkaa.  Tilaisuus oli aika pieni, mutta sitäkin 
tärkeämpi nuorelle tytölle.”

Ensimmäinen kisojen jälkeinen 
vastaanotto lentokentällä
”Se taisi olla juuri kadettien EM-kisojen jälkeen. 
Painiliiton herrat olivat vastassa ruusujen kanssa. 
Ruuhkaa ei ollut. MM-kullan jälkeinen vastaanot-
to kentällä yllätti. En ollut osannut varautua niin 
suureen hulinaan. Mutta onhan se maailmames-
taruus totta kai kova juttu.”  

Ensimmäinen riita Ahton kanssa
”Siitä onkin kauan ja sen jälkeen tässä on ehditty 
monet riidat riidellä. Minä valitin jostakin, en muis-
ta mistä, ja lopulta se meni Ahtollakin tunteisiin. 
Otamme ajoittain yhteen, mutta koskaan meille ei 
ole jäänyt pidempiä kaunoja.”

Ensimmäiset arvokisat
”Ne olivat kadettien EM-kilpailut Serbiassa. Voitin 
siellä pronssia. Ahto oli kulmallani, ensimmäistä 
kertaa arvokilpailuissa. Päällimmäisenä mieleen 
on jäänyt ensin hirvittävä jännitys ja sitten se mah-
tava tunne, kun tuli mitali heti ensimmäisistä arvo-
kisoista. ” 

Ensimmäinen kerta, kun ymmärsit, että 
voit vielä joskus olla maailman paras
”Voisi sanoa, että pari kuukautta sitten. En minä 
ole sitä tuolla tavalla oikein koskaan miettinyt. 
Olen kuitenkin luottanut tähän prosessiin. Aika 
utopistiselta ajatukselta se tuntui pitkään. Ehkä 
ensimmäisen Euroopan mestaruuden jälkeen sitä 
oivalsi, että tässä on mahdollisuudet aika pitkälle, 
kunhan vain painaa kovaa hommia.”

Ensimmäinen ulkomaan leiri
”Se oli leiri Helsingborgissa, Ruotsissa. Meitä lähti 
sinne iso tyttöporukka. Myös isäni oli mukana. Siel-
tä on jäänyt hyvät muistot. Porukkaa oli paljon ja 
tunnelma hyvä. Ystävystyimme ruotsalaisten paini-
joiden kanssa. Sali oli kyllä pirun pieni, mutta hyvin 
me mahduimme sinne vääntämään.” 

Ensimmäinen sponsori
”Ensimmäinen virallinen sponsori oli VM Carpet 
Oy, perinteinen suomalainen ja lappajärveläinen 
mattotehdas. Oli tosi hieno tunne, kun omien van-
hempien ohella joku muukin luotti ja halusi tukea 
kohti unelmia.  Eikä siinä asetettu minulle mitään 
menestymisen paineita. Olen heille erittäin kiitolli-
nen.”

Ensimmäinen kerta, kun lopettaminen 
on käynyt mielessä
”Lopettaminen ei ole koskaan käynyt vakavasti 
mielessä, mutta Ahtolle on tullut muutaman ker-
ran pieleen menneen kisan jälkeen huudettua, että 
ristus mä lopetan nämä hommat.  Se on kuiten-
kin ollut vain sellainen hetkellinen tunnepuuska. 
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Uudenmaan alueella 
yhteistreenit 
toimivat

hieman vajaa kaksikymmentä pai-
nijaa kaikista ikäluokista kadeteis-
ta alkaen, kertoo Suomen Painilii-
ton kreikkalais-roomalaisen painin 
valmennuspäällikkö ja nuorten 
olympiavalmentaja Juha Lappa-
lainen, jolla on päävastuu alueen 
painivalmennuksesta.   

Ohjattuja harjoituksia on viikos-
sa yhteensä seitsemän. Iltahar-
joitukset pidetään Maunulassa, 
Rajatorpassa ja Tikkurilassa, aa-
muharjoitukset Mäkelänrinteen 
uimahallissa ja Maunulassa. Kun 
Urhea-kampus valmistuu Mäke-
länrinteeseen vuonna 2021, kes-
kittyy Uudenmaan alueen yhteis-
harjoituskuvio kokonaisuudessaan 
sinne. 

Paini kuuluu 
pääkaupunkiseudun 

urheiluakatemia 
Urhean lajeihin, joten 

opintoja miettiessä 
Uudenmaan alue on 
yksi hyvä vaihtoehto. 

Juha Lappalainen (vas.), 
Veli-Karri Suominen ja 

Jukka Loikas valmentavat 
Uudenmaan alueen 

painijoita.

Kevään yhteishaun alkamiseen 
on aikaa kaksi kuukautta. Jos 
opiskelut ja painin haluaa yh-

distää mahdollisimman tehokkaas-
ti, on Uudenmaan alue hyvä vaih-
toehto opiskeluille.  Paini on yksi 
pääkaupunkiseudun urheiluakate-
mia Urhean lajeista.  

Uudenmaan alueen painihar-
joituksissa käy säännöllisesti pai-
nijoita Järvenpään Voimailijois-
ta, Helsingin Hakasta, Helsingin 
Tarmosta, Vantaan Sammosta, 
Ylä-Tikkurilan Kipinästä, Porvoon 
Veikoista, Viipurin Voimailijoista 
ja Hyvinkään Painiklubista. Myös 
Puolustusvoimien Urheilukoulun 
painijat osallistuvat harjoituksiin. 

– Iltaharjoituksissa on yleensä 

Valmennustiimiin kuuluvat Lap-
palaisen ohella Sauli Heinonen, 
Veli-Karri Suominen ja Jukka Loi-
kas. Suomisen vastuulla on myös 
alueen 11–15-vuotiaiden painijoi-
den alueharjoitukset kolme kertaa 
viikossa. Vapaapainin yhteishar-
joituksista vastaa Niko Kettunen. 
Myös valmentajakonkari Hannu 
Rantala on toiminnassa aktiivisesti 
mukana. 

Osalla painijoista on henkilö-
kohtainen valmentaja, joka vastaa 
valmennettavansa ohjelmoinnista.

– Niille, joilla valmentajaa ei ole, 
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minä teen ohjelmat. Sisältöä sää-
detään henkilökohtaisesti muun 
muassa sen mukaan, miltä paini-
jan kisakalenteri näyttää, Lappa-
lainen kertoo. 

Hän kiittelee alueen painijoiden 
hyvää asennetta ja motivaatiota. 
Yhteishenki on hyvä, ja harjoituk-
sissa on aina paikalla kiitettävän 
kokoinen perusporukka. 

– Mutta määrää voi vielä kasvat-
taa. Ymmärrän sen, että kynnys 
lähteä opiskelemaan muualle on 
iso, mutta jos painin ja opiskelun 
haluaa yhdistää mahdollisimman 
hyvin, kannustan miettimään si-
täkin vaihtoehtoa. Täällä pääkau-
punkiseudulla opiskelumahdol-
lisuudet ovat kattavammat kuin 
missään muualla Suomessa, Lap-
palainen toteaa.

– Ja hyvien opiskelupaikkojen 
lisäksi tarjolla on hyviä painihar-
joituksia huippuvalmennuksessa, 
valmennuspäällikkö kehaisee.  

Lisätietoja painin ja  
opintojen yhdistämisestä:
Pääkaupunkiseutu: 
Juha Lappalainen, 
puh. 044 303 0273
Ilmajoki: Jarkko Ala-Huikku, 
puh. 040 594 1579
Kuortane: Ville Pasanen, 
puh. 040-5687235

Juha Lappalainen opastaa 
Järvenpään Voimailijoiden 

Antti Häänpäätä (sin.) ja 
Viipurin Voimailijoiden 

Antti Mäkistä. 

Kevään 2019 
yhteishaku 

ammatilliseen  
koulutukseen ja 

lukiokoulutukseen on 
19.2.–12.3.2019.

URHEA 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnisty-
nyt Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluaka-
temia. Urhea toimii kiinteässä yhteistyössä Olympiakomitean huippu- 
urheiluyksikön kanssa. Urhean taustalla toimii Urhea-säätiö.

Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoit-
telua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä tuo valmen-
nuksen asiantuntijapalvelut urheilijan ja valmentajan arkeen. 

Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville ja jo kan-
sainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa on mukana 13 toisen asteen 
oppilaitosta ja seitsemän korkea-asteen oppilaitosta.

Brändö gymnasium
Business College Helsinki
Eiran aikuislukio
Haukilahden lukio
Laajasalon opisto
Leppävaaran lukio
Mäkelänrinteen lukio
Omnia koulutus
Perho Liiketalousopisto
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Sotungin lukio
Stadin ammattiopisto
Yrkesinstitutet Prakticum
Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston tekniikan alan 
korkeakoulut

Aalto-yliopisto Taiteiden ja 
suunnitelun korkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada
HAAGA-HELIA 

ammattikorkeakoulu
Hanken - Svenska 

handelshögskolan
Helsingin yliopisto
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
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Karri Toivola tuomitsi vuosikymmenet 
arvokilpailuissa, eteni kouluttajaksi 
ja lopulta tuomarikomission johtoon. 
Arvostus näkyi muun muassa siinä, että 
suomalainen sai tuomittavakseen ne 
etukäteen vaikeimmiksi arvioidut ottelut. 

Karri Toivola nimettiin lokakuussa painin Hall 
of Fameen. Hän on kolmas suomalainen, joka 
on saanut tämän kunnian. Ennen Toivolaa Hall 

of Fameen oli nimetty hänen isänsä, tuomarilegenda 
Lassi Toivola ja vapaapainin kaksinkertainen olympia-
voittaja Kustaa Pihlajamäki.

– Koen, että tämä osoitus siitä, että vuosikymmen ten 

Painin 
Hall of Fame 

sai lisää suomalaisväriä

Lassi ja Karri Toivola
ovat ensimmäinen  

isä–poika-pari painin 
Hall of Famessa. 
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Karri Toivola 

• 57-vuotias.

• Asuu Vantaalla.

• Toimi kansainvälisenä tuomarina vuosina 1989-
2015.

• Tuomitsi viisissä olympialaisissa vuosina 1996-
2012 ja kaikissa aikuisten MM-kisoissa vuodesta 
1989 vuoteen 2014

• Toimi UWW:n tuomarikomission puheenjohta-
jana vuosina 2013-2015 ja sitä ennen komission 
jäsenenä 2007-2012. 

• Sai silloisen FILA:n myöntämän Kultaisen Pillin eli 
parhaan tuomarin palkinnon vuonna 1995.

• Isoisä Aleksanteri Toivola saavutti olympiaho-
peaa kreikkalais-roomalaisen painin sarjassa 
62 kg Pariisin olympialaisissa vuonna 1924. Tämä 
oli myös perustamassa Viipurin Voimailijoita 
vuonna 1916. 

ajan tekemääni tuomarityötä arvoste-
taan. 

Toivola sanoo, että suomalaisia on 
arvostettu tuomareina aina. 

–Kun kiersimme kansainvälisissä ki-
soissa Vehviläisen Pertin kanssa, niin 
meidät valittiin aina niihin vaikeimpiin 
otteluihin ja loppuotteluihin, sillä tuomitsemiseem-
me ja rehellisyyteemme luotettiin. 

Kun Toivolasta tuli tuomarikouluttaja, hän teki par-
haansa iskostaakseen opit ja säännöt mahdollisim-
man selkeinä tuomareiden selkärankaan. 

–Tavoitteeni oli kouluttaa niin, että tuomarit tuo-
mitsisivat samoilla säännöillä kaikissa maailman kol-
kissa. Edelleen UWW:n tuomarikomission puheen-
johtajana jatkoin samalla linjalla. Toitotin kouluttajille 
sitä, miten säännöt oikeasti menevät ja miten niitä 
pitää kouluttaa, jotta tuomarit kaikkialla maailmassa 
tulkitsevat sääntöjä samoin tuomitessaan. 

Isän yllytyksestä 
Isä Lassi on se, joka aikanaan yllytti 
poikansa ja Pertti Vehviläisen lähte-
mään tuomarikurssille. 

–Isä myös kehotti istumaan kou-
lutuksissa eturivissä. Muut menivät 
aina taakse. En tiedä, kuuliko sii-

hen sitten neuvot paremmin, kun oppi tuntui mene-
vän muita helpommin perille. Etenimme Vehviläisen 
kanssa niin sanotusti huipulle asti. 

Ensimmäinen MM-finaali Sveitsissä on jäänyt mie-
leen. Tai lähinnä hetket ennen finaalia. Kun Toivola 
kuuli, että hän astelee matolle finaaliottelussa, iski 
päälle valtava, vatsanpohjaa kouriva jännitys.

–Kun ottelu alkoi, jännitys katosi ja pysyin keskit-
tymään täysillä otteluun. Jatkossa kehittyi sellainen 

rutiini, ettei otteluita enää jännittänyt. 
Sillä ei ollut mitään merkitystä, mikä 
ottelu oli kyseessä, kaikki tuomittiin sa-
malla tavoin. 

Legendaarisen Aleksandr Karelinin 
otteluita Toivola tuomitsi useamman 
kerran. Siperian karhu ei jäänyt mie-

leen vain ylivoimaisuutensa takia. 
–Kun Karelin tuli matolle ja tunnisti suomalaistuo-

marin, hän totesi, että ”terve”. Matolta lähtiessään hän 
kiitti selvällä suomen kielellä, Toivola naurahtaa.   

Isä kehotti 
istumaan 

koulutuksissa 
eturivissä. 

Meidät valittiin aina 
niihin vaikeimpiin 

otteluihin ja 
loppuotteluihin.



Onnistunut 
superviikonloppu
Painin superviikonloppu joulukuun ensimmäisenä vii-
konloppuna kokosi painiväen yhteen Kuortaneelle. Tar-
jolla oli syyskokouksen lisäksi avoin keskustelu- ja ideoin-
titilaisuus, jossa esiteltiin muun muassa uusi lisenssi- ja 
vakuutusjärjestelmä. Seuravalmentajat pääsivät Marko 
Yli-Hannukselan painivalmennusoppiin, paikallaolijoille 
esiteltiin eri ikäluokkien kilpailu- ja valmennussuunnitel-
mat ensi vuodelle ja viikonlopun aikana pääsi seuraa-
maan myös nuorten leirin harjoituksia. 

Marko Yli-Hannuksela  veti 
treenit seuravalmentajille. 
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S U O M I S P O R T 

Hallitukseen uusia jäseniä

Painiliiton hallitukseen valittiin syys- 
kokouksessa kolmivuotiskaudeksi 2019–2021 
Michael Lyyski, Kirsi Loikas ja Mika Vuori. 

Painiliiton kokoonpano 1.1.2019
Puheenjohtaja: Tuomo Karila

Jäsenet:

Janne Kettumäki
Marko Korpela
Kirsi Loikas
Michael Lyyski
Pekka Paavola
Stevo Petvovic
Sarianne Savola
Juha Virtanen
Mika Vuori

Vuoden 2019 lisenssit ostetaan 
Suomisport-palvelusta. 
Palvelu löytyy osoitteesta 
www.suomisport.fi. 

Tässä pikaohje tunnusten luomiseen sekä 
lisenssin ja vakuutuksen ostoon. 

1  Mene osoitteeseen www.suomisport.fi ja klikkaa 
Sisään Suomisporttiin.

2 Aloittaaksesi tilisi luomisen tai kirjautuaksesi si-
sään, anna sähköpostiosoitteesi tai puhelinnu-
merosi, johon voit vastaanottaa tekstiviestejä. 
Alaikäisen lapsen huoltaja: käytä omaa yhteystie-
toasi.

3 Jos käytit sähköpostiosoitettasi, saat sähköpos-
tiisi linkin jonka kautta voit jatkaa tilisi luomista. 
Jos käytit puhelinnumeroasi, saat tekstiviestinä 
kirjautumiskoodin, jonka syöttämällä voit jatkaa 
tilisi luomista.  

4 Anna loput tilin luomiseen tarvittavat tiedot ja 
klikkaa Luo tili. Alaikäisen lapsen huoltaja: käytä 
omia tietoasi.

5 Luotuasi tilisi näet oman profiilisi. Suomispor-
tin pilottivaiheessa profiilissasi näkyvä sportti-id 
saattaa olla muu kuin vanha sportti-id:si. Vanha 
sportti-id päivittyy profiiliisi myöhemmin. 

6 Aloita osto valitsemalla Osta lisenssi.

7 Valitse oletko ostamassa lisenssiä itsellesi vai 
huollettavalle lapsellesi. Jos olet ostamassa li-
senssiä lapsellesi, pyydetään sinua ensin täyttä-
mään lapsesi tiedot.

8 Hae laji johon olet ensisijaisesti hankkimassa li-
senssiä.

9  Näet valitsemaasi lajiin sinun ikäisellesi liikkujal-
le myynnissä olevat lisenssit. Valitse haluamasi 
lisenssi.

10 Valitse lisenssiseurasi. Edustusoikeutesi on si-
dottu valitsemaasi seuraan.

11 Valitsemasi laji ja lisenssi saattavat vaatia va-
kuutuksen. Jos näin on, valitse haluamasi va-

kuutus tai ilmoita että olet hankkinut vakuutuk-
sen muualta.

12 Varmista vielä yhteenvedosta että kaikki on 
kunnossa. Tarvittaessa pääset muuttamaan 

tekemiäsi valintoja klikkaamalla yhteenvedon 
kohtia. Kun kaikki on kunnossa, klikkaa Hyvältä 
näyttää, jatketaan maksamaan. Tämän jälkeen si-
nua pyydetään vielä täydentämään osoitetietosi, 
jos niitä ei vielä ole profiilissasi.

13 Valitse haluamasi maksutapa ja siirry suoritta-
maan maksu.

14 Suorita maksu valitsemallasi maksutavalla ja 
tämän jälkeen palaa myyjän palveluun. Saat 

ostoksesi maksutiedot sähköpostiisi ja näet osta-
masi lisenssin ja vakuutuksen tiedot aina omassa 
profiilissasi.
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Mikä 
vuosi!

Arvi Savolainen 
voitti ensimmäisenä 

suomalaisena kreikkalais-
roomalaisen painin 

alle 20-vuotiaiden 
maailmanmestaruuden. 

Kuva: United World Wrestling (UWW)
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Ehdin jo tottua 
siihen, että 

urheilu on koko 
ajan sijalla yksi 
ja muut asiat 

tulevat perässä.

Savolainen teki suomalaista 
historiaa maailmalla 

ja armeijan harmaissa. 
Kisauupumus ei vaivaa, 

vaan kaikki kokemus 
käännetään opiksi.

 

Lahden Ahkeran Arvi Savolai-
sen vuosi on ollut yhtä voit-
tokulkua. Syksy huipentui 

historialliseen 20-vuotiaiden maa-
ilmanmestaruuteen. Sitä seurasi 
mediapyöritys ja kutsu Linnan juh-
liin.  

Linnan juhlat 
olivat oikein muka-
va uusi kokemus. 
Siellä näkyi paljon 
mediasta tuttuja 
naamoja. Boolia 
maistoin hieman, 

ja tujakkaahan se oli. Tarjottavat 
olivat herkullisia, kyl-
lä niitä kelpasi mais-
tella. Viihdyin linnassa 
yhteentoista saakka, 
ja lähdin sieltä vielä 
katsomaan Kämpin 
jatkot. Se oli jo vähän 
painin kannalta komp-
romissi, enkä viipynyt 
kauan. Sain kuitenkin nukkua ihan 
riittävästi, ennen kuin seuraavana 
päivänä lähdin kohti Ilmajokea, hy-
väntuulinen painija sanailee rau-
halliseen tyyliinsä. 

Ilmajoella odotti Arvo Haavisto 
-turnaus. Siellä Savolainen voitti 
97 kilon sarjan ja varmisti samal-
la itselleen Suomi Cupin voiton, jo 
toisena vuotena peräkkäin. 

Pettymys vaihtui iloon
Sarjan suomalaisen ykkösnimen 
Elias Kuosmasen voittaminen ei 
saa vaatimatonta painijaa riehaan-
tumaan. 

– Onhan se aina mukavaa, kun 
oma käsi nousee ylös, hän tyytyy 
kommentoimaan. 

Edellisen viikonlopun Haapa-
ranta Cup oli ollut Savolaiselle pet-
tymys. 

– Odotin sieltä parempaa tulos-
ta, mutta kisa jäi yhteen otteluun. 
Onneksi Arvo Haavistosta tuli voit-
to. Tästä on hyvä jatkaa kohti ensi 
vuotta.

Äärettömän ahkeraan tahtiin 
kisoja kiertänyt Savolainen sanoo, 
että ei tunne kisauupumusta. Hän 
toteaa, että kisoja on pakko kier-
tää, jos aikoo kehittyä ja kasvattaa 
rutiinia. Niille on kova tarve isoissa 
karkeloissa. 

– Olen kehittynyt ta-
saisesti. Uusia juttuja 
tulee eteen, ja niistä 
otetaan opiksi, joskus 
kantapäänkin kautta. 
Tokion olympialaiset 
2020 on se iso maali 
kaukaisuudessa, joka 
koko ajan lähenee. Sitä 

ei kuitenkaan passaa liikoja miet-
tiä, vaan pitää keskittyä tekemi-
seen tässä hetkessä. 

Ei tarpeeksi treeniä
Juuri nyt Savolainen suorittaa va-
rusmiespalvelustaan Santahami-
nassa Urheilukoulussa. Aivan ki-
vuttomasti ei armeijan ja painin 
yhdistäminen ole mennyt. 

– Ehdin jo tottua siihen, että 
urheilu on koko ajan sijalla yksi ja 
muut asiat tulevat perässä. Armei-
jassa sotakoulutus on kuitenkin yk-
könen, sitten tulee paini. Olemme 
päässeet leirille ja iltaharjoituksiin, 
mutta kyllä huippu-urheilijan pitäi-
si päästä harjoittelemaan enem-
män, kuin se nyt on mahdollista, 

Savolainen sanoo. 
Jos oli historiallinen 20-vuotiai-

den maailmanmestaruus, sitä oli-
vat myös Savolaisen otteet Soti-
lasurheiluliiton kamppailupäivillä. 
Siellä Savolainen mitteli peräti kah-
deksassa lajissa ja voitti jokaisen. 
Kultaa tuli lukkopainissa, nyrkkei-
lyssä, sisäsoudussa, sotilaspenkki-
punnerruksessa, vapaaottelussa, 
vapaapainissa, kreikkalaisrooma-
laisessa painissa ja judossa. Mopo 
ei lähde keulimaan tästäkään suo-
rituksesta. 

– Suurin osa oli harrastelijasar-
joja, eikä kreikkalaisroomalaises-
sa painissa sarjassani ollut muita 
osallistujia, nöyrä painija hymyilee. 

– Oli mukava päästä kokeile-
maan uusia lajeja. Siinä samalla sai 
joka päivälle hyviä treenejä, Savo-
lainen kuvailee viiden päivän mit-
taista rupeamaa. 

Tokion 
olympialaiset 
2020 on se 
iso maali 

kaukaisuudessa.

Boolia maistoin 
hieman, ja 

tujakkaahan 
se oli.
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Maailmanmestari 
rohmusi myös  
Suomi Cupin voiton 
Lahden Ahkeran Arvi Savolai-

nen nappasi Suomi Cupin 
pääpotin jo toisen kerran. 

Tämän vuoden Cup ratkesi jäl-
leen Ilmajoella, jossa Savolainen 
sarjavoitollaan ei antanut muil-
le mitään mahdollisuuksia kisata 
Cupin ykköspaikasta. Varmuuden 
vakuudeksi Savolainen voitti Ilma-
joella kovatasoisen 97kg  sarjan 
ja  sai samalla revanssin Suomen 
mestari  Elias Kuosmasesta.  Suomi 
Cupin toiseksi tuli   Arvo Haavisto 
-turnauksen isäntäseuran ja välillä 
Cupin  kärjessäkin käynyt IK:n  Juu-
so Latvala.  Hyvän vuoden paininut 

Latvala ja jälleen kolmanneksi 
vääntänyt seurakaveri Niko Erk-
kola joutuivat tyytymään hieman 
pienempään rahatukkuun. Koko-
naisuutena tämän vuoden kreik-
kalais-roomalaisen painin Suomi 
Cup oli onnistunut, ja ensimmäis-
tä kertaa euroille pääsi kymmenen 
parasta painijaa. 

Tilanteet kymmenen kärjen 
osalta vaihtelivat vuoden aikana 
monta kertaa. Loppuun asti tais-
teltiin pisteistä, mutta kuten aina, 
vain voitot ratkaisevat.  Esimer-
killisenä painijana tämän vuoden 
Cupissa  voidaan nimetä Perhon 

Kirin Lauri Karjalainen, joka kiersi 
kaikki yhdeksän osakilpailua.  Näil-
lä säännöillä se ei kuitenkaan riit-
tänyt muuhun kuin kokemukseen. 
Toivottavasti veteraanikerho huo-
mioi tämän stipendejä jakaessaan.   
Otteluvoittoja eniten tämän vuo-
den Cupissa painivat Seinäjoen 
Joni Komppa ja Tampereen Sakke 
Purolainen (21). Seurojen välises-
sä kisassa Ilmajoen Kisailijat oli-
vat jälleen kerran omassa sarjas-
saan ja Koovee piti viime vuoden 
tapaan toisen sijan. Aktiivisesti 
osakilpailuja kiertänyt Seinäjoen 
Painimiehet nousi – ehkä jopa 
hieman yllättäen – seurapisteissä 
kolmanneksi. 

Arvi Savolaisen menestyksekäs 
vuosi huipentui Ilmajoella Suomi 
Cup -voittoon. (kuva Merja Lintala)

Teksti Juha Kangasalusta, Suomi Cup työryhmän puheenjohtaja
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SUOMI CUP 2018 
LOPPUTULOKSET
Painijat  Seurat

1. Arvi Savolainen LA IK
2. Juuso Latvala IK KOOVEE
3. Niko Erkkola IK SPM
4. Sakke Purolainen  KOOVEE
5. Joni Komppa  SPM
6. Arttu-Petteri Klami  KPM
7. Konsta Mäenpää  IK
8. Arttu Hakala  VVV
9. Elmer Mattila  KOOVEE
10. Otto Ketonen  IK

Muut sijoitukset löytyvät Painiliiton nettisivuilta.

Ensi vuonna hieman lisää 
painijoiden palkintopottiin
 Vuosi 2019 on Cupin kymmenes ja alkaa perinteises-
ti I-tasosta, eli Herman Kare turnauksesta Kouvolas-
ta ja päättyy Arvo Haavistoon Ilmajoelle. Välissä on 
II-tason osakilpailut, eli  Mannin matsit Seinäjoella,  
SM-painit Helsingissä,  Vaajakoski, Veikko Rantanen 
Heinolassa, rantapainit Jyväskylässä,  Kalle Mäkinen 
Turussa,  Kotkan Lohipainit ja  Tampere Cup. Ensi 
vuoden kokeiluna ja  niin sanotusti extrana on ran-
tapainin SM-kilpailut elokuussa, josta  jaetaan kaikille 
osallistujille kaksi pistettä. 

Palkintorahaa jaettavaksi saadaan taas kerran 
Suomen painiveteraanikerholta (SPVK) ja Suomen 
Painiliitolta. SPVK: n mukana olo on koko Suomi Cup: 
n   elinehto ja siitä kuuluu veteraaneille suuri kiitos. 
Uutena jäsenenä työryhmässä aloitti SPVK: n pu-
heenjohtaja Teijo Salminen. Vanhana jäsenenä jatkaa 
Mikko Saranpää sekä Antti Pekkala ja tietysti konsultit 
maakunnista. 

Palkintopotti on vuonna 2019 yhteensä 13 000 euroa. 
Summa tullaan jakamaan jälleen kymmenelle parhaal-
le painijalle ja kolmelle parhaalle seuralle seuraavasti:
  
1. Painijat: 1) 2200, 2) 1600,  3) 1100, 4) 850,  
 5) 750, 6) 700, 7) 650, 8) 600 9) 550 10) 500

2. Seurat:   1) 1500 ja 2–3) 1000

Suomi Cupin sarjat 2019
Cupin sarjoihin ensi vuodelle ei tule muutoksia, eli ne 
ovat edelleen:  
55–63, 67, 74, 82, 92, 130 (ei ylipainoa)

Suomi Cupin säännöt vuodelle 2019 on pääpiirteit-
täin samat kuin tänäkin vuonna. Muutamia lisäyksiä 
ja selvennyksiä on tehty mm. punnitusten osalta. Mi-
käli aamupunnituksen lisäksi on edellisenä päivänä 
iltapunnitus, niin se  on  kilpailukutsussa ilmoitettava 
selkeästi.  

Jokainen osakilpailujärjestäjä on myös velvollinen 
nimeämään kilpailulleen valvojan ennakkoon. 

Säännöistä ja pistelaskusysteemistä lisää tietoa 
löytyy Painiliiton sivuilta.

Poutaa on piisannut,  
mutta tummia pilviä näkyvissä
Vuoteen 2018 mahtui jälleen hienoja ja toisistaan 
erilaisia  Suomi Cupin painitapahtumia ympäri Suo-
menniemen, mutta myös  tummia pilviä on näkyvis-
sä.  Suomi Cupin rahapotti on noussut vuodesta toi-
seen, mutta kotimaisia osanottajia  Cup keräsi sen 
historiassa  ensimmäistä kertaa alle sata.  Tilastoihin 
kirjattiin enää 85 painijaa. Kun Suomi Cupin  histo-
rian tilastoja selailee , niin esimerkiksi vuonna 2012 
oli mukana 152 painijaa ja  viime vuonnakin vääntä-
mässä kävi  111. Prosentuaalisesti lasku viime vuo-
sina on siis ollut dramaattinen. Kuortaneen painin  
superviikonlopun yhtenä aiheellisena puheenaihee-
na oli kilpailevien poikapainijoiden kato. Tämä huoli 
on todellakin aiheellinen, koska hävikki on selkeästi 
nähtävissä  jo  Suomi Cupissakin.   Taantumaa  ei kui-
tenkaan voi  laittaa Painiliiton piikkiin, joten seura-ak-
tiiveilla myös riittää miettimistä.  
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Teksti Mari Mäkinen • Kuvat United World Wrestling (UWW) ja Ville Heinon kotialbumi

Ville Heino paini Budapestin  
MM-kisoissa seitsemänneksi. Kausi 
Bundesligassa jäi loukkaantumisen 
takia kolmen minuutin mittaiseksi.

Harvinaista herkkua
Ottelu  espanjalaista  Friev 
Naskidaevaa vastaa päättyi 
tasapisteisiin 10–10. 
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Ville Heinon seitsemäs sija Budapestin MM- 
kilpailuissa on historian valossa harvinaista 
herkkua. Edellinen miesten vapaapainin MM- 

pistesija on 17 vuoden takaa, jolloin Jari Olmala pai-
ni kahdeksanneksi. Heinoa paremmin on viimeksi 
miesten vapaapainissa MM-kisoissa sijoittunut Jukka 
Rauhala, joka oli viides vuonna 1986 ja Pekka Rauha-
la, joka oli neljäs vuonna 1983. Kaikki Suomen vapaa-
painin MM-mitalit, kuusi hopeaa ja yksi pronssi, ovat 
50-luvulta.  

Heinoa itse harmittelee sitä, miten pienestä mita-
liotteluihin pääsy jäi kiinni. 

– Eteenpäin olen mennyt joka vuosi, mutta loppu-
tulokseen en voi olla tyytyväinen. Pieniä virheitä tuli 
tehtyä, 86-kiloinen Porin Paini-Miehiä edustava Hei-
no sanoo. 

 Hän toteaa, että taktiikka puoliväli-
eräottelussa Espanjan Friev Naskidaevaa 
vastaan olisi pitänyt valita toisin. 

– Espanjalainen on todella taitava pai-
nija, mutta tiesin, että hänen kuntonsa 

tulee loppumaan. Siksi ensimmäisessä erässä olisi 
pitänyt pystyä pitämään piste-ero paljon pienempä-
nä kuin 8–0, johon erä päättyi. 

Heinon hurja kiri toisessa erässä ei enää riittänyt. 
Sieltä löytyy toinenkin virhe.

– Kaveri oli jo olkapäillään, enkä silti saanut tilan-
teesta pisteitä tehtyä. Se olisi voinut ratkaista koko 
ottelun, Heino kertaa 10 –10 päättynyttä ottelua, jon-
ka Heino hävisi pienempien yksittäisten pistesuori-
tusten takia.

Vahva fysiikka 
Viime vuoden toukokuussa Heino palasi Suomeen 
Yhdysvalloista, jossa hän opiskeli urheilustipendillä 
neljä ja puoli vuotta Pohjois-Carolinassa Campbellin 

yliopistossa. Siellä tiukka kilpailukalenteri 
vaati jatkuvaa laihduttamista. 

– Nyt kun ei enää tarvitse niin tiukasti 
vahtia painoa, voin keskittyä vielä enem-
män fysiikan kehittämiseen. Jenkeissä sil-
le luotiin jo kova pohja. Jalkoihin menoa 

Harvinaista herkkua
Ville Heino voitti toisessa ottelussa 
Liettuan Edgaras Voitechovskisin pistein 
9–2.  Heinon ensimmäinen ottelu 
libanonilaista  Domenic Abou Naderia 
vastaan päättyi Heinon  10–0 voittoon.

Jalkoihin menoa 
ja muita omia 
vahvuuksia 

täytyy kehittää.
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Ei painilla ole 
tarkoitus rikastua, 

kunhan saisi vuokrat 
ja laskut maksettua 
ja ruuat ostettua.

ja muita omia vahvuuksia täytyy kehittää niin, että 
ne toimivat myös maailman parhaita vastaan, Heino 
pohtii. 

Liikuntatieteiden kandidaatti keskittyy nyt painiin 
lähes sata prosenttisesti. Hän sai Jyväskylästä opiske-
lupaikan maisteriohjelmaan, mutta ei ole vielä aloit-
tanut kurssien suorittamista. 

– Ainoa tulonlähde on tällä hetkellä 
850 euron apuraha kuukaudessa. Vä-
lilä olen tehnyt opettajan sijaisuuksia, 
jos vain olen saanut ne sopimaan ai-
katauluihin. 

Heino myöntää, että tiukka talou-
dellinen tilanne tuo stressiä arkeen. 

– Ei painilla ole tarkoitus rikastua, 
kunhan saisi vuokrat ja laskut makset-
tua ja ruuat ostettua. Toivottavasti ensi vuonna olisi 
mahdollista nousta isommalle apurahalle tai saada 
sponsoreita, Heino haaveilee. 

Pakko lähteä Suomesta pois
Hän toteaa, että vapaapainissa maailman huipulle 
pääseminen vaatii jollakin tapaa Suomesta pois läh-
temistä. Hän onkin viimeisen vuoden viettänyt kuu-
kaudesta aina pari viikkoa ulkomailla. Tutuksi  ovat 
tulleet Puolan, Georgian ja Venäjän vaihtelevat lei-
riolosuhteet. Venäjällä hän on kolunnut Kaliningra-
din ohella muun muassa Siperian Krasnojarskin ja 
Jakutian. 

– Onhan sen vähän kinkkinen tilanne, että Suo-
mesta ei löydy harjoitusvastustajia.  Vuodet Yhdys-
valloissa olivat rankkaa aikaa, mutta ne veivät painil-
lisesti eteenpäin. Koulu vaati paljon ja kaikki tehtiin 
joukkueen ehdoilla. Laihduttamista oli jatkuvasti. Pai-
nin siellä sarjassa 83,5 kg eikä sarjan vaihtaminen ol-
lut stipendin takia mahdollista. Sain sieltä kuitenkin 
vahvan rutiinin kisaamiseen. Raha-asioista ei tarvin-
nut stressata ja joka päivä oli 40 painijaa salilla. Meillä 
oli kolme ammattipainivalmentajaa ja erikseen punt-
tivalmentaja.  Sieltä jäi paljon käteen. 

Pariin otteeseen Heinolle on 
kuskattu harjoitusvastustajia 
Espanjasta ja Georgiasta Kuor-
taneelle. 

– Olisi hienoa, jos Kuorta-
netta pääsisi hyödyntämään 
enemmänkin. 

Vahva polte painiin
Heinon loppuvuoden piti kulua Saksan Bundesligas-
sa. Ajatus siitä, että painilla voisi hieman tienata sai 

tekemään sopimuksen pienen saksalaisjoukkueen 
kanssa. Hänellä oli sinne viiden ottelun sopimus, 
mutta heti ensimmäisessä ottelussa nilkka muljahti 
ympäri.

– Se ura oli tällä kertaa sitten kolmen minuutin 
mittainen, Heino hymähtää. 

Se ei tosin lopulta harmittanut, sillä asuinolosuh-
teet olivat aivan muuta, mitä oli luvattu. 
Heinon piti sopimuksen mukaan asua 
kaksiossa romanialaisen painijan kans-
sa. 

– Paikan päällä selvisi, että kaksios-
sa asuu minun lisäkseni yksi afgaani, 
kaksi romanialaista painijaa sekä heistä 
toisen tyttöystävä. Ensi kaudelle pyrin 
saamaan sellaisen sopimuksen, joka ei 

vaadi muuttamista sinne, vaan voin matkustaa otte-
luiltoihin Suomesta käsin. 

Tällä hetkellä Heinon katse on suunnattu Tokion 
olympialaisiin. Hän sanoo suoraan, että mikäli Tokion 
jälkeen vielä joutuu sinnittelemään pienellä apura-
halla, pitää jatkoa miettiä vakavasti. 

– Jos menestystä tulee ja sitä kautta tilanne talou-
dellisesti helpottaa, jatkan varmasti Tokion jälkeenkin 
vielä ainakin yhden olympiadin. Olenhan silloin vasta 
29-vuotias. 

Heino toteaa, että nauttii arjestaan ja siitä, että saa 
treenata kaksi kertaa päivässä. Vaikka se ei aina ole 
helppoa, polte lajiin ja ajatus menestyksestä puskee 
haastamaan itsensä yhä uudestaan.  

– Vielä kertaakaan ei ole tullut sellaista oloa, että 
lopettaisin tämän homman, painija hymyilee.  

Olisi hienoa, jos 
Kuortanetta pääsisi 

hyödyntämään 
enemmänkin.
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Seminaaripaikka:

Liikuntakeskus Pajulahti, 
Pajulahdentie 167,
15560 Nastola
Hinta sisältää:

 Seminaariohjelman
 Majoituksen ja ruokailut: 
	 	 pe päivällinen ja iltapala
  la aamiainen, lounas ja päivällinen 
  su aamiainen, lounas

ilmoittautumiset:
viimeistään 18.1.2019 mennessä

www.suomenvalmentajat.fi
lisätietoja: erik.piispa@suomenvalmentajat.fi

Seminaarin hinta:

1 päivä  ................................   90 €  Suomen Valmentajien jäsenet
(pe tai su)

  120 €  Ei jäsenet

1 päivä  ................................ 120 €  Suomen Valmentajien jäsenet
(la)   150 €  Ei jäsenet

2 päivää ............................ 160 €  Suomen Valmentajien jäsenet
(pe-la) 

 190 €  Ei jäsenet

2 päivää ............................ 170 €  Suomen Valmentajien jäsenet
(la-su) 

 200 €  Ei jäsenet

KoKo seminaari  220 €  Suomen Valmentajien jäsenet

   250 €  Ei jäsenet

LaSten Ja nUOrten
hYVÄ harJOitteLU

kamppaiLULaJeiSSa
Suomen Valmentajien seminaarin sisältö pohjautuu Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu -kirjan sisällön

keskeisiin aihealueisiin. Seminaari on suunnattu erityisesti kamppailulajien valmentajille, jotka toimivat
lasten ja nuorten kanssa. Sisältö soveltuu hyvin myös muiden lajien lasten ja nuorten valmentajille.

Seminaari järjestetään yhteistyössä kamppailulajien liittojen kanssa Liikuntakeskus Pajulahdessa.

Suomen Valmentajien seminaari 1.– 3.2.2019 
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Suomen Valmentajat ry
Valimotie 10, 00380 HELSINKI
toimisto@suomenvalmentajat.fi
www.suomenvalmentajat.fi

www.facebook.com/
pages/Suomen-Valmentajat-ry

LASTEN JA NUORTEN HYVÄ HARJOITTELU 
KAMPPAILULAJEISSA -SEMINAARI

1.–3.2.2019 Pajulahti

TEEMA: LAPSEN JA NUOREN KASVU JA KEHITYS JA MONIPUOLINEN HARJOITTELU
 9.00 – 10.00 Lapsen ja nuoren fyysinen kasvu ja kehitys, Tuomo Karila 

10.15 – 11.30  Lapsen ja nuoren psyykkinen kasvu ja kehitys sekä kilpaileminen, Martina Roos-Salmi

  LOUNAS

12.30 – 13.30  Monipuolinen harjoittelu, Sami Kalaja 

13.45 – 15.00  Monipuolinen harjoittelu / Demoharjoitus, Manne Isoranta 

  Lahden judoseuran juniorit

  KAHVITAUKO

15.30 – 17.00  Pohjanmaan lakeuksilta painin maailman huipulle; 
  Case Ilmajoen Kisailijat, Seppo Yli-Hannuksela ja Jarkko Ala-Huikku

17.15 – 18.30  Käytännön harjoitus / Monipuolinen harjoittelu, Mika Saari ja Erik Piispa

19.00 –   Päivällinen 

TEEMA: LASTEN JA NUORTEN VALMENTAMINEN KAMPPAILULAJEISSA
 16.00 – 17.00 Ilmoittautuminen ja päivällinen

 17.00 Seminaarin avaus

 17.30 Lasten ja nuorten valmentaminen, Kirsi Hämäläinen

  19.00 Lasten ja nuorten valmentaminen kamppailulajeissa, Pasi Sarkkinen 

 20.30 Iltapala

Pe
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I 1
.2

.
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n

ta
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.2
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n
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ta

I 3
.2

.

Osallistujilla on
mahdollisuus ostaa
Lasten ja nuorten

hyvä harjoittelu -kirja
erikoishintaan.

TEEMA: TAIDON OPPIMINEN JA LIIKKUVUUDEN HARJOITTAMINEN
 9.00 – 10.00 Taidon oppiminen, Sami Kalaja
 10.15 – 11.15 Liikkuvuuden merkitys kamppailulajeissa, Jarkko Mäkinen
 11.45 – 12.45 Taidon oppiminen / käytännön harjoitus, Sami Kalaja 
 13.00 – 14.00 Liikkuvuusharjoitus / Käytännön harjoitus, Jarkko Mäkinen 
 14.00 – 14.15 Seminaarin yhteenveto
  LOUNAS + kotiinlähtö
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Hämeen Rahtipalvelu Oy
Näätäkuja 2, 16900 LAMMI

puh. (03) 6374 426, 0400 - 308 941

KuljetusliiKe

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

Pekkisentie 2, 62100 Lapua
050 552 5492,  433 2227

Antin Metsäkonepalvelu Oy
Itä-Ähtärintie 1865, 63700 Ähtäri

0400 163 981

lapuan 
energia oy
Makasiinitie 7 

Lapua 

(06) 433 6600

hernesniemi oy linjaliikenne 
Alarannantie 343 C Lappajärvi

0400 564 195

Kuusaan Muonituspalvelu
Valkamantie 14, 45810 Pilkanmaa

p. 040 723 9414

espoo
puh. 020 1443 685
info@romukeinanen.fi

Mänkimiehentie 13, 027780 Espoo

Karjaa
puh. 019 230 460

karjaa@romukeinanen.fi
Hitsaajantie 28, 10300 Karjaa

vantaa
puh. 0400 183 380

vantaa@romukeinanen.fi
Degermosantie 4, 01760 Vantaa

KuljetusliiKe 
Mehtälä Oy

Töllinperäntie 10 Ylivieska
0400 905 354

tmi 
sibakow-mansikka
Ollinojantie 15, Kittilä

050 5374 666

Maanrakennus
Kärkkäinen Oy

pirintie 8
29200 harjavalta

puh. 0400 322 577

CEBOTEC OY
Koskelantie 60, 64720 Perälä

(06) 2669 426
www.cebotec.fi
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Hei Heidi, tässä Mari Mäkinen 
Molski-lehdestä. Mitä kuuluu?
Ihan hyvää kiitos. Yritän kovasti 
lasten kanssa puuhastella kaiken-
laista, heidän harrastuksiaan ja 
omiani. Itse harrastan crossfitiä ja 
kävin juuri brassi-jujutsun perus-
kurssin. Myös työ pitää kiireisenä. 

Mikä mietityttää juuri nyt?
Eilinen työtehtävä vaati paljon ul-
kona oloa ja nyt mietinkin, että 
millaisen talvitakin hankkisin työ-
tehtäviin. 

Mikä toi viimeksi iloa päivään?
Yleensä lapsen nauru ja hassuttelu 
lasten kanssa tekee iloiseksi. Olim-
me eilen lasten kanssa BJJ-tunnilla 
ja  siinä ohessa tuli hassuteltua ja 
tehtyä muun muassa massupauk-
kuja. Minulla on kaksi lasta, 5- ja 
7-vuoitaat pojat, jotka ovat koko 
ajan puoli metriä ilmassa ja vauhti 
päällä.  

Mitä elämässäsi on tapahtunut 
painiuran jälkeen?
Sen jälkeen on tapahtunut pal-
jon. Heti painiuran jälkeen ha-
keuduin poliisikouluun. Poliisina 
olen vuosien aikana ehtinyt tehdä 

monenlaisia tehtäviä. Painista 
on ollut ammatin kannalta pal-
jon hyötyä. Jos en olisi paininut, 
en olisi mitä luultavammin käynyt 
Puolustusvoimien urheilukoulua 
ja siitäkin on ollut hirvittävästi hyö-
tyä poliisiuralla. Voi olla, että moni 
paikka olisi jäänyt saamatta. Nyt 
viimeiset puolistoista vuotta olen 
työskennellyt ministerien turvassa 
Helsingin poliisilaitoksella henkilö-
suojausyksikössä. 

Milloin olet paininut viimeksi?
Joka viikko tulee painittua jolla-
kin tasolla. Ei välttämättä juuri si-
tä perinteistä vapaapainia, mutta 
jotakin vääntöä on, joko töissä 
tai omien poikien kanssa.  Käyn 
myös välillä kuntopainiharjoituk-
sissa ja silloin tällöin vetämässä 
Korson Vedon kuntopainitreene-
jä, jos siellä tarvitaan tuuraajaa. 
Viimeksi vedin treenit noin kuu-
kausi sitten. 

Miten tarkkaan seuraat paini-
maailman tapahtumia?
Seuraan jonkin verran. Petra Ol-
lista olen todella innostunut ja hä-
nen otteluita olen seurannut tark-
kaan. Kyllä siinä sykkeet nousevat 
Petran matseja seuratessa. Pyrin 
myös ajoittain käymään SM-kisois-
sa. Niissä on aina mukava tavata 
tuttuja. 

Kerro jokin painiurasi aikainen 
sattumus, joka naurattaa vielä-
kin?
Päällimmäisenä nousevat mieleen 
kaikki ne pienet jäynät, joita pai-
nissa tehtiin. Ne kuuluivat etenkin 

leirielämään. Muistan eräänkin 
kerran, kun olin itse urheilukou-
lussa ja olimme Teuvalla leirillä. 
Tytöt  majailivat yhdessä mökissä 
ja pojat toisessa. Me tytöt puimme 
kaikki päälle jonkinlaiset maasto-
varusteet ja teimme rynnäkön poi-
kien mökkiin. 

Mitä kaipaat painiajoista?
Kaipaan painijoiden tietynlaista 
huumoria ja sitä pientä, hyvähen-
kistä kisailua. Lisäksi kaipaan pai-
nijoiden tapaa rohkeasti koskettaa 
toista ihmistä. Monet ihmiset pe-
lästyvät kosketusta, mutta paini-
joille on luontaista halata ja nostaa 
toinen vaikka ilmaan. 

Mikä on sinulle tärkeä 
joulu perinne?
Minulle on tärkeää päästä joulusa-
naan ja saada äidin tekemää lant-
tulaatikkoa. Itse en osaa valmistaa 
sitä samalla tavoin. 

Kenen luokse haluaisit 
mennä yllätysvierailulle?
Se olisi varmaan Barack Obama. 
Olen lukenut pari hänen kirjaa, ja 
minusta hän on todella kiinnosta-
va persoona.  

Opetat palomiehenpyörää  
Paavo Väyryselle. Mitä on ta-
pahtunut?
Olisimme luultavasti opettamassa 
nopeita evakuointikeinoja edus-
kunnasta ja Paavo kun on tällainen 
innokas kaveri, niin hän on ilmoit-
tautunut vapaaehtoiseksi. Opetan 
hänelle evakuointikeinona palo-
miehenpyörää.  

Tässä sarjassa tehdään yllätyssoittoja painin 
parissa vaikuttaville tai vaikuttaneille ihmiselle. 
Tällä kertaa puhelimeen vastaa Heidi Martti.  
Heidi oli 1990-luvulla Suomen naispainin tunnetuin 
kasvo, ja hänen otteitaan seurattiin tiiviisti lehtien 
sivuilla.  Hämeen Rahtipalvelu Oy
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UUTISIA TIEDOTTEITA UUTISIA TIEDOTTEITA UUTISIA TIEDOTTEITA  UUTISIA

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n mobii-
lisovellus Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilus-
sa eli KAMU auttaa urheilijaa arjessa. KAMU-lääke-
haussa voi tarkistaa Suomessa saatavia resepti- ja 
itsehoitolääkevalmisteita. Samalla urheilija voi mer-
kitä KAMU-sovellukseen lääkevalmisteet, joita hän 
käyttää. Näin tieto kulkee aina hänen mukanaan, 
niin apteekissa kuin dopingtestissä. Urheilija on 
aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään 
löytyy mahdollisessa dopingtestissä. 

Urheilijan tulee ottaa huomioon valmistetta tar-
kistaessa, että antotapa täsmää etsittyyn valmistee-
seen. Lääkehaussa on samannimisiä valmisteita, 
joiden antotapa on eri esimerkiksi tabletti tai voi-
de. Näistä toinen voi olla sallittu ja toinen kielletty. 
Lääkevalmiste voi sisältää useita vaikuttavia aineita, 
joilla on eri dopingluokitus. Mikäli lääkevalmiste si-
sältää yhdenkin kielletyn vaikuttavan aineen, on val-
miste kielletty. 

Suomessa ja ulkomailla saattaa olla samannimi-
siä lääkevalmisteita, jotka sisältävät eri lääkeaineita. 

KAMU-lääkehausta ei siksi tule tarkistaa ulkomailta 
hankittujen lääkkeiden sallittavuutta. KAMU-mobii-
lisovelluksessa on myös linkkejä eri maiden lääke-
hakuihin. 

Teknokemiallisia tuotteita, homeopaattisia val-
misteita, ravintolisiä ja niin sanottuja luontais-
tuotteita ei haussa ole. Niiden koostumusta tulee 
tiedustella myyjältä tai maahantuojalta. Joskus ra-
vintolisät saattavat sisältää kiellettyjä aineita, vaikka 
niitä ei ole mainittu tuoteselosteessa. 

Luettelo kielletyistä aineista ja menetelmistä ur-
heilusta sekä KAMU-lääkehaku ovat myös SUEKin 
internetsivuilla. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei 
löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin. 

Maksuton KAMU-mobiilisovellus on ladattavissa 
Android- ja iOS-laitteille. 

suek.fi
info@suek.fi
#puhtaastiparas

-lääkehaku 
mobiilisovelluksena

Painiliiton ohjeistus virallisista asusteista
Painiliitto on tehnyt sopimuksen Stannon kanssa 
liiton virallisista asusteista. Ne ovat nyt tilattavissa 
ja tilausohjeet löytyvät Painiliiton nettisivujen ajan-
kohtaista-osiosta. 

Liitto varustaa seniorien, U23 ja juniorien (20 v) 
arvokilpailujoukkueet (EM, MM) Stannon takilla ja 
verryttelyasulla sekä pikeepaidalla. Näitä varusteita 
tulee käyttää arvokilpailuissa. 

Kadettien (17 v.), U15 sekä  veteraanien arvoki-
sajoukkueeseen valittujen urheilijoiden tulee itse 
hankkia liiton virallinen verryttelyasu ko. kisoihin. 

Edellä mainittuihin asuihin ei saa painattaa ur-
heilijan oman sponsorin mainoksia. 

Urheilijoilla on käytössä kaksi paikkaa (”reisi-
paikat”) liiton edustustrikoissa oman sponsorin 

mainoksiin. 
Kaikki urheilijat voivat itse hankkia liiton viralli-

sen college-paidan, johon urheilijat voivat painattaa 
kaksi oman sponsorinsa mainosta. 

Urheilijoiden mainosten tulee olla Olympiako-
mitean vastuullisuus urheiluyhteisössä -sääntöjen 
mukaisia. Tästä lisää tietoa löytyy  Olympiakomite-
an ja Painiliiton nettisivuilta Tarvittaessa saat ohjei-
ta Painiliitosta. 

Pohjoismaiden kisoihin ja muihin kansainvälisiin 
kilpailuihin liitto suosittaa, että valittu urheilija hank-
kii liiton virallisen verryttelyasun. Kun urheilija edus-
taa kilpailuissa omaa seuraansa, hänellä on oikeus 
käyttää oman seuran edustusasuja. 
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Suomen Painiliiton myöntämät huomionosoitukset 2018
Kultaiset ansiomerkit:  
124 Veikko Lavonen Voikkaan Urheilu-Veikot 13.10.2018
125 Jussi Ketonen Ilmajoen Kisailijat 8.12.2018 

Hopeiset ansiomerkit:  
1200 Kirsi Kylmäniemi Popinniemen Isku 17.2.2018
1202 Jarmo Hyytiäinen Järvenpään Voimailijat 20.1.2018
1203 Jukka Hyytiäinen Järvenpään Voimailijat 20.1.2018
1204 Jouni Härkänen Järvenpään Voimailijat 20.1.2018
1205 Jüri Mering Kuopion Kisa-Veikot 3.2.2018
1206 Jorma Starck Kuopion Kisa-Veikot 3.2.2018
1207 Jari Aikio Lapin Veikot 31.3.2018
1208 Kari Alaluusua Lapin Veikot 31.3.2018
1209 Ari-Pekka Klami Kotkan Painimiehet 14.4.2018
1210 Martti Uusi-Ranta Ilmajoen Kisailijat 2.8.2018
1211 Kari Petrow Keravan Urheilijat 1.11.2018
1212 Rauno Niemi Vähänkyrön Viesti 7.10.2018
1213 Jussi Törmä Vähänkyrön Viesti 7.10.2018
1214 Arto Hyytinen Voikkaan Urheilu-Veikot 13.10.2018
1215 Jyrki Kohtala Voikkaan Urheilu-Veikot 13.10.2018
1216 Pirkko Kohtala Voikkaan Urheilu-Veikot 13.10.2018
1217 Liisa Kontkanen Voikkaan Urheilu-Veikot 13.10.2018
1218 Erkki Mäkinen Voikkaan Urheilu-Veikot 13.10.2018
1219 Erkki Syrjänen Voikkaan Urheilu-Veikot 13.10.2018
1220 Esa Latvala Ilmajoen Kisailijat 14.12.2018  

Pronssiset ansiomerkit:  
Joonas Hietala Kouvolan Painijat 13.1.2018
Jarkko Kangasniemi Järvenpään Voimailijat 20.1.2018
Kirsi Koivuniemi Järvenpään Voimailijat 20.1.2018
Lea Aikio Lapin Veikot 31.3.2018
Teemu Pyhäjärvi Lapin Veikot 31.3.2018
Reijo Pikkarainen Kotkan Painimiehet 28.7.2018
Camilla Haapamäki Vähänkyrön Viesti 7.10.2018
Marko Haapamäki Vähänkyrön Viesti 7.10.2018
Janne Koskela Vähänkyrön Viesti 7.10.2018
Marjut Lehtonen Vähänkyrön Viesti 7.10.2018
Markku Majasaari Vähänkyrön Viesti 7.10.2018
Heli Niemi Vähänkyrön Viesti 7.10.2018
Kirsi Laurila Voikkaan Urheilu-Veikot 13.10.2018
Raimo Lehto Voikkaan Urheilu-Veikot 13.10.2018
Timo Loppi Ilmajoen Kisailijat 24.11.2018
Hans Sällström Porvoon Weikot 8.12.2018
  

Kultaiset reliefit:  
Helena Orpana Kouvolan Painijat 13.1.2018
Voikkaan Urheilu-Veikot 100v. 13.10.2018

Hopeiset reliefit:  
Jouko Kiviranta Voikkaan Urheilu-Veikot 13.10.2018
Mauno Ketola Turun Voimamiehet 15.12.2018

Pronssiset reliefit:  
Matti Kaario Tampereen Kaupunki 31.1.2018
Lapin Veikot 90v.  31.3.2018
Vähänkyrön Viesti 80v. 7.10.2018
Anne Kalliomäki Vähänkyrön Viesti 7.10.2018

Pöytäviirit:  
Harri Niemi 60v. Seinäjoen Paini-Miehet 2.2.2018
Jarkko Uotila 50v. Seinäjoen Paini-Miehet 26.9.2018
Suomen Sotilasurheiluliitto 50v. 12.10.2018

Jussi Ketonen, Ilmajoen Kisailijat 
Kuvaaja: Merja Lintala

Veikko Lavonen, Voikkaan Urheilu-Veikot
Kuvaaja: Kimmo Karjalainen

27



UUTISIA TIEDOTTEITA UUTISIA TIEDOTTEITA UUTISIA TIEDOTTEITA  UUTISIA
MAUNO KETOLA 70 vuotta

Turun Voimamiesten aktiivi Mauno Ketola täyttää 70 
vuotta 23.12. Juhlia vietettiin joulukuun puolivälissä 
painiväen kanssa kakkukahvien merkeissä.  Ketola 
on henkeen ja vereen painimies. Siitä kertoo sekin, 
että saamansa lahjarahat Ketola lahjoitti TWM:n uu-
teen stipendirahastoon, jolla ehkäistään 15–20-vuo-
tiaiden painijoiden drop out -ilmiötä.  

Ketola aikoo hiljalleen vetäytyä seuran vastuuteh-
tävistä, mutta ihan toimettomaksi hän ei halua jäädä.  

– Kirjoittelen sekä kuvaan edelleen. Kokoan par-
haillaan seuran lehtileikkeitä vuodesta 1924 alkaen. 
Olen päässyt nyt vuoteen 1997. Kaukainen haave on 
se, että saisin koottua seuran 100-vuotisjulkaisun, 
joka olisi valmis vuonna 2024, jos terveys sen sallii. 
Nyt olen melko kovassa kunnossa ja leuanvedossa 
menee parhaimmillaan 15–17 suoritusta, Ketola ke-
haisee. 

Työuransa Ketola teki poliisissa, josta hän jäi eläk-
keelle vuonna 2006. Painin saralla hän on ehtinyt 
harrastaa, valmentaa, tuomaroida ja toimia hallin-
nollisissa tehtävissä. 

– Meitä oli kuusi veljestä, joista viisi harrasti painia. 
Ensimmäisen piirimestaruusmitalin saavutin vuonna 
1959 Loimaalla, jolloin tulin toiseksi 30 kilon sarjassa. 
Seuraavana vuonna tuli saman sarjan mestaruus.  

Vuonna 1969 Ketola liittyi Turun Voimamiehet ry:n 
jäseneksi. Samana vuonna hän aloitti painikoulun 
ohjauksen, kun toiminnan lopettamista pohdittiin 
vetäjien puutteen takia. Oma painiura jatkui samalla, 
mutta vuonna 1989 vanha olkapäävamma uusiutui 

ja vaati leikkausta. Haa-
veet SM-kisoista jäivät 
siihen. 

Kisailin kuitenkin vielä piiri- ja ammattikunnan ki-
soissa vuoteen 1995 saakka. 

Ketola on valmennuksen ja tuomaroinnin ohella 
toiminut muun muassa  Turun Voimamiesten sihtee-
rinä, puheenjohtajana ja vastannut lähes kymmenen 
vuoden ajan seuran kotisivujen päivittämisestä. 

Mauno Ketolan aktiivisuus ja pyyteetön työ on 
huomioitu monella tavoin. Kunnia- ja ansiomerkke-
jä on kasapäin, mutta niistä merkittävimmät liene-
vät kansainvälisen Painiliitto Filan pronssinen an-
siomerkki ja mitali vuonna 1997, Suomen Painiliiton 
kultainen ansiomerkki vuonna 2004, valinta Turun 
kaupungin vuoden 2007 seuratyöntekijäksi ja Suo-
men liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi kultaise-
na vuonna 2014. 

Nyt on aika ottaa hieman rennommin. 
– Jatkan valmentajien apuna taustalla painikoulun 

kakkos-kolmosohjaajana ja olen mukana erilaisissa 
tapahtumajärjestelyissä, Ketola lupaa.  

Merkkipäiviä

Tampereella ratkotaan jälleen  
painin maailmanmestaruudet

Kansainvälinen Painiliitto UWW on myöntänyt pai-
nin 23-vuotiaiden MM-kisojen järjestämisoikeuden 
vuodelle 2020 Suomeen. Kisat tullaan järjestämään 
marraskuussa 2020 Tampereella. 

Suomen Painiliitto haki kisojen järjestämisoikeut-
ta heti Tampereella elokuussa 2017 järjestettyjen 
ja hyvin onnistuneiden 20-vuotiaiden MM-kisojen 
jälkeen. Loppuvaiheessa järjestämisoikeudesta oli 

Tampereen kanssa kilpailemassa vahvimmin Make-
donian Skopje.

Kilpailut järjestetään 23.–29.11.2020 Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksessa. Tampereen kaupun-
ki sekä paikalliset seurat Koovee, Tampereen Voi-
mailijat ja Tampereen Painiseura ovat jälleen erit-
täin tärkeässä roolissa kisaorganisaatiossa. 
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Turkulainen Kirsti Sipari-Saari on kautta aikain en-
simmäinen toimiva naispainituomari Suomessa. Pai-
nituomarikortti myönnettiin Kirsti Siparille vuonna 
1974. Hän kiittää erikoisesti TuTo:n Kaino ”Kaikka” 
Mäkelää siitä, että tämä kannusti lukemaan painin 
sääntökirjan ja tenttimään sen sekä toimimaan mat-
totuomarina ja arvostelutuomarina eri kisoissa.

Aloittelevalla painituomarilla - varsinkin naispuoli-
sella - oli korkea kynnys lähteä matolle viheltämään ja 
tuomitsemaan otteluita, painiväki kun oli kohtalaisen 
kärkästä huomauttamaan ja huutamaan.

Kokeneiden tuomareiden ja tuomarikouluttajien 
neuvot ja apu olivatkin hyvin tärkeitä, jotta tuoma-
roinnissa pääsi askel kerrallaan etenemään III –luo-
kasta kansalliseen E-luokkaan.

Painiin Kirsti tutustui, kun vei poikansa Jorma Sipa-
rin painiharrastukseen mukaan. Pojan kisamatkoilla 
liikuttiin ympäri Suomea ja muutamaan otteeseen 
myös Ruotsissa. Näin laji tuli tutuksi. Ensin painiseura 
oli Turun Toverit, myöhemmin Turun Voimamiehet 

MEILLÄ TEHDÄÄN
 HUIPPU-URHEILIJOITA.

KUORTANE.COM/URHEILU

ry.  Kirsti toimi tuomarina 
vuoteen 1980 asti, jolloin 
poika Jorma lopetti paini-
misen.

Pohjoissatakunnassa 
Karvian Alkkiassa toimi 
Karvian varavankila, jos-
sa Kirstin isä työskenteli 
vanginvartijana. Isä in-
nosti Kirstiä liikunnan ja 
urheilun pariin jo lapsuu-
dessa. Muutto Turkuun tuli vuonna 1960. Perheen 
isän työpaikka vaihtui Turun Kakolaan, koska Karvian 
varavankila lopetettiin.

Lämmintä myötäelämisen taitoa tarvittiin, kun 
Kirsti kouluttautui sairaanhoitoalalle ja teki elämän-
työnsä TYKS:in äitiyspoliklinikalla.

Merkkipäiväänsä Kirsti viettää kotona. 

Teksti: Irma Mäkinen (Kirstin serkku)

KIRSTI SIPARI-SAARI (OS. MÄKINEN)  täyttää 75 vuotta 22.12.Merkkipäiviä
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Instagram- 
kilpailu  
ratkesi

ajan. Lajin hän aloitti seurattuaan 
hetken pikkuveljien touhua mols-
killa. 

– Se näytti niin kiinnostavalta, 
että halusin mukaan, Helmi ker-
too. 

Helmi painii kaksi kertaa viikos-
sa. Toiset kaksi kertaa hän pelaa 
sählyä. Ruuhkaa ei tyttöpainijois-
ta harjoituksissa ole, sillä Helmin 
lisäksi harjoituksissa käy vain yk-
si tyttö: Helmin 9-vuotias ystävä. 
Yhdessä väännetään hiki hatussa 
muun muassa rullia ja niskalenk-
kiä, jotka ovat Helmin lempiliik-
keet. 

– Joskus painin myös poikien ja 
valmentajan kanssa. 

Painissa Helmiä viehättää erityi-
sesti uusien liikkeiden oppiminen. 

– Pidän myös kilpailemisesta 
tosi paljon.  Kisat ovat menneet 
mukavasti, vaikka kultaa en ole 
saanut vielä kertaakaan. Sarjavoit-
to onkin tavoitteeni. Ja sen jälkeen 
vielä joskus Suomen mestaruus.

 

Palkinto houkutteli 
Instagram-kilpailuun Helmi päätti 
osallistua, koska palkinto oli niin 
houkutteleva. 

– 200 euroa on tosi iso ra-
ha. Suunnittelin videon ystävän 
kanssa ja sitten menimme kuva-
maan sen meidän painikämpälle. 
Editoin videon itse, Helmi kertoo 
muun muassa volttisarjoja sisältä-
vän voittovideon synnystä. 

Instagramissa Helmi seuraa 
useita painijoita, esimerkiksi Petra 
Ollia ja Tiina Vainionpäätä. 

– Joskus toivon, että he päivit-
täisivät instagramia vähän enem-
män. Ja voisihan sitä itsekin olla 
sen suhteen hieman ahkerampi, 
nuori painija pohtii.  

Instagram-kilpailu on ratkennut. 
Sen, ja samalla 200 euroa, voit-
ti Vähänkyrön Viestin Helmi Syri, 

jonka  Instagram-tili löytyy nimi-
merkillä helmi_hepu. 

Tuomaristo kiitteli hyvin ja 
suunnitelmallisesti tehtyä video-
ta, jossa paini tulee hienosti esiin. 
Myös hashtagien käyttö on Hel-
millä hyvin hallussa. 

Toiseksi sijoittui Roope Rusi, 
jonka nimimerkki Instagramissa 
on rooperusi_wrestler. Tuomaris-
to perusteli Guess what I am trai-
ning for -videon kakkossijaa sillä, 
että sen tekoon on nähty vaivaa. 
Se on monipuolinen, ja sitä katsel-
lessa odottaa mielenkiinnolla, mi-
tä seuraavaksi tapahtuu. 

Kaikki kilpailussa mukana olleet vi-
deot löytyvät Instagramista hash-
tagillä suomipainii. 

Tuomaristossa istuivat:
Kirsi Loikas, markkinointipäällikkö, 
Kauppakamari
Pertti Tapola, pitkän linjan 
urheilutoimittaja
Vesa-Matti Savinen, toimittaja ja 
kuvaaja, Sportcam Oy

Pikkuveljien jalanjäljissä
11-vuotias Helmi Syri on harras-
tanut painia nyt kolmen vuoden 
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Helmi Syri pääsi 
Kuortaneen leirillä 

maailmanmestari Petra 
Ollin oppiin.  
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Lisää seuraajia 
Instagramiin

3 Yhdistä Facebook ja 
Instagram-tilit

Kannattaa synkronoida Insta-
gram-tilisi ja Facebook-tilisi kes-
kenään, koska silloin kontaktisi 
saavat push-notifikaation sinusta. 
Tämä saattaa tuoda tilisi uusien 
ihmisten tietoisuuteen ja tuoda si-
nulle lisää Instagram-seuraajia.

4 Käytä hashtageja
Itsestään selvä vinkki, mut-

ta käytä jokaisessa julkaisuissasi 
hashtageja. Pidä ne kuitenkin rele-
vantteina. #follow4follow -tyyliset 
hashtagit ovat luotaantyöntäviä, 
eikä niitä kannata viljellä ympäriin-
sä. Jos et halua hashtagien näky-
vän kuvatekstissäsi, voit käyttää 
rivivälejä tai lisätä hashtagit kom-
menttikenttään. Kannattaa tehdä 
muistiinpanoihin valmiiksi hash-
tag-listauksia, joita voit suoraan 
kopioida Instagram-julkaisuusi.

Nykypäivänä yritykset arvostavat some-
näkyvyyttä. Mitä enemmän sinulla on 

seuraajia, sitä varmemmin saat jonkun 
yrityksen kiinnostumaan itsestäsi. 

Ole aktiivinen, aito ja pitkäjänteinen, 
opastaa NoBot Oy:n sosiaalisen 

median viestintään ja markkinointiin 
erikoistunut strategi Suvi Kinnunen.

 

1 Sinulla pitää olla julkinen 
Instagram-tili ja hyvä 
bioteksti

Kaikista yksinkertaisin asia on se, 
että Instagram-tilisi tulee olla jul-
kinen, jotta muut käyttäjät voivat 
löytää sen. Bioteksti on myös tär-
keä, sillä muut käyttäjät muodos-
tavat sen perusteella ensikäsi-
tyksen sinusta. Kirjoita esittelystä 
kiinnostava, jotta ihmiset haluavat 
seurata sinua.

2 Tarkkaile millaiset kuvat 
saavat eniten suosiota

Kannattaa tarkkailla sitä, minkä 
tyyliset kuvat saavat eniten suo-
siota ja mistä seuraajasi pitä-
vät. Julkaise suosituimpia kuvia 
useammin. Jos sinulla on esimer-
kiksi blogi, vaihda tilisi yritystiliksi, 
jotta voit tarkastella analytiikkaa 
paremmin. Huomioi, että tarvitset 
Facebook-sivun yrityssivua varten. 

5 Kommentoi muiden 
käyttäjien Instagram-tilejä

Varaa itsellesi 15–30 minuuttia 
päivästä siihen, että vuorovai-
kutat, seuraat ja tykkäät muiden 
käyttäjien sisällöstä. Tägää kuviisi 
suosittuja käyttäjiä, mikäli asiayh-
teys sen sallii. Kun ostat tuotteita 
tai olet tekemisissä muiden käyt-
täjien kanssa, tägää heidät aina 
kuvaan sekä kuvatekstiin, sillä tä-
mä nostaa näkyvyyttä. Ole aito ja 
etsi ihmisiä, joiden elämästä olet 
oikeasti kiinnostunut. Yksi vinkki 
on tehdä lista ihmisistä tai tileistä, 
joiden käyttäjiin haluaisit tutustua. 
Käytä näiden tilien seuraamiseen 
erityisen paljon aikaa, tykkäile ja 
odota, että he huomaavat sinut 
myös. Yleensä samanhenkiset ih-
miset tuppaavat löytämään toi-
sensa. Jätä kommentteja, mutta 
tee se ajatuksella. Näin muiden 
tilien seuraajat löytävät sinut.
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6 Valitse Instagram-
tilillesi tarpeeksi helppo 
nimimerkki

Vältä useita samoja kirjaimia pe-
räkkäin, sillä tällaiset nimimer-
kit on hankala muistaa. Insta-
gram-käyttäjätilisi olisi myös hyvä 
liittyä aiheeseen. Nimen kannat-
taa olla lyhyt ja yksinkertainen, jot-
ta se on helppo muistaa.

7 Tee Instagram-feedistäsi 
yhtenäinen

Pidä huoli, että Instagram-fee-
disi värit sointuvat yhteen. Ku-
vanmuokkausohjelma VSCO on 
suuressa suosiossa ja Instagra-
missa ja Pinterestesissä on run-
saasti valmiita filtteriyhdistelmiä, 

joita kaikkiin kuviin käyttämällä 
saat feedistäsi kauniimman ja yh-
tenäisemmän. 

8 Kirjoita Instagram-kuville 
aina kuvaus

Älä julkaise Instagramiin kuvia il-
man kuvatekstiä. Lisäksi hashta-
gien käyttö keskellä tekstiä näyt-
tää hassulta, joten kannattaa 
harkita niiden jättämistä vasta 
Instagram-julkaisun loppupuolel-
le. Kerro mitä kuvassa on, tai miksi 
julkaiset sen.

9 Päivitä Instagram-tiliä aktii-
visesti ja ole pitkäjänteinen

Suositun Instagram-tilin saami-
nen vaatii malttia ja pitkäjänteistä 

työtä. Julkaise kuvia aktiivisesti, 
mieluiten vähintään kerran päi-
vässä. Älä kuitenkaan spämmää 
montaa kuvaa peräjälkeen, sillä 
tämä ainoastaan ärsyttää seuraa-
jiasi.

10Ole aito.
Kerro aidoista tilanteista, 

äläkä silottele elämääsi liikaa. Ke-
nenkään elämä ei ole täydellistä, 
eikä kannata yrittää esittää, että 
se on. Vaikka Instagram on visu-
aalinen ja hyvinkin siloteltu alusta, 
kokeile olla avoin, mutta älä tee si-
tä kuvien laadun kustannuksella.
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MANNIN MATSIT  
(Suomi Cupin 2019 2. tason osakilpailu) 
ja kreikkalais-roomalaisen painin Länsi-

Suomen aluemestaruuskilpailut 26.01.2019 
Peräseinäjoki, Peräseinäjoen Toive

Kilpailupaikka: Ritola-Halli, Saarentie 2, 61100 Peräseinäjoki
Kilpailuajat: 
 Poika-, aloittelija- ja tyttösarjat klo 11.30 alkaen miesten 

sarjat klo 17.00 alkaen.

Painimuoto: 
 Kreikkalais-roomalainen, tytöt vapaapaini. 

Ottelujärjestelmä Suomi-Cupin 2. tason edellyttämä.

Punnitukset: 
 Kilpailupaikalla, sauna käytössä 

La 26.1.2019 klo 09.30-10.00 
Pojat 17 v. (2002 tai myöhemmin syntyneet) 
26–29, 32, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 ja  
100 kg

 Aloittelijasarjat 
Osallistumisoikeus v. 2016 tai jälkeen ensimmäisen kerran 
lisenssin lunastaneilla. Sarjat tehdään punnituksen jälkeen.

 Tyttösarjat 17 v. (2002 tai myöhemmin syntyneet) 
Sarjat tehdään punnituksen jälkeen.

 La 26.1.2019 klo 14.00–14.30 
Miehet 55–63, 67, 74, 82, 92 ja 130 kg

 Aloittelijat, tytöt ja miehet eivät paini aluemestaruuksista. 
Aluemestaruussarja on poikien 17 v. sarja. Järjestäjä pidät-
tää oikeuden aloittelijasarjojen ja tyttösarjojen muutoksiin 

Osallistumisoikeus:
 Myös Länsi-Suomen alueen ulkopuolisilla painijoilla osal-

listumisoikeus.

Ilmoittautuminen: 
 Painijan nimi, sarja ja seura viimeistään maanantaina 

21.1.2019 sähköpostitse osoitteeseen:  
painipedot@hotmail.com

Osallistumismaksu:
 15 eur/painija, jälki-ilmoittautuneet 24 eur.  

Maksetaan kilpailupaikalla punnituksen yhteydessä.

Ruokailu: Kilpailupaikalla 10 eur
Tiedustelut: Pekka Ahtiainen  040 7062766
   Harri Virkkunen 050 5525737

Tervetuloa 

Peräseinäjoelle!

Peräseinäjoen Toive/painijaosto

Viron ja Suomen yhteiset juniorien 
vapaapainin mestaruuskilpailut

Kilpailupaikka: Keila Tervisekeskus Paldiski mnt. 17, Keila  
(28 km satamasta)

Kilpailuaika:  
Lauantaina, 19.1.2019 klo 10.30 alkaen avajaisilla

 Kaikki sarjat painitaan lauantaina kolmella matolla ilman 
pitkiä taukoja

Sarjat: Miehet: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 kg
  Naiset: 50, 53, 57, 62, 68, 76 kg

Punnitus ja lääkärintarkastus:  
Lauantaina klo 08.00–09.00

 Sauna klo 07.30–09.00

Osallistumismaksu:  
20 euroa/kilpailija perjantaihin 11.1.2019 mennessä

Jälki-ilmoittautuminen: 30 euroa/kilpailija
 Osallistumismaksu sisältää lounaan klo 14.00–16.00

Osallistumismaksut: Eesti Maadlusliit (Viron Painiliitto)
 SEB Pank IBAN: EE261010220244961225  

SWIFT koodi (BIC): EEUHEE2X

Majoitus: Hotelli Dzingel, Männiku tee 89, Tallinn  
http://dzingel.hotelintallinn.com/en/

Hinnat: 1hh 42 eur€, 2hh 50 eur€, 3hh 60 eur€ (hinnat sisältävät 
aamiaisen)

 Sitovat majoitusvaraukset 4.1.2019 mennessä  
antti@maadlusliit.ee

Kuljetukset: Viron Painiliiton organisoima bussikuljetus nou-
taa suomalaiset Tallinnan satamasta perjantaina n.  
klo 18:30. Bussikuljetuksella pääsee myös lauantaina 
hotellilta kilpailupaikalle sekä kisojen jälkeen kisapaikalta 
satamaan. Kilpailut päättyvät lauantaina arviolta klo 17.

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

Tiedustelut:  
Viron Painiliitto  J.Kotkase SK (Keilan painiseura)

 Antti Lepik Tauno Hausenberg
 antti@maadlusliit.ee j.kotkasesk@gmail.com
 +372 6031522 +372 56244743
 +372 5149591

Tervetuloa Keilaan!

EESTI MAADLUSLIIT
ESTONIAN WRESTLING FEDERATION
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98. VALOPAINIT

Roope Liinamaan muistopainit
Mäntässä 12.1.2019

Aika:  Lauantai 12.1.2019 klo 12.00

Paikka: Mäntän koulukeskuksen liikuntasali

  Koskelankatu 1–3

Punnitus: Kilpailupaikalla 10.00–10.30

Sarjat: Kreikkalais-roomalainen paini

  Vanha ottelujärjestelmä

  Miehet: 67, 74, 82 ja 92 kg 

  Pojat 17v: 42, 47, 53, 57, 60, 65 ja 70 kg

  Pojat 13v: Sarjat punnituksen jälkeen

  Tyttösarjat määritetään punnituksen jälkeen.

 Aloittelijoiden (2017 jälkeen aloittaneet)  
sarjat määritellään punnituksen jälkeen.

  

Ilmoittautumiset:  
9.1.2019 mennessä. paivinieminen@phpoint.fi 

 

Tiedustelut: Päivi Nieminen. puh. 050 543 7009 

Osanottomaksu:  
12 euroa€ / painija ja 10 euroa, jos seuralla on tuomari 
kisoissa.

 Maksetaan kilpailupaikalla.

 Kilpailupaikalla kioski.

  

Tervetuloa kilpailijat, huoltajat

ja tuomarit Mänttään

Mäntän Valo ry / painijaosto

Miesten kreikkalais-roomalaisen 
painin SM-kilpailut

Aika: Lauantaina 9.2.2019 klo 11.00 alkaen.  
Avajaiset klo 17.00 ja finaalit välittömästi tämän jälkeen.

Paikka: Töölön kisahalli, Paavo Nurmen kuja 1, Helsinki

Punnitus: Lauantaina 9.2.2019 klo 8.00–8.30. kisapaikalla. Lää-
kärintarkastus punnituksen yhteydessä.  
Punnituspaikalla on sauna.

Painimuoto: Kreikkalais-roomalainen

Ottelujärjestelmä:  
UWW kilpailusäännöt, A/B- lohkojärjestelmä

Sarjat: 60, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ja 130 kg

Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset 1.2.2019 mennessä  
info@helsinginhaka.fi ja info@painiliitto.net

Maksut: 
Osanottomaksu 50 eur painija/huoltaja (1 huol-
taja / 5 painijaa) 1.2.2018 mennessä tilille Aktia 
FI0840550010862858. Jälki-ilmoittautumismaksu 150 eur

Ruokailu: 
Kisapaikalla ruokailumahdollisuus: kevyt lounas  
klo 8.30–9.30 11€ ja päivällinen klo 14.00–16.30.13.  
Varaukset ja maksut ilmoittautumisen yhteydessä

Majoitus: Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki  
Sopimushinnat varaustunnuksella BPAI080219 25.01.2019 
mennessä. Varaukset www.scandichotels.fi tai  
parkhelsinki@scandichotels.com, puhelin +358 9 47 371

Doping: Dopingtestaus on mahdollista kaikkien ikäluokkien 
SM-kilpailuissa.

 Kilpailuihin osallistuvalla urheilijalla tulee olla voimassa 
oleva erivapaus kaikille käyttämilleen kielletyille lääkeai-
neille ja menetelmille.

Tiedustelut: Olli Hyvönen 044 502 5558,
   Jukka Rauhanen 050 310 3055
   info@helsinginhaka.fi

Kisasivut:  www.helsinginhaka.fi

Tervetuloa Helsinkiin! 

Painiseura Helsingin Haka ry
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Kessin kertomus

Painin ainut  
rock-tähti on poissa

Syyskuisena sunnuntaina 
surullinen uutinen tavoitti urhei-
luväen. Painin kolminkertainen 
maailmanmestari Frank Anders-
son oli siirtynyt yläkerran mols-
keille. Edellisenä torstaina tehtiin 
vaativa sydänoperaatio. Frank 
menehtyi seuranneisiin kompli-
kaatioihin vain 62-vuotiaana. Lä-
hinnä häntä jäi kaipaamaan viisi 
lasta, joista nuorin viisi- ja vanhin 
22-vuotias.

Frank Andersson oli sarjan 90 
kiloa kolminkertainen maailman-
mestari ja nelinkertainen Euroo-
pan mestari. Olympialaisista par-
haaksi jäi Losin pronssi. Se oli 
ainut vakava epäonnistuminen 
huikealla uralla.

Ensimmäisen MM-kullan Trol-
lhättanin suuri poika voitti vain 
21-vuotiaana Göteborgissa vuon-
na 1977. Loppuottelussa hän 
selätti Romanian Dicun puolinel-
sonista. Se oli sensaatio. Kyseinen 
liike oli nähty arvokisafinaaleissa 
edellisen kerran sotia edeltäneel-
lä ajalla.

Itselleni Frankin ura sattui otol-
liseen aikaan, kun vartuin sen mit-
taan täysi-ikäiseksi. Voi sanoa, että 
hän oli suuri innoittajani urheilus-
sa.

■

Suureksi urheilijaksi ei tulla vain 
urheilumenestyksen perusteella, 
vaan ehkäpä jopa vielä tärkeäm-
pää on se, mitä tapahtuu muussa 
elämässä.

Frank Andersson oli oman 
aikansa megajulkkis. Lehdet 

raportoivat hänen vauhdikkaasta 
elämästään yökerhoissa, tiuhaan 
vaihtuvista tyttöystävistä ja mielty-
myksestä luksusautoihin. 

Varsin tavallinen oli seuraava 
näky: Frank saapuu näyttävällä 
amerikanraudallaan kisapaikalle. 
Takapenkillä istuu ainakin kolme 
mimmiä. Takatukka on parkissa ja 
trikoissa kimmeltävät pohjavärin 
lisäksi kultaa hehkuvat ompeleet.

Keijo Mannin ja maailman-
mestarin kohtaamiset olivat aina 
spektaakkeleja. Esimerkiksi Kalle 
Anttila –turnauksessa Seinäjoella 
odotettiin aina, että keskimatto 
tyhjeni, kun kamppailu oli tulossa.

Voi sanoa, että urheilumenes-
tyksen lisäksi herra oli saavuttanut 
kaiken sen, mistä keskinkertainen 
kotikutoinen somejulkkiksemme 
voi vain unelmoida. Oli kuuluisuut-
ta, mainetta ja mammonaa eli kaik-
ki ulkoiset menestyksen merkit.

Toki joskus sattui jotain ikä-
vääkin, kuten nyt vaikkapa kerran 
sänky lensi erään joensuulaisho-
tellin ikkunasta. Ilmeisesti patjan 
jousituksessa oli jotain vikaa.

■

Frankin Kuoleman jälkeen Nor-
bottens Kuriren –lehdessä oli 
haastateltu maailmanmestari To-
mas Johanssonia. Hän kertoi asioi-
ta, joista ei aikaisemmin juurikaan 
ollut kuultu.

Kun Tomas tuli maajoukkueku-
vioihin, hän isona miehenä tietys-
ti harjoitteli paljon Frankin kans-
sa. He ystävystyivät ja heistä tuli 

kisa- ja leiriolosuhteissa kämppik-
siä.

Referoin seuraavaksi vapaa-
muotoisesti Tompan kertomaa:

”Frank kävi usein Haaparannal-
la ja saattoi viipyä toista viikkoa-
kin. Kiertelimme Pohjois-Ruotsin 
kouluja ja treenisaleja pitämässä 
näytöksiä. Hän asui aina Olle Björ-
kenin (Haaparannan painin isä) 
luona. Aamupalalla hän sai aina 
Oboyta, joka oli hänen mielestään 
herkullista.”

On hauska kuvitella Tukholman 
yökerhojen kuningas hörppimässä 
aamukaakaota Ollen keittiössä pik-
kuisessa pohjoisen kaupungissa.

Seuraavassa Tomppa kertoo 
siitä, miksi Frank sai paikan ihmis-
ten sydämissä kaikista skandaa-
leista huolimatta:

”Usein olimme harjoitusten jäl-
keen tosi väsyneitä ja halusim-
me vain suihkuun. Jos paikalla oli 
pikkupoikia aloittelemassa omaa 
treeniään, Frankilla oli kuitenkin 
aina aikaa jutella heidän kanssaan. 
Hän jäi usein myös pelaamaan jal-
ka- tai koripalloa pienten faniensa 
kanssa.”

Tomas Johansson kiersi aika-
naan parikymmentä vuotta maa-
ilmaa aktiivina. Myös uransa jäl-
keen hän on ollut tavanomainen 
näky niin SM-kilpailujen kuin ar-
vokisojenkin katsomoissa. Hänel-
lä on varsin hyvä kuva siitä, mistä 
painipiireissä puhutaan.

Tompan mukaan kansainvä-
lisissä ympyröissä on kaksi hah-
moa aivan omassa luokassaan: 
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Kessin kertomus kun siirryin senioreihin, joten en 
koskaan paininut hänen kanssaan. 
Ja se on ihan hyvä juttu se.

Frank Andersson oli ja on edel-
leen painimaailman ainut rock-täh-
ti. Hänen kaltaistaan persoonaa 
värittämään lajiamme on odotet-
tu, mutta uutta ei ole ilmaantunut. 
Nykyään sitä paitsi somen avulla 
olisi miljoona kertaa helpompaa 
rakentaa näyttävä imago kuin vaik-
kapa 1970-luvulla.

Frank siunattiin haudan lepoon 
perjantaina 19.10. kotikaupungis-
saan Trollhättanissa. Alttarille ar-
kun alle oli levitetty molski, jossa 
oli kasvattajaseura Trollhättans 
AK:n logo. Kukkalaitteita oli kuin 
Don Corleonen hautajaisissa.

Kantamassa oli urheilusanka-
rin läheisten ohella muun muassa 
Tomas Johansson. Lepää rauhas-
sa suuri mestari.

■

Sitten on taas loppukevennyksen 
aika. Olin viime syksynä muutaman 
päivän auttamassa lankomiestäni 

Rukan rakennusprojektissa. Kun 
sunnuntaiaamuna lähdin jo en-
nen kuutta kotimatkalleni, minulta 
jäi takki majapaikkamme naulak-
koon.

Vaimoni veli asuu varsinaisesti 
Lahdessa. Pyysin häntä ottamaan 
takin mukaansa. Soitin Tapio La-
tulle ja kerroin ongelmasta. Yh-
dessä sovimme, että Timo veisi 
takin Lahden Ahkeran salille Arvi 
Savolaiselle.

Arvi oli lähdössä Haaparanta 
Cupiin painimaan ja sen jälkeen 
leirille ja kisoihin Ilmajoelle. Tä-
män pienen Kuusamo–Lahti–Haa-
paranta–Ilmajoki-kierroksen jäl-
keen sainkin takkini takaisin.

Mikä on tarinan opetus? Pai-
nikaveriin voi hädän hetkellä ai-
na luottaa. Jos minulla tulee mikä 
tahansa ongelma missä tahansa 
päin Suomea, mietin ensimmäise-
nä, ketäs painimiehiä täällä asuu-
kaan. Kuka voisi auttaa? Verkosto 
on mahtava.

Jussi ”Kessi” Ketonen

Frank Andersson voitti kultaa 
Göteborgin MM-kisoissa vuonna 1977. 

Sensaatiomaisesti hän selätti Romanian 
Dicun finaalissa puolinelsonista. 

Tällainen liike tällä tasolla oli nähty 
edellisen kerran 1930-luvulla.

Aleksander Karelin ja Frank An-
dersson.

Nuori Karelin oli maailman yli-
voimaisin urheilija omassa lajis-
saan ja saavutti moneen kertaan 
kaiken. Hänen saamansa huomio 
ei kuitenkaan yllä samalle tasolle 
ruotsalaisen kanssa. Saa olla eri 
mieltä. Tämä on vain minun mie-
lipiteeni.

Niiden, jotka tuntevat Frankin 
edesottamuksia vain painin jälkei-
seltä ajalta TV-julkkiksena, on tie-
tenkin vaikea hahmottaa miehen 
merkitystä lajillemme. Voi sanoa, 
että jos ei ole nähnyt ”livenä” her-
ran painia ja kuhinaa hänen ym-
pärillään, on vaikea asettaa asioita 
oikeisiin mittasuhteisiinsa.

Aivan elämänsä loppuvaiheissa 
Frank totesi, että hieman häntä 
harmittaa se, että hänestä kirjoi-
tettiin yleensä aika paljon muusta 
kuin urheiluun liittyvistä asioista.

”En tullut maailmanmestariksi 
istumalla kapakassa mimmit kai-
nalossa. Kyllä armoton harjoittelu 
oli se, joka teki minusta maailman 
parhaan.”

Minulle Frank oli suuri idoli. Tä-
hän vaikuttaa se, että hänen huip-
puvuosinaan olin otollisessa iässä. 
Se, että hän paini samassa sarjas-
sa kuin minä, on tietysti tärkeä yk-
sityiskohta. Hän oli jo lopettanut, 
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toukokuu
4 Uolevi Setälän muistopainit ja Tampere Female  
 Wrestling Tournament Tampere (Koovee)

11 VVV Cup, kr Vaasa (VVV)

11  Kultavieska Cup Ylivieska (ViVo)

17–19  Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun), kr Kuortane

18–19  KLL:n mesturuuskilpailut, kr Vantaa (YTK)

24–26 Training camp + arvokisoihin valmistava leiri, tytöt 
  Kuortane

kesäkuu 
3–9  JEM-kilpailut (20v) Pontevedra (ESP)

8 Veikko Rantanen -turnaus   Heinola (HI)

14 TUL - Kalev - Joud Helsinki

15  Finlandia Freestyle Cup  Järvenpää (JäVo)

15 TUL:n 100v juhlapainit Helsinki

17–23  KEM-kilpailut (17v) Faenza (ITA)

21–30  European Games Minsk (BLR)

28–30 U15 EM-kilpailut Krakova (POL)

heinäkuu 
24–28  Power Week -painileiri Helsinki (VV)

28 Raimo ”Sumo” Karlssonin muistopainit  Helsinki (VV)

29.7.–4.8. KMM-kilpailut (17v) Sofia (BUL)

elokuu
29.7.–4.8. KMM-kilpailut (17v) Sofia (BUL)

3 Särkänniemi Street Wrestling, katupainin SM –  
 ei vielä myönnetty Tampere (Koovee)

10 Rantapainin av. TUL:n mestaruuskilpailut Kärkölä (LaNo)

12–18  JMM-kilpailut (20v) Tallinna (EST)

17 Av. Rantapainin SM-kilpailut Jyväskylä (JyPÄ)

24 XXXVI Kalle Mäkisen painit - ei vielä myönnetty  
  Turku (TWM)

30.8.–1.9.  Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun), kr Kuortane

syyskuu 
30.8.–1.9. Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun), kr Kuortane

7 Lohi-painit – ei vielä myönnetty Kotka (PopI)

7 Tapsan painit – ei vielä myönnetty Muhos (MuVo)

14 Ikäkausikilpailut, vp – ei vielä myönnetty Vantaa (VaSa)

14–22 MM-kilpailut Astana (KAZ)

20–22 Tyttöjen maajoukkueleiri + haastajat Kuortane

21 Ikäkausikilpailut, vp – ei vielä myönnetty Järvenpää (JäVo)

28 Arjessa-turnaus – ei vielä myönnetty Ilmajoki (IK)

lokakuu
5  Finlandia Freestyle Cup – ei vielä myönnetty  
  Hyvinkää (HyPk)

8–13  VMM-kilpailut, kr+vp Tbilisi (GEO)

11–13  Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun) + haastajat, kr Kuortane

12 VUV:n ikäkausikilpailut, vp - ei vielä myönnetty 
  Kuusankoski (VUV)

26 KankU:n ikäkausipainit - ei vielä myönnetty  
  Kankaanpää (KankU)

26 Junior Kare, vp - ei vielä myönnetty Kouvola (KoPa)

28.10.–3.11. U23 MM-kilpailut Tatabanya (HUN)

VARATTU

amarillo Keittiöt
Joentaustantie 34 Myrkky 

0400 267 399
www.amarillokeittiot.com

UUDENMAAN
saneerauspalvelu

Kuusistontie 4
04420 Järvenpää
0400 400 978

Kuljetus ja maanrakennus

Salonen Oy
Ahertajankatu 1, 04400 Järvenpää

0400 481 249

SOURANMAA OY
Viilaajantie 3, Porvoo

puh. 0400 611 630
www.souranmaaoy.fi

Monitaitoinen ja luotettava 
kumppani rakentamisen tarpeisiin

Vanha yhdystie 6 A, 04430 Järvenpää

043 2111 402

JR-OSA OY
Peräläntie 32, 05450 Nukari

(09) 250 7605, 0400 662 783

Myrkyntie 264
64720 Perälä
050 520 5599

BOBCAT-URAKOINTI
JAAKKO MIKKILÄ

0400 791 647
TEUVA

jh-rengas
Pohjolantie 10-12
61800 Kauhajoki
(06) 2313 466

Punninportti 1
64350 Karijoki
0400 776 406

Tamsin Sähköpalvelu Oy
Alpontie 1, 64770 Äystö

050 3728 814

MTK
Joentaustantie 691, Teuva

0400 236 376

Automaalaamo P. Riskula
Krentaalintie 82, 64760 Peltola

050 3541 137

seipä-rakennus oy
Lehtokalliontie 5-9, 95970 Äkäslompolo

0400 204 958  seipa-rakennus@outlook.com

Tmi Nummelan Steelmetal
Pahanperäntie 129, 60450 Munakka
040 579 8834    www.steelmetal.fi

tammikuu 
6  Loppiaispainit Järvenpää (JäVo)

6 XXXI Loppiaispainit Vähäkyrö (VäVi & KyVo)

11–12  Herman Kare, kr Kouvola (KoPa)

12 98. Valopainit Mänttä-Vilppula (MäVa)

12  Oulun kv. ikäkausikilpailut, kr Oulu (OP)

13–18 Yläkoululeiri Kuortane

19  OP-painit Laihia (LaihLu)

19 Suomen ja Viron yhteiset juniorien SM-kilpailut, vp 
  Keila, Viro

26–27 Av. Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Hämeen alueleiri, kr  
 Hyvinkää (HyPk)

26 Av. Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Hämeen  
 aluemestaruuskilpailut, kr Hyvinkää (HyPk)

26 Av. Itä-Suomen aluemestaruuskilpailut, kr Lahti (LA)

26 Mannin matsit ja Länsi-Suomen aluemestaruuskilpailut 
  Peräseinäjoki (PeTo)

helmikuu 
1–3 Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu kamppailulajeissa  
 -seminaari Pajulahden Urheiluopisto

1–3 Tyttöjen maajoukkueleiri + haastajat Kuortane

2  Kv. Taisto Kangasniemen XXI muistopainit & TUL:n  
 alle 17v. mestaruuskilpailut Tampere (TaPs)

9 SM-kilpailut, kr Helsinki (Haka)

9 Kv. Raimo ja Esko Taskisen muistopainit sekä  
 Pohjois-Suomen aluemestaruuskilpailut, kr Kemi (KI)

15–17 Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun kr) Kuortane

23  OP-painit Kotka (PopI)

23  Myhi-turnaus  Ilmajoki (IK)

maaliskuu
2   Ikäkausikilpailut  Aura (AuPs)

2 Keski-Suomen OP-painit  Vaajakoski (VaaKu)

4–10  U23 EM-kilpailut Novi Sad (SRB)

8–10  Tyttöjen maajoukkueleiri + haastajat Kuortane

9 TaVo:n ikäkausikilpailut  Tampere (TaVo)

10 Yläkoululeiri Kuortane

16 Alavus-painit Alavus (AU)

23 Juniorien SM, kr Seinäjoki (SPM)

23 Hyvinkää Open ikäkausipainit, kr  Hyvinkää (HyPk)

30 Eero Tapio-turnaus  Haukipudas (HaHe)

huhtikuu 
5–7 Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun) + haastajat Kuortane

6 Ikäkausikilpailut, kr Vantaa (VaSa)

8–14  EM-kilpailut Bukarest (ROM)

13 Kadettien SM, kr Kokkola (KäTa)

14 Kokkolan kansalliset junioripainit  Kokkola (KäTa)

19 Tyttöjen maajoukkueleiri Kuortane

20 XXVII Ollin painit Kuusankoski (Pilke)

27 Kajaanin Juntan junnupainit, kr  Kajaani (KaJu)

27 SM-kilpailut, vp Järvenpää (JäVo)
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marraskuu 
28.10.–3.11. U23 MM-kilpailut Tatabanya (HUN)

9 HWJ 10-vuotta juhlapainit kr, tytöt vp – ei vielä  
 myönnetty Jyväskylä (HWJ)

9 Tampere Cup, vp - ei vielä myönnetty  
  Tampere (Koovee, TaPs ja TaVo)

15–17 Tyttöjen maajoiukkueleiri Kuortane

16.  Pertsan painit - ei vielä myönnetty Sodankylä (LapinV)

16  VVV Cup, vp - ei vielä myönnetty Vaasa (VVV)

22–24 Nuorten maajoukkueleiri (kad-jun), kr Kuortane

22–24  Helsinki Open - ei vielä myönnetty Helsinki (HPM)

30 Joulumaapainit - ei vielä myönnetty Rovaniemi (LaLu)

joulukuu 
7  Arvo Haavisto -turnaus - ei vielä myönnetty Ilmajoki (IK)

7 U17 (kadetit) vapaapainin SM-kilpailut Hyvinkää (HyPk)

13 KLL-mestaruuskilpailut, vp Tampere (Koovee)

27–29  Tyttöjen maajoukkueleiri + haastajat Kuortane

VARATTU

amarillo Keittiöt
Joentaustantie 34 Myrkky 

0400 267 399
www.amarillokeittiot.com

UUDENMAAN
saneerauspalvelu

Kuusistontie 4
04420 Järvenpää
0400 400 978

Kuljetus ja maanrakennus

Salonen Oy
Ahertajankatu 1, 04400 Järvenpää

0400 481 249

SOURANMAA OY
Viilaajantie 3, Porvoo

puh. 0400 611 630
www.souranmaaoy.fi

Monitaitoinen ja luotettava 
kumppani rakentamisen tarpeisiin

Vanha yhdystie 6 A, 04430 Järvenpää

043 2111 402

JR-OSA OY
Peräläntie 32, 05450 Nukari

(09) 250 7605, 0400 662 783

Myrkyntie 264
64720 Perälä
050 520 5599

BOBCAT-URAKOINTI
JAAKKO MIKKILÄ

0400 791 647
TEUVA

jh-rengas
Pohjolantie 10-12
61800 Kauhajoki
(06) 2313 466

Punninportti 1
64350 Karijoki
0400 776 406

Tamsin Sähköpalvelu Oy
Alpontie 1, 64770 Äystö

050 3728 814

MTK
Joentaustantie 691, Teuva

0400 236 376

Automaalaamo P. Riskula
Krentaalintie 82, 64760 Peltola

050 3541 137

seipä-rakennus oy
Lehtokalliontie 5-9, 95970 Äkäslompolo

0400 204 958  seipa-rakennus@outlook.com

Tmi Nummelan Steelmetal
Pahanperäntie 129, 60450 Munakka
040 579 8834    www.steelmetal.fi
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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.

Teemme kuin omaamme


