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IItsenäisen Suomen  
100-vuotisjuhlatapahtuma 

ja painin suurtapahtuma Suomessa – juniorien MM-kisat elokuun alussa

Tässä numerossaPUHEENJOHTAJALTA

Jukka Rauhala 
Puheenjohtaja, Suomen Painiliitto

Alle 20-vuotiaat painijat kokoontuvat  
1.–6.8. Tampereen Pirkkahalliin kisaa-
maan junioreiden maailmanmestaruuk-
sista kaikissa kolmessa painin olympia-
lajissa.

Kisoihin osallistuvien maiden luku-
määrällä mitattuna kisat ovat luultavasti 
suurin urheilun kansanvälinen arvokisa-
tapahtuma Suomessa 2017 – juhlistaen 
näin samalla myös 100-vuotista itsenäi-
syyttä juhlivaa Suomea virallisena juhla-
vuoden tapahtumana.

MM-kisat ovat myös osanottajamää-
rältään suurin Suomessa painittu arvoki-
satapahtuma, kun arvokisatapahtumien 
joukkoon lasketaan aikuisten, juniorien 
eli alle 20-vuotisten ja kadettien eli alle 
17-vuotisten sekä veteraanien MM- ja 
EM-kisat.

Tapahtuma on myös vuoden 2017 
toiseksi suurin painin arvokisatapahtu-
ma maailmassa heti elokuun lopussa Pa-
riisissa pidettävien aikuisten MM-kisojen 
jälkeen.

Tähän mennessä ilmoittautuneita 
joukkueita ovat muun muassa Pohjois-Ko-
rea, Bangladesh, Sierra Leone – eksootti-
simmasta päästä liikkeelle lähtien. Painin 
suurvallat eli Venäjä, USA, Iran, Japani ja 
A er ai an ovat mukana täysillä joukku-
eilla nopeasti kansainvälisessä kilpailussa 
vahvistuneiden Kiinan ja Intian lisäksi. 

Tampereella painitaan kaikissa kol-
messa olympialajissa eli miesten vapaa-
painissa, naisten vapaapainissa sekä 
miesten krekossa – tässä järjestyksessä 
kaksi päivää ja 8 painoluokkaa kussakin 
lajissa. Tiistaina ja keskiviikkona paini-
taan vapaata, torstaina ja perjantaina 
molskilla kisaavat tytöt ja kilpailut hui-
pentuvat viikonloppuna vääntöön kreik-
kalais-roomalaisen eli krekon mitaleista.  

Tampereelle matkustaa joukkueet siis 

yli 60 maasta – yhteensä yli 600 painijaa 
ja reilusti yli 1000 ulkomaista joukkueen 
jäsentä valmentajat ja huoltajat sekä ki-
sojen tuomaristo mukaan laskien.

Katsojia Tampere kerää kotijoukkojen 
lisäksi erityisesti Pohjoismaista, Baltian 
maista, Saksasta ja Venäjältä.

Suomalainen painija ei ole koskaan 
voittanut alle 20-vuotisten maailman-
mestaruutta. Tästä huolimatta vähintään 
yksi mitali Tampereelta on realistinen 
tavoite – krekossa Jarkko Ala-Huikun 
ja Juha Lappalaisen sekä vapaapainin 
osalta Niko Kettusen ja Ahto Raskan 
yhdessä lukuisten seuravalmentajien 
kanssa valmentamalta joukkueelta.

 Kisojen järjestelyistä vastaa Painilii-
ton lisäksi Tampereen kaupunki ja kaik-
ki kolme tamperelaista painiseuraa eli 
Koovee, Tampereen Painiseura ja Tam-
pereen Voimailijat. 

Ilman Tampereen kaupungin vahvaa 
tukea ja Tampereen alueen painiseu-
rojen rekrytoimien vapaaehtoisten pa-
nosta kisojen järjestäminen ei olisi mah-
dollista. Kisoja järjestelyitä tukee myös 
Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä pai-
nin Yhteistyökumppanit.

 Tästä suurkiitokset Tampereen kau-
pungille, Tampereen alueen painiseu-
rojen puuhamiehille ja -naisille sekä 
Opetus- ja kultuuriministeriölle ja yhteis-
työkumppaneille.

 Tampereella nähdään elokuun alus-
sa varmasti vauhdikkaat ja hyvin järjes-
tetyt kisat – ytimessään suomalaisten 
nuorten urheilijoiden vahvat otteet ja 
vauhdikkaat matsit molskilla.  

 
Tampereella nähdään !
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Teksti ari äkinen Kuvat Lidl ja Mari Mäkinen
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Saksan Muhammed Severinistä, Bulgarian Kiril Milo-
vista ja Ukrainan Mykola Krysovinista. 

Kisojen kulkuun varsin tyytyväinen Kuosmanen 
kertoo, että valmistautuminen sujui erittäin hyvin. 
Reilu vuosi sitten tehdyn nielurisaleikkauksen jälkeen 
terveys on sallinut täysipainoisen harjoittelun.

–  Sain toteutettua haluamani harjoitukset ja eri-
tyisen monta hyvää ulkomaan leiriä. Kunto oli hyvä 
koko alkukauden. Lähinnä jännitti se, pysyykö kun-
to yllä kisoihin asti. Painonpudotukset, viimeistely ja 
herkistelyt onnistuivat hyvin.

Luotto omaan tekemiseen toi 
EM-hopean

Elias Kuosmanen on tehnyt lujasti töitä niin 
fyysisen kuin henkisen kunnon eteen. Oikea 
vireystila oli yksi ratkaisevista osa-alueista. 

21-vuotias Helsingin Hakan Elias Kuosma-
nen voitti hopeaa alle 23-vuotiaiden 
EM-kisoissa Unkarin Szombathelyssa. 

Kreikkalais-roomalaisen painin 98-kiloisten loppu-
ottelussa hän kärsi 3–1 tappion Azerbaidzanin Ork-
han Nuriyeville. Sitä ennen vahva pystypaini toi voitot 

Kuosmasen tähtäin on 
elokuisissa MM-paineissa, 
jotka käydään Pariisissa. 
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”En jännittänyt” 
Fyysisien harjoittelun ohella tärkeä osa-alue on ollut 
mentaalivalmennus. Yhteistyö henkisen valmentajan 
kanssa on tuonut runsaasti varmuutta omaan teke-
miseen. 

– Näissä kisoissa sain päälle juuri oikean vireysti-
lan. Etenin tilanne, erä ja ottelu kerrallaan. En ollut 
liian aktiivinen, mutta en my skään liian egmaatti-
nen. Aistit toimivat koko ajan ja koin, että sain tilan 
haltuun. Tunsin, että kuuluin matolle; tämä on mun 
halli ja mun kisat. En jännittänyt oikeastaan lainkaan. 
Vaikka tiesin, että kisa on iso ja tärkeä, onnistuin py-
symään hetkessä, Kuosmanen kuvailee. 

Ensimmäisestä ottelusta lähtien hän tunsi, että tä-
nään mennään pitkälle. 

– Siinä ehkä tein pienen virheen. Liian hyvä olo teki 
sen, että toisen ottelun alku oli katastro  ja jäin 9–  
häviölle. Onneksi sain kasattua itseni toiseen erään 
ja voitin ottelun lopulta 11–8. 

Kolmannen ottelun jälkeen meni hetki palautua. 
Kuosmanen kertoo olleensa todella 
uupunut.

– Voin suorastaan pahoin, enkä 
jaksanut edes iloita voitosta. Silmä-
kulma tikattiin maton reunalla ilman 
puudutusta.

Raivoa erätauolla
Viiden tunnin tauko ehti palauttaa voimat, ja olo oli 

naaliin valmistautuessa  jopa yllättävän hyvä. 
– Finaalissa kaveri kuitenkin jäädytti minut täysin, 

ja ehkä siinä tuli pari hieman kyseenalaista tilannet-
takin. Tunsin kyllä, että vastustaja oli niskan päällä. 
Ottelun jälkeen olin pettynyt, mutta nyt jälkikäteen 
olen osannut nauttia huikeasta mitali iliksestä.

Päällimmäisenä mielessä ovat onnistumiset, ku-
ten toisen ottelun nousu isosta tappioasemasta voit-
toon. 

Haluan painiuralla 
nostaa rutiinitasoni koko 

sarjan parhaimmaksi.

–  Olin aivan raivona mennessäni erätauolle. Huu-
sin pää punaisena valmentaja Juha Lappalaiselle, et-
tä mitä hittoa juuri tapahtui. Juha sai minut hyvin rau-
hoiteltua, ja lähdin puhtaalta pöydältä toiseen erään. 

Sen paininkin hemmetin hyvin.
Menestyksen takana on kova työ. 

Kuosmanen nostaa esiin asioita, joi-
den ansiosta hän on nyt sarjassaan 
Euroopan toiseksi paras alle 23-vuo-
tias painija.

– Hyvä kunto, vahva painiasento, käsipaini ja hyvät 
horjutukset olivat avain mitaliin. Myös henkisesti ja 
taktisesti onnistuin hyvin naalia lukuun ottamatta. 

Tällä hetkellä Kuosmanen suorittaa asevelvolli-
suuttaan Santahaminassa urheilukoulussa. Hän toi-
voo pääsevänä edustamaan Pariisin MM-kisoihin, 
jotka mielessä hän suuntaa useammalle ulkomaan 
leirille. Tavoitteena painissa on muutakin kuin arvo-
kisamitalit. 

– Haluan painiuralla nostaa rutiinitasoni koko sar-
jan parhaimmaksi.  

Arki kuluu nyt 
armeijan harmaissa 

urheilukoulussa. 

Elias Kuosmanen sai tänä vuonna 
tärkeän tukijan, kun hän pääsi 

osaksi Lidl All Stars -tiimiä.

Elias Kuosmanen (kesk.) 
katsoo harjoituksissa ku-

vattua videota yhdessä val-
mentajansa Sauli Heinosen 

ja harjoituskaveri 
Antti Mäkisen kanssa. 



6

Teksti ari äkinen Kuvat Martin Gabor ja Petra Olli

Ensimmäisen ottelun
 tappiosta nousu 

EM-prossille 
Henri Seleniuksen niskalenkki puree yhä. Se 
ratkaisi myös yhden EM-ottelun Unkarissa.

Järvenpään Voimailijoita 
edustava Henri Selenius 
voitti 23-vuotiaiden EM- 

kilpailuissa pronssia vapaapai-
nin 74 kilon sarjassa. Prons-
siottelussa kukistui Bulgarian 
Engin Ismail pistein 3–3. Tasa-

pisteisiin päättynyt ottelu kääntyi 
Seleniuksen voitoksi, sillä suomalainen 

teki viimeisen kahden pisteen arvoisen suo-
rituksen. 

Ensimmäisessä ottelussaan järvenpääläinen hävi-
si Georgian Avtandil Kentchadzelle pistein 7–13. Kos-
ka georgialainen meni naalin, aukesi eleniukselle 
paikka keräilyihin. Siellä Turkin Nuri Temur sai tuntea 
Seleniuksen niskalenkin nahoissaan, ja ottelu päättyi 
selätykseen. 

– Valmistautuminen kisoihin meni hyvin. Se teh-
tiin Venäjällä Ulan Udessa kahden viikon leirillä. Pai-
nonvedot menivät aivan nappiin. Olotila oli koko ajan 
hyvä, vaikka jouduinkin vetämään lähes kymmenen 
kiloa. Henkisesti valmistauduin ottamalla rennosti, 
enkä kasannut itselleni turhia paineita.  

Loppuelämän muisto
Häviönsä jälkeen Selenius seurasi silmä kovana en-
simmäisen vastustajan otteita. Siinä vaiheessa, kun 

Henri Selenius 
toteaa, että EM-

pronssiottelun  
voiton hetki 
jää mieleeni 

loppuelämäksi.  



Menen matolle 
aina nauttimaan, 

ja sitä kautta saan 
parhaan tuloksen.

Niskalenkki 
on tehokas 
perusliike. 
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georgialaisen naalipaikka 
varmistui, Selenius uskoi, 
että myös oma mitali on 
mahdollinen.

– Paininhan parhaiten 
juuri georgialaista vastaan, 
hän perustelee.

Vaikka kyseessä oli oman uran kovin kilpailu, ei Se-
lenius tuntenut sen suurempaa jännitystä kuin muul-
loinkaan.

– Menen matolle aina nauttimaan, ja sitä kaut-
ta saan parhaan tuloksen. Minulla oli koko päivän 
loisto ilis ja etenkin pronssiottelun aikana. Tuon ot-
telun voitto viimeisillä sekunneilla oli mahtava tunne 
ja se jää mieleeni loppuelämäksi.  

Voiton avaintekijöiksi Selenius itse arvelee sen, et-
tä sekä fyysinen kunto että henkinen kantti olivat mo-
lemmat huipputasolla.

– Tappio georgille jäi kuitenkin 
hampaankoloon, ja alle 23-vuoti-
aiden MM-kisoissa marraskuussa 
aion hakea revanssia, vapaapainija 
puhkuu. 

Niskalenkki yllättää yhä 
Kesällä Selenius leireilee muun muassa Puolassa ja 
Georgiassa. Hän myös kilpailee ahkerasti kesän ja 
syksyn aikana. Ehdottomaksi pitkän ajan tavoitteeksi 
hän nimeää Tokion olympialaiset. 

Selenius paini pitkään sekä kreikkalais-roomalais-
ta että vapaapainia. Lopullisen valinnan vapaapainiin 
siirtymisestä hän teki kuutisen vuotta sitten. 

– Vapaapaini on mielestäni monipuolisempaa, ja 
olen aina menestynyt siinä paremmin, Selenius pe-
rustelee päätöstään. 

Hän uskoo, että etenkin kreikkalais-roomalaisen 
painin parissa hankittu vahva käsipaini on ollut hä-
nelle iso etu vapaassa. 

– Moni vapaapainija on tosi huono käsipainissa.
Seleniuksen tavaramerkki on yhä niskalenkki, joka 

lävähtää nopeasti ja yllättäen.  
–  Ei siinä oikeastaan ole mitään sen kummempaa 

salaisuutta. Se tulee selkärangasta silloin, kun sitä 
tarvitsee. Se on tehokas perusliike, jota moni ei odo-
ta matseissa. Ja vaikka odottaakin, niin oikeassa pai-
kassa sen vain lähtee, ja siitä saa vastustajan lähes 
aina selälleen.  

Mitalistin 
on helppo 
pullistella
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Teksti: Mari Mäkinen

Hallittu  
jännitys on 
VOIMAVARA
Urheilupsykologi Matti Jaakkolalla Innergame 

Oy:stä on vuosien kokemus psyykkisestä val-
mennuksesta. Hän tietää, että fyysisesti huip-

puunsa viritetty urheilija ei välttämättä saa itsestään 
parasta irti, jos psyykkinen puoli laahaa perässä. Suu-
rin yksittäinen henkinen tekijä parhaan suorituksen 
tiellä on kilpailujännitys. 

– Jännitys ei kuitenkaan ole vihollinen, Jaakkola 
muistuttaa. 

Parhaassa tapauksessa jännitys puskee urheilijan 
huippusuoritukseen. Yhtä lailla sen vaikutus voi olla 
päinvastainen, jolloin jännitys vie suorituksesta par-
haan terän ja urheilija alisuoriutuu.  

– Urheilijan on löydettävä oma optimaalinen ja yk-
silöllinen taso eli se jännityksen määrä, jossa hän on 
parhaimmillaan kilpailusuorituksessa, Jaakkola pai-
nottaa. 

Se tarkoittaa, että omia tunnetiloja pitää pystyä 
tarkkailemaan. Ihmiset sietävät jännitystä hyvin eri 
tavoin.  Kun oppii, mikä jännityksen määrä on itselle 
liikaa, voi käyttöön ottaa keinot sen vähentämiseksi. 
Toiselle se voi olla rauhoittavan musiikin kuuntelua, 
toiselle yksin tai ammattilaisen avustamana tehtyjä 
rentoutumisharjoituksia.

– Rentoutumisharjoitukset ovat kuitenkin taito sii-
nä missä vaikkapa niskalenkkiheittokin. Niitä on työs-
tettävä ahkerasti, jotta ne toimivat myös käytännös-
sä, Jaakkola muistuttaa. 

Jaakkola toteaa, että kamppailu-urheilussa oman 
lisäjännityksen kilpailutilanteeseen tuo lajin luonne. 

Painiottelussa häviö on varsin totaalinen, ja siihen 
liittyy usein häpeän ja nöyryytyksen elementtejä. Li-
säksi mukana on vahingoittumisen riski. 

– Yksilöurheilija on tappion hetkellä yksin, kun 
joukkueurheilija häviää yhdessä muun joukkueen 
kanssa. alliautoilijaa tai gol aria ei kukaan näe hä-
viön hetkellä ketareet ojossa alistettuna toisen tiuk-
kaan otteeseen, Jaakkola muistuttaa.  

Psyykkisen valmennuksen ja valmentautumisen 
kulmakiviksi jokaisen urheilijan kohdalla Jaakkola ni-
meää kolme perusasia. Ne ovat valmistautuminen, 
tavoitteiden asettaminen ja suorituksen analysointi. 

– Hyvä valmistautuminen vähentää jännityksen ai-
heuttamaa stressiä. Näin tekee myös tarkka suunni-
telma omasta tekemisestä. Kun ajatukset suuntaa sii-
hen, mitä urheilusuorituksen aikana pyrkii tekemään, 
vie se ajatuksia pois jännittämisestä. Tätä voi toteut-
taa muun muassa mielikuvaharjoitteiden avulla. 

Suorituksen jälkeinen analysointi auttaa seuraa-
valla kerralla ymmärtämään entistä paremmin omaa 
tekemistä ja valmistaa näin tulevaan. 

– Kun nämä kolmea asiaa ovat hallinnassa, ollaan 
jo pitkällä, Jaakkola painottaa.  

Matti Jaakkola painottaa, 
että jännityksen hallinta 

on hyvin yksilöllistä. 

Erätauon kannustus ja tuki voi kääntää 
ottelun suunnan. Ylä-Tikkurilan Kipinän 
painija Daniel Raitala kuuntelee korva 
tarkkana valmentaja Kosti Kerven ohjeita. 

Jännitys ei ole vihollinen, 
mutta liiallinen jännityksen 

aiheuttama stressi voi 
aiheuttaa alisuorittamista. 

Psyykkinen valmennus antaa 
eväitä jännityksen käsittelyyn. 

KIINTEISTÖHUOLTO 
KOLMONEN
puh. 050 386 6937

Kustaa III:n polku 7 as 15
65380 Vaasa

www.kiinteistohuoltokolmonen.fi

KULJETUSLIIKE

ESKO 
KIVINIEMI
polttoaineen kuljetus ja myynti•	
soran ja ruokamullan ajo sekä myynti•	

Pekkisentie 2 
62100 Lapua

050 552 5492
433 2227

Kuljetusliike 
Pertti Tervo Oy
Lintuojantie 36, 99600 Sodankylä

Puh. 0400 692 099

Maanrakennus 
Kärkkäinen Oy

Pirintie 8
29200 Harjavalta

p. 0400 322 577

PEEJOEN AUTO- JA
KONEHUOLTO OY
Täyden palvelun 

monimerkkikorjaamo

Rautakatu 2
61100 Peräseinäjoki

040 5593 108

MAANRAKENNUSTYÖT

JORMA 
HIETALA KY

Puh. 0400 163 147 
Kirkonkyläntie 28 

Ylistaro

Jari Alatalo Isännöitsijä, IAT 044 5155 908

Hämeen Rahtipalvelu Oy
Näätäkuja 2, 16900 Lammi

0400 308 941

Salaojapalvelu
Savola Oy

Juurikoskenkatu 1, 84100 YLIVIESKA

Puh. 050 5280 099

Kuljetusliike Mehtälä Oy
Töllinperäntie 10, 84100 Ylivieska

Puh. 0400 905354
Oy Markus 

Karlsson Ab
Kiinteistöhuolto

Porvoonkatu 30, 07900 Loviisa
Puh. 040 5377 190

päivystys 0400 108 682

Maanrakennus 
Lahtinen Kari f:ma

Påvalsbyvägen 55
07945 Kuggom

p. 0400 713 512
www.karilahtinen.fi

TAKSI MÄKELÄ
Roimalantie 4, 63300 Alavus

0400 661 675

JANATRANS OY
Viralantie 232, 14240 Janakkala

0400 737 233

MATTI TAMSI OY   0400 695 570
Komulantie 74, 64770 Äystö

METSÄ JA SÄHKÖ
Revonkatu 1

86300 Oulainen

SÄHKÖ- JA TELESUUNNITELU
JA ASENNUKSET

Esko Mäkelä 040 700 9421
metsa.sahko@kotinet. com

METSÄPUOLI
Asko Mäkelä 050 306 2480



KIINTEISTÖHUOLTO 
KOLMONEN
puh. 050 386 6937

Kustaa III:n polku 7 as 15
65380 Vaasa

www.kiinteistohuoltokolmonen.fi

KULJETUSLIIKE

ESKO 
KIVINIEMI
polttoaineen kuljetus ja myynti•	
soran ja ruokamullan ajo sekä myynti•	

Pekkisentie 2 
62100 Lapua

050 552 5492
433 2227

Kuljetusliike 
Pertti Tervo Oy
Lintuojantie 36, 99600 Sodankylä

Puh. 0400 692 099

Maanrakennus 
Kärkkäinen Oy

Pirintie 8
29200 Harjavalta

p. 0400 322 577

PEEJOEN AUTO- JA
KONEHUOLTO OY
Täyden palvelun 

monimerkkikorjaamo

Rautakatu 2
61100 Peräseinäjoki

040 5593 108

MAANRAKENNUSTYÖT

JORMA 
HIETALA KY

Puh. 0400 163 147 
Kirkonkyläntie 28 

Ylistaro

Jari Alatalo Isännöitsijä, IAT 044 5155 908

Hämeen Rahtipalvelu Oy
Näätäkuja 2, 16900 Lammi

0400 308 941

Salaojapalvelu
Savola Oy

Juurikoskenkatu 1, 84100 YLIVIESKA

Puh. 050 5280 099

Kuljetusliike Mehtälä Oy
Töllinperäntie 10, 84100 Ylivieska

Puh. 0400 905354
Oy Markus 

Karlsson Ab
Kiinteistöhuolto

Porvoonkatu 30, 07900 Loviisa
Puh. 040 5377 190

päivystys 0400 108 682

Maanrakennus 
Lahtinen Kari f:ma

Påvalsbyvägen 55
07945 Kuggom

p. 0400 713 512
www.karilahtinen.fi

TAKSI MÄKELÄ
Roimalantie 4, 63300 Alavus

0400 661 675

JANATRANS OY
Viralantie 232, 14240 Janakkala

0400 737 233

MATTI TAMSI OY   0400 695 570
Komulantie 74, 64770 Äystö

METSÄ JA SÄHKÖ
Revonkatu 1

86300 Oulainen

SÄHKÖ- JA TELESUUNNITELU
JA ASENNUKSET

Esko Mäkelä 040 700 9421
metsa.sahko@kotinet. com

METSÄPUOLI
Asko Mäkelä 050 306 2480



10

Häjy gladiaattori

Teksti ari äkinen Kuvat Juhamatti Vahdersalo ja Mari Mäkinen

Se soitto yllätti. Kun Gladi-
aattorit-ohjelmaa tuottava 
Aitomedia otti Rami Hieta-

niemeen yhteyttä ja pyysi miestä 
gladiaattoriksi, piti hetki miettiä. 
Sopivatko kuvaukset omaan har-
joitusohjelmaan? Mitä sanoo val-
mennustiimi? Pohdinnan jälkeen 
Hietaniemi päätti heittäytyä mu-
kaan.

– Kuvaukset sopivat ajallisesti 
omaan kalenteriin, ja onhan oh-
jelma taatusti hyvää markkinointia 
itselle ja painille lajina, Hietaniemi 
toteaa.

Kuvaukset ovat nyt takana, 
mutta niiden sisältöä voi ava-
ta vain hieman. Syyskuussa al-
kava ohjelma oli huippusuosittu 
90-luvulla, ja samaa odotetaan 
tästä tuoreimmasta kaudesta. 

Gladiaattoreina nähdään jouk-
ko julkisuudesta tuttuja viihde- ja 
urheilumaailman tähtiä. Hietanie-
men rinnalla kilpailijoita kiusaavat 
muun  muassa  ex-vapaaotteli-
ja  Jere Tiihonen, voimanostossa 
yli 1000 kilon yhteistuloksen kir-
jauttanut  Juha ”Bullin veli” Men-
tula, Suomen lihaksikkaimmaksi 
naiseksi tituleerattu  Minna Paju-
lahti, ex-kiekkoleijona ja MM-mi-
talisti  Hannes Hyvönen, nyrkkei-
lyn supertähti  Amin Asikainen, 
triathloniin hurahtanut  Martina 
Aitolehti, kehonrakennuksen ja 
voimanoston -mitalisti  Suski 
Mantila, palomies ja tness-am-
mattilainen  Vertti Harjuniemi, 
miekkailun ja ross tin taitaja Ter-
hi Lumme ja kilpa-aerobicin mo-
ninkertainen arvokisamitalisti Rita 

Niemi-Manninen.
– Meillä oli tiukka porukka ka-

sassa. Henki oli kuvauksissa hyvä. 
Pidimme hauskaa yhdessä, mutta 
samalla annoimme kisaajille kun-
nolla kyytiä, Hietaniemi paljastaa. 

Kaikkea muuta kuin  
kiltti ja lempeä
Häjy on nimensä mukaisesti kaik-
kea muuta kuin kiltti ja lempeä.

– Siviili-Ramissa ja Häjyssä on 
paljon samaa. Olen luonteeltani 
rauhallinen ja tyyni, mutta kun mi-
nut suututtaa, olen kyllä aika häjy.

Ohjelmassa pullistelu on sallit-
tua – ja jopa suotavaa. Siihen iloon 
tarttuu hanakasti myös Häjy. Kun 
painikilpailussa pullistelun sijaan 
keskitytään vain omaan suorituk-
seen, toimii gladiaattori toisin.

Rami Hietaniemi ei 
anna armoa kisaajille. 

Rauhallinen ja 
tyyni gladiaattori 

on ärsytettynä 
pelottava ilmestys
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– Häjy pelottelee vastustajiaan 
ja pyrkii jo ennen kilpailutilannetta 
ottamaan henkisen yliotteen. Tap-
piota Häjy ei hevin tunnusta, jos 
nyt semmoinen ihme edes sattui-
si käymään, Hietaniemi naureske-
lee.

Hietaniemi uskoo, että moni kil-
pailija yllättyi Häjyn otteeseen jou-
tuessaan. Arvaamaton, räjähtävä 
sekä nopea ja äärimmäisen vahva 
Häjy ei tunne sanaa armo.

– Se, joka ei ole tottunut fyysi-
seen käsittelyyn, huomaa kyllä, 
mihin tuli lähdettyä. Olen itse tot-
tunut 15 vuoden ajan olemaan 
tiukassa lähikontaktissa vastusta-
jan kanssa. Se ei ole aina herkkua, 
ja sen saavat kilpailijatkin tuntea 
nahoissaan. 

Yllättääkö vikkelä rotta?
Mutta millainen kilpailija sitten voi-
si yllättää Häjyn? Vastausta Hieta-
niemi pohtii tovin.

– Kai se sitten sellainen pieni 
ja ilkeä rotta olisi. Jos niitä ei saa 

Se, joka ei ole tottunut 
fyysiseen käsittelyyn, 
huomaa kyllä, mihin 

tuli lähdettyä.

kiinni, niin se voi tehdä tilanteesta 
hieman vaikeamman. 

Vaikka arvokisamitaleista ei 
ohjelmassa taistellakaan, 
laittaa Häjy kaiken peliin.

– Minulla on kova kil-
pailuvietti, ja se puskee 
kyllä tekemään aina täy-
sillä, Hietaniemi vakuut-
taa.

Viikon kestäneiden ku-
vausten jälkeen paluu nor-
maaliin arkeen alkoi heti. Liet-
tuassa on juuri nyt meneillään 
viikon leiri, jonka jälkeen leireily 
jatkuu Ilmajoella, Valko-Venäjäl-
lä ja Puolassa. Päätähtäin on nyt 
MM-kilpailuissa, jotka käydään 
elokuussa Pariisissa. Terveenä 
harjoittelemaan päässyt Hietanie-
mi katsoo luottavaisena tulevaan.

– Vuosi kerrallaan mennään, 
mutta myönnän, että ajatukset 
karkaavat ajoittain vuoden 2020 
Tokion olympialaisiin. 

Gladiaattorit-ohjelman kuvauk-
sista tarttui mukaan myös aimo 
annos oivalluksia. 

– Kun keskustelee eri alojen am-
mattilaisten kanssa, saa siitä hyviä 
eväitä omaankin lajiin. Mielestäni 
ravintotietoudessa ja henkisessä 
valmennuksessa on painissa 
vielä paljon työstettävää. 
Etenkin junioreille henki-
nen valmennus on vähäis-
tä. Sen merkitys on kuitenkin iso, 
kun fyysiset taidot ovat lähellä to-
siaan, Hietaniemi pohdiskelee.  
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Koko perheen 
intohimo

Teksti ja kuvat Mari Mäkinen Perkiön perheessä 
ensimmäinen painija oli äiti. 

Sittemmin laji on imaissut 
mukaansa koko perheen.
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Ilona Köckritz-Perkiölle paini oli osa elämää jo ennen 
lapsia. Lasten tultua harrastusikään, paini otti jäl-
leen naisesta – ja koko perheestä – vahvan otteen.  
Ennen painin löytymistä Ilonan laji oli judo. Sisko 

aloitti ensin painin, jonka pariin hän houkutteli myös 
Ilonan.

– Jäin koukkuun heti ensimmäisestä treenikerrasta 
ja aloin harjoitella Helsingin Paini-Miehissä Rantalan 
Hannun hoivissa, Ilona muistelee. 

Harjoittelu tuotti tulosta. Vuosina 2000 ja 2002 hän 
nappasi SM-kultaa sarjoissa 62 ja 63 kg. Päätös lopet-
tamisesta syntyi, kun mittariin tuli ikää 30 vuotta ja 
vuosi ulkomailla odotti. 

– Silloin ajattelin, että tässä iässä ei enää pyllistellä 
julkisesti trikoissa, Ilona nauraa. 

Vanhemmat kuskeina ja valmentajina
Lopettamispäätös piti, vaikka se oli vaikea. 

– Minulla on tosi kova kilpailuvietti ja kaipasin kisaa-
mista ja molskilla vääntämistä kovasti. 

Reilu seitsemän vuotta sitten Ilona vei 4-vuotiaan 
Pauli-pojan judoharjoituksiin. Judokipinä ei yrityksistä 
ja kannustuksesta huolimatta syttynyt. Noin vuotta 
myöhemmin poika vietiin Helsingin Hakan painihar-
joituksiin, ja sillä tiellä ollaan yhä. Nyt 11-vuotiaan 
pojan paini-innostus on vuosien kuluessa vain kas-
vanut, ja rinnalla ollut jalkapallo sai väistyä painin 
tieltä alkuvuodesta. 8-vuotiaan pikkuveljen Samin 
harrastukset kääntyivät toisinpäin; ykkösharras-
tus on jalkapallo ja paini tulee hyvänä kakkosena. 

Paini on iso osa koko perheen arkea. Isä Kim-
mo Perkiö on väsymätön kuski. 
Ilona vetää Helsingin Ha-
kassa nallepainiryhmiä, 
osallistuu nassikoiden har-
joitusten vetoon silloin, kun 
tarvetta on ja on Hakan 
hallituksen jäsen. Kaikkiin 
talkoisiin molemmat van-
hemmat osallistuvat aina. 

– Nallepainissa on ihana 
katsoa sitä lapsen ja aikui-
sen yhdessä tekemisen rie-
mua. 

Omat harrastukset me-
nevät lasten harrastusten 
ehdoilla. 

– Harrastan ross tiä se-
kä sisä- ja kirkkovenesou-
tua. Arkisin pyrin urhei-
lemaan aikaisin aamulla 

ennen töihin menoa, sil-
lä iltaisin en vauhdikkaan 
arkirumban takia ehdi. 
Soutulaite löytyy onnek-
si kotoa, ja kesäisin vesille 
pääsyyn vain yritetään so-
vussa raivata aikaa.

Painissa hyvät arvot 
Paini on tuonut perheen elämään runsaasti yhteistä 
sisältöä, josta puhuminen on kaikille yhtä mieluista. 

– Se ei ole vain sitä, että käymme yhdessä harjoituk-
sissa. Puhumme painin kautta paljon muun muassa 
itsensä hyväksymisestä, terveellisestä ruoasta ja hyvis-
tä elämäntavoista. Ja kesällä seuran oma perheleiri on 
meille kaikille ihan huippujuttu.

Vanhemmat uskovat, että paini antaa hyvät suun-
taviivat elämälle. 

– Jos lapsella ei ole mitään harrastusta, vapaa-aika 
voi kanavoitua vääriin asioihin. Harrastukset tekevät 
hyvää, oli kyseessä sitten urheilu tai vaikkapa partio 
tai musiikki, Ilona painottaa. 

Hän toteaa, että paini harrastuksena on ollut hyvä 
kasvattaja, ovathan painin arvot varsin hyvät. 

– Ei ole tuulesta temmattua, kun sanotaan, että pai-
nijat käyttäytyvät kuin herrasmiehet. Isommat 

painijat ovat nuoremmilleen hyviä esikuvia. 
Nykyään myös puhutaan, että vanhemmat 

suojelevat lapsiaan liikaa pettymyksiltä eivät-
kä lapset opi käsittelemään vastoinkäymisiä. 

Painissa pettymyksiä  tulee tappioiden takia 
väkisinkin. 

Paini on tuonut 
niin vanhemmille 
kuin lapsille paljon 
uusia ystäviä, myös 
yli seurarajojen. La-
jina se saa Perkiön 
perheeltä täydet 
kymmenen pistettä. 

– Paini on ihan 
huippu harrastus. 
Vaikka jossakin koh-
taa tuntuisi, että 
kilpailu ei enää kiin-
nosta, painia voi jat-
kaa ilman kisaamis-
takin. Paini antaa 
hyvän pohjan mille 
tahansa lajille.    

Isommat painijat 
ovat nuoremmilleen 

hyviä esikuvia.
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Painikulttuureissa 
on EROJA 
Pohjoismaissakin

Mikael Lindgrenillä tulee pian toinen vuosi täy-
teen valmennustehtävissä Tanskassa.  Alku-
sysäys pestille annettiin joulukuussa 2014, 

jolloin Lindgren veti viikonloppuleiriä Aarhusissa. Pai-
kallisessa painiseura BK Throtissa kaivattiin valmen-
tajaa, ja Lindgrenin otteisiin mieltynyt seura päätyi 
houkuttelemaan oululaisen riveihinsä. 

– Ajattelin kokeilla. Pesti vaikutti mielenkiintoiselta 
ja tuumin, että ainahan sitä pääsee takaisin kotiin, jos 
homma ei toimi. Olen kuitenkin viihtynyt erittäin hy-
vin, ja sopimus on tehty vuoden 2020 loppuun, Lind-
gren kertoo.

BK Thrott on pieni seura Aarhuusin kaupungissa. 
Sen ainoa laji on paini. Lindgrenin valmennettavat 
ovat iältään 14–26-vuotiaita, mutta ajoittain hän käy 
vetämässä myös nuorempien ryhmien harjoituksia.  

Harjoituksissa käy säännöllisesti painijoita myös 
muista seuroista.

–  Seurassa on tiivis, perheenomainen ilmapiiri, 
Lindgren kuvailee.

Yhdessä kokkaillaan harjoitusten jälkeen 
Kahden vuoden aikana on ehtinyt hyvin havaita erot 
suomalaisen ja tanskalaisen painikulttuurin ja -olo-
suhteiden eroissa.

– Viihtyvyydessä on eroja tanskalaisten hyväksi. 
Meillä on harjoitussalin yhteydessä keittiö/olohuo-
ne/oleskelu -tilat, joissa voi vaikka kahvitella ja kokata 
harjoituksien jälkeen. Tai sitten katsomme yhdessä 
käsipalloa. 

– Onneksi meillä on myös sauna. Muualta niitä ei 
oikein löydykään. Nyt pääsee heittämään löylyäkin, 

Vaikka Suomessa menestyksen 
historia on vahva, pitää osata 

nauttia myös pienemmistä 
etapeista, opastaa Tanskassa 

valmentava oululainen 
Mikael Lindgren

Mikael Lindgren näyttää 
suoritusta Tobias 

Fonnesbekin kanssa



Ilkka Mikael Lindgren 
• Syntynyt 16. marraskuuta 1969 Norrbärkessä 

Ruotsissa.

• Painityyli kreikkalais-roomalainen 

• Seura Suomessa: Oulun Pyrintö

• MM-pronssia 1993, sarja 57 kg

• EM-kultaa 1993, sarja 57 kg

• SM-kultaa 1993 sarjassa sarja 57 kg  
sekä 1998–1999 sarjassa 63 kg

• SM-hopeaa 1994 sarjassa 62 kg

• SM-pronssia 1992 sarjassa 57 kg, 1996 sarjassa  
62 kg  ja 1997 sarjassa 63 kg

• Paini vielä 2000-luvun alkuvuosina  
Saksan Bundesliigassa.
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kun kävin ostamassa kiukaaseen kivet, 
valmentaja jatkaa naurahtaen. 

Suomen vahvempi ja pidempi menes-
tys painimaana nousee esiin, kun ver-
tailee keskenään maiden harjoituskult-
tuuria. Kun Suomessa tiivis harjoittelu ja 
kisaaminen aloitetaan jo varsin pienenä, 
mennään Tanskassa pidempään rennoin rantein. 

– Suomessa ollaan niin sanotusti ammattilaisia jo 
paljon nuorempana. Tanskassa ei ole painikisoja lap-
sille joka viikonloppu, ja painin leikinomaisuus säily-
tetään kauemmin. 

Yhteishenki on tiivis koko maan painijoiden kes-
ken. 

– Tanskassa paikallisen Akatemian harjoituksissa 
kaikki puhaltavat tiukasti yhteen hiileen, niin valmen-
tajat kuin painijat. Mielestäni tanskalaiset ovat muu-
tenkin suomalaisia avoimempia ja rennompia.

Erinomainen yhteishenki näkyy myös siinä, että 
yhdessä ollaan vapaa-ajallakin.  Syömässä käydään 
jopa perhekuntien kesken. Samassa pöydässä istu-
vat tuon tuostakin siis valmentajat ja painijat perhei-
neen. 

– Ei tarvitse olla kauden päättäjäiset, että men-
nään viihtymään yhdessä. Muutenkin valmentajat 
pitävät hyvin tiivistä yhteyttä valmennettaviinsa, Lind-
gren korostaa. 

Vahva talkoohenki
Suurin yllätys Lindgrenille on ollut se, miten vahvana 
talkoohenki elää. Kaikki ovat innoissaan mukana tou-
huamassa.

– Ja aina hymyillään ja moikataan, oli kyseessä tut-
tu tai tuntumaton. 

Lindgren on tuonut Tanskaan mukanaan 

”Suomeen toisin 
tuliaisina lisää 
avoimuutta ja 
yhteishenkeä.”

kokemusta kansainvälisestä toiminnasta ja 
valmennuksesta sekä lisää tietotaitoa sii-
hen, miten harjoittelun ja kilpailuiden taso 
saadaan nousemaan. Suomeen hän toisi 
Tanskasta tuliaisina avoimutta ja yhteis-
henkeä. 

– Olkaa enemmän yhteydessä urhei-
lijaan, kysykää säännöllisesti, miten heillä menee, 
viettäkää aikaa yhdessä, Lindgren huikkaa Suomen 
suuntaan.

– Ja muistakaa esitellä ja nauttia myös niitä pie-
nemmistä onnistumisista, vaikka historiasta löytyykin 
lukuisia olympia- ja arvokisamitalisteja.   

Tekniikoiden 
hiomista 

harjoituksissa.
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voitolla. Toisessa ottelussa tuli niukka tappio ja hän 
loukkasi ottelun tiimellyksessä olkapäänsä eikä kyen-
nyt jatkamaan kisaansa.

Teknisesti ja tehokkaasti otellut Hannu Kulmala jäi 
harmittavasti mitaliotteluiden ulkopuolelle. Juniorei-
den EM- ja MM-kisoissa alle 85-kilon sarjassa aiem-
min kilpaillut Jere Leppälä sai todeta, että kyyti oli kyl-
mää; kisojen tulos kaksi tappiota.   

Lähde: Suomen Sumoliitto

inte ni tissa 
myös painittiin
Vaajakosken Kuohun Rasmus Peltola osallistui helmi-
kuun lopussa uni ght-kilpailutapahtumaan yllypu-
ron urheilukentällä. Kokemus on painijalle ikimuis-
toinen. Kyseessä on laji, joka koostuu hiihtämisestä, 
ampumisesta ja lumipainista. 

Laji on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osas-
sa hiihdetään ja ammutaan. Toisessa osassa paini-
taan lumessa kaksi erää. Painissa pisteitä saa hei-
toista, hallintaotteista ja lukoista. Jos painija saa 10 
pistettä ennen ottelun päättymistä, ottelu keskeyte-
tään ja painija julistetaan voittajaksi. Jos painija saa 
lukon tai 30 sekunnin hallintaotteen, ottelu päättyy ja 
painija julistetaan voittajaksi.

– Itselleni tämä oli erittäin hyvä kilpailu, ja siksi mie-
lenkiintoni heräsikin. Minulla on pitkä tausta sekä kilpa- 
hiihdosta että painista.

Molemmissa kahdessa ottelussaan Peltola sai vas-
taansa uni ght-seuraa e ustavan urheilijan.

– 14-vuoden hiihtotaustani antoi merkittävän 
edun hiihto-osuudella, ammunta taas jätti vielä pal-
jon harjoittelun varaan, sillä ensimmäisessä otte-
lussani ammuin ohi. Paini sujui hyvin, ja molemmat 
ottelut loppuivat minun ratkaiseviin heittoihin. Niin 
kilpailupäivästä kun itse lajistakin jäi erittäin hyvä i-
lis ja polte päästä kokeilemaan tätä vielä uudestaan, 
Peltola pohdiskeli.   

Suomalaisten 
sumotorien 
menestys sai jatkoa
Euroopan parhaat sumopainijat kokoontuivat Geor-
gian Tbilisin kaupunkiin 22. ja 23. huhtikuuta vuoden 
2017 EM-kisoihin.

Painiväelle Peräseinäjoen Toiveen riveistä tuttu 
painija Oskari Riihioja vakiinnutti asemiaan paino-
luokkansa Euroopan eräänä parhaana painijana si-
joittumalla jälleen pronssille alle sadan kilon paino-
luokassa. Oskari on aiemmin voittanut hopeaa ja 
pronssia samassa sarjassa. Suomi voitti myös prons-
sia joukkuekisoissa. Riihiojan lisäksi joukkueessa 
kisa sivat Hannu Kulmala ja Mikko Toiminen.

Mikko Toiminen kisasi Tbilisissä alle 23-vuotiai-
den avoimessa sarjassa ja hän paransi viime vuoden 
pronssimitalisijoitustaan tänä vuonna hienosti ho-
peiseksi.

Viime vuonna hopeaa naisten raskaassa painoluo-
kassa voittanut Riikka Kallio aloitti kisansa näyttävällä 

Oskari Riihioja otti jälleen pronssimitalin sarjassa 
alle 100 kiloa. Riihioja kuvassa toinen oikealta. 

Rasmus Peltola palkittiin 
kunniadiplomilla 

esimerkillisestä teknisestä 
osaamisesta.

Tmi JJ-Eristys
0400 194 285

Mäkikatu 5 A 13, 
83500 Outokumpu

Kuljetusliike 
Mikko Iivari

Untamalantie 327
61400 YLISTARO

puh. 0400 - 867 408

MALER OY
Joutsentie 2 
84100 Ylivieska
020 123 3700
maler@maler.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

Combi Mont
Åviksvägen 5, 07880 Liljendal

0400 554 714

Lehtimäentie 801, 63700 Ähtäri
0400 616 324

www.viinikankone.fi

Tuurinkosken koneyhtymä
0400 125 270    Lehmäjoki

Hakolantie 6, 66400 Laihia

Marko Tapio 
Tmi 

0400 763 337
Porinmäenkuja 29, 
66500 Vähäkyrö

Hämeen 
Pintalevy Oy 

& 0400 794 650
Jäppisentie 10, 11910 Riihimäki

Suomen 
Betonilattiat 

Oy
Junatie 2, 36240 Kangasala

0400 409 907

Puh. 477 1977, 040 190 2007

Tiensuu Ky
Töysä puh. 0500 561 177, (06) 514 8622

Hiipakantie 15, Hakojärvi

Maalausurakointi 
Koivisto Ismo

Palterintie 1, Kauhajoki
040 0661163

Sammonkatu 2, 60120 Seinäjoki 
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Krekon joukkue nimetty
Lehden painoon mennessä oli julkistettu vasta kil-
pailuihin osallistuva kreikkalais-roomalaisen painin 
joukkue, joka näyttää tältä: 

• 55 kg: Mattias Poutanen, Auranmaan Painiseura

• 60 kg: Lauri Karjalainen, Perhon Kiri

• 66 kg: Mikko Peltokangas, Lapuan Virkiä

• 74 kg: Matias Lipasti, Ilmajoen Kisailijat

• 84 kg: Toni Metsomäki, Ilmajoen Kisailijat

• 96 kg: Arvi Savolainen, Lahden Ahkera

• 120 kg: Konsta Mäenpää, Ilmajoen Kisailijat

Pääsylippujen hinnat
Päivälippu: 10€
Viikkopaketti: 25€
Alennusryhmä, päivälippu: 5€
Alennusryhmä, viikkopaketti: 15€

Alennusryhmään ovat oikeutettuja alle 18-vuotiaat 
lapset, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet.

Alle 10-vuotiaat lapset pääsevät ilmaiseksi maksa-
van aikuisen seurassa.

Pyörätuolilla liikkuvat pääsevät ilmaiseksi maksa-
van saattajan seurassa.

Pääsylippuja myydään vain ovelta. Ovet avautuvat 
tuntia ennen tapahtuman alkua.

i ää tietoja o oittee a .j ta e e .fi  
ja Facebookissa: paininjmm2017
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20-vuotiaiden MM-kilpailut Tamper eella 1.–6. elokuuta

20-vuotiaiden MM-kilpailuista on 
tulossa mittava tapahtuma. Paikalla 

nähdään maailman jokaisen maanosan 
parhaimmisto. Mukana on myös 

hieman eksoottisempia painimaita. 

Junioreiden eli 20-vuotiaiden MM-kilpailut lä-
hestyvät. 1.–6 elokuuta maailman parhaat noin 
17–20-vuotiaat naispainijat, vapaapainijat ja 

kreikkalais-roomalaisen tyylisuunnan painijat ottavat 
toisistaan mittaa Tampereen Messu- ja Urheilukes-
kuksessa. Kilpailun pääsihteeri Antti Pekkala myhäi-
lee tyytyväisenä ilmoittautuneita läpi kahlatessaan.  

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana 20-vuotiai-
den MM-kilpailuihin on osallistunut keskimäärin 55-
60 maata ja hieman alle 600 painijaa. Nyt on selvästi 
mahdollisuudet sille, että nuo molemmat lukemat yli-
tetään, Pekkala sanoo. 

– Se on varmaa, että tulossa on tosi suuret kisat, 
hän jatkaa. 

Pohjois-Korea mukana
Yksi erityisen kiinnostava maa on Pohjois-Korea. Kes-
kustelua ja vääntöä on käyty kovastikin eri asioista. 
Nyt näyttää varsin lupaavalta, että maan painijat näh-
dään kisoissa. 

– Sieltä on ilmoitettu neljä kovaa painijaa pieniin 
sarjoihin.  

Perinteiset suuret painimaat ovat kaikki tulossa. 
– Kiina, Yhdysvallat, Japani, Venäjä, Turkki ja Iran ja 

monet entiset Neuvostoliiton maat tuovat  isot jouk-
kueet painijoita, Pekkala listaa esimerkkejä.

Myös Afrikan maat ovat hyvin edustettuna. Osallis-
tumisestaan ovat ilmoittaneet muun muassa Algeria, 
Tunisia, Egypti ja Etelä-Afrikka. Sierra Leone heräsi 
kisaan myöhään, joten osallistuminen on nyt kiinni 

Kilpailut käydään Tampereen Messu- ja 

Urheilukeskuksessa.
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20-vuotiaiden MM-kilpailut Tamper eella 1.–6. elokuuta

SM-paineissa ja toukokuussa saman tempun teki 
Martta Heikkinen Koululiikuntaliiton paineissa. 

Tulevaisuus on nyt aavistuksen auki, mutta Kajaa-
niin hän ei ole jäämässä. Suurin haave on opiskella 
erityisopettajaksi. Vaikka ovet yliopistoon eivät en-
simmäisellä kerralla auenneetkaan, ei hanskoja ole 
lyöty tiskiin. Ennen seuraavaa hakua Moliis viettää 
talven hevostöissä Ranskassa. 

Sitä ennen paini nappaa vielä tiiviiseen otteeseen. 
Elokuun alussa Tampereella käytävissä 20-vuotiai-
den MM-kilpailuissa Moliis on saanut vastuulleen 
lehdistövastaavan tehtävät, vaikka on itse vasta paini- 
termein sanottuna juniori-ikäinen. 

– Hetken jouduin miettimään, kun pestiä minul-
le tarjottiin. Mutta puuha on jo aika tuttua, sillä olin 
Vantaan EM-paineissa mukana tiedotuksesta vastaa-
vassa ryhmässä. Siellä olin paljon lehdistön kanssa 
tekemisissä. Vantaan pesti toi tehtävään paljon itse-
varmuutta. Tiedän, mitä työ pitää sisällään ja odotan 
tapahtumaa innoissani. Tehtävä on haasteellinen 
ja monipuolinen, mutta pidän itseni haastamisesta. 
Onhan tämä toki aika iso haaste, johon olen itseni 
taas lykännyt, mutta 
aion selvitä siitä hyvin, 
Moliis myhäilee.  

Lehdistövastaava on juniori-ikäinen

– Olin 8-vuotias, kun Kajaaniin perustettiin painiseu-
ra Kajaanin Juntta. Isältä olin asiasta kuullut, ja kun 
hän oli lähdössä ensimmäisiä harjoituksia vetämään, 
änkesin pyytämättä mukaan, 20-vuotias Heli Moliis 
muistelee painitaipaleensa alkua. 

Laji ”vain jotenkin kolahti heti”.  Edes se ei haitan-
nut, että hän oli pitkään seuran ainoa tyttö. 

– No, poikia se ehkä alkuun haittasi, mutta no-
peasti he tottuivat, Moliis naurahtaa. 

Hän ehti vääntää molskilla kahdeksan vuotta, kun-
nes loukkaantuminen päätti harrastuksen. Polven 
vaurioituneet rustot eivät olisi enää kestäneet.

– Se harmitti. Olin juuri siinä iässä, jolloin olisin al-
kanut harjoitella oikein tosissaan.

Laji ei silti jäänyt. Jo 14-vuotiaana Moliis oli saanut 
ensimmäisen nassikkaryhmän valmennettavakseen. 
Valmennus on jatkunut näihin päiviin saakka, ja vii-
meiset vuodet Moliisin vastuulla ovat olleet seuran 
tyttöpainijat. Toukokuussa Moliis oli Kajaanin Jun-
tan edustuspuvussa valmentajana viimeistä kertaa. 
Ura kasvattajaseuran valmentajana päättyi parhaalla 
mahdollisella tavalla; ensin maaliskuussa Moliisin val-
mennettava Noora Partanen voitti kultaa Järvenpään 

Heli Moliis harrasti 
painia, kunnes 

polvivamma pa-
kotti lopettamaan. 
Laji ei silti ole jää-
nyt ja Tampereen 

MM-kilpailuissa 
hänellä on vaativa 

pesti lehdistö-
vastaavana. 

Kuvassa Heli Moliis 
valmennettaviensa 

Martta Heikkisen, Ronja 
Heikkisen (selässä) ja 
Marjaana Gardniyan 

kanssa painikilpailussa 
Kemissä. 

siitä, ehtivätkö he saada viisumit ajoissa. 
– Lähi-idästä molskeilla nähdään ainakin Saudi- 

Arabian, Arabiemiraattien ja Irakin painijoita ja  
Etelä-Amerikasta muun muassa Kuuba, Brasilia, 
Puerto Rico ja Ecuador.  Aasian maista Kiina, Mongo-
lia ja Intia ovat tietenkin mukana. 

Itse järjestelyt sujuvat kolmen tamperelaisseuran 

– Kooveen, Tampereen Painiseuran ja Tampereen 
Voimailijoiden – kesken mallikkaasti. 

– Tampereen kaupunki panostaa tapahtumaan 
voimakkaasti. He rakentavat tilat kuntoon, hankkivat 
matot ja antavat lisäksi tuntuvan rahallisen avustuk-
sen, Pekkala iloitsee.   
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Kessin kertomus
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Nousijat ja laskijat

painijoita lähitulevaisuudessa nousee 
kansalliselle ja kansainväliselle hui-
pulle.

Lahden kisoissa ykkönen oli Muhos. 
Voitto perustui etenkin taitavaan tyt-
tökaartiin. Merkille pantavaa oli myös 
pari mitalia poikien puolella.

Kokonaisarvio seurojen toiminnas-
ta näyttää siltä, että kadettien SM-ki-
soissa jo aivan lähivuosina nähdään 
mitalikorokkeella muun muassa Lai-
hian Lujan ja Porin Painimiesten edus-
tajia. Molskilla pärjättiin ja ennen kaik-
kea taustajoukot ovat laajoja ja elävät 
täysillä mukana. Monessa muussakin 
paikassa tehdään toki hienoa työtä, 
mutta edellä mainitut jäivät päällim-
mäisenä mieleeni.

Sekä Laihia että Pori ovat perin-
teisiä molskipitäjiä, mutta virallisissa 
SM-kisoissa ei hetkeen ole juhlittu. 
Kohta juhlitaan!

Joissakin painoluokissa mitalin 
eteen pitää voittaa 7-8 kertaa. Kun täl-
laisesta urakasta selviää, on jo aika hy-
vät perustaidot. Kilpailukokemustakin 
täytyy olla aika lailla.

■

Usein parhaat kehittämisideat tulevat 
lajin ulkopuolelta. Eräs kolmekymp-
pinen lahtelainen urheilijan äiti heitti 
mielenkiintoisen idean. Hän sanoi, et-
tä miksi painissa ei voisi olla muiden 
kamppailulajien tapaan esimerkiksi 
puolen vuoden mittaista vaikkapa yli 
15-vuotiaille suunnattua alkeiskurssia.

Erilaisia kuntoiluryhmiä (äijä-, kun-
to-, veteraanipaini) on toki useassa 
paikassa. Niissä kuitenkin käytännössä 
kaikilla on edes jonkinlaista lajitaustaa. 

Joskus harvoin joku voimamies voi in-
toutua kokeilemaan.

Tässä olisi uusi idea taapero- ja 
nallepainia täydentämään. Luodaan 
puolen vuoden sapluuna. Noin tun-
nin mittainen harjoitus kerran viikossa. 
Lähdetään liikkeelle ihan yksinkertai-
simmista painin fysiikka- ja lajiharjoit-
teista. Taso olisi sellainen, että min-
käänlaista kokemusta aikaisemmin 
molskilta ei vaadita.

Uskoisin, että ainakin kaupunkipai-
koilla ryhmiin olisi tulijoita. Toki tällais-
ta toimintaa voi olla, mutta en ole sel-
laisesta mitään kuullut. Tässä olisi taas 
yksi keino tehdä lajiamme tunnetuksi 
ja kerätä vähän rahaakin.

■

On taas loppukevennyksen aika. Eräs 
Suupohjan suunnalta oleva painija oli 
uransa jälkeen sortunut aika lailla ryy-
piskelemään. Hän tuli  uskoon myö-
hemmin ja juominen loppui.

Sitten eräänä päivänä tämä kään-
tymyksen tehnyt entinen juoppo tuli 
erästä tuttavaani vastaan Kristiinan to-
rilla kaatokännissä. Kaverini totesi, että 
eihän tuo juopottelu keskellä kirkasta 
arkipäivää ole kirkonmiehelle oikein 
sopiva. Tähän ex-vääntäjä totesi: ”Ei 
niin, mutta mä oonki thänään lomalla 
ushkonnosta.”

Mitähän pitäisi muuten ajatella siitä, 
että nyt jo edesmennyt valmentajale-
genda Aulis Annola tapasi esitellä it-
sensä viime vuosinaan näin: ”Aulis An-
nola. Entinen painija. Nykyään raitis.”

Jussi ”Kessi” Ketonen

Olen reilun puolenkymmen-
tä vuotta kiertänyt Koululiikuntaliiton 
paineja joukkueen mukana. Ilmajoen 
Kisailijoiden porukka on aina ollut kou-
lumajoituksessa. Joskus olen ollut itse 
kuskina. Aika usein olemme olleet mat-
kassa linja-autolla krekon kisoissa.

KLL:n SM-kilpailujen osallistujamää-
rä on viime aikoina vakiintunut noin 
300 tietämiin. Joskus takavuosina näh-
tiin jopa 450 osallistujaa.

Kadettien pienin sarja on 42 kiloa. 
Tästä syystä pienimpien painoluokkien 
merkitys vuoden kohokohtana on ko-
rostunut. Niissä on myös eniten osal-
listujia.

Koululiikkarit ovat oiva näyteikkuna 
siitä, mihin Suomen paini on lähivuo-
sina menossa. Mukana on paljon 30-
40 kilon painoisia urheilijoita. Matkaan 
lähdetään myös muuten kuin menes-
tystä hakemaan. 

Monelle kyseessä on hauska kau-
den päättävä yhteinen reissu. Viralli-
sissa SM-kisoissa ollaan molskilla jo 
totisin tavoittein.

■

Kun liikkuu parisen vuorokautta suo-
jattiensa kanssa, käy keskusteluja 
majoituskouluilla sekä kisapaikoilla ja 
seuraa tapahtumia, saa rautaisen tie-
toiskun eri seurojen toiminnasta.

Väkisinkin kiinnittää huomiota sii-
hen, mistä seuroista on paljon osal-
listujia, ketkä pärjäävät ja kuinka yh-
tenäisenä joukkona joukkuekaverit ja 
taustajoukot kannustavat omiaan.

Suosittelen kaikille Suomen painin 
tulevaisuudesta kiinnostuneille KLL:n 
kisamatkaa. Siellä voi nähdä, mistä 
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Teksti ja kuvat Mari Mäkinen

Vapurin suomenmestarit 
tähyävät arvokilpailuihin
Jere Kunnas paini Järvenpäässä neljännen 
aikuisten SM-kullan, Noora Partaselle 
kulta oli aikuisten ensimmäinen.

   

Vasta 15-vuotias Kajaanin Juntan Noora Parta-
nen osallistui maaliskuussa jo kolmansiin ai-
kuisten SM-kilpailuihin. Ensimmäisen kilpailun 

hopea ja toisen kilpailun neljäs sija kirkastuivat nyt 
kultamitaliksi Järvenpäässä. Sarja oli 75 kiloa. 

Painin pariin Partanen päätyi sattumalta viitisen 
vuotta sitten. 

– Olin liikuntamessuilla Kajaani-hallilla. Siellä oli 
molski, jossa pääsi kokeilemaan painia. Tykästyin heti 
ja aloitin lajin saman tien. Olin silloin 11-vuotias, Par-
tanen kertoo.  

Sitä ennen harrastuksiin oli kuulunut pesäpallo 
ja jalkapallo. Nämä lajit väistyivät pian syrjään, niin 

totaalisesti painikärpänen puraisi. 
– Käyn minä yhä pelailemassa ihan huvin vuoksi, 

mutta paini on ykkönen, Partanen sanoo. 
Palkintokaappi onkin jo melkoisen komeaa näh-

tävää. Sieltä löytyy aikuisten mitaleiden lisäksi muun 
muassa 17-vuotiaiden SM-kulta ja kaksi pronssia, 
20-vuotiaiden SM-pronssi ja Suomen ja Viron mesta-
ruuskilpailuiden hopea.  

Penkistä nousee yli oman painon verran
Partanen painii tällä hetkellä neljä kertaa viikossa. Tä-
män lisäksi harjoitusohjelmaan kuuluvat voimahar-
joittelu ja lenkkeily. 

– Penkistä nousee yli oman painon verran eli 75 
kiloa, 71-kiloinen Partanen kertoo. 

Omina vahvuuksinaan Partanen pitää sitä, että 
hän kuuntelee ja vastaanottaa tietoa, oppii helposti 
uutta eikä anna piiruakaan periksi. Se nähtiin myös 

Järvenpään vapaapainin SM-
kilpailuissa nähtiin vauhdikasta 

painia ja värikkäitä tilanteita. 
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SM-kilpailussa. Toisessa ottelussa Hel-
singin Paini-Miesten Laura Heikkinen oli 
yllättää.

– Tein virheitä ja päästin vastustajan 
liian helposti taakse. En ehkä siinä koh-
taa taistellut tarpeeksi. Jossakin vaihees-
sa mielessä häivähti, että mahdanko hä-
vitä tämän ottelun.  Sitten päätin, että on 
pakko voittaa. Onnistuin niskalenkissä ja 
sain kaverin selälleen. Fiilikset ottelun 
jälkeen olivat ihan huikeat. Taisipa siinä tulla pari kyy-
neltäkin.  

Kajaanin Juntan harjoituksissa Partanen painii poi-
kien kanssa, sillä samankokoisia tyttöjä ei salilta löydy. 
Leirit tuovat arvokkaan lisän harjoitteluun, ja niissä 
kajaanilainen käy ahkerasti. 

– Harjoittelu tyttöjen kanssa on tärkeää. Siinä saa 
erilaista vastusta kuin poikien kanssa harjoitellessa. 
Leireillä on myös hyvä henki. Tyttö-  ja naispainijoiden 
porukka on tosi tiivis. Kaikki ovat kavereita keskenään, 
eikä ketään jätetä ulkopuolelle. Meillä on koossa ai-
van huikea porukka, Partanen iloitsee. 

Voiko tyttökin pärjätä, kysytään 
Vaikka Petra Olli on vienyt naispainia Suomen urhei-
lukartalle, kuulee Partanen yhä hämmästelyä siitä, et-
tä tytötkin painivat ja voivat jopa pärjätä lajissa. 

Ollin tavoin Myös Partasen haaveissa siintävät ar-
vokisat, ensin nuorten ja sitten aikuisten. Painija tie-
tää, että valmis hän ei ole vielä. 

– Tarvitsen lisää nopeutta ja voimaa etenkin 

jalkoihin, hän analysoi. 
Kävi tulevaisuudessa miten tahan-

sa, yksi asia on varma: paini on jo tä-
hän mennessä antanut valtavasti. 

– Olen saanut upeita kokemuksia 
ja liikunnan iloa. Olen löytänyt oman 
juttuni, saanut paljon uusia kaverei-
ta ja päässyt reissaamaan, suomen-
mestari listaa hymyillen. 

Peruspäivä peruspainilla 
24-vuotias Jere Kunnas paini Järvenpäässä jo perä-
ti neljännen aikuisten SM-kullan. Sitä ennen mesta-
ruuksia on ropissut niin 17- kuin 20-vuotiaissa. Hel-
singin Paini-Miesten riveissä koko ikänsä vääntänyt 
Kunnas kuvailee Järvenpään painipäivää lyhyesti ja 
ytimekkäästi: ihan peruspäivä. 

– Oikeastaan mitään se kummempaa ei sattunut. 
Finaalissa Toni Ojala pääsi yllättämään hieman otte-
lun alussa, mutta hoidin homman sen jälkeen perus-
painilla kotiin eikä siinä ollut lopulta mitään hätää. 

74-kilon sarjassa Järvenpäässä paininut Kunnas 
painii yleensä 70-kiloisssa. Se tarkoitti, että painoa 
joutui vetämään vain helpot kaksi kiloa. Muiltakin osin 
valmistautuminen sujui hyvin, vaikka taustalla oli pitkä 
tauko.  

– Pääsin elokuussa taas painimaan täysillä. Minul-
ta leikattiin eturistiside kahdesti. Ensimmäisen kerran 
loukkaannuin kisoissa Puolassa ja heti toipumisen jäl-
keen uudestaan harjoituksissa.

Tyttö-  ja 
naispainijoiden 

porukassa kaikki ovat 
kavereita keskenään, 

eikä ketään jätetä 
ulkopuolelle.

Jere Kunnaksen (sin.) ja 
Toni Ojalan finaaliottelu oli 

varsinaista pisteiloittelua. Ottelu 
päättyi Kunnaksen hyväksi 20-9.

Noora Partanen voitti 
molemmat ottelunsa 

selätyksellä.
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Tuomas Lahti
Ylä-Tikkurilan Kipinä 

kultaa sarjassa 130 kg

”Eteen ei tullut mitään ihmeellistä päivän ai-
kana. Kaikki matsit hoidettiin, jotka pitikin 
hoitaa. Voitosta huolimatta annan itselleni 
arvosanaksi seiskan. Aina voi parantaa. Näis-
sä kisoissa yleisilmeeni matseissa ei ollut eri-
tyisen hyvä. En tehnyt mitään huonosti, mut-
ta en myöskään mitään erityisen hyvin, enkä 
voi nostaa esiin mitään erityistä onnistumista. 

Jatkossa treenaan kotisalilla, leireilen ja 
toivon pääseväni edustamaan 

arvokilpailuihin.”

Tuomas Lahden (pun.) 
ja Jonne Jokelan ottelu 
oli tunnetasolla varsin 

värikäs.

painin SM-kisoista  Lapualta 8.4.painin SM-kisoista painin SM-kisoista 
Tunnelmia miesten  kreikkalais-roomalaisen paininKasisatasia ja futsalia

Puolentoista vuoden tauon aikana Kunnas keskittyi 
mediatekniikan insinöörin opintoihin Metropoliassa, 
kävi kuntosalilla, ui ja polki kuntopyörää. 

– Ja odottelin malttamattomana, että pääsen taas 
painimaan. 

Nyt harjoitusrutiinit ovat jälleen sellaiset kuin en-
nen loukkaantumista. Kunnas harjoittelee kahdesti 
päivässä. Aamuisin hän keskittyy voimaan sekä aero-
biseen kuntoon. 

– Kasisatasia tulee juostua aika paljon. 
Illalla on painin vuoro. Aikaa löytyy myös työn teol-

le. Yhdestä kahteen kertaan viikossa Kunnas pais-
koo töitä Keskon varastolla, mutta ehtii 
myös harrastaa painin ohella muutakin 
urheilua. 

–  Pelaan futsalia AC Karhuryhmässä, 
joka koostuu entisistä ja nykyisistä va-
paapainijoista. Kauden aikana käymme 

kisoissa noin kerran viikossa.  

Kasisatasia 
tulee juostua 
aika paljon.

Helsingin Paini-Miesten Jonas 
Honkanen (pun.) voitti sarjan 

70 kg. Espoon Urheilijoiden 
Ronny Rännälä (sin.) sijoittui 

kolmanneksi.
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Antti Lindgren
Oulun Pyrintö 

kultaa sarjassa 66 kg

”Päivä meni suunnitelmien mukaan. Sain ol-
kapäävamman tammikuun alussa ja olen nyt 
kuukauden verran päässyt painimaan täysi-
painoisesti. Fysiikkaa tehtiin rajusti se aika, 
kun en pystynyt painimaan. Nyt satsasimme 
kovaan käsipainiin ja sillähän ne ottelut tä-
nään ratkesivat. Annan itselleni arvosanaksi 
näistä kisoista 9 ½. Erityisen iloinen olen siitä, 
että painin hyvin loppuun saakka. Viime vuon-
na johdin paria ottelua, jotka sitten kuitenkin 
hävisin. Nyt nousin pinnan takaa-ajoasemas-
ta lyömään vielä yhden vaihteen lisää ja on-
nistuin kääntämään ottelun omaksi voitoksi. 
Pää pysyi hyvin kasassa. Jatkossa keskitytään 

vielä enemmän tekniikkaan ja hiotaan pikkujut-
tuja kuntoon. Muuten kunto on ihan hyvä, 

vaikka voimaa tarvitaan vielä lisää. Pari 
päivää otetaan nyt rennommin 

ja ensi viikolla aletaan miet-
tiä tulevaa.” 

Mattias Poutaselle (sin.) 
päivän paras onnistuminen 

oli pronssiottelun voitto.

Mattias Poutanen
Auranmaan Painiseura 
pronssia sarjassa 59 kg

”Paini lähti vähän huonosti liikkeelle. Ensim-
mäisessä ottelussa tuli niukka tappio Juuso 
Latvalaa vastaan. Sitten oikeastaan matsi mat-
silta ottelut parantuivat ja nyt pronssiottelussa 
tuli hyvä onnistuminen. Tämä oli ihan sellainen 
perushyvä päivä, kouluarvosanoin ilmaistuna 
seiskan-kasin luokkaa. Päivän onnistuminen 
oli tosiaan pronssiottelu, jossa selätin vastus-
tajan. Parannettavaa toki jäi. Pystypainissa pi-
täisi saada enemmän aikaiseksi. Aamupäivän 
matseissa oli juuri se ongelma, että pystypai-
nissa liikkeet jäivät vähiin. Jaksoin painia hyvin, 
mutta en saanut tehtyä liikkeitä niin hyvin kuin 
olisin halunnut.  Muutaman kilon vedot meni-

vät hyvin, siinä ei ollut mitään mainitta-
vaa. Seuraavaksi suuntaan miesten 

maajoukkueleirille, sitten alle 
20-vuotiaiden kisoihin 

Tšekkeihin.”

Antti Lindgren riemuitsee 
SM-kullan varmistumista. 

painin SM-kisoista  Lapualta 8.4.Lapualta 8.4.Lapualta 8.4.

Tunnelmia miesten  kreikkalais-roomalaisen painin
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Arvi Savolainen
Lahden Ahkera 

hopeaa sarjassa 98 kg

”Päivä meni kaiken kaikkiaan hyvin. Aamulla 
oli tosi tukkoinen ja väsynyt olo, mutta pitkän 
päivän aikana pääsi vähän lepäilemään eri 
väleissä. Nyt ilis on ihan ok, vaikka hävisinkin 
viimeisen ottelun. Annan itselleni päivästä ar-
vosanaksi kahdeksikon. Onnistumisena voisi 
ehkä mainita päivän kolmannen matsin. Siinä 
ei tullut tehtyä mitään hölmöä, ja pisteitä sain 
tehtyä ihan kiitettävästi. Mutta kun hopeaa 
tulee, niin totta kai silloin on jotakin petratta-
vaa. Täytyy vain koittaa kehittyä kokonaisval-
taisesti paremmaksi. Seuraavaksi suuntaan 
viikon leirille Ilmajoelle ja sitten kotipuoleen 
jatkamaan harjoittelua.”

Tero Halmesmäki
Hyvinkään Painiklubi 
kultaa sarjassa 75 kg

”Päivä oli hyvä heti ensimmäisestä ottelusta 
lähtien. Oli sellainen hyvä vire, rento olo ja 
riittävästi itseluottamusta. Uskalsin mennä 
kaveriin kiinni, mikä on vähän alkuvuoden ot-
teluissa uupunut. Tein hyvin pisteitä. Annan 
itselleni arvosanaksi 9 ½. Finaali oli kova, sa-
moin ottelu Lari Hirveä vastaan. Ehkä niissä 
otteluissa olisi voinut olla vielä himpun verran 
enemmän rentoutta. Kolmas ottelu Purolais-
ta vastaan oli hyvä. Herman Karessa meillä oli 
tosi tiukka matsi, nyt voitin 8-0. Parannetta-
vaa jäi sen verran, että Lari Hirven kanssa oli-
si voinut tehdä enemmän suorituksia, mutta 
olin hieman varovainen. Tiesin, että vastassa 

on kova kaveri, joten pieni varovaisuus siinä oli 
mukana. Seuraavaksi treenataan Ilmajoella 

viikon ajan, ja sitten suunnataan kat-
seet kohti kevään arvokisoja. 

Arvi Savolainen (pun.) 
antoi tiukan vastuksen 

Rami Hietaniemelle. 

Tero Halmesmäki 
Urheiluruudun 

haastattelussa voittoisan 
finaalin jälkeen.
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Toni Metsomäki vyöryttää 
Riku Liikkasta. 

Lauri Mähönen totesi olon 
olleen sataprosenttinen.

Lauri Mähönen
Lapin Veikot 

kultaa sarjassa 59 kg

”Päivä meni tosi hyvin. Heti aamusta tuntui, että 
olen hyvässä iskussa. Ensimmäiset kaksi otte-
lua olivat todella helppoja. Löysin paikat, ja tein 
niistä pisteitä. Ei siinä sen kummempaa tarvit-
tu. Kahdessa viimeisessä ottelussa vastassa 
olivat tutut treenikaverit, ja silloin se menee 
helposti tuollaiseksi ajamiseksi. En antanut tä-
nään yhtäkään pistettä vastustajille, joten kyl-
lähän päivä on silloin aika lailla hyvin mennyt. 
9- on oma arvosanani päivälle. Liikesuorituk-
set ehkä jäivät hieman vähälle, mutta olen tosi 
tyytyväinen päivän kulkuun. Kevätkausi sai nyt 
hyvän kruunun. Onnistumisena nostan esiin 
sen o -tilan, jonka sain päälle. e oli tänään 
merkittävin tekijä. Petrattavaa jää aina. Sitten 
voi varmaan olla täysin tyytyväinen, kun voittaa 
kaikki ylivoimaisella pistevoitolla. Kuuden kilon 
painonpudotus meni aika helposti. Punnitus-

päivä on aina vähän nihkeämpi, mutta aika helposti 
siitäkin selvittiin. Peruskunto on selvästi nous-

sut syksyn aikana, ja se auttaa tosi paljon 
painonpudotukseen ja yleensäkin ole-

mukseen koko kisapäivän aikana. 
Ei tule niin pahaa uupumista 

missään vaiheessa. Tä-
nään oli ihan sata-

prosenttinen 
olo.”

Toni Metsomäki 
Ilmajoen Kisailijat 

kultaa sarjassa 85 kg

”Päivä alkoi huonosti, mutta päättyi lopulta 
ihan hyvin. Ensimmäisessä ottelussa mei-
nasi tulla turpiin, ja siinä ehdin miettiä, että 
mikähän nyt on vikana. Kyllä se siitä sitten 
lähti kulkemaan. Menin aika lailla hapoille, 
mutta onneksi toiseen otteluun sain hapot 
pois. Siinä huomasin, että olen iskussa. Sen 
tuntee heti kropassa, kun on hyvä ilis. äi-
vän arvosana on kultamitalista huolimatta 
ensimmäisen matsin takia 9 miinus. Erityi-
sen iloinen olen siitä, että pystyin kääntä-
mään vaikean ensimmäisen ottelun vielä 
voitokseni. Parannettavaa jäi ainakin sen 
suhteen, että juoksulenkille saa mennä. 
Kunto on jo jonkinlainen, mutta parempikin 
saa olla. Kuutisen kiloa vedin painoja, ja se 
meni ihan kevyesti. Minulla ei ole koskaan 

ole ollut mitään suurta ongelmaa painonpudo-
tuksen kanssa. Maanantaina aloitan armeijan 

urheilukoulussa ja seuraavat kisat pai-
nin kolmen viikon päästä Tšekeissä. 

Kauden päätavoite on 20-vuo-
tiaiden MM-kisat Tampe-

reella. Sieltä haussa 
on kultamitali.”



30

Harri Koskelaa  
ei matosta hevin heivautettu

SM-kullan hän poimi tehokkaasti kymmenen ker-
taa, vuodesta 1987 vuoteen 1996.

Aikoinaan yhdeksänvuotiaana painin aloittanut, 
nyt 51-vuotias, Harri Koskela on painipolulla yhä. Hän 
käy kuntopainissa kaksi kertaa viikossa.

– Pidän painin fyysisyydestä, Koskela kertoo.
Vuodet eivät olleet veljeksiä. 
– Kun olin nuorpainija, niin lähetin vastustajan 

toistuvasti ilmojen tielle ristivyöllä tai puolikkaalla. 
Selkävaivat ja selkääni tullut nikamakaaren murtuma 
muutti sitten painitapaani, Koskela sanoo.

Teksti Hannu Ranta

Lapuan Tampparista lähtöisin oleva raamikas ja 
väkivahva painija Harri Koskela teki selvää jäl-
keä monista vastustajistaan niin Suomessa kuin 

maailmalla. Koskela menestyi myös kaikista kovim-
missa koitoksissa. Hän taisteli olympiahopeaa Sou-
lissa vuonna  1988. Olympiahopean lisäksi Koskela 
nosti, heitti ja väänsi MM-hopeaa Roomassa vuon-
na 1990. MM-pronssiin hän pystyi Varnassa vuonna 
1991. EM-pronssin Koskela haki väkevästi jo Tampe-
reelta 1987. Kaikki arvokisamitalinsa Harri Koskela 
otti 90-kiloisissa.

Harri Koskelan leveän selän takana on valokuva Soulin olympialaisten 
painimatolta; kuvassa Harri selättää Kamerunin Jean Youmbin.

Kuva: Päivi Helakallio-Ranta
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Koskelaa ei hevin heivautettu.
– Jos nyt oikein muistelen, niin olihan minulla esi-

merkiksi mattopuolustus ihan hyvää vuodesta toi-
seen, Koskela puhuu.

Soulin olympiahopeaan Harri sai voitokkaasti tais-
tella monta kovettua kamppailua. Soulin avausot-
telussaan Harri kukisti syliheitolla ja allepanolla Ju-
goslavian Bernard Banin. Häikäilemätön Ban ehti jo 
kymmenen sekunnin painimisen jälkeen puskea Har-
rin silmäkulman auki ja niinpä Harri nähtiin tuolloin 
useassa olympiaottelussa pää kääreessä. 

Soulin toisessa ottelussaan Harri selätti Kameru-
nin Jean Youmbin. Sitten Harri taltutti takavyöheitolla 
Unkarin arvokisamitalisti Sandor Majorin. Soulin nel-
jännessä olympiaottelussaan Harri näytti ns. taivaan 
merkit tuolloin hallitsevana maailmanmestarina pai-
nitrikoot matsiin pukeneelle Neuvostoliiton Vladimir 
Popoville – Harri voitti Popovin pistein 4-1.

Seuraavassa – jo viidennessä – matsissa länsisak-
salainen Andreas Steibach taisteli itsensä jatkoajalle, 
mutta väkivahva Koskela puristi väkisin voittopisteen 
allepanolla.   Finaalissa Harri koki ensimmäisen tap-
pionsa Soulin olympiamatolla. Bulgarian jäärä Atanas 
Komtshev kukisti kultakamppailussa Harrin pistein 
4–0. 

Mutta olympiahopea hohti Harrille ja koko Suo-
men mitalinjanoiselle urheilukansalle hienosti ja 
hulppeasti.

Soulin olympialaisten jälkimainingeissa lapualaiset 
myös näyttivät muulle maalle sangen reipasotteisesti 
sen mihin osoitteeseen meni kultaa (keihäänheitto, 
Tapio Korjus ) ja hopeaa (siis Harri). Virkiän johtomie-
het vuokrasivat VR:ltä juhlajunan ja sopivat ajoajan ja 
päästelivät Helsingistä Lapualle. Tuon matkan noin 
puolessa välissä Tampereella suurehko kansanjouk-
ko heilutti Suomen ja Virkiän sinivalkoisia värejä. Il-
massa oli suuren juhlareissun tuntua.

Kaukana olivat kisat usein
Harri Koskela pääsi painikassinsa kanssa kauas.

– Oma näkemisensä oli toki vaikkapa Etelä-Koreas-
sa tai Espanjassa, mutta jollain jännällä lailla koin Va-
tikaanin sangen vaikuttavaksi. Ne rakennukset siellä 
jäivät mieleen, Koskela kertoo.

Harri Koskelan urheilullinen Veli-isä ja  näkemyk-
sellinen Eero Nikkari – näyttelijä Esko Nikkarin veli – 
valvoivat Harrin painimista pitkään.

– Oman seuran miehen Tatu Kankaan kanssa otin 
tosi hyviä matseja,  Harri Koskela sanoo.

Monet 1980- ja 1990-luvun aktiivipainijat ovat yhä 
Harri Koskelan elämässä läsnä.

– Esimerkiksi Övermarkin Jarmon kanssa soitte-
lemme toisillemme melko usein, Harri kertoo.

Ei enää laiteta itseä likoon
Paini on yhä vankasti totta koko maailmassa. Kan-
sainväliseen painiliittoon kuuluu noin 180 maata. Silti 
auvoista ei aina kaikki suinkaan ole. 

– Olen tosissani pettynyt painin harrastajamäärän 
putoamiseen maassamme. Jos oikein muistan, niin 
esimerkiksi viime vuoden SM-kisoissa Helsingissä oli 
vain 64 painijaa. Lisäksi minusta tuntuu siltä, että ko-
vin moni painija täällä Suomessa ei laita itseään täy-
sillä likoon, Harri Koskela puhuu.

 Nyt Lapuan Alanurmossa asuva Harri Koskela to-
teaa, että painijaksi tullaan paljolti painimalla. 

– Toki painijan pitää tehdä muutakin kuin painia, 
pitää lenkkeillä, on nostettava puntteja, vedettävä 
leukaa ja sen sellaista. Mutta kyllä se itse paini perus-
asia on, Koskela muistuttaa.

Harri Koskela on tätä nykyä vankka ja ahkera met-
sätalousyrittäjä ja siinä samalla myös metsätyömies.

– Minulla on metsäpalstoja monin paikoin. Har-
vennushakkuuta, istutuksia ja raivauksia kuuluu työ-
tehtäviini, muun muassa, Harri Koskela sanoo.  

Metsätalousyrittäjä ja samalla myös metsätyömies 
Harri Koskela tupsahti suoraan töistä 

jututustuokioon. Painista Harri puhui mielellään.
Kuva: Hannu Ranta



E-P:n Turve Oy 
Risto Lautamaja 

0400 563 152
Laurilankatu 3 Seinäjoki

FINNTENSID OY
Korjaamontie 16, Ylivieska p. (08) 4106 800

HAKEURAKOINTIA rumpuhakkurilla
T:mi Kalle Koskilahti 040 825 9528
Paavolantie 100, 62165 Tiistenjoki

Huoneisto- ja kylpyhuoneremontit
Vesieristys- ja muuraustyöt

Uudisrakentaminen

050 3649 951
Pihamontie 82

54800 Savitaipale

Konepaja oKp oy
Pulkkisentie 5, 90440 Kempele

Puh. (08) 531 8833, 
0400 988 094

kalervo.haarala@konepajaokp.fi

Kuljetus E ja T Posio
Sosonpysäkkitie 51 

91500 Muhos
040 7062 839

- lämpötyöt - vesityöt - ilmastointityöt

Tehtaantie 3, 91500 Muhos 010 322 7070

T:mi Sähköasennus
Tuomas Pirttikoski

Siirtolantie 3, 91500 Muhos

044 2720 145

Maanrakennus 
Kuokka Julle Ky

Lehtoseläntie 193, 91500 Muhos

0400 485 699

Maansiirto 
P & J Vuoti

Konttilantie 15 Muhos
0400 682 188

MIKON 
RAKENNUS OY

Takomontie 94, 
63910 Inhan Tehtaat

040 5453 387
mikon.rakennus@mikonrakennus.fi

KULJETUS-SAVOLAINEN OY
Sorvitie 5, 63700 Ähtäri

(06) 5330 542

Koneurakointi
Tmi Markku Kankaanpää
Verhorannantie 48, 63700 Ähtäri

0400 265 835

Insinööritoimisto 

Tammela
Koleenpiha 22, 63300 Alavus

050 5018 821

M. Jokiaho Ky
Maalaustyöt

Väkkäräpurontie 5 Ähtäri
040 5342 825

Tmi Mikko Haavisto
Mutkankyläntie 120, 
63660 Ähtärinranta
040 5726 506

Jokenkuja, 63700 Ähtäri

(06) 5330 916
www.jokkekoneistus.fi

Antin 
Metsäkonepalvelu Oy

Itä-ähtärintie 1865
63700 Ähtäri

0400 163 981

Vääräkoskenkuja 2, 63700 Ähtäri

(06) 335 1227

Autokorjaamo J. Annala
Sorvikuja 1, 63700 Ähtäri

050 3041 459

kuljetusviinikka.fi
Hauskamaantie 20

63700 Ähtäri
0400 164 037, 0400 599 004

Yrittäjäin Tili Ky

AUKTORISOITU TILITOIMISTO
Ostolantie 15, 63700 Ähtäri

(06) 5337 250

Kytöläntie 610, 66440 Tervajoki

YLI 2500 AJONEUVON
VALIKOIMA KAUTTA MAAN! 

Valitse ajoneuvosi Rinta-Joupin laajasta 
valikoimasta mistä päin Suomea tahansa ja 
tee kaupat lähimmällä toimipisteellä!

Koko kansan autokauppaa
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Lehtoseläntie 193, 91500 Muhos

0400 485 699

Maansiirto 
P & J Vuoti

Konttilantie 15 Muhos
0400 682 188

MIKON 
RAKENNUS OY

Takomontie 94, 
63910 Inhan Tehtaat

040 5453 387
mikon.rakennus@mikonrakennus.fi

KULJETUS-SAVOLAINEN OY
Sorvitie 5, 63700 Ähtäri

(06) 5330 542

Koneurakointi
Tmi Markku Kankaanpää
Verhorannantie 48, 63700 Ähtäri

0400 265 835

Insinööritoimisto 

Tammela
Koleenpiha 22, 63300 Alavus

050 5018 821

M. Jokiaho Ky
Maalaustyöt

Väkkäräpurontie 5 Ähtäri
040 5342 825

Tmi Mikko Haavisto
Mutkankyläntie 120, 
63660 Ähtärinranta
040 5726 506

Jokenkuja, 63700 Ähtäri

(06) 5330 916
www.jokkekoneistus.fi

Antin 
Metsäkonepalvelu Oy

Itä-ähtärintie 1865
63700 Ähtäri

0400 163 981

Vääräkoskenkuja 2, 63700 Ähtäri

(06) 335 1227

Autokorjaamo J. Annala
Sorvikuja 1, 63700 Ähtäri

050 3041 459

kuljetusviinikka.fi
Hauskamaantie 20

63700 Ähtäri
0400 164 037, 0400 599 004

Yrittäjäin Tili Ky

AUKTORISOITU TILITOIMISTO
Ostolantie 15, 63700 Ähtäri

(06) 5337 250

Kytöläntie 610, 66440 Tervajoki

YLI 2500 AJONEUVON
VALIKOIMA KAUTTA MAAN! 

Valitse ajoneuvosi Rinta-Joupin laajasta 
valikoimasta mistä päin Suomea tahansa ja 
tee kaupat lähimmällä toimipisteellä!

Koko kansan autokauppaa

TÄYNNÄ



Rivi-ilmoitukset

Kymen Asbestipurku ja Romutus Oy
Tehontie 2-4, 45200 Kouvola & 0400 254 772

VK-Pelti Ky & (09) 225 56020, 040 5589 059
Korjutie 12, 03600 Karkkila www.vk-pelti.com

Hernesniemi Oy Linjaliikenne & 0400 564 195
Alarannantie 343 C, 62600 Lappajärvi

RAUTAJUNTTI & (06) 433 0800
Palomiehentie 1, 62100 Lapua www.rautajuntti.fi

Raivausliike NIKKO Oy
66450 Jakkula & 0500 660177

Metsäurakointi Mannila & Haapaniemi
Kannustie 909, 68150 Hillilä & 0500 938 910

Sähköasennus M. Koivisto & 0500 363 644
Varputie 1 Lapua

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

Korjaamo E. Heikkilä & (06) 533 3168
Setäläntie 10, 63700 Ähtäri

PEKABE OY Sähköasennukset
Porvoonkatu 5 Loviisa & 041 548 7090

Metsäkoneurakointia H & L & 0400 718 916
Strandaksentie 62, 07810 Ingermaninkylä

Olli Riihimäki Oy & 0400 662 289
Paanatie 34, 61550 Orismala

Jussila-yhtymä Oy & 050 511 9852
Hyypänkuja 21, 62130 Hellanmaa

Urakointi J. Ylihärsilä & 040 7780017
Koskelantie 116, 66470 Laihia

Tmi Nummelan Steelmetal & 040 579 8834
Pahanperäntie 129, 60450 Munakka

JK-RAKENNUSPALVELUT & 050 9119 083
Konimäentie 8, 38600 Lavia 

Taksi Markku Vehmas & 040 504 4649
Haapasaarentie 2 F, 40820 Haapaniemi

Ratakadun Maansiirto Oy & 0500 865 437
Rauniontie 169, 38910 Ala-Honkajoki

Maatalous- ja metsäkoneurakointi Timo Pihlaja
Nummilahdentie 710 Nummijärvi & 0400 736 875

West Top Trading L. Pajala & 050 690 15
Vallgrundintie 71 B, 65800 Raippaluoto

Sarmaplan & 050 5596 102
Taitotie 1, 63300 Alavus www.sarmaplan.fi

Rakennustoimisto RAMESTA OY & (05) 4165 887
Armilankatu 27, 53100 Lappeenranta

KIVIKOKKO OY & (05) 4581 874, 0400 909 084
Mentulantie 17, 53400 Lappeenranta

REDIN OY & (05) 4530 180, 0400 251 860
Suonionkatu 30 A 7, 53600 Lappeenranta

Röyskö Oy maalit ja tarvikkeet & (05) 4133 721
Asentajantie 2, 54100 Joutseno

Veikkolainen -metsäkoneurakointi-
Juurussuontie 65 a, 90310 Oulu & 040 566 9794

Muhoksen Vesi- ja Maatyö Ky
Alasintie 4, 91500 Muhos & (08) 5332 884

Maarakennus ja koneurakointi Auvo Palovaara
Sudenkuja 4, 91600 Utajärvi & 0400 993 155

Hovirakennus Ky & 040 8650 597
Louhikkokuja 2, 63700 Ähtäri

Koneurakointi Vesa Pekkanen & 040 518 9392
Hirvikyläntie 316, Myllymäki

Rakennus Ylinen & 050 4131 645
Vihtorintie 5, Ähtäri

Ähtärin 
Autokorjaamo Oy

Hankolantie 6 Ähtäri
040 5540 206

Lauantaina 26.8.2017 TURUSSA
Liikuntakeskus Alfa, Raunistulantie 15 Turku

Kanttiini ja hyvät arpajaiset!

Painijat, huoltajat, tuomarit ja paininystävät 
Tervetuloa Turkuun!

P.S. Olemme kutsuneet painijoita  
Pohjoismaista sekä Baltiasta!                    

Turun Voimamiehet ry 
www.turunvoimamiehet.fi

KILPAILUAJAT:  11–16 SUOMI CUP (kr) ja 17–20 FINLANDIA FREESTYLE CUP (vp.)
PUNNITUS: Perjantai 25.8. klo 18-20.00 (kaikki sarjat kr.room/vp.)
  Lauantai 26.8. klo  8.30-9.30 (kaikki) ja klo  15.00–15.30 (vapaapaini)
Kilpailut:  10.45  Avajaiset
  11–16  Kr. room. painin SUOMI CUP
  17–20  Vapaapainin FINLANDIA FREESTYLE CUP
Kr. room. painin SUOMI CUP klo 11–16
SARJAT • Juniorit ja miehet:  59, 66, 71, 80, 90 ja 130 kg (+ 2 kg)
  • Kadetit 17 v. (2000–2004): 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76 ja +76 kg
  • Pojat 12 v. (2005– myöh. synt.): 24–26, 29, 32, 35, 40, 45, 50, 55 ja +55 kg
Vapaapainin FINLANDIA FREESTYLE CUP klo 17–20
SARJAT • Juniorit/seniorit (miehet) 57, 65, 70, 74, 86, 97 ja 125 kg (+ 2 kg)
  • Naiset 48, 53, 58, 63, 69 ja 75 kg
  • Kadetit pojat (2000–) 24–26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 60 ja +66 kg
  • Kadetit tytöt (2000–) 29–32, 35, 39 ja 44 kg
Ottelujärjestelmä: UWW säännöt. A ja B lohkosysteemi 
Osanottomaksut: 15 €/painija Suomi-Cup ja FFC. Muut sarjat 12 €.  
  20 €/painija, jos osallistuu molempiin kisoihin (kr.room/vapaapaini)  
  Maksetaan kisapaikalla.
Ilmoittautumiset: ke 23.8.2017 mennessä s-posti mikko.kuukkanen@pp.inet.fi ja sihteeri@turunvoimamiehet.fi, 
  tuomareiden ilmoittautumiset Jali Kuronen +358 44 0515560, s-posti jali.kuronen@hotmail.com
Tiedustelut: Juha Kangasalusta, s-posti juha.kangasalusta@christeyns.com, puh. +358 50 5941489.
  Mika Kainulainen s-posti mika.paini@gmail.com, puh. +358 45 1783232
Majoitus Tarjous voimassa 1.8. saakka Hotelli Hamburger Börs. Varaukset suoraan hotellista  
  koodi: ”Kalle Mäkinen” s-posti sales.turku@sokoshotels.fi, puh. +358 2 3373008
Ruokailu 10 € Kisapaikalla, vain ennakkoon varanneille

Kv. XXXIV 
KALLE MÄKISEN PAINIT
ja FINLANDIA FREESTYLE CUP
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Rivi-ilmoitukset
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Vallgrundintie 71 B, 65800 Raippaluoto
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Taitotie 1, 63300 Alavus www.sarmaplan.fi

Rakennustoimisto RAMESTA OY & (05) 4165 887
Armilankatu 27, 53100 Lappeenranta

KIVIKOKKO OY & (05) 4581 874, 0400 909 084
Mentulantie 17, 53400 Lappeenranta

REDIN OY & (05) 4530 180, 0400 251 860
Suonionkatu 30 A 7, 53600 Lappeenranta

Röyskö Oy maalit ja tarvikkeet & (05) 4133 721
Asentajantie 2, 54100 Joutseno

Veikkolainen -metsäkoneurakointi-
Juurussuontie 65 a, 90310 Oulu & 040 566 9794

Muhoksen Vesi- ja Maatyö Ky
Alasintie 4, 91500 Muhos & (08) 5332 884

Maarakennus ja koneurakointi Auvo Palovaara
Sudenkuja 4, 91600 Utajärvi & 0400 993 155

Hovirakennus Ky & 040 8650 597
Louhikkokuja 2, 63700 Ähtäri
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Vihtorintie 5, Ähtäri
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Hankolantie 6 Ähtäri
040 5540 206
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PAINIGOLF 2017

Pelaamme Kuortaneen kentällä perjantaina 11.8.2017

Osoite Vierteentie 89, Mäyry ”Kuortane”

18 väylän pistebogey. Myös paras nettotulos palkitaan.

Ensimmäinen lähtö klo 13.00. Kilpailupuhuttelu 12.45 ykköstiillä.

Ravintolapalvelut upealla terassilla järven rannalla.

Toivotaan että jokainen toisi pienen palkinnon.

KuGon jäsenet pelaa omalla pelioikeudella. Toiset maksaa greenfeen.

Ilmoittautumiset 3.8.2017 mennessä Raimo Kivelälle 0400563529

tai raimo.kivela@luukku.com

TOIVOTAAN RUNSASTA OSANOTTOA!
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Painin Seuravalmentajapäivät ja
ottelujärjestäjien koulutustilaisuus

 Kuortaneella syyskuussa
 

Painin seuravalmentajapäivät pidetään 1.–3.9.2017 ja ottelu-
järjestäjien koulutustilaisuus 2.9.2017.

Opiston huippuolosuhteissa ovat yhtaikaa koolla niin nuorten 
maajoukkue- ja haastajaleiriläiset kuin seuravalmentajapäiville 
ja ottelujärjestäjä-koulutukseen osallistuvat.

Seuravalmentajapäivät 1.–3.9.2017

Ohjelmassa mm.
- harjoittelun seurantaa
- teorialuentoja valmennuksesta
- painisääntöjen koulutusta valmentajille
- painin ajankohtaisia asioita

Vetäjinä mm. Marko Yli-Hannuksela, Juha Lappalainen, Ahto 
Raska, Pasi Sarkkinen, Stevo Petrovic, Pertti Vehviläinen, Jukka 
Rauhala

Tarkempi ohjelma julkaistaan Painiliiton kotisivuilla  
elokuun aikana.

Seuravalmentajapäiville (myös päiväkävijät) ilmoittautuminen 
6.8. mennessä osoitteeseen info@painiliitto.net. Osallistu-
mismaksu 30 e/hlö. Maksettava ilmoittautumisen yhteydessä 
Painiliiton tilille FI5414003000108041. 

Majoitus-ja ruokailuvaraukset/tiedustelut 6.8. mennessä 
Kuortaneen Urheiluopistolta puh. (06) 5166 313 tai valmen-
nuskeskusmyynti@kuortane.com Osallistujien majoitus on 
Kuortane Sport hotellissa.  Majoitus- ja ruokailupaketin hinta 
koko ajalta 164 euroa (82 euroa/vrk). Yhteyshenkilönä toimii 
Ville Pasanen

Ottelujärjestäjä koulutus
lauantaina 2.9. klo 12.00 – 18.00.

Koulutuksen aiheena ns. saksalainen ottelujärjestelmä ja 
Nordic-systeemi manuaalisesti eli otteluparienmuodostamiset 
ja sijoituskriteerit lohkoissa sekä ottelujärjestäjän yleisiä ”peli-
sääntöjä”.

Koulutuksen vetäjänä toimii Jari Erkkola.

Ilmoittautuminen 6.8. mennessä osoitteeseen jari.erkkola@
netikka.fi . Osallistumismaksu 10 e/hlö. Maksettava ilmoittau-
tumisen yhteydessä Painiliiton tilille FI5414003000108041.

Ruokailut varattava omakustanteisesti suoraan Kuortaneen Ur-
heiluopistolta puh. (06) 5166 313 tai  
valmennuskeskusmyynti@kuortane.com .  
Yhteyshenkilönä toimii Ville Pasanen.

Tuomarien koulutustapahtuma
JMM-kisojen yhteydessä

lauantaina 29.7. Tampereella

Sääntö- ja kilpailuvaliokunnan päätöksellä järjestetään tuo-
marien koulutustilaisuus.

Aika ja paikka:  29.7.2017 Tesc (Pirkkahalli) Tampere

Ohjelma:  Teoriaosuus lauantaina 29.7. klo 11.00–18.00.  
Ei erillistä käytännön osuutta.

Koulutustapahtuma on tarkoitettu kaikille kansallisille ja kan-
sainvälisille tuomareille. 

Ilmoittautumiset 15.7. mennessä Stevolle. Mikäli kan-
sainvälisellä tuomarilla on este, niin siitä on ilmoitettava 
Stevolle samaan aikamäärään.

Koulutustilaisuus on omakustanteinen. Ei osallistumismak-
sua. Kaikille osallistujille annetaan vapaalippu JMM-kilpailu-
jen avajaispäiväksi (tiistai 1.8.). 

Tilaisuuteen osallistuvilla on mahdollisuus tutustua  
JMM-kisapaikan järjestelyihin.

 ”Kellomiehiksi” JMM-kisoihin nimetyt tuomarit perehdy-
tetään tehtäväänsä koulutuksen yhteydessä. Järjestäjät ovat 
varanneet heille majoitukset maanantaista 31.7. alkaen.

Lisätietoja:  
Stevo Petrovic,  
stevo.petrovic@yahoo.com 
040-5131267
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Oriharossa kilpaillaan ja sannalla väännetään - kesäisen iloiset rantapainin avoimet Suomen 
mestaruuskilpailut järjestetään elokuussa Kärkölässä Oriharo – järven uimarannalla.  

Rantapainin SM-kilpailut ovat osa Oriharo Beach Games – tapahtumaa. 
 

 
 Aika:  lauantaina 12.8.2017 klo 12:00 
 Punnitus: lauantaina 12.8.2017 klo 9:00 – 9:30  
 
 Kilpailupaikka:  Oriharo -järven uimaranta, Kalliopirtintie 79, Lappila (Kärkölä). ks. ajo-ohjeet: 

Oriharon uimaranta 
 
 Kilpailukanslia: Seurakunnan leirikeskuksessa jossa lounas, saunat, majoitus, pysäköinti 
 
           Sarjat:   Juniorit ja miehet: 70, 80, 90 ja +90 kg 
   Pojat alle 17 v.: 40, 50, 60, 70 ja +70 kg  
   Tytöt ja naiset:  40, 50, 60, 70 ja +70 kg 
   Miesveteraanit: 75 ja +75 kg (= +35 v. vuotiaat) 
 
  Osallistumismaksu: 30 euroa / painija, sisältää osallistumisen, lämpimän saunan, 2 käristettyä     

kisamakkaraa sekä klo 12 – 17 lounaan.  
 
   Maksut perjantai 9.8.2017 mennessä tilille Lappilan Nousu  
   FI49 5204 0820 0079 49. Maksuun viesti: RantapainiSM2017 sekä  
   painijoiden nimet ja seura. Jälki-ilmoittautumismaksu 50€/painija.  
    
 Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisessa tulee mainita painija, seura, sarja ja painoluokka.  
 

  Majoitus:  Pitkämatkalaisille on tarjolla majoitus seurakunnan leirikeskuksessa. 
Leirikeskuksessa 40 vuodepaikkaa 4 hlön huoneissa. Majoitus 15€/yö ja sisältää 
lauantaina aamiaisen.  

 
 Ilmoittautumiset:  7.8.2017 mennessä Jari Rantala, jari.rj.rantala@live.com tai 040 511 2353. 

 Kotisivu: Oriharo Beac Games 2017  

      
TERVETULOA KÄRKÖLÄÄN!  

 



Urheilijan 
valttikortti!

Lisäedut seuroille
Edulliset hotellimajoitukset 
koko joukkueelle

HotSport -menu Restelin 
ravintoloista 9,80 €/henkilö

Joka 10. ruokailija 
veloituksetta

Suunnittele ja varaa seuraava kisa-
matka osoitteessa Hotsport.fi 

1

2
3
4

HotSport-kortti on paras peli- tai kisakaveri 
– urheilijan paras ystävä. Se kerää bonusta silloin, 
kun sinä pelaat tai treenaat. Se valvoo etujasi, kun 
sinä nukut Restel-hotellissa. Se kerää murut, kun 
sinä ruokailet Restel-ravintolassa. Se kerää pisteet 
palavereista ja kokouksista. 

HotSport-kortti on urheiluseuroille ilmainen!

Kun HotSport ostokset ylittävät 1680 € yhden kertymäkauden aikana (3 kk) saa seura ostoista 5 % HotSport-Bonusta ja samalla alkaa uusi kertymä-
kausi. Mikäli ostokset eivät ylitä 1680 € kertymäkauden aikana jatkuu bonusten kerryttäminen kunnes ostoraja ylittyy tai kunnes 12 kuukautta on kulunut 
kertymäkauden alkamisesta. Bonusta ei saa, eikä Bonusseteleitä voi käyttää maksuvälineinä Crowne Plaza Helsingissä eikä Restel Tapahtumaravintoloissa.
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Tapahtumakalenteri

••• Lokakuu •••
7  Finlandia Freestyle Cup  Hyvinkää (HyPk)

7  Luoman Oy Cup  Ylistaro (YKV)

7  Av. kv. Kemi Cup, kr  Kemi (KI)

7  RVM:n ikäkausikilpailut, vp   Raisio (RVM)

10–15  Veteraanien MM-kilpailut   Plovdiv (BUL)

14  TUL:n mestaruuskilpailut, vp Porvoo (PoWe)

20–22  KLL:n mestaruuskilpailut, vp  Vaasa

21–26  Tyttöpainileiri  Viro

27–29  Poikien ja nuorten maajoukkueleiri   Kuortane

28  KankU:n ikäkausikilpailut, vp  Kankaanpää (KankU)

28  Junior Kare, vp   Kouvola (KoPa)

••• Marraskuu ••• 
4  Kankuri cup  Lapua (Virkiä)

4  Aluemestaruuskilpailut, vp  

4  Vantaa Painicup (UWW) – Suomi Cup Vantaa (YTK)

11  VVV Cup, vp Vaasa (VVV)

11  Kv. Pertsan kultapainit  Sodankylä (LapinV)

11  Janakkala Open - Suomi Cup  Turenki (JPI)

18  Kooveen ikäkausikilpailut, vp Tampere (Koovee)

18  Timon muistopainit, vp Ylivieska (ViVo)

18–19  Tyttöpainileiri  Ylivieska

21–26  U23 MM-kilpailut Bydgoszcz

24–26  Helsinki Open  Helsinki (HPM)

25  Susirajan av. ikäkausikilpailut, kr Joensuu (JVK)

••• Joulukuu •••
2  Joulumaapainit Rovaniemi (LaLu)

9  Kadettien SM-kilpailut, vp  Porvoo (PoWe)

9  Arvo Haavisto-turnaus (UWW) – Suomi Cup Ilmajoki (IK)

15-17  Poikien ja nuorten maajoukkueleiri  Kuortane

16-17  Tyttöpainileiri Kuortane

••• Kesäkuu •••
17  Finlandia Freestyle Cup Järvenpää (JäVo)

26–30  Maajoukkueleiri, kr Ilmajoki

27.6.–2.7.  
 Junioreiden EM-kilpailut Dortmund (GER)

30.6.–2.7.  
 TyttöpainiCamp Kuortane

••• Heinäkuu •••
1–2  Av. kv. Ruissalopainit - KISAT PERUTTU!  Turku (TuTo)

8–11   TUL:n painin leiri- ja koulutuspäivät Urheiluopisto  
  Kisakeskus

25–30  Kadettien EM-kilpailut  Sarajevo (BIH)

29  Tuomarikoulutustapahtuma Tampere 

30  XI Raimo ”Sumo”  
 Karlssonin kv muistopainit   Helsinki (VV)

••• Elokuu •••
1–6  Junioreiden MM-kilpailut  Tampere (FIN)

3–3  Tyttöpainileiri Tampere

11  Painigolf Kuortane

12  Rantapainin SM-kilpailut Kärkölä

12–13  Suomen Painiveteraanikerhon kesäpäivät    Lapua

19  Etelä-Pohjanmaan painituomarikerhon  
 kesäpäivät ja kerhon 50v-juhlat Peräseinäjoki

21–26  MM-kilpailut Pariisi (FRA)

25–26  Kalle Mäkisen XXXIV painit – Suomi Cup – ja  
 Finlandia Freestyle Cup   Turku (TWM)

••• Syyskuu •••
1–3  Painin superviikonloppu Kuortane

1–3  Poikien ja nuorten maajoukkueleiri + haastajat   Kuortane

5–10  Kadettien MM-kilpailut  Ateena (GRE)

9  Väinö Hakkaraisen ja Ivar Wacklinin  
 muistopainit   Suolahti (SuolU)

9  Tapsan painit   Muhos (MuVo)

9  VaSa:n ikäkausikilpailut, vp  Vantaa (VaSa)

9  TaVo:n ikäkausikilpailut, vp   Tampere (TaVo)

16  Kv. Lohi-painit, kr – Suomi Cup   Kotka (PopI)

16  Pohjois-Suomen aluemestaruuskilpailut, vp  
  Kajaani (KaJu)

16  Kv. ikäkausipainit, vp Tampere (TaPs)

16–17  Tyttöpainileiri  Kuortane

18–24  Sotilaiden MM-kilpailut  Liettua

23  Ikäkausikilpailut, vp  Järvenpää (JäVo)

30  OP-turnaus  Ilmajoki (IK)

30  VUV ikäkausikilpailut, vp Kuusankoski (VUV)
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