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Puheenjohtaja

Kesä on painin arvokisojen aikaa. Kisaruletti käynnis-
tyy 13. kesäkuuta Azerbaidzhanissa - Baku 2015 - 1.
European Games –sateenvarjon alla. Tämän jälkeen 
on vuorossa nuoret alle 20-vuotiaat ja kadetit eli alle
17-vuotiaat, jotka kisaavat EM-mitaleista juhannuk-
sen jälkeen kesäkuussa Turkin Istanbulissa ja elokuun 
alussa Serbian Suboticassa.

Junioreiden MM-kisat painitaan myöhemmin elo-
kuussa Brasilian Salvador da Bahiassa ja kadettien 
elokuun lopulla Bosnia ja Hertsegovinan Sarajevossa. 
Brasilissa testataan myös Rion 2016 kisojen organisaa-
tiota ja mahdollisesti jopa olympialaisten kisapaikkaa. 
Todennäköisesti molemmissa koitoksissa nähdään 
myös suomalaisvärejä – toivottavasti vuoden 2014 ta-
paan joka kisassa palkintopallilla asti – korkeinta paik-
kaa unohtamatta.

Näin ensimmäisissä alle 23-vuotisten EM-kisoissa vii-
me maaliskuussa kultaa vakuuttavin ottein paininut 
Lappajärven Veikkojen Petra Olli ja hopealle vääntä-
nyt Ylä-Tikkurilan Kipinän Tuomas Lahti saisivat seu-
raa myös muista nuorista lupauksista. 

Vuoden 2015 arvokisojen sarja huipentuu MM-kisoi-
hin syyskuun alkupuoliskolla. Las Vegasissa väänne-
tään MM-mitalien lisäksi kussakin painoluokassa 6 
ensimmäisestä maakohtaisesta olympiapaikasta. 

Tämän jälkeen seuraavat jäljellä olevat 12 sarjakohtais-
ta olympialaisten maapaikkaa ratkeavat vasta kevääl-

lä 2016 kolmessa eri karsintakisassa. Yksi näistä on 
maanosakohtainen karsinta ja loput kaksi - Vantaalla 
keväällä 2012 painittujen karsintojen tapaan - kaikille 
vielä kussakin sarjassa ilman maapaikka olevien mai-
den painijoille.

Bakussa kesäkuussa painitaan myös EM-mitaleista. 
Suomen joukkue koostuu yhteensä 11 painijasta, jois-
ta viisi kreikkalais-roomalaisessa, 4 vapaapainissa ja 2 
naisten sarjoissa. Omista kisoista Vantaalta viime ke-
väältä 2014 tuomisina oli 2 mitalia, Rami Hietaniemen 
hopea ja Petra Ollin pronssi. Vaikka nyt ei kisatakaan 
kotiyleisön vauhdittamana kotimatolla ja vaikka Rami 
ei Bakussa EM-mitalista olekaan kisaamassa, ei vähin-
tään yhden mitalin tavoite ole mahdoton. 

Ennakkotietojen mukaan Bakussa on organisoitu 
näyttävät ja hyvin toimivat puitteet yhteensä noin 20 
eri lajin ensimmäisiä Euroopan Kisoja varten. Myös 
median mielenkiinto kisoja kohtaan on korkealla ja 
YLE on varannut kaikista suomalaislajeista - paini mu-
kaan lukien – runsaasti aikaa ruudussa.

Hyvillä eväillä ja huolellisella valmistautumisella - 
kohti Bakua ja muita kesän 2015 arvokisoja.

Jukka Rauhala
Puheenjohtaja

Kohti Bakua 
ja kesän muita arvokisoja
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Lappajärven liinaharja Petra Olli teki 
keväällä Euroopan ensimmäisissä alle 
23-vuotiaiden EM-paineissa sen mitä hä-
neltä odotettiin. Varmalla ja vakuuttavalla 
painilla irtosi neljä otteluvoittoa ja jo viides 
Euroopan mestaruus. 

– Samoja tyttöjähän siellä pyöri vastus-
tajina kuin muissakin kisoissa. Mestaruutta 
haettiin ja se saatiin, kiteyttää Petra kisat.

Puolalaisten kisajärjestelyt saivat naispai-
nin ykköseltämme varauksettomat kehut. 

– Puitteet olivat tosi hienossa kunnossa. 
Puolalaisille pitää kyllä nostaa hattua kisa-
järjestelyissä. 

Viva Las Vegas
Euroopan mestaruus on aina Euroopan 
mestaruus, mutta tänä vuonna kaikessa 
tekemisessä tähdätään vain ja ainoastaan 
Las Vegasin MM-paineihin. Torstaina 10. 
syyskuuta ovat jaossa ensimmäiset paikat 
Rio de Janeiron olympialaisiin naisten 58 
kilon sarjassa. 

– Seuraava tavoite on Bakussa kesäkuun 
European Gameseissa, mutta Las Vegasin 

MM-painit ovat tietysti kauden päätavoi-
te. Bakussa painin 60 kilon sarjassa, mutta 
Vegasissa sarja on 58 kiloa, jossa on jaossa 
olympiapaikat, Petra kertoo.

Pari kiloa normaalia isommassa sarjas-
sa paininee myös tukku muita Euroopan 
huippunimiä, jotka pudottavat syksyn MM-
paineihin sarjaa alemmaksi. 60 kilon sarjaa 
kun ei olympialaisissa naisilla ole.

– Siitä minulle ei ole mitään hajua, ketä 
Bakussa nousee 60 kiloon. Mutta varmasti 
aika moni painii siellä sarjaa ylempänä. Ve-
gasissa sitten kaikki huiput ovat varmasti 
58 kiloisissa, Petra Olli arvioi.

Urheilun ehdoilla
Tällä hetkellä Petra Olli on ammatiltaan pai-
nija. Yhteistyökumppanit ja Olympiakomi-
tean tuki mahdollistavat täydellisen keskit-
tymisen painiin. Painin ehdoilla on menty 
aiemmatkin vuodet, mutta viime keväänä 
päättynyt lukio vaati veronsa. Enää ei ten-
teistä ja kirjoituksista tarvitse huolehtia. 

– Kyllä sen on huomannut, että muutos-
ta on tapahtunut päivärytmissä. Kun vielä 

kävi lukiota, niin oli kiire koko ajan. Aamu-
treenien jälkeen oli kiire suihkuun, syö-
mään ja kouluun. Koulun jälkeen taas oli 
kiire treeneihin. Nyt harjoitukset ovat puh-
taasti ykkösasia, eivätkä illat mene enää 
koulukirjoja lukiessa, Petra kertoo. 

Loppukevät ja kesä menevät kuitenkin 
tiukasti treenatessa. Pääpaino on ulko-
maan leireissä, sillä Suomesta ei riittävän 
kovaa harjoitusvastusta löydy. Lehden il-
mestymisen aikoihin on juuri päättynyt lei-
ri Venäjällä lähellä Georgian rajaa olevassa 
vuoristossa. Ja ihan kohta on lähtö edessä 
Saksaan kansainväliselle leirille. 

– Heinäkuulle varmaan sitten tulee taas 
MM-kisoja varten leirejä. Minulla ei ole niis-
tä vielä tarkkaa tietoa, mutta Ahto on var-
maan jo suunnittelut jotain. Ennen Vegasin 
MM-paineja ollaan ilmeisesti jenkeissä lei-
rillä, Petra kertoo.

Kukkamekko käyttöön
Jotain poikkeuksellista tuleva kesä tulee 
tarjoamaan. Juhannusaattona naispainin 
ykkösemme aikoo nykäistä kukkamekon 
päälle ja suunnata lavatansseihin Lappajär-
ven rannalle.

– Juhannuksen saan tänä vuonna viettää 
pitkästä aikaa Lappajärvellä. Monet vuodet 
on mennyt niin, etten ole Uusimäen Han-
nun kanssa lavatansseihin ehtinyt, Petra 
nauraa.

Merkittävä osa ammattiurheilijan työtä 
on julkisuudessa esiintyminen. Petra Olli 
on hoitanut leiviskänsä kunnialla ja pitänyt 
painin lippua korkealla muun muassa Arto 
Nybergin vieraana. 

– Siihen julkisuuteen tottuu. Pitää vain 
olla oma itsensä. Pohjanmaalta kun lähtee 
telkkariin suoraan lähetykseen, niin se on 
aina päivän keikka. Urheiluiltapäivä-lähetys 
onnistui hyvin, kun olimme menossa Un-
kariin leirille. Nybergin haastattelu onnistui, 
kun minulla oli sunnuntai vapaapäivä. Jos 
nämä haastattelut viikolla olisi, niin ei sin-
ne silloin pystyisi lähtemään. Tärkeintä on 
tässä vaiheessa kuitenkin harjoittelu, Olli 
korostaa. 

 Kokeneena ruutukasvona Petralta irtoaa 
myös neuvoja tulevaisuuden painihuipuille. 

– Kyllä siellä pärjää, kun on vain oma it-
sensä ja rennon rempseä. Mitään ihmeellis-
tä ei kannata lähteä säveltämään ja esittä-
mään. Ihan mitä tahansa nyt ei kuitenkaan 
kannata puhua, mitä sylki suuhun tuo, Pet-
ra opastaa. 

BAKUN KAUTTA LAS VEGASIIN
Petran olympiaprojekti aikataulussa
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Vuoden päivät lakeudella asunut Tuomas 
Lahti osoitti Puolassa väännetyissä alle 
23-vuotiaiden EM-kisoissa, ettei muutto 
Pohjanmaalle ollut huono ratkaisu. Vah-
vaa painia koko kisapäivän esittänyt Lahti 
nappasi uransa toisen EM-mitalin. Edelli-
nen mitali oli vuodelta 2010 kadettien EM-
väännöistä. 

Puolassa ainoastaan finaalivastustaja 
Turkin Fatih Baskoy oli tällä kertaa parempi 
finaalissa pistein 6-2. 

-Kisoista jäi hyvä maku, tunnustaa Lahti. 
Erityisesti vahva käsipaini näytti purevan 

vastustajiin. Netin välityksellä tehdyn ha-
vainnon vahvistaa myös painija itse. 

-Näin oli omastakin mielestä. Itselle ei 
tullut missään vaiheessa sellaista oloa, ettei 
jaksaisi ajaa kaveria väsyksiin. Eikä tullut mi-
tään hätää matseissa, vaikka välillä häviöllä 
olinkin. 

Ensimmäistä kertaa väännetyt alle 
23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisat 
saivat tuoreelta EM-mitalistilta kisatapah-
tumana hyvän arvosanan. 

-Aika kovatasoiset kisat ne olivat. Siellä 
oli kuitenkin useita miesten arvokisamita-
listeja ja nähtiin hyviä matseja. 

Haasteita riittää
Seinäjoen SM-paineissa Tuomas väänsi 130 
kilon sarjassa. Ja väänsi mestaruuden arvoi-
sesti. Seuraavan kerran kisatrikoot puetaan 
ylle viikko ennen juhannusta Bakussa, jossa 
miesten EM-kisoissa sarjana on jälleen tut-
tu 98 kiloa.

-106 kiloa oli painot SM-kisoissa vaakalla. 
Kun Bakun kisat ovat kesäkuussa, niin en 
ruvennut pudottamaan painoja omaan 
sarjaan. Tässä on kuitenkin laihdutuksia 
aika paljon, kun Puolan EM-kisat olivat lä-
hellä ja sitten jos Vegasiin pääsee, niin sin-
ne joutuu laihduttamaan, Lahti pohtii. 

98 kilon sarjan on suomalaisittain siinä 
mielessä harvinainen, että edustustrikoita 
havittelee useampi painija. Vielä juniorei-
hin pääsevä sarjan SM-hopeamitalisti Elias 
Kuosmanen ja juuri nyt loukkaantumisen 
takia telakalla oleva Timo Kallio eivät kisali-
pusta suosiolla suostu luopumaan. 

-Yleisesti ottaen se on vain hyvä suoma-
laisen painin kannalta, että on useampi 
painija kilpailemassa edustuspaikasta. Se 
puskee koko porukkaa eteenpäin, kun kil-
pailua on jo kotimaassa. Mitään paineita 
siitä ei kuitenkaan kannata ottaa, vaan pi-

tää tehdä vain parhaansa.
Ensimmäisiin aikuisten arvokisoihin läh-

tevä Lahti on luottavaisella mielellä muuta-
ma viikko ennen koitosta.  

-Aika rennolla mielellä lähdetään paini-
maan. Liikaa stressiä ei kannata ottaa. Kisat 
ovat varmasti upea tapahtuma, kun siellä 
on paljon muitakin lajeja mukana, aprikoi 
Tuomas Lahti.  

Teksti: Pekka Moliis
Kuva: Martin Gabor

Tuomas Lahti 

VIIHTYI EM-MOLSKILLA

Matsit Puolan EM-molskilla 
98 kg (15 os.)

tasaus: Tuomas Lahti (5) 

- Kukuri Kirtskhalia GEO 5-4

Lahti - Ferenc Almasi HUN 10-8

semifinaali: Lahti - Peter Öhler GER 7-0

Finaali: Lahti -Fatih Baskoy TUR 2-6

Tuomas Lahti jyräsi finaaliin saakka Puolan EM-kisoissa. Tässä jalkoihin on jäämässä Unkarin Ferenc Almasi. 
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Ensimmäistä kertaa urheiluhistoriassa 
järjestettävät Euroopan Kisat (European 
Games), ovat painin osalta myös Euroo-
pan mestaruuskilpailut. Azerbaidzhanin 
Bakussa kesäkuun 12. päivä käynnistyvät 
yli kaksiviikkoiset kisat keräävät eri puolil-
ta 6000 eri lajien urheilijaa mittelemään 

paremmuudestaan. 
Suomesta on ilmoitettu Bakuun kaikki-

aan yksitoista painijaa. Miesten osalta viisi 
painijaa krekoon ja neljä vapaapainiin. Nai-
siin on ilmoitettu Petra Ollin ohella myös 
Tiina Ylinen.

-Sen mitä haluaa viedä Las Vegasin MM-
paineihin, on vietävä myös Bakun Euroo-
pan Kisoihin. Painijat ja sarjat voivat vaih-
tua, mutta kyseiseen painimuotoon ei saa 
osallistua enempää painijoita, kuin mitä 
Bakussa on vaa’alla käynyt, Painiliiton pää-
valmentaja Juha Lappalainen vahvistaa.

Kuuma kesä
Heti SM-painien jälkeen Suomen ykkös-
miehet jatkoivat tehostamisleirin merkeis-
sä Ilmajoella. Ennen Bakun EM-paineja on 
vielä vuorossa leiri Ruotsissa.

-Hietaniemen Rami jättää Bakun väliin 

ja hänelle on kehitelty sille aikaa omaa 
ohjelmaa. Juhannuksen tienoilla on pojilla 
hieman lomaa. Sitten heinäkuun alkupuo-
lella on leiri Norjassa ja heinäkuun puolivä-
lissä Romanian kisa, kertailee Lappalainen 
kreko-joukkueen ohjelmaa. 

Painimaailman valiot keskittyvät koko 
kesän MM-kisoihin. Tämä on näkynyt hie-
man myös leiritysten elämisenä, eikä kan-
sainvälisiä turnauksiakaan ole mahdotonta 
määrää tarjolla. 

-Pytlansinskissa voidaan mahdollisesti 
katsastaa vielä jossain sarjassa painijoita 
MM-kisoihin. Elokuun alkupuolelle tulee 
leiri joko Venäjälle tai Valko-Venäjälle. Jenk-
keihin menemme krekon joukkueen osalta 
28. päivä elokuuta. Olemme siellä alkuun 
San Franciscossa, jonne tulevat myös liet-
tualaiset ja norjalaiset, Lappalainen kertoo 
valmistautumisesta.

EM-tittelit jaossa

 EUROOPAN KISOISSA

Tero Välimäki vääntää Bakussa Suomen edustajana 66 kilon sarjassa.
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Kivimäki tuuraa
85 kilon edustuspaikka vapautui Hieta-
niemen ratkaisun myötä ja matkalipun 
itselleen Seinäjoen SM-paineista nappasi 
Ilmajoen Kisailijoiden Marko Kivimäki. Ky-
seessä on miehen ensimmäinen varsinai-
nen edustustehtävä. 

-Viime vuonna olin opiskelijoiden MM-
kisoissa, mutta kyllä tämä ensimmäinen 
oikea edustustehtävä on. Päävalmentajan 
kanssa oli jo etukäteen puhetta, että jos 
mestaruus irtoaa, niin edustuspaikka on 
mahdollinen. 

-Puitteet siellä tulevat olemaan varmas-
ti viimeisen päälle kunnossa. Kun mukana 
on muidenkin lajien edustajia, niin se tuo 
kisoihin oman lisän. 

Marko Kivimäki on saanut urallaan kokea 
myös oman osansa loukkaantumisista.

-Herman Kareessa meni olkapää sijoil-
taan tammikuussa 2014. Siinä meni sitten 
lähes vuosi parannellessa ja seuraavan 
kerran kisasin vasta Arvo Haavistossa lähes 
vuotta myöhemmin. 

-Bakussa lähdetään painimaan matsi 
kerrallaan ja katsotaan mihin mies pystyy. 
Ramihan tämän sarjan selvä ykkösmies on, 
mutta on mukavaa päästä välistä itsekin 
kokeilemaan arvokisoissa. 

Ilmajoen kotisalilla Marko pääsee harjoit-
telemaan ihanteellisissa olosuhteissa. Tree-
nikavereita löytyy laidasta laitaan.

-Vielä ovat kotisalilla juniorit kurissa pysy-
neet, vaikka olihan siellä nytkin SM-kisoissa 
jo pronssilla seurakaveri. Se panee yrittä-
mään salilla tosissaan, kun siellä on paljon 
porukkaa treenaamassa.

Baku 2015 fakta

• Olympiakomitea on nimennyt 
joukkueen ja vastaa pääosin 
kustannuksista

• Suomesta osallistuu 104 
urheilijaa 18 lajissa

• Bakussa kilpaillaan 19 lajissa, 
joista 16 on olympialajeja

• Kisoihin odotetaan yli 6 000 
urheilijaa

Suomen joukkue Baku 2015

Naiset, vapaapaini

53 kg: Tiina Ylinen Kuortaneen Kunto

60 kg: Petra Olli Lappajärven Veikot

Miehet, kreikkalais-roomalainen paini

59 kg: Jani Haapamäki Kauhajoen Karhu

66 kg: Tero Välimäki Ilmajoen Kisailijat

75 kg: Henri Välimäki Teuvan Rivakka

85 kg: Marko Kivimäki Ilmajoen Kisailijat

98 kg: Tuomas Lahti Ylä-Tikkurilan Kipinä

Miehet, vapaapaini

65 kg: Petteri Martikainen Helsingin Tarmo

74 kg: Henri Selenius Järvenpään Voimailijat

86 kg: Ville Heino Porin Painimiehet

97 kg: Jere Heino Porin Painimiehet

Hietaniemi passaa
Rami Hietaniemi päätti jättää Bakun keikan 
väliin. Syy selviää puntarilla käymällä. 

-Päätähtäin on Las Vegasin MM-kisoissa 
ja jos olisin lähtenyt Bakuun, niin sillä olisi 
tullut kaksi kovaa painonpudotusta 12–13 
viikon välein. Minulle tuo väli on yksinker-
taisesti liian lyhyt. Niinpä katsottiin par-
haaksi, että keskityn harjoittelemiseen täs-
sä vaiheessa, Rami kertoo

Täysin ilman kansainvälistä tasonmit-
tausta ei Rami MM-kisoihin suuntaa. Kan-
sainvälisen leirityksen ohella puetaan myös 
kisatrikoot ylle.

-Romaniassa heinäkuussa on turnaus, 
jossa painin 85 kilon sarjassa. Siellä on sal-
littu kahden kilon ylipaino, joten ihan kaik-
kea ylipainoa ei tarvitse puristaa pois.

Teksti: Pekka Moliis
Kuvat: Merja Lintala

Punatrikoinen Marko Kivimäki tekee Bakussa arvokisadebyyttinsä.
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Energiakuivike 
sekä 

kasvuturpeet

K. Latvaniemi, 
Päntäne

p. 0400 212 134
Halkolantie 30, 61980 Päntäne

West Top Trading

L. Pajala
Brokk piikkaus ja purkutyöt

Vallgrundintie 71 B
65800 Raippaluoto

050 - 690 15

Peltosuontie 4 Vihtavuori p. 0207-750850

Maanrakennus A. Kiilunen
Vetämäjärventie 20, 63400 Alavus as.

p. 0400 928 346

JARTOM RAKENNUSURAKOINTI OY
Puh. 040 5800 248

Ketunhäntä 7, 37800 Toijala

Ylpöntie 7 Akaa p. (03) 5422666

Peltosuontie 4 Vihtavuori p. 0207-750850

Maanrakennus A. Kiilunen
Vetämäjärventie 20, 63400 Alavus as.

p. 0400 928 346

JARTOM RAKENNUSURAKOINTI OY
Puh. 040 5800 248

Ketunhäntä 7, 37800 Toijala

Ylpöntie 7 Akaa p. (03) 5422666

VUOKRATAAN LOMA-ASUNTO/OMA-
KOTITALO THAIMAAN HUAHINISSÄ. 

Talo kooltaan  115 m2, siinä on 3 makuuhuonetta parivuoteilla, olohuone, 
ruokahuone, keittiö kaksi kylpyhuonetta ja VC:tä, ulkosuihku. Kolme teras-
sia, yksi katettu. Talo sijaitsee aidatulla 24h vartioidulla suomalaisalueella, 
jossa 50 omakotitaloa. Alueen keskiössä klubitalo, uima-allas, tenniskenttä, 
kuntosali ym..

Lisätietoja ja kuvia os. www.villatuuri.omasivu.fi .

Tiedustelut: Juhani Tuuri,  puh; 050-4009984 ,  sähköposti;  
tuuri.juhani@netikka.fi

leikkaa talteen!

Nallepainissa lapset ja vanhemmat tou-
huavat turvallisesti yhdessä ohjatuilla tun-
neilla koulutettujen ohjaajien johdolla. 
Tällä hetkellä jo kymmenkunta suomalaista 
painiseuraa tarjoaa Nallepainia ja Painiliitto 
järjestää vuosittain useita koulutuksia, jo-
ten tarjonta kasvaa.

Koulutuksen myötä ohjaajat saavat hy-
vät valmiudet ja saavat samalla käyttöönsä 
runsaan harjoitepankin. Seuraava Nallepai-
ni-koulutus järjestetään lauantaina 22.8. 
Tampereella. 

Kuvassa näkyvät ja lapsia takuulla kiin-
nostavat Nallepaini-pipot sekä Nallepaini-
aiheinen Halaus hukassa -kirja ovat tilat-
tavissa Painiliiton toimistolta samoin kuin 
ohjaajille tarkoitetut Nallepaini -paidat. 
Kaikkien tuotteiden hinta on 20 euroa kap-
paleelta. Seurat voivat pyytää isompia eriä 
edullisemmalla hinnalla ja sisällyttää tuot-
teet osallistujien kausimaksuihin.

Nallepainia tarjoavat tällä hetkellä ai-
nakin seuraavat seurat:

Harjun Woima Jyväskylä
Helsingin Haka
Janakkalan Paini-Ilves
Kajaanin Juntta
Kälviän Tarmo
Lapin Lukko
Limingan Niittomiehet
Ylä-Tikkurilan Kipinä

Lisätietoja netissä osoitteessa: 
www.nallepaini.fi 

NALLEPAINI 
– yhdessä liikkuen
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7/7 Painijan urapolku

Huippu-urheilun ehdoilla

Paini on kansainvälisellä huipulla luunko-
va laji. Huipulle on pitkä ja antoisa matka, 
mutta sieltä voidaan tulla myös nopeasti 
alas. Kaiken tekemisen urheilijan päivittäi-
sessä valmentautumisessa on oltava am-
mattimaista ja myös tukijoukkojen kunnos-
sa. Liian monet kompromissit kostautuvat 
varmuudella ennen pitkään.

Kun painijan urapolkua on edetty siihen 
vaiheeseen, että edessä siintelevät maa-
joukkuetehtävät, jopa arvokisaedustukset 
ja olympialaiset, on kaikessa tekemisessä 
oltava liikkeellä huippu-urheilijan asen-
teella. Jos urheilijan vuorokausirytmi ei ole 
kohdallaan tai ruokailut vähän sinne päin, 
niin kovakaan harjoittelu ei auta. Huippu-
urheilija elää huippu-urheilijan elämää joka 
päivä. Pääsääntönä voi sanoa, että jos neljä 
tuntia päivässä harjoitellaan, niin loput 20 
tuntia tehdään asioita jotka edesauttavat 
niiden harjoitustuntien onnistumista.

Erilaiset loukkaantumiset ovat turhan 
tuttuja huippu-urheilijoille. Terveyden yllä-
pitämiseen on kiinnitettävä entistä enem-
män huomiota, jotta haaveista voi tulla 
totta. Kaikkia sairastumisia tai loukkaantu-
misia ei huolellinenkaan valmistautuminen 
voi estää, mutta merkittävästi niitä voidaan 
vähentää. Tärkeää on myös panostus hen-
kiseen valmentautumiseen, eli urheilijan 
omaan psyykeen tulee olla kunnossa. Jos 
matolle mennään arkailen ja epävarmana, 
niin voittajana sieltä tuskin poistutaan. Var-
muus oman tekemisen tasosta tulee olla 
urheilijalla kirkkaana mielessä. 

Ohjelman mukaan
Jokaisella huippupainijalla tulee olla oma 
henkilökohtainen harjoitusohjelma, joka 
istuu yhteen olympiavalmennusryhmän 
vuosisuunnitelman kanssa. Laadukkain-
kaan kotiharjoittelu ei korvaa maajoukkue- 

ja tehostamisleirityksiä, joita huippupaini-
joille tulee vuodessa 80–120 vuorokautta. 
Tänä päivänä yhä suurempi osa leiritykses-
tä tapahtuu ulkomailla yhdessä muiden 
maailman huippujen kanssa. Näin koti-
harjoittelun, leirityksen ja kilpailujen tulee 
muodostaa ehjä kokonaisuus, joka laadul-
taan vastaa maailman huipun vaatimuksia.

Kun huipulla painitaan, niin tähtäimessä 
olevia arvokisoja on tarjolla kahdesti vuo-
dessa. Kilpailuun valmistauduttaessa lajin 
ja muun harjoittelun prosenttisuhde tulisi 
olla 80/20 luokkaa. Pääpaino on siis ilman 
muuta painissa, mutta valitettavasti edes 
kaikilla maajoukkuepainijoilla tähän ei ole 
kotioloissa mahdollisuutta. Osa huippu-
urheilijan elämää on valita asuinpaikkansa 
siten, että tilanne lajiharjoittelun, valmen-
nuksen ja harjoitusvastustajien suhteen 
on optimaalinen. Yksinäisen suden nouse-
minen kotisalilta huipulle on äärimmäisen 
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Teema / Ikävuodet 22 ja yli  

Tärkeää 
Tässä ikävaiheessa:

1. huippu-urheilijan asenne ja ote kaik-
keen tekemiseen

2. paljon huomiota terveyden ylläpitä-
miseen

3. fyysinen ja psyykkinen varmuus omas-
ta tasosta

LAADUKAS JA TARKOITUKSEN MUKAINEN 
VALMENTAUTUMINEN, OPTIMOIMINEN

Ryhmä / toiminta 
Ammattivalmennus: olympiavalmennus-
ryhmän vuosiohjelma + henkilökohtainen 
ohjelma
maajoukkueleiritys
tehostamisleiritys
80-120 päivää / vuosi

Muu ohjattu/ohjelmoitu: painivalmen-
nusta tukevat lajit ja tekniikat, kuten lenk-
keily, pyöräily, hiihto, pallopelit, painon-
nosto, yleisurheilu

Tavoitteet 
Sosiaal./Elämänhallinta Ammattiur-
heilijan elämänvaiheesta nauttiminen, 
tinkimättömyys ja halu edelleen kehittyä, 
elämän arvojen täyttyminen

Fyysiset ominaisuudet nopeutta, ket-
teryyttä voimaa, tasapainoa, ja lajivoimaa 
kehittäviä harjoitteita

Kestävyysominaisuudet
Taito-ominaisuudet: huippuun jalostetut 
lajitaidot
Suhde laji 80 / yleinen 20

Taktiset taidot: Kyky selviytyä kaikista 
yksittäisen ottelun sekä turnauksen vaati-
mista tilanteista, muuntelukykyisyys

Henkilöt / roolit 
Urheilija

• valmis ammattilainen
• tietää miten suorituskyky saadaan 

huipputasolle ja mitä menestyminen 
vaatii

• arvostaa myös elämän muita osa-
alueita

Valmentaja/-t
• tuntee kansainvälisen huipun vaati-

mustason
• menestyminen ja sen toistaminen
• kokonaisvaltainen ihmisen huomioi-

minen
• valmentajien roolit kokonaisuudessa, 

kiinteä yhteys

Vanhemmat/lähipiiri
• henkinen tuki ja luottamus
• ystävyyssuhde

Hieroja/fysioterapeutti
• säännöllinen ja ennaltaehkäisevä 

lihashuolto
• tukiharjoittelu
• kuntoutus

Lääkäri
• säännölliset tarkastukset
• nopeat diagnoosit ja hoitoon ohjaus
• seuranta

Manageri
• suhteet mediaan
• yhteistyösopimukset urheilun vaati-

mukset huomioiden

Harjoittelun painotus
laji          yleis                 80/20 %
    
Kokonaisliikuntamäärän 
jakautuminen
Ohjattu  
Omatoiminen               80/20 %
    

 

Harjoitusmäärät 
9-11 krt / vko
20 h urheilua
6-10 krt / 9-15 h
2-3 krt / 3-5 h
2-4 h palauttavaa / ennaltaehkäisevää
1000 h / v

Kilpaileminen / Ottelut 
8-12 kilpailua/vuosi
20-30 ottelua/vuosi
1-2 pääkilpailua
4-6 kv. turnausta
menestyminen ja tarkkailu

Tarkastukset/testit/kehityskohteet 
Lääkärintarkastus
Lihaskunto
Maksimivoima
Nopeus
Kestävyys (suora max)
Lajiominaisuudet
Psyykkiset valmiudet huippusuorituksiin, 
erityiskysymykset esim. loukkaantumisten 
käsittelemisessä

Taso / tavoite • 
Arvokisamitalisti

• harjoituskisat
• SM-kisat
• PM-kisat
• Kv. näyttökisat
• arvokisat

Esimerkki 
JANI HAAPAMÄKI ”Harrastin kaikkea 
urheilua ja pärjäsin kohtuullisesti monessa 
lajissa. Jalkapallo on pysynyt painin lisäksi 
ohjelmassa aikuiseksi saakka ja se tuo jos-
kus mukavaa vaihtelua treeniohjelmaan. 
Voittajan itseluottamus kasvaa monipuoli-
suudesta ja kovasta harjoittelusta.”

vaikeaa, ellei peräti mahdotonta.
Tärkeä osa painivalmennusta on myös 

muiden lajien osaaminen. Huippupainija 
hallitsee painonnostotekniikat ja kehittää 
peruskuntoa monipuolisesti juoksemalla, 
hiihtämällä tai vaikka soutamalla. Myös 
tänä päivänä suosiossa oleva toiminnalli-
nen harjoittelu on ikivanhaa painijoiden 
kuntopiiriä, joka toimii edelleen varmasti. 
Vain mielikuvitus on rajana, kun näistä pa-
likoista rakennellaan erilaisia harjoituksia 
painijan fysiikkaa luotaessa. Rami Hieta-
niemi ei vielä ole varmaan lapsiaan sulalla 
suolla reessä vetänyt, mutta lähes kaikkea 
muuta on kaveri kokeillut. 

Sama 80/20 on tavoiteltava suhde myös 
ohjatun ja omatoimisen harjoittelun vä-

lillä. Meillä moni on tottunut juoksemaan 
aamulenkkinsä yksin, mutta valmentajan 
ohjauksessa tekniikka- ja fysiikkaosuudet 
tulevat varmuudella laadukkaammin to-
teutettua. Kokonaisharjoittelumäärä vuosi-
tasolla tulee olla tuhannen tunnin luokkaa, 
jolloin viikoittain harjoitellaan keskimäärin 
20 tuntia. Tästä viikkotuntimäärästä pa-
lauttavan harjoittelun osuus tulee olla 2-4 
tuntia. 

Tähtäin arvokisoissa
Kun huipulla urheillaan, niin tähtäin on 
luonnollisesti arvokisamenestyksessä. Kau-
den aikana tulisi ohjelmassa olla 8-12 kil-
pailua, joissa tulisi kerätä vähintään 20–30 
ottelua. Kun painiin liittyy huipputasolla 

painonpudotus, niin varsinaisia pääkilpai-
luja ei voi urheilijalla olla vuosittain kuin 
1-2. Näihin kisoihin valmistaudutaan SM- ja 
PM-turnausten ja kansainvälisten näyttöki-
sojen kautta. Myös kotimaassa painittavat 
turnaukset ovat huippujen ohjelmassa, 
vaikka sitten keskellä peruskuntokautta.

Harjoittelussa fyysisten ominaisuuksien 
kehittäminen on yhä avainroolissa. Nope-
us, ketteryys, voima, tasapaino ja lajivoima 
kuuluvat jatkuvasti harjoitteluohjelmaan. 
Samoin kestävyysominaisuuksien tulee olla 
entistä paremmat. Viimeisimpien sääntö-
muutosten myötä etenkin kreikkalais-roo-
malaisessa painissa kestävyysominaisuu-
det ovat nousseet entistäkin tärkeämmiksi. 
Täytyy pystyä painimaan kovalla tempolla 
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Painija polun varrelta
Rami Hietaniemi
s. 1982, seura Nurmon Jymy

-Aloitin painimisen 17-vuotiaana. Perhossa oli paininäytös ja innostuin. Kun 
kunnasta soittelivat liittoon ja kyselivät, miten saataisiin minulle hommattua 
lisenssi, niin sieltä neuvoivat että jos pari vuotta ensin harjoittelisi. Parin vuoden 
päästä voitin jo miesten mestaruuden. Ensimmäisen vuoden painin Perhossa, 
jossa aloitettiin paini silloin ja vuotta myöhemmin menin ammattikouluun 
Seinäjoelle. Silloin vaihdoin seuraa Nurmon Jymyyn.
-Olen itse oma valmentajani yhdessä Myhin kanssa. Myös päävalmentajien kanssa 
on tehty paljon yhteistyötä viime vuosina. Harjoitusvastustajatilanne kotipuolessa 
on kohtuullisen hyvä. Kun treenikavereita yhdistelee, niin niistä saa yhden hyvän 
aikaiseksi. Jo Ahokkaan Juhalla oli tyyli, että kaikki halukkaat saa tulla treenaamaan 
ja sama malli on ollut minulla. 
-Harjoitteluun menee paljon aikaa. Eilen oli kaksi kahden tunnin painiharjoitusta 
ja siihen lisäksi 1,5 tunnin pyörälenkki. Siihen kun lisää valmistautumiset, 
palautumiset ja verryttelyt, niin työpäivä on täysi. Oikea ravinto ja lepo ovat myös 
tärkeitä.
-Nyt tähtäin on Las Vegasin MM-paineissa, jossa jaossa on ensimmäiset paikat 
olympialaisiin. Sen jälkeen katsotaan onko paikka tullut, vai pitääkö lähteä vielä 
keväällä karsimaan.

jopa 5-6 ottelua päivän aikana.
Erityisen tärkeitä ovat myös taktiset tai-

dot. Kun maailman parhaat painijat kohtaa-
vat, niin kyky selviytyä kaikista yksittäisen 
ottelun sekä turnauksen vaatimista tilan-
teista ratkaisee voittajan. Pelkästään yhdellä 
taktiikalla ei huippuottelua voiteta. Painijan 
pitää luottaa omiin vahvuuksiin, mutta tar-
vittaessa pystyä muuntelemaan ottelutyyli-
ään tilanteen ja vastustajan mukaan. 

 Kova ja tinkimätön harjoittelu ei auta, jos 
ammattiurheilijan elämä ei jatku treenisa-
lin seinien ulkopuolella. Ammattiurheilijan 
elämästä nauttiminen, tinkimättömyys, 
halu kehittyä ja elämän arvojen täyttymi-
nen ovat välttämättömiä asioita, kun huip-
pua tavoitellaan ja siellä halutaan pysyä.

Taustat kuntoon
Urheilijan ja hänen taustajoukkojensa 
roolit kirkastuvat urheilijapolun vuoressa. 
Nuoresta poikapainijasta on pitkän uran 
aikana kehkeytynyt kovia paineita kestävä 
timantti, joka on urheilun ammattilainen. 
Urheilijan tulee itsensä tietää, miten suo-
rituskyky saadaan huipputasolle ja mitä 
menestyminen vaatii. Kovan urheilemisen 
vastapainoksi hänen on hyvä kehittyä ih-
misenä myös arvostamaan elämän muita 
osa-alueita.

Huippupainijan valmentaminen on 
tiimityötä. Oman valmentajan rinnalle 
”suuriksi vaikuttajiksi” ovat nousseet liiton 
valmentajat, jotka vastaavat maajoukkue-
toiminnasta. Urheilija on siis välillä toisen 
ja välillä toisen valmentajan vaikutuspiiris-

sä. Ensiarvoisen tärkeää on kuitenkin tiivis 
vuoropuhelu valmentajien kesken, sillä eri 
suuntiin soutamalla ei tulosta saada aikaan. 

Kun toimintaympäristönä on kansainvä-
linen huippupaini, niin myös valmentajan 
täytyy tuntea kansainvälisen huipun vaati-
mustaso. Tavoitteena tulee olla menesty-
minen ja sen toistaminen. Valmentajan on 
pystyttävä huomioimaan urheilija koko-
naisvaltaisesti ihmisenä.

Urheilija tarvitsee ympärilleen luotetta-
van lähipiirin. Vanhemmat, vanhat paini-
kaverit ja entiset valmentajat ovat tyypilli-
sesti tukemassa huippu-urheilijaa. Heidän 
roolinsa uran tässä vaiheessa on tarjota 
henkistä tukea ja luottamusta vaikeuksien 
hetkellä. Tärkeää on myös vanhojen ystä-
vyyssuhteiden säilyttäminen. 

Ammattilaisia kehiin
Kun urheilijoiden vammoja pyritään eh-
käisemään, niin avainasemassa on oikea 
harjoittelu sekä säännöllinen ja ennaltaeh-
käisevä lihashuolto. Tämä taas ei onnistu 
ilman ammattitaitoista hierojaa tai fysio-
terapeuttia. Parhaimmillaan alan huippu-
ammattilainen auttaa ennaltaehkäisevän 
tukiharjoittelun suunnittelussa ja on muka-
na loukkaantumisten jälkeisessä kuntout-
tamisessa. Hierojalla on myös usein paras 
tuntuma urheilijan lihasten kuormittunei-
suudesta ja viisas valmentaja pitää suhteet 
sinne päin aina lämpimänä.

Huippupainijat kokevat ajoittain kolhuja 
harjoittelussa, mutta samalla tavalla flunssa 
voi kaataa suunnitelmat jopa uran tärkeim-

pien arvokisojen alla. Terveyden ylläpitämi-
sessä huippu-urheilija ei noudata tavallisen 
kansalaisen mallia. Jokaisella huippupaini-
jalla tulisi olla mahdollisimman suora 7/24 
-yhteys lääkäriin, joka suhtautuu vakavasti 
pieniltäkin tuntuviin vaivoihin. Säännölliset 
lääkärintarkastukset, nopeat diagnoosit ja 
hoitoon ohjaus, sekä harjoittelun seuran-
ta tarjoavat huippupainijalle lisää terveitä 
harjoituspäiviä. 

Viimeistään tässä vaiheessa uraa painijan 
tulisi olla hankkinut itselleen managerin 
hoitamaan mediasuhteita ja yhteistyö-
sopimuksia. Ammattitaitoinen manageri 
hankkii merkittävästi lisärahoitusta urhei-
lijan harjoittelua varten. Tyypillisesti ma-
nagerien palkkiot vaihtelevat haarukassa 
15–25 prosenttia, mutta veloitus riippuu 
yhteistyön laajuudesta. Se kummisetä voi 
autella ilmaiseksi, mutta tuoko se parhaan 
tuloksen asiassa?

Tämän päivän huippu-urheilussa tärkeä 
seikka on myös mediasuhteiden hoito. 
Kun yhteistyö urheilijan ja managerin vä-
lillä toimii, niin median haastattelupyynnöt 
voidaan hoitaa siten, että kaikki osapuolet 
voittavat harjoittelun kärsimättä. Urheilijan 
tulee muistaa, että ilman median suuntaan 
tehtävää yhteistyötä ei voi Suomessa ur-
heilla ammattimaisesti. Tai ehkä voi, mutta 
silloin rahoittajaksi täytyy löytyä runsaasti 
takametsiä tai rikas sukulainen.

Teksti: Pekka Moliis
Kuvat: Martin Gabor
Lähde: Kihu, painijan urapolku
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Kuluneen talven aikana Etelä-Pohjanmaan 
paini ry on järjestänyt seurakierroksen, 
jonka puitteissa on käyty kuulostelemassa 
miten alueen seuroille menee. Alkuvuo-
den aikana Hannu Pärkkä kävi vierailevan 
valmentajan kanssa kuulemassa seuraväen 
tunnelmia ja pitämässä treenejä Laihialla, 
Teuvalla, Alavudella ja Ylistarossa. Treenejä 
olivat pitämässä Välimäen veljekset, Jarkko 
Ala-Huikku, Teemu Mattila, Petra Olli ja 
Juha Virtanen.

-Tarvetta seuravierailuille on olemassa. 
Seurat ovat erilaisia ja niissä toimivat ih-
miset myös erilaisia. Kun seuroihin on tul-
lut paljon uusia toimijoita, niin aina ei ole 
oikein edes tiedossa, miten seura toimii, 
Pärkkä huomauttaa.

Seuravierailut on viety läpi yhdessä illassa. 
-Meillä on samassa yhteydessä ollut aina 

painiväen kanssa palaveria, jossa on juteltu 
yleisemmin asioista. Samassa yhteydessä 
on sitten pidetty vielä vierailevan valmen-
tajan toimesta treenit. Ajatus olisi, että syk-
syllä olisi vielä aikaa kiertää lisää seuroja, 
Pärkkä kaavailee.

Koulutus kuntoon
Vierailut painisaleilla ovat tuoneet esiin myös 
monia toiveita Painiliiton suuntaan. Saman-
suuntaisia terveisiä on tullut joka seurasta. 

-Yksi suuri ongelmakohta on järjestel-
mällisen valmentajakoulutuksen puute. 
Ennen oli A-, B-, C-perusosa ja siihen pääl-
le lajiosakoulutus. Tänä päivän suurin osa 
vetäjien lajitietämyksestä on tullut oman 
jopa hyvin lyhyen painiuran varrelta, Han-
nu Pärkkä kertaa vierailujen terveisiä. 

Myös liiton rooli on koettu seuroissa jää-
neen kaukaiseksi. Tiiviimpää yhteistyötä 
kaivataan.

-Painiliitolta saatu apu on hyvin niukkaa. 
Painiseurat kasvattavat painijoita edustusteh-
täviin. Painiseurat jäsenmaksuilla, lisensseillä 
ja kilpailumaksuilla pitävät Painiliiton talout-
ta kunnossa, mutta vastineeksi saatu palvelu 
puuttuu, kertovat palautteet seurailloista. 

Isoista asioista ei yhteyden parantami-
sessa ole kyse, mutta seurakierroksella läpi 
käytyjen eteläpohjalaisseurojen mielestä 
nyt olisi tekojen aika puheiden sijaan. 

-Seurat kaipaavat selvää konkreettisista 
apua asioiden eteenpäin viemiseksi. Viime 
vuosien aikana on seuroissa huomattu, 
että painin harrastajat vähenevät, puhetta 
ja kättelyä piisaa, mutta mitään ei tehdä 
asian hyväksi, kiteyttää Hannu Pärkkä seu-
rojen viestiä. 

Seurojen mielestä liiton taholta tehtävät 
taloudelliset satsaukset niin koulutuksiin, 
kuin alueen painiseurojen toimintaan, 

puuttuvat kokonaan.
-Tarvitaan valtakunnallisia ja alueellisia 

kampanjoita, jotka vaativat alueille osa-
aikaisia seurojen toimintojen kehittäjiä ja 
lajin eteenpäin viejiä, joiden ei tarvitse vält-
tämättä olla varsinaisia valmentajia, seurat 
viestittävät.

Talous puhuttaa
Raha on asia, jota tarvitaan jopa painissa. 
Raha helpottaa toimintaa niin alueilla kuin 
seuroissa. Aluerahan nostaminen aiem-
malle tasolle ja aloittavien seurojen aut-
taminen painiliiton taholta ovat seurojen 
kannalta merkittäviä asioista. 

-Kun voisi olla vaikka pari vuotta ilmaista 
uudella seuralla, jotta saa homman pyöri-
mään. Samoin liiton taholta kaivataan apua 
esimerkiksi silloin, jos seuralta ollaan vie-
mässä harjoitustilaa. Silloin voisi Painiliiton 
ja sen johdon vaikuttaminen asiaan auttaa, 
kertoo Pärkkä viestiä kentältä. 

Kun kaikesta pitää tänä päivänä maksaa, 
niin seurojen talous on entistä tiukemmalla. 

-Seurojen talous on ennen saatu kun-
toon kilpailuja järjestämällä, mutta nyky-
ään ei kannata pitää kisoja, kun yhteiskun-
ta laskuttaa kisapaikoista. Samaan aikaan 
Painiliitto nostaa kilpailumaksuja, jotta saa 
oman taloutensa kuntoon. Osanottomak-
suilla ei kateta kisasta aiheutuvia kuluja, 
viesti Pohjanmaalta kuuluu.

Myös kilpailukalenterin koetaan Lakeuk-
silla olevan epätasapainossa.

-2015 tammikuu-maaliskuun alkuun ki-
soja on monta viikonloppuisin, sen jälkeen 
tyhjää, ihmetellään seuroissa.

VIESTIÄ POHJANMAALTA
Kenttää kannattaa kuunnella

Hannu Pärkkä on kieltänyt Pohjanmaan painiseuroja Etelä-Pohjanmaan paini ry:n nimissä. 
Seuravierailun yhdessä on puhuttu seura-asioista ja pidetty vierailevan valmentajan 
toimesta treenit porukalle.

Laihian painiväki pääsi nauttimaan Juha Virtasen opeista seurakierroksen merkeissä.
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Molskikärpänen on iskenyt Porissa ja saa-
nut otteen monesta perheestä. Näkyvim-
piä ja parhaimpia esimerkkejä on Tarkkion 
perhe. Jan ja Sanna kuskaavat kasvavalla 
innostuksella neljää mukulaansa Porin 
Paini-Miesten harjoituksiin sekä muualle 
kilpailutapahtumiin.

Yhdeksänvuotias Vikke lähti PPM:n sa-
lille muutama vuosi sitten ja tartutti paini-
innostuksensa Ukkoon (8) ja Ekkuun (5). 
Nyt Porin urheilutalon molskilla temmeltää 
myös perheen 4-vuotias Neea-tytär, joka 
ainakin kotona tyynysodassa peittoaa Ek-
kun alta minuutin.

- Olimme yhtä mieltä siitä, että paini so-
pisi vilkkaalle Vikelle liikuntaharrastukseksi. 
Sille tielle jäätiin. Paini on nyt meille kaikille 
se ykkösjuttu, hymyilee Sanna Tarkkio.

- Painissa saa monipuolista liikuntaa, kun 
seuramme valmentajat osaavat vetää hy-
viä harjoituksia. Pojat ovat saaneet ystäviä 
kilpailureissuilla ja me Janin kanssa paljon 
tuttuja, kun Porin Painimiesten ympyröis-
sä hyörii useita muitakin painiperheitä, 
mm. Joutsenlahdet, Lindemannit, Ojalat, 
Lammiset, Hellmannit, Virtaset ja Katajat, 
Sanna jatkaa.

Koko perheen harrastus
Tarkkioiden perheessä työ- ja roolijako on 
hyvin nykyaikainen. Jan on koti-isä. San-

na, joka on koulutukseltaan proviisori, käy 
työssä lähiapteekissa ja hankkii perheelle 
toimeentulon.

- Äiti vastaa myös varuste- sekä matka-
kustannuksista. Minä olen kilpailureissuilla 
kuski ja huoltaja, myhäilee Jan Tarkkio.

Tarkkiot asuvat omakotitalossa Kaar-
natiellä Porin Leppäkorvessa. Piharaken-

nuksen verkkoaitauksessa pari talonvahtia 
ilmaisevat olevansa tehtäviensä tasalla. 
Kaksikko lähtee isännän kanssa metsälle. 
10-vuotias Pimu on ystävällinen sylikoira 
ja tekee riemukkaasti tuttavuutta sisään 
mentäessä.

Veljekset, joiden ihanteita ovat Pertti 
Ukkola ja Marko Yli-Hannuksela tykkäävät 
painimisesta.

-Toivomme innostuksen hyvän harras-
tuksen piirissä kestävän kauan, toteavat 
Jan ja Sanna Tarkkio.

 
Teksti: Reijo Majasaari
Kuvat: Eero Järvinen

TARKKION REIPAS PAINIPERHE

Porilaisessa Tarkkioiden perheessä paini on lajeista ykkönen. Kaikki neljä lasta käyvät 
viikoittain vääntämässä Porin Painimiesten harjoituksissa. 

Molskin toimitus etsii suomalaisia painiin 
hurahtaneita perheitä eri puolilta Suomea. 
Uudessa juttusarjassa kerromme, miksi pai-
ni on perheen ykköslaji ja tuomme esiin 
vähän syvällisemmin vanhempien ajatuk-
sia painista harrastuksena. 

”Ilmiantoja” vastaanotetaan e-mailissa 
pekka.moliis@kajaani.net tai puhelimitse 
numerossa 0407257977. Juttusarjassa esi-
tellään yksi perhe lehteä kohden, joten no-
peat syövät hitaat. Ollaan yhteyksissä. 

Ilmianna 
painiperhe

Tyynysodassa perheen kuopus 4-vuotias Neea panee tiukasti hanttiin isoveljilleen. 
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Kreikkalais-roomalaisen painin Suomi Cup 2015

Seurojen välisen kilpailun tilanne 5/11 osakilpailun jälkeen:
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1 1. Ilmajoen Kisailijat IK 149 11 34 29 34 41
2 2. Oulun Pyrintö OP 84 18 27 11 13 15
3 3. Järvenpään Voimailijat JäVo 54 14 8 13 19
4 4. Ylä-Tikkurilan Kipinä YTK 39 11 4 14 2 8
5 5. Nurmon Jymy NJ 33 10 7 16
6 6. Helsingin Haka HAKA 31 9 10 3 9
7 7. Peräseinäjoen Toive PeTo 28 7 10 11
8 8. Haukiputaan Heitto HaHe 24 8 5 2 9
9 9. Auranmaan Painiseura AuPS 17 3 7 7
10 9. Kauhajoen Karhu KaKa 17 5 5 7
11 9. Vaasan Toverit VaaTo 17 7 8 2
12 12. Turun Voimamiehet TWM 16 7 4 5
13 13. Koovee Tampere Koovee 15 3 6 6
14 14. Alavuden Urheilijat AU 14 5 4 5
15 14. Kotkan Painimiehet KPM 14 1 1 5 5 2
16 14. Teuvan Rivakka TeRi 14 7 7
17 17. Hyvinkään Painiklubi HyPK 13 4 7 2
18 17. Kuortaneen Kunto KuKu 13 5 8
19 17. Perhon Kiri PeKi 13 7 4 2
20 17. Äänekosken Huima ÄH 13 3 5 3 2
21 21. Lapuan Virkiä Virkiä 9 1 3 5
22 21. Seinäjoen Paini-Miehet SPM 9 1 5 3
23 23. Lohjan Voimailijat LoVo 8 4 4
24 23. Popinniemen Isku PopI 8 1 1 3 2 1
25 25. Vaasan Voima-Veikot VVV 7 7
26 26. Helsingin Tarmo HeTa 6 6
27 27. Helsingin Paini-Miehet HPM 4 3 1
28 27. Lapin Veikot LapinV 4 4
29 27. Porin Paini-Miehet PPM 4 1 3
30 27. Tampereen Voimailijat TaVo 4 4
31 27. Vaajakosken Kuohu VaaKu 4 1 1 2
32 32. Kankaanpään Urheilijat KankU 3 3
33 32. Laihian Luja LaihLu 3 3
34 32. Lapin Lukko LaLu 3 3
35 32. Vieskan Voima ViVo 3 3

www.painiliitto.net
info@painiliitto.net  11.5.2015/AP

Ahkerasti Suomi Cupia kiertäneet Ilma-
joen Kisailijoiden nuoret painijat ovat 
vallanneet kaksi kärkisijaa Cupin yh-
teispisteissä. Keulapaikalla on miesten 
SM-kisojen jälkeen Matias Lipasti, joka 
on osallistunut kaikkiin viiteen osakilpai-
luun. Eroa seurakaveri Vili Ropposeen 
on kuusi pistettä.

Kolmannelta sijalta löytyy sitten jo 
kokeneempaa kaartia, sillä Rami Hie-
taniemen kisaohjelmaan on mahtunut 
kolme Cupin osakilpailua. Neljännellä 
sijalla on Ylä-Tikkurilan Antti Mäkinen, 
jolta loukkaantumisten takia on jäänyt 
kaksi viimeistä osakilpailua käymättä. 

Tänä vuonna tilastoissa on huomioitu 
myös osakilpailuissa saadut otteluvoitot. 
Eniten otteluvoittoja on kauden viidessä 
ensimmäisessä osakilpailussa kerännyt 
Matias Lipasti, jonka käsi on nostettu 
ylös voiton merkiksi alkuvuoden aikana 
jo 19 kertaa. 

Otteluvoitoilla on merkitystä myös 
siinä vaiheessa, kun selvitellään lopul-
lisessa pistetaulukossa tasapisteisiin 
päätyneiden painijoiden sijoituksia. 
Paremmin sijoittuu se painija, jolla on 
enemmän pistelaskuun huomioiduista 
turnauksista otteluvoittoja. 

Sääntöjen mukaan tänä vuonna kun-
kin painijan kohdalla huomioidaan kaksi 
parasta 1. tason kilpailua ja neljä parasta 
2. tason kilpailua. Seuraavan kerran Suo-
mi Cupin pisteitä on jaossa kesäkuun 
alussa Veikko Rantanen turnauksessa. 

Suomi Cup osakisat
6.6. Veikko Rantanen -painiturnaus 

 2 Heinolan Isku 
15.8. Kalle Mäkisen painit 

 2 Turun Voimamiehet 
19.9. Lohi-painit 

 2 Popinniemen Isku 
7.11. Kankuri Cup 

 2 Lapuan Virkiä 
21.-22.11. Vantaa Painicup 

 1 Ylä-Tikkurilan Kipinä 
28.11.  Arvo Haavisto -painiturnaus 

 1 Ilmajoen Kisailijat 

Kreikkalais-roomalaisen painin Suomi Cup 2015

Painijoiden välisen kilpailun tilanne 5/11 osakilpailun jälkeen:
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1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
1 1. Lipasti Matias IK jun. 29 4 4 7 7 7 19
2 2. Ropponen Vili IK jun. 23 4 7 5 7 9
3 3. Hietaniemi Rami NJ 21 7 7 7 10
4 4. Mäkinen Antti YTK 18 7 4 7 8
5 5. Erkkola Niko IK jun. 18 1 5 7 5 11
6 6. Liikkanen Riku HAKA 18 5 5 3 5 8
7 7. Poutanen Mattias AuPS jun. 17 3 7 7 3
8 8. Haapamäki Jani KaKa 17 5 5 7 10
9 9. Riihioja Oskari PeTo 17 5 7 5 6
10 10. Karjalainen Janne OP 17 5 7 2 1 2 5
11 11. Tervonen Niko OP 17 7 4 4 2 12
12 12. Ahmadi Toufan VaaTo 16 7 7 2 5
13 13. Kuosmanen Elias JäVo jun. 16 4 7 5 6
14 14. Latvala Juuso IK jun. 16 3 7 5 1 6
15 15. Välimäki Tero IK 15 1 7 7 7
16 16. Välimäki Henri TeRi 14 7 7 6
17 17. Halmesmäki Tero HyPK jun. 13 4 7 2 7
18 18. Karjalainen Lauri PeKi jun. 13 7 4 2 4
19 19. Ojala Toni JäVo jun. 13 2 1 5 5 10
20 20. Hirvi Lari HAKA 13 4 5 4 8
21 21. Klami Arttu-Petteri KPM 13 1 1 4 5 2 2
22 22. Kivimäki Marko IK 12 5 7 7
23 23. Mäenpää Konsta IK jun. 12 3 1 4 4 6
24 24. Kallio Timo TWM 11 7 4 5
25 25. Özyavuz Sami OP 11 1 2 5 2 1 6
26 26. Korpela Santeri IK jun. 10 5 5 1
27 27. Lindgren Åke OP 10 5 1 4 6
28 28. Putula Ilmari AU jun. 10 5 4 1 1
29 29. Lindgren Antti OP 9 7 2 6
30 30. Selenius Henri JäVo 9 4 5 5
31 31. Uotila Olli YTK jun. 9 4 3 2 0
32 32. Lyttinen Mikko KuKu 8 5 3 8
33 33. Molander Kare LoVo 8 4 4 4
34 34. Huttunen Juho HaHe 8 4 1 3 2
35 35. Eronen Tomi PopI jun. 8 1 1 3 2 1 3
36 36. Lahti Tuomas YTK 7 7 4
37 37. Purolainen Roni Koovee jun. 7 2 5 3
38 38. Ukkola Einari HaHe 7 4 3 3
39 39. Jokela Jonne OP 7 3 4 2
40 40. Zakole Jumaa OP 7 2 4 1 5
41 41. Purolainen Sakke Koovee jun. 7 2 4 1 4
42 42. Pölkki Leo ÄH 7 3 3 1 1
43 43. Ilvesoksa Sami NJ 6 3 3 1
44 44. Pasanen Ville KuKu 5 5 3
45 45. Pahikainen Juho HaHe jun. 5 5 2
46 46. Komppa Joni SPM jun. 5 5 1
47 46. Kunttu Eemeli TWM jun. 5 5 1
48 48. Lehtonen Kasperi JäVo jun. 5 5 0
49 49. Niemelä Heikki OP 5 4 1 2
50 50. Järvinen Esa YTK jun. 5 4 1 1
51 50. Torjama Jami JäVo jun. 5 4 1 1
52 52. Ahtiainen Markus PeTo jun. 5 1 3 1 1
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Kreikkalais-roomalaisen painin Suomi Cup 2015

Painijoiden välisen kilpailun tilanne 5/11 osakilpailun jälkeen:
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1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
1 1. Lipasti Matias IK jun. 29 4 4 7 7 7 19
2 2. Ropponen Vili IK jun. 23 4 7 5 7 9
3 3. Hietaniemi Rami NJ 21 7 7 7 10
4 4. Mäkinen Antti YTK 18 7 4 7 8
5 5. Erkkola Niko IK jun. 18 1 5 7 5 11
6 6. Liikkanen Riku HAKA 18 5 5 3 5 8
7 7. Poutanen Mattias AuPS jun. 17 3 7 7 3
8 8. Haapamäki Jani KaKa 17 5 5 7 10
9 9. Riihioja Oskari PeTo 17 5 7 5 6
10 10. Karjalainen Janne OP 17 5 7 2 1 2 5
11 11. Tervonen Niko OP 17 7 4 4 2 12
12 12. Ahmadi Toufan VaaTo 16 7 7 2 5
13 13. Kuosmanen Elias JäVo jun. 16 4 7 5 6
14 14. Latvala Juuso IK jun. 16 3 7 5 1 6
15 15. Välimäki Tero IK 15 1 7 7 7
16 16. Välimäki Henri TeRi 14 7 7 6
17 17. Halmesmäki Tero HyPK jun. 13 4 7 2 7
18 18. Karjalainen Lauri PeKi jun. 13 7 4 2 4
19 19. Ojala Toni JäVo jun. 13 2 1 5 5 10
20 20. Hirvi Lari HAKA 13 4 5 4 8
21 21. Klami Arttu-Petteri KPM 13 1 1 4 5 2 2
22 22. Kivimäki Marko IK 12 5 7 7
23 23. Mäenpää Konsta IK jun. 12 3 1 4 4 6
24 24. Kallio Timo TWM 11 7 4 5
25 25. Özyavuz Sami OP 11 1 2 5 2 1 6
26 26. Korpela Santeri IK jun. 10 5 5 1
27 27. Lindgren Åke OP 10 5 1 4 6
28 28. Putula Ilmari AU jun. 10 5 4 1 1
29 29. Lindgren Antti OP 9 7 2 6
30 30. Selenius Henri JäVo 9 4 5 5
31 31. Uotila Olli YTK jun. 9 4 3 2 0
32 32. Lyttinen Mikko KuKu 8 5 3 8
33 33. Molander Kare LoVo 8 4 4 4
34 34. Huttunen Juho HaHe 8 4 1 3 2
35 35. Eronen Tomi PopI jun. 8 1 1 3 2 1 3
36 36. Lahti Tuomas YTK 7 7 4
37 37. Purolainen Roni Koovee jun. 7 2 5 3
38 38. Ukkola Einari HaHe 7 4 3 3
39 39. Jokela Jonne OP 7 3 4 2
40 40. Zakole Jumaa OP 7 2 4 1 5
41 41. Purolainen Sakke Koovee jun. 7 2 4 1 4
42 42. Pölkki Leo ÄH 7 3 3 1 1
43 43. Ilvesoksa Sami NJ 6 3 3 1
44 44. Pasanen Ville KuKu 5 5 3
45 45. Pahikainen Juho HaHe jun. 5 5 2
46 46. Komppa Joni SPM jun. 5 5 1
47 46. Kunttu Eemeli TWM jun. 5 5 1
48 48. Lehtonen Kasperi JäVo jun. 5 5 0
49 49. Niemelä Heikki OP 5 4 1 2
50 50. Järvinen Esa YTK jun. 5 4 1 1
51 50. Torjama Jami JäVo jun. 5 4 1 1
52 52. Ahtiainen Markus PeTo jun. 5 1 3 1 1
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Ilmajoen klopit isäntinä 

SUOMI CUPISSA
Punaisessa vääntävä Vili Ropponen nap-
pasi miesten SM-kultaa 75 kilon sarjasta ja 
on tällä hetkellä Suomi Cupin henkilökoh-
taisissa pisteissä kakkosena. (kuva: Merja 
Lintala)
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Kansainvälisen Painiliiton valmentajako-
missio kokoontui huhtikuussa Los Ange-
lesissa vapaapainin Maailman Cupin yhte-
ydessä. Kyseessä oli valmentajakomission 
ensimmäinen kokoontuminen. Suomella-
kin on komissiossa ensi kertaa oma edus-
tajansa, kun Suomen Olympiakomitean 
kamppailulajivastaava Pasi Sarkkinen lä-
päisi tiukan seulan. 

-Kokouksessa oli esillä paljon isoja asioi-
ta. Siellä pohdittiin muun muassa millaista 
valmentajakoulutuskuviota kansainvälises-
sä liitossa ollaan rakentamassa. Koulutus 
jakautuu pääpiirteittäin kahteen tavoit-
teeseen, eli ”painin perusosaamisen lisää-
miseen” ja ”huippuosaamisen kehittämi-
seen”. Ensi vuoden lopulla on Kuortaneella 
UWW:n valmentajakoulutustilaisuus, jonka 
rahoituksessa Kansainvälinen Olympiako-
mitea on mukana Olympic Solidarity ohjel-
man kautta, Pasi Sarkkinen kertoo.

-Jenkkien taholta tuotiin esiin painival-
mentajien järjestäytyminen omaan kansain-
väliseen valmentajayhdistykseen. Heillähän 
on oma Coach Association, jonka kautta 
valmentajat toimivat, Sarkkinen jatkaa.

Kreko vs. vapaapaini
Valmentajakoulutukseen liittyen kokouk-
sessa oli mukana myös UWW:n videoasian-
tuntija, jonka johdolla pohdittiin miten 
nykytekniikkaa voidaan hyödyntää entistä 
paremmin valmentajakoulutuksessa. Jo-
kaiselle maanosalle on rekrytoitu henkilö, 
joka vastaa video/mediaosaamisen saata-
vuudesta ja hyödyntämisestä.

Komission kokoontuessa keskusteltiin 
valmentajien mahdollisuuksista vaikuttaa 
sääntöuudistuksiin. Tässä vaiheessa esiin 
tuli se, että vapaapaini on osassa paini-
maailmaa selkeä ykköslaji miesten osalta. 
Toisaalta esim. Länsi-Euroopassa kreko on 
ylivoimainen valtalaji. 

-Tilanne vain on se, ettei komiteassa mu-
kana olevia jenkkejä ja kanadalaisia tun-
tunut hirveästi  kiinnostavan kreikkalais-
roomalaisen painin tilanne. Vapaapaini on 
siellä niin selkeä ykköslaji, vaikka maa jul-
kaisi juuri rakentavansa krekoon sata uutta 
oppilaitosvalmennuskeskusta. Se näkyi sel-
keästi juuri siinä vaiheessa, kun keskustel-
tiin sääntöasioista, Sarkkinen harmittelee. 

Rankingissa kehittämistä
Suomen mediassa viimeisen vuoden ai-
kana itsensä läpilyönyt painin maailman 

ranking oli yksi kokouksen puheenaiheis-
ta. Median lisääntynyt huomio rankingin 
kautta oli havaittu myös esim. Serbiassa, 
mutta järjestelmä kaipaa kehittämistä. 

-Se pitää saada vain läpinäkyväksi niin, 
että olisi tiedossa mistä kilpailuista ja min-
kä verran pisteitä saa.  Samoin kehittämis-
tä vaatii kilpailujärjestelmä, jotta jo kisan 
nimestä olisi tiedossa, minkä tason kisa 
kyseessä. Yhtenä vaihtoehtona oli esillä, 
että alin ranking-pisteitä tuottava taso olisi 
Continental taso, sitten tulisi maailman cu-
pin kilpailut ja korkeimmassa luokassa olisi-
vat perinteiset arvokisat, Sarkkinen kertoo. 

Vantaan EM-painien yhteydessä UWW:n 
puheenjohtaja Nenad Lalovic väläytti ran-
king-listauksen olevan jatkossa pohjana, 
kun olympiapaikkoja jaetaan. Pasi Sarkki-

nen ei kuitenkaan olisi heti valmis nyky-
mallia romuttamaan, vaikka rankingillakin 
voisi olla sijansa olympiapaikkojen jaossa. 

-Tällä hetkellä painissa korostuu edellisen 
vuoden MM-kisamenestys olympiapaikko-
ja jaettaessa. Tämä ei ole mikään huono 
malli. Se on erittäin kustannustehokas kan-
sallisten liittojen kannalta. Ongelmana täs-
sä nykymallissa on se, että maanosat ovat 
jo lähtökohtaisesti eriarvoisessa asemassa 
ja eurooppalaisia potkitaan vielä aikatau-
lullisesti päähän. Meillä viimeiset karsinnat 
tulevat selkeästi muita maanosia tiukem-
massa tahdissa, Sarkkinen huomauttaa. 

Teksti: Pekka Moliis
Kuva: Olympiakomitea

UWW:n valmentajakomission

TYÖSKENTELY KÄYNNISTYI

Pasi Sarkkinen (kesk.) on ensimmäinen suomalaisedustaja UWW:n valmentajakomissiossa.
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Painisäännöt ovat olleet viime kuukausina 
voimakkaan muutoksen kourissa. Kevään 
aikana linjattiin ne säännöt, joilla painitaan 
Rio de Janeiron olympialaisiin saakka. Uu-
distuksen seurauksena miesten sarjoissa 
tuomitaan otteluita passiivisen painin osal-
ta eri malliin, kuin kadeteissa ja junioreissa. 

-Senioreilla on erilaiset säännöt siksi, 
ettei niitä haluttu radikaalimmin muuttaa 
näin lähellä olympialaisia. Heti vuoden 
2016 Rion kisojen jälkeen säännöt tullaan 
yhdentämään. Eli mattopainiin määrää-
minen poistetaan silloin myös senioreilta, 
UWW:n teknisessä komissiossa työskente-
levä Pertti Vehviläinen kertoo.

Seinäjoen SM-paineissa saatiin esimakua 
tuoreista sääntöuudistuksista. Tuomarilinja 
tulee jatkossa olemaan todella tarkka mat-
topainin puolustuksessa. Tämän sai havaita 
Järvenpään Toni Ojala 66 kilon finaalissa 
Ilmajoen Matias Lipastia vastaan. Kolme 
rikettä mattopuolustuksessa tiesi kolmea 
varoitusta ja tappiota.

-Tuomio meni täysin oikein. Sulkeminen 
ja sormissa roikkuminen ovat kiellettyjä, 
muistuttaa kilpailujen toinen valvoja Stevo 
Petrovic.

Kreikkalais-roomalaisessa painissa ei alla 
oleva painijaa enää saa tarttua vastustajaa 
sormista, eikä puolustautua sulkemalla. Jos 
näin käy vielä huomautuksen jälkeen, niin 
seurauksena on varoitus ja vastustajalle 

kaksi pistettä. Ja jos painija syyllistyy sa-
massa matsissa kolme kertaa varoituksen 
arvoiseen rikkeeseen, niin tuloksena on 
ulosajo kolmella varoituksella.

-Mattopainissa puolustava painija ei 
saa sulkea (kyynärpäät eivät saa olla kiin-
ni omissa kyljissä eikä saa koskettaa omia 
polvia). Alla olevan painijan tulee puolus-
tautua kädet levällään. Sormista kiinni otta-
minen on ehdottomasti kielletty. Mikäli alla 
oleva painija ei noudata yllä olevia sääntö-
jä, mattotuomarin tulee antaa KERRAN voi-
makas verbaalinen huomautus (esim. Blue 
OPEN), jos puolustava painija ei välittömäs-
ti noudata huomautusta, tuomaristo antaa 
hänelle varoituksen (0) ja vastustajalle 2 
pistettä, huomautetaan Painiliiton sivuilta 
löytyvässä sääntötiedotteessa.

Kaikista sääntöjen vastaisista rikkeistä 
tuomaristo antaa rikkeen tehneelle paini-
jalle varoituksen ja vastustajalle 2 pistettä. 
Näitä rikkeitä ovat esimerkiksi päällä pus-
keminen, lyöminen ja läpsiminen. Samoin 
varoitus tulee kaikista virheistä puolusta-
valle tai hyökkäävälle painijalle, joissa käy-
tetään jalkaa rikkeen tekemiseen, trikoista 
repimisestä, sormista vääntämisestä, ot-
teesta kieltäytymisestä, matolta ja matol-
la pakenemisesta sekä mattoasennossa 
tehdyistä virheistä päällä ja alla olevalle 
painijalle yms.

Viisi pinnaa palaa takaisin
Sääntöuudistukset ulottuivat myös heitois-
ta saataviin pisteisiin. Laajakaarisesta hei-
tosta suoraan siltatilanteeseen annetaan 5 
pistettä. Pystystä tai matosta tehdyistä hei-
toista suoraan siltaan annetaan 4 pistettä.

Kaksi pistettä saa niistä pystystä tai ma-
tosta heitoista, jotka eivät mene suoraan 
siltaan. Kakkonen tulee myös laajakaarises-
ta heitosta, joka ei mene suoraan siltatilan-
teeseen.

Matolta ulostyöntämisestä ei anneta 
enää pistettä. Sen sijaan matolta ulosas-
tumisesta kamppailutilanteessa annetaan 
yksi piste kuten aiemminkin.

Pistesuoritusta yrittävää painijaa ei ran-
gaista matonreunustilanteissa. Jos hyök-
käävä painija astuu (yksi jalka) alueelta 
ulos yrittäessään heittoa onnistumatta lii-
kesuorituksessaan, ei vastustajaa hyvitetä 
pisteellä, vaan ottelu keskeytetään ja otte-
lua jatketaan keskeltä pystyasennosta. Jos 
hyökkäävä painija astuu (yksi jalka) alueelta 
ulos suorittaessaan heittoa, häntä hyvite-
tään sääntöjen mukaisilla pisteillä (2, 4 tai 
5 pistettä).

Kaikista vyörytyksistä (myös vyörytyksis-
tä ilman alla olevan siltatilannetta) tekijä 
saa 2 pistettä. Vyörytysten määrää ei ole 
rajoitettu.Kaikista allepanoista annetaan 2 
pistettä tekijälle.

IRTI SORMISTA

Mattopuolustus syynissä. Matias Lipastin (päällä) ja Toni Ojalan SM-finaali on herättänyt paljon puhetta. Uusien sääntöjen viesti on kui-
tenkin tyly alla olevalle. Sormista repiminen ja sulkeminen ovat pannassa. ¨
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TRAINING CAMP - TYTTÖPAINI
17.-19.7.2015 Kuortaneen Urheiluopistolla

Huippuluokanlajileiri 8-15 -vuotiaille tytöille!

Leirin vastuuvetäjänä Tiina Vainionpää.

Leirillä opetellaan perustekniikkaa, taktiikkaa sekä 
fyysisiä harjoituksia.  Lajiharjoitusten ohessa haus-
kaa liikunnallista oheistoimintaa.

Leiripaketin hinta 145€

Lisätietoa leiristä ja ilmoittautumiset 
www.kuortane.com

Miehet mattoon
Passiiviseen painiin puututaan jatkossa eri 
tavalla senioreissa ja nuoremmissa ikäluo-
kissa. Miehissä määrätään jatkossa pas-
siivisesta painista mattoon toisesta huo-
mautuksesta alkaen, mikäli vastustaja niin 
haluaa. Nuoremmissa ikäluokissa huomau-
tukset annetaan vauhdista, ilman mattoon 
määräämistä. 

Passiivisesta painista ei enää anneta va-
roitusta. Jos painija sulkee pystyasennossa 
estääkseen vastustajan otteita, pitää pää-
tään vastustajan rinnassa eli ei paini kreik-
kalais-roomalaisen painin ”perusajatuksen” 
mukaisesti rinta-rintaa vasten tai tarttuu 
kiinni vastustajan sormista yms. tuomaristo 
aloittaa passiivisuus-prosessin seuraavasti:

a) Seniorit:
1 kerta: Mattotuomari huomauttaa pas-

siivista painijaa äänekkäästi esim. Blue 
HEAD UP. Ottelua ei keskeytetä.

2 kerta: Samalle passiiviselle painijalle. 
Ottelu keskeytetään ja vastustaja saa päät-
tää jatketaanko ottelua matosta vai pystys-
tä. Varoitusta ei anneta.

3 kerta: Samalle passiiviselle painijalle. 
Ottelu keskeytetään ja vastustajalle anne-
taan 1 piste ja vastustaja saa päättää jatke-
taanko ottelua matosta vai pystystä. Varoi-
tusta ei anneta.

Seuraavat kerrat: Samalle passiiviselle 

painijalle. Ottelu keskeytetään ja vastus-
tajalle annetaan 1 piste ja vastustaja saa 
päättää jatketaanko ottelua matosta vai 
pystystä. Varoitusta ei anneta.

Huomio: Mikäli ottelu on tilanteessa 0-0, 
on tuomariston hoidettava edellinen pro-
sessi siten, että passiivisemman painijan 
vastustajalle voidaan antaa 1 piste (3.kerta) 
viimeistään otteluajassa 4min 30sek.

b) Muut ikäluokat (kadetit, juniorit, U-23):
Painijoita ei määrätä parterre-asentoon 

passiivisuuden vuoksi. Mattotuomarin tu-
lee stimuloida passiivista painijaa tavoit-
teena saada painijat suorittamaan pystystä 
heittoja.

1 kerta: Mattotuomari kehottaa passiivis-
ta painijaa äänekkäästi esim. Blue HEAD UP. 
Ottelua ei keskeytetä.

2 kerta: Samalle passiiviselle painijalle. 
Ottelua ei keskeytetä. Mattotuomari antaa 

passiivisuushuomautuksen stimuloimalla 
äänekkäästi esim. RED PASSIV. Varoitusta ei 
anneta.

3 kerta: Samalle passiiviselle painijalle. 
Ottelua ei keskeytetä. Mattotuomari antaa 
passiivisuushuomautuksen stimuloimalla 
äänekkäästi esim. RED PASSIV, BLUE ONE 
POINT. Vastustajalle annetaan 1 piste. Va-
roitusta ei anneta.

Tästä eteenpäin joka toisesta samalle 
painijalle annettavasta passiivisuushuo-
mautuksesta, vastustajaa hyvitetään 1 pis-
teellä. Passiivisuushuomautusten määrää 
ottelussa ei ole rajoitettu. Mattotuomari ei 
keskeytä ottelua antaessaan passiivisuus-
huomautusta.

Teksti: Pekka Moliis
Kuva: Merja Lintala

Painituomarit koolla Heinolassa
Painituomareiden valtakunnallisia kesäpäiviä isännöi tänä vuonna Itä-Suomen tuomari-
kerho. Painituomarit kokoontuvat kesäpäivän viettoon Heinolassa painittavan Veikko Ran-
tanen turnauksen yhteydessä. 

Alkuverryttelynä kesäpäivän vietolle tuomarit voivat osallistua matsien viheltämiseen 
turnauksessa, jonka päätyttyä siirrytään yhteiseen illanviettoon Heinäsaaren leirintäalueel-
le. Lauantai-illan ohjelmassa on yhteisen ruokailun lisäksi tuomarikerhojen välinen mittelö. 
Jos taas haluaa älykästä juttuseuraa, niin leirintäalue sijaitsee vain kävelymatkan päässä 
Heinolan keskustasta.
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Aluevaliokunnan esityksestä on pyhitet-
ty yksi elokuun viikonlopuista puhtaasti 
koulutukselle. Elokuun 22.-23. päivä ei kil-
pailuja kalenterista löydy, vaan eri alueille 
ja painiseuroille on annettu mahdollisuus 
kouluttaa väkeä ilman yhteensattumien 
vaaraa.

Innokkaimmin liikkeellä ollaan Hämeen 
suunnalla, jossa järjestetään viikonvaih-
teessa Siivikkalan koululla valtakunnallinen 
tyttöpainileiri Hämeen alueen toimesta. 
Lisäksi tarjolla on suositun nallepainin oh-
jaajakoulutusta Ratinassa. Tampereen pai-
niviikonvaihteen täydentää vielä Painiliiton 
järjestämä kansainväliselle painituomareil-
le suunnattu tuomarikoulutus. 

Pohjoisen alueen painiväki kokoontuu 
valmentajien osalta Muhoksella. Alustavas-
sa ohjelmassa on painin tekniikkakoulu-
tusta, sekä asiaa urheilijan urapolun raken-
tamisesta. Samassa yhteydessä on aikaa 
varattu tulevien yhteiskuvioiden suunnit-
teluun. 

Kouvolassa on tarjolla kansainvälistä va-
paapainioppia. Ahto Raska saapuu Kou-
volaan lauantaina 22. elokuuta pitämään 
valmentajille vapaapainipäivän. Raskan 

vierailu on osa liiton maajoukkuevalmen-
tajakiertuetta ja visiitti jatkaa suosittuja Itä-
Suomen valmentajien tekniikkakoulutuk-
sia, jotka ovat pyörineet alueella aktiivisesti 
jo toista vuotta.

-Paikkana on Kouvolan jäähallin paini-
sali. Ja vaikka kyse on Itä-Suomen alueen 
koulutuksesta, niin tänne saavat tulla kaikki 
innokkaat valmentajat, viestittää koulutuk-

Koulutusviikonloppuna 

TAPAHTUU
Valtakunnallinen 
tyttöpainileiri 
Tampereella 
22.-23.8.2015
Paikka

Siivikkalan koulu, Siivikkalantie 56, 
33450 Siivikkala

Alustava ohjelma
Lauantai:
10:00-12:00  leirin avaus ja
 painiharjoitukset
12:00-13:30  lounas
13:30-15:30  painiharjoitukset
15:30-16:30  päivällinen
13:60-17:00  siirtyminen Kivijärvelle
17:00-18:30  oheisharjoitus ulkona   
 (päätetään myöhemmin)
18:30-20:30 sauna+uinti
 +makkaranpaisto
20:30  iltapala
22:00  hiljaisuus
 
Sunnuntai:
8:00-9:00  aamupala
9:00-10:00  ulkoaktiviteetteja
10:00-10:30  siirtyminen Siivikkalan  
 koululle
10:30-12:00  painiharjoitukset
12:00-13:30  lounas
13:30-15:00  painiharjoitukset

Päävalmentaja
alustavasti Tiina Vainionpää

Majoitus
mökki/molskimajoitus Kooveen leiri-
keskuksessa Kivijärvellä.

Leirin hinta
50 €/painija, 35€/huoltaja. Sisältää 
harjoitukset, majoituksen, ruokailut, 
paikalliset kuljetukset, tarvittaessa 
kuljetukset juna- ja linja-autoasemille. 
Ilmoittakaa jos tarvitsette majoitusta 
pe-la väliselle yölle.

Varusteet
harjoitusvarusteet, uikkarit, pesey-
tymisvälineet, ulkoliikuntavarusteet, 
majoitusta varten makuupussi, 
liinavaatteet, makuualusta (molskille), 
taskulamppu, jos haluaa myöhemmin 
illalla liikkua ulkona.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
17.8.2015 mennessä Mika Honkaniemi 
ensisijaisesti sähköpostilla mika.honka-
niemi@gmail.com, 040-7578531. 

Hämeen alue toivottaa 
kaikki tytöt ja 

huoltajat tervetulleeksi 
Tampereelle!

Vapaapainin perustekniikkaa
Koulutuspäivä valmentajille

lauantaina, 22. päivänä elokuuta 2015

Kouvolan jäähallin painisali
http://www.kouvolanpainijat.fi/leirit
Parkkipaikka jäähallin vieressä: (Ässä-torni) Ilmarinkuja 2-4 45100 Kouvola
Kouluttaja: Ahto Raska

ohjelma:
• 10.00 - 12.00 Harjoitus
• 12.30 - 13.00 Ruokailu 
• 13.00 - 14.30 luento 
• 15.00 - 17.00 Harjoitus 

Hinta 20e, 
sisältää ruokailun seisovasta pöydästä
Maksu paikanpäällä käteisellä tai tilille.
Kouvolan painijoiden tilinumero: Tapiola 363630-3491552

Paikka
Kouvola

Ilmoittautuminen
Marko Sillanpää 050 3900672 sillanpaa.marko(at) gmail.com 

NYT ON OPPIA TARJOLLA!
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Koulutusviikonloppuna 

TAPAHTUU

Suositut tyttöpainileirit ovat jo vakiinnutta-
neet paikkansa suomalaisen painin tapahtu-
makalenterissa. Huhtikuun lopulla Kajaanissa 
Pohjois-Suomen alueen järjestämällä leirillä 
oli 27 tyttöä, joista kauimmaiset saapuivat Vii-
alasta ja Tampereelta saakka. 

Seuraavan kerran tytöt ovat koolla kesä-
kuun lopulla Turun Ruissalossa, jossa tarjolla 
on hieman erilainen leiripaketti Lounais-Suo-
men alueen toimesta. Painijat saavat halutes-
saan yöpyä omissa teltoissaan ja treenitkin 
pidetään ulkosalla. Tosin katos pitää sateen 
loitolla. 

Turun leiri käynnistyy torstaina 25. kesäkuu-
ta ja päättyvät viikonloppuna väännettäviin 
Ruissalo-paineihin, jossa tyttöjen sarjat paini-

Tyttöleirit
jatkuvat

Nallepainissa lapset ja vanhemmat touhuavat turvallisesti 
yhdessä niin ohjattujen tuntien yhteydessä kuin kotipiirissä-
kin.  Nallepainin kehittämisessä tehdään jatkuvaa yhteis-
työtä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 
asiantuntijoiden kanssa yhdistäen lapsiperheiden arkitar-
peet uusimpaan liikuntapedagogiseen näkemykseen. Nau-
rupyrskähdykset, yhdessä touhuaminen ja pienet onnistumi-
set uusissa haasteissa tuovat iloa kaikille perheille sopivaan 
liikuntaharrastukseen, jossa kukaan ei jää leikin ulkopuolelle.

NALLEPAININ OHJAAJAKOULUTUS TAMPEREELLA 
LA 22.8.2015
Tahdotko oikean Nallepainin ohjaajaksi ja vahvistaa osaamistasi liikunnan parissa yhdessä 
lapsen kanssa? Nallepaini on loistava aikuisen ja lapsen yhteislaji, jossa kuntoilu ja toimin-
ta perustuvat yhdessä tekemiseen. Nallepaini tukee lapsen motorista kehitystä erittäin 
monipuolisesti. Lisäksi se on kelpo kuntoilumuoto aikuiselle. 
Koulutus on aktiivista, kokemuksellista toimintaa ja sen tarkoituksena on antaa valmiudet 
toimia Nallepaini -liikuntaryhmän ohjaajana. Käyttöösi aukeaa runsas lisämateriaalivaras-
to ja pääset mukaan valtakunnalliseen Nallepaini-ohjaajien verkostoon. Nallepaini tarjoaa 
myös hyvän mahdollisuuden saada paljon uutta, innostunutta väkeä mukaan seuratoi-
mintaan. Nallepainin voi aloittaa jo noin kaksivuotiaana.
Koulutuksessa perehdytään liikkumiseen lapsen näkökulmasta, innostuksen ja oppimisen 
ilmapiirin luomiseen. Koska kysymyksessä on yhteistoiminnalliset tunnit, käydään myös 
harjoitesisältöjä sekä turvallisuuteen liittyviä tekijöitä (mm. oikeat avustusotteet) huolelli-
sesti läpi. 

Nallepainin ohjaajakoulutus
Aika

La 22.8.2015 klo 11.00-17.00

Paikka
Ratinan Painisali, Ratinan rantatie 1, Tampere

Hinta
Koulutuksen hinta 120 € / henkilö, sisältäen opetuksen ja kurssimateriaalin.

Ilmoittaudu
Sitovat ilmoittautumiset 14.8.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen samijoru@
gmail.com (Kurssi järjestetään, mikäli vähintään 12 osallistujaa ilmoittautuu).

Ohjelma       
11.00 Tervetuloa koulutukseen, mistä Nallepainissa on kysymys
11.15 Innostuksen ilmapiiri lasten liikunnassa
11.30 Miten Nallepainitunti rakennetaan
11.45 Nallepainin harjoitesisältöjä, osa I
13.15 Lounas (omakustanteinen)
14.15 Nallepainin harjoitesisältöjä, osa II
15.30 Nallepainidemonstraatio
16.30 Keskustelua Nallepainin sisällöistä ja toimintatavoista
16.45 Koulutuksen päätös, hyvää kotimatkaa

Oikea Nallepaini perustuu Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa 
syntyneeseen konseptiin. Toimintaa on rakennettu yhteistyössä Harjun Woiman ja Suomen 
Painiliiton kanssa vuodesta 2009 alkaen. Kouluttajina toimivat lasten liikuntaan erikoistu-
neet liikunnanopettajat Jon Salminen ja Sami Joru. Koulutuksesta vastaa Suomen Painiliitto.
Lisätietoja Nallepainista: www.nallepaini.fi ja Sami Joru, puh. 050 525 6114, samijoru@
gmail.com

Tervetuloa koulutukseen!

taan lauantaina loppuun. Ja saunaan ja me-
reen uimaan pääsee joka päivä!

Syksyllä leirejä on tarjolla Tampereella, Yli-
vieskassa ja Kouvolassa. Vuoden viimeinen 
leiri on tarkoitus järjestää Kuortaneen urhei-
luopistolla. 

Varsinaisen tyttöpainileiritoiminnan ulko-
puolellakin on tytöille suunnattua omaa leiri-
toimintaa. Kuortaneen Urheiluopisto järjestää 
heinäkuussa oman Training Campin tytöille 

17.-19. heinäkuuta. Tällä leirillä on ohjelmas-
sa paljon muitakin kesäaktiviteetteja painin 
ohella. Leirikutsu löytyy tästä lehdestä.

Alueiden tyttöpainileirit:

25.-27.6 Turku (Lounais-Suomi)
22.-23.8 Tampere (Häme)
19.-20.9. Ylivieska (Länsi-Suomi)
30.-31.10.  Kouvola (Itä-Suomi)
5.-6.12.     Kuortane

sen järjestelyistä vastaava Marko Sillanpää. 
Itä-Suomen valmentajakoulutuksen ta-

paan myös muiden alueiden koulutusta-
pahtumat ovat avoimia yli aluerajojen. 

Tätä juttua kirjoitettaessa ei muiden 
alueiden koulutustapahtumista ollut vielä 
tietoa. Tapahtumista kannattaa kysellä suo-
raan oman alueen aluepäälliköiltä ja seu-
railla liiton tapahtumakalenteria. 

NYT ON OPPIA TARJOLLA!
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Ystäväseuratoiminta on tärkeä ja rikastut-
tava lisä normaaliin urheiluseuran arkeen, 
sekä urheilijoille että muille seuran toimin-
nassa mukana oleville. Hienoin tapa yllä-
pitää arvokkaita ystävyyssuhteita on sään-
nölliset vierailut toisten seurojen luona, 
osallistua heidän toimintaansa, harjoituk-
siin, kilpailuihin, viettää yhteistä vapaa-ai-
kaa ja majoittua ystäväseurojen perheissä. 

Helsingin Paini-Miehet sai pääsiäisenä 
vieraakseen amerikkalaisen ystäväseuran 
22 edustajaa, 15 painijaa ja seitsemän huol-
tajaa. Seura on New Yorkin osavaltiossa toi-
miva Mohawk Valley Wrestling Club.

Seurojen ystävyystaival alkoi vuonna 
1997 Viron Viljandissa Baltic Open -turna-
uksessa. Yhdelle MVWC:n painijalle tarttui 
vaimo Virosta mukaan ja ystävyys Euroop-
paan vain kasvoi. Jo seuraavana vuonna 
1998 HPM oli Syracusessa Mohawk Val-
leyn vieraana. Seuraottelu päättyi tuolloin 
isäntien niukkaan voittoon. Vahvistuksina 
HPM:n matkassa oli Tero ”Välly” Välimäki 

Teuvan Rivakasta ja Antti Mäkelä Kalajoen 
Junkkareista.

Vuonna 2000 HPM lähti jälleen rapakon 
taakse ja osallistui seuran harjoituksiin ja 
voitti MVWC:n ulkona painitussa seuraot-
telussa. Joukkueet kilpailivat myös 16 jouk-
kueen turnauksessa Bristolissa Rhode Is-
landin osavaltiossa. HPM voitti turnauksen 
molemmissa painimuodoissa superjouk-
kueella, jossa vahvistuksina olivat luunko-
va Vaasan Tero "tyrmääjä" Perkiö, Henri 
Välimäki, Jarmo Hyytiäinen, Matti Mäki-
töyli YKV, Roman "kivenkantaja" Enojärvi 
Outokummusta sekä Tuomas Kilpiniemi 
Korson Vedosta.

Tämän jälkeen MVWC alkoi järjestää 
Jouni Rosenlöfille harjoittelu- ja opiske-
lupaikkaa New Yorkista. Tämä onnistui 
monien mutkikkaiden vaiheiden jälkeen. 
Jouni pääsi Amerikkaan huippuvalmen-
nukseen Beloglazovin veljekset kaataneen 
Gene Milsin ja unkarilaisen olympiapainija 
Szoltan Zalontain alaisuuteen. Jounille jäi 

kaudesta käteen 75 voittoa ja 4 tappiota, 
stipendi yliopistoon sekä lukuisia pitkäai-
kaisia ystävyyssuhteita.

Seuraavan vuonna myös Lauri Volan-
to lähti saman joukkueen luo vaihtoon 
ja palasi Suomeen monta kokemusta rik-
kaampana. Vuonna 2002 Mohawk saapui 
Suomeen HPM:n vieraaksi. Seuraavien vuo-
sien aikana Rosenlöf kilpaili Mohawkin kil-
pailuissa ja kävi leireilemässä paikan päällä 
muutamaan otteeseen. 

Tämän vuotinen pääsiäisvierailu alkoi 
Helsinki-kiertoajelulla, jota seurasi painiot-
telu Uusimaa-MVWC, jonka vieraat voitti-
vat. Vierailun aikana tutustuttiin toisiimme, 
pidettiin tehokas painileiri, ajettiin mikro-
autoilla, vietettiin yhteisiä iltoja ja suunni-
teltiin seuraavaa vierailua Atlantin taakse. 
Seurojen välinen ystävyys on taas monta 
astetta syvempi. 

Teksti: Petri Teräväinen & Jouni Rosenlöf
Kuva: HPM

Paini yhdistää 

YLI VALTAMEREN
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Pienen hiljaiselon jälkeen vapaapainin ka-
dettien valtakunnallinen leiritys käynnistyi 
uudelleen. Helsingissä maaliskuun lopulla 
järjestetty leiri kokosi 24 kadetti-ikäistä paini-
jaa kokoon. Innokas ja aktiivinen harjoittelija-
joukko antoi ymmärtää, että tälle on tilausta.

Leirille osallistui pääkaupunkiseudun li-
säksi painijoita Raumalta, Vaajakoskelta, Vaa-
sasta, Teuvalta ja Kouvolasta. Leirin vetivät 
Mohammad Rostami, Anvar Suviniitty ja 
Hannu Rantala. 

Suunnitelmissa on jatkaa leirityskuvioita 
kadettien osalta kerran kuukaudessa. Seuraa-
va leiri on Kouvolassa toukokuussa, sitten ke-
säkuussa Järvenpäässä ja syksyn aloitukseksi 
Vaasa ja Vaajakoski.

Anvar Suviniitty ja Mohammad Rostami 
hoitavat jatkossa käytännön valmennusta 
paikallisten valmentajien avustaessa. Hannu 
Rantala ja Marko Sillanpää vastaavat leirien 
koordinoinnista ja suunnittelusta. Tarkoitus 
on pitää leiri mahdollisimman monella eri 
paikkakunnalla ja maantieteellisesti mahdol-
lisimman tasapuolisesti. Tietoa vapaaehtoi-
sista ja halukkaista leirin järjestäjistä otetaan 
vastaa mieluusti. 

Ryhmä elää
Leirille kutsutaan ikäluokkansa kärkipainijoita 
ja sen lisäksi ovet ovat avoimena ”haastajille”.  
Kotiseuran valmentajat osaavat konsultoida 
ja heidän kanssa kannattaa keskustella haas-
tajaleirille osallistumisesta.

Toiminnan edetessä ryhmän koostumus 
muokkautuu kilpailullisten suoritusten, ai-

kaisemman leiriaktiivisuuden ja motivaation 
mukaan. Tällä hetkellä kutsuttavien joukosta 
saattaa puuttua sinne kuuluvia painijoita.  
Kaikkien painijoiden kiinnostusta vapaapai-
nista ei voi tietää. Tämän vuoksi kannattaa 
olla yhteyksissä valmentajiin, jos leiritys kiin-
nostaa.

Lähtökohtaisesti leirien hinnat pidetään ku-
rissa ja järjestäjät eivät tee niillä voittoa. Viikon-
lopun leiri pyritään saamaan hintahaarukkaan 
60–80 euroa per painija, sisältäen ruokailut ja 
luokka- tai painimattomajoituksen.

Halutessaan painijat voivat toki yöpyä 
omakustanteisesti muuallakin.

Aikaa myöden joitakin leirejä sijoitetta-
neen myös opistoille.  Kyseessä on silloin 
arvokisavalmistautuminen oman ikäluokan 
EM- kisoihin.

Maltilla liikkeelle
Leirityksen tavoite on nostaa kadettipainijoi-
den taitotasoa ja myöhemmin myös kilpailul-

lista tasoa. Kansainvälisten turnausten myötä 
testataan tasoa ja arvioidaan painijoita oman 
ikäluokan arvokisoihin.

Tulevan kesän EM-kilpailuihin lähtee kor-
keintaan kaksi painijaa. Tärkein näyttökisa on 
vielä edessä. Saksan Luckenwaldeen lähtee 
kesäkuun puolivälissä 4 painijan joukkue. Kil-
pailuissa on 10–15 maata ja mitali on jo sel-
keä näyttö tulevaa varten.

Valmennusryhmän tavoitteena on saada 
joka vuosi edellistä suurempi joukkue arvo-
kilpailuihin. Ensimmäinen isompi maali on 
vuonna 2019. Neljässä vuodessa pitäisi näkyä 
systemaattisen leirityksen tulos. 2019 viimeis-
tä kadettivuottaan painivat 2002 syntyneet 
painijat.

Syksyllä 2015 aloitetaan myös 12–14 –
vuotiaiden leiritys vapaapainissa. Tämän ikä-
luokan leiritykset ovat pääosin samoina vii-
konloppuina kuin kadettienkin. Leirejä tulee 
syksyn aikana olemaan näille ”koulupojille” 
3-4 kpl.

VAPAAPAINILEIRITYS JÄLLEEN KÄYNTIIN

-Olen parhaillaan Santahaminassa Urheilu-
koulussa. Aamulla tulin tänne töihin. 

Toiset Suomen huippupainijat ovat Il-
majoella leirillä, mikset sinä ole siellä?
-Tässä on takana pitkä loukkaantumisputki. 
Käsi meni MM-kisoissa ja sitä parannellessa 
meni se puolisen vuotta. Kun käsi alkoi kestä-
mään, niin treenimäärät kasvoivat ja selkä ki-
peytyi. Siellä todettiin sitten rasitusmurtuma, 
jota tässä parannellaan. 

Milloin pääset taas painimaan?
-Tekniikkaa pääsee jo ottamaan pikku hiljaa ja 
ehkä 1-2 kuukauden päästä on kisojen vuoro. 
Mihinkään huippukisaan en kuitenkaan heti 
suoraan lähde, vaan otetaan hieman varovai-
semmin.

Onko haaveet Las Vegasin MM-paineista 
siis jo haudattu?
-Ei todellakaan ole. Koko ajan tässä on pys-
tytty treenaamaan muita asioita ja kuntoon 
ehditään, kun selkä vain kestää. 

Ovatko loukkaantumiset syönyt 
miestä?
-Ei siinä auta muuta kuin porskuttaa läpi kun-
touttamiset. Kyllä se hyvä vielä siellä edessä-
päin odottaa, kun vain jaksaa töitä tehdä.

 

 
Teksti: Pekka Moliis
Kuva: Martin Gabor

Missä olet Veli-Karri Suominen?
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Dopingtestauksessa ei ikä- eikä painorajoja 
tunneta. Jos nuori urheilija osallistuu ikä-
luokkansa SM-kisoihin, niin hänet voidaan 
testata. Jokaisen SM-painien kisakutsun 
yhteydessä onkin tänä päivänä huomau-
tus, että dopingtestaus on mahdollista 
kaikkien ikäluokkien SM-kilpailuissa. Testiin 
voi joutua myös kilpailujen ulkopuolella, 
esimerkiksi harjoitusten yhteydessä.

Kadettien, juniorien tai seniorien SM-
kisoihin osallistuvat painijat katsotaan 
iästään riippumatta kuuluvaksi ADT:n ta-
somäärittelyn piiriin. Heidän tulee hakea 
tarvitsemansa erivapaudet ADT:lta etukä-
teismenettelyllä. Tasomäärittelyn ulkopuo-

lella olevilta painijoilta ADT ei vaadi etu-
käteistä erivapauksien hakua, vaan heidän 
kohdallaan erivapauksien haku tapahtuu 
vasta mahdollisen dopingtestin jälkeen 
takautuvasti.

-Iällä ei ole merkitystä testauksen eikä 
erivapausvaatimusten kannalta. Tämän 
johdosta jokaisella SM-kilpailuihin osal-
listuvalla nuorellakin urheilijalla tulee olla 
voimassa oleva erivapaus kaikille käyttä-
milleen urheilussa kielletyille lääkeaineille 
ja menetelmille, painottaa Suomen Anti-
dopingtoimikunta ADT ry:n erivapauksista 
vastaava vs. proviisori Heli Michallik.

Kansainvälisen tason painijat, jollaisiksi 

lasketaan kaikki voimassa olevan UWW-
lisenssin haltijat, hankkivat tarvitsemansa 
erivapaudet kansainväliseltä painiliitolta ja 
kansallisen tason urheilijat ADT:lta.  

-Urheilijan ja hänen tukihenkilöiden kan-
nattaa tarkistaa ADT:n Kielletyt aineet ja 
menetelmät urheilussa -luettelosta, onko 
urheilijalle määrätty lääkeaine kiellettyjen 
aineiden listalla. Mikäli näin on, niin silloin 
lääkkeen käytölle on haettava erivapautta, 
Michallik opastaa. 

Astmalääkkeistä osa sallittuja
Avaavista astmalääkkeistä sallittuja ovat 
keuhkoinhalaatioina käytettävät formo-
teroli (enintään 54 mikrogrammaa vuo-
rokaudessa), salbutamoli (enintään 1 600 
mikrogrammaa vuorokaudessa) ja salme-
teroli (valmistajan suosituksen mukaisin 
annoksin). Hoitavista astmalääkkeistä sallit-
tuja ovat keuhkoinhalaatioina käytettävät 
glukokortikoidit.

-Tänä päivänä kaikkiin astmalääkkeisiin 
ei enää erivapautta tarvitse hakea. Testiti-
lanteessa urheilija vastaa aina itse kaikista 
käyttämistään valmisteista sekä siitä, että 
erivapausasiat ovat kunnossa, Heli Michal-
lik jatkaa. 

Kun erivapautta haetaan ADT:n erivapa-
uslautakunnalta, niin mukaan on liitettävä 
perusteellinen sairauskertomus hoitavalta 
lääkäriltä. Tarkempia tietoja sairauskerto-
musta koskevista vähimmäisvaatimuksis-
ta löytyy ADT:n sivuilta. Sivuilla on myös 
Erkka-erivapauskone, jolla voi näppärästi 
testata, tarvitseeko sinun hakea erivapaut-
ta lääkityksesi johdosta.

Ei kesken ottelun
Vaikka osa astmalääkkeistä ei tänä päivänä 
enää dopingaineita olekaan, kesken pai-
niottelun niitäkään ei saa käyttää. Painin 
omat säännöt ovat tässä suhteessa armot-
tomat. Vaikka ilma ei kulje ilman lääkettä, 
niin lääkettä ei saa ottaa, jos meinaa otte-
lua jatkaa. 

-Jos astmalääkkeeseen joutuu tur-
vautumaan kesken ottelun, niin lääkettä 
käyttänyt urheilija tuomitaan hävinneeksi 
luovutuksella. Ottelua ei saa jatkaa enää 
lääkitsemisen jälkeen, UWW:n teknisen ko-
mission jäsen Pertti Vehviläinen toteaa. 

Lisätietoa antidopingasioista sekä Kielletyt 
aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo 
löytyvät osoitteesta:  www.antidoping.fi

NUORIKIN PAINIJA 
VOIDAAN TESTATA
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SEURAUUTISIA
Seinäjoella junioreiden vapaapainin SM-
kilpailujen avajaisten yhteydessä 14.3. huo-
mioitiin Painimiesten aktiivisia toimijoita 
seuralle antamasta arvokkaasta työstä. 
Huomionosoitukset jakoivat Painiliiton va-
rapuheenjohtaja Mauno Mäki-Töyli ja Sei-
näjoen Painimiesten puheenjohtaja Martti 
Hallasuo.

Suomen Painiliiton pronssisen ansio-
merkin saivat Marko Autio, Ulla Komppa, 
Tuula Kuivamäki, Tiina Leikkari, Mikko 
Näppä ja Ari Nousiainen. Hopeinen an-
siomerkki myönnettiin Jarkko Uotilalle. Ari 
Nousiainen ja Jarkko Uotila olivat estyneitä 
tulemaan tilaisuuteen.

Keväisin Porin Painimiesten suuntana on 
Tallinna, jonka kilpailut Tallinna Open ovat 
paisuneet merkittävästi. 12 painimattoa pis-
tetauluineen, valoineen, videotykkeineen ja 
äänilaitteineen olivat jotain ennen kokema-
tonta. Voisi jopa sanoa, että ilmassa oli sitä 
kuuluisaa suuren urheilujuhlan tuntua.

Avajaisissa kävi konkreettisesti selville 
kilpailujen koko. Kokonaismääränä oli 1392 
osallistujaa 16 maan 154 seurasta. Kyseessä 
on tiettävästi Euroopan suurin painitapah-
tuma. Juhlallisuuksiin osallistui henkilöitä 
ministeristä Kareliniin, tosin jälkimmäinen 
vain valkokankaalla ja viestin välityksellä. 

Pienen alkukankeuden jälkeen järjestäjät 
saivat ottelut pyörimään kaikilla matoilla ja 
kyllä niitä sitten riittikin yöhön asti. Lauan-
taina vielä kello 22 jälkeen tuli Juuso Por-
rille 3 ottelua noin puoleen tuntiin, joista 
viimeisenä käydyssä loppuottelussa niska-
lenkki alkoi jo löystyä ja lopullinen sijoitus 
oli 2.  Palkintojenjaon jälkeen palattiin ho-
tellille syömään ja nukkumaan ja jotta reis-
su ei menisi pelkäksi nukkumiseksi, nipis-
tettiin yöunista vielä tunti pois siirtämällä 
kellot kesäaikaan.

Sunnuntaiksi paikalle saapui myös Jere 
Heino suoraan Riikasta V. Freidenfelds 
Cupista, jonka voitto oli maksanut yhden 
varpaan ja paikka vaihtui maton keskeltä 
kulmalle näiden kilpailujen osalta. Verkko-
kalvoille paloi näky, kun satakiloinen Jere 

seurasi Ekku Tarkkion, (17 kg) tomeraa 
marssia maton kulmalle. 

Myös sunnuntaina kilpailut venyivät niin 
pitkälle, että joidenkin ulkomaalaisten osal-
listujien piti lähteä tavoittelemaan laivaa jo 
kesken kilpailujen. Onneksi matkanjärjes-
täjämme oli varannut paluumatkan vasta 
maanantaille ja kaikki ottelut tulivat osal-
tamme painittua.

Pistesaalis PPM:lle oli huima. Yhteen-
sä painijamme keräsivät 11 palkintoa ja 9 
muuta pistesijoitusta. Pisteenä i:n päällä oli 
Akseli Virtasen melko suvereeni sarjavoit-
to sunnuntaina. Molemmilta päiviltä mi-
talit onnistuivat nappaamaan Juuso Porri, 
Kasperi Joutsenlahti ja Roope Kataja.

Kokonaispisteissä PPM oli toinen häviten 
niukasti vain paikalliselle seuralle pistein 
73-76 ja oli näin paras suomalainen seura. 
Huomattavaa on, että heillä osallistujia oli 
35, kun meillä taas 24. Joukkueessamme oli 
12 poikaa, 2 tyttöä, 3 valmentajaa, 2 tuo-
maria sekä kesyttämätön ja kovaääninen 
kannatusjoukko.

Auringonpaiste silmissä suoritettiin maa-
nantaina pakolliset hupparitinkaukset sata-
massa sekä muut tuliaisostot ja lähdettiin 
viemään arvometallia tullin läpi Suomeen 
ja Poriin. Perillä urheilutalolla ovista juoksi 
ulos nauravia painikoululaisia. Heidän har-
joituksensa olivat juuri päättyneet. Toivot-
tavasti seura tekee heidätkin kaltaisekseen.

HUOMIONOSOITUKSIA SEINÄJOEN PAINIMIEHILLE

PORILAISET TALLINNASSA Rauli Virtanen, pj. Porin Paini-Miehet ry

Vas. Marko Autio, Ulla Komppa, Tuula Kui-
vamäki, Tiina Leikkari, Mikko Näppä, Sei-
näjoen Painimiesten puheenjohtaja Martti 
Hallasuo ja Painiliiton varapuheenjohtaja 
Mauno Mäki-Töyli. Kuva: Pauli Mörsky

Porista löytyy kaiken kokoisia painijoita.
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Tulkkia ei tarvita ja passinkin voi jättää ve-
teraanipainijat ensi vuonna kotiin kisareis-
sulle lähtiessä. Veteraanien kreikkalais-roo-
malaisen painin MM-kisat kun järjestetään 
syyskuussa 2016 Seinäjoella. Yleensä vete-
raanikisoissa on molemmat painimuodot, 
mutta tällä kertaa vapaapaini järjestetään 
muualla. 

-Meillä ei olisi majoituskapasiteetti riittä-
nyt Seinäjoella myös vapaapainijoille, kun 
samaan aikaan kaupungissa on toinenkin 
iso tapahtuma. Sitä en kyllä tiedä, ovatko ne 
sairaanhoitajien vuosipäivät, aprikoi järjes-
telyissä tiiviisti mukana oleva Hannu Pärkkä

Seinäjoella väännetään eri ikäluokki-
en veteraanimestaruuksista perjantaista 
sunnuntaihin. Kisoihin odotetaan noin 
200–250 painijaa eri puolilta maailmaa. Ve-
teraanisarjoissa nuorimmat vääntäjät ovat 
sarjassa 35–39 vuotta ja kisahommat lop-
puvat 70-vuotiaana.

-Kun veteraanisarjat alkavat jo yli 35 
vuotiaista, niin meillä on mahdollisuus saa-
da tosi koviakin nimiä kisoihin. Ja onhan 
meillä joka tapauksessa tuosta naapurista 
Ilmajoelta veteraanien maailman mestarei-
ta kaksin kappalein, kun Jussi Ketonen ja 
Tero Katajisto ovat tulossa kisoihin, Hannu 
Lahtinen muistuttaa.

Viime vuonna MM-kisat painittiin Serbi-
assa, josta Suomeen tuli kolme kreikkalais-
roomalaisen painin MM-kultaa. Ilmajoen 
kaksikon lisäksi kirkkaimman mitalin nap-
pasi Heinolan Jukka Saari 45–49-vuotiai-
den 76 kilon sarjassa. 

-Nyt on vuosi aikaa hankkiutua kisakun-
toon. Veteraaneissakin on tänä päivänä niin 
kova taso, että ihan millään kuukauden tai 
kahden treenillä ei sinne kannata lähteä. 
Meidän tavoitteena on, että jokaisessa sar-
jassa olisi Suomella edustaja, Pärkkä toivoo.

Tänä vuonna veteraanien MM-painit 
väännetään molempien painimuotojen 
osalta Ateenassa 13.-18. lokakuuta. 

Teksti: Pekka Moliis
Kuva: Mika Vuori

Veteraanikisoihin

ILMAN PASSIA

Viime vuonna Suomi nappasi veteraanien MM-paineista kolme mestaruutta. Kultakantaan 
pääsivät Jukka Saari (vas.), Tero Katajisto ja Jussi Ketonen. 

Autohuolto Koivulampi
Oikotie 6, 63700 Ähtäri

0400 853 679

Sähkö Arra Oy
Ruuskanmutka 4, 83100 Liperi

Puh. 0400 - 277 614

Kohiwood

Lahden Tuotelaitehuolto Oy
Rinnetie 7, 15880 Hollola

Puh. 050 5175 891

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

Tmi JJ-Eristys
0400 194 285

Mäkikatu 5 A 13, 
83500 Outokumpu

Seuravuorenkatu 17
21330 Paattinen

Varasto/Käyntiosoite: Kreetankatu 4, Turku

Jorma Erander 0500 783 389
e-mail etunimi.sukunimi@erander.fi

Toimisto puh. 02 2570 592  
toimisto@erander.fi

Kontinent Transport
Finland Oy

Kaivuu, vaihtolavat, kuljetus ja 
pyöräkuormaajat

Kiteentie 16, 04410 Järvenpää
Puh. 0400 463 303
www.ktfinland.fi

Jasi Oy
Saarela 170

14200 Turenki
0400 475 604

Hämäläiset Oy
Rakennus- ja suunnittelutsto

Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki
Puh. (06) 4219 900

KL HÄKÄ OY
0400 540 360

Parkatinniementie 51
43250 Kolkanlahti

Kiinteistöpalvelu
Farox Oy
Puhakantie 146

41400 Lievestuore

Puh. 0400 995 346
Etelä-Pohjanmaan Paini ry palkitsi vuoden 
2014 parhaat Mannin Matseissa. Palkituiksi 
tulivat Marko Yli-Hannuksela (vuoden 
valmentaja), Rami Hietaniemi (kr.room 
seniorit), Matias Lipasti (kr.room. jun.) ja 
Samu Rajakangas (vapaa, juniorit). Kuvasta 
puuttuu parhaana naispainijana palkittu 
Petra Olli. (Kuva: Tero Aho)



Autohuolto Koivulampi
Oikotie 6, 63700 Ähtäri

0400 853 679

Sähkö Arra Oy
Ruuskanmutka 4, 83100 Liperi

Puh. 0400 - 277 614

Kohiwood

Lahden Tuotelaitehuolto Oy
Rinnetie 7, 15880 Hollola

Puh. 050 5175 891

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

Tmi JJ-Eristys
0400 194 285

Mäkikatu 5 A 13, 
83500 Outokumpu

Seuravuorenkatu 17
21330 Paattinen

Varasto/Käyntiosoite: Kreetankatu 4, Turku

Jorma Erander 0500 783 389
e-mail etunimi.sukunimi@erander.fi

Toimisto puh. 02 2570 592  
toimisto@erander.fi

Kontinent Transport
Finland Oy

Kaivuu, vaihtolavat, kuljetus ja 
pyöräkuormaajat

Kiteentie 16, 04410 Järvenpää
Puh. 0400 463 303
www.ktfinland.fi

Jasi Oy
Saarela 170

14200 Turenki
0400 475 604

Hämäläiset Oy
Rakennus- ja suunnittelutsto

Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki
Puh. (06) 4219 900

KL HÄKÄ OY
0400 540 360

Parkatinniementie 51
43250 Kolkanlahti

Kiinteistöpalvelu
Farox Oy
Puhakantie 146

41400 Lievestuore

Puh. 0400 995 346
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Viialan kuntaa ei enää ole, mutta painipii-
reistä kunnan nimi ei katoa. Siitä huolehtii 
Viialan Pyry, jonka nuoret painijat ovat tut-
tuja monella kulmalla maata.

Viialan Pyrystä ei voi kirjoittaa mainitse-
matta Matti Humalojaa, joka tunnetaan 
aktiivisena TUL:n painimiehenä. Matti on 
TUL:n painin tuki ry:n perustajajäsen ja teh-
nyt pitkän päivätyön painituomarina, val-
mentajana ja aktiivina niin seura, piiri- kuin 
liittotasolla.

-Ensimmäisen kerran olin itse painiki-
soissa painimassa 1957 Tampereella, jossa 
oli TUL:n Tampereen piirin piirinmestaruus-
kisat. Voitin siellä poikien mestaruuden. 
Jossain vaiheessa 1970-luvulla olin TUL:n 
aluevalmentajanakin. Taskisen Raimo oli 
tuohon aikaan TUL:n päävalmentaja oto-
pohjalta.  Myös TUL:n tuomarikouluttajana 
olen ollut, Matti kertailee pitkää uraansa 
painin parissa. 

Tänä päivänä Viiala on osa Akaan kau-

punkia. Tällä hetkellä suurinta joukkoa seu-
rassa pyörittää Show Team, jossa pääpaino 
on tanssissa ja voimistelussa. Paini tulee 
lajeista kuitenkin hyvänä kakkosena. 

-Parhaimmillaan joka viides kuntalainen 
Viialassa oli Pyryn jäsen. Nyt jäsenmäärä 
on laskenut, kun useampi laji on perusta-
nut oman erikoisseuran. Jos kaikki painissa 
mukana pyörivät harrastajat lasketaan, niin 
yli viisikymmentä harrastajaa meillä on, 
painijaoston sihteerinä yhä toimiva Matti 
Humaloja arvelee.

Painissa on imua
Myös Viialassa on huomattu, että lasten 
vanhemmat etsivät lapsilleen harrastusta 
entistä nuorempana.

-Eniten tulijoita on alle kouluikäisten 
ryhmään eli 4-6 vuotiaiden Taito ja Temp-
pu-ryhmään. Kun ryhmä alkaa syyskuun 
alussa, niin se on täynnä jo elokuun alussa. 
Mahdotonta määrää lapsia ei kuitenkaan 

voi salille ottaa, kun käytössä on yksi mat-
to ja rajallinen määrä vuoroja. Joka syksy 
painikoulussa käy kokeilemassa se pari-
kymmentä uutta, joista varmaan kymmen-
kunta jää lajin pariin, painijaoston puheen-
johtaja Jussi Iltanen kertoo. 

Sen sijaan kilpaileminen ei kaikkia lapsia 
enää kiinnosta.

-Nuoria painikouluun tulijoita meillä on 
hyvin, mutta kilpapainijoita saisi olla enem-
män. Osaa lapsista on tosi vaikea saada kil-
pailemaan. Vaikka taidot sitä edellyttäisivät, 
niin kilpailla ei haluta, Iltanen harmittelee.

Viialan Pyry on niitä seuroja, joissa tytöil-
le on perustettu oma tyttöryhmä. Tällä het-
kellä kymmenkunta tyttöä vääntää tree-
neissä ja kilpalisenssin lunastaneita tytöistä 
on neljä. Osa tytöistä ja pidemmälle ehti-
neistä pojista kulkee säännöllisesti Tampe-
reen Ratinassa alueen yhteisharjoituksissa. 

-Meidän painisalilta matkaa Ratinaan on 
aika tarkalleen 35 kilometriä. Tampereella 

Paini pitää
VIIALAN kartalla

Komea joukko nuoria vääntäjiä osallistui Viialan salikisoihin toukokuulla.
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painijat pääsevät ottamaan erilaisten vas-
tustajien kanssa ja oppimaan uusia asioita, 
Iltanen toteaa.

Edullinen harrastus
Hinnan kiroissa painiharrastus ei Viialassa 
ole. Koko vuoden painikausimaksu kilpa-
ryhmän osalta on 60 euroa. 

-Painikausimaksu on pyritty pitämään 
mahdollisimman edullisena, ettei se olisi 
kenellekään este tulla mukaan. Jaoston 
talous pyörii noiden maksujen ja erilaisten 
talkoiden varassa. Kilpailuja emme ole nyt 
parina vuonna päässeet pitämään, kun Vii-
alan kouluissa on ollut homeongelmia ja 
koulut ovat toimineet väistötiloissa, Jussi 
Iltanen kertoo.

Rasin painisali on aktiivisessa käytössä 
Viialassa. Vähän liiankin aktiivisessa, sillä 
painijat pääsevät molskille arki-iltoina ai-
noastaan tiistaisin ja torstaisin. Painisalista 
löytyy painitilaa 120 neliön verran. 

-Täällä on paljon Akaan kaupungin pyö-
rittämiä liikuntaryhmiä ja viikonloppuisin 
pukuhuoneet ovat jalkapalloilijoiden pu-
kuhuoneina, joten kyllä salissa on kovasti 
käyttöä, Matti Humaloja kertoo.

Kokeneena järjestöihmisenä Humaloja 
muistuttaa seurojen omasta aktiivisuudes-
ta, kun liitolta ollaan tekoja vaatimassa. 

-Se on omasta aktiivisuudesta kiinni, 

mitä liitosta päin saadaan. Me käytämme 
liiton palveluja mahdollisimman paljon 
hyväksi. Käydään alueleireillä, osallistutaan 
koulutuksiin ja Tampereen Ratinassa käy-
dään yhteisharjoituksissa, Humaloja toteaa.

Teksti: Pekka Moliis
Kuvat: Viialan Pyry/Sami Tuomi

Viialan Pyry ry

-perustettu 1920
-TUL:n jäsenseura
-valmentajia: Matti Humaloja, 
Petri Nieminen, Jussi Iltanen, 
Sami Tuomi, Miia Iltanen, Sanna 
Tuomi
-treenipaikka Rasin voimailutilan 
painisali

Treeneissä opitut taidot pääsevät kisoissa tositestiin. Viialan Pyryn painiporukka on tuttu 
näky etelästä pohjoiseen. 

Sopu sijaa antaa. Neliötä ja käyttövuoroja 
voisi painisalissa olla enemmänkin.
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Mestaripainija, kuvataiteilija ja kirjailija Erkki Olavi Alajärvi saa-
teltiin haudan lepoon 28.3.2015 Sodankylässä. Rovaniemellä 
1.11.1942 syntynyt ja Sodankylässä asunut ja työskennellyt 
Alajärvi menehtyi maaliskuun 5. päivänä vakavaan sairauteen. 
Hän oli kuollessaan 72-vuotias.

Alajärveä jäi kaipaamaan Paula-vaimon, kolmen lapsen ja 
kuuden lapsenlapsen lisäksi suuri ystävien joukko. Saattoväen 
joukossa oli runsaasti Alajärven painiveteraaniystäviä. Lisäksi 
kymmenet painijat muistivat häntä adresseilla.

Erkki Alajärven painiura kesti neljännesvuosisadan. Vuonna 
1954 Sodankylässä alkaneet treenailut päättyivät vuonna 1980 
Kirkkoniemen kansainvälisissä kisoissa. Painiuransa aikana hän 
sijoittui nuorten ja miesten SM-kisoissa yleensä kuuden par-
haan joukkoon.

Miesten mestaruuden Alajärvi paini vuonna 1966. Loppuot-
telussa hän voitti olympiavoittaja Kyösti Lehtosen, mikä ei ollut 
onnistunut keneltäkään suomalaiselta neljääntoista vuoteen. 
Nuorten mestaruuden Alajärvi voitti kahdesti ja TUL:n mesta-
ruuden kerran.

MM-katsastuksiin Alajärvi kutsuttiin vuosina 1964 ja 1966. 
Molemmilla kerroilla hän sijoittui kakkoseksi. Maaotteluissa 
hän edusti maatamme neljästi. Piirinmestaruuksia Alajärvelle 
kertyi runsaat kolmekymmentä. Uransa aikana hän edusti La-
pin Veikkoja, Viipurin Voimailijoita ja Helsingin Jyryä. 

Fyysisiltä ominaisuuksiltaan Erkki Alajärvi oli painijan peri-
kuva. Nuoremmilleen hän muisti neuvoa, että kropan kehit-
tämisessä paini on eräs monipuolisimmista lajeista. Tasapaino, 
nopeus, voima ja kestävyys ovat arvossaan. Kun taito on kaikilla 
yhteinen, se pärjää, joka älyää soveltaa taitojaan joustavimmin 
käytäntöön.

Erkki Alajärvi itse oli matolla erittäin nopeaälyinen. Ratkai-
suillaan hän usein onnistui voittamaan etukäteen vahvem-
maksi arvioidun vastustajansa. Uransa alkuvuosina hän jopa 
kehitti uuden painiotteen, jota kukaan hänen tuntemistaan 
painijoista ei ollut aikaisemmin nähnyt. Alajärvi piti itseään tä-
män johdosta huomattavana keksijänä, kunnes näki museos-
sa antiikin maljakon. Siihen piirretyssä kuvassa Odysseus yritti 
heittää vastustajaansa juuri hänen keksimällään liikkeellä. Erkki 
joutui toteamaan, että paini on perusurheilu, joka on ollut ole-
massa yhtä kauan kuin ihminenkin. 

Erkki Alajärvi eli lapsuutensa Kontojärvellä Rovaniemellä. Lä-
himmän autolla kuljettavan tien varteen kotoa oli matkaa viiti-
sen kilometriä, ja talossa elettiin sen mukaisesti. Kasvuympäris-
töään hän piti erikoisen kannustava, sillä hän sai tehdä kaikkea, 
mistä oli myöhemmin hyötyä hänen elämässään.

Työelämänsä Erkki Alajärvi aloitti kymmenvuotiaana isänsä 
mukana pöllinparkkuussa. Sitä seurasi työpaikkojen ja ammat-
tien kirjo. Hän työskenteli mm. metsänistutuksessa, raivaukses-
sa ja uitossa sekä varastomiehenä, laivapuuseppänä, remont-
timiehenä, maalarina, huoltomiehenä, näyttämömiehenä, 
rajajääkärinä, lämmittäjänä, putkimiehenä ja rakennusmiehe-
nä. Alajärvi työskenteli myös lavastajana Suomen Kansallis-
oopperassa Helsingissä ja Velho-oopperoissa Äkäslompolossa 

sekä opettajana Suomen teatterikoulun kursseilla, Sodankylän 
lukiossa ja kansalaisopistossa.

Vuonna 1976 Erkki Alajärvi palasi Helsingistä Sodankylään. 
Siitä lähtien hän työskenteli päätoimisena kuvataiteilijana. Kir-
joja hän kirjoitti kuusi ja kuvitti kahdeksan. Eri lehtiin hän kirjoit-
ti Aate-nimimerkillä ainakin 150 pakinaa. Lehtipiirroksia syntyi 
tuhansia. 

Erikokoisia veistoksia Alajärvi teki noin 650, joista ainakin sata 
liittyi painiin. Puolet painiveistoksista kuvasi komeaa takavyö-
heittoa. Painiveistosten tekijänä hän oli maamme ykkönen. 
Vuoden 1994 Tampereen MM-painien kisajuliste on myös Ala-
järven käsialaa.

Sodankylän kunnanvaltuustossa Alajärvi oli neljä vuotta 
ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajana kahdeksan vuotta. 
Vuonna 1977 hän sai Sodankylän kulttuuripalkinnon ja vuonna 
2003 Lapin läänin taidepalkinnon. Taiteilija-apurahoja hän sai 
näyttämötaiteesta, kirjallisuudesta ja kuvataiteesta. Tuppipe-
listä hänelle myönnettiin Tuppimestarin arvonimi. Alajärvelle 
myönnettiin valtion taiteilijaeläke vuonna 2013.

KARI ALALUUSUA

Erkki Alajärvi haudan lepoon

Kuvanveistäjä Erkki Alajärven työkaluja olivat puukko ja taltta. 
Kuva on vuodelta 2000.
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Lappajärven Veikkojen painivalmentaja 
Janne Myllyperkiö menehtyi sairaskoh-
taukseen kotonaan 28.2.2015 vain 42 
vuoden iässä. Janne ehti kahdenkym-
menen vuoden valmentajan urallaan 
luotsata montaa painijaa treeneissään. 
Puhumattakaan niistä lukuisista paini-
leikkikoulun nassikoista, jotka täyttivät 
Lappajärven ammattikoulun salin aina 
perjantai-iltaisin.

Janne tunnettiin kovana treenien-
vetäjänä. Hiki virtasi ja pää oli märkänä 
pienimmilläkin harjoittelijoilla. Siitä huo-
limatta tai ehkä juuri siksi, oli Janne pi-
detty valmentaja.

Kun sopiva harjoitteluvastus puuttui, 
riisui Janne paitansa ja paini niiden kans-
sa kenen arveli tarvitsevan kovempaa 
treeniä. Sitä sai kokea Savolan sisaruk-
set Sarianne ja Matias, Alasen sisarukset 
Emmi ja Eemeli, kuin myös Petra Olli ja 
Mika Nyyssölä. Myös hiljattain painin 
lopettanut Valma Salomäki otti monet 
matsit Jannen kanssa.

Janne oli tuttu näky painisalilla. Vaik-
kei ollut aina oma vetovuorokaan, ei hän 
malttanut pysyä poissa vaan hiipi sei-

nustalle seuraamaan. Jannen vastuulla 
olikin pitkään Lappajärven painin kehit-
täminen nassikoista varttuneimpiin.

Jannella oli menehtyessään kolme 
lasta; 8 v Einari, 6 v Sofi-Ellen ja vasta 
yksivuotias Akseli. Pitkä työmatka Seinä-
joelle sähköpuolen opettajan toimeen ja 
pienet lapset asettivat omat haasteen-
sa. Janne yrittikin viikonloput pyhittää 
lapsilleen. Janne oli erittäin tuttu näky 
Kivitipussa uimassa lastensa kanssa. Sil-
ti Janne yritti aina löytää vapaan raon 
lähteä kulmahuoltajan hommiin kun oli 
kyseessä arvokkaammat kisat, kuten esi-
merkiksi SM-kilpailut.

Janne auttoi monta painiurallaan al-
kuun ja luovutti sitten muiden käsiin. 
Hän kuuluu niihin valmentajiin, joiden 
työ ”ruohonjuuritasolla” jää isolta ylei-
söltä huomaamatta. Jannen luotsaamat 
painijat, niin entiset kuin nykyiset, sitä 
osaavat kuitenkin arvostaa.

Iso aukko ja suru jäävät Lappajärven 
painipiireihin Jannen poismenon myö-
tä. Sellainen aukko, jota ei ole helppo 
täyttää. Kaipaamme hienoa miestä, joka 
eli täysillä ja antoi itsestään paljon. Janne 

veti hänen viimeisekseen jäänyttä har-
joitteluryhmää, johon kuului muun mu-
assa 10-vuotias Matias Palmu. Kun pieni 
poika kuuli Jannen poismenosta, tämä 
puki Jannen antaman LaVen T-paidan 
päälleen ja istui kauan hiljaa. Niin myös 
me monet muut, keiden elämää Janne 
on koskettanut.

Kirsi Koivusaari

In Memoriam Janne Myllyperkiö

Leo ”Lelle” Honkalaa muistaen

Lämmin kiitos Juhon muistoa 
kunnioittaneille ja perhettämme 

surussa muistaneille. 
Mikko Saranpää perheineen

Nuorin suomalainen painin olympiami-
talisti Leo Honkala on poistunut joukos-
tamme. Helsingin Olympialaisissa 1952 
Leo Honkala oli 19 vuotta täyttänyt, saa-
vuttaessaan sarjassa 52 kg pronssia.

Painin harjoittelemisen Leo aloitti Oulun 
Pyrinnössä 1940-luvulla, Oulusta hän siirtyi 
Tampereelle Poliisikouluun ja Tampereen 
Poliisi- Urheilijoihin, myöhemmin takaisin 
Ouluun, Oulun Poliisi- Urheilijoihin.

Painiaikanaan Leo muun muassa voitti 
juniorien ja seniorien Suomen mestaruu-
det, saavutti molemmissa painimuodoissa 
SM-mitaleita sekä osallistui 15 kertaa maa-
otteluun. Vuonna 1954 Leo Honkalasta tuli 
Suomen Painiliiton Teräsmies N: 20.

Vuonna 1967 Leo muutti Ruotsiin, 
toimien eri seuroissa painiohjaajana ja 
valmentajana. Vuonna 1972 Leo valit-
tiin Ruotsin Painiliiton valmennusvalio-
kuntaan. Vuonna 1979–1984 Leo toimi 
Ruotsin päävalmentajana. Leo Honkalan 
osasi luonnostaan painin valmennuksen, 

tekniikan opettamisen kuin valmennet-
tavien käsittelynkin osalta. Leo merkitys 
valmentajana oli suuri muun muassa 
Thomas Johanssonin ja Frank Andersso-
nin kohdalla. Yhteistyö Suomen kanssa 
leirityksien ja kilpailujen osalta oli Leo 
Honkalan aikana vilkasta ja säännöllistä.

”Lelle” sanoi aikoinaan nuorille: ” Har-
rastakaa muitakin lajeja, kokeilkaa kaik-
kia, mutta valitkaa paini, sillä se on jalo 
laji, vaikkakin yksi vaikeimmista. Voimis-
telu on tärkeää painin harrastajille.” 

Eläkkeelle jäätyään Leo Honkala vieraili 
ahkerasti Suomessa järjestetyissä arvokil-
pailuissa sekä Suomen Painiveteraaniker-
hon kesäpäivillä. Vuonna 2012 opetus- ja 
kulttuuriministeriö myönsi Leo Honkalal-
le Pro Urheilu-tunnustuksen.

”Murheen päivien läpi, loistavat onnel-
listen päivien kultaiset muistot”.

Arto Savolainen
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KESSIN
Kertomus

KANNATTAAKO VAPAAPAINIIN 
PANOSTAA?

Tarkastelen tässä kolumnissani otsikon 
kysymystä miesten näkökulmasta. Nais-
painiin kannattaa tietenkin panostaa. 
Ennustin jo keväällä 2012 Tikkurilan olym-
piakarsintoja katsellessani, että Petra Olli 
on todennäköisin olympiamitalisti Riossa 
kaikki urheilulajit huomioon ottaen. Ei ole 
tarvinnut muuttaa mielipidettä tähän päi-
vään mennessä.

Aika synkältähän tuo suomalaisten kint-
tutaiteilijoiden taaperrus MM- ja olympia-
tasolla näyttää. Viimeisin suomalainen 
mies, joka on kyennyt voittamaan ottelun 
tuolla ehdottomalla huipulla, on Jari Ol-
mala (76 kg). Ylivieskan tekniikkataituri oli 
vuonna 2001 vapaan MM-kahdeksikko. 
Sofiassa tuohon vaadittiin kolme voittoa ja 
yksi tappio.

Osanottajamäärä ja taso ovat laskeneet 
kaikissa SM-kisoissa. Näin ihan subjektii-
visesti arvioin, että pahiten ovat kärsineet 
vapaan junioreiden ja miesten karkelot.

On syytä avoimesti pohtia alamäen syitä. 
Perussyy on tietenkin se, että lisenssiurhei-
lijoita on yksinkertaisesti vähemmän kuin 
aikaisemmin. Tälle asialle ei äkkiä voida teh-
dä mitään. Vaikka saisimme ensi syksynä 
paljon uusia harrastajia painikouluihimme 
ympäri Suomen, näkyy tämä vasta vuosien 
kuluttua edes kadettien SM-tasolla.

Aikoinaan oli käytössä systeemi, jossa 
kaikki vapaan SM-kisat olivat syyskaudella. 
Tämä oli hyvä järjestelmä.

Kadettien syyskauden muutkin kilpailut 
olivat paljolti vapaata. Jos halusi kilpailla, 
oli pakko treenata jalkoihin menoa ainakin 
vähän.

Monet ihan maajoukkuetason vääntä-
jätkin kävivät ottamassa tuntumaa mo-
lempien painimuotojen kisoihin. Marko 
Yli-Hannuksela osallistui vielä MM-kultansa 
jälkeenkin syksyllä 1997 Oulussa vapaan 
SM-tapahtumaan.

Kun junioreiden ja miesten vapaan kar-
kelot siirrettiin kevätkaudelle, tiesi tämä 
vääjäämättä tason laskua.

Omassa seurassani osallistuivat aikai-
semmin lähes kaikki miehet ja juniorit 
molempien painimuotojen kisoihin. Tänä 
keväänä junioreiden klassisen ja vapaan 
SM-turnauksella oli väliä vain kaksi viikkoa. 
Juuri kukaan krekon junnu ei halunnut ot-
taa loukkaantumisriskiä pari viikkoa ennen 
omaa pääkilpailuaan.

Ensi keväänä näyttää olevan pitemmät 
välit. Silti olen sitä mieltä, että vapaan ki-
sat on palautettava takaisin syyskaudelle. 
Tämä olisi kaikkien ja aivan erityisesti va-
paapainijoiden etu.

***
Vapaapainilla on maailmanlaajuisesti enem-
män harrastajia kuin kreikkalaisella. Näin ol-
len sen tasokin on epäilemättä kovempi.

Suomessa vapureilta loppuvat riittävän 
hyvät harjoituskaverit ja kisat tuossa 15 
ikävuoden hujakoilla. Puhun nyt huippu-
urheilutasosta. Jos haluaa tosissaan panos-
taa, viimeistään peruskoulun jälkeen on 
muutettava Helsinkiin.

Jo tässäkin vaiheessa pitää olla valmiutta 
lähteä ulkomaille pitkille leiri- ja kisamat-
koille. Kun sitten junnuikä lähestyy loppu-
aan, on taustajoukkojen pystyttävä myös 
hommamaan kovia treenikavereita ulko-
mailta jatkuvalla syötöllä. Toinen vaihto-
ehto on muuttaa pois Suomesta niin kuin 
Heinon veljekset ovat tehneet.

Lisäksi on aivan ehdottomasti painitta-
va krekoa sekä treeneissä että kilpailuissa. 
Muuten ei saa Suomessa tarpeeksi kovaa 
harjoitusta. Esimerkiksi nelinkertainen EM-
hopeamitalisti Pekka Rauhala oli aina mu-
kana klassisenkin puolen SM-kisoissa kivi-
kovassa 82-kiloisten sarjassa ja aina lätkillä.

Olen tällä palstalla käyttänyt jo aikaisem-
minkin esimerkkinä Haaparannan Tomas 

Johanssonia. Hän pystyi nousemaan ras-
kaan sarjan maailmanmestariksi ja kolmin-
kertaiseksi olympiamitalistiksi todella han-
kalista oloista.

Tompan kannalta eräs ratkaisevista teki-
jöistä oli Andrzej Franaksen loikka Haapa-
rantaan miehen uran kannalta juuri sopi-
vassa vaiheessa vuonna 1980. Franas pystyi 
hankkimaan jatkuvasti sparrareita Puolasta. 
Lisäksi Tomppa pääsi vanhaan kunnon itä-
blokin aikaan leireilemään vastavuoroisesti 
harjoitusvastustajiensa kotimaassa. Tämä 
oli harvinaista herkkua tuolloin.

Vapaaseen siis kannattaa panostaa, jos 
itsellä ja taustavoimilla on valmiutta panos-
taa uraan vielä kaksin verroin kovemmin 
kuin krekon puolella. Kinttupainissa voi pär-
jätä maailmalla, mutta kovin vaikeaa se on.

 ***
Loppukevennys kertoo tällä kerralla erääs-
tä legendaarisesta ja vuosikymmeniä vihel-
täneestä todella ahkerasta painituomarista. 
Kutsutaan häntä nyt vaikka Makeksi.

Oli Herman Kare –turnauksen sunnun-
taiaamun tuomaripalaveri meneillään. 
Make oli ruotinut lauantain vihellyksiä ka-
vereineen aamupuoleen yötä. Hän istui 
huoneen nurkassa hiljaisena, kun valvoja 
näytti videota hässäkkätilanteesta. Nauhan 
päätyttyä valvoja kysyi, kuinka tilanteessa 
olisi pitänyt jakaa pisteet. Kukaan ei halun-
nut vastata. Lopuksi valvoja osoitti Makea.

Make rykäisi kurkkunsa puhtaaksi ja lau-
sahti sitten arvionsa: ”Ehkä punaselle pari 
kolm pointsii.”

Oli varmaan ihan hyvä, että valvoja ei 
osannut Suomea. Kyseisen episodin jäl-
keen tämä hieno painimies ja mahtava 
persoona tunnettiin ainakin omassa seu-
rassani lempinimellä ”Pari kolm pointsii”.

Jussi ”Kessi” Ketonen
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SM-KILPAILUT ARVOONSA
Monen vuoden aikana on huomioitu, että 
SM-kilpailujen osanottomäärät ovat huo-
lestuttavasti pudonneet. Syy ei ainoastaan 
ole harrastajamäärän väheneminen, vaan 
syy mielestäni löytyy seuraavista asioista.

Uskon että pienillä täsmennyksillä ja sel-
vennyksillä tänäkin vuonna SM-kilpailujen 
osanottajamäärät olisivat olleet runsaslu-
kuisempia ja pitkässä juoksussa SM-kisojen 
arvostuskin paranisi. Saman ikäluokan SM-
kilpailujen aikana ei saisi järjestää mitään 
muita kilpailuja, eikä antaa osanottolupia 
ulkomaisiin kilpailuihin, kuin korkeintaan 
erikoistapauksissa anomuksen kautta.

Ihmetyttää myös se, että esimerkiksi ju-
niorien SM-kilpailujen pienempien sarjojen 
osanottajamäärät ovat vähälukuiset. Niissä 
sarjoissahan pitäisi olla eniten osanottajia. 

Sama koskee myös tyttö- ja naispainijoi-
den osanottomääriä SM-kilpailuissa. Miksi 
ei uskalleta osallistua SM-kilpailuihin, kun 
esimerkiksi Ruotsin kilpailuissa suomalaisia 
oli moninkertaisesti, samoin kuin KLL:n kil-
paluissakin vanhemmissa ikäluokissa.

Seurojen valmentajien pitäisi ”kasvattaa/
opettaa” painipojat ja -tytöt kilpailemaan 
nousujohteisesti ja tavoitteellisesti. Painija 
joka käy säännöllisesti kansallisissa kilpai-
luissa suhteellisen menestyksellisesti, pi-
täisi pyrkiä osallistumaan SM-kilpailuihin. 
Lisäksi aluemestaruuskilpailut pitäisi olla 
yksi porras ainakin kadettien SM-kilpailuja 
silmällä pitäen.

Suvaitsevaisuudessakin on rajansa, niin 
kuin kasvatuksessa ja elämässä, niin urhei-
lussakin on säännöt, joilla yhteisesti voidaan 

ohjata toimintaa parhaalla mahdollisella ta-
valla. Toivottavasti seurat ja valmentajat toi-
misivat näin painin parhaaksi ja SM-arvon ja 
merkityksen parantamiseksi, ei vain painijoi-
den vaan myös katsojien kannalta.

Valitettavasti saleille tulevat uudet har-
rastajat eivät kaikki enää ole ruumiillisesti 
niin valmiita kuin joskus aikaisemmin. Val-
mentajilta ja ohjaajilta vaaditaan entistä 
enemmän aikaa, kärsivällisyyttä sekä pit-
kämielisyyttä neuvoa, opettaa ja ohjata, 
ennen kuin pääsee valmentamaan sanan-
mukaisesti. Onneksi nuorten kanssa on 
kuitenkin kiva toimia, vaikka joskus tuntuu 
että pitkäjänteisyys- ominaisuuden kasvat-
taminen tuntuu aina vain vaikeammalta.

Eipä muuta kuin, seurat, tuumasta toimeen!
Arto Savolainen

Lukijan kynästä

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää 
vuosittain urheiluseurojen perustoiminnan 
kehittämiseen seuratoiminnan kehittämis-
tukia. Seuratuen avulla vahvistetaan seu-
ratoiminnan laatua, kehitetään ja uudiste-
taan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan 
liikunnan harrastaminen taloudellisesti eri-
tyisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avul-
la vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan 
seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seu-
ratuen avulla edistetään monimuotoisen 
liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Suurimman potin nappasi Harjun Woi-
ma Jyväskylästä. Seuralle myönnettiin ke-
hittämistukea peräti 28.000 euroa. Rahan 
käyttötarkoitus on jo selvillä. 

-Tulemme palkkaamaan seuralle työn-
tekijän. Valmennuksen ohella hänen pitää 
hallita ATK-taidot ja osallistua seuran ke-
hittämiseen. Hyviä ehdokkaita on monta, 
mutta tehtävä on monipuolisuuden takia 
aika vaativa. Hankekausi alkaa syyskuussa 
ja syksyn mittaan myös palkattava henkilö 
aloittaa työnsä, HWJ:n puheenjohtaja Tero 
Leppäharju kertoo.

Leppäharju haluaa seuratoimintaan saa-
dun tuen säteilevän koko Keski-Suomen 
painin hyväksi. 

-Tässä hankkeessa on henkisesti mukana 
kaikki Keski-Suomen painiseurat. Yksi tär-
keä asia on koko maakunnan painiyhteis-
työn lisääminen, Leppäharju jatkaa. 

Pelkällä seuratoimintatuella ei työnteki-
jää palkata, vaan seuralta pitää löytyä myös 

omaa rahaa palkka- ja kehityskustannuksiin. 
-Tällä hetkellä vuokrat muodostavat 

suurimman osan seuran menoista. Seura-
toimintatuki helpottaa työntekijän palk-
kausta, mutta siihenkin on omaa rahaa 
löydyttävä. Toisaalta työntekijän avulla 
pystymme tehostamaan ja laajentamaan 
toimintaamme, Tero Leppäharju uskoo. 

Järvenpään Voimailijat kuittasi ministeri-
öltä 9000 euron tuen. Sielläkin rahat käyte-
tään osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen. 

-Palkkaamme osa-aikaisen työntekijän 
seuran ruohonjuuritason työhön aivan 
pienimpien lasten ryhmien toimintaa ke-
hittämään. Pyrimme saamaan myös ilta-
päiväkerhotoimintaa liikkeelle, JäVon pu-
heenjohtaja Tero Luostarinen kertoo. 

Kajaanin Juntta sai 7000 euron rahoituk-
sen kolmivuotisen kehittämishankkeen vii-
meiselle vuodelle. Kahtena aiempana vuo-
tena seura on saanut vuosittain 9000 euroa. 

-Meillä on ollut palkattuna seuratyönte-
kijänä oto-pohjalta Stevo Petrovic. Lisäksi 
olemme panostaneet paljon valmentaja-, 
tuomari- ja muuhun toimihenkilökoulu-
tukseen. Kahden vuoden aikana seuran 
toiminta on kehittynyt paljon. Tulevaisuu-
den suuri haaste on, miten saamme toi-
minnan pidettyä samalla tasolla, puheen-
johtaja Pekka Moliis pohtii.

Lisäksi tuen saajien joukossa oli useita 
seuroja, joissa paini on yhtenä lajijaostona. 
Näiden seurojen tukirahojen kohdentumi-
sesta painiin ei ollut tietoa saatavilla. 

Paini nappasi osansa
seuratuesta

Painisaleilla on vuosikymmenten ajan 
taottu paininukkea. Ja heittonopeus on 
sitä suurempi, mitä kauemmin niistä 
treeneistä on kulunut. 

Turussa selvitetään Kalle Mäkisen pai-
nien yhteydessä 15. elokuuta se, kuka 
on Suomen paras Kylmäkallen heittäjä. 
Sarjoja on alle ja yli 75 kiloisille. Järjestäjät 
päättävät myöhemmin, minkä kokoisella 
paininukella kisa käydään, joten treene-
jä kannattaa tehdä varmuuden vuoksi 
mahdollisimman suurella nukella.

 Ihan vinkkinä kerrottakoon, että Viros-
ta on saatavissa jopa 80 kilon painoisia 
Kylmäkalleja. Ne ovat tosi käteviä, jos pi-
tää upottaa jotain järveen. 

Turun Voimamiesten ideoimassa ki-
sassa säännöt ovat yksinkertaiset. Kym-
menen hyväksyttyä heittoa ja heitoiksi 
hyväksytään syli- tai takavyöheitto. Mo-
lemmista sarjoista ”aika-ajon” perusteel-
la pääsee neljä nopeinta aikaa jatkoon. 
Kaksi nopeinta kamppailee finaalissa ja 
pronssista ottelevat alkukisassa sijoille 3 
ja 4 sijoittuneet.

Lisenssiä ei osallistujilta tarvita, mutta 
terveet välilevyt ovat plussaa. Voittajalle 
irtoaa 150 euron lahjakortti ja kortteja on 
jaossa kaikkiaan neljälle parhaalle. 

Kuka on Suomen 
paras Kylmäkallen 

heittäjä?
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Kreikkalais-roomalaisen painin Venäjän 
mestaruuskilpailut järjestettiin Pietarin Ci-
byr Areenalla maaliskuun alussa. Kisoja oli 
seuraamassa paikallisen väestön lisäksi kak-
si painiin hurahtanutta ukkoa Itä-Suomesta, 
sillä matkahan ei ole pitkä naapuriin.

Pitkien viisumien myötä oli kätevintä 
mennä omalla autolla Viipuriin, josta jat-
koimme matkaa Pietariin bussilla. Linja-au-
tolla matka suurkaupunkiin kesti noin kaksi 
tuntia melko edulliseen 5 euron hintaan. 
Metron ja taksin avulla löytyi lopulta netistä 
varattu hotelli, joka oli kätevästi 10 minuu-
tin kävelymatkan päässä kisapaikasta. 

Tyypilliseen tapaan kuikuilimme ensim-
mäisen kisapäivän aluksi kisapaikan ulko-
puolella ja tervehdimme vanhaa painitut-
tua ja nykyistä Pietarin painiliiton johtajaa 
Aleksey Shirokinia. Aika nopeasti järjes-
tyivät VIP-passit kaulaan, minkä jälkeen 
liikkuminen helpottui koripallopyhätön 
uumenissa.

Pystyliikkeet kunniassa
Itse kilpailuissa näkyi, että suurin osa paini-
joista oli panostanut hyvään painiasentoon, 
käsipainiin ja tietenkin pystyliikkeisiin mat-

topainia unohtamatta. Loppuun asti tais-
telut olivat itsestäänselvyys. Pystypainissa 
varsinkin yliheitot, tasapainon horjutukset 
eli sivuheilautukset tyyliin Koskelan Harri, 
ja kieppiyritykset näkyivät selvästi liikkeinä, 
joilla tehtiin pisteitä. Teknisiä virheitä oli pal-
jon kiepin loppuun saattamisessa.

Yllätyksiä kilpailuissa nähtiin melko pal-
jon ja voi sanoa, etteivät arvokisamitalit 
painaneet näissä mittelöissä. Suurimpana 
yllätyksenä tuli sarjassa 98 kg maailman-
mestarin Nikita Melnikovin putoaminen 
ensimmäisessä ottelussa painijalle, joka ei 
yltänyt mitaliotteluihin. Vastustaja vei muu-
ten Melnikovia bulgarialaisesta ristivyöstä.

Toisena yllätyksenä oli sarjan 85 kiloa 
Lontoon olympiakisojen voittajan Alan 
Khugaevin putoaminen välierissä ja kol-
mantena kaiken voittaneen Islam Beka 
Albievin tappio lopulta sarjan kakkoseksi 
painineelle Abyjazin Mantsigoville sarjas-
sa 66 kiloa.

 
Raskaan sarjan ylivoimaa
Edelliseen luetteloon voi vielä lisätä ras-
kaan sarjan Bilal Mahovin ylivoimaisuus. 
Mahov, joka on kolminkertainen vapaapai-

nin maailmanmestari, voitti kaikki vastusta-
jansa ennen täyttä aikaa. Mies on kertonut 
tavoittelevansa olympialaisissa Venäjän 
edustusta molemmissa painimuodoissa.

Pienoisena yllätyksenä voidaan pitää 
myös sarjaansa vaihtanutta sarjan 75 kg 
voittajaa Tsingiz Labazanovia, joka voitti 
MM-kisoissa sarjan 71 kiloa. Sarjan 59 kg 
voittaja Pietarin Ibragim Labazanov näytti 
juntan voimansa muille painijoille etenkin 
11-2 voitossa Mingijan Semenovista. Täs-
sä sarjassa yllätys oli EM -ja MM-kakkosen 
Ivan Kuilakovin jääminen mitaliotteluiden 
ulkopuolelle.

Sarjassa 66 kg voittajaksi paini eleettö-
mästi Adam Kurak, joka ei antanut ottelus-
saan mahdollisuuksia 5-2 voitollaan toises-
sa ottelussa Adam Kuramagomedoville. 
Sarjan 71 kg finaalissa nähtiin hieno alku, 
kun Denis Murtazin heitti viiden pisteen 
puolilindenin Pietarin Juri Denisovista, 
mutta ensimmäisen jakson päätyttyä De-
nisov johti 8-5 ja voitti ottelun 10-5. 

Sarjan 75 kg voittaja, sarjaa vaihtanut 
Tsingiz Labazanov oli yllättävän vahva. Fi-
naalissa Labazanov vyörytti kahdesti Eu-
roopan mestari Aleksander Tserhirkiniä ja 
voitti ottelun 3-1 ja näin Pietarille tuli kol-
mas mestaruus.

Mishinille pikku vinkki
Sarjassa 85 kg alkuottelunsa selkeästi voit-
tanut David Tsakvetadze kohtasi finaalissa 
moninkertaisen arvokisavoittajan Aleksei 
Mishinin. Ottelussa tuli aluksi varoituk-
sia tasaisesti molemmille, mutta ottelun 
lopusta jäi sellainen kuva, ettei Mishinille 
edes haluttu antaa mahdollisuutta. Liekö 
ollut vinkki 36-vuotiaalle Mishinille, että oli-
si aika jättää molski?

Sarjan 98 kg voittaja Islam Magomedov 
hallitsi otteluita todella vahvalla käsipainil-
la. Finaalissa Konstantin Efimov oli täysin 
aseeton Magomedovin vahvojen käsien 
edessä ja hävisi ottelun ulosajolla. Pääl-
limmäisenä jäi mieleen käsipaini ja se, että 
vastustajan virheistä tai huonoista yrityksis-
tä hyökättiin heti jollain liikkeellä, eikä vain 
purettu tilannetta.

Matkassa olivat Riku ja Mika

Riku ja Mika maailmalla: 

VAKOILUREISSU VENÄJÄN 
MESTARUUSKISOIHIN

Aleksei Mishin (vas.) ei päässyt enää ykköspallille, vaan joutui tyytymään kaverikuvaan 
Riku Hynnisen kanssa. 

  Rivi-ilmoitukset:
 Pasi Savola, Lappajärvi 040 545 7594
 Pauli Kärkinen Oy 040 900 3134
 Koneurakointi Löfgren 0400 276 661
 Itä-Suomen Insinööri Asennus 0400 658514
 Leguan Lifts, Ylöjärvi (03) 347 6400
 Lakeuden Voima, Sipoo 045 6758 223
 Lakeuden Kiinteistöhuolto 0400 661731
 RautaJuntti, Lapua (06) 433 0800
 Ark Renew Oy, Nastola 0400 351 231
 Kuljetus & Nosto Harju Oy 020 8369321
 Vaasan Timanttiporaus (06) 3222 900
 Autokorihuolto Jari Majaniemi, Lapua
 P & P Betonilattiat Oy 0400 165 571
 Myllykosken Lasi Ky (05) 3636 071
 Jaalan Sora ja Murske Oy 0400 654 176
 Kaakon Palokalusto (05) 260 1380
 Kymenlaakson Jäte Oy (05) 7443 400
 Mintun Konditoria, Voikkaa (05) 388 1188
 Heavy Service Finland Oy 010 666 5544
 Kuljetusliike P. Kosonen Oy 014 513 258
 Hovirakennus Ky, Ähtäri 040 8650 597
 Antsa Oy, Viiala 0400 777 466
 VS-Harja Oy, Akaa 0207 789 900
 Toijalan Kuntoutus Oy 5423 823
 Viialan Rakennustarvike (03) 5737 200
 Toijalan Tilitoimisto Oy 573 7700
 Airfil Oy, Akaa 044 434 0300
 RJ TAKSI Oy, Toijala 0400 639 027
 Akaan Maanrakennus & Vesijohtosaneeraus
 Autokorjaamo Jokinen (03) 5434 876
 Jussi Aittamäki Valkeakoski (03) 5850 022

Kuusaan Muonituspalvelu
Valkamantie 14, 45810 Pilkanmaa

p. 040 723 9414

Äänekosken Teollisuuskiinteistö Oy
Torikatu 6 B, 44100 Äänekoski

puh. 020 632 2872

Maanrakennus
Kari Rantala

Väinämönkatu 8 B 18 Äänekoski
puh. 0500 641 619

Mansikka-ahontie 70 Suolahti p. 0400 541 355

Luotettavaa matto- ja 
kalustekauppaa yli 40 vuotta

Jämsän Matto ja Kaluste Oy
Teollisuuskatu 7, 42100 Jämsä

p. 0400 560 584

Katossa reiKä? eiKä!

Jasperintie 273, 33960 Pirkkala
Puh. 040 5599 003

Syrjätie 1, 37830 Viiala
Puh. (03) 543 3375

OY MATKAHUOLTO AB
Tampereentie 4 Urjala

puh. (03) 546 0510

l matkailuinfo l aikatauluneuvonta
l rahtitavara-asema

l lippuvälitys l pesulapalvelu

Pitopalvelu Seija Oksa

PALVELUJA RAKENTAJILLE:

TOIJALAN KONE JA KULJETUS KY
Mustan Hevosentie 3, 37800 Toijala

Puh. 0400 623 185

Pohjan kaivuutyöt •	
Viemäröinnit•	
Vesikaivojen teot•	
Soraa, sora- ja kalliomurskeita•	
Vaihtolava- ja nosturitöitä•	
Kaivinkoneita 4,5 - 27,0 tn•	
Maanajot•	

Akaan teollisuuspesu
www.akaanteollisuuspesu.fi 

Puhtaanapitoratkaisut teollisuudelle
Puh. 040 4121 237

Nahkatehtaantie 10 A 36, 37830 Viiala
Elintarvikehygienia•	
Korkeapainepesut (0-1000 bar)•	
Kuumavesi/höyrypesut (0-500 bar)•	
Viemärien ja putkistojen avaukset/sulatukset•	
Imurointi, kuivajääpuhdistus•	

Kiinteistöhuolto
Koivumäki E

Valtatie 7-9 A 29, Akaa
Puh. 040 055 6242

Rakennus- ja korjauspalvelu

Pentti Leinonen
Mikontie 14 A, Akaa
Puh. 040 717 6690

Suosikaa
ilmoittajiamme
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Kilpailuaika
La 6.6.2015 klo 12.00 

Kilpailupaikka
Heinolan Lukio, Rajakatu 29, 18100 
Heinola  
Kartta: Heinolan lukio   

Painimuoto
Kreikkalais-roomalainen, tytöt 
vapaapaini

Säännöt
Vanha ottelujärjestelmä, UWW 
-säännöt   

Punnitus
Lauantai 6.6 klo 10.00 - 10.30 kilpai-
lupaikalla   

Sarjat
MIEHET ja JUNIORIT
55, 59, 66, 71, 80, 90 ja 130 kg (+ 2kg 
sallittu)
POJAT 13 v (2002 ja myöhemmin 
syntyneet)
26, 28, 30, 32, 34, 37, 40, 45, 52 ja 
60 kg
POJAT 14 - 17v (2001 – 1998 
syntyneet)
42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 ja 
100 kg 

TYTÖT 13 v (2002 ja myöhemmin 
syntyneet)
Sarjat muodostetaan punnituksen 
jälkeen 
TYTÖT 14 – 17 v (2001 – 1998 
syntyneet) 
Sarjat muodostetaan punnituksen 
jälkeen   

VETERAANIEN AVOIMET 
MESTARUUSKILPAILUT 

Luokka A 1980 - 1970 syntyneet
Luokka B 1969 ja aiemmin syntyneet
58, 63, 69, 76, 85, 97, 130 kg (+ 2kg 
sallittu)  

Ilmoittautuminen
30.5.2015 mennessä, petter.
vilenius@gmail.com. painijan nimi, 
sarja ja seura, jos tuomari mukana 
ilmoitettava Timo Utriaiselle p. 
0400 520460   

Osanottomaksut
Suomi Cup 15 € / painija 
muut sarjat 12 € / painija
maksu 30.5.2015 mennessä tilille: 
Nordea: IBAN FI19 1007 3000 1613 
93  (BIC: NDEAFIHH)  Viestikent-
tään painijoiden nimet seura ja 
ruokailijoiden määrä

Ruokailu
Sport Cafe Heinolan jäähalli, 
Urheilukatu 2, 18100 Heinola  
annoksen hinta 9 €, maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä  ruo-
ka vain ennakkoon maksaneille 
30.5.2015 mennessä   

Kysy majoitusta
Hotelli Kumpeli, 
Muonamiehenkatu 3, 18100 Hei-
nola, p 03 8127100  
Hotelli Tukkijätkä, 
Kauppakatu 13, 18100 Heinola, 03 
8837700  

Tiedustelut
petter.vilenius@gmail.com painija-
osto puh. 050 551 6606 iltaisin  

 Tervetuloa 
Heinolaan!

Heinolan Isku 
ry/painijaosto

K
isakutsut

XX Veikko Rantanen turnaus
Suomi cup-osakilpailu,Veteraanien avoimet mestaruuskilpailut

cumulus

Urheilijan 
valttikortti!

Lisäedut seuroille
Edulliset hotellimajoitukset 
koko joukkueelle

HotSport -menu Restelin 
ravintoloista 9,80 €/henkilö

10 % alennus normaali-
hintaisista annoksista

Suunnittele ja varaa seuraava kisa-
matka osoitteessa Hotsport.fi 

1

2
3
4

HotSport-kortti on paras peli- tai kisakaveri 
– urheilijan paras ystävä. Se kerää bonusta silloin, 
kun sinä pelaat tai treenaat. Se valvoo etujasi, kun 
sinä nukut Restel-hotellissa. Se kerää murut, kun 
sinä ruokailet Restel-ravintolassa. Se kerää pisteet 
palavereista ja kokouksista. 
HotSport-kortti on urheiluseuroille ilmainen!
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Kun HotSport ostokset ylittävät 1680 € yhden kertymäkauden aikana (3 kk) saa seura ostoista 5 % HotSport-Bonusta ja 
samalla alkaa uusi kertymäkausi. Mikäli ostokset eivät ylitä 1680 € kertymäkauden aikana jatkuu bonusten kerryttäminen 
kunnes ostoraja ylittyy tai kunnes 12 kuukautta on kulunut kertymäkauden alkamisesta. Bonusta ei saa, eikä Bonusseteleitä 
voi käyttää maksuvälineinä Crowne Plaza Helsingissä eikä Restel Tapahtumaravintoloissa.
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K
isakutsut

VALTAKUNNALLINEN TYTTÖJEN 
PAINILEIRI TURUN RUISSALOSSA
25 – 27.6.2015
Ruissalo, Vuorikoti

Pikkupukintie 59 Turku
Vuorikoti sijaitsee n. 12 km Turun keskustasta

Valmentajana 
Tiina Vainionpää ja apuvalmentajana mm Heli Moliis.
Leiri ja harjoitukset tapahtuvat ulkona, molski on katokses-
sa ja tuulen suojassa ! Tule kokemaan aito leiri tunnelma 
luonnonrauhassa!

ALUSTAVA leiriohjelma
Torstai 25.6.
klo 14 - 15 Saapuminen leirille ja Majoittautuminen
klo 15 - 17 TREENIT
klo 17 RUOKAILU
klo 18 - 19 TREENIT
klo 19 - 21 SAUNOMINEN JA UINTIA
klo 21 ILTAPALA
Perjantai 26.6 
klo 8 - 9 AAMUPALA
klo 10 - 12 TREENIT
klo 12 - 13 RUOKAILU
klo 14 - 16  TREENIT
klo 17 – 17.30 PUNNITUS LA KISOIHIN
klo 17.30 - 18.30 RUOKAILU
klo 19 - 21 SAUNA JA UINTI
klo 21 ILTAPALA
Lauantai 27.6
klo 8 – 9 AAMUPALA
klo 9 – 10.30 KILPAILUIHIN VALMISTAUTUMINEN
klo 10.30 – 11.30 RUOKAILU
klo 12 KILPAILUT
Tyttöjen sarjat painitaan lauantaina

Leirin hinta
50 €/painijat, huoltajat 40 € 
Hinta koostuu seuraavasta:

• Torstai ruoka+iltapala
• Yöpyminen
• lattiamajoitus tai oma teltta  

(ota mukaan mm. makuualusta,  makuupussi ja 
uikkarit)

• Perjantai: Aamupala, 2 ruokailua ja iltapala
• Lauantai: aamupala ja ruoka 
• Painikilpailujen osanottomaksu
• Yöpyminen mahdollista myös lauantain ja sunnuntain 

välisenä yönä

ILMOITTAUTUMISET: 
21.6.2015 mennessä s-postilla: manski.o@luukku.com

Lisätietoja leiristä
Marja-Liisa Kuronen p. 040-5187403 (iltaisin klo 18 jälkeen 
ja viikonloppuisin). S-posti: manski.o@luukku.com

TERVETULOA !!!
Lounais-Suomen alue

PAINIGOLF PE 10.7.2015
PAINIVETERAANIKERHON KESÄPÄIVIEN 
YHTEYDESSÄ

• Upealla Kuortaneen kentällä 
(os. Vierteentie 89, 63130 Mäyry) 

• Pelataan pistebogeynä 18 reikää.
• Ensimmäinen lähtö klo 14:00.
• Kilpailupuhuttelu klo 13:30
• KuGo:n jäsenet pelaavat omalla pelioikeudella,  

muut greenfeellä.
• Paras nettotulos myös palkitaan.
• Mahdollisuus ruokailuun komealla terassilla järven 

rannalla
• Toivotaan, että jokainen toisi pienen palkinnon.
• Ilmoittautumiset 25.6.2015 mennessä: 

Raimo Kivelä 0400 563 529  
tai raimo.kivela@luukku.com

TUL:n painijaosto järjestää
Rantapainin 2. avoimet 
Suomen mestaruuskilpailut
Aika

lauantai 11.7.2014 klo 15.00

Punnitus
lauantai 11.7. klo 13.00 – 13.30 

Kilpailupaikka
Urheiluopisto Kisakeskus, Raaseporin kunta
ks. ajo-ohjeet: www.kisakeskus.fi 

 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)

Osanottomaksu
11.-14.7. leiriläisille ja kaikille kurssilaisille maksuvapaa 
kilpailu
muut 15 euroa / kilpailija (sisältää päivällisruokailun klo 
16.30-18, maksu peritään punnituksen yhteydessä)

Ilmoittautumiset
Leiriläisten osalta 18.6. mennessä ja 
vain kilpailuun osallistuvat 6.7. mennessä 
Jukka Nieminen 045-77302122 tai     
jukka.nieminen@tul.fi! 

Tervetuloa Kisakeskukseen!



Kylmäkallekisan säännöt:
Heitto: Kymmenen (10) syli- tai takavyöheittoa. Alkukisan perusteella sarjojen neljä nopeinta aikaa pääsee finaaliin ratkai-
semaan sijat 1-2, 3-4. Kaksi nopeita aikaa ratkaisee sijat 1-2 ja seuraavat sijat 3-4. Tasatilanteessa jatkoon pääsy uusitaan 
parikilpailuna (6 heittoa). Finaalit kisataan parikilpailuna (10 heittoa) kahdella eri matolla, jolloin nopeimmin heittänyt voittaa 
sijoituksen. Järjestäjä määrää sarjojen kisanuket. ”Kylmäkallekisan” osallistujilta ei vaadita lisenssiä.
Kylmäkallekisan palkinnot: 1) 150 €, 2) 100 €, 3) 75 €, 4) 50 € (Rahapalkinnot lahjakortteja)

Maksut: Suomi-cup sarjat 15 €.  Pojat, tytöt ja ”kylmäkallesarjat” 10 €. Maksetaan kisapaikalla.
Ilmoittautumiset: ma 10.8.2015, Ottelujärjestäjä Mikko Kuukkanen s-posti mikko.kuukkanen@pp.inet.fi.
Tiedustelut: Puheenjohtaja Juha Kangasalusta, s-posti juha.kangasalusta@christeyns.com, puh. +358 50 5941489. 
 Mika Kainulainen, s-posti mika.paini@gmail.com, puh. +358 45 1783232

Lauantaina 15.8.2015 TURUSSA
Kupittaan Urheiluhalli, os. Tahkonkuja 5 Turku

 KISA- 
RUOKALA, 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

10.45 AVAJAISET
11.00 POIKA- ja TYTTÖSARJAT
14.00 ”KYLMÄKALLEKISA”
 Sarjat alle 75 ja + 75 kg 
 (epävirallinen SM-kisa)

15.00 MIEHET kr. Suomi-cup  
 55, 59, 66, 71, 80, 90 ja 130 kg

16.30 ”Kylmäkallekisan SM-finaali”

PUNNITUS:
Perjantai 14.8. klo 18-20.00 (kaikki sarjat).  
Lauantai 15.8. klo 09-9.30 pojat ja tytöt sekä 
   13-13.30 miehet ja ”kylmäkallekisaajat”. 
SARJAT:   kr.room.paini
• Miehet (Suomi-cup): 53 - 55, 59, 66, 71,80, 90 ja 130 kg (+2kg)
• Pojat 17 v. (1998–01): 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, +85kg
• Pojat 13 v. (2002–2004): 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50 ja +50 kg
• Pojat 10 v. (2005–): Sarjat punnituksen jälkeen 
• Tytöt (1998–) vapaapainia: Sarjat punnituksen jälkeen
• Kylmäkallekisa: alle 75 kg ja +75 kg

Kv. 

XXXII 
KALLE MÄKISEN PAINIT

SUOMI-CUPIN OSAKILPAILU
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Tapahtum
akalenteri

2015

Kesäkuu
6 Veikko Rantanen -turnaus + Suomi Cup 
  Heinola (HI)
6-7 Painituomareiden valtakunnalliset kesäpäivät 
  Heinola
6 Avoimet veteraanien SM-kilpailut (kr) Heinola
12-14 Beach wrestling (rantapaini), MM-kisat 
  Constanta, Romania
12-13 Cup Brandenburg, vp Frankfurt/Oder (GER)
13 Finlandia Freestyle Cup 2/4 Järvenpää (JäVo)
13-20 1st European Games Baku (AZE)
13-16 Vapaapainileiri Järvenpää (JäVo)
23-28 Junioreiden EM-kilpailut Istanbul (TUR)
25-26 Tyttöpainileiri Turku
27-28 54. av. kv. Ruissalon kesäpainit Turku (TuTo)

Heinäkuu 
10 Painigolf Mäyry/Kuortane
11 Rantapainin SM-kisat Kisakeskus, Raasepori
11-12 Suomen Painiveteraanikerhon kesäpäivät 
  Kuortane
11-14 Valmentaja-, ottelujärjestäjä- ja tuomarikoulutuspäivät
  Urheiluopisto Kisakeskus
11-14 Painileiri Urheiluopisto Kisakeskus
29-2.8. Power Week -leiri Helsinki (VV)

Elokuu 
2  IX Raimo "Sumo" Karlssonin kv. muistopainit  
  Helsinki (VV)
4-9 Kadettien EM-kilpailut Subotica (SRB)
11-16 Junioreiden MM-kilpailut Salvador da Bahia (BRA)
15 32. Kalle Mäkisen kv. painit, kr Turku (TWM)
22-23 Koulutustapahtuma paikka avoin
22-23 Tyttöpainileiri Tampere
22 Nallepainin ohjaajakoulutus Tampere
25-30 Kadettien MM-kilpailut Sarajevo (BIH)

Syyskuu 
4-6 Himberg-Teamin leiri + haastajat Kuortane
7-13 MM-kilpailut Las Vegas (USA)
12 Tapsan painit Muhos (MuVo)
12 Väinö Hakkaraisen ja Ivar Wacklinin muistopainit 
  Suolahti (SuolU)
12 Ikäkausikilpailut Vantaa (VaSa)
19 Kv. ikäkausikilpailut, vp Tampere (TaPs)
19 Kv. Lohipainit - SUOMI CUP 2015 Kotka (PopI)
19-20 Tyttöpainileiri Ylivieska (Länsi-Suomi)
26 OP-turnaus Ilmajoki (IK)
26 VUV ikäkausipainit Kuusankoski (VUV)
26 Ikäkausikilpailut Tampere (TaVo)
26 TUL:n av. Pohjois-Suomen alueen ikäkausikilpailut 
 ja KoskRi:n 105 v. juhlakilpailut Oulu (KoskRi)

Lokakuu 
2-4 Himberg-Teamin leiri Kuortane
2-4 Pohjoismainen nuorisoturnaus Turku
3 Luoman Oy Cup Ylistaro (YKV)
10 Aluemestaruuskilpailut, vp 
10 KankUn ikäkausipainit Kankaanpää (KankU)
10 Uudenmaan Aluemestaruuskilpailut, vp
10 Länsi-Suomen aluemestaruuskilpailut, vp 
 ja Nepparin muistopainit Seinäjoki (SPM)
13-18 Veteraanien MM-kilpailut, kr+vp Kreeta (GRE)
17-18 KLL:n mestaruuskilpailut, vp Porvoo
24 Janakkala Open Turenki (JPI)
30-31 Tyttöpainileiri Kouvola (Itä-Suomi)
31 Junior Kare Kouvola (KoPa)

Marraskuu
6-8 Himberg-Teamin leiri Kuortane
7 Kankuri Cup - SUOMI CUP Lapua (Virkiä)
14 Loviisan Riennon 105v juhlapainit Loviisa (LoRi)
14 VVV-Cup Vaasa (VVV)
14 Kv. Pertsan kultapainit, kr Sodankylä (LapinV)
21 Ikäkausikilpailut, vp Tampere (Koovee)
21-22 Vantaa Painicup (UWW) Vantaa (YTK)
28 Arvo Haavisto -turnaus (UWW) Ilmajoki (IK)
28 29. Joulumaapainit Rovaniemi (LaLu)
28-29 10. Helsinki Open Helsinki (HPM)

Joulukuu
03 Ruotsi-Suomi maaottelu, kr Husum/Örnsköldsvik (SWE)
4-6 Haaparanta Cup (UWW) Haaparanta (SWE)
4 TUL-Kalev-Jöûd -liitto-ottelu Porvoo (PoWe)
5 Finlandia Freestyle Cup 4/4 Porvoo (PoWe)
5 TUL:n vapaapainin mestaruuskilpailut Porvoo (PoWe)
11-12 Kadettien SM-kilpailut, vp Kajaani (KaJu)
18-20 Himberg-Teamin leiri + haastajat Kuortane




