
Nuorta voimaa. Sinitrikoinen Petteri Martikainen (sin.) ja punaisissa molskilla esiintynyt Sasu Kaa-
sisen ottivat lajisparria Piirosen kiinteiston molskil la Jiirvenpiidssa.

Petteri Martikainen I[Vo : n riv€ihin
.lAnVfrupAA I Etenkin'vahvaa juniorityiitiiiin
painissa tekevii f iirvenp?iZin Voimailijat sai
molskikaartiinsa edustavan soihdunkanta-
jan, kun l8-vuotias Petteri Martikainen siir-
tlri ItiVo:on helsinkiliiisestd Suomen Kamp-
pailu-urheiliioista.

Martikainen hallitsee molemmat painin
olympiatyylisuunnat, joten Suomessa har-
rastetumman kreikkalais-roomalaisen lis?ik-
si myiis vapaapaini sujuu. Siinii h2in on jo
hallitseva miesten Suomen mestari.
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JARVENPAA lVoimakkaassa nou-
sussa oleva Jiirvenpii?inVoimaili-
jat aikoo painikulttuurinsa edis-
tdmisen lisiiksi panostaa myiis
kisajiirjestelyihin: IiiVo isiinniii
Liikuntahallissa 29.-30. loka-
kuuta alle 20-vuotiaiden SM-
vapaapainit, joissa avauspdivii
menee punnituksiin ja toinen
itse kilpailuihin.

IiiVo:n johtokunnan jiisen ja

taloudenhoitaja sek?i tiedotusta-
kin p,itkii{n hoitanutTero Luos-
tarinen kertoo, etta seuralla ovat
vesillii myds vield suuremmat
vieheet, mitii tulee kansatlislsn
awokisojen hakemiseen.

- Jtirvenpiiiin Voimailjat rayr-
t?i?i 50 vuona 2013, jolloin yri-
tdmme saada kreikkalais-roo-
ma-laisen painin miesten SM-
kisat.

-Ne ovat todella kysytyt, silla
hakemuksia niiden seamiseksi

on voinut tulla vuosittain jopa
kolmisenkymmentii.

-Tietdiikseni olemme kuiten_
kin tuolloin ainoa seura, jolla on
merkiniiviimpi juhlavuosi, Luos-
tarinen perustelee kunnianhi-
moista aikomusta. KisaniiWtii-
mrind olisi myds "krekon- inie-
hisimmissii kisoissa Liikunta-
halli, joka menee loppuvuodes-
ta remonttiin.

SM-kisojen saaminen jarjes-
tettiivdlsi ei ole mikddn itsestddn

selvyys painissa, jossa taPahtuu
muuallakin kuin vain lajin van-
kimmilla jalansijoilla Pohjan-
maan lakeuksilla.

- Juniorien vapaaPainikiso-
ja olimme hakeneet jo monta
vuotta, kunnes ne meille mYdn-
nettiin.

-Miesten SM-kisojen saami-
nen tietiiisi varmaan sitti, ettem-
me jiirjestii niiden jiilkeen SM-
kisoja noin 10 vuoteen, Luosta-
rinen arvioi.

Jdrvenp?i?in Voimailijat teki
suururakan viime kevdtinii Kou-
luliikuntaliitto KLL:n mesta-
ruuspainien j?irjestiimisessii.
Kaupunki veloitti kisaniiyttiimii
jiiiihallin kiiytiisrii JiiVo:lta 6 000
euroa, mutta "hyviiii" sen t?ir-
keimmiin viivan alle jiii kisojen
tilinpidossa vield hieman reilusti
puolitoistakertainen miiiird..

-Se on auttanut huomatta-
vasti tiimiin vuoden toiminnas-
sa, Luostarinen sanoo suoraan.



Petteri Martikainen
oosn

maan.

Miten on-kumman aiot valita
itsellesi piiiilajiksi?

-Sitii en ole vielti miettinvt,
enk?i usko sen tulevan etein
ainakaan ihan liihivuosina,

-Vapaapaini on monipuoli-
sempaa, kun siinti on enemmdn
tekniikoita, mutta ei "krekossa-
kaan" mittiiin vikaa ole.

-Se on ehkii helpompaa ja
tavallaan yksinkertaisempaa,
Tammistossa Vantaalla asuva
lukiolainen miettii vastaukseksi
liihes pakolliseen kysyrnykseen.

Martikainen ndki ensi kertaa
p?iiv2invalon eteldisessii Sak-
sassa Bayerin suurkaupungis-
sa Miinchenissd 9. tammikuu-
ta 1992.

Slmnyinmaahansa hiinelld on

IiiVo sai

vapaap€unln
miesten

dskett?iin fiirvenpiitin ugiTi: riivisti viintinisti. petteri Martikainen (sin.) haki ottetutuntu-goiden jds_en: Lappeenrannan il#UJ'ru;;*,;ffijipiilltJ',iiiiiii,[i# #li!.irrIr"ar.uun_
Tltivtien Urheilijoissa uransa ;#"a.--
aloittanut molskiniekka siirtyi_ _
r r r  t ^ - ^ -  T T ^ l - : -  - : - ^  ,  ,JliVo:onHelsinginPaini-Miesten edelleen siteita mutta nimeil
jaSuomenKamppailu-Urheili- omaan leipiilajinsa kautta.
joiden kautta. Kakkosbundesliigan KSC Hiis-

Tddliin kisahallissa 66-kilois- bachissa Frankfurt am Mainin
tenmiestentuoreimmanvapaa- liihellii painiminen on tullut
painimestaruuden ottanut Martikaiselletutuksiviimesvk-
Martikainen hallitsee molem- syst?i ldhtien ja viel[pii molern-
mat lajin valtatyylisuunnat niin missa lajeissa, minka nimen-
hyvin, etteivastakkainasettelul- omaan "kuuskutosissa,, viidntd-
ta yksinkertaisesti pysry velfty- minen mahdollistaa.

Petteri Martikainen
tr Synt. 9.1 . I 992. pituus/paino:
1 7 2 / 65. Lajit: vapaa pa i n i, krei kka_
lais-roomalainen paini. Seura: Jiir-
venpdinVoimailijat,

tr Saavutuksia:

* Lliliehet;5M vapaapaini 66 kg
(2010).

E Juniorit (alle 20-v.), kotimaa: SM
vapaapaini 55 kg,SM kr.+oom.50
kgSM-hopea vapaapaini 60 kg
SM-hopea vapaapaini 50 kg.
E Kadetit (alle t 7-v.), kotimaa:
4x5M vapaapaini, SM kr.-room,
2xSM-hopea kr -room, SM-prons_
si vapaapaini.  Lisaki 7 Kouiul i i_

m :UkoilaatrViitory Cup Turkki
hopeaa ttiihiin mennessd ainoa
tfi hsieurooppalaisen voittama mi-
tali ko. kisasta), Medvedshonok-
turnaus Valko-Ven5jd hopeaa, 3x
Philipp5eitz-turnauskultaa {Sak-
san kovin kadettitumaus), Fila-
Erandenburg Cup Saka pronssia,
Fila-Flaz-turnaus ltevalta hopeaa,
Shumili+.turnaus Kaliningrad kut
taa.PM+ulta ja pM-hopea {mol.
kr.-roomJ. Neljisti kadettien EM-
edustajana (kolme vapaalla, yki
Kr.-room., paras sijoitus 9s).

_kuntaliitto KLLn mestaruutta ia
--opra,TTyo'raenGiffi---

-hopea seki

Pohjois-Haagan yhteiskoulun
toista luokkaa kiiyvii Martikai-
nen kuuluu lajeissaan Olympia-
komiteaan nimetimiin tulevai-
suuden nimiin, jotka tiihtiiiivlit
paitsi jo Lontooseen 2012 niin
myds Rio de Janeiroon 2016.
Painijoita ryhmdss?i on \rm-
menkunta.

Viime vuonna juniorien (alle
20-v.) Euroopan mestaruu-
den voittanut Helsingin Tar-
mon Sasu Kaasinen on nuorten
olympiatoivoj en painiryhrntis-
tii Martikaiselle tutuin, kreikka-
lais-roomalaisen yhteisistii laji-
harjoituksista.

Muutakin yhteiste nuorilla
miehilld on.

-Avaamme liihiaikoina yhtei-
set internet-sivut, Martikainen
paljastaa. Osoite on vield haus-

sa, mutta viimeisti H n net[ihaul-
la sekin aikanaan selvidii.

66-kiloisten Suomen vapaa-
painimestaruuden voittamisek-
si Martikaisen ei tawinnut kiiy-
da jiidn kovaa taistelua muuta
kuin molskilla. Painoluokkaur-
heilun ikiaikainen kurimus - kil-
pailuformuun p?idseminen- oli
hiinelle suhteellisen helppo
rasti, kun elopainoa ei tarvin-
nut pudottaa kiiytiinnrissii lain-
Ka€rn.

-Olin porukan kevyin, sillti
aamupainoni oli jotakin 65 kiloa,
hiin muistelee. Siltii pohjalta
sarjanvaihto ei ole liihelliikiiiin
ajankohtaista. Kesiin tavoitteet
ovat vielii hieman avoimet, mut-
ta arvokisamenestykseen pyr-
kiminen kuuluu ilman muuta
suunnitelmiin.

-Juniorien EM- ja MM-kisat
vapaalla, Martikainen listaa.
Edelliset kiiydiiiin Samokovissa
Bulgariassa 29.6.4.7 . ja ja&im-
m?iiset Budapestiss?i Unkarissa
20.-25.7.

PHYK:stii Martikainen aikoo
kirjoittaa ylioppilaaksi kolmen
ja puolen tai enintaiin neljiin

ruoden pdnttddmisen jiilkeen
20rIrd20l2.

Nuoren miehen Pitiiviit kiirei-
senii isdn opastuksella ajo-oPe-
tustunnit, mutta ajokortin saa-
miseen menee viela tovi.

Kovin paljon muuta kuin pai-
nia Martikainen ei yksinkertai-
sesti ehdi harrastaa. Syykin on
selvd.

-Viikossa minulle tulee kah-
deksan painiharjoitusta, mutta
treenaan lisiiksi paljon omatoi-
misesti, sanoo Martikainen, isn-_-f
Ka mukaan hiinen harioitusker_ |
tamaarainse [ikkuu l4:n ja 2O:n Ivdlissii per viikko. 

- 
|

.Kunnioitettava miiiiriil Sellai_
sella tahdilla sek?i ',kreko,' 

ettd
vapaa kukevat varmasti molem_

riveihinsii


