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Sitten löytyi HWJ-aarre
JYVÄSKYLÄ
Teksti: Ilkka Kulmala
Kuvat: Risto Aalto

Kun käy avaamassa riittävän 

monta ovea, saattaa törmätä 

aarteeseen.

Tällä kertaa helmi löytyi osoit-

teesta Kangasvuorentie 32. Siellä 

temmeltää itse kyhäämässään 

vuokrasalissa Harjun Woima 

Jyväskylä, neljä vuotta vanha 

painiseura.

Omilla toimillaan HWJ näyt-

tää esimerkkiä kaikille muille. 

Jos tässä ajassa aikoo jotain saa-

da, on oltava kekseliäs. Rutiini 

ei enää riitä. 

Oli ollut monta vuotta niin hil-

jaista, että täytyi vaivautua tu-

tusta tuolista ylös ja lähteä otta-

maan selvää. Paini ja nyrkkeily 

ovat vahvoja keskisuomalaisia 

perinnelajeja. Paljon on ollut, 

paljon on koettu, mutta entä nyt.

Missä mennään? Kuka har-

rastaa? Kuinka moni harrastaa?

Osittainen vastaus saatiin. Se 

vilkuttaa sekä vihreää että pu-

naista valoa. Jyvässeudun pai-

ni ja nyrkkeily eivät ole uusien 

lajien puristuksessa henkito-

reissaan.

Varsinkaan ei paini.

Kangasvuorentie 32:n ovi oli 

reissulla viimeisin avattava, mut-

ta ehdottomasti kiinnostavin.

Harjun Woiman puheenjoh-

taja Marko Maja rientää ylpeä-

nä esittelemään pienten paini-

joiden majaa, joka on puhtaas-

ti seuran oma aikaansaannos.

–�Aloitimme toimintamme Vi-

vecassa, mutta vuokrataso uh-

kasi kohota kohtuuttomaksi. Pi-

ti hakea toisenlainen ratkaisu, 

Maja kertoo.

Seura-aktiivit kävivät viime 

talvena katsastamassa 20–30 

vaihtoehtoa. Sitten he löysivät 

Allaway Oy:n kiinteistöstä teol-

lisuustilan, jonka vuokralainen 

laakerikauppa Vuorenmaa Oy 

oli muuttamassa toisaalle.

–�Pistimme talkoot pystyyn,

Maja muistelee.

–�Kolmessa kuukaudessa

olimme pukeneet teollisen toi-

mistotilan painisaliksi.

Nykyisellään näky on erikoi-

nen. Jo ulkona näkee isojen ik-

kunoiden läpi, että sisällä käy 

melkoinen kuhina. Menossa on 

Harjun Woiman kilparyhmän ja 

painikoululaisten tiistaitreenit.

Kaikkiaan HWJ:ssa vetelee 

junttaa noin 300 lapsijäsentä.

Paini on laji, joka ei ole tren-

diseksikäs.

Molskin pioneerit tapaavat 

muistuttaa, että ”paini on ur-

heilua, muut lajit liikuntakas-

vatusta”. Kova ja armoton urhei-

lumuoto on. Se ei anna harras-

tajilleen ilmaislippuja.

Silti se kiinnostaa jopa 

2010-luvun lapsia.

–�Nuorilla on kova halu har-

rastaa ohjattua liikuntaa, Vaa-

jakosken Kuohun painival-

mentaja Mika Suhonen kertoo 

seuratessaan keskisuomalaisten 

painiseurojen yhteisharjoituk-

sia Vaajakosken liikuntahallissa.

Äänekosken Huima, Muura-

men Yritys, Suolahden Urho, 

Jyväskylän Paini-Ässät, Har-

jun Woima. Keski-Suomessa 

on edelleen monta lajipesäkettä.

Kuohun valikoimassa paini 

on ollut aina arvossaan. Silti 

on eletty kituliaitakin aikoja.

–�Oli vuosi 1999, kun oma

poikani Miska, silloin 4, ilmoit-

ti haluavansa painia, Suhonen 

kertoo.

–�Kävimme salilla jonkin ai-

kaa kahdestaan. Muita ei juuri 

näkynyt.

Pasi Sarkkinen on Harjun Woi-

man kantavia pilareita. Hän on 

Painiliiton entinen päävalmen-

taja ja nykyään Olympiakomite-

an alaisen huippu-urheiluyksi-

kön yksi lajiryhmävastaavista.

–�Painin toimintakulttuuri oli

päässyt Keski-Suomessa heikok-

si, Sarkkinen komppaa Suhosta.

Tällä hetkellä tilanne on toi-

nen. Kun on vetäjiä, löytyy myös 

harrastajia.

Pari sukupolvea laji kuitenkin 

hukkasi. Se näkyy juuri nyt kil-

papuolella. Nuorten ja aikuisten 

sarjoissa ei ole monta keskisuo-

malaisyrittäjää. Joitain sentään. 

Kuohun Rasmus Peltola, 17, on 

ehtinyt jo vääntää vapaapainis-

sa SM-pronssia. Tavoitteet ovat 

maksimissaan.

–�Maailmanmestariksi jos pää-

sisi, Peltola kaavailee.

Miksi juuri tämä laji? Eikö hel-

pommallakin pääsisi?

–�Mikään ei ole mukavam-

paa kuin painiminen, nuori 

mies lataa.

Paini on noussut aallonpohjas-

ta. Nyrkkeily sen sijaan odottaa 

omaa buumiaan.

Yllätysisku Fair Play Boxin-

gin harjoituksiin paljastaa, että 

kuntonyrkkeilijöitä on, mutta 

kilpapuolen pugilisteja ei. Ke-

hässä on kaksi junioria, 15-vuo-

tias Piitu Taponen ja yhdeksän 

vanha Oliver Liponen.

–�Tulitte huonoon aikaan, seu-

ran puheenjohtaja Reijo Kähkö-

nen harmittelee.

–�12-vuotiaiden Suomen mes-

tarimme Juha Tarvainen ja SM-

hopeamitalistimme Linda Lipo-

nen eivät päässeet nyt paikalle.

Toisaalta Kuokkalan Graniitin 

nyrkkeilysalistakin löytyy aarre. 

Oliver Liponen lyö tiukkoja is-

kuja isänsä Seppo Liposen pis-

tehanskoihin. Pienen miehen 

kaikki eleet, otteet ja liikkeet 

kertovat antaumuksellisesta 

suhtautumisesta nyrkkeilyyn.

–�Esikuvani on Edis Tatli, Oli-

ver kertoo.

Tatli on kosovolaissyntyinen 

suomalaisnyrkkeilijä, joka on 

voittanut kaikki 21 ammatti-

laisotteluaan kevyessä sarjassa.

Jyväskylässä on neljä nyrk-

keilyseuraa: Fair Play Boxingin 

ohella Omar Boxing sekä perin-

teiset Jyväskylän Työväen Nyrk-

keilijät ja Jyväskylän Nyrkkeilijät.

Kaikilla on sama pähkinä pur-

tavana. Kuntonyrkkeily on hot-

tikamaa, mutta otteluareenana 

kehää kartetaan.

–�Kilpanyrkkeily on juuri nyt 

huonoissa kantimissa, JyNy:n 

Juhani Veijanen myöntää.

Hänellä on lajiin 25 vuoden 

tuntuma.

–�Täytyy odottaa uutta kuu-

ta taivaalle. Siitä se taas lähtee, 

Veijanen sanoo.

Oliver Liponen on yksi mah-

dollisuus. Hän saa kilpailla kah-

den vuoden päästä.

Paini ja nyrkkeily: Perinteiset kamppailulajit ovat yhä elossa Jyväskylässä.
Nyrkkeily odottaa uutta buumia. Paini on jo noussut ylös omasta kuopastaan.

”
Kolmessa 
kuukaudessa

olimme pukeneet 
teollisen toimisto-
tilan painisaliksi.
Marko Maja

Liikunnan riemua Fair Play Boxingin harjoituksissa. Oliver Liponen, 9, iskee. Isä Seppo Liponen ottaa vastaan.

Paini on tuhti laji. Vaajakosken Kuohun Rasmus Peltola kantaa Vaajakosken liikuntahal-
lin harjoituksissa seuratoveri Miska Suhosta.

Valmentajat Pasi Sarkkinen (vas.) ja Teemu Hirvonen näyttävät Harjun Woiman 
pojille painimisen mallia Kangasvuorentie 32:ssa.

Harjun Woima elää jo tulevaisuudessa
JYVÄSKYLÄ
Ilkka Kulmala

Harjun Woiman malli on nyky-

aikaa, ehkä vielä enemmän tu-

levaisuutta.

Vuonna 2009 perustettu pai-

niseura ei ole jäänyt odottamaan 

kaupungin ja yhteiskunnan 

apua vaan tehnyt itse. Nyt sillä 

on hieno paini- ja liikuntatila 

teollisuuskiinteistössä.

–�Remontissa oli noin 15 hen-

gen talkooporukka, seura-ak-

tiiveja ja vanhempia, Woiman 

puheenjohtaja Marko Maja ker-

too.

–�Kaikkineen painitilan nik-

karoiminen maksoi vajaat 10�000 

euroa. Varustepuolella saimme 

hienosti apua eri yrityksiltä ja 

Jyväskylän kaupungilta.

Harjun Woimasta huokuu te-

kemisen ilo.

–�Alussa lähdimme siitä aja-

tuksesta, että lapset ja vanhem-

mat haluavat myllätä liikunnan 

merkeissä yhdessä, Maja kertoo.

–�Esimerkiksi Vaajakoskella

on upeaa painitoimintaa, mut-

ta näimme, että siellä käy liian 

ahtaaksi, jos yritämme samaan 

porukkaan. Oli järkevää synnyt-

tää uusi seura.

HWJ:ssä on kaikki hyvin. Pie-

net painijat ovat innoissaan, sa-

moin vanhemmat. Vetäjät ovat 

ammatti-ihmisiä.

–�Allaway Oy:n omistamasta

salista maksamme vuokraa ja 

muita kuluja 50�000 euroa  vuo-

dessa. Summa kerätään toimin-

tamaksuina ja myyntipalveluina, 

Maja selvittää.

–�Asiakkaita on löytynyt. Huh-

tasuon alueen seurat ovat käyt-

täneet salia, samoin lähikoulut 

jälkkäritoimintaan. Myös jää-

kiekkojoukkueille – esimerkiksi 

JYPin liigaporukalle – olemme 

järjestäneet painillisia fysiik-

katreenejä.

Kaikesta voi vetää yhden joh-

topäätöksen. Harjun Woima tai-

taa vääntää pikkuisen aikaan-

sa edellä.

”
JYPin liiga-
porukalle 

olemme järjes-
täneet painillisia 
liikuntatunteja.

OIKAISU

Tiistain Keskisuomalaisen 

ensimmäisessä painokses-

sa oli asiavirhe uutisessa, 

joka käsitteli Jyväskylän 

kaupunginvaltuuston ko-

kousta. Painoksessa ker-

rottiin, että valtuusto ää-

nesti Hippoksen hiekka-

tekonurmen uusimises-

ta Jaakko Selinin (kok.) 

ja Kimmo Suomen (sd.) 

esityksestä. Molemmat 

kannattivat puheenvuo-

roissaan hanketta, mutta 

Suomi veti lopulta oman 

esityksensä pois. Valtuusto 

äänesti näin vain Selinin 

esityksestä, joka hyväksyt-

tiin äänin 51–14. Lehden 

toisessa painoksessa asia 

kerrottiin oikein.

KHL-LIIGA

Erkka Westerlund vie pääval-

mentajana Jokerit ensi kaudella 

KHL-liiigaan. Kahden vuoden 

mittaiseen pestiin Westerlund 

kertoi tarttuneensa, koska haas-

teellisuus ja uuden rakentami-

nen kiehtoi niin paljon.

–�Tässä on paljon avoimia ky-

symyksiä. Joka tasolla, Wester-

lund kuvasi.

Rehtorina Suomen urheilu-

opistossa toimiva Westerlund 

joutui tekemään valinnan Vie-

rumäen ja suomalaisen jääkie-

kon välillä. 

–�Teen tämän kevään edelleen

töitä maajoukkueelle ja Vieru-

mäelle. Sitten kun Jokerit-so-

pimus alkaa toukokuussa, niin 

urheiluopiston työt jäävät.

Erkka Westerlund valitsi
Jokerit ja jättää Vierumäen

ANTTI AIMO-KOIVISTO

MM-
Brasiliassa
potkitaan
Brazucaa
RIO DE JANEIRO
STT, AFP

Ensi kesän jalkapallon 

MM-lopputurnauksen pe-

liväline on nimeltään Bra-

zuca, ja se on julkistettu 

Rio de Janeirossa samba-

rytmien saattelemana.

Ensimmäisenä MM-pal-

loa potkivat entinen Bra-

silian kapteeni Cafu ja 

Hollannin ex-maajouk-

kuemies, nykyisin riolais-

seura Botafogoa edustava 

Clarence Seedorf. Toisen 

riolaisseuran Flamengon 

brassipelaaja Hernane otti 

myös tuntumaa palloon.

–�Pallo on sataprosent-

tisen brasilialainen, se on 

mahtava. Kaunis pallo, Ca-

fu kehui.

–�Toivon sen tuovan on-

nea Selecaolle (Brasilian 

maajoukkueelle), ainoana 

pelaajana kolmessa MM-

loppuottelussa pelannut 

Cafu jatkoi.

Brazucaa (brasilialai-

nen) kehitettiin kaksi ja 

puoli vuotta 600 pelaa-

jan ja 30 joukkueen voi-

min ympäri maailman. 

Nimensä pallo sai viime 

vuoden syksyllä inter-

net-äänestyksellä, johon 

otti osaa miljoona brasi-

lialaista.

Järjestyksessään 20. jal-

kapallon MM-kisat pide-

tään Brasiliassa toisen ker-

ran. Turnaus kestää kuu-

kauden (12.6.–13.7.).

Huomenna jalkapalloi-

leva maailma siirtää kat-

seensa Brasilian Costa do 

Sauipeen, jossa arvotaan 

32 joukkuetta kahdeksaan 

alkulohkoon

Brasilian maajoukkueen 
entinen kapteeni Cafu 
esitteli, miten Brazucaa 
pomputetaan päällä.

YASUYOSHI CHIBA / AFP

OIKEAT RIVIT
Keno 4.12.
Päiväarvonta: 1, 2, 4, 9, 21, 
22, 24, 29, 30, 34, 35, 37, 47, 
49, 50, 54, 62, 64, 68, 69. 
Kunkkunumero: 64

Ilta-arvonta: 2, 6, 7, 8, 9, 13, 
21, 23, 24, 28, 31, 34, 45, 49, 
52, 57, 64, 65, 66, 69.
Kunkkunumero: 66

Keskiviikko-Jokeri

4  5  2  1

 9  8  7 

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl 
voitto-osuus 6 850,90 e, 5 oikein 779,40 e, 4 oikein 44,60 e, 
3 oikein 6,70 e, 2 oikein 2,50 e

Viking Lotto

 2 7 16 21

 24 37 34 35 26

Voitonjako: 6 1 kpl voitto-osuus 639 604,00 e, 5+1 17 097,20 e, 5 
751,20 e, 4+2 4 511,70 e, 4+1 94,20 e, 4 21,80 e, 3+2 169,60 e, 3+1 
10,70 e, 3 4,40 e, 2+2 11,40 e, 2+1 1,00 e


