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tiin luuri kouraan ja soitettiin 50 kilometrin säteellä
Järvenpäästä olevat urheilupaikat läpi. Kyseltiin koot,
hinnat, varaustilanteet, soveltuvuutta painille jne. Tätä
tehtiin muutamana päivänä
kunnes oli jäljellä neljä vaihtoehtoa. Tarkastelussa Mäntsälän tilat todettiin parhaiten
soveltuviksi ja sopimus allekirjoitettiin.
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Järvenpään Voimailijat on
vuonna 1963 perustettu paini- ja voimailuseura, joka
tällä hetkellä elää voimakasta nousukautta. Seurassa on
tuoreita ja osaavia valmentajia sekä paljon hyviä potentiaalisia painijanalkuja, mutta riittääkö se? Kaikilla urheiluseuroilla on yhtenä
haasteena saada myös nuorten vanhemmat mukaan seuratoimintaan. Onko nykypäivän hektisyys alkanut vieraannuttaa meidät vanhan
ajan kunnon talkootyöstä?
Pelkkä raha ei riitä, sillä ilman talkoolaisia hyväkin
seura kokee väistämättä inflaation ja syöksy kohti lamaa alkaa. Kurkistetaanpa
siksi hieman kulissien taakse
ja tarkastellaan seuramme
näkökulmasta jo XIII Loppiaspainiemme järjestelyjä.
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Kilpailujen järjestelyt aloitettiin heti vuoden 2006 kisojen jälkeen. Niiden jälkipuinnissa mietittiin mikä meni
hyvin ja mikä taas huonosti
sekä laskettiin, jäikö seuralle
muutakin kuin känsät kätösiin. Kirjattiin ylös ”risut
ja ruusut” ja ryhdyttiin niiden pohjalta toimimaan. Ensitöikseen seuran puheenjohtaja Kari Matilainen ja allekirjoittanut alkoi etsiä tiloja
seuraaville kilpailuille. Otet-

Painijaoksesta kaksi ihmistä
otti harteilleen talkoolaisten
värväämisen puhelimitse ja
harjoituksissa. Soittorumbaa
ja sopimista tehtiin muutama päivä ja saatiin seuraava
saldo: 20 ihmistä lupasi toimittaa arpapalkintoja, mattotalkoisiin lupasi kahtena
eri päivänä osallistua 18 ihmistä ja kisatalkoisiin 26 ihmistä. Tässä vaiheessa huokaistiin helpotuksesta, sillä
vanhojen kokemusten perusteella jopa 30 % porukasta
ei pääsekään osallistumaa.
Heitä oli nyt sen verran, että
jokainen pystyisi kisoissa
hetken seuraamaan omankin
lapsensa painia.
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Sitten oli edessä seuraava
haaste: taloushaaste. Kyseessä oli uudet kalliimmat tilat
ja myös järjestämismaksut
TV-näkyvyyden vuoksi. Jos
kilpailut eivät tuottaisi voittoa olisi pakko käydä siellä
mistä rahat on otettava –
vanhempien taskuille. Tätä
haluttiin välttää ja hankittiin
muutama prepaid-liittymä,
väsättiin mediakortit reunamainoksista, TV-sponsorinäkyvyydestä, kilpailulehtisen
mainoksista jne. Eikun taas
soittelemaan ja myymään!
Soittotalkoisiin osallistui yksi henkilö puolipäiväisesti
muutaman viikon ajan sekä
pari vanhempaa avusti työnsä ohessa. Saatiin kasaan 45
sponsoria ja se viimeinen
sponsori saatiin pari tuntia
ennen kilpailuja. Tällä taattiin tärkeä taloudellinen onnistuminen kilpailuille. Arvioni mukaan soitettiin noin
500 puhelua, mutta se ilman
muuta kannatti. Kiitokset
Lautalan Veikolle, Korpisen
Mikolle ja Korven Pekalle
sitkeästä puurtamisesta!
Pieni osa talkootyötä on
myös kilpailukutsun tekeminen, oheisesitysten neuvottelu ja tiedottaminen, ja näitä
on hieman jaksettava tehdä
koko ajan. Näiden kisojen
tiedotuksesta vastasi allekirjoittanut, ja työnantajalle
kiitos joustavuudesta, sai
tehdä työajalla talkootyötä
ihan mukavasti, eikä tullut
lopputiliä ja lomarahojakaan
kouraan.... heh ainakaan vielä ennen tätä juttua =)
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Kyseessä oli isot kilpailut ja
tarvittiin lainamattoja ja
-vaakoja ja muuta tavaraa.
Onneksi apu oli lähellä ja
puuttuvat tavarat saatiin
Ylä-Tikkurilan Kipinältä ja
Hyvinkään Painiklubilta.
Kiitokset teille ja muistakaahan rokottaa takaisin!
Kun Kuljetusliike Örn
sponsoroi kuorma-auton, alkoi kilpailuja edeltävänä päivänä mattojen taival Järvenpään Piirosen kamppailusalilta kohti Mäntsälän monitoimitaloa. Paikalla oli tusinan verran henkilöitä alkupäässä ja kymmenkunta
Mäntsälässä. Pienempi porukka koukkasi hakemaan
pakettiautoilla yhden molskin ja muuta tavaraa Hyvinkäältä. Sen lisäksi haettiin
tavaroita vähän sieltä sun
täältä eli urheiluseuravarastosta, vanhempien autotalleista ja sänkyjen alta. Mattoja ja tavaraa kasattiin puoleenyöhön ennenkuin päästiin nukkumaan.
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Kilpailupäivän aamuna vartin yli viisi ruokalatalkoolaiset alkoivat viritellä tuliaan
soppakattiloihin ja kuudelta
tultiin kisapaikalle tekemään
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arpaluetteloja, viimeistelyjä,
laittamaan kylttejä teiden
varsiin jne. Ottelutoimisto
aloitti kahdeksalta ja tuomarit vaa’alla yhdeksältä.
Kun paikalle alkoi tulla punnittavia kiinniteltiin vielä viimeisiä opasteita seiniin, pihoille ja elettiin odottavissa
tunnelmissa. Paikalla oli
kymmenen talkoolaista ja
viisi oli luvannut tulla hieman myöhemmin vapauttamaan aamun talkoolaisia.
Pitkin päivää talkoisiin osallistui 24 ihmistä ja se mahdollisti, että kilpailut onnistuivat, joten suuri kiitos teille. Kiitokset tuomareille, jotka aina uudelleen osallistuvat joka puolella Suomea
näihin talkoisiin. Kiitokset
Valtamäen Erkille, joka suurelta osin talkoona on jaksanut tehdä Urheilukanavalle
hyviä painilähetyksiä. Kiitokset painijoille ja yleisölle
siitä, että jaksoitte loppuun
asti vaikkakin yksi yleismiesjantunen pudotteli tuloslistan palkintoja kuuluttaessaan ja sai aikaan kömmähdyksen muutamaankin otteeseen. Kiitos sponsoreille, jaksakaa tukea meitä jatkossakin yhtä runsain mitoin ja
tulette näkemään vielä monet hienot kilpailut, joissa
pääsette esille!
Loppiaispaineihin osallistui peräti 188 painijaa, 30
joukkuetta ja käytyjä otteluita oli 271. Olen myös laskenut kaikkien talkoisiin osallistuneiden määrän aina lähetistä leipuriin: Painijoiden
vanhempia oli 67 kappaletta, muita vapaaehtoisia 8,
ulkopuolisia 18 (tuomarit ja
hyvinkääläisiä mattotalkoissa omalla salilla), mikä tekee
yhteensä 93 henkilöä. Kyllä
talkooperinne sittenkin elää
ja roihuaa kuin nuotio erätulilla, jatketaan vain tulen
ruokkimista ja ei anneta tulen sammua!
Positiivisin terveisin,
Tero Luostarinen
Painijaoksen pj.

