
SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI 3 / 2015 25SUOMEN PAINILIITON TIEDOTUSLEHTI 3 / 201524

Painijan oheisharjoittelu:

Hiki irtosi CrossFitissä

Olli Uotilan kasvoille leviää irvistys. Hiki 
virtaa vuolaana, ärräpäitä lentää ilmaan. 
Vieressä Ville Halonen ja Veeti Väliahdet 
puuskuttavat leuanvetojen parissa, ja sa-
maan aikaan Antti Mäkinen työntää vii-
meisillä voimillaan kelkkaa. Painoa siinä 
on rapiat 90 kiloa, painijan oman painon 
verran. 

Menossa on CrossFit -treeni, johon 
CrossFit Tuusula kutsui painijat testaamaan 
lajin soveltuvuutta oheisharjoitteeksi. Sa-
lin päävalmentaja Sanni Pisto kertoo, että 
päivän WOD (work of the day) rakennettiin 
painijoiden päälaji huomioiden. 

- Mietin jo hetken, että onko tämä treeni 
liian kova, mutta tämä porukka on tosi ko-
vassa kunnossa, Pisto toteaa seuratessaan 
painijoiden vääntöä. 

Painijoiden tiukka WOD sai nimekseen 
Modified Daniel. Se sisältää 50 leuanvetoa, 
40 metriä kelkantyöntöä painona oma ke-
honpaino, 21 thrusteria 42,5 kilolla, 40 met-
riä kelkantyöntöä, 21 thrusteria, 40 metriä 
kelkantyöntöä ja 50 leuanvetoa. Koko työ 
käydään läpi intervalleina niin, että työai-
kaa on aina kolme minuutta ja välissä 30 
sekunnin lepo. Aikaa on varattu 30 minuut-
tia, mutta jokainen painija alittaa tuon ajan. 
Nopein suoriutuu siitä noin 15 minuutissa. 

CrossFit sisältää paljon painijoille tuttuja 
liikkeitä. Pisto hämmästelee ryhmän oppi-
miskäyrää, vaikka monelle treeni on tässä 
lajissa ensimmäinen. Hän onkin vakuuttu-
nut siitä, että painijat saisivat CrossFitistä 
oivallisen oheisharjoitteen lajiinsa sopivasti 
muokattuna. Pisto kertoo, että CrossFit sopii 

erityisen hyvin muun muassa pallo- ja jouk-
kuepeleihin, voimistelulajeihin ja uintiin.

- Lisäksi meillä käy treenaamassa nuoria 
alppihiihtäjiä, hän kertoo. 

Painijat saavat urakkansa päätökseen. 
”Saatanan hyvä treeni”, kuuluu jostakin 
maan tasolta, jossa nuoret miehet tasoit-
televat hengitystään. Hiki jättää lattialle 
lammikon. Ilmeet kertovat, että tiukoille 
otti. Tero Halmesmäki toteaa pahimman 
liikkeen olleen thruster, jossa yhdistyvät 
etukyykky ja vauhtipunnerrus. 

- Tiesin että kova treeni on tiedossa, mut-
ta ihan näin kovaa en odottanut, tiivistää 
Esa Järvinen.

Teksti ja kuvat Mari Mäkinen

”Painijalle täydellinen 
oheisharjoite”

Eetu Luoma on paininut suurimman osan 
elämästään. 6-vuotiaana alkanut harrastus 
päättyi loukkaantumisiin 23 vuoden iässä. 
Korson Vetoa aktiiviaikanaan edustanut 
Luoma tahkosi junnusarjoista neljä SM-mi-
talia. Miesten SM-kisoihin hän ehti osallis-
tua kahdesti, tuloksena pronssimitali. Van-
taa Painicupissa hän voitti hopeaa ja edusti 
Suomen kadettien EM-kilpailuissa.

Pari vuotta painiuran päättymisen jäl-
keen Luoma löysi CrossFitin. Laji imaisi no-
peasti mukaansa. Siinä mennään äärirajoil-
la, aivan kuten painissakin.

- CrossFitissä kiehtoo sen monipuolisuus 
ja haasteellisuus. Kilpaileminen ja itsensä 
haastaminen on parasta, 28-vuotias Luo-
ma sanoo.   

Luoma pyrkii harjoittelemaan lajia nel-
jästä viiteen kertaan viikossa, kisoissakin 
hän on käynyt kahdesti.  Nyt perheen kaksi 
pientä lasta pitävät vain niin kiireisenä, että 
harjoituksista on joutunut jonkin verran 
tinkimään. 

Luoman mukaan CrossFit on painijalle 
täydellinen oheisharjoite. 

- Harjoituksia  voi muokata monin tavoin. 
Niissä voi mukailla painiottelua ja vahvistaa 
ottelussa tarvittavia ominaisuuksia. Muu-
tenkin painijan taustat ja voimataso sopi-
vat hyvin crossfitiin. Kannustan ehdotto-
masti kokeilemaan, Luoma toteaa.   

Mitä on CrossFit?

- Crossfit on kuntoilumuoto, jossa 
tavoitteena on kehittää tasaisesti 
kaikkia fyysisiä ominaisuuksia: li-
hasvoimaa, kestävyyttä, nopeutta 
ja notkeutta. 
- Laji perustuu korkealla intensi-
teetillä suoritettaviin jatkuvasti 
vaihteleviin toiminnallisiin liikkei-
siin ja useilla lihasryhmillä yhtai-
kaa tehtävään lihastyöhön. 
- Harjoituksissa yhdistellään pai-
nonnostoa, voimisteluliikkeitä 
sekä erilaisia aerobisia harjoitteita 
kuten juoksua ja soutua.
- Huippu-urheilija ja kuntoilija 
treenaavat samalla ohjelmalla, 
mutta painot, harjoituksen inten-
siteetti ja vaikeusaste muokataan 
kaikille sopiviksi.

Antti Mäkinen (vas.), Esa Järvinen ja Eetu Luoma taistelevat aikaa ja maitohappoja vastaan.

Tero Halmesmäki (vas.), Ville Halonen ja Esa Järvinen aloittelevat leuanvetourakkaa. 

Ville Halonen työntää kelkkaa, johon on lastattu hänen oman painonsa verran rautaa.


