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Painonnoston perinteikäs lasten ja nuorten valtakunnalli-
nen painonnostoleiri järjestetään vuosittain ja nyt ensim-
mäistä kertaa Rovaniemellä Lapin Urheiluopiston Santa-
sportissa. Edellisvuosina tapahtuma on pidetty Kalajoella. 
Leiritapahtuma kestää maanantaista perjantaihin ja itse 
Punttikarnevaalitpäivä on keskiviikkona 24.7 ja tulijoita on 
ympäri Suomea sekä ensimmäistä kertaa myös saamme ta-
pahtumaan kansainvälistä väriä ruotsalaisten tullessa mu-
kaan tapahtumaan 10 hengen porukalla. Leiriläisiä on yh-
teensä reilut 70, mukana urheilijoita on 11 eri seurasta, 
joista nuorimmat osallistujat ovat alle 10-vuotiaita. Tapah-
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tuma on suurin painonnoston leiritapahtuma vuosikymme-
niin Suomessa. Myös eri seurojen valmentajat pääsevät tu-
tustamaan toisiinsa ja vaihtamaan lasten sekä nuorten val-
mennuskokemuksia sekä toteuttamaan yhdessä alku- ja 
loppuverytelyjä. 

Leiriviikko maanantaista perjantaihin on hyvin monipuoli-
nen, tarjolla on painnostoharjoitusten lisäksi paljon kehon-
hallintaan keskittyviä harjoituksia, liikkeet ovat tuttuja mo-
nelle voimistelusta ja painista. Uimaankin päästään var-
masti riittävästi, sillä Ounasvaaran luonnonläheinen ympä-
ristö tarjoaa tähän upeita vaihtoehtoja ja aina voi pulahtaa 
Santaportin omaan kylpylään. Iltaisin on luvassa makkaran-
paistoja ja retkeilyä Ounasvaaran näköalatornille. Viimei-
senä leiri-iltana on luvassa hohtokeilailua ja mukaansa tem-
paiseva disco-ilta. 

Kohokohta Punttikarnevaaleille on itse kisapäivä keskiviik-
kona 24.7 Ounasvaaran Atleetti Klubin järjestämänä, karne-
vaalit koostuvat perinteisestä painonnostokilpailusta tem-
paus ja työntönostoissa, tämän lisäksi urheilijat ottavat mit-
taa toisistaan myös yleisurheilukentällä, jossa kilpaillaan 
painonnostossa tyypillisissä harjoitusmuodoissa kuten 20m 
juoksussa, 3-tassussa sekä etunojapunnerruksissa. Kaikista 
kilpailumuodoista kerätyt pisteet vaikuttavat lopulta siihen, 
ketkä vievät kokonaiskilpailun kirkkaimmat mitalit.  

Tapahtuma on myös osa painonnoston Juniori Cupia, Punt-
tikarnevaalit on tämän vuoden kolmas cupin osakilpailu, 
pisteitä on Juniori Cupiin haettu aikaisemmin talvella järjes-
tetyissä peruskoululaisten mestaruuskilpailuissa sekä kevät-
kisasta. Syksyllä on vielä yksi cupin osakilpailu, syyskisa. Ko-
konaiskilpailun parhaat pääsevät osallistumaan Juniori Cu-
pin loppuhuipentumaan Poriin 19.10.2019, jossa parhaat 
palkitaan stipendeillä! 
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Painonnosto on saamassa hyvän aseman nuorten monipuo-
lisen harjoittelun lisäämiseksi, voimaharjoitteluun haetaan-
kin asiantuntemusta painonnostovalmentajista, joille nuor-
ten kanssa tehtävä voimaharjoittelu perustuu turvalliseen 
ja terveellisen tapaan opettaa voimaharjoittelua. Painon-
nostoharjoittelu kannattaakin aloittaa nuorena, jolloin har-
joitellaan liikkuvuutta ja oikeanlaista tekniikkaa. 

Punttikarnevaalit kilpailupäivä ke 24.7.2019 

Klo 09:30 Punttikarnevaalit 20m juoksu, 3-tassuhypyt ja 
etunojapunnerrukset/30 sek. 

Klo 13:30 Punttikarnevaalit painonnostokisa, alle 12-vuoti-
aat 

Klo 15:00 Punttikarnevaalit painonnostokisa, 12-vuotiaat ja 
yli 

 

Jarno Tiainen 
leirin johtaja 
Suomen Painonnostoliitto 
+358504680068 
jarno.tiainen@painonnosto.fi 
 

 


