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UJOT POJAT PORVOOSTA
tervetuloa vänttisten ihmeelliseen maailmaan

Marcus ja Johan Vänttinen eivät tyydy keskinkertaisuuteen. He te-
kevät kaiken täysillä, oli kyse sitten urheilusta, armeijasta, ravinnosta 
tai harrastuksista. Porvoossa kaikki on vähän erilaista.

TeksTi: Jan Tilles kuvaT: Mike sirén
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Keltainen Toyota off road -auto 
nousee hiekkakuopan reunaa 
ylös ja pysähtyy. Kaksi pitkän-
huiskeaa porvoolaisurheilijaa 

nousee ohjaamosta ja tarttuu kivääreihin-
sä tähyillen kohti tulevaisuutta.

Molemmat miehet ovat hiljaa. Tilanne 
on kuin kohtaus puolalaisesta koko illan 
elokuvasta. Hetken päästä salamavalot vä-
lähtelevät, kun FightSportin hovikuvaaja 
Mike Sirén tekee taikojaan. 

Ollaan kaukana perinteisistä kamppai-
lulajien maisemista ja perushaastattelun 
tematiikasta. 

luonnonlasTen 
harrasTukseT

Suomalainen elokuvateollisuus on vuosi-
kymmenten ajan esitellyt meidät jurona 
ja sisäänpäin kääntyneenä kansana, joka 
puhuu harvoin ja vain silloin, kun on asi-
aa. Valkokangasmielikuva istuu Marcus 
ja Johan Vänttisen persooniin hieman 
liiankin hyvin. 

Haastattelumme alkumetrit saavat Aki 
Kaurismäen elokuvat näyttämään vauh-
dikkailta toimintarainoilta. Tuppisuina 
porvoolaisen ravintolan pöydässä istuvas-
ta veljesparista saa nyhtää vastauksia. Hil-
jalleen jää kuitenkin murtuu ja kaksikko 
avaa sanaisen arkkunsa.

Aloittakaamme aivan alusta. Marcus ja 
Johan ovat harrastaneet liikuntaa pienes-
tä pitäen.

– Porvoossa oli meidän lapsuudessam-
me hyvät harrastusmahdollisuudet. Kaik-
ki kaveripiirissä harrastivat urheilua, ei 
kukaan pelannut tietokonepelejä tai kon-
soleita. Leikimme jo junnuina paljon ul-
kona, ja luonto on ollut meille aina tär-
keässä osassa aivan kuten urheilukin, ker-
too Marcus.

Kuten arvata saattaa, pelkkä harras-
telu ei tuonut riittävää tyydytystä. Mo-
lemmat Vänttiset löysivät urheilun kaut-
ta itsestään kunnianhimoisen kilpailijan. 
Marcus suunnisti kilpaa huipputasolla ja 
joukkuelajeihin suuntautunut Johan pe-
lasi SM-tasolla käsipalloa.

– Kimmoke urheiluun tuli kaveri-
piiristä, jossa kaikki urheilivat. Ei ollut 
muuta vaihtoehtoa kuin urheilla itsekin, 
muuten olisi joutunut piirin ulkopuolel-
le, muistelee Johan.

kovaa velJesrakkauTTa

Vielä reilu vuosikymmen sitten Vänttis-
ten kodissa vallitsi kauhun tasapaino. Tei-
ni-iässä veljespari otti tämän tästä toisis-
taan mittaa kahden urosleijonan lailla. 
Edes mustilta silmiltä ei aina vältytty.

– Olemme kumpikin erittäin jääräpäi-
siä, joten kotona nahistelemiselta ei voi-
nut välttyä, Marcus kertaa.

– Tilanne kotona rauhoittui vasta 
kamppailulajiharrastusten myötä, täyden-
tää pikkuveli.

Kodin rauha ja tasapaino löytyi thai-
nyrkkeilyn kautta. Marcus aloitti veljek-
sistä ensimmäisenä tolkidon ja muut pe-
rinteisemmät budolajit, mutta thainyrk-
keilykurssille he pestautuivat yhdessä.

Kamppailusalin hien ja veren kulutta-
malta kanveesilta Vänttiset löysivät taiste-
lutantereen, jossa sarvien kalistelu jatkui. 

– Alkuaikoina sparrasimme pelkillä 
säkkihanskoilla ja niin kovaa kuin vain oli 
mahdollista. Muistan kuinka valmenta-
ja Mika Pietilä yritti estellä, mutta eihän 
me sitä uskottu. Nykyään emme sparraa 
keskenämme enää ollenkaan, toteaa Mar-
cus.

– Marcukseen ei pysty asennoitumaan 
samalla tavalla kuin muihin treenikaverei-
hin. Kumpikaan meistä ei halua antaa toi-
selle tuumaakaan periksi, ja siksi ottelu-
harjoite menee välittömästi kiskomiseksi, 
lisää Johan.

Sittemmin yhteiset harrastukset ja 
kiinnostuksen kohteet ovat hioneet veljes-
ten väliltä suurimmat kulmat. Teinivuosi-
en nahistelut on nahisteltu.

Tasapainossa 
yMpärisTön kanssa

Marcus ja Johan tunnetaan kamppailu-
lajipiireissä äärimmäisinä kavereina. He 
harjoittelevat kovaa, ottelevat paljon ja 
panostavat valtavasti ravintoasioihin.

Parivaljakko kantaa juomaveden kesä-
aikaan metsälähteestä, ja puista he kerää-
vät siitepölyä. Liha, vuohenmaito ja ka-
nanmunat haetaan lähitiloilta, kasvikset 
taas torilta. Kumpikaan ei koske puolival-
misteisiin edes pitkällä tikulla. 

Ruokailutottumusten taustalta ei löy-
dy vakaumusta tai sen suurempaa ide-
ologiaa. Tärkeintä on suorituskyvyn op-
timointi, pitkäikäisyys, terveys sekä toi-
mintakyvyn ylläpitäminen. 

– Itselleni selvin merkki ruokavalion 
toimivuudesta on hyvä vireystila. Syömi-
sen jälkeen ei tule sellaista oloa, että pi-
täisi mennä nukkumaan ja aamuisin olen 
energinen. Palaudun harjoittelusta nope-
asti, eikä enää tarvitse olla kolmea neljää 
kertaa vuodessa flunssassa, Marcus linjaa.

Johan puolestaan toteaa asian konkre-
tisoituneen hänelle armeija-aikana.

– Olin kiinnostunut ruokavaliosta 
juuri ennen inttiin lähtöä. Siellä söin pe-
russafkaa ja olin koko ajan väsynyt, tuk-
koinen ja tunsin itseni jotenkin tyhmäk-

si, kun ajatus ei luistanut kunnolla. Heti 
kun pääsin pois armeijasta, aloitin ruoka-
valion uudelleen. Kuukaudessa olin kuin 
eri ihminen.

Marcus ja Johan uskovat, että ihmi-
nen on psykofyysinen kokonaisuus, jo-
ka tarvitsee säännöllistä kosketusta luon-
toon. Veljesten kova harjoittelu ja erityi-
sesti siitä palautuminen rakentuu pitkäl-
le ravinnon, hyötyliikunnan ja hyvien yö-
unien varaan. 

Kaksikko viihtyy myös pidemmil-
lä vaelluksilla Sipoon luonnonpuistoissa. 
Yöpyminen sujuu laavuissa, eräkämpis-
sä tai usein jopa taivasalla. Arjen tasolla 
luonnossa liikkuminen on jokapäiväistä.

– Kävelemme, hiihdämme ja välillä 
liikumme maastoautoilla. Aamutreenien 
jälkeen käymme yhdessä Johanin kanssa 
ulkoiluttamassa porukoiden koiria met-
sässä. Luonnosta saa raikasta ilmaa ja vir-
taa päivän toisiin treeneihin, Marcus to-
teaa. 

kaikki irTi 
asepalveluksesTa

Asepalvelus katkaisee monen riviharrasta-
jan kamppailulajiharrastuksen kokonaan. 
Kuten arvata saattaa, Vänttisille näin ei 
käynyt. Lyhyt palvelusaika vaikkapa ”ke-
laperseenä” Riihimäen viestirykmentis-
sä ei tullut kuuloonkaan, vaan molemmat 
halusivat eliittisotilaiksi. 

Marcus suoritti laskuvarjojääkärikou-
lutuksen Utissa ja Johan palveli erikoisra-
jajääkärikomppaniassa Imatran Immolan 
varuskunnassa. Tiuhan valintaseulan ja 
rankkojen fyysisten testien kautta koulu-
tuksiin pääsee vain murto-osa hakijoista. 

– Halusin saada armeijavuodesta mah-
dollisimman paljon irti. Sotilashommat 
ovat kiinnostaneet pikkuskidistä lähtien. 
Laskuvarjojääkäreissä pääsi tekemään siis-
tejä ja vaativampia juttuja, joista perus-
asepalveluksessa voi vain uneksia.

– Varusteiden taso on erikoisyksiköis-
sä ihan omaa luokkaansa, ja asearsenaali, 
jota siellä pääsi käyttämään, oli laaja ja to-
della mielenkiintoinen, Johan lisää. 

Vänttiset ovat myös aktiivisia rata-am-
munnan harrastajia. Kiireisistä harjoitus-
rutiineista johtuen veljekset eivät metsäs-
tä – muita kuin vapaaotteluvastustajiaan. 

– Minä kuulun Erikoisrajajääkärikil-
taan ja Marcus Laskuvarjojääkärikiltaan, 
joten käymme usein kertaamassa ja am-
pumaharjoituksissa, Johan toteaa. 

plan B

Marcus Vänttinen on panostanut viimei-
set vuodet lujasti vapaaotteluun tähtäime-



29WWW.FIGHTSPORT.FI

Syntynyt: 8.8.1989 
Painoluokka: Välisarja 
Pituus: 184 cm 
Seura: Fight Factory Porvoo 
Valmentajat: Mika Pietilä ja Jaakko 
Dahlbacka 
Kisakokemusta: thainyrkkeily, BJJ, nyrk-
keily, lukkopaini ja vapaaottelu 
Ottelusaldo ammattilaisena: 9–3–0

MarcuS VeljeStään…

ottelijana: ”Johan on minun tapaani 
rauhallinen, ehkäpä joskus liiankin rau-
hallinen ottelija. Hän on tasavahva kaikilla 
osa-alueilla. Mielestäni hän ei ole saanut 
otteluissaan vielä kaikkea irti itsestään. Jo-
han on todella hyvä pystyottelija, mut-
ta hän ei uskalla käyttää parasta asettaan. 
Se varmasti korjaantuu lähivuosina, Joha-
nilla on edelleen niin selkärangassa pai-
ni ja BJJ.”

ihmisenä: ”Rauhallinen, erittäin ujo ja 
hiljainen, ihan niin kuin minäkin.”

JOHAN VÄNTTINEN
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Syntynyt: 23.7.1987
Painoluokka: Kevyt raskassarja
Pituus: 195 cm
Seura: Fight Factory Porvoo
Valmentajat: Jaakko Dahlbacka, Jarno 
Nurminen ja Mika Pietilä
Kisakokemusta: tolkido, thainyrkkei-
ly, BJJ, K-1, nyrkkeily, lukko-, sotilas- ja va-
paapaini sekä vapaaottelu 
Ottelusaldo ammattilaisena: 21–5–0

jOhan VeljeStään…

ottelijana: ”Marcus on erittäin rauhalli-
nen. Vaikka hän joutuisi miten tukalaan ti-
lanteeseen, hän pystyy pitämään paketin 
suhteellisen hyvin kasassa. Marcuksen eh-
kä ainoa huono puoli on se, ettei hän syty 
kunnolla heti matsin alussa. Toisaalta mi-
nua vaivaa ihan sama ongelma. Ehkä se 
johtuu meidän perusluonteesta.” 

ihmisenä: ”Marcus on hyvin luotetta-
va ihminen. Nykyään hän on myös arki-
elämässä erittäin rauhallinen. Nuorempa-
na hän oli aika äkkipikainen ja impulsiivi-
nen tyyppi.”

MARCUS  VÄNTTINEN

30 WWW.FIGHTSPORT.FI



31WWW.FIGHTSPORT.FI

Kummankin Vänttisen vapaaottelu-ura 
on ollut viimeisen vuoden aikana ko-

valla koetuksella. Johan hävisi marras-
kuussa GB Gymin Kai Puolakalle odote-
tussa kotimaisten kykyjen kohtaamisessa. 
Tappion pureskelun jälkeen pikku-Vänt-
tisen oli tarkoitus kilpailla thainyrkkeilyn 
SM-kisoissa, mutta nilkan nivelsidevam-
ma pisti miehen telakalle. 

– Nivelsiteet saivat vähän turpaansa, 
kun Hyvinkään RNC:n Antti Kästämä oli 
meillä treenaamassa ja nilkka pyörähti 
painitilanteessa. Vamma ei vaatinut leik-
kausta, ja sen pitäisi olla kunnossa pian. 
Toukokuussa olen taas ottelukunnossa, 
mutta otteluita ei ole vielä sovittuna, Jo-
han Vänttinen kertoo. 

Marcus puolestaan loukkasi viime ke-
väänä polvensa, mutta otteli vammasta 
huolimatta huhtikuussa Bellatorissa. Tu-
loksen oli tappion John Hawkelle ja lähtö-
passit amerikkalaispromootiosta.

Polvileikkauksen jälkeen mies oli liki 
vuoden poissa ottelukehästä ja kärsi pa-
luuottelussaan maaliskuun alussa tappi-
on ranskalaiselle Benjamin Angelierille 
WKN:n kahdeksan miehen turnauksessa. 

Ennen penkin alle mennyttä turnausta 
Marcus ehti käydä valmentajansa Jaakko 
Dahlbackan kanssa harjoittelemassa Tuk-
holmassa, uuden All Stars Training Cen-
terin komeissa tiloissa. Kolme viikkoa kes-
täneen leirin aikana hän ehti nähdä län-
sinaapurimme huippuottelijoiden tason.

Marcus harjoitteli päivittäin muun 
muassa Ruotsin UFC-ylpeyden Alexander 
Gustafssonin kanssa.

– Treenaaminen Alexin kanssa oli to-
della tasokasta ja kasvatti itseluottamusta-
ni. Sparrit sujuivat hyvin, ja niiden aikana 
tajusin, että ihminen hänkin vain on ja sa-
mat tekniikat toimivat myös hänelle, tuu-
maa Porvoon luolamies.

– All Starsin salilla näkemäni perusteel-
la voin sanoa, että ruotsalaishuiput eivät 
ole suomalaisia teknisesti tai fyysisesti pa-
rempia ottelijoita. En tiedä, pohjaako hei-
dän ottelumenestyksensä siihen, että he 
ovat jotenkin henkisesti vahvempia kuin 
me, Marcus pohtii.

Iso-Vänttinen solmi hiljattain kolmen 
ottelun sopimuksen kotimaisen Cage-or-
ganisaation kanssa. Sopimus pitää kevy-
en raskaansarjan ottelijan kiireisenä myös 
loppuvuodesta. Seuraavan kerran Marcus 
ottelee 11. toukokuuta Vantaalla järjestet-
tävässä illassa.

– Cage-sopimus tuo kaivattua suun-
nitelmallisuutta loppuvuoteen. Nyt tie-
dän, että tulossa on kolme ottelua ja pys-
tyn rytmittämään treenikaudet sen mu-
kaan. Alkusyksystä ajattelin käydä puis-
telemassa kesäpölyt kisakoneesta jollakin 
pienemmällä thainyrkkeily- tai lukkopai-
nisetillä, Marcus suunnittelee.

VÄLITILINPÄÄTÖS JA KATSE TULEVAAN

nään täysammattilaisuus. On silti turha 
luulla, että ”Caveman” olisi pelannut kai-
ken vain yhden kortin varaan.

Tulevaisuuden suunnitelmia häneltä 
löytyy muidenkin edestä. Kamppailulaji-
en opettaminen ja tulevien kykyjen val-
mentaminen on vain ilmeisin vaihtoehto. 
Valmennusta hän on jo opiskellut erilai-
silla kursseilla.

Suuntautuminen ravintoasioiden pa-
riin ei sekään yllättäisi. Sillä saralla isom-
malla Vänttisellä on koulutuskin.

– Koska olen koulutettu ravintolakok-
ki, haaveena on pyörittää kamppailulaji-
salin yhteydessä pientä smoothie-baaria, 
jossa myytäisiin terveellistä ruokaa ja juo-
maa. Sen kautta voisin jakaa ja hyödyntää 
tietouttani ravinnosta. 

– Viimeinen varasuunnitelma on soti-
lasura, esimerkiksi rauhanturvatehtävissä. 
Olen muuten myös käynyt hiljattain hen-
kivartijakoulutuksen. Olisikohan se sitten 
se plan D tai jotain, Marcus naurahtaa.

Nuoremmalla Vänttisellä on päässään 
urasuuntautuneempi tulevaisuuden vi-
sio. Johan panostaa nyt kaiken vapaaot-
teluun, mutta opiskelee samalla traden-

omiksi ruotsinkielisessä ammattikorkea-
koulussa. Pääaineena on markkinointi, 
ja erikoistumislinjaksi Johan on valinnut 
yritystalouden.  

– Minulla on vain yksi konkreetti-
nen varasuunnitelma. Haluan yrittäjäk-
si. Meillä on kahden ystäväni kanssa pieni 
firma, joka tuo maahan superfoodeja, tee-
tä, kahvia ja niiden valmistukseen käytet-
täviä tarvikkeita. Tulevaisuudessa haluan 
panostaa yrityksen luotsaamiseen ja kehit-
tämiseen, Johan visioi.

TähTiheTkeT  
synTyväT pienesTä 

Vänttiset ovat kantaneet palkintokaap-
peihinsa lukuisia urheilumitaleita ja po-
kaaleita. Vapaaotteluareenoiden kuumissa 
valoissa ja urheilukenttien pölyssä heistä 
on muovautunut kovaksi keitettyjä, pik-
kutarkkoja täydellisyyden tavoittelijoita.

Molemmat ovat saaneet kantaa niskas-
saan myös raskaiden tappioiden tuomia 
murheita. Kummallakin on kuitenkin yl-
lättävä vastaus, kun kysyy, mikä on ollut 
heidän tähänastisen elämänsä tähtihetki. 

– Minulta on jo tähän mennessä lei-
kattu molemmat polvet. Vakavienkin 
loukkaantumisten jälkeen olen pystynyt 
kuntouttamaan vammat perusteellisesti, 
pitänyt ajatukseni optimistisina ja luotta-
nut tulevaan. Tiedän, että moni olisi luo-
vuttanut. Siitä olen äärimmäisen ylpeä, 
sanoo Marcus Vänttinen.

Samoilla linjoilla oleva Johan toteaa 
kovimman saavutuksensa olevan erikois-
rajavartijakoulutuksen suorittaminen lop-
puun.

– Aika moni vuosikurssistani lopet-
ti kesken. Minulta meni selkä palvelusai-
kana erittäin huonoon kuntoon. Kolme 
selkänikamaa löystyi ja se teki takapakkia 
vapariuralle. Kuntoutin selkääni yli vuo-
den, että se kesti taas kovaa harjoittelua, 
Johan muistelee. 

Vanhan kansan sananparsi ”läpi har-
maan kiven” kuvastaa hyvin Vänttisen 
veljesten mielenlaatua. He ovat molem-
mat määrätietoisia, perään antamattomia 
jukuripäitä, jotka eivät kaihda haasteita.

Vai johtuisikohan se vain siitä, että po-
jat tulevat ruotsinkielisestä perheestä? Tie-
dä häntä.
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