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Henkilökunta ja toimisto 
TOIMINNANJOHTAJA  
Pertti Vehviläinen  
0400 625 414 
pertti.vehvilainen@painiliitto.net 
 

TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 
Merja Lintala 
040 753 4789 
merja.lintala@painiliitto.net 
 
SEURAKEHITTÄJÄ/KOORDINAATTORI 
Antti Pekkala 
050 345 0446 
antti.pekkala@painiliitto.net 

 

Suomen Painiliitto sijaitsee Valo-talon 
2. kerroksessa, noin kilometrin päässä 
Pasilan rautatieasemasta; Yleisradion 
ja MTV3:n vieressä. 
 
Osoite: Radiokatu 20, 00240 Helsinki 
Sähköposti: info@painiliitto.net 

www.painiliitto.net  
www.facebook.com/SuomenPainiliitto 



Valiokunnat 2017 

• Alue- ja nuorisovaliokunta 

• Hallintovaliokunta 

• Lääkintä- ja antidopingvaliokunta 

• Sääntö- ja kilpailuvaliokunta 

• Valmennus- ja koulutusvaliokunta 

• Varainhankinta- ja huomionosoitusvaliokunta 

• Kurinpitovaliokunta 

• Suomi Cupin työryhmä 



Valmennustiimi  
Juha Lappalainen 

VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ (kr.room. paini) ja 
VALMENTAJA - nuorten olympiavalmentaja (kr.room. paini) 

 

Marko Yli-Hannuksela 

VALMENTAJA - nuorten olympiavalmentaja ja seniorien painin vastuuvalmentaja 
(kr.room. paini) 

 

Ahto Raska 

VALMENTAJA - olympiavalmentaja (nais- ja vapaapaini 

 

Jarkko Ala-Huikku 

VALMENTAJA - nuorten olympiavalmentaja (kr.room. paini 

 

Niko Kettunen 

VALMENTAJA - (vapaapaini) 

 

Ville Pasanen 

VALMENTAJA – Kuortaneen urheilulukio 

 

Pasi Sarkkinen 

Lajiryhmävastaava, kamppailulajit – Suomen olympiakomitea 

 
 
 



Alueet ja seurat 
Suomen Painiliiton 93 jäsenseuraa ovat jakautuneet 
kuuteen toiminta-alueeseen. 

1. Pohjois-Suomi 

2. Länsi-Suomi 

3. Itä-Suomi 

4. Häme 

5. Lounais-Suomi 

6. Uusimaa 

 

Toiminta-alueiden tarkoitus: Koulutus ja valmennus 



Pohjois-Suomen alue 

Aluepäällikkö Janne Salmela 

salmelajanne@gmail.com 

 

Tuomarikouluttaja Stevo Petrovic 

stevo.petrovic@yahoo.com 

 11 seuraa 
Haukiputaan Heitto, Kajaanin Juntta, Kemin Into,  Koskelankylän 
Riento, Lakeuden Paini, Lapin Lukko, Lapin Veikot, Limingan 
Niittomiehet, Muhoksen Voitto, Oulun Pyrintö, Saloisten Salama 



Pohjois-Suomen kilpailut 

Oulun kv. ikäkausikilpailut Oulu (OP)* 

Rampan muistopainit Kemi (KI) 

Kajaanin Juntan kansalliset kisat  Kajaani (KaJu)* 

Eero Tapio-turnaus Haukipudas (HaHe)* 

Tapsan painit  Muhos (MuVo)* 

Av. kv. Kemi Cup, kr Kemi (KI)* 

Kv. Pertsan kultapainit  Sodankylä (LapinV)* 

Joulumaapainit  Rovaniemi (LaLu)* 

Kadetticuppi: seitsemän osakilpailua (*) 

Kr ja vp aluemestaruuskilpailut 

Aloittelijapainit 

Salipainikilpailuja 

 



Pohjois-Suomen leirit ja koulutukset 

Pohjois-Suomen alueleiri, kr Oulu 

Pohjois-Suomen alueleiri, kr Rovaniemi 

Tyttöpainileiri Kajaani 

Vapaapainileiri Kajaani 

Pohjois-Suomen alueleiri, kr Sodankylä 

Vapaapainin ohjaajakoulutus Kajaani 

Tuomarikoulutus Muhos 

Tuomarikoulutus Oulu 28.10. 



Ennen kilpailua 
• Painikilpailuihin ilmoittautumisesta huolehtii aina painijan 

seura, 

• osallistumismaksu suoritetaan kilpailukutsun mukaisesti, 

• kynsien leikkaus, 

• kisoihin vain terveenä, 

• varusteet: 
– trikoot sin ja pun, painitossut, seuran edustusasu, juomapullo, evästä, 

todistus lisenssistä,  peseytymisvälineet ml. Nizoral/Ketokonatsoli, 

• nuorelle painijalle ei kannata puhua mitaleista, sijoituksista ja 
menestyksestä. Ne miettii sitä itse ihan tarpeeksi. Sen sijaan: 
– kilpailuihin tavoitteita painitekniikasta 

– uuden liikkeen tekeminen kilpailussa on paljon haastavampi kuin 
harkoissa. 

 



Kilpailuissa 
Punnitus: 

• painitrikoissa, olkaimet alhaalla 

• sukat jalassa 

Ruokailu 

Ottelut: 

• trikoiden väri määräytyy otteluiden parituksesta 

– Punainen Painija vs. Sininen Painija 

• pyyheliina -> erätauolla painijan kuivaamiseen 

• erätauolla painija saa juoda vettä 

Pukeutuminen ja trikoiden vaihtaminen pukuhuoneessa, ei 
katsomossa 

 



Kilpailuissa 
Reilu Peli 

• ottelun alussa painija kättelee 
tuomarin ja vastustajan 

• ottelun loputtua painija kättelee 
tuomarin ja vastustajan sekä 
vastustajan huoltajan 

• onnistumisesta saa iloita, 

• epäonnesta ei kannata moittia 
mutta selkeä moka kannattaa 
käydä läpi jos painija ei itse 
hoksannut virhettään 

 



Huoltaja 

Huoltaja kulmalla 

• ottelijoiden kannustaminen on sallittua 

• tuomarityöskentelyyn ei saa puuttua 

– epäselvästä tilanteessa voi kysyä tuomareilta 

• Epäurheilijamaisesta käytöksestä seuraa 
rangaistus, myös valmentajalle 

– keltainen kortti -> poistuttava ottelusta 

– punainen kortti -> poistuttava kisoista 



Huoltaja 
Huoltajan tehtäviä 

• painijalla täytyy olla huoltaja ottelun aikana 

• kulmalla ollessaan huoltaja on pukeutunut 
urheiluasuun, seuran edustusasuun 

• kulmalla ollessaan huoltaja saa ainoastaan 
kannustaa omaa painijaansa ja antaa ohjeita 
painijalleen 

• ei saa ”antaa ohjeita” tuomarille eikä jakaa 
pisteitä 

• ottelun aikana kulmalla yksi huoltaja, tauolla 
kaksi 

• ottelun aikana huoltajan on istuttava tuolilla 



Kilpailun lopuksi 
• Peseytyminen ehdottoman tärkeää 

• Palkintojen jaossa painijat pukeutuvat seuran asuun 

• Roskat roskakoriin 

• turvallinen kotimatka, ei "painita" kisoja uudestaan 
kotimatkalla 

• treenit jatkuvat taas seuraavalla viikolla omalla salilla 

• Kilpailut ovat harjoitus! 



Ottelujärjestelmistä 
• Käytössä on muutamia erilaisia ottelujärjestelmiä, 

yleisin on Liga.db eli ns. A/B-lohkojärjestelmä 

– netissä http://www.liga-db.de 

– huoltajille kätevä sivusto http://brottlott.appspot.com 



Ottelujärjestelmistä 

Liga.db järjestelmässä painijat arvotaan kahteen 
lohkoon A ja B 

• lohkojen sisällä otteluita käydään niin kauan että lohkon 1. ja 
2. ovat selvillä 

• Lopuksi lohkojen 1. painijat ottelevat sarjan finaalissa sijoista 
1. ja 2. 

• Lohkojen 2. painijat ottelevat sarjan pronssista 

• sarjaan muut sijoitukset määräytyvät lohkossa painituista 
tuloksista 

• Huom! sarjat joissa 6 tai vähemmän painijoita painitaan ns. 
nordic järjestelmällä jossa ei ole lohkoja vaan kaikki painii 
kaikkia vastaan, esim. 6 painijaa = jokaiselle 5 matsia 



Painiharjoittelusta 
• Säännöllinen ja pitkäaikainen harjoittelu tuo tulosta 

– säännöllinen = 1-4 krt / viikko, riippuen iästä ja tasosta 

– pitkäaikainen = yli 10 vuotta 

• Sitoutuminen kauteen tai vuoteen 

• Painiharjoittelu on monipuolista ja fyysisesti rankkaa 

– toiset lajit tai harrastukset rinnalla saisivat olla kevyempiä 

• Harjoituksiin syöneenä, ruokailu mielellään tuntia ennen harjoituksia 

• Harjoitusten jälkeen heti pieni välipala 

• Peseytyminen harjoitusten jälkeen ehdottoman tärkeää 

 



Hyödyllisiä verkkosivuja 

• Tietoa lasten urheilusta 

– https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/las
ten-urheilu/tietoa-lasten-urheilusta/ 

• Urheilijan polku painissa 

– http://energia.kihu.fi/urapolku/julkinen_index.ph
p?page=taulukko&laji=79 
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