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Ennffioluulottonrast
painisafille
I
I

I?irvenpaiin
Vo

perushaoman
painiryhm?in
tytoille
aino.salonen@lehtiyhtyma.fi
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"lAgr
aiti;c;itiin tii ul_ulj6 irs eam
lgrmmenen tyttOpainij aa, mutta viela tiihan mennessdei seurassa ole ollut omaa ryhmiiii
tvtdille.
-Meillii on 33 lisenssinomaavaa Qrttiipainijaa ja voisin viiittiiii sen,olevaneniten Sudmessa, seuran hallitukseen kuuluva
IanneViemer0kertoo.Hiin arvioi, ettii vain muutamassaSuomen seurassariittiiisi t5rttiijn ryhmiin perustamiseen.
-Valitettavasti muissa seuroissa painija\rtdt ovat aika
yksilOtapauksia.
Siksi monet painijatjrtt t joutuvatkin usein harjoittelemaan
koko pienen ikiinsii poikien
kanssa,minkii niikeeViemerdn
mukaan jo painityylistii.
-Poikien kanssatfeenaamisen huomaa jo lieti aloitusasennosta.
Itirvenp?iiin Voimailijoissa
pojat treenaavat sekii vapaapainia ettii kreikkalais-roomalaista painia. Tyt0t puolestaan
treenaavatvain vapaapainia.
Ensi vuonna |iirvenpiitin Voimailijat aikoo perustaa myds
tytdille oman painiryhmtin.
Ryhmiin on tarkoitus aloittaa
toimintansa jo heti 10.tammikuuta.
-Tytt0jea ryhmiiiinvoi ilmoittautua ympiiri vuoden. Poikien
ryhmiit taas alkavat olla jo tiissii vaiheessaaika tukossa, kertoo seuran sihteeri Tero Luostarinen.
SekiiViernerdn ett?iLuostarisen tJrttaretharrastavat painia.
-Kun jollekin kertoo omien
tytttirien harrastavan painia,
niin ensimmiiinen kommentti
on yleensii ettii "herranjumala',

Painilla nollredci. Kuusiwotias painija Meri Memer6 taipuu jo_
vaikkamihin asentoon.

Koskapainissaoppii
i seisomaanpiiiillSiin

Jirvgnpfin
Voimailijat2011

i Jiirvenpdiin
Voimailijoiden
Meri
i Viemerd,
MillaTuominen,
lnesHai kasaari,
NeaRinne,
Rosalina
Luos-

I Seuravaihtaapuheenjohtajansa:6 vuottapuheenjohtajana ollut KariMatilainensiirtyy
ja
valmennuskoordinaattoriksi
luovuttipuheenjohtajan
nuijan
JukkaRuhaselle.

i tarinen,HetaViemerci,
Roberta

ja
Luostarinen,
Emmi
Tuominen
Emmi
Jauhiainen
listasivat
syiti,
miksityttrijenkin
kannattaa
harrastaapainia:

I Seuravaihtaapiiiivalmenjanansa:6 vuottapdevalmentajana ollut JouniHiirkdnensiirtyy
painikoululaisten
vastuuvalmentajaki ja periytti pdiivalmentajantehtevetTomiLahdelle.

D Liikkuminen
on hauskaa,
I Painijavoi kiydii kisoissa,joista
saapaljonpalkintoja.
tr Painikisoihin
on kivamatkustaa.
oppiitekemddnkdnyn: lI Painissa
pydrdnja seisomaan
pddlliiiin.

:
4326harjoituskeri I harjoitelleet
i taa,elinoin6489tuntiaeli270
kotisalilla
i vuorokautta
yhteensii
I kilpailleet
345henkilcikilpailua
f leireilleet191 leirivuorokautta
! saavuttaneet
5 5M-mitalia
! 1 painijaon edustanutsuomea EM-kilpailuissa

Luostarinen naurahtaa.
Htin kehottaakin tulemaan

ennakkoluulottdfrSll?l
asen-

I Seuraperustaamuita urheF
lulajejavarten lajikokeiluvuoron,jolloin halukkaille
seuroille
vedetdAnpainiharjoitulaia
tukemaaneri lajienvoima-,koordinaatio-ja motoriikkaharjoittelua.
il Seuraperustaaoman tyttdpainiryhmdn.
S Seuraaloittaalukkopainin
ja sitiivanhem1996syntyneille
mille.
:
i
i
i

l Seuraalkaakansainviilistyd
entistdenemmdn:yhteistyoja
seurojanytVirossa,
Unkarissa
kaudella2011aloitetaanyhteis-

teella katsomaan tytt0painia
salille.
-En tiedii toista lajia, jossa

y?lJ1 ,!Fgl painiah.arrastava
kahdeksanvuotias
Heta
JaKSaa
Jonostaais6nsdJanneviemeroniepii,ibrxaan.Viemeni
fysiikka ja motoriset ominai_
suudet kehittyisivat samalla
tavalla.
Luostarisen mielestd paini
sopii hyvin mytis toisten liikun_
talaiien rinnalle.
- P.ainissatasapainoparanee,
mrsra on hy0tyii esimerkiksi
ratsastuksessa
ja telinevoimis_
telussa.
Suurin osa JiirvenpddnVoimai_
Iuorssa painivista tytriistii on
alakouluikdisid. Luostarinen
huomauttaa, etta lajin voi toki
aloittaa mycihemminkin.
- Ort meilld parikymppisenii_
,.
Kln alotttaneita tyttitpainijoita.
puolestaan kiiy
Illtop.ujltra
kaikenikiiisiii naisia.
_ Luostarisen mukaan seuran
harrastajamaiirii on kasvanui
suorastaan riijiihdysmiiisesti
ulmeisten viiden vuoden aika_
na.
Kun naisten vapaapainista
tull olympialaji vuonna 2004.
on myds ryttdjen miiiirii lajin

parissa kasvanut huimasti.
.-Silti tyttttjen osalta laji on
vielli nuori. pikkusiskot yieen_
sti tulevat isoveliien mukana
salille ja ovat sitii kautta innos_
tuneet painimisesta.
fiemer_d_ nimeii jiirvenpii?i_
liiisen Heidi Marfin vhiek_
9i_naispainin edeilekevijdiste.
2000-luvun alkupuolella il4artti
sijoittui Euroopan mesraruus_
kilpailuissa neljiinneksi. T!rt_
t0jen painiryhmiid on liirven_
pdiin Voimailijoissa kokeiltu
perustaa kerran aikaisemmin_
kin, mutta etenkin murrosikii
on.karsinut paljon ryrtdji pois
rajm partsta.
-Tlittiijen ja poikien fyysinen
,
Kemrys on hyvin yhteniiistii
ensimmaiset kymmenen vuot_
ta, Viemerd tietiiii.
-Sukupuoliroolitkin saatta_
vat vaikuttaa tyttojen lopetta_
mispiiiitiikseen. paini on kui_
tenkin perinteisesti ollut aika
miehinen laji, hiin pohtii.

