
Järvenpään Voimailijat aloit-
ti koulupainin voimallisen 
edistämisen 2006 syksyllä. 
Tavoitteena nostaa koulupai-
ni koulujen opetusohjelmaan 
kuuluvaksi liikuntamuodok-
si Keski-Uudellamaalla. Pro-
jekti vaatii vahvaa vuorovai-
kutusta koulujen kanssa. 
Toiminta kestää ainakin vuo-
teen 2009, silloin uskomme 
jo useassa koulussa väännet-
tävän liikuntatunneilla tätä 
meille niin rakasta lajia – 
painia!

Kaksi sopivaa koulua löy-
tyi keskustelemalla asiasta 
rehtoreiden kanssa. 2006 syk-
syllä pidettiin painiesitykset 
Mäntsälän Hyökänummen 
ala-asteella ja Tuusulan Ruu-
kin koulun ala-asteella.

Hyökänummen koululla 
painiesitykset vetivät Kari 
Matilainen, Jouni Härkänen
ja Veikko Lautala. Lapset 
seurasivat asiaa suurella mie-
lenkiinnolla. Myös koulupai-
nia kokeiltiin oppilaiden 
kanssa, mukana oli 200 op-
pilaasta.

Ruukin koulun esityksis-
sä seuran juniorit esittelivät 
painia, painien otteluja 5 
tunnin ajan. Myös koulupai-
nia kokeiltiin oppilaiden 

kanssa. Lapset ja valmenta-
jat selvisivät urakasta hie-
nosti. Kiitos Kari Matilaisel-
le, Mike Mesiäiselle, Ronja, 
Roope ja Rolle Luostariselle
ja kaikille koulun 350 oppi-
laalle kivoista päivistä! Tä-
män jälkeen opettajille lähe-
tettiin palautelomakkeet, joi-
hin saatiin vastauksia ja ky-
selyä jo seuraavan vuoden 
esityksistä! Kipinä oli sytty-
nyt!

Seuraavana kouluja pyy-
dettiin kasaamaan koulupai-
nijoukkue. Loppiaispainikil-
pailuissa 6.1.2007 koulut 
painivat joukkuekilpailun ja 
tuomarina oli mestaripainija 
Marko Asell. Oli ilahdutta-
vaa huomata, että joukkueet 
olivat valmistautuneet ja 
treenanneet kilpailuun!

Tänä vuonna hieman ja-
lostettiin projektia, ja koulu-
luokille päätettiin pitää pai-
niharjoitukset. Hyökänum-
men koululla 150 oppilasta 
jaettiin 6 ryhmään ja eikun 
painimaan. Tätä juttua kir-
joitettaessa on Ruukin kou-
lulla 300 oppilaalle painihar-
joitukset 2 eri päivänä, ja 
ryhmiä on ollut kymmenen. 
Kiitos tästä Marko Nousiai-
selle, Krista Sievälälle, Mar-

ko Rinteelle, oppilaille ja 
opettajille!

Kari Matilainen,
Järvenpään Voimailijat
”Jatketaan samalla kaavalla 
vaan, eli palautelomakkeet 
”joukkuekisat 2008” kou-
luille möyrimään, ja ehkä 
otetaan pari uutta koulua 
mukaan? Kiinnostusta on ol-
lut ja seuraan on tullut kou-
luista yhteydenottoja (puska-
radio ja se kuuluisa viidak-
korumpu toimivat!) Seuraan 
on tullut kouluista uusia jä-
seniä kivasti, se on tietysti 
valtavan positiivinen asia 
seuramme kannalta!”

Vararehtori
Pekka Fredriksson,
Ruukin koulu:
 ”Opettajat ovat ottaneet in-
nokkaina oppia vastaan, hei-
dän mielestään yhteistyö on 
avartanut näkemystä liikun-
nasta ja antanut uutta ideaa 
opetukseen. Muutama opet-
taja on jo ottanut koulupai-
nin tuntiohjelmaansa. Jatkoa 
halutaan ja Painiliitolta toi-
votaan koulun opettajille 
kurssia asiassa. Koulupaini 
on toteuttanut erinomaisesti 
koululiikunnan tavoitteen 
”hiki kaikille oppilaille lii-
kuntatunnilla”.

Tero Luostarinen
Järvenpään Voimailijat


