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Tervehdys VUV:n 100-vuotisjuhlan kunniaksi

Voikkaa ja urheilu, erityisesti paini ja jalkapalloilu ovat erottamaton osa sitä voikkaalaisuut-
ta, jonka itse olen kokenut aivan olennaisena osana Voikkaata. Omalta kouluajaltani muis-
tan kuinka luokan pojista kaikki harrastivat joko jalkapalloa tai painia, useampi molempia 
lajeja. Niin kauan kun itse muistan, on Voikkaalta tullut hyviä painijoita. Jopa piirin mesta-
reista aina olympiatasolle saakka. 

Voikkaan Urheilu-Veikkojen perustava kokous pidettiin 24.7.1918 Voikkaan kylän Palokun-
nan talossa. 
Seuratyö on ollut alusta asti aivan ratkaisevan tärkeää sekä liikunnan kehittämisessä, että 
myös huippu-urheiluun tähtäävänä toimintana. Se on samalla tuonut yhteenkuuluvuuden 
tunnetta, kasvattanut ihmisiä toimimaan keskenään sekä lisännyt omanarvontunnetta ja 
ylpeyttä omasta paikkakunnasta, terveellä tavalla.

Seuran historiasta on hyvä huomata se, kuinka tiivistä yhteistyö Kymiyhtiön kanssa on 
ollut alkuaikoina. VUV on tehnyt myös yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja tärkeää toimintaa 
esim. uimakoulujen järjestämisessä. Lajikirjo oli alkuvuosina varsin laajaa ja monipuolista. 
1950-luvun alussa paini alkoi kuitenkin muodostua seuran pääurheilumuodoksi.

Edustuspainijoiden ehdottomana ykkösenä oli 1970-luvulla Veikko Lavonen. Hän edusti 
ensimmäisenä seuran painijana Suomea Münchenin olympialaisissa 1972. Muina saavu-
tuksina mainittakoon Pohjoismaiden mestaruus, edustuksia EM- ja MM- kilpailuissa sekä 
maaotteluissa. 

Ismo Kamesaki ylti myös olympiaedustajaksi ollen seitsemäs Barcelonassa 1992. Hän 
saavutti EM-hopeaa 1989. Moninkertaisena MM- ja EM-kisaedustajana Ismo oli oman 
sarjansa ehdotonta maailman huippua.

Lopuksi on mainittava Voikkaan Urheilu-Veikkojen panos kilpailutapahtumien järjestäjä-
nä niin yksin kuin seurayhtymien jäsenenä. Seuran talkoojoukko on ollut merkittävissä 
tehtävissä paikkakunnalla järjestetyssä kansainvälisissä painitapahtumissa, mm Herman 
Kare-turnauksessa yli 25 kertaa, EM-97 paineissa sekä veteraanien MM 2009 kisoissa.  
Tämä kertoo ennen kaikkea vahvasta sitoutumisesta lajiin. Nämä SM-kisat ovat viidennet 
Urheilu-Veikkojen järjestämät. Tämä on hieno tunnustus Voikkaan Urheilu-Veikkojen sata-
vuotiselle työlle painiurheilun, urheilun ja liikunnan edistämisessä.

Minulla on ilo ja kunnia toivottaa VUV:lle lämpimät onnittelut 100-vuotisen rajapyykin 
saavuttamisesta!

Jari Lindström
Työministeri ja sielultaan voikkaalainen



Vuosisata painia Kymenlaaksossa

Suomen Painiliiton ja koko Suomen painin puolesta erittäin lämmin onnentoivotus

Voikkaan Urheilu-Veikoille! Urheilu-Veikkojen satavuotiseen taipaleeseen on mahtunut 

paljolti Suomen painin historiaa. Seura on saavuttanut yhteensä 80 SM-mitalia kaikki

ikäluokat huomioiden, joista 25 kultaista. 

Seurassa on tehty esimerkillisesti töitä laajalla rintamalla: painijoista Jouko Lehtinen, Veik-

ko Lavonen ja Ismo Kamesaki muistetaan hyvin, Seppo Nurminen tuomarina sekä hallinto

puolelta Esko Kossila, joka toimi Painiliiton puheenjohtajana 1966-72. Unohtamatta

edelleen voimakasta nuorisotyötä niin painillisesti kuin kasvatuksellisestikin. 

Nyt Suomen painissa eletään murroskautta, jossa taustalla kumpuaa rajua nuorten esiin 

marssia ja vanhemman polven edustuspainijat ovat siirtymässä elämän muihin haasteisiin. 

Niin kadettien, juniorien kuin U23 joukkueet niittivät hyvin merkittävää menestystä viime 

vuonna 111-vuotiaalle Suomen Painiliitolle. Meillä on hyvä syy odottaa lähivuosina laajan 

rintaman mitalisadetta aikuisten sarjoissa. Toki se ei tule itsestään vaan rajun rutistuksen 

kautta. Meillä on riittävästi aikaa hioa joukot iskukuntoon 2020 Tokiota ajatellen, mutta 

toivottavasti pääsemme jo 2018 takaisin aikuisten arvokisamitalikantaan.

Kuusankoskella painittavat kadettien kreikkalais-roomalaisen painin SM-kilpailut ovat oiva 

ponnahduslauta tämän vuoden edustuspaikoille, mutta toki unohtamatta Suomen

mestaruuden omaa itseisarvoa. Kannan itse huolta siitä, että turhan moni nuori lupaava 

jättää lajin aivan liian aikaisin, joten meidän kaikkien tulee tehdä lujasti töitä, jotta saamme 

tämän päivän kadetit koulittua aikuisiksi asti.

Haluan Suomen Painiliiton ja omasta puolesta kiittää 100-vuotiasta Urheilu-Veikkoja 

kisojen järjestämisestä ja hyvä painiväki nauttikaa näiden nuorten miesten otteista.

Tuomo Karila
Puheenjohtaja
Suomen Painiliitto



Hyvä painiväki

On ilo ja kunnia saada teidät painijat ja muut 
lajin ystävät tänne Kuusankoskelle.

Tervetuloa!

Haluan kiittää Painiliittoa siitä, että saimme 
järjestettäväksemme nämä SM-kilpailut juuri 

tänä vuonna seuramme täyttäessä 100 vuotta.

Kiitos myös tukijoillemme ja talkooväellemme, 
jotka mahdollistivat kisojen järjestämisen.

Toivon kaikille jännittävää ja nautinnollis-
ta painipäivää. Kaikille osallistujille onnea 

päivän koitoksiin!

Lopuksi haluan korjata yleisen arvelun siitä, 
että allekirjoittanut olisi yksi seuran perustaja-

jäsenistä. Se kunnia ei kuulu minulle!

Erkki Syrjänen
Puheenjohtaja

Voikkaan Urheilu-Veikot



Kadettien SM- painien tuomarit

Valvojat  Joonas Hietala
   Anni Aalto

Tuomarit  Mikko Saranpää
   Kirsi Kylmäniemi
   Jali Kuronen
   Jari Koivusalo
   Timo Utriainen
   Sanna Törhönen
   Juha Mikkonen
   Jari Tapio
   Jussi Ruismäki
   Veijo Länsikunnas
   Juha Kangasalusta
   Hannu Vainionpää
   Marko Kainulainen

Korotukset III-->II
   Milad Gardniya
   Niina Laitio
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