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ertti Vehviläisen pesti Painiliiton toiminnanjohtajana
lähenee loppuaan. Huhtikuun

alussa hän jättää taakseen virallisen
roolinsa painin parissa. Mutta paini ei
lähde miehestä mihinkään.
– Kyllä minut jatkossakin tullaan
näkemään painikilpailuissa, mutta
yleisön joukossa. Siellähän ne parhaat
tuomarit ovat, myös kansainvälisenä
tuomarina vuosikymmenet toiminut
Vehviläinen naurahtaa.
Toiminnanjohtajana Vehviläinen
aloitti vuonna 2005. Pestin piti olla
vain väliaikainen rykäisy tahmeassa
rahatilanteessa painivan liiton puikoissa. Vehviläisen päätyö oli silloin
Puolustusvoimien Urheilukoulussa
henkilökunnan liikunta-alan kurssien
johtajana. Painiliiton töitä hän teki
tämän työn ohella puolitoista vuotta,
kunnes siirtyi armeijasta reserviin. Sen
jälkeen työstä Painiliitossa tuli kokopäiväinen.
Paini on vienyt miestä maailman
kolkasta toiseen. Kansainvälinen tuomari hänestä tuli jo vuonna 1983, kun
hän vielä paini itse aktiivisesti.
– Valmentajamme Lehdon Nipa
aikanaan edellytti kaikilta meiltä
Tampereen Voimailijoiden painijoilta
tuomarikortin suorittamista.

Pertti Vehviläisen työpöytä siirtyy viimeistään
syksyllä Pasi Sarkkiselle.

Paini pysyy
elämässä
Pertti Vehviläinen jää eläkkeelle Painiliiton
toiminnanjohtajan tehtävästä. Hän aikoo
jatkossa nauttia rakkaasta lajista yleisöstä käsin.

Teksti Mari Mäkinen • Kuvat Pertti Vehviläisen kotialbumi
6

MOLSKI 1-2021

Auto-onnettomuus
pysäytti hetkeksi
Vakava loukkaantuminen auto-onnettomuudessa päätti painiuran hieman
suunniteltua aiemmin ja siitä toivuttuaan Vehviläinen panosti valmennukseen ja tuomarointiin. Hän suoritti
virkavapaalla liikunnanohjaajan
tutkinnon.
– Esimerkiksi nykyiset maajoukkueen valmentajat olivat valmennettaviani Urheilukoulussa, hän muistelee.
Vuosikymmenten aikana Vehviläinen ehti tuomita peräti kuusissa
olympialaisissa ja lukemattomissa
MM- ja EM-kilpailuissa kotimaisia
kilpailuita unohtamatta. Mieleenpainuvin painimuisto liittyykin tuomarointiin olympialaisissa. Sydneyssä olivat
Oʞ]RRMWX]QʞWWʞMPPERƼREEPMX7MPPSMRIR
kansainvälisen Painiliiton puheenjohtaja Milan Ercegan tuli kertomaan

Yksi muisto nousee ylitse muiden:
Sydneyn olympialaisten raskaan sarjan
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Vehviläiselle, että tämä tuomitsee
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eikä tämä onnistunut saamaan

kohtaavat Venäjän Aleksandr Karelin

pistettäkään rajusti puolustaneelta

ja Yhdysvaltojen Rulon Gardner.

Garnerilta. Siihen aikaan ei ajettu ulos

– Hän lisäsi vielä, että hoida homma, kansainvälisen olympiakomitean

passiivisuudesta.
– Ehdin miettiä, että tuleeko tässä

puheenjohtaja Samaranch tulee katse-

oikein jymypaukku. Kymmenen se-

lemaan kisoja.

kuntia ennen otteluajan päättymistä

”Säännöt olivat
silloin huonot, ja
niitä muokattiin
heti olympialaisten
jälkeen.”

Vehviläistä ottelu ei ennalta

Karelin luovutti. Muistan, miten jenkki-

hätkäyttänyt, vaikka hän tiesi, että

katsomo suorastaan räjähti. On kyllä

– Tästä hyvä esimerkki on Petra

sitä seuraavat kymmenet miljoonat

sanottava, että säännöt olivat silloin

Olli. Olemme hänen kauttaan saaneet

ihmiset. Hän ajatteli, että ottelu on

huonot, ja niitä muokattiinkin heti

nähdä, miten lahjakas pitää olla ja mi-

helppo tuomita ja ohikin luultavasti

olympialaisten jälkeen.

ten totaalisen paljon harjoitella, jotta

varsin nopeasti, kuten Karelinin ottelut

Vehviläinen kertoo, että Karelin tunnusti tappionsa reilusti, että miesten

tapasivat olla.
– Huomasin pian, että Karelin oli

välille jäänyt mitään kismaa. He ovat

pärjää maailman huipulla. Naispaini
on nostanut koko lajin arvostusta.
Eläkkeellä Vehviläinen aikoo jatkaa

hieman loukkaantunut. Hän ei varsi-

yhä ystäviä ja Vehviläinen on sittem-

vielä kansainvälisen painiliiton tekni-

naisella otteluajalla saanut pisteitä,

min ollut valvojana muun maussa

sessä komissiossa. Ennen kaikkea

vaikka hallitsikin ottelua. Jatkoajalla

Karelinin nimikkoturnauksessa.

hän aikoo viettää aikaa perheensä

Garner sai silloisten sääntöjen mu-

Paini on kokenut vuosikymmenten

parissa ja ottaa takaisin niitä hetkiä,

kaan pisteen, kun Karelin irrotti ensin

aikana valtavasti muutoksia. Vehviläi-

jolloin paini vei pois kotoa. Touhua

otteen ristivyötilanteessa.

nen näkee, että suurin muutos on ollut

tulee riittämään muun muassa lapsen-

naispainin mukaantulo ja sen kehitty-

lapsen kanssa.

Jymypaukkua tuomitsemassa

minen äärimmäisen kovatasoiseksi

Seitsemän minuutin kohdalla Vehviläi-

vuodesta 2004, jolloin naispaini oli

on mukava lähteä katsomaan ihan

nen huomasi, että Karelin oli väsynyt

ensi kerran olympialaisissa.
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– Ja kansainvälisiä painikilpailuita

”Naispaini on nostanut koko lajin arvostusta.”
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