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JOHDANTO

Suomen Painiliiton hallitus päätti vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa liiton toimintastrategian tekemisestä vuosille 
2023-2026. Tehtävän otti vastaan hallintovaliokunta, jonka muodostaa puheenjohtajisto sekä toiminnanjohtaja. Pian 
kirjoitustyöhön toiminnanjohtajan työpariksi tuli mukaan järjestöpäällikkö.

Strategiatyön aikataulu rakennettiin siten, että työn edetessä kevään kesän ja alkusyksyn aikana siihen osallistettiin
painin kenttää mahdollisimman monipuolisesti. Ensimmäinen versio esiteltiin liiton kevätkokouksessa huhtikuussa, toinen 
versio kesäkuun valiokuntien sekä hallituksen työseminaarissa ja kolmas versio syyskuun Seuravalmentajapäivillä. 
Jokaisen esityksen välissä myös liiton hallituksella on ollut mahdollisuus osallistua strategian työstöön. Strategia 
esitellään liiton syyskokoukselle marraskuun lopussa.

Strategiaprosessin tarkoituksena on kehittää ja ohjata liiton keskeistä toimintaa. Painin menestymiselle keskeisiä 
aihepiirejä ovat kehittyvä seuratoiminta, menestyvä huippu-urheilu sekä yleinen lajin aseman ja kiinnostavuuden 
vahvistaminen. Suuremmaksi voimme kasvaa vain seurojen toimintaa kehittämällä ja suositummaksi vain tekemällä sen 
eteen joka päivä töitä. Emme ole kulkemassa kohti vanhoja suuruuden päiviä, vaan rakennamme 2030 –luvun 
yhteiskuntaan perinteistään ylpeää, mutta jatkuvasti kehittyvää ja nykyaikaisesti toimivaa lajia.

Kiitos kaikille työhön osallistuneille, jokainen panos on tärkeä. Yhdessä valmistelimme erinomaisen suunnitelman 
Painiliiton ja koko painiyhteisön menestyksekästä tulevaisuutta varten – nyt on aika alkaa elää sitä todeksi!

Painiterveisin
Suomen Painiliiton hallitus





MISSIO

Olemme painin kehityksen ja menestyksen 
edistäjä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toimimme arvojemme mukaisesti kehittäen 
painin elinvoimaisuutta kaikkialla Suomessa.

Olemme jäsenseurojemme valtakunnallinen 
edunvalvoja.

Olemme aina painin asialla,  
kaikilla vaikuttavilla tasoilla. 
Teemme kokonaisvaltaisesti työtä 
painin eduksi ennen kaikkea 
valtakunnallisella tasolla, mutta 
tarvittaessa myös paikallisesti 
seuroja tukien. Olemme aktiivisia ja 
uudistumiseen pyrkiviä toimijoita 
myös kansainvälisissä foorumeissa.



ARVOT

 Vastuullisuus

 Avoimuus

 Yhdenvertaisuus

 Tasa-arvoisuus

 Yhdessä erinomaisuuteen 
pyrkien

Millaista yhteistyötä haluamme tehdä mm. painikentän, 
sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja median kanssa? 
Rehellistä, kestävää ja tuloksellista. Silloin yhteisesti oikeaksi 
valittujen arvojen on ohjattava työtämme. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat korostetusti esillä. Laji on 
kaikille avoin ja edullinen harrastaa. Seuroissa on totuttu 
monikulttuuriseen toimintaan. Matolla niin harjoitus- kuin 
kilpailutilanteessa ratkaisee vain omat kyvyt, osaaminen ja 
tahto.

Huippu-urheilu pohjautuu pyrkimyksestä erinomaisuuteen, 
mutta painilla on myös muita arvoja. Haluamme kannustaa 
jokaista lajin parissa toimivaa kohti parasta versiota itsestään. 
Urheilijana, valmentajana, tuomarina tms. kehittyminen on 
myös ihmisenä kehittymistä.



TOIMINNAN PAINOPISTEET

 Seurat ja alueet
 Toimijoiden osaaminen
 Harrastajamäärät
 Kilpailutapahtumat
 Yhteistoiminta

Missä päin Suomea hyvänsä - kun löytyy toimiva 
painisali ja osaava valmentaja - niin lapset kyllä löytävät 
lajin pariin. Valmentajan rooli vain korostuu uran 
edetessä, hän on merkittävin tekijä sekä harrastuksen 
jatkamisessa että lopettamisessa.
Toiminnan hauskuus ja monipuolisuus saa sitten osan 
harrastajia kiintymään lajiin ja luo sisäisen motivaation 
oppia lisää.
Meidän yhteinen tehtävä on tehdä harrastajan polusta 
mielekäs ja kannustava, eli tavoitellaan laadukkaampaa 
harjoittelua, toimivampaa seuratyötä ja kehittävämpiä 
kilpailuja!



TOIMINNAN PAINOPISTEET

 Huippu-urheilu
 Laadukas 

maajoukkuetoiminta
 Arvokilpailut
 Painijan/valmentajan 

urapolku
 Urheilijoiden 

toimeentulo

Eri ikäluokkien ja painimuotojen maajoukkuetoiminta on liiton 
valmennuksen perusta. Tavoitteenamme on rakentaa 
vuosittain sellainen valmennus- ja kilpailuohjelma, että 
urheilija saa edellytykset kehittyä ja menestyä 
kansainvälisesti. Omilla resursseilla kykenemme vain tiettyyn 
tasoon, joten tarvitsemme runsaasti ulkopuolista rahoitusta 
huippu-urheilutoimintaan.
Arvokilpailut ovat aina mahdollisuus suomalaiselle painille, 
pidettiin ne sitten Suomessa tai maailmalla. Sankaritarinoille 
on jatkuva tilaus!
Urapolun solmukohdat sekä toimeentulon vahvistaminen ovat 
haasteita, joita pyritään kuumeisesti ratkaisemaan kaikissa 
yksilölajeissa. Meidän täytyy siis toimia aktiivisesti ja 
innovatiivisesti yhteistyössä muiden lajien ja yhteistyötahojen 
kanssa.



TOIMINNAN PAINOPISTEET

 Urheiluyhteisö
 Järjestötoiminta
 Sidosryhmät ja 

yhteistyökumppanit
 Arvostus ja kiinnostavuus
 Turvallinen toimintaympäristö

Liiton taloudessa yhteiskunnan tuki toimintaan, 
kehittämiseen ja huippu-urheiluun on hyvin merkittävä. 
Yhdistykseltä vaaditaan paljon järjestötoiminnan 
osaamista sekä kykyä tehdä yhteistyötä monenlaisten 
sidosryhmien kanssa. Kun vaadimme urheilijoiltamme ja 
valmentajiltamme pyrkimistä erinomaisuuteen, on 
meidän uskallettava vaatia sitä myös muulta 
organisaatiolta.
Koko painiyhteisö on yhdessä vastuussa lajin imagosta ja 
kiinnostavuudesta. Painia arvostetaan enemmän kuin se 
näkyy julkisuudessa. Toimitaan niin, että arvostus on 
jatkuvassa noususuunnassa. Olemme myös vastuussa 
siitä, että jokainen harrastaja ja toimija kokee olevansa 
turvallisessa ympäristössä.



VISIO

Paini:
Parasta lasten ja nuorten liikuntaa 

– menestyvää huippu-urheilua
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