
Väinö Hakkaraisen ja Ivar Wacklinin muistopainit
Suolahdessa 12.9.2009

 

Paikka      Telakkakadun koulun liikuntasali

                            Telakkakatu 15, 44200 Suolahti

Painimuoto       kreikkalais-roomalainen paini, tytöillä vapaapaini

                            vanha ottelujärjestys, uudet säännöt

Punnitus            klo 10.00 - 10.30

Kilpailut              klo 12.00

Sarjat                 miehet: 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 ja120 kg 

pojat alle 18 v.: 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 
63, 69, 76, 85 ja100 kg

                  tytöt: sarjat tehdään punnituksen jälkeen

                           aloittelijoille (2008 / 2009 lisenssi) omat sarjat

Osallistumismaksu 9 euroa / painija, 7 euroa / painija mikäli 
seuralla on tuomari mukana

                                maksetaan paikan päällä

Ilmoittautumiset 7.9.2009 mennessä:

                                   ismo.malinen@netti.fi tai marko.puukari@valtra.com

Tiedustelut 050-5417938 (Ismo) tai 0400-649685 (Marko)

Ruokailu           kisapaikalla 7 euroa / ateria, varaus ilmoittautumisen 
yhteydessä, kisapaikalla myös kahvio

Tervetuloa Suolahteen!
Suolahden Urho / painijaosto

mailto:marko.puukari@valtra.com
mailto:ismo.malinen@netti.fi


Väinö Hakkarainen, 2.5.1932 - 17.4.2009

Väinö Viljam Hakkarainen syntyi Kotkassa ja muutti vanhempiensa ja sisarustensa kanssa 
Suolahteen 1945.

Elämäntyönsä hän teki Suolahden kaupungin maalarina. Suolahden Urhoa hän edusti 1946 
alkaen. 

Vapaapainin erikoistaitajana tunnettu ”Vänni” lopetti menestyksekkään painiuransa 38-vuotiaana.
Hän voitti urallaan neljä Suomen ja kaksikymmentä TUL:n mestaruutta. Suomea hän edusti 
Melbournen olympialaisissa 1956. 

Vuonna 1960 ”Vänni” ei hävinnyt yhtään ottelua kotimaassa eikä kansainvälisilläkään molskeilla, 
tästä saavutuksesta hänet valittiin TUL:n parhaaksi urheilijaksi.

Maaotteluissa hän edusti neljä kertaa Suomea, lisäksi useita kymmeniä TUL:n liittojoukkue-
edustuksia.
Kansallisella painihuipulla Väinö Hakkarainen pysyi lähes 20 vuotta, häntä on pidetty yhtenä 
kaikkien aikojen parhaista suomalaisista vapaapainin taitajista.

***************************

Ivar Wacklin, 13.6.1929 - 2003

Toivo Ivar (Iivari) syntyi Äänekoskella ja teki elämäntyönsä Suolahden kaupungin palopäällikkönä.

Hän nousi painihuipulle 1950-luvun alussa ja pysyi kansallisella kärkitasolla lähes kaksi 
vuosikymmentä. Painijana hän oli monipuolinen, voimakas ja erittäin vaarallinen heittäjä. Uransa 
komeimman voiton hän otti 1953, jolloin kukisti Suomi-Turkki maaottelussa silloisen 
maailmanmestarin Haydar Zaferin puhtaasti 3-0.

Miesten Suomen mestaruuden Wacklin otti v. 1953 molemmissa painimuodoissa sarjassa 79 kg. 
SM-tasolla hän paini palkintosijoille kymmenen kertaa. 

Vuosina 1951 - 1967 tuli yhteensä 24 TUL:n mestaruutta kreikkalais-roomalaisessa ja 
vapaapainissa. Piirinmestaruuksia hänellä oli yli 30. Maaotteluedustuksia oli kahdeksan vuosina 
1949 - 1964. 

Painin lisäksi Ivar harrasti jalkapalloa ja siinäkin saavutuksena neljä piirinmestaruutta.

Tietolähde: Suolahden Urhon 100-vuotishistoriikki, toimittanut Kari Perälä 2008


