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VALMENNUSVALIOKUNNAN KOKOUS 01/2022 
 
Aika:  26.1.2022 klo 19:00 
 
Paikka:  Teams-kokous  
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Päätös: Kokous avattiin kello 19.03 ja se todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla Forsström, Metz, 
Sarsenbayev, Mattila, Korpinen, Lausti, Riikonen. Kokous on päätösvaltainen. Mukana myös ns. 
kuunteluoppilaana Nyrkkeilyliiton uusi puheenjohtaja Markku Kauhanen. 
 
2. VALMENNUSVALIOKUNNAN TOIMINTA 2022 
 
Käydään läpi liiton toimintaohjesäännön mukaiset valmennusvaliokunnan tehtävät ja mietitään, 
esitetäänkö sinne muutoksia esimerkiksi lajipäällikön osa-aikaisuuden vuoksi. Keskustellaan myös 
siitä, miten VVK käytännössä toimii vuonna 2022. 
 
Päätös: Toimintaohjesääntöön esitetään hallitukselle valmennusvaliokunnan tehtävistä 
poistettaviksi valmennukselliset asiat, koska tehtävien halutaan olevan selkeitä. Lisäksi 
lajipäällikön tehtävistä siirretään urheilijavalinnat valmennusvaliokunnalle. Valmennusvaliokunta 
valitsee myös valmentajat maajoukkuetapahtumiin, joten tehtävänimike voi olla joukkuevalinnat. 
 
Käytännössä lajipäällikkö on ensisijaisesti yhteydessä vastaaviin henkilöihin (A-juniorit Mattila, 
naiset Sarsenbayev, miehet Metz) ja lajipäällikkö tekee esitykset joukkuevalinnoista 
valmennusvaliokunnalle. Joukkuevalinnat voidaan tehdä joustavasti ilman kokouksia VVK:n 
Whatsapp-ryhmässä, mikäli valinnoista päästään sujuvasti yhteisymmärrykseen. 
 
Sovittiin, että VVK:n kokouksissa käsitellään pääasiassa joukkuevalintojen sijaan yleisiä asioita eli 
valiokunnan muita nimettyjä tehtäviä. Jatkossa kokouksille nimetään erikseen sihteeri, joka pyrkii 
tekemään kokouksista pöytäkirjan samanaikaisesti kokouksen kanssa, jotta päätökset saadaan 
nopeasti käytäntöön. 
 
Kilpailuraportit otetaan uudelleen käyttöön. Lajipäällikkö toimittaa valmentajille raportin 
mallipohjan. 
 
3. LAJIPÄÄLLIKÖN ESTEELLISYYS 
 
Tehdään päätös siitä mihin lajipäällikkö on jäävi.  
 
Päätös: Lajipäällikkö saa toimia vapaasti kaikkien urheilijoiden harjoituksissa valmentajana ja 
kulma-avustajana SM-kilpailuja lukuunottamatta. Maajoukkueen urheilijavalinnoissa lajipäällikkö 
on esteellinen osallistumaan päätöksentekoon niiden urheilijoiden osalta, joiden henkilökohtaiseen 
valmennukseen hän osallistuu tai on osallistunut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana.  
 
Lajipäällikkö tekee esitykset joukkuevalinnoista kaikkien joukkueenjäsenten osalta, mutta 
päätöksissä hän on esteellinen (esim. äänestämään valinnoista) silloin, kun päätökset koskevat 
em. urheilijoita. 
 
 
4. ARVOKILPAILUPROSESSIT 2022 
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Arvokilpailuprosesseihin on esitetty lisättäväksi Naiimo Bulhania, Johannes Suhosta ja Kiira 
Meriläistä. VVK on vuonna 2021 linjannut, että minimivalmistautumisprosessi on kaksi liiton 
osoittamaa kansainvälistä tapahtumaa. Lajipäällikön johdolla kaikille arvokilpailuprosesseihin 
valituille nyrkkeilijöille lähetetään kirjallinen ohjeistus siitä, miten toimia.  
 
Päätös: Valittiin arvokilpailuprosesseihin Naiimo Bulhan, Kiira Meriläinen ja Johannes Suhonen. 
Suhoselle on selvitettävä, ettei hänellä ole ykköspaikkaa sarjassa A-60 kg. Lisäksi lajipäällikkö otti 
esille että hänelle oli esitetty myös Jere Niemeläistä U-22 arvokilpailuihin. Myös Niemeläinen 
valittiin arvokilpailuprosessiin mukaan. Valmennusvaliokunta pitää tärkeänä, että myös muut kuin 
sarjojen ykköset pääsevät osallistumaan leirityksiin ja kilpailuihin. 
 
5. MAAJOUKKUETOIMINNAN SUUNNITELMA 2022 
 
Päivitetään maajoukkuetoiminnan kalenteri 2022. Lyödään lukkoon kotimaan leirien päivämäärät. 
 
Lisätään maajoukkuetoiminnan kalenteriin kohta, että kansainvälinen seuraturnaus Ruskaturnaus 
toimii Tammer Turnauksen katsastusturnauksena, eli Tammer Turnaukseen ei voida nimetä 
urheilijoita, jotka eivät osallistu Ruskaturnaukseen tai esitä lääkärintodistusta esteellisyydestä 
osallistua Ruskaturnaukseen. Asiasta on kuulemma hallituksen päätös.  
 
Päätös: Päivitettiin maajoukkuetoiminnan kalenteri 2022 ja julkaistaan päivitetty versio VVK-
tiedotteessa.  
 
Ruskaturnausta ei nimetä viralliseksi katsastusturnaukseksi Tammer Turnaukselle. 
Ruskaturnausta toki suositellaan kaikille riittävän tason ottelijoille ja se on erinomainen turnaus 
antaa näyttöjä esimerkiksi Tammer Turnauksen valintoja varten.  
 
Päätettiin pitää yhdistetty PM- ja GeeBee-turnaukseen valmistava sparripainotteinen leiri 19.-20. 
huhtikuuta 2022. Paikkana ensisijaisesti Solvallan Urheiluopisto. PM-kisoihin osallistuville 
urheilijoille suositellaan osallistumista vain yhteen päivään. 
 
Käytiin läpi kevään kilpailukalenteri. Sovittiin, ettei U22 EM-kilpailuihin järjestetä erikseen leirityksiä 
vaan valmistautuminen tapahtuu kotisaleilla, henkilökohtaiset valmentajat järjestävät sparreja. 
 
6. VALMENTAJATIIMIN KOKOAMINEN 
 
Maajoukkuetoiminnan ympärille tulisi koota valmennustiimi, johon kuuluvia valmentajia 
ensisijaisesti kysytään valmentajiksi maajoukkuetapahtumiin. Kansainvälisissä kilpailuissa 
valmentajilla tulisi olla AIBA-tähdet. GeeBee-turnauksen 2022 yhteyteen suunnitellaan 
tähtikoulutusta. Hallitus on myöntänyt rahoituksen sille, että kunnes uusi valmennusjärjestelmä 
sovitaan, niin maajoukkuetoimintaan kutsuttaville valmentajille maksetaan päivärahat. 
 
Päätös: Keskusteltiin siitä, keitä valmentajia käytetään ensisijaisesti vuoden 2022 
maajoukkuetapahtumissa. A-junioreissa Janne Mattila, Petri Palomäki. Aikuisissa Askar 
Sarsenbayev, Marko Metz, Veli Koota. Lajipäällikkö selvittää, onko Joni Turunen halukas 
osallistumaan valmennukseen. 
 
Keskustelussa tuotiin esille myös urheilijanäkökulma. Mikäli turnauksissa on useampia valmentajia 
mukana, nyrkkeilijän toiveet esimerkiksi kulma-avustajan suhteen otetaan huomioon 
mahdollisuuksien mukaan. 
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GeeBee-turnauksen yhteyteen on suunnitteilla IBA-tähtikoulutus, josta saamme toivon mukaan 
lisää tähtivalmentajia, joita voimme käyttää kalenteriturnauksissa. IBA:n tähtikoulutuksesta on 
tulossa lisätietoa lähiaikoina. 
 
7. MAAJOUKKUETOIMINNAN AJANKOHTAISET ASIAT 
 
Katsotaan, ketkä on kutsuttu tai kutsutaan tuleviin lähiajan tapahtumiin ja keskustellaan näistä. 
 
Päätös: Päätettiin, että kansainvälisille leireille ja kilpailuihin järjestetään matkoja ja niihin saa 
osallistua, mutta urheilijoita ei velvoiteta niihin, eli he saavat valmistautua arvikilpailuihin myös 
kotimaassa, jos vallitsevan koronatilanteen vuoksi haluavat näin tehdä.  
 
Selvitettiin, ketkä on kutsuttu ja ketkä ovat lähdössä Strandja-turnaukseen Bulgariaan. Käytiin läpi 
turnauksen muuttunut aikataulu. 
 
Valittiin U-22 EM-kilpailujen valmentajiksi Askar Sarsenbayev ja Marko Metz.  
 
Lajipäällikkö tekee esityksen PM-joukkueesta ja valmennusvaliokunta keskustelee ehdotuksista ja 
tekee päätökset joukkueen kokoonpanosta. 
 
8. URHEILIJAPALAVERIT 
 
Toimintaohjesäännön mukaan VVK:n tehtäviin kuuluvat säännölliset urheilijapalaverit liiton 
tukiurheilijoiden kanssa. 
 
Päätös: Forsström ja Lausti suunnittelevat tukiurheilijapalaverien toteutusmallin. 
 
9. VVK-TIEDOTTEET 
 
Valmennusvaliokunnan tulisi tiedottaa seuroja toiminnastaan. 
 
Päätös 
: Forsström ja Lausti toteuttavat tiedotteet.  
 
10. SEURAAVA KOKOUS 
 
Päätös: Sovitaan seuraavan VVK-kokouksen ajankohdaksi GeeBee-turnaus. Tarkempi aika ja 
paikka sovitaan myöhemmin. Sovittiin, että valmennusvaliokunta pitää yhteyttä Whatsappin kautta 
ja siellä päätetään myös mahdollisista Teams-palavereista tarvittaessa. 
 
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Päätetään kokous klo 22.34. 

 


