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1. 

Leirikuulumiset Loppiaisleiriltä 

• Leiri saatiin läpivietyä hyvin, ja valmentajayhteistyö oli sujuvaa. Palautetta antaneet 

osallistujat olivat tyytyväisiä valmentajien asiantuntemukseen sekä leirin 

ohjelmasisältöön, suurimmaksi osaksi myös leirin puitteisiin. Valmentajille leirin 

osallistujista jäi vaikutelma, että kasvamassa on taitava ja urheilullinen sukupolvi. 

Kehitysehdotuksia:  

• Tiedonkulku liiton kanssa olisi saatava toimivammaksi jatkossa sekä 

ilmoittautumisvaiheessa että leirin ollessa käynnissä 

• Palautteen anto leirin osallistujille otteluharjoitusten yhteydessä: Tulevilla leireillä 

päiväkohtaiseen ohjelmaan kirjataan lyhyt kehityskeskustelu leirin valmentajan kanssa. 

Seuravalmentajien kesken suositeltavaa käydä ns. technical meeting eli pelisääntöjen 

läpikäynti jo etukäteen. Nuorisovaliokunta valmistelee pelisäännöt ja käsittelee ne 

seuraavassa kokouksessa. 

 

2. 

SNL:n Hallituksen ajankohtaiset asiat 

Petri kertoi, että lajipäällikön valinta julkistetaan lähipäivinä. Valmennuskeskus-asiaa selvitellään 

työryhmänä, ja Olympiavalmentajien palkkausasia on vielä kesken. SNL:n uusi puheenjohtaja 

on aloittanut toimessaan, ja hallituksessa työskentely jatkuu hyvässä ilmapiirissä. 

Liiton lisenssimyynti on ollut aiempaa alhaisempaa pandemian vuoksi. 

 

 

3. 

Käytiin läpi alueelliset kuulumiset. Salit ovat Uudellamaalla pääosin kiinni, treenejä pidetään 

määrätyille kilpailijoille sovelletuissa olosuhteissa. Järvenpäässä treenejä myös striimataan ja 

ulkoharjoituksia pidetään. Varsinais-Suomessa junioreiden kausi alkoi, mutta uusia rajoituksia 

mahdollisesti tulossa 15.1. jälkeen. Päijät-Hämeen alueella Urheiluakatemia puoltaa 



orientoituneille urheilijoille lupia urheilemiseen kaupungin liikuntatoimelle. Pohjois-Suomessa 

toiminta on jatkunut tilanteen sallimissa rajoissa. Harrastajamäärien laskua on ollut nähtävissä, 

mutta toisaalta myös uusia kilpailijoita ja valmentajia on osallistunut toimintaan.  

 

 

4. 

Nuorten Tammerleiri on peruttu koronapandemiatilanteen vuoksi. 

 

 

5. 

Vuosikellon ajankohtaiset asiat 

• Tammikuu: Toimintakertomuksen teko (Jukka) 

• Yläkoululeirityksen valmistelut: pandemiatilanteen vuoksi ja syksyn 2021 kokemuksen 

perusteella keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää yksi leiri kevään aikana. Päätettiin 

jatkaa asian tarkastelua helmikuun kokouksessa, syksyn 2022 yläkoululeiritys 

tarkastellaan erikseen 

• A- ja B-junioreiden kesän kutsuleirin ajankohdan päättäminen ja tilavaraus: tarkastellaan 

asiaa helmikuun kokouksessa 

• Maaliskuu: B-junioreiden joukkueen esitys EM-kilpailuihin maaliskuun ensimmäisellä 

viikolla (B-jun. EM-kilpailut Italia Monza 2. - 11.7.2022) 

• C-junioreiden joukkueen esitys EM-kilpailuihin maaliskuun kolmannella viikolla  

• Keskustelua ulkomaisten turnausten ajankohdista: C- ja B-junioreiden arvokisoihin 

tavoittelevat urheilijat, myös A-juniorit voivat lähteä hakemaan kokemusta Unkarin 

Bornemissza-turnauksesta, joka pidetään 17.- 22.5.2022  
 

 

6. 

Taitonyrkkeilysäännöt. Tutustuttiin esitettyihin sääntöihin. NV kannattaa sääntöjen 

hyväksymistä. 

 

 

Liitteet: Ohjeistus salilla järjestettävistä kilpailuista sekä pisteenlaskulomake 
 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.13 

 

 

 


