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Harrastevaliokunnan kokous 1/2021 

Aika: 31.1.2021 klo:19.45 

Paikka: Teams-kokous 

Läsnä: Kai Kolho, Katja Kauremaa, Liisa Laine, Jukka Kortti  

Poissa: Tony Torvinen 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo:19.45 

2. Kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus 

Todettu kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi  

3. Harrastevaliokunnan toiminta 

Harrastevaliokunnasta jäi pois Satu Lampela, Anu Sillanmäki ja Jouni Sipola. Uutena jäsenenä tuli 

mukaan Jukka Kortti. Katja jatkaa puheenjohtajana ja Liisa sihteerinä. 

4. Vuoden 2021 koulutukset 

Kuntonyrkkeilyohjaajakoulutus helmikuussa, rajoitusten mukaan läsnä olevia voisi olla yhdeksän 

+ vetäjä, koronarajoitukset hankaloittavat pitämistä. Keskustelua, että helmikuun koulutus 

mahdollisesti siirretään. Katja on yhteydessä Markoon, että Jukka Kortti kävisi myös 

kouluttajaosuuden, jolloin maantieteellisesti olisi kouluttajat maan joka kolkassa. Maaliskuussa 

27.-28 päivä järjestetään koulutus Turussa. Katja ilmoittaa liittoon Nooralle helmikuun 

koulutuksen siirrosta.  

5. Nyrkkeilyliiton uusi koulutusjärjestelmä 

Vuoden 2021 alusta kursseista luovutaan ja jatkossa kuntonyrkkeilyn ohjaajakoulutus on osa 

suomalaista valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmää eli VOK -koulutusta. Kuntonyrkkeilyn 

1.tason koulutus on kokonaisuudessaan 50 h. Se koostuu yleisosasta ja lajiosasta. Yleisosat 

toteutetaan verkkokurssina yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa. Lajiosan järjestää 

Suomen Nyrkkeilyliitto ja se toteutetaan la-su koulutuksena (www.nyrkkeilyliitto/koulutus). 

 

Keskustelua, että harrastevaliokunnan jäsenet kävisivät yleisosan verkkokoulutuksen. Tämä 

senkin vuoksi, että kouluttajat ovat selvillä koulutuksen sisällöstä lajiosia kouluttaessa. Yleisosan 

valiokunnan jäsenet ovat käyneet aikanaan omia koulutuksia käytäessä, mutta kertaus on hyvä 

asia ja aina tulee myös uutta tietoa. Liiton toive on, että ilmoittautumiset viimeistään 5.2 

mennessä. Osa valiokunnan jäsenistä saa koulutuksen mahdollisesti oma seura kustantamana. 

Liitto luvannut valiokunnanjäsenille alennuksen koulutuksesta. 
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6. Muut asiat 

Lyhyesti esittelykierros harrastevaliokunnan jäsenten kesken. Keskustelua 

kuntonyrkkeilytreeneissä järjestettävästä sparrista, onko liitolla asiasta linjaa. 

 

 

Kokous päätetty klo: 20.35 

Seuraava kokous: Maaliskuussa, ennen Turussa järjestettävää koulutusta.   
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