
 

     SUOMEN NYRKKEILYLIITTO 

 

VALMENNUSVALIOKUNNAN KOKOUS 02/2022  

Aika: 13.4.2022 klo 18.00  

Paikka: Teams-kokous   

1. KOKOUKSEN AVAUS  

Kokous avattiin kello 18.02 ja se todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla Forsström,  Metz, 

Sarsenbayev, Korpinen, Lausti, Riikonen. Kokous on päätösvaltainen.   

Lisäksi hallituksen jäsenistä puheoikeudella on mukana Kyösti Lakso ja Aki Jänkä. 

2. PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Miika Forsström ja sihteeriksi Marjut Lausti. 

3. VALINTAKRITEERIEN MUUTTAMINEN  

Lajipäällikkö on esittänyt, että vuoden 2023 arvokilpailujen valintakriteerit olisivat kuusi 

(6) kansainvälistä ottelua, joista kolme (3) voittoa. Erikoismenettelyt pidettäisiin 

voimassa. Lajipäällikön esitys saa kannatusta. Ajatus on, että arvokilpailuihin haluavat 

urheilijat haluavat ja pystyvät ottelemaan kansainvälisissä turnauksissa riittävän 

määrän. 

Päätösesitys: Viedään esitys hallitukselle ja hallituksen päätöksen jälkeen tiedotetaan 

asiasta  nopeasti ja aktiivisesti.  

4. JOUKKUEVALINTOJEN TEKEMISMALLI  

Lajipäällikkö ja vastuuvalmentaja tekevät joukkuevalinnat. Valinnat esitetään 

valmennusvaliokunnalle VVK:n Whatsapp-ryhmässä. VVK:n jäseniltä pyydetään 

tarvittaessa kommentteja valintoihin ja heillä on mahdollisuus tuoda esille mahdolliset 

ongelmat tai epäkohdat joukkuevalintojen osalta. 

 



5. TILANNEKATSAUS  

Valmennusvaliokunnan budjetti tälle vuodelle 30 000 euroa. Tämän vuoden aikana 12 600 

euroa mennyt valmentajien kuluihin. Tämä summa poikkeaa lajipäällikön laskelmista, joten 

hän selvittää vielä asiaa menojen osalta. Puolen vuoden jälkeen olisi käytetty tämän 

laskelman mukaan 24 000 euroa. 

Kilpa- ja leirimatkojen yhteiset säännöt on dokumentoitu. Valmentajilta saadun palautteen 

mukaan sääntöjä vielä muokataan. Tapahtumaraportit puuttuvat vielä PM-kilpailuista ja 

Adriatic Pearl -turnauksesta. 

Tukiurheilijasopimuksia ei ole vielä lähetetty. 

 

6. VVK PUHEENJOHTAJUUS  

Lajipäällikkö on esittänyt, että Sami Korpinen nostetaan VVK-puheenjohtajaksi. 

Keskustellaan asiasta ja päätetään, tukeeko VVK esitystä. 

Valmennusvaliokunta ei ota kantaa asiaan. 

 

7. META-ASIAT 

Tiedottaminen joukkuevalinnoista myös tuomarivaliokunnalle hyvissä ajoin. 

Valmennusvaliokunta voi tehdä ehdotuksia siitä, kuka tuomari lähtee kilpailuihin, mutta 

tuomarivaliokunta tekee tuomarivalinnat. Olisi tärkeätä, että tuomarit ovat sellaisia, jotka 

ovat hyvin selvillä kilpailujen tuomarilinjasta ja voisivat pitää riittävästi yhteyttä 

vastuuvalmentajiin. 

Tiedot joukkuevalinnoista tulisi saada eteenpäin myös liiton sivuille vietäväksi (Päivi 

Ahola, Aki Jänkä, Noora Kokkonen). Esitetään, että lajipäällikkö tiedottaa sähköpostitse 

tiedotuksesta vastaavia henkilöitä joukkuevalinnoista. 

 

 

8. SEURAAVA KOKOUS  

Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei vielä sovittu. 

 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

Päätetään kokous klo 19.14. 



Varsinaisen kokouksen jälkeen keskusteltavat asiat:  

- Valmentajapalkkiot: keskustellaan siitä, onko valmennusvaliokunnan tehtävä ehdottaa 

valmentajapalkkioita. Ajatellaan, että vastuuvalmentajille haluttaisiin pitkistä 

kilpailumatkoista jonkinlainen korvaus. Rahaa kuitenkin pitäisi olla. Sovimme, että Miika 

muokkaa vanhan esityksensä pohjalta hallituksen kokoukseen uuden esityksen 

valmennuspalkkioista. Mahdollisuuksien mukaan vastuuvalmentajille maksetaan palkkiot 

myös takautuvasti. 

- Lausti on hoitanut eteenpäin tukiurheilija-asioita ja pitää myös tukiurheilijapalavereita 

 


