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1. Aluetoiminta 

Taustaa 

Aluevalmennuksessa ollaan nyt päästy tilanteeseen, jossa meillä on jokaisella alueella nimetty 

valmennuksen koordinaattori ja ollaan käyty alustavat keskustelut aluevalmennuksen 

järjestämisestä.  Läntisen alueen koordinoinnista vastaa Jani Sorola NBC ja aluekeskuksena toimii 

Tampere, jossa harjoituksia on mahdollista järjestää TVS:n ja TTN:n vuoroilla Tampereella 

lauantaisin. Kaikilla muilla alueilla aluetoiminta on jo lähtenyt käyntiin. 

Hyvin järjestetty aluetoiminta on kansallisen valmennuksen kivijalka. Aluevalmennus yhdistää 

Suomen maantieteellisesti haastavaa seurayhteistyötä kaikilla valmennuksen osa-alueilla. Suomessa 

alueet on jaettu Eteläiseen, Pohjoiseen, Itäiseen ja Läntiseen alueeseen. Suurin näistä alueista on 

Pääkaupunkiseutu ja sen kehyskuntien toiminnan järjestäminen. Pk-seudulla on ylivoimaisesti eniten 

kilpailijoita, harrastajia, tapahtumia ja  seuroja, vaikka alue on kooltaan pienin. Pk- seudun alueilla 

suurin osa seuratoiminnasta on järjestetty yksityisillä saleilla. Vantaan kaupungissa harjoituspaikkana 

toimii piskuinen Tikkurilan Urheilutalon nyrkkeilysali, Helsingissä Ruskeasuon nyrkkeilysali. 

Toimintasuunnitelma 

Jokainen alue luo toimintasuunnitelman, joka lähtökohtaisesti noudattaa valmennus- ja 

kilpailusuunnitelmaa. Tavoitteena on, että aluekoordinaattori valitsee alueen valmentajatiimin 

aluesuunnitelman toteuttamiseen. Sparripäivän toteuttamisesta vastaa järjestävä seura ja sen 

valmentaja, aluekoordinaattori tiedottaa ja sopii seurojen kanssa, kuka milloinkin tapahtumia 

järjestää. 

 

2. Kansallinen nyrkkeilytoiminta 

Kansallisina näyttökilpailuina toimineet TUL:n nuorten turnaus ja aikuisten turnaus toteutettiin 

Lahdessa ja Tampereella. Kansainväliseksi muodostuneissa kilpailuissa saatiin tuntuma kansallisen 

kärjen edesottamuksista. Kilpailujen jälkeen tehtiin valinnat nuorten PM-joukkueeseen, sekä 

Pozniakas turnaukseen. Aikuisten TUL-turnauksen jälkeen puolestaan valittiin joukkueet PM-kisoihin 

sekä GeeBee turnaukseen. GeeBee turnausta edeltää leiri Pajulahdessa 3.-9.4.2023 aikuisille ja 7.-

9.4. nuorille. 

URHEA-valmennus käynnistyi Helmikuun lopussa valmennuspäällikön vetämänä, Tampereella toimii 

kamppailulajivalmennusryhmä Maarit Teurosen vetämänä Tampereen Urheiluakatemiassa. 

 

 

 

3. Kansainvälinen nyrkkeilytoiminta 

Pitkästä aikaa nähtiin suomalainen turnausvoittaja Pihla Kaivo-ojan pokattuaan kultaa Bocskai-

turnauksessa ulkomailla neljällä otteluvoitolla. Teresa Mäkinen saavutti yhden otteluvoiton ja Nikita 

Nystedt yhden otteluvoiton. Turnausta edelsi leiri Assisissa Italiassa. 
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Nuoret ottelivat kv. Turnauksessa Liettuassa. Danas Pozniakas turnauksessa Jimi Noioso saavutti 

pronssia yhdellä otteluvoitolla, välierässä hän kärsi hajaäänitappion puolalaiselle. Juho Taipale hävisi 

3-2 armenialaiselle, Johannes Suhonen 3-2 israelilaiselle ja Rinor Aliu 5-0 georgialaiselle. 

 

4. Valmentajakoulutus 

VOK-koulutukset ovat käynnistyneet Sanna Erdoganin ja Maarit Teurosen ohjauksessa. IBA:n 1-

tähden valmentajakoulutus järjestetään 6.-9.4. 2023 Pajulahdessa.  

 

 

Ervin Kade 

Valmennuspäällikkö 


