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Harrastevaliokunnan kokous 4/2020 

Aika: 28.11.2020 klo:9.55 

Paikka: Osa SM-kisoissa paikan päällä Rovaniemellä ja osa etänä paikalla 

Läsnä: Kai Kolho, Katja Kauremaa, Anu Sillanmäki, Liisa Laine, Jouni Sipola sekä Sanna Erdogan 

Poissa: Satu Lampela 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo:9.55 

 

2. Sanna Erdogan esittelee Vilperi-Box uudistuksen 

Marko Laine ollut yhteydessä Sannaan, jotta toiminta voisi olla näkyvämpi osa liiton toimintaa. 

Toiminta on muuttunut alkuperäisestä vuosien saatossa. Ajatus alkussa ollut monipuolista 

liikuntaa lapsille sekä leikkejä ja lomassa harjoitellaan nyrkkeilyn alkeita, jolloin lapset voivat 

kiinnittyä lajiin. Alustava suunnitelma on tulevaisuudessa se, että Vilperibox toiminnasta 

tehtäisiin lisenssin alaista toimintaa, samalla tavalla kuin Tähtiseuratoimintakin. Tuotaisiin 

näkyvämmäksi mitä toiminta on, mutta laatua tarkkailtaisiin. Vähintään yhden ohjaajan olisi 

käytävä koulutus ja sen lisäksi olisi auditointeja. Tärkeänä osana myös lasten osallisuus, jossa 

lapset saavat olla mukana valitsemassa toimintaa, jolla voidaan tukea myös yksilöllistä osaamista 

tason mukaan. Materiaalissa jatkossakin esimerkkitunteja, kuten on ollut aiemminkin. 

 

Tavoite: on profiilin nosto ja laatu. Joka vuosi olisi uusille ohjaajille kaksi ohjaajakoulutusta, 

vakiona esim. marraskuu ja toukokuu. Vilperibox ryhmissä olisi vähintään yksi koulutettu ohjaaja 

20 lasta kohden. Joka vuosi olisi elokuussa täydennyskoulutus, joko paikan päällä vai etänä missä 

käytäisiin asioita yhdessä läpi ja voi jakaa kokemuksia. Täydennyskoulutuksissa on tarkoituksena, 

että ohjaajat saisivat ideoita, ja samalla varmistetaan laadun ylläpysyminen Vilperibox 

toiminnassa. Lisäksi seuroille olisi kerran vuodessa saatavilla verkkoluento tai jaettava materiaali 

minkä mukaan päivitettäisiin osaamista.  

 

Vaatimus: Kun on Vilperibox seura, niin joka toinen vuosi osallistuu koulutukseen tai kouluttaa 

uuden ohjaajan. Audiotointi joka kolmannen vuoden välein, 2 vaihtoehtoa joko lasten 

harjoitukset videoidaan tai auditoija pyydetään seuraan (150 €) ja tässä tapauksessa ei ole 

pakollista osallistua täydennyskoulutukseen. Jos on jo tähtiseura niin silloin se vaan todennetaan.  
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Ehdotus: Toiminnankuvaus tuotaisiin seuroille näkyväksi, varmistetaan että seuroilla on 

materiaali, lisätään sos.mediassa näkyvyyttä käytetään logoa, liiton sivuille vielä erillinen sivu, 

jossa kerrotaan toiminnan periaatteet ja liiton facesivuille postauksia, näillä kirkastetaan 

toiminnan ideaa. Kun tämä on tehty, pidetään kouluttajakoulutus, jossa materiaali käydään läpi, 

mukana Sanna ja Kati Collander, tehdään koulutuskalenteria harrastevaliokunnan kanssa 

yhdessä. Jos tämä on ok, Vilperibox seurat auditoidaan vuoden 2021 aikana, paitsi jos on 

tähtiseura niin ei tarvitse.  

 

Keskustelua alustuksesta: Anu ja Katja: miten varmistetaan, että seurat toteuttavat Vilperiä eikä 

jotain oman nimistä toimintaa. Seuroissa erilaiset tilanteet myös taloudellisesti, joka saattaa 

asettaa seuroja eriarvoiseen asemaan. Keskustelua, että toiminnan kehittelyä voitaisiin jakaa 

useammalle vuodelle, esimerkiksi kolmelle- viidelle vuodelle.  

Seuraava kokous: Tammikuussa kokous diplomiohjaajakoulutuksen yhteydessä, osa livenä ja osa 

etänä paikalla.  

Ehdotus: Liiton jäsenseuroille kyselyä, missä seuroissa Vilperiboxia järjestetään ja missä seuroissa 

on kiinnostusta. Katja laittaa tästä ehdotusta liittoon Nooralle.  

 

3. Kuntonyrkkeilyohjaajakoulus 

Keskustelua kuntonyrkkeilyohjaaja koulutuksen pitämisestä. Sannaa on kysytty johonkin seuraan 

kouluttamaan, pohdintaa onko edelleen tarkoitus, että mennään tämän vuoden kouluttajilla 

myös tulevaisuudessa. Keskusteltua siitä, että Sanna on haluttu kouluttaja, mutta hyvä jos 

eritetään niin että hän jatkossakin hoitaa diplomiohjaaja koulutuksen. Sanna kertoi, että hän on 

sitä mieltä, että struktuurista pidetään kiinni, samaa mieltä ovat myös harrastevaliokunnan 

jäsenet. Keskustelua tulevasta koulutusuudistuksesta kuntonyrkkeilyohjaaja koulutukseen 

liittyen, Sanna kertoi, että: Perus- ja täydennyskoulutus tulee osaksi 1-tason koulutusta lajiosa 

sekä Vierumäen järjestämänä verkkokoulutus ns liikuttajaosa. Lisäksi perus- ja 

täydennyskoulutus ja siitä pääsisi jatkamaan 2- tason koulutukseen.  

4. EA- koulutustarjonta 

Koronatilanne on vaikeuttanut koulutusten suunnittelua ja järjestämistä, tähän palataan 

myöhemmin.  

5. Muut asiat 

Ei muita asioita 

 

Kokous päätetty klo: 10.45 

 

Seuraava kokous järjestetään Vilperibox asioissa tammikuun diplomiohjaajakoulutuksen aikaan.  
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