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Harrastevaliokunnan kokous 1/2023 

Aika:19.2.2023  

Paikka: Etäkokous (Zoom) 

Läsnä: Pj. Jukka Kortti, sihteeri Liisa Laine, Anu Sillanmäki ja Maria Vuorio  

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jukka Kortti avasi kokouksen klo: 18.03. Kokouksen avaamisen jälkeen 

toivotettu tervetulleeksi valiokunnan uusi jäsen Maria Vuorio, jonka jälkeen pidettiin 

lyhyt esittelykierros. 

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytty kokouksen työjärjestykseksi 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty 

4. Kevään 2023 koulutukset  

- 7.3.–2.5.2023 Kuntonyrkkeilyn 1.tason ohjaajakoulutus, pelkkä verkko-osuus 30 

h/ilmoittautuneita 0 

- 25.–26.3.2023 Kuntonyrkkeily 1. tason ohjaajakoulutus, lajiosuus. Kouluttaja Anu 

Sillanmäki. Paikka: Kemi Boxing/ilmoittautuneita 1 

- 1.–2.4.2023 Diplomikurssi. Kouluttaja Sanna Erdogan. Paikka: Turun 

Jyry/ilmoittautuneita 1 

- 23.4.2023 Vilperi-Box ohjaajakoulutus. Kouluttaja Nina Petander. Paikka Turun 

Urheiluliitto, Nyrkkeily/ ilmoittautuneita 0 

- Keskustelua koulutusten mainostamisesta ja tiedottamisesta. Miten näkyvyyttä 

voisi lisätä ja kehittää, jotta tavoitettaisiin tehokkaammin. Esille nousi uudelleen 

ajatus koulutusinfon ohessa jaettavasta tulostettavasta mainoksesta. Puheenjohtaja 

on yhteydessä liiton sihteeriin asian tiimoilta.  

 

5. Seniorinyrkkeilyn edistäminen 

Liitolle tietopankki seuroille senioriliikunnasta. ”Seniorit seuraan koulutus” ja Lapin 

liikunta. Puheenjohtaja tuo esille kokemusta omassa seurassa, Helsingin Tarmossa, 

jossa yritetty käynnistää ryhmää senioriliikkujille, tähän mennessä ei ole saatu tar-

peeksi osallistujia. Anu kertoo, että hänen seuransa, Lapin Lukko järjestää tapahtu-

mapäivän, jossa tavoitteena saada osallistujia, jolloin voidaan esitellä, millaista har-

rastusmahdollisuutta on tarjolla. Lapin liikunnan järjestään koulutuksen pohjalta voi-

taisiin laatia nyrkkeilyliitolle seuroille jaettavaksi tietopaketti ikäihmisten liikunnan 
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järjestämisestä. Anu kertoi, että hän tulee saamaan vinkkiä myös mainonnan koh-

dentamisesta ikäihmisille. Tietopankin alustava aikataulu syksy 2023.  

 

6. Kuntonyrkkeilytapahtuma 20-21.5.2023 

- Tapahtumaan mahtuu mukaan n 40 hlöä. Kohderyhmä kuntonyrkkeilyohjaajat ja 

pitkään harrastajat kuntoilijat  

- Käydään yhdessä läpi alustava ohjelmarunko kevään tapahtumasta. 

Harrastevaliokunnan jäsenet vahvistavat osallistumisen kevään aikana. Sovittu, 

että pidetään lauantain ja sunnuntain treeniosiot pareina, jos kaikki pääsee 

paikalle. Lauantaina aloituksessa pääpaino tekniikassa, suunnitellaan molempien 

treenien sisältö etukäteen, jotta se palvelee osallistujia mahdollisimman hyvin.  

- Sovittu saunavuoro klo:17.30–19.30, iso rantasauna ja selvitetään, onko 

mahdollista sekasauna, uima-asu päällä.  

- Hyväksytään ohjelmarunko ja päätetään että lähdetään markkinoimaan 

tapahtumaa. Anu lupautuu tekemään mainoksen.  

 

7. Vuosikello  

Puheenjohtaja esittelee nyrkkeilyliiton vuosikelloa, johon on lisätty 

harrastevaliokuntaa koskevat asiat. Lisätään taulukkoon vielä päätökset ja 

suunnitelmat- osio.  

8. Muuta 

- Puheenjohtaja kertoo, että aktiiviuran lopettanut nyrkkeilijä, on tarjonnut 

osaamistaan liitolle ja hänen kustannuksensa on n 600 eur + alv. Pidetään tämä 

mielessä, kun suunnitellaan tulevia tapahtumia.  

 

Seuraavan kokouksen ajankohta 

su 7.5 klo:18  

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:19.30  
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