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Mielenkiintoinen vuosi takana - ja vielä mielenkiintoisempi edessä!
Liiton kevätliittokokouksessa tarkoitetut jäsenseurojen esitykset,
myös henkilövalintoja koskevat,
on lähetettävä liittojohtokunnalle
31.1. mennessä.
Pistä seurantaan
SM-kisojen somekanavat Facessa ja
Instassa.

Arvokisamenestystä kertyi kiitettävästi, Mira Potkosen kolme arvokisamitalia, joista
kaksi kultaisia sekä Eveliina Taimin U18 EM-pronssi. Liiton henkilöstössä tapahtui suuria muutoksia, nyt Joni Turunen, Noora Kokkonen ja alkuvuodesta Pekka Mäki ovat
mukana tukemassa suomalaista nyrkkeilyä. Lisäksi SM-kisoissa testailtiin uutta kisajärjestelmäkonseptia. Finaalien saama näkyvyys Ylellä palkittiin viime vuoden nyrkkeilytekona.
Menestyksen ja kehittymisen varmistamiseksi liittojohtokunta työsti esityksen lajin
uudeksi strategiaksi. Marraskuussa liittokokous hyväksyi visiomme ” Menestyvä olympialaji - Vastuullinen ja johtava kamppailulaji Suomessa”.
Visiomme toteuttamiseksi strategiamme keskittyy kolmeen osa-alueeseen:
•
osaavat ja laadukkaat seurat
•
menestyvä huippu-urheilu s
•
johtaminen ja toimintatavat.
Strategia tulee ohjaamaan liiton toimintaa kohti vuoden 2024 Pariisin olympialaisia.

@nyrkkeilynsmkilpailut

Kuluvaa vuotta värittävät tietenkin Tokion olympialaiset, joihin Euroopan karsinnat
ovat maaliskuussa Lontoossa ja maailman karsinnat toukokuussa Pariisissa. Karsintamalli on raaka, mutta tasapuolinen kaikille. Uskon vahvasti, että Tokioon tiensä taistelee useampi kuin yksi nyrkkeilijä ja tälläkin kertaa tuliaisina saadaan nyrkkeilyn olympiamitali.

ma, ti ja to
klo 12.00 - 15.30

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti, ja meidän on pysyttävä muutoksessa mukana. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia,
joita myös meidän, niin liiton kuin seurojenkin, on pystyttävä
hyödyntämään. Suomisport-palvelualusta kehittyy jatkuvasti,
Seurapalvelun ensimmäinen kokonaisuus on nyt julki pilottiseuroille. Palvelun laajempi julkaisu tulee keväällä 2020.
Seurapalveluista voit lukea lisää tästä linkistä.

ke
klo 14.00 - 18.00

Hyvää ja menestyksekästä vuotta 2020!

Nyrkkeilyliiton
puhelinpalveluajat

Vuoden 2020 lisenssit ja vakuutukset ovat
nyt myynnissä tutussa
paikassa www.suomisport.fi

Marko Laine, toiminnanjohtaja

Suomen Valmentajien johtamaa Valmentaa kuin nainen -hanke jatkaa menestystarinaansa. Nyt mukaan liittyvät kamppailulajit. Hankkeen päätavoite
on lisätä hankelajien naisvalmentajien kokonaismäärää ja erityisesti huippuvalmentajien määrää sekä tukea ja luoda tukiverkostoa jo toiminnassa mukana oleville naisvalmentajille. Päätavoitteeseen pyritään kahden näkökulman kautta:
1. Inspiroidaan entisiä tai urheilijan polun loppuvaiheessa olevia naisurheilijoita valmentajiksi.
2. Kannustetaan toiminnassa jo mukana olevia naisia laajentamaan osaamistaan ja tarttumaan uusiin haasteisiin; harrasteryhmiä ohjaavia naisia lisää valmentajiksi sekä nykyisiä kilpaurheilijoiden naisvalmentajia lisää huippuvalmentajiksi.
Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

OLYMPIAKOMITEAN TYÖKALUVINKKI:

Vuoden vaihtuessa urheiluseurojen johtokunniassa / hallituksissa tapahtuu jonkun verran
muutoksia. Varmistaaksenne, että uudet luottamushenkilöt ymmärtävät yhdistystoiminnan
periaatteet, suosittelemme, että jäsenet katsovat läpi Hyvä hallinto – verkkokoulutuksen. Koulutus
on maksuton ja kestää n. 15 min.
Linkki koulutukseen

Puhtaasti paras -verkkokoulutuksessa urheilijat ja heidän tukihenkilönsä oppivat sekä varmistavat ajantasaisen tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin. Nyrkkeilyliitto edellyttää koulutuksen suorittamista tukiurheilijoiltaan, henkilöstöltään sekä johtokunnan jäseniltä. Lisäksi liitto suosittelee kaikille
lajin harrastajille koulutuksen suorittamista!

Puhtaasti paras -verkkokoulutus sisältää nyt myös uuden kertausosion, jonka avulla voi kerrata osaamista antidopingasioissa. Kertausosiossa käydään läpi koulutuksen eri osa-alueita. Mikäli osiota ei läpäise ensimmäisellä kerralla, saa suosituksen, mitä osioita kannattaa kerrata ennen osion suorittamista uudelleen. Kertausosion suorittamisesta tulee merkintä
diplomiin.
Verkkokoulutus suositellaan tehtäväksi vähintään kahden vuoden välein.
Kertausosion avulla voi kerrata antidopingasioita säännöllisesti tällä välin. Uuden antidopingsäännöstön tullessa voimaan
2021 kaikkien tulee tehdä uusi päivitetty koulutus kokonaisuudessaan

SUEK:n Puhtaasti paras –verkkokoulutukseen ja kertausosioon pääset tästä LINKISTÄ.
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OUTI AARRESOLA - TUTKIMUKSIA URHEILUSEURAN JOHTAMISEN KYSYMYKSISTÄ

”Seuratoiminnan johtamisesta puhutaan nykyään entistä enemmän. Miksi? Eikö ennen seuroja
muka johdettu? Varmasti johdettiin: suunniteltiin, tehtiin päätöksiä ja ryhdyttiin toimeen. Luotiin valmennusohjelmia, kilpailuja ja tapahtumia, rakennettiin liikuntatiloja ja vaikutettiin. Seuran johtaminen on ollut myös arvostettu tehtävä, ja puheenjohtajina on toiminut usein vaikutusvaltaisia henkilöitä. Urheiluseuroilla on aina ollut myös tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä ei
vain väestön liikuttamisessa vaan esimerkiksi nuorisokasvatustyössä.
Mikä sitten on muuttunut? Miksi johtamisen kysymykset nähdään nykyään tärkeänä?
Seurojen kannalta muutokset ovat tarkoittaneet johtamisen monimutkaistumista. Toimiakseen
palvelutuottajana urheiluseuralla on oltava osaamista tietysti yhdistystoiminnasta mutta myös
esimerkiksi verotukseen liittyvistä seikoista. Seuroilla voi olla myös kaupallisia kumppaneita –
esimerkiksi sponsoreita, varustetoimittajia, tapahtumantuottajia –, jotka edellyttävät omanlaisiaan toimintatapoja ja sopimusosaamista. Seuran oma toiminta taas on saattanut kasvaa niin,
että toiminnan organisointi vaatii jo omaa osaamistaan ja päätoimisia työntekijöitä. Työntekijöiden palkkaaminen taas johtaa esimerkiksi työlainsäädännön tuntemisen välttämättömyyteen
seurassa.
Tämä kooste tehtiin seuratoiminnan tietoperustaisen kehittämisen tueksi. Koosteessa referoitiin 22 urheiluseurojen johtamista käsittelevää tutkimusta. Lisäksi avattiin johtamisen käsitteitä
monien muiden tutkimusten ja kirjoitusten avulla. ”
Tutustu tutkimukseen Liiton sivuilta.
[lähde: Tutkimuksia urheiluseuran johtamisen kysymyksistä, Aarresola, johdanto, KiHu, 2020]

Pekka Mäki aloitti Nyrkkeilyliiton lajipäällikkönä tammikuun alussa. Tehtävän vastuualueeseen kuuluvat niin kilpaurheilun kuin seuratoiminnan työn tukeminen.
- Kilpaurheilijoidemme kohdalla se tarkoitta resurssien riittävyyden varmistamista, siis riittävästi henkilöitä, rahaa ja harjoitusmahdollisuuksia ammattimaiseen kilpatoimintaan, tarkentaa Pekka.
Jokainen kilpaurheilija on oman seuransa kasvatti, joten tehtäväkentän toinen puoli keskittyy luonnollisesti seuravalmennuksen tukemiseen. Tunnetusti Pekalla on pitkä ja tuloksellinen tausta ammattivalmennuksesta, josta saamaansa oppia hän haluaa jakaa eteenpäin.
- Tulen kiertämään ympäri Suomea ja tutustumaan seuravalmentajiin sekä heidän
työhönsä. Tehtävänäni on myös kuunnella ja samalla myös kerätä tietoa seuravalmennuksen ja -valmentajien työstä sekä niihin liittyvistä haasteista, Pekka kertoo.
Kolmas tärkeä osa-alue on sidosryhmäyhteistyö ja sen kehittäminen.
- Viranomaistapaamisia, uusien kumppanuustapojen kehittämistä niin kotimaassa
kuin ulkomailla. Verkostojen luomista suomalaisen nyrkkeilyn hyväksi. Näistä tehtävistä työni lajipäällikkönä tulee ensisijaisesti koostumaan.

Tietoperustan
vahvistaminen
on tärkeä osa
seuratoiminnan
elinvoimaisuuden
turvaamista ja
kehittämistä.

Voimailuseura

TVS ei ole vain Suomen suurin nyrkkeilyseura, se on maailman aina nyrkkeilyseura, joka on järjestänyt nyrkkeilyn maailmanmestaruuskisat. Vuoden 1993
MM-nyrkkeilyjen lisäksi seura on järjestänyt Tampereella 1981 ja 2000 EMnyrkkeilyt sekä 1984 nuorten EM-nyrkkeilyt. Kaikki Suomen arvokilpailut ovat
TVS:n järjestämiä.

Perustettu: 1931

Arvokisoja ja turnauksia, tapahtumia ja leirejä. Mistä TVS:n hyvä talkoohenki
oikein kumpuaa?

Tampereen

Puheenjohtaja: Aarno
”Arska” Laukkanen jo vuodesta 1994
Kotisali: Seuran harjoitukset pidetään Tampereen
kaupungin liikuntatiloissa
ja harjoittelupaikkoja on
useita. Junnutreenejä on:
Hervannan vapaaaikakeskus, Kaukajärven
vapaa-aikatalo ja Nääshalli.
Edustus treenaa Nääshallissa, Tampereen stadionilla
ja Sammon koululla. Kuntonyrkkeilytreenit ovat
kaikki Nääshallissa.
Päävalmentajat: Askar
Sarsenbayev
Kuntonyrkkeilyvastaava:
Jukka Vahter
Juniorivalmennus: Päävas-

tuu Askarilla, mutta eri
ryhmillä on omat valmentajansa.
Verkatehtaankatu 5 D 27
33100 Tampere
bctvs@boxing-tvs.fi

- Yhteishenki kumpuaa tekemisestä. Uskomme vahvasti siihen, että vastuunkanto
kiinnostaa monia ja tekeminen on mielekästä, kun voi myös itse vaikuttaa toimintaan. Pitää vaan muistaa kysyä ihmisiä mukaan rohkeasti. Totta kai menestyksessä on hienoa olla mukana, mutta TVS on ollut onnekas myös vaikeimpina aikoina,
sillä talkooväki on pysynyt kelkassa mukana. Meillä voi tulla toimintaan mukaan
yhdeksi päiväksi tai jäädä siihen kymmeniksi vuosiksi, kukin oman fiiliksen mukaan. Hienoa on aina nähdä myös paluun tekeviä aktiiveja. Paljon talkootoiminnassa on mukana myös perheitä, jolloin omaa tekemistä opetetaan jälkikasvulle
ja yhdessä onkin mukava harrastaa myös vapaaehtoistoimintaa. Viime vuosina
olemme saaneet mukaan henkilöitä myös muista seuroista ja se on aina toimintaa kehittävää. Jos meiltä kysytään, on meillä Suomen parhaat talkoolaiset!
Minkälaisia palkitsemismalleja tai kiitoskäytäntöjä teillä on?
- TVS on perinteinen seura, vaikka monessa
olemme olleetkin uranuurtajina. Perinteisiin
kuuluu vuoden päätteeksi järjestettävä Vuoden parhaat -tilaisuus, jossa palkitaan kirkkaimmin loistaneet urheilijat, toimitsijat ja
vapaaehtoiset. Ohjaus- ja valmennuspuolella seura vastaa koulutuksista ja tukee myös tuomarikoulutuksiin osallistujia. Isojen juhlavuosien yhteydessä aktiivit kutsutaan yhteiseen juhlaan, jossa vapaaehtoiset huomioidaan myös niin seuran, nyrkkeilyliiton kuin muiden tahojen ansiomerkeillä. Ensi vuonna seura täyttää 90 vuotta, joten tiedossa lienee isot pirskeet. Ydinporukoiden kanssa vietetään myös pikkujouluja, karonkkoja jne.
Kuinka paljon eri ryhmät toimivat yhdessä (siis kilpa-, junnu-, kunto):
- Kilpa- ja junnupuolella on jonkin verran yhteistoimintaa, juniorit voivat käydä
edustuksen treeneissä, jos haluavat lisätreeniä viikkoon. Kuntonyrkkeily on meillä erikseen vaikkakin Lady & Gentleman Boxing -tuntimme pidetään kyllä samoissa tiloissa edustusryhmän kanssa. Toisinaan edustusnyrkkeilijämme käyvät vetämässä vaikkapa alkuverran kuntopuolella ja joskus kilpapuolen valmentajat ovat
pitäneet tekniikkaopetusta halukkaille.
Kuntonyrkkeilijöitä ei paikalle tarvitse etsiskellä, miten on junnujen kanssa?
- Junnuja meillä on harrastustoiminnassa vuosittain mukana 100-150, joista kilpailijoita 15-20. Viimeiset pari vuotta olemme vetäneet viikoittain lajiesittelytunteja Tampereen kaupungin kouluryhmille ja toki tietysti aina muillekin kiinnostuneille järjestyy lajiesittelyt.
Saako tulla tutustumaan?
- Tietenkin!
Haastateltavana oli Anna Laukkanen

