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Nyrkkeilyliiton Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin syysliittokokouksessa marraskuussa

FINBOX SAI KIITOSTA
FINBOX-jäsenjulkaisun uudistus vuoden 2021 alussa sai lukijoilta ja SNL:n jäseniltä hyvän
arvosanan sekä paljon positiivisa palautetta Liiton viestintäkyselyssä. Kyselyllä mitatataan
vuosittain jäsenistön tyytyväisyyttä Liiton viestintään.

Seuratoimintaan vahva panostus vuonna 2022
Seurat ovat liikunta- ja urheiluyhteisön sykkivä sydän. Seuroilla ja
Nyrkkeilyliitolla on tärkeä tehtävä
nyrkkeilyn tulevaisuuden varmistamisessa. Ilman seuroja paikallinen nyrkkeilykiinnostus kuihtuu,
ei synny uusia kansainvälisen tason potentiaalisia huippu-urheilijoita koulutettavaksi eivätkä kuntonyrkkeilystä kiinnostuneet saa
laadukasta ohjausta. Liiton tahtotilana on olla kehittyvän seuratoiminnan voimavara. Liitto tukee
seuroja kehittämistyössään mm.
webinaarein ja sparrauksin.

sääntöjen noudattamisen valvomisessa,
vaikutuskanavana ja päätösfoorumina nyrkkeilyn edistämiseksi.

Liiton sääntöjen mukaisesti toiminnan perustana ovat liikunnan
eettiset arvot ja urheilun reilun
pelin periaatteet. Toiminnassa
edistetään sukupuolten välistä
tasa-arvoa, vastuullisuus huomioidaan kaikessa toiminnassamme.

COVID-19 pandemian uhka varjostaa myös alkavaa toimintavuotta. Pandemian jatkuessa, liitto reagoi nopeasti muuttamalla
toimintaansa rajoitusten mukaisesti sekä ohjeistamalla jäsenseurojaan, kuten vuosina 2020 ja
2021.

Liitto palvelee olympiatyylin nyrkkeilyn etujen ja kansainvälisten

Tutustu toimintasuunnitelmaan kotisivuillamme.

Vastuullisuusohjelman viimeinen
kokonaisuus, ympäristöohjelma,
ohjaa toimintaamme kohti vihreämpää
huomista. Toiminta ja tulos tehdään yhteistyöllä Nyrkkeilyliiton
henkilökunnan, luottamushenkilöiden, seurojen ja valmentajien,
muiden kamppailulajien sekä eri
verkostojen kanssa yhdessä.

- Tietenkin tämä lämmittää
mieltä ja kannustaa jatkamaan
jäsenjulkaisun
kehittämistä
vastaamaan yhä paremmin jäsenistömme tarpeisiin.
Erityisen iloinen olen avoimissa vastauksissa esitettyihin
aihetoiveisiin. Esimerkiksi alueellisen toiminnan esittelyyn
sekä kuntonyrkkeilijöille suunnatun sisällön lisäämiseen,
toteaa julkaisun toimittaja ja
tuottaja Päivi Ahola. Hän on
työskennellyt Liiton tiedotustehtävissä
toimeksiannosta
vuodesta 2018 lähtien.
- Olen päässyt vierailemaan
FINBOXin kautta eri seuroissa
ja tutustumaan lajimme parissa työskenteleviin ihmisiin
aivan eri tavalla kuin kohdatessamme nopeasti kisapaikoilla.
Haluankin välittää kiitokset
kaikille erityisesti luottamuksesta, joita haastattelutilanteissa on saanut tuntea.
Tehdään FINBOXista yhdessä
vielä parempi!

PÄIVI AHOLA oto tiedottaja

Puhtaasti paras
- pitikö se uusia?
Turvaa kausi määräaikaisella
urheilijan vakuutuksella

Hyvän tekeminen
tulee sydämestä
haasteessa mukana:

SM-kisojen yhteydessä urheilijoilta ja avustajilta tarkastettiin
todistus uudistetun Puhtaasti
Paras -koulutuksen suorittamisesta. Moni kysyi, eikö vanha todistus kelpaa. Ei kelpaa. Suorita
kurssi uudelleen viimeistään nyt!
Puhtaasti paras - verkkokoulutuksen sisältö uudistui vuoden
2021 alussa vastaamaan Maailman
antidopingsäännöstöä.
Koulutus on helppo ja nopea

suorittaa mobiililaitteella. Koulutussisällön avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin
kaikki muutkin urheilun parissa
toimivat saavat tietoonsa ajantasaiset antidopingsäännöt.

FINBOX ILMESTYY 7-8 KERTAA VUODESSA.

Toimituskunta: Päivi Ahola, Marko
Laine, Aki Jänkä, Pekka Mäki
Taitto ja tekstit: Päivi Ahola
Kuvat: Päivi Ahola, iStockPhoto
Jakelu: lisenssinhaltijat ja Nyrkkeilyliiton jäsenseurat.
Seuraavassa numerossa esitellään mm.
Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry:n toimintaa.

Koulutussisällön uudistuksesta
on mainittu vuoden aikana FINBOXissa useampaankin kertaan,
mutta koska todistuksen tarkastamisesta ei ollut erillistä mainintaa SM-kisojen virallisessa
kilpailukutsussa, ei todistuksen
puuttumiseen puututtu. Pidättehän kuitenkin seuroissa huolen
siitä, että jokainen seuranne urheilija ja toimihenkilö suorittaa
koulutuksen viipymättä.

Linkki verkkokoulutukseen löytyy: www.suek.fi

N

yrkkeilyliitolla on Suomen
antidopingsäännöstön velvoittama oma antidopingohjelmansa. Sitä vaaditaan mm.
valtionapuhakemuksissa.
Ohjelmaa päivitetään ja arvioidaan
säännöllisesti.

Vanhempainilta tai seuratapaaminen
aiheesta
Verkkokoulutuksen voi suorittaa myös yhdessä. Varatkaa yhteinen aika ja kutsukaa paikalle
nyrkkeilijöiden ja valmentajien
lisäksi myös seuratyöntekijät ja
vanhemmat. Aiheesta on hyvä
keskustella yhdessä ja pohtia
esimerkiksi tilanteita, joissa lääkkeen tai lisäravinteen käyttö on
aiheuttanut kysymyksiä. Vaikeimmissa kysymyksissä kannattaa kääntyä Liiton toimiston
puoleen.
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ERVIN KADE - opena IBA:ssa

V

almentaja, kouluttaja ja
yrittäjä. Virossa syntyneellä
Ervin Kadella on monta virkaa
nyrkkeilyn saralla. Viime maaliskuussa Kade valittiin silloisen
AIBA:n eli Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton valmentajakomitean
puheenjohtajaksi. Uudistukset
näkyvät urheilijoiden arjessa
vähitellen.
Nyrkkeilyvalmentaja Ervin Kade
valittiin maaliskuun alussa Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton valmentajakomitean IBA:n eli silloisen AIBA Coaches Committeen
puheenjohtajaksi. Jo vuodesta
2013 lähtien AIBA:n valmentajakouluttajana
työskennellyt
Ervin on lajimme parissa arvostettu kouluttaja, joten vankka
kannatus kevään vaaleissa ei
ollut yllätys. Esityksen Ervinin
ehdokkuudesta teki Viron Nyrkkeilyliitto.
Ervinin rooli IBA:n tehtävässä ei
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ole aivan vähäinen. Johtamansa komitean tärkein tehtävä on
valmentajakoulutuksen tulevaisuuden visiointi unohtamatta urheilijoiden hyvinvointia ja oikeusturvaa. Tärkeää on myös ollut
oikeiden ihmisten sitouttaminen
ja saaminen komitean tehtäviin.
- Ensimmäisenä tehtävänäni oli
saada komiteaan oikeat ihmiset
ja järjestää toiminta sen sisällä.
Jäseninä on kokeneita valmentajia ja valmentajakouluttajia, miehiä ja naisia ympäri maailmaa.
Komitean ydinhenkilöt ovat komitean entinen puheenjohtaja
Adam Kusior sekä maajoukkuevalmentajat Santiago Nieva, Billy
Walsh, Eddie Bolger ja EUBC:n
valmentajakomission
varapuheenjohtaja Gabriele Martelli.
Olemme järjestäneet online-kokouksia 2-3 kuukauden välein.
Toisinaan on hieman haasteita
löytää kaikille sopivaa kellonaikaa: kun Japanissa on keskiyö, on

Kuva: Päivi Ahola

USA:ssa aikainen aamu. Miesten
MM-kisojen yhteydessä pidimme läsnäolokokouksen Serbiassa, kertoo Ervin.
Työtä ei tehdä vain oman komitean parissa vaan käytännössä
Ervin on tiiviissä yhteistyössä
kaikkien IBA:n perheeseen kuuluvien yhteisöjen kanssa. Yhteistyötä tehdään lajiliittojen,
komiteoiden, johtokunnan, valmentajien ja urheilijoiden lisäksi
myös IBA:n henkilökunnan kanssa.
- Olen viikoittain yhteydessä pääsihteeri Istvan Kovacsin kanssa
sekä järjestön eri osastoihin.
Presidentin kansliaan sekä muiden komiteoiden puheenjohtajiin. IBA:n toimintastrategian toteuttaminen edellyttää sujuvaa
yhteistyötä kaikkien IBA:n komiteoiden kanssa. Luomme siihen
suunnitelmat yhdessä, hän painottaa.

Päätöksienteon hitaus ja byrokratia ovat yllättäneet Ervinin,
mutta kuten hän toteaa annetuilla säännöillä on elettävä.
- Eniten on ehkä yllättänyt kuitenkin se, kuinka hyvän mielen saa
siitä, kun saa positiivisiä muutoksia aikaiseksi helpottaakseen
valmentajien ja urheilijan arkea,
huomattaa Ervin.

Sääntöuudistuksilla oikeusturvaa
Rion olympialaisten jälkeisten
kohumaininkien kuohut alkavat
vähitellen taantua, mutta eivät
unohdu urheilukansan muistista vielä pitkään aikaan. Suurten rakenteellisten muutosten,
avoimuuden lisäämisen sekä
tulevaisuuden tekniikan avulla
nyrkkeily pyrkii palauttamaan
uskottavuutensa muiden olympialajien joukossa. Ervin Kadelle
visio tulevaisuuden tuomaroinnista on selkeä.

- Sääntöuudistuksilla pyrimme
vaikuttamaan urheilijoiden hyvinvointiin, oikeusturvaan sekä
terveyden suojelemiseen,
tiivistää Ervin valmentajakomitean tehtävän.
- Keskeisimpiä keskustelunaiheita ovat olleet otteluvarusteet:
pääsuoja, käsisiteet sekä hanskat. Halusimme palauttaa pääsuojan miesten sarjassa suuren
silmäkulmavammamäärän takia,
mutta se tyssäsi lääkärikomitean
vastustukseen. Aikaansaannoksia ovat sarjamuutokset miehillä
ja junioreilla sekä hanskakoko
eri sarjoissa, Ervin kertoo.
- Uutena asiana tuodaan tapetille
kiihtyvyysanturit nyrkkeilyhanskassa, joilla saadaan statistiikkaa
ottelun kulusta. Tuomarointi on
nyrkkeilyssä se ikuisuuskysymys.

Ervin Kade oli palauttamassa ystävyyskaupunkiotteluiden perinnettä
Helsingin ja Tallinnan välille. Kuva: Päivi Ahola

Ainakin niin kauan kuin siitä
puuttuu statistiikkaa. Ottelun
lopputulos ei saa perustua oletukseen, siinä tarvitaan konkretiaa - selviä lukuja. Tämä on
urheilijan oikeusturvan kannalta
se olennaisin kysymys ja tulee
ratkaisemaan lajin kohtalon
Olympialaisissa. Eihän miekkailussakaan tuomari laske osumia. On vaan myönnettävä, että
ihmissilmä ei yksinkertaisesti
pysty rekisteröimään riittävän
tarkasti, on otettava teknologia apuun ja ratkaistava ottelut
sieltä saatavan datan avulla, painottaa Ervin.

Valmentajakoulutuksen tulevaisuus
IBA on panostanut merkittävästi visuaaliseen viestintään
sekä näkyvyyteen sosiaalisessa
mediassa.
Maailmanlaajuiset
kampanjat, kuten The Boxing
Day yhdistävät nyrkkeilyperheenjäseniä tuntemaan yhteistä
ylpeyttä omasta lajista. Uudistuksia on luvassa myös valmentajakoulutukseen – myös
kuntonyrkkeilyohjaajille!

- Tällä hetkellä mielestäni - Täl
Kademielestäni
palautti Helsinki-Tallinna
-ystävyysotteluperinteen
TälläErvin
hetkellä
komiteamme tärkein tehtävä on visioida valmentajakoulutuksien
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- Olen selvitellyt valmentajien
tarpeita
maailmanlaajuisesti.
Mielestäni ykkösasia on koulutustarjonnan
laajentaminen
sekä nykymetodien käyttöönotto koulutuksessa. Oppiminen ei
enää tapahdu luokassa istumalla ja kirjoja lukemalla. Toki nyrkkeilyvalmentajan työ on hyvin
käytännönläheistä ja pyrimme
tukemaan sekä lajiliittoja että
IBA:a tukemalla päivittäisvalmennuksen tason nostamiseen,
kertoo Ervin.

- Sanotaanko vaikka näin, että
suomalainen koulutus- sekä valmennusjärjestelmä on jo tullut
kauttani näkyviin pitkällä aikavälillä.

- Olemme jo järjestäneet onlinevalmennuksia Etelä-Amerikassa
sekä Afrikassa. Päätöstä vaille
on esitys, että 1-tason koulutus voidaan järjestää lajiliitolle
sopivalla tavalla - lähikoulutuksena, etäkoulutuksena tai niin
sanotulla hybridimallilla, jossa
lähi- ja etäjaksoja on mahdollista yhdistää. Minulla on Helsingin Vallilassa nyrkkeilysali,
josta lähetän online-treenejä
maailmalle. Rakenteilla on lisäksi eLearning-sivusto, joka tarjoaa
taso- ja täydennyskoulutuksia.

Luonnollisesti kaikkein vahvimmin uudistukset tulevat esille
koulutuspuolella, koska olen
ammatiltani opettaja ja suomalainen koulutusjärjestelmä on
tunnetusti maailman parhaimpiin kuuluva. Tulevaisuuden näkymissä on kuntonyrkkeilyvalmentajakoulutuksen toteuttaminen
IBA:ssa, kertoo Ervin hymyillen.

Aloitteestani valmentajakomission jäsenenä 2016 sallittiin
ammattinyrkkeilyvalmentajien
salliminen
amatöörivalmennuksessa sekä päinvastoin. Miesten ja naisten tasa-arvoisuus
nyrkkeilyssä (komiteassani on 4
naispuolista jäsentä).

Vaikka
Ervinin
ehdokkuus
tehtävään tuli Viron lajiliitolta,
on
suomalaisella
koulutusjärjestelmällä osansa Ervinin
menestyksen tiellä. Ervin kehuu
varauksetta
koulutusjärjestelmäämme yhdeksi maailman
parhaimmista.

“Emme olisi pystyneet näihin
saavutuksiin yksin. Meillä on
ollut työmme tukena alan
parhaat asiantuntijat, joilla
on paras tietämys urheilun
hallinnon kehittämisestä sekä
päätösten läpinäkyvyyden
lisäämisestä. Tämä on ollut
mahdollista pääyhteistyökumppanimme Gazpromin
avulla.”

Ervin Kade on ollut Viron maajoukkueen
päävalmentaja vuosina 2009 – 2016 sekä
Suomen päävalmentajana vuosina 2004
– 2008. Lisäksi hänet tunnetaan ammattinyrkkeilyn taustahenkilönä sekä valmentajana. Hän on yksi Paasitorni Boxing Night -illan järjestäjistä. Lisäksi hän
työskentelee Robert Heleniuksen valmennustiimin tukena.
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IBA:n ylimääräinen liittokokous käynnisti maailmanlaajuisessa nyrkkeilyperheessämme uuden aikakauden
nyrkkeilyssä vaihtamalla
liiton nimen ja lyhenteen
uuteen muotoon. Samalla
toimeenpantiin uudistuksia,
jotka koskevat liiton hallintoa.
Uudistusten taustalla on IBA:n
vahva tahto luottamuksen palauttamiseen sekä avoimuuden lisäämiseen. Prosessissa
on hyödynnetty sitoutumattoman ulkopuolisen neuvonantoryhmän konsultointia sekä
asiantuntemusta. Laaja-alaisia
muutoksia oli hyväksymässä
107 kansallista jäsenliittoa.
“Olen hyvin ylpeä tekemästämme uudistustyöstä ja siitä,
miten 75. juhlavuotenamme
olemme osoittaneet voivamme mukautumaan tulevaisuuden vaatimuksiin ja tekemään
sen edellyttämät muutokset
nopeastikin. On kulunut vain
vuosi siitä, kun sain kunnian
ryhtyä IBA:n presidentiksi.
Tiiviillä yhteistyöllä olemme
saattaneet käytäntöön monia
uudistuksia, joita aiemmin
on pidetty lajimme parissa
mahdottomina”, sanoi liiton
presidentti Umar Kremlev
juhlapuheessaan.

Suomalaisope IBA:ssa

Vantaalla asuva Ervin Kade työskentelee
Stadin Ammattiopiston liikunnan lehtorina. Koulutukseltaan Kade on liikuntatieteen maisteri Tarton yliopiston liikuntatieteiden tiedekunnasta.

Kansainvälinen nyrkkeilyliitto
AIBA on nyt IBA eli
International Boxing
Association.

**
Ota seurantaan IBAn IG sekä
YouTube-kanava. Ehdottoman
hyvää sisältöä nyrkkeilystä.
Kuva: Päivi Ahola

Meneekö T U N T E I S I I N ?
Pistareita ja pohdintoja: Marjut Lausti, NBC

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta
yläkoulussa, jossa yhtenä oppiaineena on laji nimeltä tunne- ja
vuorovaikutustaidot. Luokanvalvoja
opettaa omalle valvontaluokalleen
tunnin viikossa kuuntelemista, vuorottelua ja sitä, että oppilas huomioisi toiminnassaan omat ja muiden
tunteet. Tavoitteena on luoda
luottamuksellinen ilmapiiri, jossa
oppilaat uskaltavat tuoda esille
ajatuksensa ja tunteensa. Tärkeätä
on oppia toimimaan yhdessä.
Seitsemännen luokan alussa tunneja vuorovaikutustaitojen oppitunnit
ovat lähinnä ryhmäytymistä,
pelaamista ja leikkimistä. Pikkuhiljaa edetään kohti tunteiden
tunnistamista ja keskustelemisen
taitoja. Ajatus on, että tunne- ja
vuorovaikutustaidot harjaantuvat
sellaisiksi, että niistä on hyötyä
oppilaalle arjessa.
Oma valvontaluokkani on yläkoulun alkutaipaleella. Oppilaani
eivät ole eteviä keskustelijoita,
mutta he ovat liikunnallisesti aktiivisia ja innokkaita leikkimään. Vaikka
en ole kertonut oppilaille nyrkkeilystä paljonkaan, he ovat siitä
innoissaan. Aiempien vuosiluokkien
oppilailta on jopa kantautunut
mussukoille huhu, jonka mukaan
”ysiluokalla pääsee kehään Laustin
kanssa”.
Oppilaat keksivät, että minun
pitäisi opettaa heitä lyömään. Olen
opettanut teinejä tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunneilla kunnioittamaan ja kuuntelemaan muita, ja
he haluavat oppia lyömään toista
ihmistä! Oppilaiden käsitykset nyrkkeilystä ovat enimmäkseen samat
kuin muillakin ihmisillä, jotka eivät
lajia tunne. Nyrkkeilyssä satutetaan
toista. Nyrkkeilijä haluaa hakata
muita. Nyrkkeilijä on kova tyrmääjä
ja puolustaa nyrkein itseään.
En siedä sitä, jos nyrkkeilijän kuvitellaan olevan aina valmis ja halukas tappelemaan. Vitsailu siitä, että
pidän kurin oppilaille uhkailemalla
heitä turpasaunalla, on minusta
loukkaavaa.

Nyrkkeilyssä pitää osata kuunnella
ja vuorotella. Täytyy osata toimia
toisten kanssa ja huomioida toisen
tunteet ja ajatukset. Pitää olla
turvallinen olo luottamuksellisessa
ilmapiirissä. Pitää uskaltaa harjoitella, epäonnistua ja yrittää uudelleen. ”Arvatkaa, miltä tuntuu, kun
treenaan noin 15 tuntia viikossa”,
mouhosin, ”ja sitten sanotaan, että
nyrkkeilyssä yritetään vain satuttaa
toista?” Takapulpettiin asti näkyi,
että opella meni tunteisiin.
”Varmaan aika paskalta tuntuu.”
Niin tuntuu. Mutta oppilaani eivät
päästäneet irti ajatuksesta, että
jonain päivänä opetan heille nyrkkeilyä. Epäröin - ja lopulta luovutin.
Ilmoitin oppilaille, että marraskuussa tunne- ja vuorovaikutustaitojen
tunnilla nyrkkeillään. Lähetin heille
Wilma-viestin, jossa kerroin, että
perjantaina pitää ottaa sisäliikuntatossut mukaan ja laittaa päälle
liikuntaan sopivat vaatteet. Pakkasin kassillisen hanskoja mukaan,
vaihdoin opehuoneen vessassa
mekon huppariin, vaihdoin välituntivalvontavuoroni toiseen ja riensin
toiselle puolelle koulua opettamaan nyrkkeilyn avulla tunne- ja
vuorovaikutustaitoja.
Kenelläkään ei ollut mukana sisäliikuntatossuja. Tunnin alussa
oppilaat juoksivat pitkin salia
ennen kuin sain heidät kokeilemaan nyrkkeilyasentoa ja hakemaan lyönteihin voiman jaloista.

Sitten kaivettiin hanskat esiin
ja ruvettiin lyömään. Eihän siitä
seurannut kuin kohellusta. Toinen löi siellä, toinen täällä. Yksi
oppilas löi upparisarjoja pistareihini sukat lipsuen ja nauroi
tikahtuakseen. Luokan paha
poika piti pistareita luokan
rauhallisimmalle tytölle ja kannusti kokeilemaan uudelleen.
Yksi sanoi, että ei uskalla eikä
jaksa lyödä, mutta veti
pistareihin kovia ja teknisesti
onnistuneita sarjoja. Opetin
oikeata suoraa oppilaalle, jolle
pelkkä kouluun tuleminen on
vaikeiden kotiolojen tähden
joskus ison työn takana.
Mitä tästä opittiin?
Yksin ei voi nyrkkeillä. On haastavaa mutta hauskaa oppia
uusia taitoja, ja kannattaa
kokeilla, vaikka ensin ajattelisi, ettei tästä tule mitään. Kun
ilmapiiri on hyvä, voi yrittää,
vaikka jalat meinaavat lipsua alta
tai vaikka tuntuisi, ettei jaksa.
Kun keskittyy ja lyö, voi hetkeksi
unohtaa vaikeudet.
Ei tää nyt kauhean paskalta
tunnu.
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Legenda palaa Pyynikille.

41. kansainvälinen nyrkkeilyn

21.-23.1.2022
Tampere, Pyynikin palloiluhalli

tammerturnaus.com

1. ERÄ

Lipunmyynti: lippu.fi

VIP-paketit:
tammerturnaus@gmail.com
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3. ERÄ

Ylimääräinen Liittokokous 5.2.2022
Helsingissä

Sometrendit 2022 - ota haltuun
ainakin nämä:

Suomisportin webinaarit jatkuvat
tammikuussa 2022

Nyrkkeilyliiton syyskokous hyväksyi
20.11.2021 toimintasääntömuutoksen, jossa SNL sitoutuu liikunnan
ja urheilun yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia
eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten
kurinpitolautakunnan sääntöihin.

1. TikTok. Lyhyiden videosisältöjen
kanava tavoittaa varsinkin nuoret.
2. Sisällöt lyhenevät entisestään!
Fanit haluavat nähdä pikauusintoja
ja parhaita paloja eri kanavissa.
3. Vaikuttajien merkitys sisällöntuotannossa kasvaa. Siis nyrkkeilijät tuottamaan omalle seuralle
somesisältöä!
4. Panosta mainontaan! Mielummin laatu kuin mainosten määrä.
5. Verkkokauppa tulee someen.
Omien kotisivujen lisäksi kauppaan
klikkaamalla somekanavien kautta.

* Palveluesittely antaa kattavan
kuvan seurojen palveluista ja
niiden hyödyistä urheiluseuroille
* Toiminnan ja hallinnon webinaareissa tutustutaan osa-alueiden
työkaluihin käytännön tasolla
* Tähtiseura-verkkopalvelun käytön
tukiklinikalla annetaan täsmävinkkejä työkalun käyttöön sekä
auditointiin valmistautumiseen
* Tähtiseura-ohjelman yleisesittelyssä kerrotaan laatuohjelmasta ja sen hyödyistä

Toimintasääntöjen muutos vaati
muutoksia Kamppailulajiliittojen
yhteisiin kurinpitosääntöihin, jotka
esitetään liittokokouksen hyväksyttäväksi. Tarkemmat tiedot ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan
myöhemmin, viimeistään 2 viikkoa
ennen kokousta.
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Tutustu webinaarien tarkempiin sisältöihin Suomisportin kotisivuilta:
www.suomisport.fi

PARHAAT PAIKALLA - MYÖS YHTEISTYÖKUMPPANEINA.
KIITOS KAIKILLE TUESTANNE NYRKKEILYN SM-KISOILLE!

Kiitos myös talkooväelle
Kiitos hygieniatiimin pojat KNK:sta!
Kiitos lipunmyynnin Ladyt YTK, HeTa, LoNK, VN!
Kiitos hanskapisteen hoitajat YTK!
Kiitos toimiston emännät Susanna Lehtonen ja Hely Kulju!
Kiitos järjestyksenvalvonnan tiimi Matti Lanton johdolla!
Kiitos lipuntarkastajat!
Kiitos upeasta logosta Anu Sillanmäki
Kiitos kisojen IG-näkyvyydestä Tony Torvinen
Kiitos kisojen kuvaamisesta Ville Salminen
Kiitos viestintä- ja tuontantoassari Jenni Gröndahl
Kiitos tekniista Laten tekniikan Latelle
Kiitos MobileTV ja Yle
Kiitos painotuotteista MainosVasara ja Juxu Rahikainen
Kiitos selostajat Jani Rajalin, Miika Forsström ja Lotta
Loikkanen
Kiitos kommentaattorit Joni Turunen, Markku Rautio ja
Pekka Mäki

Kiitos tuomareille Rene Järvinen, Jani Rauma, Kari Åhman,
Pauli Jyrkkänen, Evgeny Vinokurov, Jari Murtomäki ja
Pekka Ruokola, Gigi Lenkkeri, Terhi Jutila, Markku Kiili,
Jouni Hartman, Harri Juutilainen, Matteus Pirinen,
Pirjo Tyni, Paavo Ollikainen ja Teemu Tietäväinen
Kiitos SM-kisojen virallinen valvoja Anna Laukkanen
Kiitos kilpailun jury Kyösti Lakso sekä Timo Rannikko
Kiitos sihteeri Minna Kiili
Kiitos kuuluttajamme Kenny Stålhammar
Kiitos pistekoneenkäyttäjä Juha-Matti Kulju
Kiitos lääketieteellinen jury Reijo Korpela ja Martti Huuhka
Kiitos kisojen järjestelytoimikunnalle,
puheenjohtaja Juha Rosmalle
Kiitos kumppanuusmyynnistä Hannu Huuhtanen
Kiitos kisapaikkajärjestelyiden supermiehelle Juha Kuljulle
Ja kiitos supertriolle, kolmelle muskettisoturille Päiville
(HTN), Akille (KNK) ja Kyöstille (VN) vuoden 2021 SM-kisojen organisoimisesta hienoksi urheilutapahtumaksi.

