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Läsnä: Petri Kananen (pj), Nina Petander (siht.), Jukka Rahikainen, Jussi Riikonen, Matti Lantto 

 

 

 

1. Leiriasiat 

a.  26.2.2022 Järvenpäässä NAJ:n salilla pidetään C- ja D-junioreille tarkoitettu 

päiväleiri: ilmoittautuminen SuomiSportissa, infoa tulee Boxing.fi:hin. 

Valmentajina Jukka Rahikainen ja Petri Kananen. 

b. Yläkoululeiri keväällä 2022: Ajankohta tarkentuu myöhemmin, paikka Solvallan 

uo, jonka kanssa vuoden sopimus. Saneeraustyöt käynnissä opiston 

asuintiloissa, nyrkkeilysalin kehiä päivitetään. Taekwondoliitto lähdössä 

yhteistyöhön mukaan kuviolla omat lajitreenit, yhteiset oheistreenit. Nina on 

käytettävissä yläkoululeirien vetäjäksi. 

c. Keskustelua GeeBee-leiristä: Jussi ja NV kokoavat TOP 45 -listan, Timo 

Rannikko on ilmoittanut, että 25 otetaan leirille. 
d. A- ja B-junioreiden kesän kutsuleirin tilavaraus tehty viikolle 29 (18. - 22.7.) 

e. Jussi mainitsi touko-kesäkuun vaihteessa pidettävän tukiurheilijaleirin, jolle 

joitakin A-junioreita voisi osallistua tunnustellen ainakin osaksi leiriä. 

f. Keskustelua sparrikäytäntöjen ja pelisääntöjen sekä palautteenannon 

läpikäymisestä tulevilla leireillä. 

 

 

 

2. Alueelliset kuulumiset  

• Turku: Toiminta jatkuu lähes normaalisti, salilla henkilömäärärajoituksia edelleen ainakin 

15.2. asti 

• Lahti: laskusuhdannetta kisojen järjestämisessä, muuten toiminta ennallaan 

• Järvenpää: Sali aukesi helmikuun alkupuolella, alkeiskurssi ja leirivalmistelut käynnissä 

ja taitonyrkkeilykilpailuja suunnitellaan 



• Pohjoinen alue: Kink’sCupin järjestelyt käynnissä, kansainvälisiä kontakteja useisiin 

maihin otettu, kuvausjärjestelyihin panostetaan, Raahessa pidetään  kilpailut 26.2. 

 

 

3. Keskustelua B- ja C-junioreiden edustusjoukkueista 

• pyydetään mukaan prosessiin ilmoittautuneiden lista uudelleen Miika Forströmiltä 

• Maaliskuu: B-junioreiden joukkueen esitys EM-kilpailuihin maaliskuun ensimmäisellä 

viikolla: 
o Abdelsalam ElGendy 54kg, Leevi Salo 57kg, molemmilla vahvat näytöt, esiin 

nousi myös nimiä, joita kutsutaan leireille potentiaalisina kehittyjinä 

• C-junioreiden joukkueen esitys EM-kilpailuihin maaliskuun kolmannella viikolla: 

• mainittu nimet 45kg Veeti Vähätiitto ja 51kg Sebastian Autio, jotka ovat ilmoittautuneet 

prosessiin 

 

 

• Pohdintaa valintakriteereistä ja linjauksista, mm. mitkä turnaukset sopivat 

näyttöturnauksiksi arvokilpailuihin. Lajipäällikön linjauksia tulossa myöhempänä 

ajankohtana. Jussi mainitsi, että kotimaan turnauksissa ei ratkota arvokisapaikkoja, vaan 

kv-turnauksissa ja tunnetuissa kotimaisissa kv-turnauksissa, jotka ovat kv. 

kilpailukalenterissa. Pistetaulukon paluusta keskusteltiin, eli junioreiden osallistumisesta 

kv-turnauksiin, joista kerätään pisteitä arvokisaedustuksia varten. 

 

 

6. Muut asiat: 

• Matti herätti keskustelua NV:n varojenkeräysmahdollisuudesta 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.28 

 

 

 


