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Harrastevaliokunnan kokous 4/2022 

Aika: 4.9.2022 klo:18.00 

Paikka: Etäkokous, (Zoom) 

Läsnä: Puheenjohtaja Jukka Kortti, Anu Sillanmäki, Elina Pynnönen ja sihteeri Liisa Laine 

Kokouspöytäkirja 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo:18.05 

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytty kokouksen työjärjestykseksi 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty 

4. Syksyn 2022 koulutukset  

Syksyn koulutuksista on peruuntunut kaksi kuntonyrkkeilyohjaajakoulutusta sekä yksi 

diplomiohjaajakoulutus. Kuntonyrkkeilyohjaaja koulutuksen verkko-osuus on alkanut ja siihen on 

11 osallistujaa.  Syksyn aikana on suunniteltu järjestettäväksi Vilperibox- koulutus Mikkelissä 

(8.10 Liisa Laine) ja kuntonyrkkeilyohjaajien Diplomikurssi Helsingissä (15-16.10.2022 Sanna 

Erdogan). Liiton on tarkoitus mainostaa molempia koulutuksia.  

5. Ensi kevään koulutus 

- Keskustelua kuntonyrkkeilyohjaaja koulutuksista, miten systeemiä voitaisiin kehittää vastaamaan 

paremmin. Pohdintaa koulutuksen muokkaamisesta seuroissa toteutettavaksi. Uusi ohjaaja 

seuraa kokeneempien toimintaa sovitun tuntimäärän, laatii suunnitelman harjoituksesta ja 

toteuttaa sen palauttaen materiaalia nähtäväksi harrastevaliokunnalle. Ohjaaja suorittaisi 

verkko-osuuden ja jossain vaiheessa diplomiohjaajakurssin. Liiton puolesta järjestettäisiin 

tulevaisuudessa kaksi isompaa lajiosuutta, yksi keväällä ja yksi syksyllä, jossa ohjaajat pääsevät 

oppimaan uutta ja verkostoitumaan seurojen kesken.  

- Päätetty laatia kysely seuroille koulutuksista tiedon keräämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. 

Jukka laatii 3–4 kysymystä valmiiksi ja on yhteydessä Nooraan asian tiimoilta. 

- Tarjotaan Turun Jyryn kuntonyrkkeilyohjaajille Diplomikurssia, joka järjestettäisiin heidän 

tiloissaan keväällä 2023. Kurssille olisi hyvä saada aikakin 10 osallistujaa. 

- Anu tarjoaa kuntonyrkkeilyohjaajien Diplomiohjaaja koulutusta Pohjois-Suomeen (Kajaani-

Kokkola-Raahe). 

 

6. Koulutuksista tiedottaminen  
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- Koulutukset löytyvät nyt Nyrkkeilyliiton sivustolta → Seuroille → Koulutukset 

https://www.nyrkkeilyliitto.com/seuroille/seurakoulutus/ 

Keskustelua liiton mainoksista ja niihin käytetyistä kuvista. Päätetty ehdottaa liitolle, että 

käytössä olisi 2–3 hyvälaatuista kuvaa kuva/materiaalipankissa, joita hyödynnettäisiin 

mainonnassa. Jukka on yhteydessä Noora Kokkoseen liitosta asian tiimoilta.  

7. Kouluttajakoulutuksesta diplomi 

Keskustelua, onko tarvetta liiton myöntämälle kouluttajatodistukselle. Todettu että ei ole 

tarvetta. Kouluttajista on nyt olemassa lista, jota voidaan päivittää. 

8. Seniorinyrkkeilyn edistäminen 

Haasteena aikataulu seuroissa, kun senioriryhmät ovat pääasiassa päivällä, ei ole ohjaajia. 

Pohdintaa, että liitolla voisi olla tarjolla tietopankki seuroille senioriliikunnasta, jos kiinnostusta ja 

mahdollisuutta seurassa olisi järjestää senioreille suunnattua kuntonyrkkeilyä. Päätetty, Elina 

selvittää Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Xamkin mahdollisuutta ottaa aihe 

geronomiopiskelijan lopputyön aiheeksi.  

9. Kuntonyrkkeilytapahtuma keväällä 2023 

Pohdintaa kustannuksista sekä mikä paikka olisi hyvä. Tapahtumassa olisi hyvä olla joku 

kuuluisampi nimi vetonaulana. Viikonlopun teemat voisivat olla esimerkiksi nyrkkeilyvalmennus, 

ravinto, palautuminen ja kehonhuolto. Kohderyhmä pitkään lajia harrastaneet sekä ohjaajat ja 

valmentajat. Aikataulu kevät 2023, viikko 11 tai 12, hiihtolomien jälkeen, ennen pääsiäistä. Anu 

kysyy viikonloppuna Amin Asikaisen mahdollisuutta osallistua. Jukka on yhteydessä Marko 

Laineeseen.  

10. Kouluttajille yhtenäiset paidat/hupparit? 

Ei koettu tarvetta, ohjaajat pitävät oman seuran vaatteita ja liiton edustus on vähäistä. Jukka 

ilmoittaa Nooralle.  

11. Ilmoitusasioita 

Puheenjohtaja kertoi Olympiapäivästä, joka järjestettiin 20.7.2022. Tapahtuma oli menestys ja 

esitteitä oli mennyt mukavasti. Puheenjohtaja laittaa HVK:N jäsenille esitteet postissa, osoitteet 

sähköpostilla puheenjohtajalle.   

12. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita. 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous 30.10 2022 klo:18  

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19.40 
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