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Maaliskuussa koronapandemian vaikutukset alkoivat näkyä myös suomalaisessa nyrkkeilyssä.
Johtokunta seurasi tilannetta ja kokoontui aina tilanteen muuttuessa ja toimisto tiedotti jäsenseurojaan. GeeBee-turnaus saatiin oteltua suunnitelmien mukaan. Pian turnauksen jälkeen,
12.3. johtokunta päätti keskeyttää liiton kilpailu-, leiri- ja koulutustoiminnan 31.3. asti. Lontoon Olympiakarsintaturnaus Lontoossa keskeytettiin 16.3 ja vain neljä päivää tästä johtokunta suositteli seuroille ryhmäharjoitusten perumista ja perui kilpailu- ja koulutustapahtumat
toukokuun loppuun saakka. Niin SM-kilpailut kuin kevätliittokokouskin saivat väistyä koronan
vuoksi. Liitto julkaisi 27.5. kamppailulajien yhteiset ohjeistukset seuraharjoitteluun ja päätti
että kilpailutoiminta voidaan aloittaa 1.6. alkaen.
Johtokunta päätti teettää kyselyn jäsenseuroille, kuinka koronapandemia on vaikuttanut jäsenseuroihimme. Kyselyyn vastasi 39 seuraa, kooste vastauksista löytyy verkkosivuiltamme. Vastanneista seuroista 56 % ilmoitti harjoitustoiminnan jatkuneen valittujen ryhmien kanssa soveltaen, 41 % oli keskeyttänyt harjoitustoiminnan. Mikäli syyskausi pääsee käynnistymään normaalisti, kyselyn perusteella pandemian aiheuttamien taloudellisten tappioiden liiton jäsenseuroille voidaan arvioida olevan noin 830 00 euroa. Liiton kuluvan vuoden tuloksen ennustetaan koronasta huolimatta jäävän positiiviseksi. Korona vaikutti myös liiton toimiston tehtäviin. Merkittävä osa normaaleista tehtävistä poistui, tilalle tuli paljon uusia tehtäviä. Valtiovallan ja Olympiakomitean ohjeistusten seuraamista, omien ohjeistusten viestintää, liveharjoitusten julkaisua sekä paljon muuta.
Korona tuli ja kuritti lajiamme, pystyimme kuitenkin reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Vaikka lähitulevaisuudessa on vielä paljon epävarmuutta, uskon, että yhteistyössä pääsemme haastavan ajanjakson ylitse.

Marko Laine, toiminnanjohtaja

Liiton live-treenit vedettiin yhteensä 22 kertaa, osa lähetyksistä tehtiin Finbox-perheenjäsenien
luona. Lajipäällikön ideoima treenikierros sai hyvää palautetta sekä saleilta että treenaajilta. Järvenpään Nyrkkeilyakatemia oli yksi vierailukohteista.
”Pekka (Mäki) soitti ja kysyi, saako tulla kylään ja mikä ettei. Olimme jo vetäneet omia livetreenejä, ei vierailu vaatinut meiltä mitään erityisjärjestelyitä”, kertoo Jukka Rahikainen.
”Joni Turunen oli estynyt tulemaan paikalle, joten sain kunnian vetää treenit. Isoin homma oli
huijata mimmit eli Minna ja Riina sinne kameran eteen mukaan
mutta eipä siihenkään varttia kauempaa mennyt. Hyvin saatiin
harjoitukset mimmien kanssa vedettyä ja Pekalla oli itseasiassa
aika simppeli systeemi kuvaukseen, joten homma saatiin helposti
käyntiin ja ainakin meillä oli kivaa, toivottavasti myös yleisöllä.”
Mukavaa nuorelle seuralle saada hieman liiton kautta näkyvyyttä
ja Lajipäällikkö pääsi myös tutustumaan saliimme.

Nyrkkeilyliiton johtokunta on aiemmin päättänyt, että tukiurheilijoiden, johtokunnan jäsenten, toimihenkilöiden ja SM-kilpailuihin osallistuvien on suoritettava SUEK:n Puhtaasti paras -verkkokoulutus.
Kokouksessaan 9.6. johtokunta päätti, että myös valiokuntien jäsenien tulee suorittaa Puhtaasti paras -verkkokoulutus.
Liitto suosittelee kaikille lajin harrastajille kurssin suorittamista!
Kurssitodistus

Haasteketju pitenee. Rovaniemen Reipas on kurssin suoritettuaan
haastanut Kemin Innon johtokunnan suorittamaan verkkokoulutuksen! Jokohan Kemin
Into esiteltäisiin myös FINBOXissa?

Liiton tavoitteena on tukea nyrkkeilyn alueellista elinvoimaa myöntämällä taloudellista tukea seuroille, jotka järjestävät alueellisia tapahtumia. Syyskauden tapahtumiin tulee hakea tukea 15.8. mennessä.
Lue tarkemmin aluetoimintatuen myöntöperusteista ja hakuprosessista alla olevasta linkistä.

15.8.
mennessä

https://www.nyrkkeilyliitto.com/seurat/aluetoiminta/

Tiesithän, että Nyrkkeilyliiton johtokunnan kokouspöytäkirjat ovat luettavissa Liiton kotisivuilta. Haluamme tällä avoimuudella lisätä toimintamme läpinäkyvyyttä - päätökset ja käsitellyt asiat liitteineen ovat seurojen käytössä seurojen oman toiminnan tueksi. Pöytäkirjat löytyvät kahden viikon sisällä kokouksesta liiton verkkosivuilta.

31.8.
mennessä

Seurojen esitykset syyskuussa järjestettävään syysliittokokoukseen on lähetettävä liittoon 31.8. mennessä. Johtokunnan kokouksissa on etäosallistumismahdollisuus, joten kokouksissa ei ole välttämätöntä olla fyysisesti
paikalla. Tämä mahdollistaa johtokuntajäsenyyden myös kauempana
Helsingistä asuville!
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Helsingin kaupunki on valinnut Helsingin Tarmon Vuoden Urheiluseuraksi! Helsinki-päivän yhteydessä 12.6. palkittu seura liittyy vuodesta 2003 palkittujen stadilaisseurojen ansiokkaaseen listaan ensimmäisenä nyrkkeilyseurana.
Perusteluissa Tarmoa kuvailtiin muun muassa seuraavasti:
”Tarmon treenisali Sturenkadulla on läpileikkaus suomalaisesta nyrkkeilystä. Tiloissa harjoittelevat juniorit, kansallisen tason
nyrkkeilijät, maajoukkueurheilijat, kuntoilijat, harrastajat, ”jäähdyttelijät” ja ammattilaisnyrkkeilijät. Treenisali on stadilaisen
nyrkkeilyn sydän, joka pumppaa eloa ja ennen kaikkea iloa stadilaiselle nyrkkeilylle. Seura tarjoaa tukea ja mahdollisuuksia
urheilijapolun jokaisella askelmalla, unohtamatta uransa päättäviä urheilijoita. Tarmossa sykkii suuri seurasydän, jossa yksilöurheilija voi tuntea olevansa osa joukkuetta, heidän toinen toisilleen antama tuki ja kannustus ovat aidon lämminhenkistä.
Seuran urheilulliset saavutukset eivät ole vain laadukkaan valmennuksen ansiota – se on myös tarmolaisen seurahengen
ansiota.”
- Tarmolaisuus kiteytyy hienosti näihin lauseisiin. Olen liikuttunut, sanoo Tarmon puheenjohtaja Jani Rauma. Mies on syystäkin ylpeä.
- Valinta vuoden stadilaisseuraksi on todella merkittävä huomionosoitus varsinkin niille seuraihmisille, jotka ovat tehneet
Tarmossa vuosikymmeniä pyyteetöntä työtä lajin eteen. Valinta osoittaa, että seuramme ansiot vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten liikuttajana on huomioitu. Erityiskiitoksen kaikesta menestyksestä haluan osoittaa päävalmentajallemme Marko Metzille, joka on tehnyt pitkä päivätyön kilpailijoidemme eteen.
Tarmolainen seurahenki, sitoutuneisuus omaan seuraan näkyy Tarmon tavassa viedä asioita eteenpäin, unohtamatta juuria
ja pitkiä seuraperinteitä. Tarmon riveistä ei juurikaan toisiin seuroihin siirrytä.
- Kilpailijamme ovat sitoutuneita, meillä ei ole paljoakaan seuravaihtoja. Vanhat gubbet käyvät yhä salilla treenaamassa,
vanhat vitsit siirtyvät tarinoissa eteenpäin. Samalla he pitävät huolen, että kosketus seuran pitkään historiaan säilyy elävänä.
Kuntoilijat tietävät meille tullessaan harrastavansa nimenomaan urheiluseurassa. Seurajäsenyys on enemmän kuin salijäsenyys, Rauma muistuttaa. ”Toivotamme tervetulleiksi nimenomaan heitä, joilla sykkii seurasydän”.
Nyrkkeilyliitto palkitsi Tarmon ja kaksi muuta vuoden 2019 SM-kisajärjestäjäseuraa vuoden nyrkkeilyteosta. Sama ennakkoluuloton ote näkyy myös seuran hallinnossa. Töitä ja vastuuta on jaettu ja toimintatapoja modernisoitu. Naisnyrkkeilyseuraksi profiloitunut Tarmo hakee rohkeasti toimintamalleja yhteisöllisyydelleen.
- Erityisesti haluamme tarjota kiinnekohtia heille, joilla ei välttämättä ole liikoja eväitä elämään. Ettei turhaan riehuttais maailmalla, vaan meillä on paikka, jossa voi tuntea kuuluvansa porukkaan. Vaikka kyse on yksilölajista, haluamme toimia kuin
joukkue. Meille kaikki ovat tärkeitä, kenenkään ei pidä tuntea olevansa pelkkä jäsennumero seuran jäsenrekisterissä, Rauma painottaa ja toivoo fudiskentänlaidoilta tutun yhteisöllisyyden vahvistuvan myös nyrkkeilyn parissa. #Koronarajoitusten
aikana keskityimme pelkästään kilpaurheiluun. Kesäkuussa tarjoamme kuntoilijoillemme treenit korvauksetta, jotta kenenkään ei tarvitse tuntea olevansa ulkopuolinen. Me hoidimme rajoitusajan yhdessä”, muistuttaa Rauma.
Helsingin Tarmo viettää ensi vuonna 90-vuotisjuhlavuottaan. Edessä on
salin vaihto vuokrakulujen noustua liian korkeiksi.
- Olemme stadilainen seura, Pitkänsillan kupeesta. Uusi salimme tulee sijaitsemaan lähellä juuriamme. Samalla kun uusi sali on tietynlainen uusi
alku, haluamme nostaa paremmin esille myös historiaamme. Esimerkiksi
Elis Askin vanhat hanskat pääsevät kaikkien ihailtaviksi, Rauma kertoo.
Vuoden stadilaisseuralle on luvassa 5 000 euron stipendi. Rahalle on jo
ehditty miettiä käyttötarkoitus.
- Rahalla uusitaan välineitä ja pidetään huolta, että kynnys aloittaa nyrkkeily säilyy vähävaraisille nuorille matalana myös jatkossa.

