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Harrastevaliokunnan kokous 5/2022 

Aika: 6.11.2022 klo:18 

Paikka: Etäkokous (Zoom)  

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

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.07 

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytty kokouksen työjärjestykseksi 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty 

4. Syksyn 2022 koulutukset  

Käyty keskustellen läpi syksyn toteutuneet koulutukset. Harmittavaa, miten vähän kiinnostusta 

järjestettävät koulutukset ovat herättäneet. Kuntonyrkkeilyn 1. tason ohjaajakoulutukseen 

osallistunut ainoastaan 1 henkilö. Syksyn diplomiohjaajakoulutus peruttiin. Tampereen 

kuntonyrkkeilyohjaajakoulutukseen osallistui 12 henkilöä ja Mikkelin Vilperibox koulutukseen 6 

henkilöä.  

5. Koulutustarvekysely seuroille ja ensi kevään koulutus 

- Käyty vielä yhteisesti läpi koulutustarvekyselyn tulokset. Tulosten pohjalta keskustelua, jos 

jatkossa nyrkkeilyliitto tarjoaisi mahdollisuuden seuroille tilata koulutus omalle salille, eikä olisi 

painetta saada tiettyä osallistujamäärää kokoon. Seura maksaisi koulutuksen tilavuokrat jne. ja 

liitto maksaa kouluttajan kulut. Jukka on yhteydessä tästä liittoon.  

- Liiton toive on, että jatkossa koulutukset voisivat alkaa helmikuussa ja syyskuussa. 

 

- Alustavasti sovittu 2023 koulutuksista: 

Kevät:  

- Kuntonyrkkeilynohjaajakoulutus, Kemi tai Helsinki 

- Vilperibox koulutus Turku 

- Diplomiohjaajakurssi Turku  

Syksy:  

- Diplomiohjaajakoulutus, Rovaniemi  

6. Koulutuksista tiedottaminen  

Ehdotus kuva/materiaalipankista vastaanotettu liitossa; työn alla. 

7. Seniorinyrkkeilyn edistäminen 
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- Liitolla voisi olla tarjolla tietopankki seuroille senioriliikunnasta. Mahdollinen yhteistyö Xamkin 

kanssa. Elina kertoi esille tulleita kysymyksiä liittyen työn tilaukseen. Tehtävälle opinnäytetyölle 

tarvitaan tilaaja ja taho, jonka kanssa tehdään sopimus sekä ohjaaja. Elina ottaa yhteyttä 

Xamkiin. Jukka selvittää liiton taholta asiaa, josko liiton toiminnanjohtaja Laine olisi yhteydessä 

Xamkiin.  

- Anu tuo esille ajatusta, voisiko selvittää aluejärjestöjen hyödyntämisen mahdollisuutta. HVKn 

jäsenet voisivat kouluttautua ja viedä tietoa eteenpäin lajikoulutuksiin, mitä on tärkeää ottaa 

huomioon senioriryhmän liikunnassa.  

8. Kuntonyrkkeilytapahtuma keväällä 2023 

Sovittu. Paikka: Solvalla. Aika: 20-21.5.2023. Teemana: Kilpanyrkkeilyvalmennuksesta ideoita 

kuntonyrkkeilyyn. Sovittu, että kysytään Juho Haapojaa ja Satu Lehtosta. Jukka on kysynyt lisäksi 

omalta seuralta (HeTa) salilta valmentaja Juha Honkaa, joka on alustavasti lupautunut pitämään 

treenit. Keskusteltua, että koulutuksessa voisi olla osio liittyen palautumiseen (lepo, ravitsemus, 

uni). Voisiko olla mahdollisuus saada uniliitto yhteistyökumppaniksi. Keskustelua herättää 

koulutuksen hinta, voiko hintaa alentaa. Onko mahdollista osallistua koulutukseen, mutta ilman 

majoitusta. Jukka on yhteydessä liittoon. Pohdintaa myös kouluttautujien määrästä, aiempina 

vuosina järjestetyissä tapahtumissa ollut useita kymmeniä osallistujia. 

9. Ilmoitusasioita 

- Olympiakomitean tähtiseurapäivät 8-9.10.2022. Puheenjohtaja kertoi, että päivät olivat 

onnistuneet, hyvin järjestetty tapahtuma. Tähtiseurapäivillä oli käsitelty myös senioriliikuntaa.  

10. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous 18.12.2022 klo:18 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:19.30  
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