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                 Toimintasuunnitelma 2023    
 

     
1. MIKKELIN NYRKKEILIJÄT, MITÄ JA MIKSI 

 
Mikkelin Nyrkkeilijät Ry haluaa jatkossakin olla yksi maamme johtavista nyrkkeilyseuroista 
ja tarjota harrastajilleen laadukasta harrastustoimintaa nyrkkeilyn parissa. Tavoitteena on 
mahdollistaa liikunnan ilo ja riemu elämän mittaisella tiellä. Harrastusmaksut on tarkoitus 
pitää mahdollisimman maltillisina, jotta harrastus voisi olla mahdollisuus eri 
elämäntilanteissa oleville. Tulevalla kaudella kannustamme erityisesti opiskelijoita ja 
koululaisia mukaan toimintaan. Seuran ovet ovat avoinna kaikille, monimuotoisuus ja – 
kulttuurisuus on rikkaus. Kaikilla on oltava jatkossakin turvallista harrastaa seurassa.  
 
 

2. TOIMINTAKAUDEN 2023 HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET 
 
 

+ - 

VAHVUUDET HAASTEET 

- Yhtäjaksoista toimintaa vuodesta 1937 
- Toiminta monipuolista, eri ryhmiä 

kuutena päivänä viikossa  
- Kouluttautuneet ja sitoutuneet 

valmentajat 
- Sitoutuneet harrastajat  
- Omat tuomarit 
- Osallistuminen SNL ja KIM toimintaan 

- Uusien ryhmien kehittäminen ja 
toiminnan laajentaminen 

- Saada uusia innokkaita ottelijoita 
kilpailutoimintaan 

- Seuran hallinnollinen työ perustuu 
pienen joukon panokseen 

- kouluttautumisen aktivoiminen 
 

MAHDOLLISUUDET UHAT 

- Kasvattaa harrastajamäärää 
- Selkeyttää vastuualueita 

seuratoiminnassa, jolloin työmäärä 
jakautuu  

- Seuratoimijoiden, johtokunnan ja 
valmentajien kesken laaditaan 
työryhmät, jotka vievät kutakin osa-
aluetta eteenpäin 

- Aktiivisena toimineet valmentajat ja 
seuran vastuuhenkilöt väsyvät 

- ”Hiljainen” tieto ei tule jaettua, 
tekeminen liikaa yksittäisen henkilön 
harteilla 

- toimintaympäristön äkillinen muutos 
- kustannusten nousu 

 
 



 

 

3. SEURATOIMINNAN PAINOPISTEET 2023 
 

A: Tavoittaa opiskelijoita ja koululaisia sekä maahanmuuttajia mukaan harrastamaan. 
Seura tarjoaa kohdennetuille ryhmille harjoitusten kausimaksut alennetuin hinnoin.  
B: Kannustaa koko perhettä mukaan harrastuksen pariin tarjoamalla perheille 
mahdollisuus harrastukseen yhdessä lapsen kanssa ja löytää liikunnan yhteinen ilo. 
Lapselle ja aikuiselle tarjotaan Family-box ryhmän toimintaa.  
C: Kehittää ja selkeyttää seuratoimintaa johtokunnan ja valmentajien työpanoksissa. 
Tavoitteena on jakaa seurassa tehtävä työ eri vastuualueisiin ja ehkäistä toiminnassa 
mukana olevien väsyminen ja mahdollinen jääminen pois seuratoiminnasta   
D: Yhteisövastuullisuuden lisääminen seuratoiminnassa laatimalla mm. 
ympäristösuunnitelma, jonka laadinnassa hyödynnetään olympiakomitean tarjoamia 
aineistoa. Ympäristösuunnitelma liitetään osaksi toimintakäsikirjaa. 
E: Luodaan malli ja toimintaohjeet epäasiallisen kohtelun tai häirinnän tilanteiden 
käsittelyyn.  
F: Varmistetaan valmentajien ensiaputaitojen osaaminen 
G: Kannustetaan nuoria osallistumaan ottelutoimintaan sekä tuomaritoimintaan 
H: Kannustetaan valmentajia osallistumaan valmentajakoulutuksiin 
 

 
4. SEURAN HALLINNOLLINEN TOIMINTA 

 

Johtokunta  
- Tavoite on, että vuonna 2023 seuran johtokunnan kokoukset pidetään 

säännöllisesti kerran kuukaudessa, kuun ensimmäisenä torstaina. Johtokuntaan 
kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) jäsentä. 
Kunniapuheenjohtajilla on mahdollisuus osallistua johtokunnan kokouksiin. Kokous 
on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan 
lisäksi paikalla on kolme johtokunnan jäsentä. 

- Johtokunta hoitaa edunvalvontaa ja tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden 
kanssa, mm. Kamppailuinstituutti Mikkeli ry, Mikkelin kaupunki, ESLI, alueen muut 
seurat. 

- Johtokunta vastaa yhteistoiminnasta Suomen Nyrkkeilyliiton kanssa sekä kehittää 
yhteistyötä muiden nyrkkeilyseurojen kanssa. 

- Kehittää ja ylläpitää Tähtiseuratoimintaa 
- Huolehtii jäsenistölle osoitettujen kyselyiden teettämisestä. 
- Valvoo ja huolehtii, että seurassa ja koulutetut ohjaajat ja valmentajat. 
- Käsittelee poikkeamat ja epäasiallisen käytöksen tai häirinnän tilanteet 
 
Perustettavat toimikunnat 
- Johtokunnan toimintaa täydentävinä perustetaan erillisiä toimikuntia, esim. 

puheenjohtajisto, joiden tehtävänä on kehittää seuratoimintaa ja monipuolisia 
toimintoja käytännön tasolla. 
Kullakin toimikunnalla on vastuullaan oman toiminta-alueensa tehtävät mm. 
talouden-, varainhankinnan-, tiedottamisen-, markkinoinnin-, salivarustuksen-, 
Kamppailuinstituutin-, seuran kilpailu- sekä valmennustoiminnan- sekä 
varustehankintojen osalta.  
Toimikuntien työllä pyrimme jakamaan vastuuta ja varmistamaan että toimintamme 
on laadukasta ja tuottoisaa. Toimikuntatyöskentelyyn voidaan kutsua henkilöitä 
myös johtokunnan ja seuran ulkopuolelta.  
 
Seuran talous 
Puheenjohtajan johdolla taloustoimikunta valvoo ja hoitaa kaikkea yhdistyksen 
rahaliikennettä, huolehtii jäsen- ja harjoitusmaksujen perinnästä sekä maksujen 
seurannasta ja raportoi tilinhoidosta johtokunnalle kuukausittain  



 

 

- Valmistelee talousarvioehdotukset sekä valvoo talousarvion toteutumista 
- Laatii talousarvion yhteydessä vuosikokoukselle esityksen seuran 

matkustussäännön mukaisista matka- ja majoituskustannuksista. 

- Huolehtii tilikirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta sekä 
toiminnantarkastuksen suorittamisesta. Vastaa tilinpäätöksen esittelemisestä   
johtokunnalle ennen syysvuosikokousta sekä tekee vuosittain veroilmoituksen. 

- Toimikunnan tavoitteena on seurata ja ohjeistaa toiminnan toteutumista 
vuosikokouksen hyväksymän talousarvion puitteissa.  

- Vastaa yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitämisestä 
 

Matkustusääntö  
- Matkakorvauksena seura korvaa johtokunnan jäsenille, ohjaajille ja valmentajille sekä 

kilpailijoille ja tuomareille oman auton käytön korvauksena 0,25 €/km seuratyön tai seuran 
edustustehtävien hoidossa syntyvinä matkustuskustannuksina. 

- Kustannuskorvauksina seura korvaa yhteisille harjoitus-, kilpailu- ja koulutusmatkoille 
osallistuvien osallistumismaksut sekä majoituskustannukset. 
 

- Seura korvaa harkinnan perusteella yksittäisen kilpailijan harjoitus- tai kilpailumatkan-, 
yksittäisen tuomarin koulutus- tai kilpailumatkan-, ja nimettynä edustajana yksittäisen 
henkilön osalta MiNyn edustustehtävien hoitamisen yhteydessä syntyvät kustannukset.  

 
- Korvaushakemuksena kirjataan kustannukset tositteineen matkalaskulomakkeeseen.  
- Taloustoimikunta vastaa kaikista matkustusäännön mukaisista korvauksista. 

 
  

Kilpailu- ja valmennustoimikunta                                                                                                     
Päävalmentajan johdolla kilpailu- ja valmennustoimikunta koordinoi seuran valmennusta ja 
kilpailutoimintaa otteluryhmän sekä tuomariston osalta 

- Koordinoi otteluryhmän kehittymistä ja laatii ohjeellisen kilpailukalenterin  
- Vastaa kokonaiskuvasta omien kilpailujen järjestämisessä  
- Suunnittelee otteluryhmän leiritykset sekä huolehtii seuran valmentajien/ohjaajien sekä 

tuomariston kouluttautumisista sekä kehityssuunnitelmista 
 
 

5. HARRASTUSTOIMINTA 2023 
 
Vilperibox toiminta on saavuttanut vankan suosion, ja ryhmä on ollut täysi jo 
useamman kauden ajan. Vilperibox tarjoaa liikunnan riemua ja iloa ja antaa hyvän 
pohjan jatkaa nyrkkeilyn parissa iän karttuessa. (1 krt / vk /10 kk) 
 
Familybox-ryhmä tarjoaa liikunnan iloa ja yhdessäoloa perheessä vanhemmalle ja 
lapselle. Seurassa koemme, että tämän kaltaisen ryhmätoiminnan ylläpitäminen 
on myönteistä yhteiskunnallista vaikuttamista. (1krt /vk /10kk) 
 
Aikuisille harrastajille on jatkossakin tarjolla kuntonyrkkeilyn alkeisryhmä yhtenä 
päivänä viikossa kauden alkaessa, jonka jälkeen harrastusta on mahdollista jatkaa 
kokeneempien mukana kuntonyrkkeilyssä tai harrastenyrkkeilyssä. (1krt/vk /2kk) 
 
Kuntoilumielessä nyrkkeilyä on mahdollista harrastaa kuntonyrkkeilyn 
yleisryhmässä tiistaisin ja torstaisin (2krt/vk/10kk) tai harrastenyrkkeilyn 
ryhmässä keskiviikkoisin ja perjantaisin (2krt/vk/10kk) Molemmat ryhmät ovat 
vakiinnuttaneet toimintansa vuosien saatossa. Harjoitukset ovat vaihtelevia ja 
kokeneiden valmentajiensa ansiosta laadukkaita. 
 



 

 

Sunnuntaisin seuralla on kaikille harrastajille yhteinen ns. Ringside Club vuoro, 
jolloin harrastajilla on omatoimisesti mahdollisuus kuntoilla sekä kehittää 
osaamistaan Vuorolla on valvotusti mahdollisuus sparraukseen omien ottelijoiden 
kesken tai alueen muiden nyrkkeilyseurojen ottelijoiden kanssa. (1krt/vk/12kk) 
 
 
 

6. KILPAILUTOIMINTA 2023  
Ottelunyrkkeilyn ryhmään on liittynyt runsaasti uusia harrastajia kuluneen 
syyskauden aikana ja urheilijat ovat lajiin sitoutuneita. Seuran ensisijaisena 
tavoitteena on toimia kasvattajaseurana ja tarjota urheilijoille mahdollisuus  
kehittyä ja kilpailla nyrkkeilyssä kansallisella tasolla, sekä myötävaikuttaa  
urheilijan menestymiseen mahdollistamalla seuravaihdokset kansainväliselle tasolle 
siirtymiseksi (3krt/vk/10kk) 
Valmennusta työstetään valikoidusti kilpailuihin johtavana, ensisijaisena tavoitteena 
on saada aloittelijoista valmennettua kilpailuissa pärjääviä ottelijoita.  
Ottelukokemusta hankitaan kevään mittaan salikilpailuista. 
Mukana on myös kokeneita ottelijoita, joiden valmentautuminen on omatoimista ja 
nämä ottelijat pystyvät esiintymään kilpailuissa menestyksellisesti  
 
 

7. TUOMARITOIMINTA  
Seuraa kansainvälisillä tuomarioikeuksilla edustavat Paavo Ollikainen AIBA 2. 
Star, Jarkko Laine AIBA 2.Star. sekä Harri Juutilainen AIBA 2.Star.                               
Kansallisilla tuomarioikeuksilla seuraa edustavat kehä- ja arvostelutuomareina       
Olli Miettinen 1 lk, Vintte Viitanen 2lk ja Tomi Nousiainen 2 lk. 
Tuomarioikeuksien ylläpitäminen edellyttää aktiivista osallistumista 
kilpailutuomarointiin! 
  
Vuoden 2023 aikana tuomareillemme asetetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi 
osallistua yhdessä ottelijoidemme kanssa kotimaassa järjestettäviin kilpailuihin ja 
turnauksiin sekä aina itse järjestämiimme kilpailuihin. Matkakustannusten 
korvaaminen noudattaa seuran matkustussääntöä.  
Kilpailu- ja sääntötietoisuuden ohjeistusta kaivataan seuran oman 
kilpailukisaorganisaation tueksi sekä lisäksi tuomarointiin liittyvän tietouden 
jakamista seuran omissa harrastus- ja otteluryhmissä. 

 
8. KOULUTUSTOIMINTA 

Tavoitteenamme on ylläpitää ja saavuttaa SNL:n koulutusohjelmien mukaiset                
pätevyydet kaikille kunto- ja harrastenyrkkeilystä, lasten liikunnasta, 
juniorivalmennuksesta ja nyrkkeilyvalmennuksesta vastaaville valmentajille. 
Koulutuksiin osallistutaan     osaamistarpeiden pohjalta ja koulutuksiin 
osallistuminen kustannetaan täysimääräisesti seuran varoista. Koulutuksiin 
osallistuminen sovitaan ennen ilmoittautumista vähintään puheenjohtajan kanssa.  

      Uusia valmentajia ja seuratoimijoita rekrytoimme aktiivisesti. 
Koulutustoimintaa pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään omalla salilla.    
Mikkeliä markkinoidaan Nyrkkeilyliitolle koulutusten järjestämispaikkakuntana.  
 
 

9. JÄSENHANKINTA JA VIESTINTÄ 
- Opiskelijat ja koululaiset halutaan tiiviimmin mukaan toimintaan, tarjoamalla 

harrastamisen mahdollisuus alentamalla kausimaksua.  
- Viestintään perustetaan oma toimikunta, jossa voidaan kehittää ja selkeyttää seuran 

viestintää. Päätiedotuskanavana on edelleen Facebook. Seuralla on seuraajia 
ympäri Suomea sekä myös ulkomailla asti. 



 

 

- Lehtimainoksia julkaistaan tarpeen mukaan 
- Panostamme jatkuvasti ajan tasalla oleviin kotisivuihin, joiden kautta tiedotetaan 

seuran toiminnasta. Ilmoittautumiset tapahtuvat kotisivuilla olevan linkin kautta. 

- Seura laatii jatkossa keväällä ja syksyllä harrastajille jäsenkirjeen, jossa kerrotaan 
kauteen liittyvistä ajankohtaisista asioita. Jäsenkirje lähetetään ilmoittautuneille 
harrastajille sähköpostilla ja julkaistaan seura kotisivuilla.  
 
 

10. OMAT KILPAILUT 2023 SEKÄ TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT 
Tavoitteenamme on järjestää Topi Rytkösen muisto- tai salikilpailut sekä                
1–2 salikilpailut valmennuksellisten tarpeiden mukaan. 
Harrastajille järjestämme keväällä ja syksyllä yhteisen tapahtuman, jonka avulla 
harrastajia sitoutetaan seuran toimintaan ja tuetaan seuran yhteisöllisyyttä. 
Kevään jäsenkyselyn pohjalta suunnitellaan kesätreenejä alkukesään. 
 

11. YHTEISTYÖKUMPPANIT JA SIDOSRYHMÄT 
 
Seuramme keskeisiä tavoitteita on pitää talous hyvällä tasolla. Kiitos siitä kuuluu 
omalta osaltaan yhteistyökumppaneille sekä sidosryhmille.  
Kaupallisten yritysten taloudellinen tuki ja yhteistyö auttaa säilyttämään kunto- 
ja kilpanyrkkeilytoiminnan nykyisessä laajuudessaan. 
Tavoitteenamme on jatkaa hyvää yhteistyötä nykyisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Seuran toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää myös hakea uusia 
yhteistyökumppaneita liike-elämän eri toimialueilta.  

 

        

     

 
                          
 

   
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA YHTEENVETO 
 

Toimintamme laadukas taso on kovan seuratyön tulos. Laadun ylläpitäminen edellyttää 
jatkossakin, että pyrimme huolehtimaan erityisesti seura-aktiiviemme jaksamisesta 
sekä hyvän yhteishengen säilymisestä kaikessa toiminnassamme.  
 
Seuran johtokunnan tehtävänä on seuran edunvalvonta sekä olla mukana Kamppailuinstituutti    

     Mikkeli ry:n johtokunnan toiminnassa. Seura kehittää edelleen yhteistä harjoitustilaa  
     jäsenseurojen yhteisen edun mukaisesti.  

 
Yhdessä jatkamme seuratoiminnan monipuolistamista ja etsimme eri keinoja 
kehittymisen turvaamiseen. Tavoitteenamme on tuottaa nyrkkeilyn saralla laadukasta 
harjoitus- ja valmennustoimintaa sekä hyvin toimivia kilpailutapahtumia.  
 
Tiedostamme, että kehitystyöhön on panostettava jatkuvasti. Olemme jatkuvan 
toiminnan kehittämisen tiellä. Seuran menestys saavutetaan seuratyöllä ja siihen meillä 
on osaava tiimi toteuttamassa laadukasta toimintaa kaiken ikäisille ja -tasoisille 
harrastajille. 
  
Johtokunta 1.12.2022 
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