
 
 
 

 
 
Vuosi 2021 oli seuratoiminnassamme 84. työntäyteinen toimintavuosi.  
Mikkelin Nyrkkeilijät ry on asettanut seuratoimintansa pysyväksi tavoitteeksi säilyttää kaiken 
toimintansa taso korkealaatuisena sekä pitää laadullisesti asemansa Suomen nyrkkeilyseurojen 
kärkijoukossa. 
 
Toimintavuosi 2021 oli edellisen vuoden tavoin Korona-pandemian sävyttämä. Poikkeusvuosi 
näkyi monella tavalla seuran toiminnassa. Toimintakertomuksessa on pyritty kuvaamaan 
mahdollisimman seikkaperäisesti vuoden 2021 toimintaa eri näkökulmista.  
 
Seuran jäsenet 
 
Seuran jäseneksi luetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti jokainen henkilö, joka suorittaa 
kuluvan vuoden kannatusjäsenmaksun tai harjoitusten salimaksun. Vuonna 2021 jäsenmäärä            
oli 69 henkilöä. Aiempiin vuosiin nähden jäsenmäärä on ollut voimakkaasti laskeva, mikä 
ymmärrettävästi johtuvaa lajin luonteesta suhteessa lähikontaktissa tarttuvaan korona- 
virustautiin.  
Jäsenistölle suunnattu mielipidekysely tehtiin huhtikuussa 2021 ja tulokset käsiteltiin 
johtokunnassa. 

Harjoitustoiminta 

Seuran yksi keskeisistä toiminnoista on laadukkaiden nyrkkeily- ja kuntonyrkkeilyharjoitusten 
tarjoaminen jäsenistölleen. Vuodelle 2021 oli harjoitustoiminnassa ominaista kauden rikkonaisuus ja 
epävarmuus voimassa olevien Korona-rajoitusten takia.                                                                                    
Itä-Suomen Aluehallintoviraston määräykset sallivat kuitenkin lasten liikuntaharrastusten jatkumisen, 
sekä kilpailemiseen tähtäävän harjoittelun jatkumisen lähes keskeytymättömänä.  

Kaikki aikuisten kuntonyrkkeilyn harrasteryhmät ja Ring SideClub olivat tauolla AVI:n Korona-
määräysten ja Essoten suositusten mukaisesti koko kevätkauden 2021.                                                
Ryhmät pääsivät aloittamaan normaalin harjoitustoimintansa elokuun puolivälissä, jolloin myös 
uusille harrastajille suunnattu kuntonyrkkeilyn alkeisryhmä saatiin käyntiin.                                          
Ryhmät saivat harjoitella ehjän ja keskeytyksettömän syyskauden, joka päättyi viikolla 50 
pikkujouluhenkisiin treeneihin. Harjoitusten ohjaajina toimivat Jukka Aho, Taina Kekkonen, Elina 
Kotro, Paavo Ollikainen, Johanna Rautio, Mirella Gestranius, Jari Laine, Liisa Laine, Marika 
Forselius ja Riikka Vesanka.  

Kesäharjoituksia päästiin aloittamaan 11. toukokuuta kauniissa kesäsäässä. Harjoitukset oli 
kohdennettu aikuisharrastajille ja ne pidettiin terveysturvallisuuden takaamiseksi ulkotiloissa. 
Kesäharjoituksia oli kaikkiaan kahdeksan kertaa.  

Vilperi boxing- ryhmän harjoitukset olivat koronarajoitusten ulkopuolella. Ryhmä harjoitteli 
liikunnallisia perustaitoja ja nyrkkeilyn alkeita leikinomaisesti vastuuvalmentaja Anu Tiitisen johdolla. 
Apuna ryhmän ohjauksessa olivat myös Taina Kekkonen, Johanna Rautio, Riika Vesanka sekä Otto 
Tiitinen. Kevätkaudella harjoitukset pidettiin ulkona terveysturvallisuuden takia. Harjoituksissa kävi 
aktiivinen joukko 6–10-vuotiaita harrastajia ja ilahduttavasti myös monikulttuurillisuutta saatiin 
joukkoon maahanmuuttajataustaisten harrastajien myötä.  
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Ottelunyrkkeily ja ottelunyrkkeilyn peruskurssin harjoitukset yhdistettiin vuoden 2021 aikana. 
Peruskurssin harrastajat saivat erillistä ohjausta, mutta pääsivät samalla seuraamaan 
kokeneempien harrastajien tekemistä. Syyskauden ja kevätkauden aikana koronarajoitukset estivät 
ehjien kausien rakentumisen, mutta harjoituksia pidettiin, kun rajoitukset vain antoivat myöten. 
Ottelunyrkkeilyn treenit pidettiin kolme kertaa viikossa. Yhteisryhmän kokoonpano vaihteli 10 – 20 
ottelunyrkkeilyn harrastajan välillä vuoden aikana, mutta näin on ollut aina. Osa uusista tulijoista 
ottaa lajin heti omakseen, mutta osa jatkaa oman lajin etsintää ja lopettaa harrastuksen nyrkkeilyn 
parissa. Kansallinen kilpailutoiminta oli erittäin vähäistä koko kauden ajan. Salikisoja emme 
järjestäneet vuonna 2021. 

Ottelunyrkkeilyn päävalmentajana toimi vuonna 2021 Tomi Nousiainen, molempien ryhmien 
valmentamisessa olivat mukana Vintte Viitanen, Mika Pasonen ja Panu Immonen. 

Kilpailutoiminta 

Järjestimme A- ja B junioreiden SM-kilpailut 30.-31.10.2021 Mikkelin Lyseon koululla. 
Ilmoittautuneita ottelijoita oli runsaat 80. Kilpailut onnistuivat jälleen kerran erinomaisesti ja 
keräsivät laajalti kiitosta osallistujilta. Kilpailujen näytösottelussa MiNy:n Vilma Viitanen voitti 
TTN:n Marjut Laustin.                                                                                                                   
Toimitimme kilpailujen yhteydessä ottelulehden, jonka mainosmyynnillä pääsimme kisoista 
taloudellisesti plussan puolelle. Koko kisaorganisaation väki oli seuran omaa talkooporukkaa, 
kuten myös tuomarimme Harri Juutilainen, Paavo Ollikainen, Jarkko Laine sekä Olli Miettinen.  

Paavo Ollikainen edusti MiNyä tuomaroimalla mm. kv. Ruska-turnauksessa Rovaniemellä, 
kansallisessa Kokkola-turnauksessa sekä yhdessä Harri Juutilaisen kanssa Nyrkkeilyn SM-
kilpailuissa Helsingissä. 

MiNy:n ottelijoiden kilpailullinen edustus oli lähes yksinomaan Vilma Viitasen varassa. Vilma edusti 
seuraamme, mutta harjoitteli tiiviisti koko vuoden Tampereella TVS:n ottelijoiden parissa ja puki 
päälleen Suomen maajoukkueen paidan useissa kilpailuissa, joista yhteenveto seuraavassa:                                                 

Helmikuu 2021: Bocskai-turnaus, prossia (voitot kahdesta espanjalaisesta ottelijasta ja häviö 
italialaiselle ottelijalle), Stradja- turnaus Bulgariassa, 3–2 häviö ensimmäisellä kierroksella 
tunisialaiselle ottelijalle                                                                                                                         
Toukokuu 2021: Usti Nad Labem Grand Prix Tsekissä, pronssia (voitot malilaisesta ja unkarilaisesta 
ottelijasta ja häviö englantilaiselle ottelijalle)                                                                                          
Kesäkuu 2021: U22- EM-hopea (voitot saksalaisesta, valkovenäläisestä ja venäläisestä ottelijasta, 
tappio italialaiselle ottelijalle)                                                                                                                  
Lokakuu: Balkan- turnaus 4–1 häviö ensimmäisellä kierroksella venäläiselle ottelijalle                 
Marraskuu: Leiri Asseisissa                                                                                                         
Joulukuu 2021: SM-kulta Y57kg 

Vilma Viitanen palkittiin toistamiseen Etelä-Savon parhaana urheilijana v.2021 

Tähtiseura  

Vuoden 2021 yksi tavoitteista oli uudistaa seuralle lasten- ja nuorten liikunnan Tähtiseura merkki, 
lisäksi samalla auditoinnilla oli tavoitteena saavuttaa myös aikuisliikunnan Tähtiseura status. 
Korona rajoitukset häiritsivät myös tämän kehittämishankkeen eteenpäin saattamista siinä määrin, 
että auditointi siirtyi keväälle 2022. Syyskaudella 2021 aloitettiin vahva kehittämistyö auditointia 
varten ja aikaansaatiin mm. seuralle toimintakäsikirja.  

 



 

Johtokunta ja sen työskentely 

 

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2021  

• Harri Juutilainen, puheenjohtaja 

• Olli Miettinen, varapuheenjohtaja 

• Liisa Laine, sihteeri 

• Harri Penttilä, rahastonhoitaja  

• Jarkko Laine 

• Vintte Viitanen 

• Panu Immonen 

• Tomi Nousiainen 

• Elina Kotro 

• Taina Kekkonen 

 

• Kunniapuheenjohtaja Paavo Ollikainen 

Johtokunta kokousti totuttuun tapaansa joka kuukausi huolehtien seuran yhteisistä asioista. 
Kuukausikokousten vakiosisältönä oli mm. eri ryhmien kuulumiset sekä seuran talouden 
seuranta.                                                                                                                                   
Johtokunta kokoontui vuoden mittaan 11 kertaa, seuran sääntömääräinen kevätkokous 
pidettiin 3. kesäkuuta ja syyskokous 17. joulukuuta. Syksyn kurssimaksuissa huomioitiin 
keskeytynyt kevätkausi alentamalla kurssimaksuja. 

Huomionosoitukset                                                                                                                  
Seuran syyskokous nimesi väistyvän puheenjohtajan Harri Juutilaisen seuran toiseksi 
kunniapuheenjohtajaksi.                                                                                                                  
Seuran hakemuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kunniapuheenjohtaja Paavo 
Ollikaiselle Liikuntakulttuurin- ja urheilun kultaisen ansiomerkin. Ansiomitalin virallinen luovutus                            
siirtyi vuodelle 2022.  

Seuran hakemuksesta esitettiin ja vastaanotettiin seuran pitkäaikaisille tekijöille SNL:n 

ansiomerkkejä seuraavasti: Riikka Vesanka ja Elina Kotro pronssiset ansiomerkit,                  
Olli Miettinen ja Marika Forselius hopeiset ansiomerkit sekä Harri Penttilä kultainen 
ansiomerkki. 

Edustukset nyrkkeilyliiton valiokunnissa                                                                                           

Liisa Laine on toiminut vuonna 2021 Suomen Nyrkkeilyliiton harrastevaliokunnan sihteerinä. 

Harri Juutilainen toimi SNL:n tuomarivaliokunnassa. 

Koulutustoiminta                                                                                                                  

Haasteellisesta tilanteesta huolimatta MiNy järjesti kuntonyrkkeilyohjaajien peruskurssin 

lokakuussa 2021. Kurssilla kouluttajina toimivat Liisa Laine ja Mirella Gestranius. Kurssilta 
valmistui myös seuraamme uusi ohjaaja Tuukka Lappalainen.                                                 
Liisa ja Mirella täydensivät myös ohjaajaosaamistaan osallistumalla kuntonyrkkeilyohjaajien 
VOK 1 verkkokoulutukseen, jonka laajuus oli 30 tuntia.  

Syksylle 2021 suunniteltu Vilperi-Box ohjaajakoulutus peruuntui vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi. Koronarajoitukset toivat epävarmuutta koulutusten järjestämiseen. 



Kuntonyrkkeilyn ohjaajakoulutusta ja Vilperibox koulutustarjontaa on tarkoitus jatkaa tulevina 
vuosina Mikkelissä ja vakiinnuttaa Mikkeli osaksi SNL:n pysyviä koulutuspaikkakuntia.  

Valmentajat osallistuivat myös oman kiinnostuksensa mukaisesti erilaisiin 
seurakehityswebinaareihin. Valmentajien osaamisesta huolehtiminen on seuralle tärkeää, joten 
MiNy kannustaa valmentajiaan osallistumaan erilaisiin koulutuksiin ja korvaa tapahtumien  
kustannukset osallistujille täysimääräisesti.  

Viestintä 

Vuonna 2021 panostimme edelleen kotisivuihimme sekä viestintään Facebook ryhmän kautta. 
Lisäksi osalla ryhmistä on käytössä WhatsApp- ryhmiä kohdennettuun viestintään.                
Kotisivujen ulkoasua kohennettiin jatkuvasti sekä sisältöä monipuolistettiin mm. syksyllä 
järjestetyllä ryhmien valokuvauksella. Kotisivuille lisättiin verkkokauppa ja mahdollistettiin 
jäsenistölle tilaus hankkia seuravaatteita Budolandian kanssa tehtävällä yhteistyöllä.  

Ilmoittautuminen seuran järjestämille kursseille ohjataan tapahtuvaksi SuomiSport internet -
palvelun kautta. 

 

Sponsorointi ja yhteistyöasiat 

 
Vuonna 2021 jatkoivat kanssamme pääyhteistyökumppaneina Suur-Savon Osuuspankki,  
Metsä-Sairila Oy, Mikkelin Hinauskuljetus Oy sekä Kuustie&Sorri, Liikunta Vesa 
Tuominen, Sähköurakointi Aapo Teittinen, Maalipinta Meriläinen ja Vesa Luukkonen 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hakemuksesta avustuksen Korona-ajan kuluihin sekä 
erillisen Hankerahan toiminnan laajentamiseksi vähävaraisille. 

 

Lisäksi toimintaamme tukevat useat paikalliset yritykset, joilta saatava taloudellinen tuki on 
MiNy:lle tärkeässä roolissa kehittymisemme tiellä ja toimintamme turvaamisessa. 

 
 
Johtokunta 5.5.2022 
 
Sääntömääräinen vuosikokous 2.6.2022



 


