Raikkautta

MiNy:n puheenjohtaja
Harri Juutilaisen
tervehdys lukijoille
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sinetin mukaisilla laatukriteereillä. Meillä on
hyvä vastuullinen tiimi ja tavoitteemme on panostaa eri ikäisille suunnattuihin ohjattuihin
treeneihin, jotta jokaisella harrastajalla on
iloinen mieli kun ovesta astuu ulos. Lisäksi
harrastajistamme on muokkautunut vuosien
varrella ykkösluokan talkooporukka, sillä järjestämme kausittain isoja kilpailutapahtumia
Mikkeliin. Tässä on hyvä paikka kiittää omaa
poppoota, jotka tekevät pyyteetöntä työtä ammattilaisten ottein!
Erityiskiitos myös meitä tukeneille yrityksille, kaupungille sekä ESLI:lle. On hienoa, että
olette mukana viemässä mikkeliläistä nyrkkeilyä eteenpäin!

S

Minulle on kunnia-asia olla perinteisesti menestyneen ja laadukkaasti hoidetun seuran
puheenjohtajana. Kilpailullisesti olemme niittäneet menestystä ottelunyrkkeilyn puolella ja
olemme jatkuvasti olleet Suomen nyrkkeilyn
kärkiseuroja. On ilo huomata että vuosittain
saamme myös uusia kilpaottelijoita mukaan
vauhdikkaan lajin pariin.
Ottelunyrkkeilyn lisäksi tarjoamme monipuolisen valikoiman edullisia ja laadukkaita harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille liikkujille.
Kaikki harjoitukset pidetään Wisa-areenalla
uusituissa tiloissa. Wisalle on tehty mittava
ilmastointiremontti, mikä parantaa isojen ryhmien liikkumisen raikkaassa ilmassa. Meillä
on nyrkkeilysalissa käytössä kaksi kehää sekä
yli 20 säkkiä. Varusteiksi harrastajille riittää
alkuvaiheessa sisäpelitossut sekä verryttelyasu. Alakerrassa on harjoittelijoille käytössä
isot suihku- ja saunatilat.
Valmentaja- ja ohjaajapuolella panostamme
koulutuksiin ja jokaisella seuran toimijalla on
selkeä vastuu omasta toiminnastaan. Otamme
yksilöt huomioon ja toimimme Nuori Suomi

ja puhtautta kotiin

ARTO TIENSUU
asianajaja, varatuomari
ASIANAJOTOIMISTO
Savilahdenkatu 10 A
50100 MIKKELI
E-mail: arto.tiensuu@lakitiensuu.fi

Puh. 015-361 122
Fax 015-162 626
GSM 0500 570 880

Toivotan kaikki tervetulleeksi Wisa-areenalle
tutustumaan monipuolisiin lajeihimme. Lisätietoa löydät kotisivuiltamme www.miny.fi tai Facebookista Mikkelin Nyrkkeilijät.

Tee lakisääteiset paperityöt nopeasti ja
helposti tehokkailla työkaluilla

Metallityö DUFVA

www.onninen.com

MIPRO GROUP

Hietamäentie 4, 50350 NOROLA
Puh./fax (015) 176 222
GSM 050 303 5986

– TURVALLISUUDEN ASIANTUNTIJA
Mipro Group on kasvava ja vakavarainen turvallisuuteen
erikoistunut konserni.
LIIkETOIMINTA-ALUEITAMME OVAT
• rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuuden prosessien
turvallisuuteen liittyvät järjestelmät (TLJ)
• vesi- ja energiahuollon järjestelmät
• arviointi- ja asiantuntijapalvelut.
Konserni ja sen tytäryhtiöt Mipro Oy ja Censeo Oy työllistävät
noin 100 henkilöä pääosin pääkonttorissa Mikkelissä.

JUHLAN
PAIKKA
Serviini muuntuu moneksi.

JEAN S.

LA12.12.

Kylmäsavulohicarpaccio
Maalaispate’ta ja herukkahyytelöä
Pippurista paahtopaistia
ja Dijonkastiketta
Mustajuuri- perunagratiinia
Panna cottaa ja
kirsikkahilloketta
Kahvi / tee

RENOTEC™ KATTOPINNOITE
ennen

jälkeen

RENOTEC kestää
hyvin UV-säteitä.
Vettä hylkivä
pinta.

PIKKUJOULUT MIKAELISSA
Frisee- viikunasalaattia
Marinoituja juureksia ja
Parmesania

Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli
Puh. 015 200 11 | www.miprogroup.fi

KLO 17

Illallinen Ravintola Mikaelissa

KLO 19

Jean S. Show

HINTA 68,50 €

(sis.menun ja konserttilipun)

VARAUKSET

puh. 015 336 080
jaana.fehrmann@mikaeli.fi

www.mikaeli.fi

Anna
ammattilaisten
toteuttaa
toiveittesi
juhlat!

• Pikkujoulut
• Syntymäpäivät
• Häät
• Muistotilaisuudet
• Yritysjuhlat
• Kokoukset

Pitopadassa käytössänne on 150 hengen auditorio
ja toimivia tiloja jopa 600 vieraalle.

Serviini Catering valmistaa
kaiken kokoisten tilaisuuksien
tarjoilut ja hoitaa järjestelyt
myös omissa tiloissanne!

Kysy juhlatarjous!
myynti@serviini.ﬁ

www.serviini.ﬁ

u Alueen kokenein kattopinnoittaja
yli 10 vuoden kokemuksella
u Hinta kolmannes uuden katon asennuksesta
u Nopea ja fiksu tapa tehdä kattoremontti
u Myös peltikattojen pinnoitukset
u Kattopinnoitteita jo yli 20 000 m2

KATTOJEN AMMATTILAINEN

puh. 0500 651 202
Kattojen asennukset ja tarvikemyynti
www.katerakenne.fi
simo.pekonen@katerakenne.fi

Topi Rytkösen
muistokilpailut
Rantakylässä
Perinteiset Topi
Rytkösen muistokilpailut järjestettiin
su 18.1.2015 Rantakylän urheilutalolla.

Aarni
hopea

0400 259 266

Kamppailuinstituutti
Mikkeli

99,-

Lapin sormus
hopea

119,-

Saneeraus ja Rakennus Peltsi

Jukka Peltonen
Remontointi- ja
rakennuspalvelut

puh. 050 410 9757

PELTISEPÄNLIIKE

KATTOJEN JA
RAKENNUSPELTITÖIDEN
AMMATTILAINEN

TAKUULLA.
SAVON RAKENNUSJA PELTIMESTARIT Oy

HEIKKI TIIHONEN 050 360 9761 savonmestarit.fi
MARKO TAIPALINEN 045 890 0464 mestarit@pelti.fi
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PARANET PIAN
LähiTapiolan henkilövakuutusasiakkaana voit
soittaa maksutta TerveysHelppiin, jossa
Lääkärikeskus Dextran ammattilaiset tarjoavat
apua kaikenlaisiin vaivoihin flunssasta
luunmurtumiin, kaikkialla Suomessa.
Tarvittaessa saat heti ajan
erikoislääkärille ja korvausasiasi
vireille. Kuntoudut nopeammin,
kun hoito hoidetaan alusta
asti oikein.
lahitapiola.fi/
terveyshelppi
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Porrassalmenkatu 1, Mikkeli
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Kaikki LVI-työt
sopimuksen mukaan
lvi-mikkeli@surffi.fi

1. B54 Valtteri Viitanen vs. MiNy Ilya Zhirnov RUS 2–1
2. B54 Daniil Zykov RUS vs. Lauri Ruohonen MiNy 3–0
3. Y64 Trista Mumamararungu Laka vs. Raimo Lahtinen JäKi 3–0
4. B57 Artem Vlasyk RUS vs. Jerry Laine MiNy 3–0
5. B70 Aleksi Virtanen LaKa vs. Amir Udzhuhov RUS 3–0
6. A64 Mika Syvinki TaE vs. Ivan Kuznetcov RUS 2–1
7. A81 Armend Latifi PoNS vs. Sergei Chernyak RUS 2–1
8. Y56 Niazz Ahmadi TVS vs. Vladislav Beloded RUS 3–0
9. Y60 Rashid Shahi LaKa vs. Aleksandr Nikitin RUS 3–0
10. Y64 Amin Nuri HeKo vs. Pavel Sosulin RUS 3–0
11. Y75 Anar Kchalilov RUS vs. Kalle Kallioinen LaKa TKOi
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LVI-MIKKELI OY

Laine ja Valtteri Viitanen, Ajunioreista Porvoon Nyrkkei
lyseuran Arslan Khataev sekä
A-junioreista Tapanilan Erän
Mika Syvinki.
Venäjän joukkueessa oli
useita kansainvälisen koke
muksen omaavia ottelijoita.
Tuloksellisesti ottelut me
nivät hyvin ja saatiin jälleen
hyviä kansainvälisiä otteluita
Mikkeliin.

en

Kaapelikatu 3, 50130 Mikkeli
Puh. (015) 214 530, 0500 699 530

Kilpailutapahtuma oli tänä
vuonna kansainvälinen kutsu
kilpailu, jossa Suomen huip
puiskijät kohtasivat Venäjäl
tä kootun kovatasoisen jouk
kueen.
Suomen joukkueeseen
koottiin Suomen parhaim
mistoa omista sarjoistaan, 6
Yleisen sarjan, 4 A-juniorien
ja 3 B-juniorien ottelua.
Mikkelistä otteluissa oli
mukana Jerry Laine B57 kg
ja Valtteri Viitanen B54 kg.
Molemmat pojat ottelivat
myös vuonna 2014 koulupoi
kien Euroopan mestaruuski

soissa Unkarissa. Lisäksi Lauri Ruohonen sai pikakomen
nuksen otteluihin, kun Venä
jän joukkueeseen tuli viime
hetken muutoksia.
Lähes kaikilla Suomen
joukkueen ottelijoilla oli maa
joukkuekokemusta.
Suomen joukkueessa otteli
Northern Stars tiimiin kuu
luvia lupaavia tulevaisuuden
tähtiä; B-junioreista Jarkko
Pitkäsen valmennettava Jerry

SAIRAUDEN TAI TAPATURMAN SATTUESSA, SOITA

MiNy:n kasvatilla
jo kaksi ammattilaisotteluvoittoa
Mikkeliläisnyrkkeilijä Olavi Hagert,
24, otti voiton ensimmäisessä ammattilaisottelussaan
Time for the Titles
-illassa Helsingissä
huhtikuussa.
Vastassa oli latvialainen Juris Ivanovs. Hartwall Aree
nalla käytyä ottelua oli tullut
katsomaan paljon mikkeli
läisiä.
Valmentaja Markku Neuvonen linjasi ennen ottelua
tehdyssä haastattelussa, että
ensimmäinen ottelu on rat

kaiseva Hagertin uran jatkon
kannalta. Kun toista erää oli
käyty 49 sekuntia, Olavi löi
Ivanovsin lattiaan. Se oli sii
nä sitten.
Olavi Hagert otteli toisen
kerran urallaan ammattilaise
na elokuussa ja otti yhtä mo
nennen voittonsa. Olavinlin
nan kehässä kukistui roma
nialainen Daniel Minescu.
Avauserä ei luvannut hyvää
välisarjassa ottelevalle Ha
gertille, sillä Minescun vasen
koukku mursi Hagertin nenän.
Verenvuoto saatiin kuiten
kin erätauolla tyrehdytettyä.
Hagertin ottelun aikana tun ja Etelä-Savon omaa poikaa Hieno voitto toisessa ammat
nelma Olavinlinnassa kohosi kannustettiin äänekkäästi. tilaisottelussa.

Wisa Fight
tapahtuma
MiNy oli jälleen aktiivisesti
mukana kamppailulajinäytös
ten suunnittelussa ja toteu
tuksessa Wisa areenalla viime
tammikuussa. Tavoitteemme
oli tuoda tunnetuksi kaikkia
Wisalla toimivia kamppai
lulajeja.
Jaoimme osallistujat ryh
miin ja kolmen tunnin aika
na ryhmät kiersivät kaikkien
lajien rastit. Mukana oli myös
kamppailulajinäytöksiä, mit
kä kiinnostivat kaikenikäisiä
osallistujia.
Wisa Fight tapahtuma jat
kuu perinteisesti vuosittain ja
tavoitteemme on tuoda jatku
vasti jotain uutta kamppailul

MiNyn kotisivut: www.miny.fi

lista teemaa mikä kiinnostaa
suurta yleisöä.

MIKKELIN NYRKKEILIJÄT

HARRASTUSVAIHTOEHDOT

Kuntonyrkkeilyn alkeisryhmä (sopii aloittelijoille sekä lajia jo harrastaneille), harjoitukset
maanantaisin klo 17.30–19.00, hinta koko syyskaudelle yhteensä 70 €!
Kuntonyrkkeilyn yleisryhmä A (sopii lajia jo harrastaneille), harjoitukset keskiviikkoisin ja
perjantaisin klo 18.00–19.30, hinta koko syyskaudelle yhteensä 80 €!
Kuntonyrkkeilyn yleisryhmä B (sopii lajia jo harrastaneille, hieman edistyneempien ryhmä),
harjoitukset tiistaisin ja torstaisin klo 17.30–19.00, hinta koko syyskaudelle yhteensä 80 €!
Aikuisten harrasteryhmä (kuntonyrkkeilyn ja ottelunyrkkeilyn välimuoto, sopii sekä miehille että naisille), harjoitukset keskiviikkoisin klo 16.30–18.00 ja perjantaisin klo 18.00–19.30,
hinta koko syyskaudelle yhteensä 80 €!
Kilpanyrkkeilyn peruskurssi / juniorien harrasteryhmä (ottelunyrkkeilystä kiinnostuneille
9–15 v. tytöille ja pojille), harjoitukset maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–17.30, hinta
koko syyskaudelle yhteensä 80 €!
Vekara-boxing (liikunnallista riemua Wisa-areenan tatamilla ja nyrkkeilysalissa 5–8-vuotiaille tytöille ja pojille), harjoitukset lauantaisin klo 13.00–14.00, hinta koko syyskaudelle
yhteensä 70 €!
KUNTONYRKKEILY
Maanantai
17.30–19.00
Tiistai
17.30–19.00
Keskiviikko
18.00–19.30
Torstai
17.30–19.00
Perjantai
18.00–19.30

alkeisryhmä
yleisryhmä B
yleisryhmä A
yleisryhmä B
yleisryhmä A

AIKUISTEN HARRASTERYHMÄ
Keskiviikko
16.30–18.00
Perjantai
18.00–19.30
KILPANYRKKEILYN PERUSKURSSI JA JUNIORIEN
HARRASTERYHMÄ (9–15 V.)
Maanantai
16.30–17.30
Keskiviikko
16.30–17.30
VEKARA-BOXING (5–8 V.)
Lauantai
13.00–14.00

Wisa-areena, Pursialankatu 30, 50100 Mikkeli
www.miny.fi

Harri Juutilainen tuomaroi
Belgrade Winners turnauksessa
Suomen ykkösiskijät eli miesten maajoukkue suuntasi
huhtikuussa viiden
kärkiottelijan joukolla kansainväliseen
turnaukseen Belgradiin. Mukana matkassa oli maajoukkueen päävalmentaja Jarkko Pitkänen,
valmentaja Veli
Koota sekä Aiba
tuomarina MiNyn
puheenjohtaja Harri
Juutilainen.
Tuomareita oli yhteensä 15
kaikki eri maista. Ylituoma
rina/valvojana toimi kokenut
Valeri Laptev, RUS.
”Mielestäni oma tuomari
työskentely oli tähänastisis
ta tehtävistä ylivoimaisesti
parhainta. Sytyin kisoihin ja
oli hyvä henki päällä. Lisäk
si tutustuin muiden maiden
tuomareihin ja tietynlainen

verkostoituminen oli tärkeää.
Pieni Suomi sai positiivista
imagoa ja toimimme joukku
eena sekä kilpailupaikalla että
vapaa-ajalla. Tuomarointeja
kertyi yhteensä 8 kehää, 49
arvostelua. Finaaleissa olin
kovatasoisessa 52kg ottelus
sa kehässä (KAZ–MDA) ja
arvostelemassa 10 ottelussa.
Tuomaritoiminta oli ennak
ko-odotuksia poiketen rehel
listä. Oikeat kaverit veivät voi
ton. Tiukoissa otteluissa toki
SRB tai lähialueen maiden
voittajat tulivat niukalla erol
la kotiinpäin. Ei kuitenkaan
enemmän huomauttamista.”
kertoo Juutilainen.
Urheilulliselta kannalta kil
pailut sujuivat hyvin. Koko
naisuudessaan tuomiot olivat
oikeita ja niitä ei tuomaripii
rissä kyseenalaistettu. Olen
tässä asiassa enemmän kuin
Serbian kv. turnauksen tuomarit, mukana Suomesta Harri Juutilainen.
positiivisesti yllättynyt.
Neljän päivän turnauksessa
tuli kovia otteluja Suomalai

sille ja hyviä päänahkoja ti saldoon suomalaisten otteli
putettiin pois semifinaaleissa. joiden puolesta… 3 hopeaa, 1
Ei voi olla kuin tyytyväinen pronssi. Upea matka ja arvo

kasta kokemusta yleisen sarjan
kovatasoisessa kansainvälises
sä turnauksessa.

Kuntonyrkkeilyn
kuulumiset
Kaapelikatu 3 • Puh. 010 231 2220

Seuran puolesta olemme ko
ettaneet viime vuosina järjes
tää myös treenien ulkopuolista
toimintaa mm.pikkujoulut ja
kuntonyrkkeilymaraton. Näi
tä jatkamme ja pyrimme ke
hittämään uusia juttuja myös
tulevina vuosina hyvän yhteis
Pitkän kesätauon jälkeen hengen säilyttämiseksi.
Kuntonyrkkeilyn viehätys
virtaa ja intoa riittää niin oh
jaajissa kuin myös harrasta lienee siinä, että se tuntuu ko
jissa. Kaikissa ryhmissä on ko kehossa ja siitä saa ammen
hyvä ja positiivinen yhteis nettua lisä energiaa arkeen.
henki. Kuntonyrkkeily sopii Kuntonyrkkeilyä harrastava
kaikenikäisille, jotka haluavat voi aina löytää lajista uusia
parantaa kuntoaan ja kehon haasteita ja itsessä kehitettä
hallintaa. Erityisen hyvää se vää. Kaikki oppi ja malli ote
tekee niille, joilla on ongel taan suoraan kilpanyrkkei
mia niska-hartiseudun ja selän lyn puolelta, mutta kontakti
kanssa. Meillä kuntonyrkkei jää pois. Nyrkkeilytekniik
lyjöiden ikähaitari on suuri, n. kaa hiovat ammattilaisetkin,
15-vuotiaasta yli 60-vuotiaa niin miksi ei tavan kuntoilija
seen. Kaikki ryhmät ovat se kin kehittyisi siinä. Mikkelin
karyhmiä. Osa harrastajista on nyrkkeilijöiden kilpa puolel
ollut seurassa jo yli 20 vuotta. ta saadaankin hyvää tekniik

Kuntonyrkkeilykurssit ovat pyörähtäneet taas vauhdikkaasti ja energisesti
käyntiin Wisa-areenalla.

Kuntonyrkkeilyn paritekniikkaa säkeillä.
ka opastusta kuntonyrkkeily positiivista.
puolelle. Kuntonyrkkeily kou
kuttaa monipuolisuudellaan
Marika Forselius
helposti. Allekirjoittaneen
Kuntonyrkkeilyse koukutti 14 vuotta sitten,
vastaava/ohjaaja
mutta onneksi riippuvuus on

Datatiimi

Mikkelin Tilintarkastus
HTM - yhteisö

www.datatiimi.ﬁ

Taloasema Mikkeli, Porrassalmenkatu 15, 50100 Mikkeli. Puh. 0400 231 668.

MiNy:n Jerry Laine ja
Valtteri Viitanen
mukana Odessassa
na. Venäjän kielen taitoisena
Jonin avulla Suomen joukku
eelle ”aukeni ovia” ihan eri lail
la, kuin jos kommunikoitaisiin
pelkällä englannin kielellä.
Ottelutapahtuma oli hie
nosti järjestetty ja kaikki mat
sit olivat kovatasoisia. Ukraina
kuuluu nyrkkeilyn arvostet
Suomesta kasattiin 8 hen tuihin maihin, josta tulee jat
gen huippuottelijaryhmä ( Ju kuvasti kansainvälisiä tähtiä.
niors 50 kg Masi Jurvanen, Olemme ylpeitä että tiiminä
54 kg Valtteri Viitanen, 57 saimme jopa 2 voittoa, kun
kg Jerry Laine, 63 kg Arg- Mikkelin Jerry Laine näytti
jend Dushaku, 70 kg Aleksi osaamistaan ja vei voiton vas
Virtanen, Youth 56 kg Arslan tustajastaan tiukassa ottelussa Jerry Laine punaisessa asussa voittoisan ottelun jälKhataev, 60 kg Rasmus Berg- tuomariäänin 2–1. MiNy:n keen.
man sekä illan pääottelussa toinen edustaja kisoissa Valt
Elite Safeen Akreyi.)
teri Viitanen hävisi ottelun
Tapahtuman järjestelyis sa 0–3, mutta senttiäkään ei
tä vastasivat Porvoon Nyrk annettu periksi kokeneem
keilyseuran Karre Anttonen malle vastustajalle. Hieno
ja Mikkelin Nyrkkeilijöiden suoritus molemmilta pojilta.
Harri Juutilainen. Karre Porvoon Arslan Khataev
hoiti valmentamisen yhdes (Karren valmennettava) oli
sä MiNy:n Joni Polishsu- toinen suomalaisvoittaja. Ars
kin kanssa, Harri ja Jarkko lanin kokemus ja tilanneäly
Laine olivat otteluissa tuo toivat selkeän 3–0 voiton ja
mareina Suomen edustajina. Arslan palkittiinkin oikeute
Molemmilla on kansainväli tusti Suomen joukkueen par
set tuomarointioikeudet (Ai haana ottelijana.
ba 1.star). Lisäksi Joni toimi
Kilpailutapahtuma ja mat
matkan ajan tulkkina sekä ka Ukrainaan oli huikea ja
loistavana suhteiden luoja tavoitteemme oli myös luoda Valtteri Viitanen ottelun jälkeen punaisessa asussa.

Northern Starstiimi järjesti kilpailumatkan Odessaan
(Ukraina) 26.–29.6.,
jossa vastassa oli
Odessan alueen
mestareita.

Odessa -turnauksen AIBA:n kv. tuomarit, Harri Juutilainen ja Jarkko Laine sinisissä takeissa

Suomen ja Ukrainan välisiä
nyrkkeilysuhteita tiiviimmäk
si. Siinä onnistuttiin ja veim
me myös tuliaisia Suomesta
(Kenkäveron Mikkeli aiheisia
tuotteita sekä Matkailuneu
vonnasta saamia venäjän kieli
siä Mikkeli esitteitä). Paikalla
oli kuuluisuuksia, katsomossa
kunniavieraina jopa viisi nyrk
keilyn maailmanmestaria Uk
rainasta, sekä lisäksi Odessan
nyrkkeilyliiton koko johto ja
kaupungin pormestari. Kil

pailut televisioitiin suorana
lähetyksenä sekä tapahtumaa
mainostettiin kaikissa medi
oissa viikonlopun ajan.
Koko Suomen tiimi toi
mi hienosti Northern Starshengessä. Kaikki paukut ja
osaamiset annettiin kehään,
mitään ei säästelty. Voitto tai
tappio, ottelutapahtuman kas
vatuksellinen merkitys kan
sainvälisillä kentillä jättää
parhaat jäljet tulevaisuutta
ajatellen.

Kuljetus- ja nosturiauto- sekä siirtolavapalvelut
Uusi numeromme: 020 7353 910
Kinnarinkatu 2 • www.mikkelinautokuljetus.fi

Älä luota tuuriin, vaan valitse varman päälle:

KIINTEISTÖNHOITOA
KERTAVEDOLLA!

Tutustu vahvaan osaamiseemme:

www.sth.fi
Porrassalmenkatu 1 • 015 321 250

.
17. vsk

Metsäsairila Oy

Mikkelin kaupungin jätehuoltoyhtiö

Julkaisija:
Mikkelin Kampparit ry. • Mikkelin Nyrkkeilijät ry.
Vastaavat päätoimittajat:
Eero Tikanoja, Mikkelin Kampparit
Harri Penttilä, Mikkelin Nyrkkeilijät
Sivunvalmistus: Haumedia Oy
Painopaikka: Länsi-Savon lehtipaino Oy

Juniorien
harrasteryhmä
Juniorien harrasteryhmä
on tarkoitettu pääsääntöisesti
9–16-vuotiaille, nyrkkeilys
tä kiinnostuneille, tytöille ja
pojille.
Ryhmässä opetellaan nyrk
keilyn perustekniikoita, nyrk
keilyn sääntöjä ja etiikkaa sekä
liikuntaa erilaisten pelien ja
harjoitusten avulla.
Juniorien harrasteryhmä
toimii mainiona ponnahdus
lautana siirtymiselle Mikke
lin Nyrkkeilijöiden kilparyh
mään, mikäli juniori on op
pinut tarvittavat nyrkkeilyn

perustaidot harrasteryhmässä.
Oma halu kilpailuun on kui
tenkin tärkein.
Ohjaajat ottavat huomioon
jokaisen juniorin henkilökoh
taiset vahvuudet ja heikkou
det, näin harjoittelu on tur
vallista kaikille.
Juniorien harrasteryhmä
harjoittelee kaksi kertaa vii
kossa, maanantaisin ja keski
viikkoisin klo 16.30–17.30.
Ohjaajana toimii Tomi Sikanen.

Aikuisten
harrasteryhmä
Aikuisten harrasteryhmä on
tarkoitettu kaikille niille, jotka
haluavat harrastaa lajia, mutta
eivät kilpailumielessä. Poruk
ka salilla on ollut innostunutta
ja sitoutuvaa. Osa harrastajis
ta on ollut mukana ryhmän
perustamisesta lähtien. Kes
kiviikon ja perjantain puo
lentoista tunnin harjoitusten
kaava on pysynyt alusta asti
saman tyyppisenä, keskittyen
perusasioiden opetteluun se
kä lajitekniikkaan ja -taitoi
hin. Tekniikka- ja lihaskun
toharjoituksissa keskitytään
oikeisiin liikeratoihin, jolloin
harjoitukset tulee tehtyä huo
lella. Näin jokaisen henkilö
kohtaiset fyysiset edellytykset

tulee myös otettua huomioon.
Harrastajien ikärakenne
on laaja. Viimeisten vuosien
aikana on ollut positiivista
huomata, että myös naishar
rastajien määrä on kasvanut.
Harjoitusten ilmapiiri on ren
to, kannustava ja positiivinen.
Haastavissakin harjoituksissa
voi olla kivaa. Tarkoitus onkin,
että jokainen tekee itselleen,
yhdessä muiden kanssa.
Hyvällä sykkeellä ja ilon
kautta!
Harjoituksista vastaavat
Vintte Viitanen ja Jarkko
Laine.

MiNyn kotisivut: www.miny.fi

LASTEN LIIKUNTALEIKKIKOULU

MiNy:n lasten liikuntaleikkikoulun potrettia kevätkaudella iltapäivän treenien jälkeen Wisa areenan tatamilla.
Ohjaajat Jari Liimatainen, Tarja Väisänen ja Mika Pasonen liikuttavat lauantaisin 5–8 vuotiaita intoa puhkuvia
veijareita... polttopalloa, hippaa, pallon käsittelyä, tasapainoilua, temppurataa ja pienestä pitäen oman kehon
hallintaa ohjaavilla leikkisillä harjoitteilla. Vauhtia piisaa...

Kilpanyrkkeilyryhmä
on saanut uusia
lupaavia junioreita
Viime vuosina järjestetyt
junioreiden peruskurssit ovat
tuottaneet hyvin uusia nyrk
keilijöitä, mutta ongelmana
on ollut uusien nyrkkeilijöi
den siirtäminen peruskurs
silta kilpanyrkkeilyryhmään.
Viime peruskurssilta tässä
kuitenkin onnistuttiin men
neitä vuosia paremmin, sillä
useilla nuorilla oli halukkuus
kokeilla taitojaan myös kilpa
nyrkkeilytreeneissä. Siirtymi
nen peruskurssilta on nuorten
silmistä varmasti vaikeaa, sillä
treenimäärät lisääntyvät ja ke
hittyminen sekä pärjääminen
muiden, varsinkin kokeneem
pien kilpanyrkkelijöiden pa
rissa vaatii sitoutumista lajiin
sekä keskittymistä. Olemme
hieman pienentäneet tätä siir
tymisen vaikeutta jakamalla
porukkaa tasoryhmiin kilpa
nyrkkeilytreeneissä ja myös
perustamalla uuden junio
reiden harrasteryhmän, jossa
voi hioa taitojaan paremmiksi
ja saada itseluottamusta, en

Paikallinen työrauhanturvaaja.

lisiin kehiin pääsi taitojaan
kokeilemaan Jerry Laine, joka
kävi Heydar Aliev Cupissa
Azerbaidzanissa kokeilemassa
mihin rahkeet riittävät ja oli
myös mukana Ruotsi-Suomi
maaottelussa sekä Olmpia
kinnas-turnauksessa Tallin
nassa, josta kotiintuomisena
oli pronssia. Myös Valtteri
Viitanen ja Lauri Ruohonen
saivat hieman kokemusta kan
sainvälisistä otteluista Pirk
ka-turnauksessa ulkomaisia
vastustajia vastaan. Pojat sai
vat kisoista pronssia. Jerry ja
Valtteri pääsivät myös kesällä
2014 kokemaan alle 15-vuo
tiaiden EM-kisat Unkarissa.
B-tytöissä otteleva Ronja
Nyman taas toi menestystä
voittamalla junioreiden TULturnauksen ja ottamalla ho
peaa Pirkka turnauksessa ja
nuorisonyrkkeilypäivillä. Uu
sin aloittanut nyrkkeilijämme
Tinja Sikanen (B-juniori) de
bytoi vuoden alussa salikisois
sa ja saavutti pari kuukautta

myöhemmin nuorisonyrkkei
lypäivien voiton Oulussa ja
hopean Pirkka turnauksessa.
Nuorin ottelijamme Vilma Viitanen (C-tyttö) pääsi
myöskin kokemaan kansain
välisen ottelun Pirkka-tur
nauksessa slovakialaista vas
taan, josta Vilmalle jäi käteen
hopeamitali. Muita saavutuk
sia olivat nuorisonyrkkeily
päivän, junioreiden TUL:n ja
kultahanskoista otetut voitot.
Ensi kaudeksi olisi tarkoi
tus kehittää ja kouluttaa myös
valmentajia lisää, sillä on tär
keää, että osaaminen nyrk
keilyvalmennuksessa pysyy
yllä ja että pystytään tulevai
suudessakin pitämään seu
ran kehittyminen yllä ja tar
joamaan treenaajilla osaavaa
valmennusta.
Panu Immonen
MiNy päävalmentaja

KULTAHANSKATURNAUS

Osaavan henkilöstömme kanssa löydät
parhaat ratkaisut mm. seuraaviin ongelmiin:

3.–4.10.2015, Mikkeli

• Tulostuksen- ja tiedonhallintaan
• It-puolen laitehankintoihin
• Etäneuvotteluun
• Toimistotarvikehankintoihin
• Ohjelmisto hankinta ja hallinta
• Liittymiin: DNA liikkuva laajakaista

MiNy järjestää kovatasoisen A-, B-, C- ja
D-junioreiden Kultahanska-turnauksen 3.-4.10.2015,
Mikkelin Lyseon koulu, osoite Porrassalmenkatu 30,
50100 Mikkeli

Huoltotyöt:
• Korjaus- ja asennustyöt
• Tietoturvapäivitykset
• Muistin lisäykset
• Tietokoneen kuntoanalyysit

...ja paljon muuta!
www.marskidata.fi

nen kuin siirtyy kokeilemaan
nyrkkeilyä kilpanyrkkeilyryh
mässä.
Aktiivisia kilpanyrkkeilijöi
tä löytyy otteluryhmästä kuusi
ottelijaa ja jokainen ottelee
juniorina, eli yleisen sarjan
nyrkkeilijöitä ei seurassa tällä
hetkellä ole aktiivisena kil
pailemassa. Kilpailijoiden li
säksi treeneissä kuitenkin käy
treenaajia, jotka harjoittelevat
ilman kilpailullisia tavoittei
ta. Jokaista ottelijaa pyritään
viemään eteen päin omaan
tasoonsa nähden ja kokeile
malla välillä taitoja jopa kan
sainvälisissä kehissä. Lisäksi
treenejä pyritään pitämään
monipuolisina, jotta junio
reita kehitettäisiin liikunnan
eri osa-alueilla.
Suurin osa kilpailevista ju
nioreistamme siirtyi vuoden
vaihteessa C-junioreista Bjunoireihin, jolloin taas otte
lut kovenevat ja treenaaminen
vaatii enemmän sitoutumista.
Viime kaudella kansainvä

2013

Joensuu:
Kauppakatu 18 • Puh. (013) 255 660
Mikkeli:
Vuorikatu 7 • Puh. (015) 320 600
Savonlinna: Kauppatori 1 • Puh. (015) 510 700

Lauantaina otellaan alkuotteluja klo 13.00 lähtien
ja sunnuntaina klo 11.00 alkaen loppuottelut.
Tapahtumaan on vapaa pääsy, joten tervetuloa
kaikki paikalle.

