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Päävalmentaja Jarkko Pitkäsen 
mietteet olympiamitalista

Nyrkkeilyliiton pääval-
mentaja Jarkko Pitkäsen 
mukaan Suomen ensim-
mäinen lajin olympiami-
tali 24:een vuoteen nosti 
esille ymmärrettävästi suu-
ria tunteita. Pitkäsenkin 
mukaan Mira Potkosen 
menestys on monen asian 
summa ja taipaleesta pal-
kintokorokkeelle Riossa 
on suomalaisella nyrkkei-
lyllä paljon opittavaa.

Päävalmentaja Jark
ko Pitkänen, onnittelut 
Miran olympiapronssista. 
Millaisia tunteita pääval
mentaja koki olympiata
pahtuman aikana?

– Kyllähän Miran suo-
ritukset kehässä ja usko-
maton saavutus herättivät 
suuria tunteita, ja ottelui-
den jälkeiset hetket tuskin 
koskaan unohtuvat. Sain 
tuntea kilpailuiden aika-
na suurta ylpeyttä ja rie-
mua. Toki tappiollisen vä-
lieräottelun jälkeen myös 
voimakas suruntunne oli 
läsnä.

Miksi juuri Mirasta tuli 
nyrkkeilyn olympiamita
listi?

– Miran menestyminen 
olympialaisissa on monen 
asian summa. Harjoitte-
lun laatu ja määrä osaa-
vassa valmennuksessa luo-
vat pohjan tavoitella me-
nestystä. Tinkimätön työ 
harjoitussalilla ja lukuisat 
kv.vuorokaudet leireillä ja 
turnauksissa ovat tehneet 
Mirasta huippunyrkkei-
lijän. Eikä Mira koskaan 
anna periksi ja hän on 
henkisesti erittäin vahva.

Lisäksi Miralla sekä 

hänen valmentajallaan, 
Maarit Teurosella, on pit-
kä yhteinen kokemus. He 
valmistautuivat olympia-
karsintoihin ja itse olym-
pialaisiin koko olympiadin 
ajan, jonka lisäksi heillä 
oli kokemusta jo Lontoon 
olympiakarsinnoista.

Mikä on suurin oppi 
muille suomalaisnyrkkei
lijöille tästä menestyksestä 
opittavaksi?

– Miran menestystari-
nasta on paljon opittavaa. 
Kenties tärkein oppi ja esi-
merkki on se, että suoma-
lainen voi pärjätä erittäin 
kovatasoisessa ja harras-
tetussa lajissa maailman 
huipulla. Sen rinnalla tulee 
kuitenkin muistaa, ettei oi-
kotietä ole. Suoriutuminen 
olympialaisissa sillä tasolla, 
kuten Mira kehässä esitti, 

Valmistautuminen ja val-
mentautuminen on ollut 
kokonaisvaltaista.

Miten näet Nyrkkeily
liiton tuen, mitä se on 
käytännössä ollut ja mi
ten näet sen tärkeyden 
Miralle?

– Luonnollisesti Nyrk-
keilyliitto on tukenut Mi-
raa, niin hyvin kuin se käy-
tössä olevilla resursseilla 
on mahdollista. Suurim-
man työn on tietenkin 
tehnyt urheilija-valmen-
taja pari, mutta sen rin-
nalla näen Nyrkkeilyliiton 
johdon ja toimihenkilöi-
den sitoutuneen olympia-
projektiin hyvin. Käytän-
nössä tuki on ollut pitkälti 
olosuhteiden ja puitteiden 
luomista, sekä taloudellista 
valmennustukea resurssien 
sallimissa rajoissa.

ja hänen taustatiiminsä 
kokevat saaneensa tukea 
myös Nyrkkeilyliitolta, 
niin silloin kai voidaan 
sanoa myös Nyrkkeilylii-
ton jossain määrin onnis-
tuneen tehtävässään.

Kun katsotaan taak
sepäin koko olympiadi 
(2013–2016) miten näet 
sen kokonaisuutena suo
malaisen olympianyrkkei
lyn osalta?

Itse pidän kuluvaa olym-
piadia murros- tai siirty-
mävaiheena. Olemme ot-
taneet huimia edistysaske-
leita, niin urheilullisesti, 
kuin lajiliittonakin. Työ-
tä kuitenkin riittää edel-
leen, sillä lähtökohdat ja 
lajin tila tälle olympiadil-
le lähdettäessä olivat hy-
vin haastavat. Seuraavalle 
olympiadille pääsemme 
lähtemään huomattavas-
ti paremmista lähtökoh-
dista, mutta siitä huoli-
matta, ja juuri sen vuoksi 
meidän tulee nostaa omaa 
vaatimustasoamme joka 
osa-alueella.

Entä kun katsotaan 

eteenpäin, seuraaval
le olympiadille (2017–
2020): millaiset ovat en
nakkonäkymät ja mitkä 
tulevat olemaan tärkeim
mät painopisteet?

Kuten edellä totesin, 
on lähtökohdat seuraa-
valle olympiadille suo-
tuisat. Meillä on naisten 
maajoukkueessa Mira 
Potkosen ja Elina Gus
tafssonin muodossa jo nyt 
kaksi menestyjää. Heidän 
takanaankin kärkkyy nais-
nyrkkeilijöitä, jotka omaa-
vat potentiaalia menestyä 
arvokilpailuissa.

Miesten kohdalla täy-
tyy vielä odottaa, että ko-
keneimpien urheilijoiden 
ura- ja jatkosuunnitelmat 
tarkentuvat.

Tulevaisuus näyttää sii-
nä mielessä hyvältä, että 
meillä on poikkeuksellisen 
laadukkaat ikäluokat 1998 
ja 1999 syntyneissä pojissa. 
Tämä on näkynyt jo tu-
loksissa viimeisen vuoden 
aikana, kun pojat ovat na-
panneet kaksi EM-mitalia 
sekä kolme pistesijaa.

Tärkeimmät painopis-
teet eivät ole muuttuneet. 

Ne ovat urheilullisuus, 
osaaminen ja kansainvä-
lisyys. Meidän tulee kyetä 
nostamaan omaa urhei-
lullista tasoamme ja se ei 
onnistu ilman osaamis-
ta. Ilman kansainvälistä 
harjoittelua ja kilpailua ei 
tänä päivänä voi menestyä 
nyrkkeilyssä. Yhtenä ta-
voitteena täytyy olla myös 
kasvattaa kansainvälisen 
tason valmentajia lisää.

Mistä suomalaisen 
olym pianyrkkeilyn olisi 
oltava tällä hetkellä eri
tyisen ylpeä?

– Päällimmäisenä mie-
leen tietenkin tulee, et-
tä nyt meidän tulee olla 
erityisen ylpeitä Mirasta. 
Hänen saavutuksistaan ja 
antamastaan upeasta esi-
merkistä. Mielestäni me 
voimme olla ylpeitä myös 
siitä osaamisesta, mitä Mi-
ran menestyksen taustalla 
on. Ja tietenkin meidän pi-
tää olla ylpeitä myös edus-
tamastamme lajista. 

Miten uskot Miran mi
talin näkyvän käytännön 
tasolla lähitulevaisuudes
sa?

Uskon, että se näkyy 
harrastajamäärien lisään-
tymisenä. Uskon ja toivon, 
että meillä on myös lajina 
valmiudet ottaa kasvavat 
harrastajamäärät vastaan. 
Myös nyrkkeilyn näkyvyys 
tulee lisääntymään ja sen 
myötä meillä on mahdol-
lisuus kehittää myös lajin 
yhteiskunnallista asemaa.

Mira oli ainoa olympiamitalistimme Riossa.

SNL:n päävalmentaja Jarkko Pitkänen onnittele-
massa Mira Potkosta.

edellyttää useiden vuosien 
yhtäjaksoista harjoittelua 
ja kilpailua kansainväli-
sellä tasolla.

Miran menestyksen voi 
katsoa pohjautuvan urhei-
lullisuuteen ja osaamiseen. 

On vaikea määritel-
lä Nyrkkeilyliiton tuen 
merkitystä Miran menes-
tyksessä, sillä suurimman 
työn ovat tehneet Mira itse 
valmentajansa ja tausta-
tiiminsä kanssa. Jos Mira 

Mikkeli, Vuorikatu 7 • (015) 320 600
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Tulevaisuuden tähdet 
– Vilma Viitanen

Mira Potkonen ja Eva 
Wahlström ovat olleet jo 
vuosien ajan suomalaisen 
naisnyrkkeilyn keulaku-
vat. Myös Elina Gustafs
son, Marjut Lausti ja Satu 
Lehtonen ovat iskeneet 
hyviä meriittejä kansain-
välisellä tasolla. Muuta-
man vuoden päästä Suo-
men menestynein iskijätär 
saattaa kuitenkin hyvinkin 
olla Vilma Viitanen.

14-vuotias mikkeliläi-
nen Vilma Viitanen on 
alkanut erottua edukseen 
kansallisella tasolla ja tu-
levaisuudessa nuorukaisen 
tavoitteet ovatkin kansain-
välisellä tasolla. Yhdek-
sänvuotiaana nyrkkeilyn 
aloittaneella Viitasella vai-
kuttaisi olevan edellytyk-
sen menestyksekkääseen 
uraan.

– Ennen nyrkkeilyä har-
rastin jalkapalloa, judoa ja 

yleisurheilua. Nyt harjoit-
telen noin kahdeksan ker-
taa viikossa hieman ajan-
kohdasta riippuen. Teen 
noin neljä lajitreeniä, yh-
den yleisurheiluharjoituk-
sen ja kuntopiiriharjoituk-
sen, Viitanen kertoo.

– Kahdesti viikossa pää-
sen harjoittelemaan myös 
aamuisin fysiikkaharjoi-
tuksen, kun kuulun Ete-
lä-Savon Urheiluakate-
miaan

– Pitkäsen Jarkko  on 
valmentanut minua alus-
ta asti. Nyt kun Jarkko on 
paljon ulkomailla, niin val-
mennukseeni osallistuu 
vahvasti myös Joni Po
lishsuk.

Viitanen ei ole perheen-
sä ainoa nyrkkeilijä. Myös 
Vilman isoveli Valtteri 
Viitanen kuuluu Suomen 
parhaisiin B-junioreihin. 
Isä Vintte on myös vahvas-

ti mukana Mikkelin Nyrk-
keilijöiden toiminnassa.

– Isäni taas auttaa ruo-
kapuolen kanssa ja kus-
kailee minua harjoituk-
siin. Valtterin kanssa otan 
sparria ja niissä saa tehdä 
parhaansa ettei saa kun-
nolla köniin, Vilma pal-
jastaa hymyillen.

Vasenkätinen Viitanen 
on voittanut 25 ottelustaan 
19. Suomalaisille kilpasis-
koilleen Viitanen ei ole 
hävinnyt noin kolmeen 
vuoteen. Kansainvälisiä 
otteluita Viitasella on kui-
tenkin tilillä vasta kaksi. 

Tammikuussa Viitanen 
pääsi ensi kertaa maajouk-
kueen mukana ulkomaille 
turnaukseen.

– Suomessa on vähän 
huono, kun alkaa olla ai-
na samat tyypit vastassa. 
Aina välillä olen otellut 
vastustajan tasolla, mutta 

nyt pyrin ottelemaan koti-
maassakin kansainvälisellä 
tasolla. Pitää kovaa tempoa 
ja iskeä tilanteet kunnolla 
loppuun asti.

– Vaikka hävisin Ser-
biassa ensimmäisen otte-
luni, niin pääsin siellä kui-
tenkin sparraamaan paljon 
ja näin että kansainvälinen 
taso on kova, muttei mah-
doton. Isoin ero oli otte-
lujen temmossa. Oli myös 
kiva kun joukkueessamme 
oli mukana kokeneita ai-
kuisia nyrkkeilijöitä, jotka 
antoivat hyviä neuvoja.

Maajoukkue-
edustukset 
kiinnostavat

Kansallisen kilpailun 
puute saattaa tulevaisuu-
dessa olla yksi Viitasen 
suurimmista ongelmista. 
Nuorukainen tähtää kui-

tenkin kansainväliseen 
menestykseen motivoi-
tuneen oloisena. Harjoit-
telussa otetaan huomioon 
tiedostetut vahvuudet ja 
heikkoudet.

– Mikkelissä minulla on 
hyvä harjoitusvastus Ron
ja Nyman, mutta tietysti 
vaihtelua saisi olla enem-
män. Nyt on kuitenkin to-
si kiva kun olen leireillä 
päässyt sparraamaan myös 
aikuisten naisten kanssa. 
Ja sekin motivoi että kun 
vuoden vaihteessa tuli 
B-juniori-ikäiseksi, niin 
nyt otteluissa ei enää tar-
vitse hölläillä.

– Liikkeeni on hyvää ai-
nakin Suomen tasolla ja 
taidot riittävät. Tykkään 
vähän kyttäillä ja lyödä 
vastaan. Takimmainen 
suora täytyy oppia lyö-
mään perille asti ja fysii-
kassa on paljon parannet-
tavaa.

– Päätavoitteet ovat 
SM-kisoissa, kansainvä-
lisissä turnauksissa ja toi-
vottavasti saan hyviä kv. 
matseja. Ja toivottavasti 
tulisi myös maajoukku-
een edustustehtäviä. Tu-
levaisuudessa olisi upeaa 
menestyä arvokilpailuissa.

Yli 60 vuotta 
koko kansan 

autokauppaa
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Raikkautta 
ja puhtautta kotiin

www.allaway.fi

MiNyn kotisivut:  www.miny.fi

MIPRO GROUP  
– 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. 

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

www.sth.fi
Porrassalmenkatu 1 • 015 321 250

KIINTEISTÖNHOITOA 
KERTAVEDOLLA!

Tutustu vahvaan osaamiseemme:

Älä luota tuuriin, vaan valitse varman päälle:

Maahanmuuttajille Wisa-areenan aktiviteetteja tammikuussa
MiNy järjesti maahanmuuttajille Wisa areenaan tutustumista... pelailtiin jalkapalloa, opetettiin nyrk-
keilyn perusliikkeitä ja annettiin säkeille kyytiä. Kehäänkin päästiin ja hauskaa oli. Kiitos myös tulkeille 
Samir ja Arshad sekä koutseille Vintte, Toni, Valtteri ja Ellu... kova syke oli treeneissä ja motivaatio 
huipussaan!!!

– Liikkeeni on hyvää ai-
nakin Suomen tasolla ja 
taidot riittävät. Tykkään 
vähän kyttäillä ja lyödä 
vastaan. Takimmainen 
suora täytyy oppia lyö-
mään perille asti ja fysii-
kassa on paljon parannet-
tavaa.

– Päätavoitteet ovat 
SM-kisoissa, kansainvä-
lisissä turnauksissa ja toi-
vottavasti saan hyviä kv. 
matseja. Ja toivottavasti 
tulisi myös maajoukku-
een edustustehtäviä. Tu-
levaisuudessa olisi upeaa 
menestyä arvokilpailuissa.

Suomen nyrkkeily-
maajoukkue menestyi 
historiallisen hyvin nais-
ten maailmanmestaruus-
kilpailuissa Kazakstanin 
Astanassa, jossa iskettiin 
perjantaina 27.5.2016 lop-
puottelut. Mira Potkonen 
ja Elina Gustafsson iski-
vät MM-pronssimitalit. 
Lisäksi Potkonen saavut-
ti paikan Rion olympia-

laisiin.
Ennen Potkosta ja Gus-

tafssonia suomalaisnaisista 
MM-mitaleille on yltänyt 
vain Hanne Mäkinen, joka 
oli pronssilla vuonna 2010. 
Miehistä MM-mitalin 
ovat saavuttaneet Tarmo 
Uusivirta (hopeaa 1978 ja 
1982), Jyri Kjäll (hopeaa 
1993) ja Joni Turunen 
(pronssia 1995 ja 2001).

Elina Gustafsson 
ja Mira Potkonen 
palkittiin 
MM-mitaleilla



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

3 190€

Mikkelin Tilintarkastus 
Tilintarkastusyhteisö

LVI-MIKKELI OY
Kaikki LVI-työt
sopimuksen mukaan
lvi-mikkeli@surffi.fi

0400 259 266

RENOTEC™ KATTOPINNOITE

Kattojen asennukset ja tarvikemyynti
www.katerakenne.fi • simo.pekonen@katerakenne.fi

RENOTEC kestää
hyvin UV-säteitä.

Vettä hylkivä
pinta.

ennen jälkeen

KATTOJEN AMMATTILAINEN

puh. 0500 651 202

Saneeraus ja Rakennus Peltsi

Jukka Peltonen
Remontointi- ja
rakennuspalvelut

Puh. 050 410 9757

Teräsputket, sillat  
ja geotuotteet

• Holvisilta KASI
• Rumcor-monilevyt
• Rumtec teräsrummut ja -sillat
• Muovirummut

• Suodatinkankaat
• Geovahvisteet
• Kivikorit
• Pohjaveden suojaus

Vantaa
Puh. 020 760 9200

Vimpeli
Puh. 020 760 9210

Kuopio
Puh. 020 760 9211

Oulu
Puh. 020 760 9209

Oy ViaCon Ab
www.viacon.fi

Mikkelin Nyrkkeilijät 
tarjoaa jälleen 

laajan kattauksen 
harrastusmahdolli-

suuksia kaiken 
ikäisille liikkujille

Mikkelin Nyrkkeilijät tarjoaa monipuolisen 
valikoiman edullisia ja laadukkaita harrastus-
mahdollisuuksia kaikenikäisille liikkujille. Kaikki 
harjoitukset pidetään Wisa-areenalla uusituissa 
tiloissa. Wisalle on tehty mittava ilmastointire-
montti, mikä parantaa isojen ryhmien liikku-
misen raikkaassa ilmassa. Wisa-areenalla on 
nyrkkeilysalissa käytössä kaksi kehää sekä yli 
20 säkkiä. Varusteiksi harrastajille riittää alku-
vaiheessa sisäpelitossut sekä verryttelyasu. 
Alakerrassa on harjoittelijoille käytössä isot 
suihku- ja saunatilat.

Tässä yhteenvetona tietoa MiNy:n tarjoamista 
harrastusvaihtoehdoista (aikataulut + hinnat):

Kuntonyrkkeilyn alkeisryhmä (sopii aloit-
telijoille sekä lajia jo harrastaneille), harjoituk-
set maanantaisin klo 17.30–19.00, hinta koko 
syyskaudelle  yhteensä 80 €!

Kuntonyrkkeilyn yleisryhmä (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 miehil-
le 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 kiinnos-
tuneille 9–16-v. tytöille ja pojille), harjoitukset 
maanantaisin ja perjantaisin klo 16.30–17.30, 
hinta koko syyskaudelle yhteensä 80 €!

Vekara-boxing (liikunnallista riemua Wi-
sa-areenan tatamilla ja nyrkkeilysalissa 5–8 
vuotiaille tytöille ja pojille), harjoitukset lauan-
taisin klo 13.00–14.00, hinta koko syyskaudelle 
yhteensä 80 €!

Tervetuloa mukaan iloiseen toimintaan. 
Meillä on joka ryhmässä hyvin koulutetut ja 

ammattitaitoiset ohjaajat/valmentajat. 
Ilmoittautuminen onnistuu helpoiten kotisivu-

jemme kautta www.miny.fi

MiNy:n tuomari mukana helmikuussa 
kansainvälisessä Aiba kalenteriturnauksessa
MiNy:n puheenjohtaja Aiba 1.star tuomari Harri Juutilainen oli mukana kansainvälisessä kovatasoi-
sessa turnauksessa. 29 maata ja 168 nyrkkeilijää Unkarin Deprecenissä 2.-7.2., joukossa myös 2016 
Olympialaisiin valittuja ottelijoita. Yleisen sarjan miesottelijoiden taso oli huikea.

Vilma Viitanen sai kutsun maa-
joukkueeseen toukokuussa 
Suomi-Ruotsi maaotteluun

Vilma Viitanen edessä keskellä.
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SAIRAUDEN TAI TAPATURMAN SATTUESSA, SOITA

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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, LähiTapiola alueyhtiöt ja Dextra.

Metallityö DUFVA
Hietamäentie 4, 50350 NOROLA

Puh./fax (015) 176 222
GSM 050 303 5986

Amin Asikainen sekä MiNy:n kuntonyrkkeilyvetäjiä.

Amin Asikaisen kuntonyrkkeily-
treeneissä Wisa areenalla oli tungosta

Amin Asikainen ve-
ti kuntonyrkkeilytreenit 
Wisa areenalla. Mukana 

oli noin 40 aktiivista har-
rastajaa, joille Aminin kyy-
dissä saatiin hiki pintaan 

2 x 1,5h treeneillä.

Vilma iski voittoon nuorten 
Suomi-Ruotsi maaottelussa, 
kukistaen Linnea Eriksso
nin kaikin tuomariäänin 3-0! 

Vilma Viitanen sai kutsun maa-
joukkueeseen toukokuussa 
Suomi-Ruotsi maaotteluun

Maaottelu päättyi tasatulok-
seen otteluvoitoin 4–4. Hieno 
esitys Vilmalta ensimmäises-
sä maaottelussaan! Mukana 

porukkaa vetämässä Suomen 
nyrkkeilyliiton päävalmentaja 
Jarkko Pitkänen.

Vilma Viitanen edessä keskellä.

MiNy:n tuomari Jarkko Laine oli A-junioreiden 
maajoukkueen matkassa Ukrainassa syyskuussa
MiNy:n Jarkko Laine oli tuomarina A-junioreiden maajoukkueen mukana 
Ukrainassa, jossa käydään viikon mittainen Klitschkon veljesten turnaus. 
Kova tasoisessa turnauksessa iski 127 nyrkkeilijää miltei 20 eri maasta.

Pyynikki turnaus 
huhtikuussa, 
Vilma vauhdissa 
kansainvälisissä 
otteluissa

Vilma otteli Pyynik-
ki-turnauksessa voitok-
kaasti. Venäläinen Evgenia 
Fedorova kukistui puh-
taasti 3–0. Pyynikki tur-
nauksen toisena päivänä 
Vilmalle selkeä tekninen 
tyrmäysvoitto Liettuan 
Rugile Altaraviciutesta.



Parhaat pikkujoulut
VARATAAN NYT!

ARTTU WISKARI MIKAEL GABRIEL

Tiedustelut ja varaukset: 
p. 029 123 9600 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min)
tai sales.suur-savo@sok.fi

JOULUBUFFET
alk. 25€

Pikkujoulu-
esiintyjiä

JOKAISEEN
MAKUUN!

KATTAASAVON.FILue lisää:

www.kameraliike.fi
Kameraliike Etelä-Savossa laajalla valikoimalla ja kilpailukykyisillä hinnoilla!

Topi Rytkösen muisto-
kilpailut iskettiin Mikke-
lissä Lyseon koulun isossa 
salissa. Yleisöä saatiin ki-

Perinteiset Topi 
Rytkösen muisto-
kilpailut iskettiin 
maaliskuussa

vasti paikalle ja otteluta-
pahtuma oli tiivis ja vauh-
dikas kutsukilpailu.

Tulokset:
D33 Joa Nylund, MiNy – Jerry Oja, OuTa 2–1
D36 Ivan Zuravel, PoNs – Iiro Oikkonen, MiNy 2–1
BT54 Vilma Viitanen, MiNy – Maria Vehkaperä, OuTa 3–0
B63 Valtteri Viitanen, MiNy – Jim Korhonen, JuU 3–0
B63 Jerry Laine, MiNy – Joonas Helin, NBC 2–1
B70 Aku Kanninen, OuTa – Antti Niemi, TaNy 3–0
A69 Argjend Dushaku, PoNs – Jonni Sahlberg, BoBox 2–1
Y69 Matti Kautiainen, TaNy – Jari Laine, MiNy 2–1
Y91 Samuli Kärkkäinen, JäKK – Antti Virtanen, BCK 3–0

Kisojen parhaina palkit-
tiin Samuli Kärkkäinen ja 
Vilma Viitanen.

Kiitos kaikille mukana 
olijoille: ottelijat, valmen-

tajat, tuomarit ja kannus-
tava yleisö. Erityiskiitos tal-
kooporukalle sekä yhteistyö-
kumppaneille, jotka jälleen 
mahdollistitte kisojen läpi-
viennin.

Varaosapuhaltimet/
siipimoottorit

www.mikkelinnuohoustoimi.fi toimisto@mikkelinnuohoustoimi.fi 

Ratatie 2, 50600 Mikkeli, puh. 010 423 4030
Lankapuh. 8,35 snt/puhelu+6 snt/min. Matkapuh. 8,35 snt/puhelu+17,17 snt/min. sis alv 24%.

Vaihtosuodattimet 
asuntoilmanvaihtoon
• Yleisimmät LTO-sarjat varastosta
• Suodatinkangas G3/G4 metritavarana
• Suodatinkangas srj. 
   tuuletusikkuna/-luukku.

Ilmanvaihtolaitteiden huolto, puhdistus,
ilmanvirtamittaus ja säätötyöt

31vHYVÄ SISÄILMASTO
Terveyttä, hyvinvointia, elämisen laatua

Uusi numeromme: 020 7353 910
Kinnarinkatu 2 • www.mikkelinautokuljetus.fi

Kuljetus- ja nosturiauto- sekä siirtolavapalvelut 

Vilma Viitanen sai tammikuussa 
kutsun maajoukkueen mukaan isoon 
kansainväliseen turnaukseen
Tyttöjen ja naisten AIBA:n kalenteriturnaus 5 th. 
Nations Cup iskettiin 7.–13.1. Serbian Rumassa. 
Turnaukseen osallistui 195 nyrkkeilijää 27 maas-
ta. Suomen joukkueeseen kuului seitsemän nyrk-
keilijää ja Mikkelin Nyrkkeilijöiden Vilma Viitanen 
sai kutsun mukaan kisoihin.
Vilma otteli hyvin intialaista vastustajaa vastaan, 
vaikka hävisi ottelun 3–0. Tärkein tavoite oli saa-
da kansainvälistä ottelukokemusta sekä viikon 
kestävällä turneella hyviä sparreja.

Mikkelin Nyrkkeilijät ry johtokunta 2016                                                                                                           
Puheenjohtaja Harri Juutilainen
Varapuheenjohtaja Olli Miettinen
Sihteeri  Maria Turunen
Rahastonhoitaja  Harri Penttilä
Jäsenet: 
Jarkko Laine, Marika Forselius, Jarkko Pitkänen, 
Panu Immonen ja Vintte Viitanen
Kunniapuheenjohtaja Paavo Ollikainen

29.–30.10.2016  klo 13
Rantakeitaan Urheilutalolla

SM-KILPAILUT
NUORTEN


