
Teräsputket, sillat  
ja geotuotteet

• Holvisilta KASI
• Rumcor-monilevyt
• Rumtec teräsrummut ja -sillat
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• Suodatinkankaat
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• Kivikorit
• Pohjaveden suojaus
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Puh. 020 760 9209
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www.viacon.fi

Mikkelin Nyrkkeilijät 80 vuotta
Tammikuun 5 päi-

vänä vuonna 1937 
kokoontui Mikkelin 
Suojeluskuntatalolle 
muutaman kymme-
nen miehen porukka 
perustamaan nyrkkei-
lyseuraa. 

Seuran nimeksi päätet-
tiin laittaa Mikkelin Nyrk-
keilijät. Tämä oli lähtö-
laukaus Mikkelin alueen 
järjestäytyneen nyrkkei-
lytoiminnan aloittamiselle. 
Ensimmäisenä puheen-
johtajana toimi luutnantti 
Harald Harvo.

Tänä päivänä Mikke-
lin Nyrkkeilijät ry on yksi 
Suomen johtavista nyrk-
keilyseuroista. Seura toi-
mii aktiivisesti nuorten 

nyrkkeilijöiden ja kuntoi-
lijoiden harjoittamisessa. 
Vuosien saatossa seuran 
edustajat niin nuorten 
kuin aikuistenkin sarjas-

sa ovat tuoneet menestystä 
kilpa-areenoilla.

Tällä hetkellä seurassa 
on noin 200 aktiivista har-
rastajaa.

Mikkelin 
Nyrkkeilijöiden 
johtokunta 2017         

Puheenjohtaja Harri Juutilainen
Varapuheenjohtaja Olli Miettinen
Sihteeri Marika Forselius
Rahastonhoitaja Harri Penttilä
Johtokunnan jäsen Panu Immonen            
Johtokunnan jäsen Jarkko Laine
Johtokunnan jäsen Jarkko Pitkänen           
Johtokunnan jäsen Vintte Viitanen
Kunniapuheenjohtaja Paavo Ollikainen

Suojeluskuntatalo Otavankadulla.

#KATTAASAVON

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT: 
Myyntipalvelu Puh. 029 123 9600 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min) 

tai sales.suur-savo@sok.fi

RAFLAAMO.FI

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

Mikkelin Nyrkkei-
lijöiden Vilma Vii-
tanen iski mitaleille 
alle 17-vuotiaiden Eu-
roopan mestaruuskil-
pailuissa Bulgariassa. 
Sofiassa 3.–9. heinä-
kuuta käytävissä nyrk-
keilyn EM-kilpailuissa 
Viitanen oli Suomen 
ainoa edustaja.

Avausottelussaan Viitanen 
voitti irlantilaisvastustajansa 
ja eteni kahdeksan parhaan 
joukkoon. Seuraavaksi suoma-
lainen kohtasi Ranskan Lorye 
Ruyerin taistossa EM-mita-
leista. Suomalainen iski voiton 
kaikin tuomariäänin 5–0. 

– Tiesin ennakkoon rans-
kalaisen olevan heikko lä-
hiottelussa ja Vilma pyrki 
ottelemaan lähietäisyydellä. 
Taktiikkana oli ottaa tila pois 
heti alusta. Hieman otteis-
sa näkyi ensimmäisen mita-
liottelun jännitys, mutta siitä 
huolimatta onnistuimme nou-
dattamaan sovittua taktiikkaa, 
päävalmentaja Jarkko Pitkä-
nen kommentoi ottelua.

Viitanen kohtasi Saksan 

MiNy:n Vilma Viitanen iski 
EM-hopealle uransa 
ensimmäisissä arvokisoissa

Emily Pertholdin lauantai-
na semifinaalissa. Kaksikko 
oli kohdannut kolme viikkoa 
aiemmin turnauksessa Slova-
kiassa. Tuolloin saksalainen 
vei voiton 2–1. Nyt Vilma 
käytti hyväkseen revanssin ja 
voitti ottelun hajaäänin 4–1. 
Näin varmistui tie finaaliin.

Suomalainen kohtasi sar-
jan 57 kiloa loppuottelussa 
hallitsevan Euroopan mesta-
rin, Slovakian Jessica Triebe-
lovan. Viitanen otteli hienos-
ti läpi ottelun saaden perille 
näyttäviä osumia. Viidestä 
arvostelutuomarista yksi näki 
suomalaisen voittajana joka 
erässä. Tasainen ottelu päät-
tyi kuitenkin slovakialaisen 
4–1 voittoon. 

– Hieno EM-turnaus Vil-
malta kokonaisuudessaan ja 
kaikki neljä ottelua osoittivat 
kypsää nyrkkeilyä. Olen erit-
täin iloinen EM-hopeasta, 
päävalmentaja Jarkko Pitkä-
nen iloitsi.

Viitanen nyrkkeili mitalin 
uransa ensimmäisissä arvo-
kilpailuissa. Mitali on myös 
Mikkelin Nyrkkeilijöiden 
historian ensimmäinen ar-
vokisamitali naisten/tyttöjen 
sarjoissa.



Metsäsairila Oy
Mikkelin kaupungin jätehuoltoyhtiö

TEEMU  SALMELA
Optometristi • yrittäjä

015 211 331
mikkeli@nakopalvelu.fi 

MAANRAKENNUS
TIKKA KY

Vuolteentie 140
52230 Hurissalo

Puhelin 0500 171 174

Tämä vuosi on ollut 
perinteiselle mikkeli-
läisseuralle MiNy:lle 
erityisen voitokas. 

Valmennustehtävissäkin 
kunnostautunut Joni Po-
lishsuk päätti aloittaa tiiviin 
harjoittelun ja tehdä näyttä-
vän comebackin SM-nyrk-
keilyjen alla. Määrätietoinen 
valmistautuminen ja kropan 
kiinteyttäminen sekä kovan 
luokan sparrit antoivat merk-
kejä siitä, että menestystäkin 
saattaisi tulla. SM-kilpailui-
hin nimettiin parhaat ottelijat 
karsintojen kautta, joista Joni 
saalisti kolme voittoa.

Ja Suomen mestaruuskisat 

MiNy:n Joni Polishsuk 
iski huhtikuussa SM-kultaa

oli menestys. Joni Polishsuk 
iski yleisen sarjan Suomen 
mestariksi raskaassa sarjassa 
+91kg!!! Huikean hienos-
sa finaaliottelussa Joni otteli 
järkevästi ja pehmitti Turun 
Jyryn Lauri Korhosen kaikin 
tuomariäänin 5–0. Edellisen 
päivän välierissä tauluun lai-
tettiin myös yksimielisesti 
Jonin voitoksi 5–0. Mikkelin 
Nyrkkeilijät palasi näin Jonin 
saattelemana SM-kultamitali 
kantaan.



Mikkeli, Vuorikatu 7 • (015) 320 600

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

Kuljetus- ja nosturiauto- sekä siirtolavapalvelut 

www.sth.fi
Porrassalmenkatu 1 • 015 321 250

KIINTEISTÖNHOITOA 
KERTAVEDOLLA!

Tutustu vahvaan osaamiseemme:

Älä luota tuuriin, vaan valitse varman päälle:

Kaapelikatu 3, 50130 Mikkeli,   puh. (015) 214 530, 0500 699 530
Avoinna ma-pe 9-17, la 9-13   www.sr-kone.fi Tervetuloa!

         

KAAPELIKATU

RANTAKYLÄÄN OTAVANKATU

LAHDEN TIE

JYVÄSKYLÄNTIE

Suzuki -kampanjan voimassa-
oloaika 11.9.-31.10.2017
Malli Suositushinta Kampanjahinta
DF8AS 2 290 € 1 850 €
DF9.9AS 2 390 € 2090 €
DF20AS 3 690 € 2990 €
DF20ATL 4 750 € 3890 €
DF30ATL 5 950 € 4 890 €
DF50ATL 8 150 € 5 990 €
DF70ATL 10 500 € 7 690 €
DF225TX 21 900 € 18 950 €

TEEMU  SALMELA
Optometristi • yrittäjä

015 211 331
mikkeli@nakopalvelu.fi 

Mikkelin
Hinauskuljetus Oy

MiNy:n Joni Polishsuk 
iski huhtikuussa SM-kultaa

Tervetuloa mukaan Mi-
Ny:n laadukkaisiin ohjat-
tuihin treeneihin uudelle 
Takomo salille osoittee-
seen Suur-Savonkatu 1-3, 
50100 Mikkeli. Lisätieto-
ja harrastusvaihtoehdois-
ta saat osoitteesta www.
miny.fi

Uudet tuulet puhaltavat 
uusissa tiloissa

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

Saneeraus ja Rakennus Peltsi

Jukka Peltonen
Remontointi- ja
rakennuspalvelut

Puh. 050 410 9757
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Raikkautta 
ja puhtautta kotiin

www.allaway.fi

Allaway_100x100_4v.indd   1 8.9.2017   16:04:57

ASIANAJOTOIMISTO

GRAAFINEN OHJEISTO
Asianajotoimisto Fenno

Porrassalmenkatu 21, Mikkeli |  015 211 540

Varmista mielenrauhasi 
puukaupassa ja 
metsänhoidossa  

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo on 
metsäsi lähellä, nyt ja tulevaisuudessa. 

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat 
oman metsäasiantuntijan neuvomaan ja 
opastamaan metsänhoitoon sekä 
puukauppaan liittyvissä asioissa. 

Soita ja sovi metsäkäynnistä 
p. 015 537 4000

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo
p. 015 357 4000 • etelasavo@mhy.fi 
www.facebook.com/metsanhoitoyhdistys-
etelasavo • www.mhy.fi/etelasavo 

Metsänomistajat
ETELÄ-SAVO

 Me teemme metsänomistajan eteen enemmän

Aluksi harjoituksia ohjasi Jukka Aho ja paik-
kana oli Urpolan koulun pieni alasali. Vuosien 
varrella ohjaajien määrä lisääntyi ja harjoitus-
paikkakin vaihtui ensin WISA-areenalle Pursia-
lassa ja nyt Kamppailuareena Mikkelin tiloihin 

Kuntonyrkkeilyä 
ryhdyttiin 
harrastamaan 
Mikkelissä 
jo 25 vuotta sitten

keskustassa. Seuraavassa esittelevät nykyiset 
ohjaajat omat tarinansa, kuinka he ovat mu-
kaan salille tulleet, mikä lajissa viehättää ja 
mitä ohjaaminen on tuonut elämään. 

Elina Kotro: Minusta tu-
li MiNyläinen vuonna 2002, 
kun yksissä potkunyrkkeily-
kilpailuissa oli silloinen Mi-
Nyn valmentaja, Ruokosken 
Matti, katsomossa ja sain 
kuulla hänen tuumanneen, 
että lyöntieni perustekniikka 
on puutteellinen. Päätin kor-
jata asian ja aloittaa sivulajina 
nyrkkeilyn, joka nopeasti syr-
jäytti muut lajit.

Ensimmäinen treenikoke-
mus oli Ollikaisen Paavon 
Ringside -treenit ja aktiivi-
simpina vuosina treenasin 
kaikissa ryhmissä, niin ottelu-
nyrkkeilyssä, kuin kuntoryh-
missäkin. Ehdin nuorempana 
vähän kilpaillakin, mutta sel-
kävaivojen ja lasten syntymien 
myötä nyrkkeily jäi. Kaipasin 
kuitenkin edelleen ottelemista 
ja kuin tilauksesta kuulin, et-
tä MiNy on aloittanut aikuis-

ten harrastenyrkkeilyn, jossa 
on mahdollista päästä myös 
sparrailemaan. Hakeuduin 
tähän ryhmään ja eipä aikaa-
kaan, kun minusta leivottiin 
ohjaaja Vinten ja Jaken vah-
vistukseksi.

Harrasteryhmä on kunto-
nyrkkeilyn ja nyrkkeilyn väli-
malli, sen voi ottaa puhtaasti 
kunnon kannalta, jolloin ei 
tarvitse sparrata. Mutta jos 
haluaa kokeilla ottelemista, 
niin siihen annetaan eväitä ja 
ohjausta myös. Joillekin har-
rasteryhmä on jopa toiminut 
ramppina kilparyhmän tree-
neihin. Se nyrkkeilyssä onkin 
parasta; kaikille löytyy sopiva 
ryhmä. Ohjaajana saan oman 
liikunnan lisäksi koulutuksia 
ja lisätietoa lajin konkareilta 
ja kehitän omia ohjaustaitoja-
ni, eli monta kärpästä samalla 
iskulla!

Arja Hulkko: Ensimmäi-
sen kerran yritin nyrkkei-
lysalille joskus 1970-luvun 
lopulla, mutta silloin tuli tyly 
EI TYTTÖJÄ SALILLE! 
Jouduin odottamaan vuoteen 
1992, eli silloin pääsin aloit-
tamaan kuntonyrkkeilyn en-
simmäisten joukossa kun laji 
tuli Mikkeliin. Anun kanssa 
hikoiltiin Urpolan koulun 
alasalissa missä hiki virta-
si pitkin seiniä. Ahon Jukka 
aloitti koko touhun Mikke-
lissä ja sai meidät innostu-
maan sata lasissa tähän lajiin. 
Välillä olin poissa salilta kun 
asuin Hollannissa, siellä kävin 

treenaamassa itsekseni. Sit-
ten palasin takaisin Suomeen 
ja pääsin Wisa-areenalle. 
Loppuvuodesta 2001 minut 
houkuteltiin ohjaajakurssil-
le Lappeenrantaan. Siitä asti 
on vetänyt kuntonyrkkeilyä. 
Tällä hetkellä työstäni johtu-
en pääsen vetämään treenejä 
säännöllisen epäsäännöllisesti, 
useamminkin olisi kiva pääs-
tä salille, mutta vähästäkin voi 
olla tyytyväinen. Kuntonyrk-
keily on tosi hyvä koko kropan 
treeni, kun on vetänyt kunnon 
treenin ja tehnyt samalla sa-
mat liikkeet itsekin, on olo 
ihan super hyvä!
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Marika Forselius: Menin 
ensimmäisen kerran kokei-
lemaan kuntonyrkkeilyä syk-
syllä 2001 kaverin matkassa. 
Muutaman vuoden harras-
tamisen jälkeen tuli pidempi 
tauko. Uudestaan nyrkkei-
lysalille tie vei syksyllä 2005. 
Ohjaajakoulutukseen osal-
listuin keväällä 2006. Lajissa 
koukuttaa sen monipuolisuus 
ja haastavuus. Koko keho tu-
lee treenattua samalla kertaa. 
Loistavaa stressin purkua, kun 
pääsee lyömään säkkiä tai pis-

tehanskoja. 
Ohjaaminen on tuonut li-

sää tietoa ja tiedon halua la-
jia kohtaan. Aina voi oppia 
itsekin tekniikkaa paremmin. 
Ohjaaminen on tuonut myös 
esiintymisvarmuutta. Enää ei 
niin jännitä puhua suurem-
mankaan ihmisjoukon edessä. 
Ja parasta mitä seuratoimin-
nan myötä on tullut, ovat ih-
miset kenen kanssa tätä teh-
dään. Ilman loistavaa poruk-
kaa tämä ei olisi yhtä hauskaa 
ja koukuttavaa!

Liisa Laine: Aloitin kunto-
nyrkkeilyn viisi vuotta sitten, 
tarkoituksena silloin oli löytää 
yhteinen harrastus minulle ja 
pojalleni. Poikani ei innostu-
nut kokeilusta, mutta minä 
sytyin lajille heti ensimmäi-
sistä treeneistä lähtien. Eh-
din olla harrastajana reilun 
vuoden, kun minua kysyttiin 
mukaan ohjaamaan treenejä. 
Suoritin ohjaajakoulutuksen 
seuraavan puolen vuoden ai-
kana, siihen kuului liikuttaja-
koulutus ja lajiosat. Vajaassa 
kahdessa vuodessa olin siis 
löytänyt uuden lajin ja siirty-
nyt harrastajasta myös ohjaa-
jaksi. Ohjaajakoulutus antoi 
paljon uutta tietoa nyrkkeilys-
tä ja pääsin tutustumaan la-
jiin syvemmin. Sain enemmän 
tietoa harjoittelusta ja sen me-

netelmistä. Toisia ohjatessa on 
myös kiinnitettävä enemmän 
huomiota tekniikkaan. 

Parasta lajissa on treenien 
monipuolisuus, pystyn har-
joittamaan mm. tasa-painoa, 
liikkuvuutta, lihaskuntoa, 
koordinaatiota ja erilaisia 
lyöntejä sarjoineen. Nyrkkei-
lyssä pystyn kehittymään eli-
niän ajan. Minusta tuntuukin, 
että mitä enemmän opin, sitä 
enemmän kiinnitän huomio-
ta mitä pitää oppia ja haluan 
oppia lisää. 

Nyrkkeilyn myötä olen 
saanut uusia ystäviä sekä ta-
vannut myös aviomieheni.  
Seurassa toimivia henkilöitä, 
harrastajia, ohjaajia, valmen-
tajia ja muita yhdistää yksi 
asia, rakkaus lajiin.

Taina Kekkonen: Minut 
näkee usein tiistain sekä tors-
tain yleisryhmän ohjaajana. 
Kuntonyrkkeilyn olen aloit-
tanut yläasteikäisenä alkuvuo-
desta 2002 kansalaisopiston 
järjestämältä peruskurssilta, 
jonka vetäjänä toimi Harri 
Penttilä. Kuntonyrkkeily on 
kestänyt mukana elämässä 
opiskeluaikoina, tein lajista 
lukion liikuntadiplomin sekä 
kävin Pieksämäellä opiskelles-
sa Kisattarien treeneissä. Oh-

jaajaksi minua houkuteltiin jo 
joitakin vuosia sitten, mutta 
tällöin en vastannut MiNy:n 
kutsuun. Noin vuosi sitten 
syksyllä ajatusta ohjaamisesta 
alettiin kypsytellä uudelleen 
ja niinpä Mallan kanssa läh-
dimme ohjaajakoulutukseen 
Tuusulaan. Ohjaaminen on 
vienyt syvemmälle lajiin, an-
tanut syvyyttä harrastukseen 
sekä tuonut seuratoiminnan 
ihmisineen lähemmäksi kuin 
aiemmin.  

Anu Tiitinen: Aloitin jo 
v.1992, jolloin laji tuli maa-
ilmalta Suomeen sekä levisi 
myös Mikkeliin. Heti ensim-
mäisten treenien jälkeen tie-
sin, että tästä minä tykkään. 
Kävin parin vuoden päästä 
ohjaajakoulutuksen ja aloin 
ohjata ryhmiä. Samalla myös 
kilpailin taitonyrkkeilykil-

pailuissa, joissa tuomariäänin 
pisteytettiin teknistä – sekä 
lajiosaamista. Kuntonyrkkei-
lyohjaajana olen saanut muis-
ta ohjaajista ja seuratoimin-
nasta uusia ystäviä. Oman oh-
jaajaporukan yhteishenki on 
älyttömän hienoa! Samoin 
kuin tämä laji, siihen ei vaan 
kyllästy.

Malla Peippo: Aloitin 
kuntonyrkkeilyharrastuksen 
vuonna 2014. Olin harkin-
nut jonkun kamppailulajin 
aloittamista kaverini kans-
sa jo pidemmän aikaa, Kun 
näimme ilmoituksen alkavista 
kursseista, lähdimme kokei-
lemaan kuntonyrkkeilyä ja 
hurahdin lajiin heti. Kunto-
nyrkkeilyssä parasta on lajin 
monipuolisuus, sillä se sisäl-
tää niin tekniikka-, säkki-, ja 
pistehanskaharjoittelua kuin 
myös lihaskuntoharjoittelua 
eri muodoissa sekä paljon 
muuta. Lajin kautta olen myös 
tutustunut samanhenkisiin 
ihmisiin ja saanut uusia ystä-
viä. Kuntonyrkkeilyn ohjaa-
misen aloitin loppuvuodesta 
2016. Ohjaaminen on erittäin 
mukavaa, opettavaista ja pal-
kitsevaa. Treeneissä pidetään 
hauskaa ja hiki virtaa.

Riikka Loponen: Noin 15 
vuotta sitten ilmoittauduin 
kansalaisopiston kuntonyrk-
keilyn alkeet kurssille, jota 
veti Harri Penttilä. Innos-
tuin ja alkeiskurssin jälkeen 
siirryin MiNyyn ja nyt ohjaa-
jana olen ollut jo 10 vuoatta. 
Kuntonyrkkeilyssä parasta 
on treenien monipuolisuus. 
Koko kroppa joutuu töihin 
ja istumatyöntekijänä hartian 
jumit lähtee kun antaa säkille 
kyytiä. Pistareiden lyöminen 

on ihan parasta! Ohjaaminen 
koukuttaa. On kiva seura-
ta alkeisryhmän edistymistä 
ja vanhojen konkareiden la-
ji-intoa vuosienkin harrasta-
misen jälkeen. Meillä on tosi 
hyvä ohjaajaporukka ja MiNy 
tukee meidän kouluttautu-
mista. Alkuvuodesta olimme 
esim. Mira Potkosen kunto-
nyrkkeilytreeneissä ja Amin 
Asikainen on käynyt meillä 
vetämässä treenipäivän oh-
jaajille ja harrastajille.



Uusi lounas- ja tilausravintola 
vanhalla kasarmilla.

www.ravintolaaugust.fi

Avaamme 
pian!

Vanha miljöö, uudet kuviot

Paavo Ollikainen 
on toiminut kansain-
välisenä tuomarina 
24 vuotta. 

Paavo on ollut vuosien 
varrella maaotteluissa, kan-
sainvälisissä turnauksissa, 
pohjoismaiden mestaruuskil-
pailuissa, Euroopan mesta-
ruuskilpailuissa ja maailman-
mestaruuskilpailuissa sekä 
Olympiakarsintakilpailuissa.                             
Yhteensä tuomarina koke-
musta on kertynyt n. 5 000 
ottelusta.

Harri Juutilainen on toimi-
nut kansainvälisenä tuomari-
na 4 vuotta. Tuomari tehtäviä 
on kertynyt kansainvälissä 
turnauksissa sekä maaotte-
luissa. Harrilla on tuomari 
kokemusta n. 1 000 ottelusta.

Jarkko Laine on samoin 
toiminut 4 vuotta kansainvä-
lisenä tuomarina. Tuomari-
tehtäviä on kertynyt kansain-
välissä turnauksissa sekä maa-
otteluissa. Harrilla on tuomari 
kokemusta n. 1 000 ottelusta.

 

MiNy:n kolme 
kansainvälistä AIBA 
nyrkkeilytuomaria

Olemme aloittaneet Kamppailuareena 
Mikkelin uusissa tiloissa, osoitteessa 
Suur-Savonkatu 1–3, sisäänkäynti 
takapihan kautta.    
Kuntonyrkkeilyn alkeisryhmä (sopii aloittelijoille 
sekä lajia jo harrastaneille), harjoitukset 
maanantaisin klo 17.30–19.00, hinta syyskaudelle 
yhteensä 90 €. 

Kuntonyrkkeilyn yleisryhmä (sopii lajia jo 
harrastaneille, hieman edistyneempien ryhmä), 
harjoitukset tiistaisin ja torstaisin klo 17.30–19.00,  
hinta syyskaudelle yhteensä 90 €. 

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 
syyskaudelle yhteensä 90 €.

Kilpanyrkkeilyn peruskurssi (ottelunyrkkeilystä 
kiinnostuneille 10–16-v. tytöille ja pojille), 
harjoitukset maanantaisin ja perjantaisin klo 
16.30–17.30,  hinta syyskaudelle yhteensä 90 €.

Vekara-boxing (liikunnallista riemua tatamilla ja 
nyrkkeilysalissa 5–8-vuotiaille tytöille ja pojille), 
harjoitukset lauantaisin klo 10.00–11.00,  hinta 
syyskaudelle 90 €.

Ringside Club (kevyempää salitreeniä 
menneiden aikojen loistoja muistellen ja uusia 
urotekoja suunnitellen), harjoitukset sunnuntaisin 
klo 10–12, syyskausi sisältyy minkä tahansa 
maksetun kurssimme hintaan tai  vaihtoehtoisesti 
20 € kannatusjäsenmaksuna.

www.miny.fi       

Mikkelin Tilintarkastus 
Tilintarkastusyhteisö

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

0400 259 266


