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OLETHAN MUISTANUT SUORITTAA 

SUEKin VERKKOKOULUTUKSET?

Helsingin Nyrkkeilyseura järjesti 
1.10 1921 ensimmäiset viralliset 
ja julkiset nyrkkeilykilpailut Suo-
messa. Kehä oli pystytetty nykyi-
sen Helsingin kisahallin paikal-
la sijainneeseen Hippodromiin. 
1910 rakennettu halli oli alun 
perin rakennettu ratsastus- ja 
sirkustoimintaa varten. Yleisön 
kiinnostus tapahtumaa koh-
taan yllätti järjestäjät. Yhdeksän 
ottelua käsittänyt tapahtuma veti 
Hippodromin viimeistä sijaa myö-
ten täyteen. Suomen Urheiluleh-
ti raportoi kilpailuista 6.10 1921 
ilmestyneessä numerossaan.

”Olemmepa jo pidemmän ajan 
ihmetelleet, miksei Helsingin 
Nyrkkeilyseura ja sen tarmokas pu-
heenjohtaja, hra Smeds aikaisem-
min järjestäneet nyrkkeilykilpai-
luja. Mutta parempi myöhään…..

Eikä toden totta sen sirkustäytei-
sen yleisön, joka kilpailuja seu-
raamaan tuli, kauppojaan katua 
tarvinnut. Joskaan meikäläisten ja 
virolaisten vieraittemme nyrkkeily 
ei ollut läheskään sitä, mitä nyrk-
keilykilpailuissa tulisi nähdä, saa-
tiin kuitenkin silloin tällöin katsel-
la nasevia iskuja ja taas toisinaan 
jännityksellä seurata kahden paha-
sisuisen tappelupukarin sivulyönte-
jä, korvapuusteja ja sen sellaisia…

Viimeinen varsinainen ottelu tapah-
tui sitten Kukkin ja Smedsin välillä. 
Ruskea Smeds hymyili ja tuntien 
täydelleen Kukkin taistelutavan 
hän näytteli virolais-suomalaiselle 
kieltään ja iski välillä. Yleisöllä oli 
hauskaa. Mutta Smeds olikin tul-
ta, kun hän pääsi iskemään. Kukk 
pyöri pari kertaa ympäri ja oli kaa-
tua Taistelija Smeds muuttui heti 
gentlemanni Smedsiksi ja hän piti 
Kukkia hetken pystyssä, jonka jäl-
keen Kukk virkosi ja nyrkkeilyä saa-
tettiin jatkaa. Kukk sai pari iskua 
annetuksi, mutta Smeds jakeli nii-
tä useampia ja viimeisessä erässä 
Smeds vahvisti voittonsa antamalla 
monta hyvää leukatyöntöä. Yleisön 
suosionosoitukset olivat loputto-
mat.  Suomalaisissa on ainesta, jot-
ka harjoiteltuna tekevät ihmeitä.  - 
Enemmän nyrkkeilyotteluja! Kaiken 
sirkuspaini humbugin ym. sijaan!”

Ensimmäiset nyrkkeilyn Suomen 
mestaruuskilpailut järjestettiin 
3.12 1923 Helsingissä. Puitteet oli-
vat arvokkaat, sillä mestaruudet 
ratkottiin suomalaisen oopperan 
lavalla ja tuomaristo oli pukeutu-
nut smokkeihin.

Christer Sarlin
urheilutoimittaja
tietokirjailija
Teksti on kirjoitettu SM-kisojen käsiohjelmaa 
varten

VUOSI 2023 ON 
NYRKKEILYN 
100. JUHLAVUOSI
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”Dentafitin 
yksilölliset 
hammassuojat 
istuvat t
äydellisesti suu-
hun ja antavat 
parhaan suojan. 
Suosittelen! ”- 
Yessica Frantsi

Alennuskoodin 
löydät 
Liiton kotisivuilta!
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Tähtiseura merkin edessä säkille kyytiä antaa 
Harri Penttilä, joka myöskin  oli aikanaan kuntonyrkkeilyn 
pioneerejä Mikkelissä. Nykyään Harri on seuran hallinnossa 
puheenjohtajana sekä rahastonhoitajana. Pitkä seuraura myös 
Harrilla. 
uosi 2022 on ollut Mikkelin Nyrkkeilijöille jo 85. yhtäjaksoinen 
toimintavuosi. Kuluvana vuonna MiNy saavutti Suomen Olym-
piakomitean Tähtimerkki statuksen lasten ja nuorten sekä 
aikuisten kategorissa!

www.miny.fi

Mikkelin Nyrkkeilijöiden kuntonyrkkeily vietti ansio-
kasta 30-vuotisjuhlaansa 26.11.2022 järjestämällä 
seuran entisille ja nykyisille jäsenille Retrotreenit. 
FINBOX onnittelee iloista ja aktiivista kolmekymp-
pistä! 

“30-vuotisjuhlia vietettiin retrotreenien merkeissä Kamp-
pailuareenalla. Osallistujia tuli ja meni omien aikataulu-
jensa mukaan, mutta jos sanotaan, että reilu parikym-
mentä henkeä oli mukana, niin tuskin valehtelen. Paljon 
oli vanhoja kehäkettuja mukana, mutta myös uudempia 
harrastajia oli mukana.

Ensimmäiset reenit veti Arja Hulkko, joka on konkario-
hjaajiamme. Ohjelmassa oli 90-luvun lopulla suosiossa 
ollutta Tae Bota (googleta ihmeessä). Arja on jo jäänyt 
aktiivitoiminnasta pois, mutta tuli muistelemaan men-
neitä työkiireidensä keskellä. 

Toiset treenit veti Ahon Jukka, joka aloitti kuntonyrkkei-
lyn Mikkelissä. Jukka on seuran aktiivitoimijoita ja palan-
nut reilu vuosi sitten ohjaamaan harrastenyrkkeilyä, kun 
eläkelläisellä on aikaa ja samalla tulee pidettyä kun-
nostaan huolta. Jukkalla oli musat c-kasetilla ja vanhat 
hyvät harjoitukset muistissa mm. tyrmäysrinki ja nyrkkei-
lymeditaatio tulivat tunnin aikana tehdyksi. 

Jukan treenien jälkeen pikkujoulutunnelmissa tanssimme 
joululetkistä Anu Tiitisen johdolla. Anu oli aikanaan 
taitonyrkkeilykisojen kävijä ja Jukan harjoituksista innos-
tunut lajin pariin. Anulla on ohjausta ja seuratoimintaa 
takana vain 28-vuotta. 

Lopuksi meillä oli tatamialueella Etelä-Savon liikunnan eli 
Eslin Liisa Haikosen vetämä kehonhuoltotunti, jossa oli 
liikkuvuutta, venyttelyä ja tasapainoa. Esli on seuramme 
tärkeä yhteistyökumppani. 
Jotta vireystila pysyi yllä harjoituksissa, niin järjestimme 
osallistujille pientä välipalaa ja glögiä. 

Seuramme on ollut pitkään kehityksen tiellä. 
Urpolankoulun ilmanvaihdottomasta alasalista ja jäähal-
lin kylmiltä käytäviltä on siirrytty ensin Wisa-areenalle 
ja viimeisimmäksi syksyllä 2017 kaupungin keskustaan 
Takomon salille, jonne kamppailuareenalle Mikkelin 
kaupungin avustuksella saatiin modernit tilat. Keväällä 
-22 MiNy sai lasten-, nuorten, sekä aikuisten tähtiseura 
merkin.” 

Terveisin
Taina Kekkonen MiNystä 
Kuntonyrkkeilijä vuodesta 2002 ja ohjaaja vuodesta 
2016. Johtokunnassa vuodesta 2020.



4

Keskustelukerhosta kuntonyrk-
keilyryhmäksi. Kuopion Riennon 
Entisten nuorten kuntonyrkkeily-
ryhmä on tarjonnut liikunnan iloa 
jäsenilleen jo kymmenen vuotta. 
Ryhmän motto vie askel kerrallaan 
kohti täydellisyyttä!  

Kuopion Riennon Entisten nuorten 
ryhmä eli Enskat kokoontuu yhtei-
seen liikuntahetkeen kahdesti viikos-
sa. Tunnit tarjoavat jokaiselle liikun-
nan lisäksi tärkeää yhdessäoloa, joka 
tuo jäsenilleen tärkeää arkienergiaa. 
Hyväntuulisten Enskojen toiminta 
täytti lokakuussa jo 10 vuotta. 

”Kotisivuillemme on tiivistetty toi-
minta-ajatuksemme: hikeä, naurua, 
kyyneleitä, hyvää mieltä ja kuntoa. 
Vaikka vanhenemme on hyvä olla 
rutiineja ja pitää kiinni säännöllisestä 
elämästä. Puolet aktiivisesti tunneil-
la käyvistä on eläkeläisiä ja loput 
hyvästä seurasta kiinnostuneita 
vuorotyöläisiä ja työttömiä.”, kertoo 
Kari ”Tumi” Turunen, yksi ryhmän 
perustajista. 

Ryhmä oli syntynyt jo ennen yhteis-
ten treenien alkamista. Tosin seuras-
sa vuosikymmenten ajan toiminut 
Seniorijaosto oli lähinnä keskustelu-
kerho. Vuosituhannen alku sai Tumin 
ja puheenjohtaja Hannu Raution 
pohtimaan ryhmän toiminnan kehit-
tämistä. 

”Aloimme pohtia, miten jatkaa eteen-
päin Seniorijaoston kanssa. Urheilu-
seurana halusimme tarjota keskuste-
lukerhon sijaan liikuntaa sortumatta 
tiukkapipoisuuteen. Enskojen perus-
tamisen ideana oli liikunnan ilon ja 
elämyksien tarjoaminen työuransa 
päättäneille ja päättäville ihmisille. 
Halusimme saman hyvän hengen 
siirtyvän keskustelupöydän viereltä 
säkin vierelle. Ja tässä olemme onnis-
tuneet erinomaisesti. 

Asetimme toki myös liikunnallisia 
tavoitteita. Vaikka jokainen liikkuu 
omien voimiensa rajoissa, meillä 
pitää hikoilla. Kunnon kuuluu kasvaa 
ja lihaksien kehittyä. Kannustamme 
treeneissämme jokaista ylittämään 
omat rajansa. Pitää muistaa, että 
liikunnallisuus kehittyy läpi koko elä-
män. Haluamme jokaisen kokevan 
sen tunteen, kun ylittää omat ennä-
tyksensä ja huomaa kehittyvänsä sii-
nä, mitä tekee. Eikä sekään ole aina 
tärkeää. Tärkeintä on, ettei treeni 
muutu tiukkapipoiseksi tekemiseksi”, 
tarkentaa Tumi, joka on vetänyt ryh-
män treenejä sen toiminnan alusta 
asti. 

Enskojen 10-vuotisjuhlia vietettiin 
luonnollisesti juhlajumpan parissa 
lokakuussa. 

”Kuopion Riennon toiminta perustuu 
talkootyöhön rakkaudesta lajiin sekä 
muihin seuran jäseniin. Johtokun-
nallemme on tärkeää pohtia erilaisia 
keinoja yhdistää seuran jäsenten 
toimintaa. Siksi juhlimme jumpaten.”

FINBOX ONNITTELEE 10-VUOTIAITA 
ENTISIÄ NUORIA. KOHTI SEURAAVAA 
KYMPPIÄ! 

10 VUOTTA 10 VUOTTA 
ENTISTEN ENTISTEN 
NUORTEN NUORTEN 
KUNTO-KUNTO-
NYRKKEILYÄNYRKKEILYÄ

“Kuntonyrkkeily 
on erinomainen 
liikuntamuoto 
senioreille. Laji 
kehittää voimaa 
ja tasapainoa, 

jotka ylläpitävät liikkuvuutta 
ja sitä kautta parantaa mah-
dollisuutta selvitä askareista 
itsenäisesti vähän pidempään. 
Meillä on liitossa jo useita 
seuroja, joiden saleilla liikkuvat 
Vilpereiden lisäksi myös Seniorit. 
Olisi hyvä kartoittaa tarkemmin 
seurojemme ryhmien rakennetta 
ja luoda oma verkosto seniorilii-
kuttajille. Esimerkiksi
Stadiboxinglla on erinomaista 
kokemusta Parkinsonliiton kans-
sa tehdystä yhteistyöstä. 

Kuntonyrkkeily voisi ottaa vielä 
rohkeammin roolia ikääntynei-
den liikuttamisessa. Soveltavan 
tunnin pystyisi järjestämään 
myös vaikka palvelutaloilla. 
Voisimme viedä laji liikutetta-
vien luokse. Liikunnan lisäksi 
Finbox-perhe voisi tarjota aitoja 
kohtaamisia ja ihmisiä.”

Entiset Nuoret Kuopion Riennon kotisalilla Suurmäentien väestönsuojassa
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Nyrkkeilysalit tunnetaan 
matalan kynnyksen harras-
tuspaikkoina, jonne jokainen 
on tervetullut juuri sellaisena 
kuin on. Taitava valmentaja 
tai kuntonyrkkeilyohjaaja 
kykenee luomaan ryhmälleen 
harjoituksen, joka soveltuu 
niin uusille kuin kokeneille 
harrastajille, ikään, sukupuo-
leen tai muihin seikkoihin 
katsomatta. Erityisryhmille 
tarjottavien tuntien määrä 
johtuu enemmälti seurojen 
resurssien rajallisuudesta 
kuin lajin sopeutumattomuu-
desta erityisryhmien tarpei-
siin. Soveltavalla ohjelmalla ei 
erillistä ryhmää edes tarvita. 
Nyrkkeilyssä erilaisuus on 
tasavertaisuutta.

Finbox vieraili Lahden Kalevan 
kuntonyrkkeilytunnilla Mustan-
kallion väestönsuojan uume-
nissa. Kauden alku toi seuraan 
ennätys suuret määrät uusia 
harrastajia. Vuoden alussa 
ryhmään liittyivät Miia ja Alek-

sandra - äiti ja tytär. 

Kuntonyrkkeilyä kaksikko uskal-
tautui kokeilemaan perheensä 
innoittamina. Lajiharjoittelun 
monipuolisuus sekä mahdol-
lisuus yhdessä liikkumiseen 
vakuutti liikunnallisen Miian heti 
ensi kerrasta.  

”Olen nuorempana uinut kilpaa 
ja silloinen valmentajani Ari 
Sorvali oli mielestäni Lahden Ka-
levan kasvatteja.”, kertoo Miia. 
”Soitin seuraan tiedustellakseni, 
olisiko meidän mahdollista tulla 
ensin tunnustelemaan, miten 
laji sopii meille. Meidät toivo-
tettiin heti lämpimästi tervetul-
leiksi mukaan ja annettiin aikaa 
kokeilla lajia rauhassa”, kertoo 
Miia, perheen äiti. 

Tytär, Aleksandra, 13, on erityis-
nuori, joka on ehtinyt kokeilla 
monia erilaisia liikuntamuotoja 
ja niiden soveltuvuutta hänen 
tarpeisiinsa, mutta lajikokeilut 
ovat päättyneet yleensä muuta-

man kokeilukerran jälkeen. Kun-
tonyrkkeily iski Aleksandraan 
heti ensi kerrasta. 

”Parasta on ihan kaikki”, vastaa 
Aleksandra. ”Pidän siitä, että 
tunneilla tehdään erilaisia asioi-
ta. Ohjaaja kertoo aina tarkasti 
askel- ja lyöntisarjat ja miten 
ne pitää lyödä. Kyllähän kave-
rit ovat vähän ihmetelleet tätä 
harrastusta”, jatkaa Aleksandra 
ujosti hymyillen. 

Lihasten vahvistuminen ja 

FINBOX-PERHE: LAHDEN KALEVA FINBOX-PERHE: LAHDEN KALEVA 
MEILLE ERILAISUUS ON TASAVERTAISUUTTA 

  Kuntonyrkkeily on luonut vahvan siteen Miia-äidin ja Aleksandran välille

  Teemu Lindqvist
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koordinaation kehittyminen ovat 
juuri niitä ominaisuuksia, joista 
Aleksandralle on eniten hyötyä. 
On suurta plussaa, että lajia voi 
harrastaa yhdessä. Vaikka äidillä 
on vain yksi käsi. 

KOKO FINBOX-PERHE YHDESSÄ

Kuntonyrkkeilytunti on alkamas-
sa. Kolmisenkymmentä kuntoili-
jaa odottaa Aleksandran ja Miian 
kanssa tunnin alkua. Silmäys 
ryhmään tiivistää kuntonyrk-
keilystä kaikkein oleellisimman: 
tyttöjä, poikia, miehiä ja naisia, 
60-vuotiaista varhaisteineihin. 

Kilparyhmä lopettelee omia 
harjoituksiaan. SM-kisoihin val-
mistautuva Anni Viantie lyö vielä 
viimeiset lyönnit valmentajansa 
Kari Korhosen pistehanskoihin. 
Aleksandra seuraa ryhmä loppu-
verryttelyä tarkasti. Kohta olisi 
oma vuoro treenata. Äiti seu-
raa tyttöä vierestä hymyillen ja 
kertoo Aleksandra olevan heistä 
kahdesta tarkempi noudatta-
maan ohjaajan antamia tehtäviä. 
Välillä tyttö tuskastuu äitiinsä, sil-
lä äiti saattaa toisinaan unohtaa 
lyönnin tai määrätyn askeleen. 

”Niin, kun sinä et muista, mitä 
Teemu on käskenyt tehdä”. 

”Aleksandra kyllä korjaa unoh-
dukseni nopeasti”, sanoo Miia 
äänessään äidillistä ylpeyttä. 
Monien lajikokeilujen jälkeen 
yhteisen harrastuksen löytymi-
nen on ollut äidille ja tyttärelle 
lottovoitto. ”On hienoa voida 
harrastaa Aleksandran kanssa 
lajia tasavertaisesti. Jos tytöllä on 
vähän huonompi päivä, hän voi 
ottaa vähän rauhallisemmin ja 
minä voin treenata verenmaku 
suussa. Tärkeintä on, että voim-
me kuitenkin olla nyrkkeilysalilla 
yhdessä”, sanoo Miia.

Eikä parin harjoittelua haittaa 
lainkaan äidin puuttuva raaja.
”Hyvin pystymme tekemään 

tekniikkaharjoituksia. Ja kunto-
piirissä voin aina soveltaa, mi-
käli annettu tehtävä ei muuten 
onnistu. Kahvakuula käteen ja 
tekemään omaa harjoitusta.  te-
kemään tekniikkasarjoja. Ja aina 
voi soveltaa. Tarvittaessa otan 
kahvakuulan ja sovellan annet-
tua tehtävää”, kertoo Miia. 

VALMENTAJA: OPI JA USKALLA 
OPPIA

Kuntonyrkkeilytreeniä vetää 
Teemu Lindqvist. Koska ryhmä 
on suuri ohjaa tuomaritehtävistä 
tuttu Jouni Hartman Teemun 
apuna. Alkuverryttelyn jälkeen 
ryhmä hajautuu saliin pareittain 
tekniikkaharjoituksiin. Teemu 
ohjaa näyttäen esimerkkiä, 
miten lyöntisarja suoritetaan 
painonsiirtoineen ja vartalon-
kiertoineen. 

Salista kuuluu naurua ja puhetta, 
kunnes eräkello lähtee käyntiin. 
Ryhmä suorittaa lyöntisarjoja: 
yks, kaks, väistö takajalalle, kaks. 

Kehän vierellä Aleksandra ja 
Miia seuraavat tarkkaan Teemun 
ohjeita. Tyttö lyö ensin äidin pitä-
mään pistehanskaan. Aleksandra 
tekee väistön ja napauttaa väis-
tön jälkeisen takasuoran nopeas-

ti pistehanskaan. Suojaus pysyy 
ylhäällä, katse on keskittynyt. 
Onnistuneen suorituksen jälkeen 
teinin kasvoille leviää hymy. Kat-
se kohdistuu äidin silmiin. ”Äiti 
näitkö”, kertoo tytön katse. 

Teemulle kaksikon tulo ryhmään 
ei aiheuttanut ennakkoon mi-
tään huolta. Kymmenisen vuotta 
kuntonyrkkeilyä ohjanneena hän 
tietää, että kuntoryhmissä osal-
listujien kirjo on aina laaja.

”Miia ja Aleksandra ovat mukana 
tunnilla siinä missä muutkin. Ei 
sitä edes aina muista, että jotain 
erityistä olisi. Miialla on niin hyvä 
liikunnallinen tausta, että jos 
minä en keksi soveltavaa liikettä, 
hän ehtii itse ehdottaa jotain”, 
Teemu naurahtaa. ”Suomi on 
täynnä erilaisia saleja, eikä kaikki 
ole erityisryhmille saavutettavis-
sa. Mutta kannattaa olla avoin, 
mikäli tulee kyselyitä. Tässä oppii 
itsekin matkan varrella koko ajan 
uutta, miten huomioida erilai-
suutta”, muistuttaa Teemu. 

Lajin sopivuudesta erityisryhmi-
lle ei Teemun mielestä tarvitse 
edes miettiä. 

”Miia ja Aleksandra aloittivat 
vuoden alussa eivätkä ole tain-
neet olla kertaakaan pois. 
Aleksandrasta huomaa, että hän 
kuuntelee tehtävänannot tarkas-
ti. Kaikesta näkee, että voimaa 
on tullut ja lihasmuistiin on jää-
nyt tuntien opit. Tytön lyöntira-
dat ovat tarkkoja”, Teemu tote-
aa. ”Tyttö saa harjoitella omaan 
tahtiin muiden mukana eikä 
mistään erityistarpeista tarvitse 
tehdä mitään numeroa. Täällä 
saa olla rauhassa yksi muiden 
joukossa.”

Treenit ovat ohi. Ihmiset lähtevät 
hymyillen pukuhuoneisiin. 
Onneksi ylihuomenna taas näh-
dään. 

”Tässä oppii itsekin matkan varrella koko ajan 
uutta, miten huomioida erilaisuutta”
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Seuroilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa ympäristöasenteisiin  (kuva: iStockphot)

SM2022-kisojen 
ympäristövastaava on 
Jari Gerasimoff 
Helsingin Savate Clubilta. 

Suomen nyrkkeilyliitto ja kamppailulajiliitot (Aikido-, Judo-, Kara-
te-, Miekkailu- ja 5-ottelu-, Paini-, Painonnosto- ja Taekwondoliit-
to) ovat luoneet yhteisen ympäristöohjelman vuosille 2022–2024.  
Liitot edistävät toiminnassaan kestävää kehitystä ja ilmaston-
muutoksen hillintää sekä siihen liittyvissä sopeutumistoimia. 

Ympäristösuunnitelma 
osaksi nyrkkeilyn arkea Urheiluyhteisö on sitou-

tunut ympäristövastuu-
seen sekä Reilun Pelin 
eettisissä periaatteissa 
että urheiluyhteisön 
yhteisessä vastuullisuus-
ohjelmassa. Seuroilla on 
merkittävä rooli asen-
nekasvattajina ja ihmis-
ten osallistajina. Seurat 
voivat tehdä merkittävää 
työtä ympäristövaikutus-
ten minimoimiseksi voi 
tehdä helpoilla ja arjen 
pienillä teoilla, sillä yh-
teisvaikutukset koko har-
rastuskentän mittakaa-
vassa ovat huomattavat.

Olympiakomitea haluaa 
kannustaa seuroja toi-
mimaan kestävän ke-
hityksen periaatteiden 
mukaisesti. Fiksu seura 
-palkinnolla palkitaan 
seura, joka on ottanut 
käyttöön ympäristön 
kannalta fiksuja toimin-
tatapoja. Palkinnon arvo 
2000 euroa!

Liitot edistävät toiminnassaan kestä-
vää kehitystä ja ilmastonmuutoksen 
hillintää sekä siihen liittyvissä sopeutu-
mistoimia. 

Jatkossa suurimpiin tapahtumiin, ku-
ten turnauksiin ja leirityksiin on laa-
dittava ympäristöohjelma. Ohjelman 
pohjana on hyvä käyttää SM-kisoille 
laadittua Ympräistöohjelmaa, joka on 
tehty hdessä Suomen Ympäristöopisto 
SYKLI:n kanssa.

Tapahtumiin laadittavat ympäris-
tösuunnitelmat ovat osa Suomen 
nyrkkeilyliiton ympäristö- ja vastuulli-
suustyötä. Ympäristöohjelmien avulla 
voidaan pyrkiä ennakoimaan ja mini-
moimaan tapahtumissa syntyviä ym-
päristövaikutuksia.

Tapahtumiin tulee nimetä ympäristö-
vastaava, joka huolehtii ohjelman to-
teutumisesta. 

Suunnitelmassa tulee huomioida seu-
raavat kohdat:

- tapahtumapaikka
- energia
- jätehuolto
- liikkuminen kilpailupaikalle
- logistiikka
- hankinnat
- majoitus ja ympäristöterveys
- viestintä. 

Moni asia tulee valmiina jo kisa- tai lei-
ripaikkaa valitessa. SM-kisat käydään 
Helsingin Urheilutalolla, jolla on jo val-
miiksi Ekokompassi ympäristöjärjes-
telmä. Tärkeintä kisojen järjestäjälle 
on tunnistaa ja arvioda tapahtuman 
ja toiminnan ympäristövaikutukset ja 
ymmärtää, minkälaisilla toimintatapo-
jen muutoksilla vaikutuksia on mah-
dollista vähentää. 
Muistakaa myös viestiä kanavissanne, 
kun tapahtumillenne on laadittu ym-
päristösuunnitelma! 
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Suomen urheilun eettinen keskus 
eli SUEK on mukana SM-kisoissa 
koko viikonlopun ajan. 

Tule tutustumaan ja keskustele-
maan SUEKin städnille. SUEKin 
tehtäviä ovat antidopingtoiminta, 
kilpailumanipulaation torjunta, kat-
somoturvallisuuden ja -viihtyvyyden 
edistäminen sekä ajankohtaiset ur-
heilun eettiset kysymykset. SUEK 
toimintaa ohjaavat arvot luotetta-
vasti, oikeudenmukaisesti ja yhdes-
sä. 

Mukana sunnuntaina myös tu-
plaolympiamitalistimme Mira Pot-
konen. 

Liiton uusi valmennuspäällikkö 
Ervin Kade järjestää SM-kisojen yh-
teydessä keskustelu- ja kyselytun-
nin. 

Aiheina mm. maajoukkuevalinnat ja 
-valintakriteerit eri ikäluokissa. 

Tilaisuus on tarkoitettu valmentajille 
sekä seurojen kilpatoiminnasta vas-
taaville henkilöille. 

Aika: 
lauantai 10.12.2022 klo 10.00 - 11.00
Paikka: Helsingin Urheilutalon lii-
kuntahalli (eli kisapaikka)

ei ennakkoilmoittautumista

SUEK MUKANA 
NYRKKEILYN 
SM-KISOISSA
KOKO VIIKONLO-
PUN AJAN

MITEN JUHLA-
VUOSI NÄKYY 
TEIDÄN SEURAN-
NE TOIMINNASSA 
VUONNA 2023?

Nyrkkeilijän kulmassa jo vuodesta 
1923. 

Liittomme perustettiin 100 vuotta 
sitten, jota juhlistamme läpi koko 
ensi vuoden. 

Anna juhlavuoden näkyä myös 
seuranne toiminnassa! Laittakaa 
tiedot seuranne tapahtumista ja 
tempauksista, kisoista tai leireistä 
myös FINBOX-tiedotukseen, jotta 
saamme kerättyä julkaisun sivulle 
kutsut ja kuulumiset seuroista ajois-
sa. 

Vuosi huipentuu joulukuussa 
Suomen mestaruuskisoihin. 


