
Puheenjohtajan tervehdys: 

 

Moro hyvät kanssahauiskääntäjät! Kerhomme uusi hallitus aloitti toiminnan 1.1.2020 ja on ilo ja 

kunnia toimia sen hallituksen puheenjohtajana. Saimme tälle vuodelle hallitukseen poikkeuksellisen 

paljon uusia jäseniä, mikä on hieno asia kerhon tulevaisuuden kannalta. Itselleni tämä on neljäs 

vuosi hallituksessa ja koen, että tiedän jo asian jos toisenkin kerhosta sekä sen toiminnasta. Olen 

ollut kerhon toiminnassa enemmän tai vähemmän mukana vuodesta 2014 alkaen. Tuona aikana 

kerho on muuttunut paljon, mistä kertoo muun muassa se, että sen jäsenmäärä on lähes 

kolminkertaistunut. Päättyneen vuoden lopussa kerholla oli yhteensä 163 jäsentä, joista 

kunniajäseniä oli 11, kannatusjäseniä 39 ja varsinaisia jäseniä 113. Se on tänä vuonna 12 vuotta 

täyttävälle kerholle hieno saavutus. Kerho järjestää jo vakiintuneesti vuosittain erilaisia kursseja, 

ranking-kilpailuita, saunailtoja sekä muun muassa opiskelijoiden painon- ja voimanoston SM 

kilpailut, jotka ovat myös kasvaneet vuosittain. Vaikka kerho ei ole virallinen seura, on siitä tullut 

tärkeä osa Suomen painonnosto- ja voimanostoyhteisöjä jo siitä syystä, että kerhon jäsenistä 

lajiliitot saavat vuosittain uusia nostajia kansallisille ja jopa kansainvälisille kisalavoille. Koen, 

että meitä ja meidän toimintaa arvostetaan suuresti myös jäsenistömme ulkopuolella. Siitä meidän 

tulee olla ylpeitä. 

 

Herwannan Hauiskäännöstä on tullut monelle tamperelaiselle opiskelijalle tärkeä monessakin 

suhteessa. Allekirjoittaneen ohella moni on saattanut kokea ainutkertaista yhteisöllisyyttä boksin 

päällä treenin lomassa istuessa, alkeiskurssilla harjoitellessa, rankingeihin osallistuessa tai 

kisareissuille lähtiessä. Jotkin ovat löytäneet Hauiskäännön kautta uuden harrastuksen, uusia 

ystäviä tai ihan vain vaihtoehtoisen tavan viettää aikaa opiskelun ulkopuolella. Siitä haluan kiittää 

kaikkia kerhon menneitä ja nykyisiä jäseniä sekä kerhon eteen toimineita hallituksia 

puheenjohtajineen. Herwannan Hauiskäännön kaltaista toimintaa painonnosto- ja 

voimanostourheilun edistämiseksi ei muualla Suomen korkeakouluissa ole. Me tämän vuoden 

hallituksessa pyrimme ylläpitämään sekä kehittämään kerhon toimintaa myös tänä vuonna. 

 

Alkanut vuosi näyttää kerholaisten kannalta jälleen vahvalta. Nyt talven aikana kerholaisia on 

mahdollista nähdä useissa eri SM kisoissa. SM kisat on luvassa niin painonnostossa kuin 

voimanostossa. Ja kun kevät koittaa, on meidän vuoro pitää perinteikkäät opiskelijoiden painon- ja 

voimanoston SM kilpailut huhtikuun alussa. OSMien merkittävyys on tänä vuonna ehkä suurempi 

kuin koskaan, sillä ne toimivat ensimmäistä kertaa valintakisana opiskelijoiden voimanoston 

arvokilpailuihin. Ennen sitä on tarkoitus pitää ainakin yksi painonnostokurssi sekä ranking-

kilpailut, joissa toivottavasti nähdään jälleen paljon uusia kerhon toiminnasta kiinnostuneita 

nostajia. Mikäli kerhon nykyisillä tai tulevilla jäsenillä on toiveita tai esimerkiksi kehitysehdotuksia 

hallitukselle, meihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Kerho ei ole tarkoitettu vain 

kisaaville urheilijoille, eikä kerhoon liittyminen todellakaan sellaista edellytä. Vaikka toimintamme 

on esimerkiksi aktiiviseen kilpailemiseen liittyvissä asioissa hyvinkin puoliammattimaista, 

haluamme silti olla myös niitä jäseniä varten, joilla ei ole aikomusta kilpailemiseen, mutta jotka 

ovat kiinnostuneita kuntosali- ja voimaharjoittelusta. Mikäli kuitenkin kiinnostusta on, tarjoaa 

kerho ainutlaatuisen tavan päästä mukaan kilpailemisen pariin. Sen lisäksi me olemme ennen 

kaikkea paitsi fyysisesti, myös henkisesti vahva ja vaikuttava yhteisö. Olkaamme siis aktiivisia myös 

tänä vuonna. 

 

 

 

 

 

 



Vahvaa alkanutta treenivuotta! 

 

12.1.2020 Hervannassa 

 

Ville Vikman 

Puheenjohtaja 
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