Suomen Nyrkkeilymuseon helmet

Ensimmäinen Suomen mestari, Eino Itänen
The first Finnish Champion, Mr Eino Itänen.
Vuonna 1923 järjestettiin Helsingissä ensimmäiset Suomen
mestaruuskilpailut vanhassa oopperatalossa. Ensimmäisen
mestaruuden voitti Helsingin Nyrkkeilyseuraa edustanut Eino
Itänen 61 kilon painoluokassa.
Finnish Boxing Championships were held for the first time in
1923. The first gold medal was awarded to Mr. Eino Itänen in
category 60 kgs.

Sten Suvio
rintakuva / bust
Helsingin olympiakisojen
hanskat, 1952.
Gloves used in the Helsinki
Olympic Games, 1952.

Ensimmäinen suomalainen
nyrkkeilyn olympiavoittaja
Berliinin kisoista 1936.
The First Finnish Olympic
Champion, Berlin 1936.

USA-Eurooppa-ottelun paita ja hanskat
Gloves and vest of the USA-Europe Contest
Chicago Tribune -lehti järjesti vuosina 1937-1954 maailmansodan vuodet poislukien USA-Eurooppa-ottelun. Ottelupaikkana oli 20.000 henkeä vetävä täysi Chicago Stadium. Euroopan
joukkueessa oli mukana myös suomalaisia. Kuvassa Helsingin
olympiakisojen pronssimitalistin Harry Siljanderin edustuspaita
ja hanskat.
In the years 1937-1954 the Chicago Tribune newspaper hosted
annual USA–Europe contests in Chicago Stadium. Also Finnish
boxers participated in the Europe teams. In museum we have
the gloves and vest of Mr. Harry Siljander.

Ville-patsas
Ville statue

Viron pienoislippu
Standard of Estonia

Kuvanveistäjä Essi Renvall teki
Gentleman Nyrkkeilijät ry:lle
Ville-patsaan. Patsas jaettiin
vuosittain aina 1990-luvulle
saakka parhaalle kevyempien ja
raskaampien sarjojen nyrkkeilijälle samoin kuin parhaalle
vuoden tulokkaalle. Patsaalla
palkittiin myös ansioituneita
nyrkkeilyn hyväksi työtä tehneitä henkilöitä.

Viron pienoislippu on
valtakunnan ensimmäisen
itsenäisyyden vuosilta.
Tampereen Voimailuseuran
joukkue teki ottelumatkan
Viroon 20.-23.2.1939. Isäntäjoukkue lahjoitti tamperelaisille lipun. Jalustaan on
kaiverrettu teksti “21.2.1939
Ü.E.N.Ü.T.D – TVS”.

The Ville statuette, designed by
sculptor Essi Renwall, was an
annual award given to the best
boxers and outstanding
officials by the Gentleman
Boxers’ Association.

Standard of Estonia from its
first period of independency.
Flag was given to the team of
Tampere Boxing Club during
its visit to Estonia in 20.23.2.1939.

Nyrkkeilyopas
Handbook of boxing
Nyrkkeilyvalmennus perustui alkuvuosina pätevien valmentajien
puutteesta johtuen itseopiskeluun.
Alkuun valmentajina toimivat yleensä
miekkailunopettajat.Valmennusta
opiskeltiin kirjallisista aineistoista,
jota edustaa tässä liikunnanopettaja
Viking Cronholmin suomeksi painettu nyrkkeilyopas vuodelta 1910.
When boxing started in Finland,
there was a lack of professional
coaches and teachers. It was very
common to study the sport by the
books. One of the first handbooks,
the Handbook of Boxing by Viking
Cronholm, was published in 1910.

Ensimmäiset nyrkkeilyaiheiset
postimerkit
The world’s first stamps with boxing theme
Kreikka julkaisi 1896 ensimmäisten nykyaikaisten
olympiakisojen kunniaksi 12 urheiluaiheisen postimerkin sarjan. Merkit kuvasivat antiikin olympia-areenoita,
urheilijoita ja kisalajeja. Kaksi merkeistä oli omistettu
nyrkkeilyurheilulle. Nyrkkeilyaiheisia postimerkkejä on
ilmestynyt kaikkiaan yli 800.
Nämä kaksi yli 100-vuotiasta postimerkkiä ovat
Suomen Nyrkkeilymuseon kaksi vanhinta esinettä.
Merkit lahjoitti museolle Pekka Kuusela 15.2.1996.

Greece published a serie of 12 sports stamps in the
honour of the first modern Olympic Games in 1896.
Two of them have a boxing theme, being the world’s first
stamps representing boxing. Nowadays, it is estimated,
that there are published over 800 stamps with boxing
theme.
These two stamps are also the oldest objects of the
Finnish Boxing Museum. They were donated by Mr. Pekka
Kuusela in 15.2.1996.

Viktor Smeds
rintakuva / bust
Maisteri Viktor Smeds, “Suomen nyrkkeilyn isä”, oli perustamassa Suomen Nyrkkeilyliittoa, joka aloitti toimintansa
vuonna 1923. Hän toimi 30 vuotta SNL:n puheenjohtajana.
Kielitaitoisena ja edustavana henkilönä hän oli 20 vuotta
kansainvälisen nyrkkeilyliiton hallituksessa. Smeds oli myös
kaksinkertainen Suomen mestari.
Mr.Viktor Smeds is known as a “Father of Finnish Boxing”.
He was one of the founders of the Finnish Amateur Boxing
Association in 1923. He officiated as the president of the
association for 30 years and as the executive committee
member in the International Amatuer Boxing Association
AIBA for 20 years.

Pentti Hämäläinen,
rintakuva ja esineistöä
nyrkkeilyuran varrelta
Pentti Hämäläinen,
bust and objects from his
boxing career
Kotkalaisen nyrkkeilevän veljessarjan “mestari”. Kultamitali
Helsingin olympiakisoissa 1952 ja
pronssimitali Melbournesta 1956.
Pentti Hämäläiselle on pystytetty
patsas Kotkansaarelle.
Pentti Hämäläinen won gold medal
in Helsinki Olympic Games in 1952
and bronze in Melbourne 1956.

