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1. Toiminnanjohtajan katsaus 

Koronaviruspandemia iski yhteiskuntaamme. 12.3.2020 johtokunta perui tai siirsi kaikki Nyrkkeilyliiton 

alaiset tapahtumat 31.5. saakka. Syyskaudella kilpailuja järjestettiin koronarajoitukset huomioiden ja 

liiton ohjeistuksen tuella. Liitto tiedotti jäseniään koronarajoituksista, sekä loi yhdessä muiden 

kamppailulajien kanssa suositukset seuraharjoitteluun, joita päivitettiin säännöllisesti.  

Liittokokous hyväksyi liitolle päivitetyt säännöt, joissa kurinpitovalta doping-tapauksissa siirrettiin 

SUEK:lle. Nyrkkeilyliiton liittokokous hyväksyi strategialleen selkeät mitattavat tavoitteet, jotka ohjaavat 

toimintaamme. Vuosikertomuksessa strategiamittarit on kuvattu harmaalla taustalla, muut mittarit 

valkoisella taustalla. 

Pandemia vaikutti raskaasti sekä kansainväliseen että kotimaiseen kilpailutoimintaan, mm. Tokion 

olympialaiset siirrettiin vuodelle 2021. Kotimaisista kilpailuista noin puolet peruutettiin. Kilpailullisesti 

merkittävimmät saavutukset olivat kolme AIBA:n kalenteriturnauksen voittoa.  

Liittojohtoinen ja keskitetty valmennus toteutettiin Tampereella ja Helsingissä, joissa on olemassa 

riittävän urheilullisen tason omaavia urheilijoita, sekä olosuhteet ja puitteet toteuttaa huipulle 

tähtäävää valmentautumista. Liitto tuki harjoittelumahdollisuuksien lisäksi kärkiurheilijoitamme 

valmennustuen muodossa, sekä mahdollisti kansainvälisille leireille ja kilpailuihin osallistumisen. 

Suomen Olympiakomitean ja Huippu-urheiluyksikön tukiperusteet ohjasivat merkittävästi SNL:n huippu-

urheilutoimintaa. Liiton lajipäällikkönä aloitti 7.1.2020 Pekka Mäki.  

Kansainvälisen lajiliiton AIBA:n tilanne jatkui epäselvänä ja nyrkkeilyn olympiastatus on edelleen uhan 

alla. Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) vaati AIBA:a tekemään muutoksia toimintaansa liittyen 

talouteen, hyvään hallintotapaan, eettisyyteen sekä tuomaritoimintaan. Joulukuussa AIBA valitsi uudeksi 

presidentikseen venäläisen Umar Kremlevin.  

Nyrkkeilyliiton kansainvälinen vaikuttavuus pysyi hyvänä. Nyrkkeilyliitolla oli jäseniä viidessä komissiossa 

(AIBA kaksi ja EUBC kolme) ja yksi AIBA-valvoja sekä yksi AOB-valvoja. 

Liitto osallistui aktiivisesti Suomisport-palvelualustan kehittämiseen ja opasti seuroja hyödyntämään 

alustan monipuolisia mahdollisuuksia. Liiton tarjoamia etuja jäsenseuroilleen olivat mm. 

Tuplaturvavakuutus (toiminnan vastuuvakuutus ja vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus), leiritystuki 

nuorille ja Teosto- ja Gramex-sopimukset. 

Nyrkkeilyliitto sitoutui urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja loi sen pohjalta oman 

ohjelmansa. Ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä sekä mitattavia tavoitteita. 

Liiton eri valiokuntien toiminta on merkittävässä roolissa. Luottamushenkilöiden ja 

vapaaehtoistoimijoiden panos liiton toimintaan on korvaamaton. 

Toimintavuonna lisenssin haltijoita oli 3 766 (-4 %) ja jäsenseuroja 107 (+ 5 kpl). Harrastajista 57 % oli 

miehiä ja 43 % naisia. Alaikäisten osuus harrastajista oli 31 %. Tilikauden ylijäämä oli 6253,98 euroa. 
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2. Harrastetoiminta 

2.1. Koulutustoiminta 

Koulutus kuuluu SNL:n perustehtäviin ja on toiminnan kehittymisen edellytys. Valiokunnat vastaavat 

oman vastuualueensa koulutuksista liittosihteerin toimiessa koulutuskoordinaattorina. Valiokunnat 

järjestivät eritasoisia kilpanyrkkeilyvalmennus-, kuntonyrkkeilyohjaaja-, junioriohjaaja- ja 

tuomarikoulutuksia. Yhteensä koulutuksia järjestettiin 10, joissa osallistujia oli yhteensä 101. Muiden 

kamppailulajien kanssa järjestettiin 2 yhteistä junioriohjaajakoulutusta, joissa osallistujia yhteensä 27.  

Koulutusten yhteistyötoimintamallia seurojen kanssa jatkettiin koronasta huolimatta. Seurat hoitivat 

ansiokkaasti koulutuksen paikallisjärjestelyjä ja osallistuivat markkinointiin. Valiokunnat reagoivat 

nopeasti muutoksiin pandemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta loppuvuoden koulutukset 

järjestettiin vain muutamilla peruutuksilla sekä ajankohtien muutoksilla. Osallistujamääriä rajoitettiin 

käytettävissä olevan tilan mukaisesti. Koronan takia koulutusten ja niihin osallistuneiden lukumäärä jäi 

tavoitteesta. Pandemia huomioiden toteutuneisiin määriin on kuitenkin oltava tyytyväisiä.  

Liiton koulutusjärjestelmän uudistus aloitettiin toteuttamalla VOK1-valmentajakoulutus Varalassa 

loppusyksystä. Osallistujia koulutukseen saatiin kiitettävät 10 henkilöä. Uuden järjestelmän lopullinen 

käyttöönotto aloitetaan vaiheittain vuoden 2021 aikana liukuvasti.  

Koulutusyhteistyö muiden kamppailulajien kanssa jatkui.  Toimintavuonna järjestettiin 2 kamppailijoiden 

yhteistä koulutustapahtumaa: aikuisharrastajan VOK-2 ohjaajakoulutus (15 osallistujaa) sekä VOK-2 

junioriohjaajakoulutus (12 osallistujaa). Nyrkkeilyliitto osallistui koulutusten suunnittelu- ja 

toteutustöihin, sekä järjesti nyrkkeilyn lajiosuudet yhteistyössä Muaythai-liiton kanssa. Molemmat 

koulutuksista jatkuvat vuodelle 2021. Tuomarien kouluttaminen jatkui laadukkaana tuomarivaliokunnan 

toimesta: yksi seminaari ja kaksi II-tason koulutustilaisuutta.  

Vuonna 2019 kehitetyn koulutustilaisuuksien palautteiden keräämistä jatkettiin sähköisen järjestelmän 

avulla. Koulutuspalautteiden keskiarvo oli erittäin hyvä 4,6 (asteikko 1-5). 

Valmennusyksikkö julkaisi huhtikuun alussa kolmiosaisen Nyrkkeilyn taito -koulutusvideon Youtube-

kanavallaan sekä siihen liittyvän Nyrkkeilyn taito-opetus -käsikirjan. Vuoden aikana koulutusvideoita on 

katsottu yhteensä 4582 kertaa. 

Koulutustoiminta 2020 
- Koulutusohjelma päivitettiin vastaamaan VOK-järjestelmää 
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2.2. Nuorisotoiminta 

Nuorisotoiminta on jaettu kilpa- ja harrastenyrkkeilyyn tähtäävään toimintaan. Harrastevaliokunta vastaa 

lasten ja nuorten harrastenyrkkeilyn kehittämisestä, nuorisovaliokunta puolestaan nuorten 

kilpanyrkkeilyn kehittämisestä. SNL edistää Kamppailija EI kiusaa -toimintaa nuorten ja lasten toimintaan 

liittyvissä tapahtumissa. Alaikäisiä lisenssinhaltijoita oli yhteensä 1189.  

2.2.1. Nuorisovaliokunta 

Nuorisovaliokunta vastaa A-D-junioreiden kilpailu- ja leiritoiminnasta. Valiokunta järjestää junioreille 

leirejä tavoitteenaan kehittää kilpanyrkkeilijöiden määrää ja laatua. Nuorisovaliokunnan tavoitteena on 

nyrkkeilyn Urheilijan polun kehittäminen ja jalkauttaminen SNL:n jäsenseuroihin. Nyrkkeilyliitto on 

mukana kamppailulajien yhteisissä junioriohjaajakoulutuksissa. 

Vuosi oli haasteellinen covid-19-pandemian vuoksi ja mm. perinteinen Tammer-leiri peruttiin. Nuorten 

tärkein kilpailutapahtuma, Nuorisonyrkkeilypäivät, jouduttiin perumaan myös. Nuorten arvokilpailuihin 

ei lähetetty joukkueita.  

GeeBee-leirille 7.-8.3. Helsingissä osallistui 30 nyrkkeilijää, valmentajina toimivat Kari Korhonen (LaKa), 

Jari Johansson (TaE) ja Rami Kasim (VN). A- ja B- junioreiden kutsuleirillä Solvallan urheiluopistolla 20.-

24.7. osallistujia oli 47. Valmentajina toimivat NOV Joni Turunen ja Marjut Lausti (NBC). Paikalla myös 

nuorisovaliokunnan edustajina Petri Kananen (YTK), Nina Petander (TuUL) ja Matti Lantto (KiNK) 

Nuorisovaliokunta kokoontui puhelinpalavereihin 3 kertaa ja piti yllä aktiivisesti keskustelua viestein.  

Nuorisovaliokunta käynnisti tekniikka- ja nuorisonyrkkeilysääntöjen päivitysprojektin, joka päättyy 

vuoden 2021 alussa. Muutosten tavoitteena on lisätä nuorten kilpailijoiden määrää ja madaltaa 

kynnystä kilpailemiseen. Muita vuoden aikana valiokunnan käsittelemiä asioita olivat mm. E-junioreiden 

taitonyrkkeilykilpailuiden järjestäminen, toisen vuoden E-junioreiden nyrkkeilykilpailuihin osallistuminen 

tekniikkasäännöin, nuorten otteluihin osallistumisen kynnyksen madaltaminen sekä 

maajoukkuetoimintaan ehdotettavat juniorit. 

Alaikäisten kilpailulisenssien määrä pysyi ennallaan covid-19-pandemiasta huolimatta. 

2.2.2. Harrastevaliokunta 

Kamppailulajien yhteinen Kamppailija EI kiusaa -toiminta jatkui edelleen. Kamppailija EI kiusaa -

kampanjan tärkein tehtävä on auttaa kamppailuseuroja luomaan saleille yhteisöllinen, sovinnollinen ja 

vuorovaikutuksellinen ilmapiiri ja tätä kautta ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista. Kamppailija ei 

Kiusaa -toiminnassa pyritään löytämään ja antamaan käytännön helppoja työkaluja kiusaamisen 

ehkäisyyn oman yhteisön jäsenten parissa. Kampanja kohdistuu erityisesti lapsiin ja nuoriin mutta myös 

aikuisharrastajiin. 

Covid-19-pandemia vaikutti myös harrastevaliokunnan vastuualueeseen. Suunnitellut Vilperi-Box -

ohjaajakoulutukset peruttiin sen vuoksi. Lasten ja nuorten harrastelisenssien määrä laski edelliseen 

vuoteen verrattuna 3 %. 
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Nuorisotoiminta 2020 
• GeeBee- ja kesäleiri järjestettiin 

• Vilperi Box ohjaajakoulutukset peruttiin 

• Kamppailija EI kiusaa -konseptin kehittämisprojekti käynnistettiin 
 

 

2.3. Kuntonyrkkeilytoiminta 

Kuntonyrkkeilyn merkitys suomalaiselle nyrkkeilylle on huomattava. Lajimme vaikuttavuus on 

merkittävä, kun huomioidaan sekä jäsenseuroissa että niiden ulkopuolella tapahtuva 

kuntonyrkkeilyharjoittelu. Kuntonyrkkeilyn on todettu olevan erinomainen harrastus aikuisliikkujille. 

Kuntonyrkkeilyn terveysprofiilia jalkautettiin mm. kuntonyrkkeilyohjaajakoulutuksissa sekä liiton 

verkkosivujen kautta. 

Toimintavuoden aikana osa suunnitelluista koulutustapahtumista jouduttiin perumaan. Kuntonyrkkeilyn 

perus- ja jatkokurssit järjestettiin 8.-9.2. Helsingissä, 15.-16.8. Tampereella ja 22.-23.8. Kajaanissa, 

kursseilla osallistujia oli yhteensä 36. Kuntonyrkkeilyohjaajien diplomikurssit järjestettiin 11.-12.1. 

Mikkelissä ja 22.-23.8. Tuusulassa, kursseilla osallistujia oli yhteensä 17.  

Harrastevaliokunta sai päätökseen vuonna 2019 aloitetut koulutusmateriaalien päivitysprojektin ja 

materiaalipankkiprojektin.  

Aikuisten harrastelisenssin haltijoiden määrä laski covid-19-pandemian vuoksi 6 %.  

 

 

Kuntonyrkkeilytoiminta 
• 3 kuntonyrkkeilyohjaajan perus- ja täydennyskurssia 

• 2 kuntonyrkkeilyn diplomiohjaajakurssia 

• Materiaalipankki luotiin 

• Kuntonyrkkeilykoulutusmateriaalit päivitettiin 
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2.4. Tuomaritoiminta 

Liiton tuomarivaliokunta valvoo kansallisten kilpailuiden tuomaritoimintaa. Tuomarivaliokunta on 

toimeksiantonsa mukaisesti nimennyt ylituomarit kansallisiin arvokilpailuihin sekä kehä- ja 

arvostelutuomarit Suomen mestaruuskilpailuihin ennalta määrättyjen kriteerien mukaisesti. 

Maaotteluiden ja kansainvälisten kilpailujen tuomarit on nimetty yhteistyössä valmennusyksikön kanssa.  

Toimintavuonna lähetettiin tuomari kolmiin kansainvälisiin kilpailuihin: Terhi Jutila (TVS) 19.-25.1 

Strandja Memorial-turnaus Bulgariassa, Pauli Jyrkkänen (SoVo) 3.-8.2. Bosckai Istvan Memorial -turnaus 

Unkarissa ja 14.-18.10.  A. Socikas-turnaus Liettuassa.  

Anna Laukkanen (TVS) toimi Afrikan olympiakarsinnoissa Senegalissa apulaisvalvojana, Euroopan 

olympiakarsinnoissa Englannissa apulaisvalvojana ja U-19 EM-kilpailuissa Montenegrossa valvojana.   

Suomalaisen nyrkkeilyn kansainvälisen arvostuksen kannalta on tärkeää, että saamme jatkuvasti uusia 

tuomareita, joilla on kansainvälisen lajiliiton tähtiluokitus. AIBA:n sekavan tilanteen ja valitsevan 

koronaepidemian vuoksi AIBA ei koulutustilaisuuksia järjestänyt toimintavuonna.  

Tuomarivaliokunta järjesti elokuussa tuomariseminaarin, jossa osallistujia oli 6. Seminaarissa käsiteltiin 

alkavan kilpailukauden sääntömuutosehdotuksia ja muita ajankohtaisia asioita. II-tason 

tuomarikoulutuksia järjestettiin yksi – Porissa. I-tason tuomarikoulutuksia ei järjestetty ollenkaan. 

Tuomarivaliokunta on tiedottanut aktiivisesti seuroja kansainvälisen nyrkkeilyli iton AIBA:n 

sääntömuutoksista. Tuomarivaliokunta myös osallistui uuden kilpailijoille ja valmentajille tarkoitetun 

koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. 

AIBA palkitsi kansallisista lajiliitoista vuoden parhaita toimijoita Best in Boxing -palkinnoilla. Suomen 

palkinnot saivat Jarno Mustonen, RoRe (Best R&J), Reijo Korpela (Best Ringside Doctor) ja Anna 

Laukkanen, TVS (Best Official). 

 

Tuomaritoiminta 

• Kansalliset kilpailusäännöt päivitettiin 
• Tekniikka- ja nuorisonyrkkeilysääntöjen päivitys aloitettiin 

• Tuomariseminaari, jossa 6 osallistujaa 
• I-tason tuomarikoulutustilaisuuksia ei järjestetty pandemian vuoksi 

• II-tason tuomarikoulutustilaisuus, jossa 7 osallistujaa 
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2.5. Kotimainen kilpailutoiminta 

Kilpailuvaliokunta suunnittelee kotimaisen kilpailukalenterin ja myöntää kilpailuluvat. Vuodelle 2020 

myönnettiin 43 kilpailulupaa, joista covid-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi oli mahdollista 

järjestää 24 kilpailut.  Kotimaisista pääkilpailuista saatiin järjestettyä SM-kilpailut ja AIBA:n 

kalenteriturnauksista GeeBee-turnaus Helsingissä. Tammer Turnaus Tampereella jouduttiin perumaan.  

Lisätäkseen uusien kilpailijoiden intoa osallistua kilpailuihin syyskaudella, johtokunta pää tti ottaa 

käyttöön syyskauden kilpailulisenssin sekä viikon voimassa olevan ns. Try Out -vakuutuksen. Lisenssejä 

myytiin 28 ja vakuutuksia 15 kappaletta. 

Lapin Lukko ja Rovaniemen Reipas järjestivät SM-kilpailut 27.-29.11.2020 Santasport Lapin 

Urheiluopistolla Rovaniemellä. Järjestelyt toimivat erinomaisesti ja yleisömäärä oli noin 250 viikonlopun 

aikana. Paikallisen yhteistyökumppanin avulla jaettua verkkolähetystä seurasi viikonlopun aikana noin 

10 000 katsojaa, parhaimmillaan finaalipäivänä noin 3 500 katsojaa. 

Covid-19-rajoitukset vaikuttivat kilpailutoimintaan ja sen vuoksi kilpailulisenssien lukumäärä pieneni 4 

%. 

Kotimainen kilpailutoiminta 
• Kilpailuiden hakuprosessin kehittäminen siirrettiin vuodelle 2021 

• Syyskauden lisenssin ja kertavakuutuksen käyttöönotto 
 

 

 

3. Valmennus- ja kilpailutoiminta 

Suomen Nyrkkeilyliiton valmennusyksikkö suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa kansainväliseen 

menestykseen tähtäävää valmennus- ja kilpailutoimintaa. Urheilijan uraan panostaville urheilijoille 

ohjataan tukea kolmiportaisesti. Tukiryhmät ovat olympia-, maajoukkue- ja talenttiryhmä. 

Huippu-urheilutoimintaa johtaa lajipäällikkö. Toimintaa ohjaa Suomen Nyrkkeilyliiton Huippu-

urheilusuunnitelma, jonka sisältöä arvioidaan ja kehitetään joka vuosi yhdessä Olympiakomitean 

huippu-urheiluyksikön kanssa. 

Valmennusyksikkö toteuttaa myös kilpanyrkkeilyn valmentajakoulutusta yhdessä valmennusvaliokunnan 

kanssa. 
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Valmennusyksikön keskeisenä tavoitteena toimintavuonna oli keskitetyn valmennuksen tehostaminen 

Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Liittojohtoinen ja keskitetty valmennus toteutettiin Tampereella ja 

Helsingissä, joissa on olemassa riittävän urheilullisen tason omaavia urheilijoita, sekä olosuhteet ja 

puitteet toteuttaa huipulle tähtäävää valmentautumista. Resurssien jakaminen ja valmentautumisen 

kokonaisratkaisut toteutettiin yhdessä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. 

Valmennusyksikkö ja sen alaiset toiminnot toteutettiin yhdessä hallintoyksikön ja tuomarivaliokunnan 

kanssa. Tällä pyrittiin tehostamaan matkajärjestelyiden tekemistä sekä tapahtumien läpivientiä. 

Koronapandemian seurauksena liitto kehotti jäsenseuroja ja harrastajia noudattamaan viranomaisten 

liikkumisrajoituksia ja julkaisi keväällä 12 Facebook live -harjoitusta ja myös Antti Latva-Kyynyn tuottama 

3- osainen opetusmateriaali jaettiin SNL:n Youtube-kanavalle. 

Valmennus- ja kilpailuyksikön toiminnassa korostui kansainvälinen yhteistyö (Pohjoismaat, USA, Italia, 

Venäjä, Baltian maat, Iso-Britannia ja Saksa). Kansainvälisestä yhteistyöstä huolimatta, covid-19-

pandemian myötä urheilijoiden liittojohtoisia kv. vuorokausia kertyi toimintavuoden aikana vain 245.  

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tehostamistuen piirissä oli 6 urheilijaa ja liiton valmennustuen 

piirissä oli 18 urheilijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön Urheilija-apuraha myönnettiin kolmelle 

edustusurheilijallemme, yhteensä 40 000 eur.  

Vuoden aikana ei järjestetty aikuisten arvokisoja covid-19-pandemian vuoksi ja kansainvälinen 

kilpailutoiminta oli muutoinkin rajoitettua.  

Kansainvälinen lajiliitto AIBA palkitsi kansallisista lajiliitoista vuoden parhaita nyrkkeilijöitä Best in Boxing 

-palkinnoilla. Suomen palkinnot saivat Arslan Khataev (HeTa), Mira Potkonen (TVS), Sam Morovati 

(HeTa) ja Eveliina Taimi (TVS). 

3.1. Valmennustoiminta 

Lajipäällikkö Pekka Mäki aloitti työsuhteensa tammikuussa 2020 ja loi yhdessä valmennusryhmien 

vastuuvalmentajien ja valmennusryhmän urheilijoiden kanssa tavoitteet ja suunnitelmat. Pääkilpailuihin 

valmistautumisen pääpaino oli kansainvälisissä tapahtumissa ja erityisesti Tokion Olympiakarsinnoissa 

sekä U19 EM- kilpailuissa. 

Lajipäällikkö aloitti valmennusjärjestelmän kehittämisen ja suunnittelemisen, jonka toteuttaminen siirtyi 

vuodelle 2021 covid-19-pandemian aiheuttamien valmennuksellisten haasteiden vuoksi. Tokion 2020 

Olympialaiset siirrettiin pidettäväksi vuonna 2021. 

SNL:n valmennusresurssit keskitettiin edelleen pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Naisten 

olympiaryhmän valmennus toteutettiin Tampereella Varalan urheiluopistossa ja miesten osalta 

pääkaupunkiseudulla Solvallan urheiluopistolla ja pääkaupunkiseudun nyrkkeilysaleilla.  

Yhteistyötä Solvallan Urheiluopiston kanssa jatkettiin suunnitellusti ja sovittiin sen jatkumisesta vuoden 

2021 asti. Solvallan Urheiluopisto toimii maajoukkueen kansallisena valmennuskeskuksena sekä 
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koulutuskeskuksena lajiliiton ohjaaja- ja valmentajakoulutusten osalta 2021 asti. Naisten olympiaryhmän 

päivittäisharjoittelu tapahtui Varalassa ja osittain Helsingissä. 

Toiminnan tehostamiseksi yhteistyötä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön ja Urheiluakatemioiden 

kanssa jatkettiin (testit, tukitoimet, leirit). Huippu-urheiluyksikön tehostamistukea myönnettiin kuudelle 

urheilijallemme.  

Nyrkkeilyliitto osallistui Suomen Valmentajien johtamaan kaksivuotiseen Valmentaa kuin nainen -

hankkeeseen yhdessä kamppailulajien kanssa (Judoliitto, Karateliitto, Muaythailiitto, Miekkailu- ja 5-

otteluliitto, Painiliitto, Painonnostoliitto, Taekwondoliitto ja Suomen Taido). Hankkeen tavoitteena on 

inspiroida entisiä tai urheilijan polun loppuvaiheessa olevia naisurheilijoita valmentajiksi sekä kannustaa 

toiminnassa jo mukana olevia naisia laajentamaan osaamistaan ja tarttumaan uusiin haasteisiin , 

harrasteryhmiä ohjaavia naisia lisää valmentajiksi sekä nykyisiä ki lpaurheilijoiden naisvalmentajia lisää 

huippuvalmentajiksi. 

Kansainvälinen lajiliitto AIBA palkitsi kansallisista lajiliitoista vuoden parhaan valmentajan Best in Boxing 

-palkinnolla. Suomen palkinnon sai Maarit Teuronen (TVS).  

Valmennustoiminta 
• HUY:n tehostamistuen piirissä 6 urheilijaa (joista 2 Pohjoiset Tähdet -tuella) 

• Liiton valmennustukea 18 urheilijalle 
• Mukana kamppailulajien Valmentaa kuin nainen -hankkeessa 

• Lajipäällikkönä aloitti Pekka Mäki 
 

 

 

3.1.1. Yleisen sarjan leiri-, valmennus- ja kilpailutoiminta 

Kilpailutoimintaa ohjaa arvokilpailuiden ja kalenteriturnausten aikataulu. Yleisen sarjan 

valmennustoiminnan tavoitteena oli kansainvälisyys ja kansainvälisen tason valmistautuminen 

arvokilpailuihin.  

Mira Potkonen leireili valmentajansa Maarit Teurosen kanssa tammikuussa USA:ssa Colorado 

Springsissä, Norjan Oslossa puolestaan leireilivät Muhammad Abdilrasoon, Niazz Ahmadi, Krenar Aliu, 

Aydin Behruz, Elina Gustafsson sekä valmentaja Joni Turunen. Helmikuussa Italian Assisissa leireilivät 

Muhammad Abdilrasoon, Arslan Khataev ja hänen valmentajansa Karre Anttonen, Mira Potkonen ja 

valmentaja Maarit Teuronen. Maaliskuussa olympiakarsintoja ennen Sheffieldissä Englannissa leireilivät 
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Joni Turusen johdolla Krenar Aliu ja Elina Gustafsson. Syyskuussa norjalainen Madeleine Angelsen saapui 

Suomeen sparraamaan Elina Gustafssonin kanssa. 

10.-16.2. järjestettiin kansainvälinen leiri Solvallassa, jonne osallistui 15 kotimaisen urheilijan lisäksi 

nyrkkeilijöitä Norjasta, Venäjältä ja Virosta. Terhi Jutila piti urheilijoillemme leirillä 

sääntökoulutustilaisuuden. Pajulahden leirille 14.-18.9. osallistui 27 nyrkkeilijää, mukaan lukien 4 

virolaista ottelijaa. Tukiurheilijasparrit järjestettiin Lahdessa 24.10. (23 osallistujaa) ja 14.11. (29 

osallistujaa). 

Pääkilpailut olivat miehillä ja naisilla Tokion olympialaiset 2020, ja sen Euroopan ja maailman - 

karsintaturnaukset. Maaliskuussa Euroopan karsintaturnaukseen suomalaisista osallistuivat Mira 

Potkonen, Elina Gustafsson, Arslan Khataev, Muhammad Abdilrasoon ja Krenar Aliu. Turnauksesta 

karsiutuivat Krenar Aliu, Elina Gustafsson ja Arslan Khataev, joista Khataev oli voiton päässä 

olympiapaikasta. Muhammad Abdilrasoon voitti ensimmäisen kierroksen ottelunsa ja Mira Potkonen ei 

päässyt aloittamaan kisaansa, koska turnaus päätettiin keskeyttää Iso-Britannian pahentuneen covid-19-

tilanteen vuoksi. Karsintaturnaus jatkuu kesällä 2021. 

Suomessa järjestettiin kansainvälinen GeeBee- turnaus, jossa ainoa sarjavoitto tuli Vilma Viitaselle, 

sarjassa 60 kg. Toinen kotimainen AIBA:n kalenteriturnaus, Tammer Turnaus peruttiin covid-19-

pandemian vuoksi. 

Ulkomaisissa AIBA-turnauksissa Mira Potkonen voitti Strandja Memorial -turnauksen tammikuussa, ollen 

turnauksen paras naisnyrkkeilijä. Helmikuun alussa Bocskai Istvan Memorial -turnauksessa Elina 

Gustafsson saavutti hopeaa. Arslan Khataev taisteli voittoon ja Muhammad Abdilrasoon pronssille A. 

Socikas-turnauksessa Liettuassa lokakuussa.  

Kotimaassa järjestettiin kaksi leiriä, joihin osallistuivat kaikki tukiurheilijat ja kansainvälisiä vieraita.  

Tukiurheilijoilla oli toimintavuonna 13 kansainvälistä tapahtumaa, joista kilpailuita 5, ja leirejä 8. 

Leirivuorokausia kertyi yhteensä 242.  

Yleisen sarjan nyrkkeilijöiden valmennus-, leiri- ja kilpailutoiminta 

• 3 AIBA:n kalenteriturnauksen voittoa 

• Tukiurheilijoilla:  
o 5 kansainvälistä kilpailutapahtumaa 

o 6 arvokilpailuihin valmistavaa kansainvälistä leiritystä 
o 242 leirivuorokautta 

• Kaksi leiriä kotimaassa 
o Solvalla- leiri ja Pajulahden tukiurheilijaleiri 
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3.1.2. Nuorten valmennus-, leiri- ja kilpailutoiminta 

Lajinomaisen valmentautumisen ohella tärkeässä roolissa on urheilu-uran suunnitelmallisuus, kasvatus 

ja urheilijaksi kasvaminen. Nuorten (A-B -juniorit) joukkueiden päätavoitteena olivat U19 EM-kilpailut 

Montenegrossa. Kilpailut siirrettiin toukokuusta 2020 marraskuulle 2020. Covid-19 tilanteen vuoksi 

johtokunta päätti, ettei U19 ja U17 EM-kilpailuihin lähetetä joukkuetta.  

Huippu-urheiluyksikkö käynnisti ikäluokassaan (s. 2000 – 2003) kansainvälisellä huipulla oleville nuorille 

kesäolympialajien urheilijoille pilottihankkeen ”Pohjoisen nuoret tähdet”. Nyrkkeilijöistä ryhmään 

valittiin Eveliina Taimi (TVS) ja Vilma Viitanen (MiNy).  

Nuorten joukkue leireili Schwerinissä Saksassa 25.-27.1. 7 urheilijan voimin. Nuoria osallistui myös liiton 

tukiurheilijaleirille Solvallaan. 

Suomen Nyrkkeilyliitto järjesti yhdessä Olympiakomitean, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 

ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa Kaksoisura nyrkkeilyssä -webinaarin 25.11.2020. 

Webinaari oli tarkoitettu peruskoulun 8.-9. -luokkalaisille nyrkkeilijöille, jotka haluavat panostaa 

urheiluun ja samalla hankkia itselleen 2. asteen koulutuksen. Lisäksi webinaari on tarkoitettu 

urheilijoiden vanhemmille, valmentajille ja jäsenseurojen edustajille. Tilaisuudessa oli 20 osallistujaa, 

palautekyselyssä tilaisuus arvioitiin 3,9/5.  

Puolustusvoimien urheilukoulun saapumiserään III/21 haki 9 nyrkkeilijää, joista valituiksi tulivat 

Benjamin Eriksson (RSG), Julian Jalava (KNK), Kerim Kadyrov (HeTa), Antton Korpas (EKH) sekä Jere 

Niemeläinen (TuUL). 

Nuorten valmennus-, leiri- ja kilpailutoiminta 

• Arvokilpailut peruttiin tai liitto päätti, ettei osallistuta 

• Kaksoisura nyrkkeilyssä -seminaari OK:n, Omnian ja Tredun kanssa 
• 5 urheilijaa valittiin Puolustusvoimien urheilukouluun 

• 1 kansainvälinen leiri  
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4. Seura- ja järjestötoiminta 

4.1. Seuratoiminta 

Nyrkkeilyliiton jäsenseuroja oli 107 (edellinen vuosi 102). Vuoden aikana liittoon liittyi 10 uutta seuraa ja 

viisi seuraa erosi liitosta. Lisenssinhaltijoiden määrä oli ensimmäisen kvartaalin jälkeen kasvanut 10 %, 

mutta covid-19-rajoitusten myötä koko vuoden lisenssinhaltijoiden määrä laski edellisestä vuodesta 4 %. 

Liitto järjesti huhtikuussa kyselyn seuroille koronapandemian vaikutuksista. Pandemian seurauksena 

vastanneista 40 % keskeytti toimintansa toistaiseksi, 60 % jatkoi harjoittelutoimintaa valituilla ryhmillä 

soveltaen. Taloudelliset vaikutukset vaihtelivat seuroittain paljon, erityisesti yksityisissä tiloissa toimivat 

seurat kärsivät taloudellisesti. 80 % vastanneista seuroista, joilla on työsuhteessa olevia henkilöitä, 

joutui turvautumaan lomautuksiin.  

Liitto seurasi valtakunnallisia rajoitussuosituksia ja loi yhdessä kamppailulajien kanssa yhteiset 

suositukset seuroille harjoittelun järjestämiseksi. Seuroille on järjestetty keskustelu- ja infotilaisuuksia 

mm. vuosikokousten ja kilpailujen yhteydessä.  

Strategian mukainen seurakehittämistoiminta aloitettiin yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen ja 

palvelukeskusten kanssa, seurakehittäjäpalvelu ostettiin. Nyrkkeilyli itto loi suuntaviivat seuratoiminnan 

kehittämiseen Olympiakomitean Tähtiseura -järjestelmää noudattaen. Toimintavuoden Tähtiseurojen 

määrä pysyi ennallaan.  

Jäsenseurojen aloitteesta otettiin käyttöön aluetoiminnan tukijärjestelmä vuoden 2020 alusta. 

Järjestelmän tavoitteena on ylläpitää lajin harrastamisen mahdollisuuksia koko valtakunnan alueella.  

Uuden järjestelmän käyttöönotossa esiintyi pieniä haasteita, kuitenkin vuoden aikana järjestettiin 2 

alueleiriä, pohjoisen alueen leiri Vuokatissa ja itäisen alueen leiri Imatralla. 

Liitto järjesti seuroille 23.11.2020 Tähtiseurawebinaarin, jonka tarkoituksena oli esitellä 

tähtiseuratoimintaa ja sen mahdollisuuksia seuratoiminnan kehittämiseen. 

Nyrkkeilyliitto on mukana Olympiakomitean Teosto ja Gramex –sopimuksissa, jotka antavat liiton 

jäsenseuroille oikeuden esittää julkisesti tilaisuuksissaan tekijänoikeuksin suojattua musiikkia 

veloituksetta.   

Edellisten vuosien tapaan liitto on vakuuttanut jäsenseuroissa ja liitossa vapaaehtoistyötä tekevät 

ohjaajat, valmentajat ja luottamushenkilöt tapaturman ja vastuuvahingon varalta OP-vakuutuksen 

Tuplaturvavakuutuksella. Vakuutus on seuroille maksuton. 

Kansainvälinen lajiliitto AIBA palkitsi kansallisista lajiliitoista vuoden parhaita seuroja Best in Boxing -

palkinnolla. Suomessa Best boxing school -palkinnon sai TVS. BoBox, Heta ja KNK palkittiin Best 

innovation project -palkinnolla SM- kilpailuiden valtakunnallisen televisioinnin järjestämisestä.  
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Seuratoiminta 
• Uudistetun aluetukijärjestelmän käyttöönotto 

• Tähtiseura-webinaari 
 

 

 

4.2. Järjestötoiminta 

Nyrkkeilyliitto on Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestö. Liiton edustajat ovat säännöllisesti 

osallistuneet Olympiakomitean, Huippu-urheiluyksikön, SUEK:in ja muiden sidosryhmien järjestämiin 

tilaisuuksiin. Liittojohtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 15 kertaa, sekä kerran johtokunta 

kokoontui koulutuspäivien merkeissä aiheen ollessa hyvä hallintotapa. 

Olympiakomitean hallitus valittiin seuraavalle olympiadille 21.11.2020. Nyrkkeilyliitto päätti tukea 

Judoliiton ehdokasta, yhdessä Aikido-, Karate-, Miekkailu- ja 5-ottelu-, Painonnosto- ja Taekwondoliiton 

kanssa, Esa Niemeä hallitukseen. Niemi tuli myös valituksi. Olympiakomitean puheenjohtajuutta 

tavoitteli neljä erinomaista ehdokasta, joista Nyrkkeilyliitto päätti asettua Susanna Rahkamon taakse. 

Puheenjohtajaksi valittiin Jan Vapaavuori. 

Kevätliittokokous kokoontui 6.6.2020 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 8 jäsenseuraa ja läsnäolijoita oli 

yhteensä 12 henkilöä. Kokous hyväksyi vuoden 2019 vuosikertomuksen, vahvisti vuoden 2019 

tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

Ylimääräinen liittokokous järjestettiin 10.10.2020 Helsingissä. 6 jäsenseuraa oli edustettuina ja 

osallistujia yhteensä 8. Kokouksessa hyväksyttiin sääntöjen mukaisesti liiton sääntöjen muutosesitys 

ensimmäisen kerran. 

Syysliittokokous kokoontui 22.11.2020 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 16 jäsenseuraa ja osallistujia 

yhteensä oli 22. Liittokokous hyväksyi johtokunnan esittämän talous- ja vuosisuunnitelman vuodelle 

2021. Kokouksessa hyväksyttiin lisäksi uudet toimintasäännöt voimaantuleviksi 1.1.2021. Merkittävin 

muutos oli doping-tapausten kurinpitovallan siirtäminen SUEK:lle. Kokous hyväksyi myös voimassa 

olevalle strategialle mittarit sekä niiden tavoitetasot sekä kamppailulajien (nyrkkeily, aikido, judo, 

karate, miekkailu- ja 5-ottelu ja taekwondo) yhteiset päivitetyt kurinpitosäännöt. Varapuheenjohtajaksi 

valittiin uudestaan Kirsi Korpaeus (TuusNy), uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Miika Forsström (BoBox) 

ja Aki Jänkä (KNK). Toni Torvinen (HSC) valittiin uudelle kaudelle.  

Nyrkkeilyliitto on vuoden aikana ollut aktiivinen toimija suunniteltaessa kamppailulajien laajempaa 

hallinnollista ja toiminnallista yhteistyötä. Liitto toimii samoissa tiloissa aikido-, judo-, karate-, miekkailu- 
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ja 5-ottelu-, painonnosto- ja taekwondoliiton kanssa. Liittojen välisen yhteistyön tarkoituksena on jakaa 

toimijoiden välillä osaamista, tehostaa palveluja ja karsia päällekkäisiä toimintoja.  

4.2.1. Nyrkkeilyliiton yhteisöjäsenyydet  

Suomen Nyrkkeilyliitto oli toimintavuonna 2020 jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Suomen 

Olympiakomitea ry, Kansainvälinen nyrkkeilyliitto AIBA, Euroopan maanosaliitto EUBC, Suomen 

Valmentajat ry, Elinkeinoelämän keskusliitto ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry. 

Järjestötoiminta 

• Toimintasääntöjen päivitys 

• Strategiamittareiden käyttöönotto 

 

4.3. Kansainvälinen toiminta 

Nyrkkeilyliitto on ollut aktiivinen yhteydenpidossaan sekä AIBA:aan että Euroopan maanosaliitto 

EUBC:hen. AIBA:ssa puheenjohtaja Henrik Tavio (TuTe) toimi nuorisokomission jäsenenä ja 

varapuheenjohtaja Anna Laukkanen (TVS) teknisen ja sääntökomission jäsenenä. EUBC:ssa Henrik Tavio 

(TuTe) toimi tuomarikomissiossa, varapuheenjohtaja Kirsi Korpaeus (TuusNy) naiskomissiossa ja Anna 

Laukkanen (TVS) kilpailukomissiossa. 

Kansainvälisen lajiliiton AIBA:n tilanne jatkui epäselvänä ja nyrkkeilyn olympiastatus on edelleen uhan 

alla. Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) vaati AIBA:a tekemään muutoksia toimintaansa liittyen 

talouteen, hyvään hallintotapaan, eettisyyteen sekä tuomaritoimintaan. Joulukuussa AIBA valitsi uudeksi 

presidentikseen venäläisen Umar Kremlevin. Nyrkkeilyliitto äänesti yhdessä muiden Pohjoismaiden 

kanssa hollantilaista Boris van der Vorstia. Olympialaisten karsintajärjestelyistä vastaa KOK:n nimittämä 

komitea, jota johtamaan kutsuttiin kv. voimisteluliiton puheenjohtaja Morinari Watanabe.  

 

Kansainvälinen toiminta 

• Nyrkkeilyliitto vaikutti aktiivisesti viidessä kv. lajiliittojen komissiossa. 
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5. Vastuullisuus 

Suomen Nyrkkeilyliiton alaisessa toiminnassa tulee kaikkien noudattaa Reilun Pelin periaatteita, jotka 

sitovat lajin parissa toimivien henkilöiden noudattamaan voimassa olevia doping -sääntöjä, eettisiä 

periaatteita, voimassa olevaa lainsäädäntöä, SUEK:n sääntöjä sekä Suomen Nyrkkeilyliiton ja 

kansainvälisen lajiliiton toiminta- ja kilpailusääntöjä.  

Urheiluyhteisö loi Olympiakomitean johdolla yhteisen vastuullisuusohjelman, johon Nyrkkeilyliiton 

johtokunta sitoutui kokouksessaan 24.3.2020. Nyrkkeilyliitto loi urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman 

pohjalta oman vastuullisuusohjelman, joka hyväksyttiin johtokunnassa 27.10.2020. 

Kamppailulajit järjestivät yhdessä Ihmisoikeusliiton kanssa koulutukset lajiliittojen nimetyille edustajille 

12.5. ja 2.6.2020. Nyrkkeilyliiton edustaja osallistui 27.8.2020 Olympiakomitean ja Ihmisoikeusliiton 

järjestämään vastuullisuusklinikkaan, jonka teemana oli yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet. 

Olympiakomitea 10.11.2020 järjesti yhdessä ihmisoikeusliiton kanssa ”Ihmisoikeudet kansainvälisissä 

urheilutapahtumissa” seminaarin, johon toiminnanjohtaja osallistui. 

Nyrkkeilyliitto ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia solmivat 12.8.2020 sopimuksen, jossa 

molemmat osapuolet pyrkivät yhteisin toimin rakentamaan hyvän elämän edellytyksiä ja vastuullisuutta. 

Osapuolet etsivät mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä seuraavissa asioissa: Hyvän hallintotavan mukaiset 

käytännöt, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto, 

antidoping, kansainväliset suhteet ja monikulttuurisuus, globaali koulutus ja elinikäinen oppiminen sekä 

sosiaalinen työllistäminen ja yhteiskuntavastuu.  

 

5.1. Hyvä hallinto 

Liiton verkkosivuilta löytyvät ajantasaiset säännöt, ohjeet ja ohjelmat. Toiminnan avoimuuden ja 

läpinäkyvyyden kehittämiseksi, liittojohtokunta jatkoi vuonna 2018 päätettyä käytäntöä julkistaa 
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kokouspöytäkirjat liitteineen liiton verkkosivuilla. Toimintaohjesääntöä päivitettiin talousohjeistusten 

osalta. Vuosittain lisenssinhaltijoille lähetettävässä viestintäkyselyssä liiton toiminnan ja viestinnän 

avoimuus sai arvosanan 4,4 (asteikko 1 heikko – 6 erittäin hyvä).  Liiton johtokunnalle järjestettiin Hyvä 

hallintotapa -koulutusviikonloppu. 

Nyrkkeilyliitto lisäsi strategiamittareihin vastuullisen talouden hoidon mittariksi oman pääoman suhteen 

henkilöstön palkkoihin (sivukuluineen). Tavoitteena saavuttaa 50 %:n taso. 

Liiton sääntöjen päivityksen myötä doping-asioiden kurinpitovalta siirrettiin SUEK:lle, ne astuivat 

voimaan 1.1.2021.  

5.1.1. Kurinpito 

Vuonna 2017 aloittanut Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta jatkoi toimintaansa. 

Liittojohtokunta antoi lievistä rikkeistä 2 huomautusta lajin toimijoille. Kurinpitovaliokunta sai valmiiksi 

päätöksen kahdesta nyrkkeilyurheilun tapauksesta. 

Toimintakauden aikana kurinpitosäännöt päivitettiin. Sääntömuutosasiassa kamppailulajien 

toiminnanjohtajat olivat valmistelussa mukana. Kurinpitoprosessin kehittämiseksi ja osaamisen 

lisäämiseksi, säännöissä prosessiin lisättiin ulkopuolinen esittelijä. Valiokunta sekä kamppailulajiliittojen 

puheen- ja toiminnanjohtajat tapasivat syksyllä jakaakseen kokemuksia ja kehittääkseen valiokunnan 

toimintaa.  

Hyvä hallinto 

• Sääntöjen ja kurinpitosääntöjen muutokset 

• Johtokunnan kokouspöytäkirjojen lisäksi liitteiden julkaiseminen liiton verkkosivuilla 

• Avoimuuden arvioinnin käyttöönotto 

• Oman pääoman tavoitetaso määritettiin 

• Johtokunnalle Hyvä hallintotapa -koulutus 
 

 

 

 

5.2. Turvallinen toimintaympäristö 

Kamppailulajien yhteisen Kamppailija EI kiusaa -hankeen avulla liitto jakaa tietoa oikeista 

toimintatavoista turvalliseen toimintaympäristöön liittyen. Liiton verkkosivuilla olevien linkkien kautta 
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on mahdollista tehdä ilmoitus epäeettisestä toiminnasta joko SUEK:n ILMO-palveluun tai Väestöliiton Et 

ole yksin -palveluun.  

Nyrkkeilyliitto osallistui SUEK:n järjestämään tutkimukseen häirinnästä kilpaurheilussa. Nyrkkeilyliitto 

kirjasi vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan raportin konkreettiset toimenpidesuositukset: Naisten ja 

vähemmistöjen asemaa tulee parantaa, urheilun puhetapoja tulee muuttaa, häirinnän ennaltaehkäisevä 

työ on tehtävä näkyväksi sekä tietoisuutta tulee lisätä avoimen keskustelun ja koulutuksen voimin. 

Urheiluyhteisö keskusteli vuoden aikana vakavien eettisten rikkomusten kurinpitovallan siirtoa 

lajiliitojen omilta kurinpitoelimiltä SUEK:lle. Nyrkkeilyliitto kannattaa asiaa. 

Nyrkkeilyliiton edustaja osallistui SUEK:n Urheilun eettisten asioiden webinaariin 1.12.2020. 

Turvallinen toimintaympäristö 

• Nyrkkeilyliitto kannattaa vakavien eettisten rikkomusten kurinpitovallan siirtoa SUEK:lle 
• SUEK:n häirintätutkimuksen perusteella päätettyjen toimenpiteiden aloittaminen 

 

 

5.3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Kamppailulajiliitot (Aikido-, Judo-, Karate-, Miekkailu- ja 5-ottelu-, Nyrkkeily-, Paini- ja Taekwondoliitto) 

ovat laatineet yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman parantaakseen kaikkien mahdollisuuksia harrastaa 

kamppailulajeja.  

Suunnitelman mukaisesti toimintavuonna järjestettiin lajien harrastajille yhdenvertaisuuskysely. 

Kyselyyn saatiin yhteensä 949 vastausta, nyrkkeilyn osuus vastauksista oli 254 eli peräti 27 %. Tulosten 

perusteella nyrkkeily keskimääräistä yhdenvertaisempi kamppailulaji. Suurimmat haasteet lajissamme 

ovat soveltavan nyrkkeilyn puute, lisäksi maahanmuuttajataustaisia on paljon, mutta vain vähän 

johtotehtävissä. Lisäksi naisvalmentajien määrää tulee lisätä. Kyselyssä mm. seuransa ilmapiirin 

hyväksyvyyden ja avoimuuden vastaajista 92,8 % arvioi kokevansa hyväksi tai erittäin hyväksi 

(strategiamittari). 

Suomen Nyrkkeilyliitto liittyi mukaan muiden kamppailulajien kanssa (Suomen Judoliitto, Suomen 

Karateliitto, Suomen Muaythai-liitto, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto, Suomen Painiliitto, Suomen 

Painonnostoliitto, Suomen Taekwondoliitto ja Suomen Taido) Suomen Valmentajien organisoimaan 

Valmentaa kuin nainen -hankkeeseen. Hankkeen päätavoite on lisätä hankelajien naisvalmentajien 

kokonaismäärää ja erityisesti huippuvalmentajien määrää sekä tukea ja luoda tukiverkostoa jo 

toiminnassa mukana oleville naisvalmentajille. Toimintavuonna hankkeen kahdeksaan 

hanketapaamiseen ja lajiliittotyöpajaan Nyrkkeilyliitolla oli osallistumiskertoja 12, neljään 

mentorointitilaisuuteen 3 osallistujakertaa, aluetapahtumaan 10 osallistujaa, Urheilijasta valmentajaksi -

koulutukseen sekä 1. ja 2. tason koulutuksiin 13 osallistujaa. 

Covid-19-pandemian vuoksi Nyrkkeilyliitto ei pystynyt osallistumaan muun urheiluyhteisön kanssa Pride-

kulkueeseen tukemaan yhdenvertaisuutta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta 

riippumatta.  
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Toimintavuoden lopussa, naisia oli työntekijöistä 2/5, johtokunnan jäsenistä 2/9 ja valiokunnan jäsenistä 

8/31. Lisenssinhaltijoista naisia oli 43 %. Edelliseen vuoteen verrattuna naisten osuus johtokunnan ja 

valiokuntien jäsenistä sekä henkilöstöstä lisääntyi 22 %-yksiköstä 27 %-yksikköön. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

• Valmentaa kuin nainen -hankkeen käynnistyminen 

• Pride-kulkue peruuntui 
 

 

 

5.4. Ympäristö ja ilmasto 

Lajin ympäristövaikutuksista ei ole tehty selvitystä. Liitto päätti osallistua urheiluyhteisön yhteisen 

ympäristöohjelman luomiseen vuoden 2021 aikana. Suurimmat vaikutukset arvioidaan aiheutuvan 

lentäen tapahtuvista ulkomaan matkoista. Kotimaan matkoissa suositellaan käytettäväksi julkista 

liikennettä, milloin se on mahdollista. Liitto on siirtynyt käyttämään Teams-ohjelmistoa ja kokouksia 

järjestettiin pääsääntöisesti etäyhteyden avulla, covid-19-pandemia nopeutti suunnitelman 

toteuttamista radikaalisti. Koulutusmateriaalien korvaaminen sähköisillä asiakirjoilla aloitettiin. Lisäksi 

mm sähköisten lomakkeiden ja allekirjoitusten käyttöönoton myötä asiakirjojen tulostamista on 

vähennetty aktiivisesti ja tulosteiden määrä laski edelleen, edelliseen vuoteen verrattuna 35 %. 

Ympäristö ja ilmasto 

• Sähköisten materiaalien ja lomakkeiden lisääminen 

• Etäkokousten aktiivinen lisääminen 
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5.5. Antidoping 

Suomen Nyrkkeilyliiton antidopingtoimintaa johtaa liiton johtokunta ja toiminnanjohtaja.  SNL:n 

antidoping-ohjelma päivitettiin kolme kertaa vuoden 2020 aikana, muutoksena mm. Puhtaasti paras -

verkkokoulutuksen pakollisuus toimi- ja luottamushenkilöille sekä SM-kilpailuihin osallistuville.  

Olympiakomitean sääntömuutoksen takia Nyrkkeilyliitto siirsi säännöissään dopingtapausten 

kurinpitovallan Kamppailijoiden yhteiseltä kurinpitovaliokunnalta SUEK:lle 

Antidopingasioiden valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti Kamppailulajien yhteinen 

kurinpitovaliokunta päätti 3.12.2020 määrätä Jose Markin ja Krzysztof Wojciechowskin neljän vuoden 

urheilun toimintakieltoihin dopingrikkomusten vuoksi.  

Liitto tiedotti aktiivisesti antidoping-asioita verkkosivuillaan ja FINBOX-seuratiedotteessaan. 

Seuratiedotteessa kiertää seurojen Puhtaasti paras -haaste, jossa seurojen hallitukset sitoutuvat 

suorittamaan koulutuksen. Viisi seuraa (Kankaanpään Nyrkkeilijät, Kemin Into, Rovaniemen Reipas, 

Tampereen Voimailuseura ja Turun Jyry) on suorittanut haasteen.  Yhteensä puhtaasti paras -

koulutuksen on suorittanut 248 nyrkkeilyn harrastajaa. 

Liiton leirillä 20.-24.7.2020 SUEK:n edustaja oli kouluttamassa urheilijoitamme antidoping-asioista. SUEK 

järjesti antidoping-koulutuksen 4.11.2020 SUEK:n järjestämään lajiliittojen antidopingtilaisuuteen 

osallistuivat toiminnanjohtaja ja lajipäällikkö.  

Liiton verkkosivulla on linkki SUEK:n ILMO-palveluun, jossa voi nimettömänä ilmoittaa havaitsemastaan 

dopingrikkomuksesta, kilpailumanipulaatiosta, turvallisuusrikkomuksesta tai eettisestä rikkomuksesta.  

 

Antidoping 
• Dopingtapausten kurinpitovallan siirtäminen SUEK:lle 

• Puhtaasti paras -hallitushaaste 
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6. Viestintä- ja tiedotustoiminta 

Nyrkkeilyliiton pääviestintäkanavat ovat liiton verkkosivut, FINBOX-seuratiedotteet, 

sähköpostitiedotteet sekä liiton Facebook-, Instagram, Youtube- ja Twitter-tilit. Vuoden aikana julkaistiin 

7 FINBOX-tiedotetta ja kilpailuvaliokunta julkaisi 2 tulostiedotetta, jotka sisälsivät kaikkien kotimaisten 

kilpailuiden lisäksi merkittävimpien kansainvälisten kilpailuiden tulokset. Sosiaalisen median ja 

verkkosivujen kautta liitto julkaisi yhteensä 439 (+ 5 %) päivitystä tai tiedotetta. Seuraajia liiton 

sosiaalisen median kanavilla oli yhteensä 5745 (+24 %).  

Covid-19-rajoitusten astuessa voimaan, kamppailutoimiston lajit päättivät julkistaa kamppailulajeille 

yhteiset suositukset seuraharjoittelua varten. Ohjetta päivitettiin säännöllisesti viranomaisten 

suositusten ja rajoitusten muuttuessa. 

Seuroille on välitetty kutsut seuratason kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Seuroille on myös 

markkinoitu liiton omat ja kamppailulajien kanssa yhteistyönä toteuttamat koulutukset sekä 

sidosryhmien järjestämät koulutukset niin sähköpostilla kuin omissa viestintäkanavissa. 

Liiton toimisto suunnitteli nyrkkeilykalenterin ja toimitti niitä halukkaille. Paperisten kalentereiden 

käyttö on vähentynyt ja nyrkkeilykalenterin tulevaisuus arvioidaan myöhemmin.  

Liitto toteutti viestintäkyselyn, johon kutsuttiin kaikki lisenssin omaavat lajin harrastajat. 

Yleisarvosanaksi liiton viestintä sai 4,3, kun edellisenä vuonna arvosana oli 3,9 (asteikko 1 heikko – 6 

erinomainen). Kyselyn palautteiden perusteella päätettiin toimenpiteitä, mm. käynnistettiin liiton 

verkkosivujen päivitysprojekti. 

Liiton kriisiviestintäsuunnitelma päivitettiin. 

Viestintä- ja tiedotustoiminta 
• 7 FINBOX-seuratiedotetta 

• 2 tulostiedotetta 

• Viestintäkyselyn toteuttaminen 

• Verkkosivujen päivitysprojekti käynnistyi 
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7. Henkilöstö 

Marko Laine  toiminnanjohtaja 

Noora Kokkonen liittosihteeri 

Pekka Mäki  lajipäällikkö, määräaikainen (7.1.2020-31.12.2021) 

Joni Turunen  NOV, määräaikainen (31.12.2021 asti) 

Maarit Teuronen Naisten olympiavalmentaja, määräaikainen (31.8.2021 asti, työsuhteessa 

Varalan urheiluopistoon) 

 

Henkilöstö kouluttautui toimintavuonna verkkosivujen (Kokkonen) ja Visma Sign -ohjelmiston (Laine, 

Kokkonen) käyttöön. NOV Turunen aloitti maaliskuussa valmentajan ammattitutkinnon suorittamisen. 

Omniassa opiskeleva Sam Morovati (HeTa) suoritti työharjoittelun liiton toimistossa 7.9.-13.11. 

Morovati mm. julkaisi neliosaisen haastattelusarjan liiton valmentajista, jotka julkaistiin liiton Facebook-

kanavalla. 

8. Talous 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki Nyrkkeilyliiton toiminnalle säilyi edellisen vuoden tasolla, 208 000 

eurossa. Huippu-urheiluun Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö myönsi tehostamistukea 129 980 

euroa. Tuella oli merkittävä vaikutus tukiurheilijoidemme valmistautumiseen kohti vuoden 

arvokilpailuita sekä Tokion olympialaisia. Avustuksen ja tuen lisäksi liitto rahoitti toimintaansa omalla 

varainhankinnalla, tapahtumien osallistumismaksuilla sekä lisenssi-, leiri- ja kilpailumaksutuotoilla.  

Varsinaisen toiminnan tuotot laskivat covid-19-pandemian vuoksi 71 237 euroon (2019 93 365 eur), 

samoin laskivat varsinaisen toiminnan kulut 272 512 euroon (2019: 277 498 eur). Varainhankinnan sekä 

tuotot että kulut laskivat, varainhankinnan tuloksen ollen yhteensä 96 987 euroa (2019: 99 150 euroa). 

Tilikauden tulos oli 6 253,98 euroa ylijäämäinen huolimatta covid-19-pandemian aiheuttamista 

haasteista. Taloussuunnitelmassa tavoitteena oli 10 000 euron tulos, perustuen liiton strategian 

mukaiseen oman pääoman vahvistamiseen kuuden kuukauden henkilöstökuluja vastaavaan määrään. 

Talous 

• Tilikauden ylijäämä 6 253,98 eur 

• Oma pääoma 83 496,62 eur 
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SNL STRATEGIA 2020 - 2024 

Nyrkkeilyliiton arvot 

 

Yhdenvertaisuus - Yksilön kunnioittaminen - Avoimuus ja rehellisyys - Tavoitteellisuus 

Visio 2020 – 2024 

 

Menestyvä olympialaji - Vastuullinen ja johtava kamppailulaji Suomessa 

Missio 

 

Olemme nyrkkeilijää varten. Ajamme suomalaisen nyrkkeilyurheilun etua ja innostamme lajimme pariin.  

Visiomme toteuttamiseksi keskitymme työssämme kolmeen osa-alueeseen: 

1. Osaavat ja laadukkaat seurat 

• Tuemme jäsenseurojamme toiminnan kehittymistä koulutuksella, mahdollistamalla harrastaja - ja 

jäsenmäärien kasvun yhteisillä, konseptoiduilla nyrkkeilytoiminnoilla. 

• Painotamme seurahallinnon osaamisen kehittämistä sekä vapaaehtoisten johtamisen osaamista.  

• Autamme seuroja tuomalla tietoa koulutus- ja kehittymismahdollisuuksista hyödyntämällä mm 

Olympiakomitean Tähtiseuraohjelmaa sekä liikunnan aluejärjestöjen koulutustoimintaa. 

• Varmistamme laadukkaiden kilpailutapahtumien toteuttamisen 

2. Menestyvä huippu-urheilu 

Varmistamme nyrkkeilyn menestyksen kehittämällä nyrkkeilijän polkua 

• Kehittämällä seuratoimintaa 

• Varmistamalla osaavien valmentajien tietotaidon valmentajakoulutuksella ja valmentajien 

välisellä keskustelulla 

• Luomalla nyrkkeilyn valmentajapolun 

• Tukemalla urheilijan kaksoisuraa jakamalla tietoa sekä olemalla mukana verkostoissa 

• Hankkimalla tieto-, olosuhde- ja taloudellisia resursseja urheilijan tueksi. 

3. Johtaminen ja toimintatavat 

• Johtaminen ja toimintatavat mahdollistavat visiossa onnistumisen 

• Johtamisjärjestelmä kuvaa sen, miten toimintaa toteutetaan 

• Luomme ja kuvaamme johtamisjärjestelmän, jossa on kuvattuna 

o Tehtävät ja roolit sekä niiden vastuut ja valta 

o Toiminnan suunnittelemisen ja toteuttamisen aikataulut 

o Talouden suunnittelu ja johtaminen 

o Toiminnan tavoitteet ja mittarit 

• Tunnistamme ja kuvaamme osaamisvaatimukset eri toiminnoissa 

• Luomme toimintatavan, joka on läpinäkyvä ja avoin 
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SNL strategian mittarit 

Osaavat ja laadukkaat seurat           Menestyvä huippu-urheilu    Johtaminen ja toimintatavat 
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Hallinto 2020 

Liittojohtokunta 2020: 

Jäsen  tehtävä  kaudet osallistumiset kokouksiin 

Henrik Tavio   puheenjohtaja 2019-2021 14/15 

Kirsi Korpaeus varapuheenjohtaja 2019-2020 14/15 

Anna Laukkanen  varapuheenjohtaja 2020-2021 13/15 

Jouni Hartman   2020-2021 15/15 

Petri Kananen   2020-2021 12/15 

Juha Kulju    2019-2020 10/15 

Kyösti Lakso    2020-2021 14/15 

Marko Pennanen   2019-2020 8/15 

Tony Torvinen   2019-2020 12/15 

Marko Laine  toiminnanjohtaja (sihteeri) 15/15  

 

Valiokunnat 

Työvaliokunta 

Henrik Tavio, puheenjohtaja 

Kirsi Korpaeus 

Anna Laukkanen 

Marko Laine, toiminnanjohtaja 

 

Valmennusvaliokunta 

Marko Pennanen, puheenjohtaja 

Petro Koskimies 

Pekka Mäki, lajipäällikkö 

Askar Sarsenbayev 

Lasse Tapio 

Joni Turunen, NOV 

 

Tuomarivaliokunta 

Kyösti Lakso, puheenjohtaja 

Timo Rannikko, sihteeri 

Jouni Hartman 

Harri Juutilainen 

Teemu Tietäväinen 

 

Kilpailuvaliokunta 

Timo Rannikko, puheenjohtaja 

Petro Koskimies, sihteeri 

Petri Kananen 

Juha Kulju 
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Nuorisovaliokunta 

Petri Kananen, puheenjohtaja 

Matti Lantto 

Nina Petander 

Jukka Rahikainen 

Maria Vehkaperä 

 

Harrastevaliokunta 

Katja Kauremaa, puheenjohtaja 

Liisa Laine, sihteeri 

Kai Kolho 

Satu Lampela 

Anu Sillanmäki 

Jouni Sipola 

 

Huomionosoitusvaliokunta 

Risto Kopra, puheenjohtaja 

 

Kamppailijoiden yhteinen kurinpitovaliokunta (nyrkkeilyn edustajat) 

Mika Palmgren 

Harri Appelroth 

 

Suomen Nyrkkeilyliiton kunniapuheenjohtaja: 

Harri Appelroth (HäKi) 

Suomen Nyrkkeilyliiton kunniajäsenet: 

Pekka Uotila, Lauri Westerberg, Olavi Bäckström, Taisto Leijamaa, Antero Pallaspuro, Martti Riikonen. 

Suomen Nyrkkeilyliiton myöntämät ansiomerkit 2020 

Matti Jokelainen (Lahden Kaleva): hopeinen ansiomerkki 

Tähtiseurat: 5 Tähtiseuraa, joilla yhteensä 8 Tähtimerkkiä 

 

Kotkan Voimailijat  lapset ja nuoret, aikuiset 

Mikkelin Nyrkkeilijät  lapset ja nuoret 

Tampereen Voimailuseura  lapset ja nuoret 

Tapanilan Erä Nyrkkeily   lapset ja nuoret, aikuiset 

Turun Jyry   lapset ja nuoret, aikuiset 
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Tukiurheilijat 2020 

 

Huippu-urheiluyksikön tehostamistuki: 

Krenar Aliu (KNK), Elina Gustafsson (HeTa), Arslan Khataev (HeTa), Mira Potkonen (TVS). 

HUY:n Pohjoiset tähdet: Eveliina Taimi (TVS) ja Vilma Viitanen (MiNy). 

SNL:n valmennustuki: 

Muhammad Abdilrasoon (TVS), Niazz Ahmadi (TVS), Krenar Aliu (KNK), Anton Embulaev (LaKa), Elina 

Gustafsson (HeTa), Pihla Kaivo-oja (TVS), Arslan Khataev (HeTa), Santeri Laine (KKU), Sam Morovati 

(HeTa), Aksa Mäkelä (TVS), Jere Niemeläinen (TuUL), Nikita Nystedt (KoVo), Mira Potkonen (TVS), Lia 

Pukkila (HeTa), Danil Rantanen (TTN), Eveliina Taimi (TVS), Anni Viantie (LaKa), Vilma Viitanen (MiNy). 

AIBA Best in Boxing palkinnot: 

Best male boxer: Arslan Khataev (HeTa) 

Best female boxer: Mira Potkonen (TVS) 

Best coach: Maarit Teuronen (TVS) 

Best youth male boxer: Sam Morovati (HeTa) 

Best youth female boxer: Eveliina Taimi (TVS) 

Best ringside doctor: Reijo Korpela  

Best R&J: Jarno Mustonen (RoRe) 

Best official: Anna Laukkanen (TVS) 

Best boxing school: Tampereen Voimailuseura ry. 

Best innovation project: Borgå Boxing ry., Kirkkonummen Nyrkkeilykerho ry. ja Helsingin Tarmo ry. 

Vuoden menestyjät 2020 

  

Vuoden naisnyrkkeilijä: Mira Potkonen (TVS) 

Vuoden miesnyrkkeilijä: Anton Embulaev (LaKa) 

Vuoden valmentaja: Askar Sarsenbayev (TVS) 

Vuoden juniori (nainen): Pihla Kaivo-oja (TVS) 

Vuoden juniori (mies): Nikita Nystedt (KoVo) 

Vuoden tuomari: Matteus Pirinen (KajKu) 

Vuoden viestijä: Lotta Loikkanen 

Vuoden kasvuseura: Turun Urheiluliitto 
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Koulutustapahtumat 2020 

 

 

 

 

 

 

  

SNL koulutukset Alkoi Päättyi Osallistujat Luokka Järjestäjä

SNL Kuntonyrkkeilyohjaajien Diplomikurssi 11-12.1.2020, Mikkeli 11.1.2020 12.1.2020 10 Koulutus HVK

SNL Kuntonyrkkeilyohjaajien perus- ja täydennyskurssi 8.-9.2.. Helsingissä 8.2.2020 9.2.2020 14 Koulutus HVK

SNL Kuntonyrkkeilyohjaajien perus- ja täydennyskurssi 15.-16.8.. Tampere 15.8.2020 16.8.2020 14 Koulutus HVK

SNL Kuntonyrkkeilyohjaajien Diplomikurssi 22-23.8.2020, Tuusula 22.8.2020 23.8.2020 7 Koulutus HVK

SNL Kuntonyrkkeilyohjaajien perus- ja täydennyskurssi 22.-23.8. Kajaani 22.8.2020 23.8.2020 8 Koulutus HVK

SNL Tuomariseminaari 28.-29.8.2020 28.8.2020 29.8.2020 6 Koulutus TuVK

SNL Ohjaajakoulutus Turun Jyry 29.8 29.8.2020 29.8.2020 17 Koulutus HVK

SNL 1. tason valmentajakoulutus 23-25.10 Varala sekä 6-8.11.2020 Solvalla 23.10.2020 8.11.2020 10 Koulutus Liitto

SNL II-tason tuomarikoulutus Porissa 6-7.11.2020        6.11.2020 7.11.2020 7 Koulutus TuVK

SNL Tähtiseurawebinaari 23.11.2020 23.11.2020 23.11.2020 8 Koulutus Liitto

Koulutuksia: 10 Osallistujia: 101

Kamppailulajien yhteiset koulutukset Alkoi Päättyi Osallistujat Luokka Järjestäjä

Kamppailulajien yhteinen AILI VOK2 4.12.2020 30.4.2021 15 Koulutus Kamppailijat

Kamppailulajien yhteinen LANU VOK2 17.4.2020 7.11.2020 12 Koulutus Kamppailijat

Koulutuksia: 2 Osallistujia: 27
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Jäsenseurat 2020: 107 kpl (2019: 102 kpl) 

 

Action Sport Center Järvenpään Kehäkarhut Peek-a-boo boxing club 
Ahjo Training Center K4 Center Porin Herkules 
Akaan Fight Club Kajaanin Kuohu Porin NMKY 
Akaan Isku Kangasniemen Budoseura Katana Porvoon Nyrkkeilyseura 
Borgå Boxing Kankaanpään Nyrkkeilijät Raahen Nyrkkeilijät 
Boxing Club Nokia Karkkilan Sisu Reisjärven Voima 
Boxing Club Waasa Kauhajoen Kamppailu-Urheilijat Respect Boxing Club 

Boxing Ing-Fin Time Kehäkaverit  Riihimäen Kehä-Ketut 
Boxing Jyväskylä Kemin Into Ringside Club 
Boxing Leijonat Espoo Kempeleen Pyrintö Ringside Gym 
Combat Society of Helsinki Keravan Nyrkkeilijät Rovaniemen Reipas 
CORE Athlete Team Kiimingin Nyrkkeilykerho Savate Club 

Crest- Professional Fighting Center  Kirkkonummen Nyrkkeilykerho Seinäjoen Kehä-Jussit 
Espoon Kehähait Kokkolan Veikot Someron Voima 
Espoon Krav Maga Kotkan Voimailijat Stadi Boxing 
Espoon Luolakarhut Kouvolan Nyrkkeilijät Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 
Forssan Nyrkkeilijät Kuopion Riento Tampereen Voimailuseura 

GB Gym Helsinki Kuortaneen Kunto Tapanilan Erä 
GeeBee tuki Kymen Nyrkkeilijät Turun Jyry 

Haapajärven Karateseura Lahden Kaleva Turun Teräs 
Heinolan Voimailijat Lahden Laaki Turun Urheiluliitto 
Helsingin Atleettiklubi Lapin Lukko Turun Weikot 
Helsingin Kotkat Lappilan Nousu Tuusulan Nyrkkeilyseura 
Helsingin Nyrkkeilyseura Lauritsalan Teräs TVS TUKI 

Helsingin Nyrkkeilytalli Lohjan Boxing Club Valkeakosken Haka 
Helsingin Tarmo Lohjan Nyrkkeilykerho Vanaja Boxing 
Helsingin Työväen Nyrkkeilijät Loviisan Riento Varkauden Voimailuseura 
Helsingin Urheiluseura Mikkelin Nyrkkeilijät Veikkolan Nyrkkeilyseura 
Hyvinkään Boxing- Team MMA Joensuu Viipurin Nyrkkeilijät 

Hämeenlinnan Kisa Mäntsälän Nyrkkeily Vilppulan Nyrkkeilijät 
Iisalmen Urheilu-Vesat Nurmijärven Kamppailijat Vuorentaustan Voima 
Inhan Taimi Nyrkkeilyakatemia Järvenpää Väkevä Boxing Team 
Janakkalan Nyrkkeilijät Oulun Kamppailuklubi Ykspihlajan Reima Boxing 
Joutseno Boxing Club Oulun Kehäkerho Ylihärmän Junkkarit 

Jyväskylän Nyrkkeilijät Oulun Nyrkkeilyseura Ylä-Tikkurilan Kipinä 
Jyväskylän Työväen Nyrkkeilijät Oulun Tarmo  
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email info@finbox.fi  
www.nyrkkeilyliitto.com  

KOTIMAASSA JÄRJESTETYT KILPAILUT 2020: 25 kpl (2019 52 kpl) 

 

  

päivä kilpailut Paikkakunta

11.1. RovaniemenReipas / Lapin Lukko S Rovaniemi

17.-19.1. TUL.n Turnaus, seniorit,Kemin Into K Kemi

25.1. Nääsnyrkkeilyt/TVS S Tampere

8.-9.2. TUL.n Turnaus, juniorit/ LaKa K Lahti

16.2. Ruskiksen Skabat/ VN-HTN-STB S Helsinki

22.2. Kajaanin Kuohu K Kajaani

22.2. Nääsnyrkkeilyt/TVS S Tampere

29.2 Raahen Nyrkkeilijät K Raahe

29.2 Kutsukilpailut Pori/ KaNy Kv Pori

5.-8.3. 39. GeeBee turnaus Kv Helsinki 

18.7. Kajaanin Kuohu S Kajaani

8.-9.8 Kink's Cup/ KiNK S Kiiminki

5.9. Ylä-Tikkurilan Kipinä S Vantaa

5.9. Lapin Lukko/ RoRe S Rovaniemi

19.9. Reiman kansalliset nyrkkeilyt K Kokkola

20.9. Ruskiksen Skabat/ VN-HTN-STB S Helsinki

26.-27.9 Kultahanska turnaus K Tampere

3.10. Raahen Nyrkkeilijät K Raahe

10.10. Forssan Nyrkkeilijät K Forssa

25.10. Ruskiksen Skabat/ VN-HTN- STB S Helsinki

31.10.-1.11. A ja B-juniorit SM-kilpailut/YTK K Vantaa

14.-15.11 Kajaanin Kuohu Kv Kajaani

7.11. Ring Night II/ Kehäkarhut K Järvenpää

7.11. Porin NMKY K Pori

27.11. SM- kilpailut LaLu/RoRe K Rovaniemi

S: salikilpailut

K: kansalliset kilpailut

Kv: kansainväliset kilpailut
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