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COVID-19 pandemia

Suomen joukkue osallistui karsintoihin 
viiden (5) nyrkkeilijän voimin. 
Valitettavasti kisat keskeytettiin 
COVID-19 epidemian vuoksi. Kaikkien 
käytyjen otteluiden tulokset jäävät 
kuitenkin voimaan ja turnaus jatkuu 
myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana. Suomalaiset ottelivat 
yhteensä 6 ottelua joista puolet olivat 
voittoja. Ainoastaan Mira Potkonen ei 
ehtinyt aloittaa kisaurakkaansa.
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Huippu- urheilutoiminta poikkeustilassa

Lontoon olympiakarsinnoista palannut joukkue noudatti valtiovallan 
ohjetta 14 vuorokauden karanteenilla ja sen aikana kukaan joukkueen 
jäsenistä ei sairastunut koronavirukseen.

Vaikka urheilijat eristivät itsensä, jokainen kuitenkin harjoitteli 
karanteenin aikana ilman fyysisiä kontakteja muihin ihmisiin. 

Olympiakomitea järjesteli vielä olympiaurheilijoille leirimahdollisuuksia 
Kuortaneelle aikana, jolloin ei vielä ollut varmaan tietoa Tokion 2020 
kisojen kohtalosta. Tilanne kuitenkin purkautui 24.3.2020, jolloin tuli 
vahvistettu tieto siitä, että Tokion kesäolympialaiset siirretään vuoteen 
2021. Pian tämän tiedon jälkeen SNL päätti sulkea kansallisen 
kilpailutoiminnan jonka teki myös AIBA ja EUBC kansainvälisen 
kalenterin osalta.



Tieto olympialaisten siirtymisestä vuodella siirtää siis kaikkien 
olympiaurheilijoidemme valmistautumisia vuodella. 
Suomen Olympiakomiteasta on luvattu, että keneltäkään tuki-
urheilijalta ei tulla poistamaan tukea vaan kaikkien 
valmistautumisprosesseja vuoteen 2021 tullaan jatkamaan.

Mira Potkosen olympiastatuksen vahvistus saataneen lähiviikkoina. 
Anna Laukkanen ja Pekka Mäki ovat olleet asiaan liittyen yhteydessä 
Olympiakomitean huippu- urheiluyksikköön.

Huippu- urheilutoiminta poikkeustilassa



Taustaa: 
• Valmennusvaliokunta päätti kokouksessaan, marraskuu 2019, yksimielisesti tuki-urheilijoista 

jonka pohjalta esitys johtokunnalle tehtiin sen hetken tulosten ja tiedon perusteella. 
• Sen jälkeen, 11.2.2020, on johtokunta pyytänyt perusteluja esitykselle. 
• Allekirjoittaneelta on jäänyt tämä pyyntö huomioimatta jonka vuoksi teen arvion vasta nyt, kun 

asiaa on pyydetty minulta uudelleen. 
• Nyt arvioin tilannetta tämän hetken tulosten ja tiedon perusteella.
• Pahoittelut siitä, että Teams- viesti (12.2.2020) on jäänyt minulta lukematta.

Lajipäällikön arvio urheilijoiden kelpoisuudesta liiton 
tukiurheilijoiksi valmennusvaliokunnan määrittelemien 
kriteerien perusteella (pyydetty 12.2.2020, Teams-
viestillä).



Valmennusvaliokunnalle esitetyt yleiset valintakriteerit 2020 (Pekka Mäki)

1. Vuoden 2019 tulokset ja syyskauden 2019 menestys. Mitalisija kansainvälisessä turnauksessa 
(esim. Tammer-, GeeBee- tai vastaava kv.- turnaus) tai vähintään 3. kierrokselle selviytyminen 
AIBA kalenteriturnauksessa tai arvokisoissa.

2. Urheilijan on oltava aktiivisesti sitoutunut maajoukkuetoimintaan sekä systemaattiseen ja 
tavoitteelliseen harjoitteluun. Poissaoloista on esittää hyväksyttävät syyt. 

3. Harjoittelun pitää olla tavoitteellista ja hyvin ohjattua ja suunniteltua mm. perustuen 
dokumentoituun harjoitusohjelmaan ja harjoituspäiväkirjan ylläpitämiseen.

4. Urheilijan terveys ja fyysinen kunto. Testitulokset oltava riittävällä tasolla, mikä voidaan katsoa 
olevan tasolla, jota kansainväliset turnaukset ja arvokisat edellyttävät. 

5. TUL-turnaus tärkein näytönpaikka nykykunnosta. Tarvittaessa lisänäyttöjä erikseen 
maajoukkuevalmennuksen kanssa sovittavassa kv. kilpailuissa.  Mikäli kaksi tasavertaista 
urheilijaa samassa painoluokassa, järjestetään karsintaottelu tarvittaessa.

6. Maajoukkuevalmennuksen arvion perusteella, jos on perusteltu syy olettaa urheilijan 
kykenevän selviytyvän 8 parhaan joukkoon vaikka edellä mainitut kriteerit ei täyty. Tällöin pitää 
kuitenkin olla esittää riittävät perusteet tällaiselle valinalle. Lisäksi perusteltu syy voi myös olla 
korkean potentiaalin omaavan ja sitoutuneen nuoren nyrkkeilijän kehittäminen kansainväliselle 
tasolle, mutta tällöin tulee arvioida, että urheilija on valmis ottelemaan järkevällä tasolla 
yksittäisiä kansainvälisiä otteluita.



LUOTTAMUKSELLINEN



Pisteytyksestä

• Pisteytys annetaan ensisijaisesti yleisiin valintakriteereihin(SNL) 
pohjautuen jossa käytetään 1-5 arvo-asteikkoa. 

• Käytetään Suomen Olympiakomitean antamaa pisteytysohjetta 
Urheiluoppilaitoshakuihin liittyen.
• Ohjeistus ja kriteerit seuraavalla sivulla.



Urheiluoppilaitosten opiskelijavalinnan hakuprosessi ja kriteerit kevät 2020

Urheiluoppilaitokset ovat tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten kilpaurheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävän 
urheilun yhdistäminen tavoitteelliseen opiskeluun on mahdollista. Urheilu- ja urheilupainotteiset oppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden 
urheilullisesta tasosta ja potentiaalista. Oppilaitokset voivat myös lisäksi järjestää omia testejä urheilijaopiskelijoiden valinnan tueksi. 

Urheiluoppilaitoshaun pisteytys

Lajiliittopisteytyksen periaatteet (0 - 5 pistettä):

4,2 – 5 

Yksilölaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen 
johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa 
sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

3,1 – 4,1 

Yksilölaji: SM-mitalitaso. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa 
sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

2,1 – 3,0 

Yksilölaji: SM-pistesijataso, SM-mitalitason viestijoukkueen jäsen. Arvioidaan myös 
ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden 
määrää.

1,1 – 2,0 

Yksilölaji: Lähellä SM-pistesijaa, SM-pistesijatason viestijoukkueessa.

0,1 – 1,0 

Seuratason aktiivi.

0 

Käytetään vain jos lajiliitto ei tunne urheilijaa (koulu pisteyttää, max. 2,5 pistettä).

• Lajiliittopisteytyksessä huomioidaan urheilijan potentiaali ja motivaatio kehittyä 
urheilijana.

• Lajiliiton tulee sitoutua yhteistyöhön Olympiakomitean, oppilaitosten ja muiden 
lajien kanssa kansallisesti oikeudenmukaisen järjestelmän varmistamiseksi.

• Läpinäkyvyys on tärkeää ja lajiliitolla tulee olla selkeä toimintatapa 
lajiliittopisteytyksen toteuttamiseksi. Lajien toivotaan järjestävän mahdollisuuksien 
mukaan pisteytystilaisuuksia, joissa urheilijoiden on mahdollista tuoda esiin 
potentiaalinsa ja urheilijat pystytään arvioimaan mahdollisimman luotettavasti. 
Pisteytys voidaan myös yhdistää maajoukkueiden katsastusprosessiin.

• Lajiliitto asettaa samaan oppilaitokseen hakevat urheilijat rankingjärjestykseen.

• Vammaisurheilijoiden kohdalla lajiliiton tulee konsultoida ennen pisteytyksen 
rankingjärjestystä Suomen Paralympiakomitean valmennuspäällikkö Tuomas 
Törröstä, tuomas.torronen@paralympia.fi, p. 050 408 6152. Yhteistyöllä 
varmistetaan lajin ranking vammattomien ja vammaisurheilijoiden kesken ja että 
vammaisurheilijan potentiaali ja taso tunnistetaan.

• Hakijan pyrkiessä useampaan urheiluoppilaitokseen, on hänelle annettava samat 
pisteet oppilaitoksesta riippumatta.

• Yhteishakuun liittyvät lajiliittopisteet tulee antaa Olympiakomitean antamaan 
määräaikaan mennessä. Ammatillisten urheiluoppilaitosten vaihtoehtoisiin 
hakuprosesseihin liittyvät lajiliittopisteet tulee antaa kohtuullisessa ajassa aina 
tarvittaessa.

• Ennen pisteytyksen antamista lajiliittojen odotetaan tekevän oppilaitosten kanssa 
tiivistä yhteistyötä oikean pisteskaalan varmistamiseksi.

• Kokonaispisteistä päättää oppilaitoksen rehtori saadun lajiliittopisteytyksen ja 
lajiliiton kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta viimeistään sinä päivänä, milloin 
oppilaitoksen on syötettävä hakuun vaikuttavat tiedot yhteishakujärjestelmään. 

• Arviointi on tehtävä kymmenysosapisteiden tarkkuudella.



NOV- valmentaja ja Lajipäällikkö 
poikkeusolojen harjoituksissa
Joni Turunen ja Pekka Mäki ovat ohjanneet Suomen Nyrkkeilyliiton 
Facebook- sivuilla LIVE- harjoituksia. Tarkoituksena aktivoida seuroja ja 
nyrkkeilijöitä omatoimiseen harjoitteluun poikkeusoloissa. Samalla 
myös SNL-jäsenseurat saavat toivottavaa näkyvyyttä poikkeustilan 
aikana.

• 3 kertaa viikossa (ma, ti ja ke) klo.18.00.

• 29.4. keskiviikko on 9. kerta.

• Viikolla 19. 3 krt.(Viipurin Nyrkkeilijät, Porvoo ja Helsinki).

• Suunnitteilla Tampere ja Turku.


