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10-25.3, Lontoo, Euroopan olympia karsinnat

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 kisaurakkaansa aloittaa.
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SUOMALAISTEN OTTELUT

N60 Mira Potkonen

Mira Potkonen meni kisoihin 1. rankattuna jonka vuoksi hän pääsi 
vapaa-arvalla toiselle kierrokselle jossa häntä vastaan asettuu 
Caroline Dubois, GBR. Dubois on maailman kärki-iskijöitä ja Mira 
kohtaa hänet sitten, kun turnaus taas jatkuu.

N69 Elina Gustafsson

Gustafssonille osui ”kova arpa”. Elina voitti 1.kierroksen ottelunsa 5-0, 
Serbian Aleksandra Rapaicia vastaan ja 2. kierroksen ottelussa 
turkkilainen, sarjan 1. rankattu ja maailman mestari, Busenaz
Surmeneli voitti Elinan 5-0.



M57 Arslan Khataev
Arslanille kävi ”hyvä arpa”. 1. kierroksella Arslan voitti Bulgarian 
Boyan Asenovin 5-0 ja 2. kierroksella tuli ”hiukan kyseenalainen” 
tappio Unkarin Roland Galosille 5-0.

M75 Muhammad Abdilrasoon
Turnauksen miesrikkaimmassa sarjassa (34) Abdilrasoon voitti 
2. kierroksen ottelussaan Croatian Mladen Sobjeslavskin haja-
äänin 4-1. Muhammad kohtaa seuraavassa ottelussaan 
Georgian Giorgi Kharabadzen, kun turnaus jatkuu.
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M81 Krenar Aliu
Krenar kohtasi turnauksen ensimmäisessä ottelussaan Italian Simone 
Fiorin, kärsien siinä 5-0 tappion.
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Lontoon yhteenveto

JOUKKUEESTA:

• Joukkueen matkustaminen turnaukseen tehtiin kahdesta eri paikasta. Pääosa 
joukkueesta matkusti Helsingistä Lontooseen ja toinen osa, Sheffieldistä(leiri) 
Lontooseen. 

• Järjestäjä hoiti asianmukaisesti paikalliskuljetukset ja Sports Entry päivänä koko 
joukkue oli kasassa. 

• Joukkueen toiminta turnauksessa oli ammattimaista ja asiallista. 

• Joukkue käytti WhatsApp- sovellusta joukkueen sisäisessä viestinnässä. 

• Aikataulut ja yhteiset tapaamiset sovittiin selkeästi ja joukkueen lääkäri, 
fysioterapeutti sekä urheilupsykologi olivat jatkuvasti tavoitettavissa. 

• Valitettavasti psykologin oli poistuttava turnauksesta jo kahden päivän jälkeen 
sairastuttuaan.

• Kisajärjestelyt olivat ensiluokkaiset.



Lontoon yhteenveto

URHEILULLISET MITTARIT

TULOS:

• Joukkue otteli kisoissa yhteensä 6 ottelua joista saavutettiin 3 
otteluvoittoa.

• Potkonen ja Abdilrasoon ovat vielä mukana turnauksessa sen 
jatkuessa.

• Koska nyrkkeilyssä arvalla on myös merkitystä niin voidaan sanoa, että 
arpa oli kova varsinkin meidän naisille.



Lontoon yhteenveto

URHEILUSUORITUKSET(yleisesti):

• Yleisesti joukkueen fyysinen suoritustaso hyvän ja välttävän välillä.
• Osassa suomalaisten käymissä otteluissa näkyi väsymistä etenkin viimeisissä 

erissä joskin osalla viimeinen erä oli paras.

• Lyöntivoimassa jokaisella on kehitettävää kuten myös nopeudessa.

• Teknis- taktinen suorittaminen
• Ottelijoiden tekninen osaaminen on hyvällä yleisellä tasolla. Yksilöityyn 

tekniseen suorittamiseen tulee panostaa ottelukohtaisesti paljon.

• Taktisella puolella on paljon kehitettävää jokaisella.



Olympiakarsinta prosessi tauolla

Tokion Olympialaisten nyrkkeilyn karsintaturnaukset ovat keskeytetty. Jokainen 
maa- ja laji odottaa KOK:n ja Japanin päästöstä kisojen kohtalosta. Suomen 
Nyrkkeilyliitto on samassa tilanteessa koko maailmaan vaikuttavan 
koronavirusepidemian kanssa jonka vaikutukset ovat valtavia urheilulle ja muille 
yhteiskuntien osa-alueille.

Nyrkkeilyn kansainväliset kilpailukalenterit muuttuvat jatkuvasti. Tällä hetkellä 
voimme vain odottaa ja seurata miten tilanne kehittyy, toivottavasti parempaan 
suuntaan.

Liittona meidän on pidettävä yhtä ja tehtävä kaikkemme lajin harrastamisen 
ylläpitämiseksi niin kilpa-, kuin harrastetasolla. Olemme valmistelleet toimenpiteitä 
ja ohjeita seuroille siitä, miten karanteeniaikana voi harjoitella rajoitetuissa 
olosuhteissa. Näillä toimilla varmistamme sen, että kun liikkumisen ja 
kokoontumisen rajoitukset poistuvat, olemme valmiina toimintoihin nopeallakin 
aikataululla kuitenkin valtiovallan ohjeita ja määräyksiä noudattaen.



39. GeeBee- turnaus, 6-8.3

GeeBee- turnauksessa mukana 84 nyrkkeilijää:
• 16 suomalaisnyrkkeilijää jotka ottelivat 20 ottelua, joista

• 5 voittoa
• 15 tappiota

• Kultaa, Vilma Viitanen N60kg 
• Hopeaa, Anette Valtanen N64kg ja Benjamin Eriksson M69kg
• Olympiakarsintaan osallistuneet eivät olleet mukana(Lontoossa)
Turnaus oli korkeatasoinen ja Suomen joukkueen tulokset olivat sen 
mukaisia.
Kisajärjestelyt toimivat moitteetta. 
Turnauksen aikana järjestettiin juniorileiri



PM- kilpailut Islannissa 26- 29.3.2020

Nyrkkeilyn Pohjoismaiden 
mestaruus kilpailut peruutettiin. 
Syynä, ympäri maailmaa riehuva 
koronavirus pandemia.

Järjestäjät katsovat 
mahdollisuutta kisojen 
järjestämiselle loppuvuodesta.



Nuorten EM- kilpailut Budva, Montenegro

EUBC ilmoitti nuorten EM-
kilpailujen siirtämisestä COVID-19 
viruksen leviämisen vuoksi. 

Järjestäjä katsoo pystyvänsä 
järjestämään kilpailut uudella 
aikataululla, toukokuun 15- 27 pv. 
2020.



Kamppailulajien Valmentaa kuin nainen -hanke

• Suomen Valmentajien johtamaa Valmentaa kuin nainen -hanketta on 
toteutettu menestyksekkäästi vuosina 2013-2019 
joukkuepalloilulajien kanssa. Seuraavaksi hankittua osaamista 
valmennuksen tasa-arvon kehittämisestä hyödynnetään 
kamppailulajien piirissä. Hanketta rahoittaa opetus- ja 
kulttuuriministeriö.

• Suomen Nyrkkeilyliitto on 9:n muun kamppailulajin kanssa sitoutunut 
hankkeeseen yhdessä Suomen Valmentajien kanssa.

• Lajiliittojen lisäksi hankkeen taustayhteisöjä ovat Suomen 
Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Suomen 
Paralympiakomitea.



• Eri kyselyiden ja lähteiden mukaan naisvalmentajien osuus kaikista valmentajista 
on Suomessa noin 30% ja kamppailulajeissa alle 5%. Määrään vaikuttaa kuitenkin 
se, että osassa lajeista valtaosa valmentajista on naisia kuten esimerkiksi 
voimistelussa, taitoluistelussa, tanssissa ja cheerleadingissa. Yleisesti ottaen 
naisvalmentajia on harrastetasolla, mutta huipputasolla vähemmän. Samoin 
valmentajakoulutuksissa alemmille tasoille osallistuu naisia, mutta ylemmille 
tasoille mentäessä määrät tippuvat.

• Hankkeen päätavoite on lisätä hankelajien naisvalmentajien kokonaismäärää. 
Päätavoitteeseen pyritään kahden näkökulman kautta:

1. Inspiroidaan entisiä tai urheilijan polun loppuvaiheessa olevia naisurheilijoita 
valmentajiksi.

2. Kannustetaan toiminnassa jo mukana olevia naisia laajentamaan 
osaamistaan ja tarttumaan uusiin haasteisiin; harrasteryhmiä ohjaavia naisia 
lisää valmentajiksi sekä nykyisiä kilpaurheilijoiden naisvalmentajia lisää 
huippuvalmentajiksi.



• Kamppailulajit ovat tiivis lajiryhmä, joka on viimeisen kymmenen vuoden aikana 

tehnyt useita yhteistyöhankkeita. Varsinkin koulutusten järjestäminen yhdessä on 

tuottanut hyviä tuloksia. Koulutus on keskeisessä roolissa myös nyt aloitettavassa 

yhteistyössä. Hankkeen kautta pyritään kouluttamaan aiempaa enemmän naisia 

lajikoulutusten 2. ja 3. tasoilla sekä muun muassa Urheilijasta valmentajaksi -

koulutuksessa. Naisvalmentajille koulutetaan myös mentoreita ja naisvalmentajia 

tuetaan mentorointiryhmissä.

• Koulutusten lisäksi järjestetään kaikille avoimia alueellisia matalan kynnyksen 

tapahtumia kamppailulajien kilpailuiden ja muiden tapahtumien yhteydessä. 



Valmentaa kuin nainen hankkeen kansainvälinen 
viitekehys

• Euroopan Komissio ja sen koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä 
ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou toteavat, että 
edelleen monilla naisilla on vaikeuksia päästä mukaan urheiluun. 
Naisten potentiaalista osaamista ei saada käyttöön esimerkiksi 
valmennukseen.

• Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) on kirjannut, että olympialaisiin 
valittavien valmentajien osalta tavoitteena on sukupuolten tasa-
arvoinen osallistuminen. Akkreditoiduista valmentajista Rio 2016 
kesäolympialaisissa vain 11% oli naisia.



1) Score -työpajassa aloitetut plan ja recruit tiedot täydennettynä teamsissa olevaan tiedostoon 
31.3.2020 mennessä.

2) Hankepalaveri pidetään ke 15.4 klo 14.00 Teams-kokouksena.
3) Kevään URVA on siirrytty alkavaksi toukokuussa, osallistujille on lähetetty viesti

https://tapahtumat-coach-fi.pwire.fi/tapahtumat/urheilijasta-valmentajaksi-2020/
4) Syksyn URVA on jo nyt auki ilmoittautumisille

https://tapahtumat-coach-fi.pwire.fi/tapahtumat/urheilijasta-valmentajaksi-2020-2/
5) Mentorikoulutus siirretään alkavaksi syksyyn, ilmoittautuneet ovat saaneet tiedon

https://tapahtumat-coach-fi.pwire.fi/tapahtumat/koulutukset-mentorikoulutus-tampere/
6) Mentorointiryhmä aloittaa Tampereella toukokuun lopussa, esite tulossa huhtikuun alussa.
7) Tällä näkymin huippuvalmentajatapaaminen järjestetään suunnitellusti Pajulahdessa toukokuussa. 

Lopullinen   päätös tehdään 15.4 jälkeen.
8) Syksyn alueelliset tapaamiset tullaan järjestämään suunnitellusti.
9) Yhteinen lajiliittojen työpaja on ma 14.9.2020 klo 14.30 - tähän kutsutaan lajista 3-5 henkilöä 

jatkamaan Score -työstöä. VIrallinen kutsu tulee kevään aikana.

Hankevastaava, Sanna Erdoganin aikataulutus 
liitoille

https://tapahtumat-coach-fi.pwire.fi/tapahtumat/urheilijasta-valmentajaksi-2020/
https://tapahtumat-coach-fi.pwire.fi/tapahtumat/urheilijasta-valmentajaksi-2020-2/
https://tapahtumat-coach-fi.pwire.fi/tapahtumat/koulutukset-mentorikoulutus-tampere/


Toimiston toimenpiteitä poikkeustilan aikana

• Liiton toimisto etätyössä
• Aamupalaverit ma-pe

• Seuroihin yhteydenpito, liittyen harjoitusaktiivisuuden ylläpitoon 
poikkeustilassa.
• Harjoitusohjelmat (Turunen)
• Kotiharjoitteluvideot. Seuroilta ja yksilöiltä materiaalia kaikille, 

jakelu liiton SoMe- kanavissa, Facebook, Instagram, Twitter
• Yksilöllisesti tehtävät harjoitukset jossa ei tarvitse 

lähikontaktia. Seuroilta ja yksilöiltä materiaalia kaikille, jakelu 
liiton SoMe- kanavissa, Facebook, Instagram, Twitter


