
Osallistumisesta kilpailuihin, johon osallistuvat Venäjän Valko-Venäjän urheilijat. 

 

Arvoisa Suomen Nyrkkeilyliiton Hallituksen jäsen 

Suomen Nyrkkeilyliiton valmennuksen kannalta on erittäin tärkeä tehdä päätös meidän urheilijoiden 

osallistumisesta kilpailuihin, jossa on mukana Venäjän tai Valko-Venäjän urheilijoita.  

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että venäläisiä ja valko-venäläisiä urheilijoita ei pitäisi päästä 

kansainvälisiin kilpailuihin agressori valtion edustajina. Lisäksi Venäjän Nyrkkeilyliitto on virallisesti 

ilmoittanut tukevansa Venäjän Federaation erikoisoperaatiota Ukrainassa. Politiikkaa ja urheilua ei 

pitäisi sekoittaa keskenään, näin kuitenkin tehdään puolin ja toisin. Urheilu on joissakin maissa vahva 

politikoinnin väline. IBA on puheenjohtajansa johdolla ilmoittanut päästävänsä Venäläiset ja Valko-

Venäläiset mukaan omiin kv.kilpailuihinsa, joka tällä hetkellä estäisi suomalasnyrkkeilijöiden 

osallistumisen, joihinkin kansainvälisiin turnauksiin. Toiveenani on kuitenkin, että suomalaiset 

urheilijat eivät kärsisi tilanteessa, jossa ollaan valmistautumassa tämän vuoden arvokilpailuihin ja 

ensimmäisiin Olympiakarsintoihin. Me emme voi pakoilla IBA:n päätöstä, emmekä taistella päätöstä 

vastaan, mutta voimme taistella heitä vastaan – rehellisesti, niinkuin sen urheilussa kuuluu tehdä. 

Tällä hetkellä voimassa oleva päätös estää valmistamasta suomalaisia nyrkkeilijöitä 

suunnitelmallisesti kohti arvokisoja, sekä Olympiakarsintoja. Venäläiset eivät tästä kärsi, mutta me 

kärsitään.  

Olemme samassa veneessä monen muun länsimaan kanssa, jotka ovat samaa mieltä IBA:n 

toiminnasta. Olemme keskustelleet heidän kanssa, heidän toimintatavastaan vastaavanlaisissa 

tilanteissa. He ovat päättäneet osallistua kilpailuihin, vaikka niissä olisi Venäläisiä tai Valko-Venäläisiä 

mukana. 

Siihen vedoten toivon, että Suomen Nyrkkeilyliiton hallitus muuttaisi kantansa koskien 

suomalaisnyrkkeilijöiden osallistumista kilpailuihin, johon osallistuu venäläisiä tai valkovenäläisiä 

nyrkkeilijöitä ja heitä vastaan myös otellaan. Vaikka minulla on paljon Venäjällä ja Valkovenäjällä 

paljon lajin parissa toimivia ystäviä, toivon myös, että päätös olla tekemättä yhteistyötä Venäjän ja 

Valovenäjän Nyrkkeilyliiton kanssa pysyy voimassa ja kyseisten maiden edustajat eivät saisi kilpailla 

Suomessa. Ei olisi myöskään suotavaa, että  omen Nyrkkeilyliiton jäsenet: toimitsijat, tuomarit, 

valmentajat, urheilijat,  ei osallistuisivat nyrkkeilytapahtumiin kyseisissä maissa. 

 

Tämä ei ole poliittinen kannanotto. Tämä on kannanotto ajatellen Suomen nyrkkeilijöiden 

oikesuturvaa osallistua kansainvälisiin kilpailuihin ja edustaa maataan arvokilpialuissa, sekä taistella 

niissä palkintosijoituksista. 

 

Kunnioittaen, 

Ervin Kade 

Suomen Nyrkkeilyliitto 

Valmennuspäällikkö   

 



 SUOMEN NYRKKEILYLIITTO TUOMITSEE VENÄJÄN SOTATOIMET UKRAINASSA 

 

Suomen Nyrkkeilyliiton hallitus tuomitsee jyrkästi Venäjän sotatoimet Ukrainassa.  

Nyrkkeilyliitto tukee Suomen Olympiakomitean kannanottoa, jossa vaaditaan kansainvälistä 

urheiluliikettä sulkemaan venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat ja toimihenkilöt pois kansainvälisistä 

tehtävistä tai tapahtumista. 

Nyrkkeilyliitto ei lähetä urheilijoita Venäjällä tai Valko-Venäjällä järjestettäviin tapahtumiin. Lisäksi 

Nyrkkeilyliitto ei ota vastaan venäläis- eikä valkovenäläisnyrkkeilijöitä tai toimitsijoita Suomessa 

järjestettäviin nyrkkeilytapahtumiin. 

Nyrkkeilyliitto ei halua estää ammattimaisesti ja tavoitteellisesti harjoittelevien huippu-urheilijoiden 

joutuvan kärsimään Venäjän valtion laittomista toimenpiteistä. Urheilijoille annetaan mahdollisuus 

osallistua Olympialaisiin valmistaviin kilpailuihin urheilijan oman tahtotilan ja arvomaailman 

mukaisesti. 

 


