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1. Esipuhe 

Koronaviruspandemia vaikutti raskaasti edelleen toimintaamme. Liitto lähetti useisiin 
kansainvälisiin kilpailuihin joukkueita pitkin vuotta, mutta keväällä useimmat kotimaan 
kilpailut jouduttiin perumaan. Syyskaudella kilpailuja järjestettiin koronarajoitukset 
huomioiden ja liiton ohjeistuksen tuella. Liitto tiedotti jäseniään koronarajoituksista, sekä 
päivitti säännöllisesti yhdessä muiden kamppailulajien kanssa suosituksia 
seuraharjoitteluun.  

Tokion olympialaisissa Mira Potkonen uusi Rion olympialaisten pronssimitalinsa. Lisäksi 
U22 EM-kilpailuissa Vilma Viitanen saavutti hopeaa ja Pihla Kaivo-oja pronssia. 

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.  

Liittokokous hyväksyi päivitetyt säännöt, joissa liitto sitoutuu urheiluyhteisön yhteisen 
eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. 
Lisäksi sääntöihin lisättiin etäosallistumismahdollisuus liiton kokouksiin.  

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. SNL piti aktiivisesti yhteyttä eräisiin nyrkkeilyn kansallisiin lajiliittoihin ja 
päätti nostaa epäkohtia laajemmin esiin valittujen lajiliittojen kanssa. 

Nyrkkeilyliiton kansainvälinen vaikuttavuus pysyi hyvänä. Nyrkkeilyliitolla oli jäseniä 
neljässä komissiossa (AIBA yksi 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 päivitti vastuullisuusohjelmaansa luoden yhdessä muiden kamppailulajien 
kanssa yhteisen ympäristöohjelman.   

Liiton eri valiokuntien toiminta on merkittävässä roolissa. Luottamushenkilöiden ja 
vapaaehtoistoimijoiden panos liiton toimintaan on korvaamaton. 
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Toimintavuonna lisenssin haltijoita oli 2 429 (-36 %) ja jäsenseuroja 111 (+ 4 kpl). 
Harrastajista 62 % oli miehiä ja 38 % naisia, alaikäisten osuus harrastajista oli 32 %.  

Tilikauden alijäämä oli 8 253 euroa. 

Vuosikertomuksessa strategiamittarit on kuvattu harmaalla taustalla, muut mittarit 
valkoisella taustalla. 

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 20, joissa osallistujia oli yhteensä 104.  

Aikuisliikunnan VOK 1 -tason koulutuksissa otettiin käyttöön perusosan verkkokoulutus. 
Näin kuntonyrkkeilyohjaajakoulutus saatiin osaksi urheiluyhteisön yhteistä VOK-
järjestelmää. 

Koulutusten yhteistyötoimintamallia seurojen kanssa jatkettiin koronasta huolimatta. 
Seurat hoitivat ansiokkaasti koulutuksen paikallisjärjestelyjä ja osallistuivat markkinointiin. 
Valiokunnat reagoivat nopeasti muutoksiin pandemian aiheuttamista rajoituksista 
huolimatta. Koulutuksia pystyttiin järjestämään lukumäärällisesti tavoitteen mukaisesti, 
mutta rajoitukset vaikuttivat luonnollisesti osallistujamääriin. Pandemia huomioiden 
toteutuneisiin määriin on kuitenkin oltava tyytyväisiä.  

Tuomarien kouluttaminen jatkui tuomarivaliokunnan toimesta. yksi seminaari ja I-tason 
koulutustilaisuus pystyttiin järjestämään, kun taas II-tason koulutus ja tuomariristeily 
peruttiin pandemian vuoksi.  

Koulutustilaisuuksista kerättiin palautteita sähköisen lomakkeen avulla. Koulutus-
palautteiden keskiarvo oli erittäin hyvä 4,3 (asteikko 1-5). 

2.2. Kamppailulajien yhteiset koulutukset 

Kamppailulajit ovat jo vuosia kokeneet hyödylliseksi suunnitella ja toteuttaa koulutuksia 
yhdessä. Koulutussuunnittelijat kokoontuvat säännöllisesti ja tekevät pidemmän aikavälin 
suunnittelua koulutustoiminnan osalta. Vuonna 2021 järjestettiin 6 yhteistä tilaisuutta, 
joihin osallistui yhteensä 232 henkilöä. 
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Ohjaajaseminaari järjestettiin kamppailulajien kanssa yhteistyössä 6.3.2021. Seminaari 
pidettiin webinaarina Zoomissa ja siihen osallistui 30 kamppailulajien ohjaajaa. Webinaarin 
aiheina olivat valmentajan rooli urheilijan häiriintyneen syömiskäyttäytymisen 
tunnistamisessa ja ehkäisyssä (Syömishäiriökeskus), erilaiset toimintakyvyt ja niiden 
huomioiminen kamppailuharjoituksissa (Avoimet ovet-hanke) ja monipuolisuus ja 
liiketaitoharjoittelu avaimina vammoja ennaltaehkäisevään harjoitteluun ja lajissa 
kehittymiseen (Suomen Valmentajat). 

Sparraa seurasi huippukuntoon -webinaarit järjestettiin kamppailulajien yhteistyönä. 
Webinaarisarjan tavoitteena oli tarjota kamppailulajiseuroille konkreettisia työkaluja uusien 
jäsenien hankintaan, olemassa olevien jäsenien sitouttamiseen sekä somemainontaan. 
Webinaarisarjassa oli kolme koulutusosiota: 

• 12.5.2021 Harrastajalähtöinen toiminta seurasi menestyksen avaimena 
• 26.5.2021 Miten tavoitat uusia harrastajia somessa 
• 9.6.2021 Tavoitteena uudet/palaavat harrastajat sekä ennustettavampi kassavirta 

Kouluttajina webinaarisarjassa toimivat markkinoinnin asiantuntija Petra Kärkinen 
Valmennus Gongista ja freelancer-copywriter ja digimarkkinoija Valentina Vannesluoma. 
Vastuulajeina suunnittelussa ja toteutuksessa olivat Taekwondoliiton lisäksi Judoliitto ja 
Karateliitto. Webinaarisarjaan ilmoittautui 117 osallistujaa kahdeksasta eri lajista. Kaikki 
eivät osallistuneet kaikkiin koulutusosioihin, mutta osallistujia oli jokaisessa paikalla yli 50. 

Kamppailulajien yhteistyönä järjestettiin myös Aikuisliikunnan työpajat 16.11. ja 2.12.2021. 
Työpajojen tavoitteena oli lisätä aikuisliikunnan ymmärrystä ja herättää seurat pohtimaan 
vastaako oma aikuisliikunnan tarjonta nykyiseen kysyntään. Työpajat toteutettiin etänä 
Zoomissa ja vastuulajeina toteutuksessa sekä suunnittelussa olivat Judoliitto ja 
Taekwondoliitto. Työpajoihin ilmoittautui 41 seuratoimijaa (ohjaajia, valmentajia, 
puheenjohtajia, hallituksen jäseniä). 

Koulutustoiminta 
• Kuntonyrkkeilyohjaajakoulutus päivitettiin vastaamaan VOK-järjestelmää 
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2.3. 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. 
Covid-19-pandemia vaikutti myös alaikäisten lisenssinhaltijoiden lukumäärään, 
lisenssinhaltijoita oli yhteensä 792 (2020: 1189).  

2.3.1. Nuorisovaliokunta 

Nuorisovaliokunta vastaa B-, C- ja D-junioreiden kilpailu- ja leiritoiminnasta. Valiokunta 
järjestää junioreille leirejä tavoitteenaan kehittää kilpanyrkkeilijöiden määrää ja laatua. 
Nuorisovaliokunnan tehtäviin kuuluu nyrkkeilyn Urheilijan polun kehittäminen ja 
jalkauttaminen SNL:n jäsenseuroihin. Nyrkkeilyliitto on mukana kamppailulajien yhteisissä 
junioriohjaajakoulutuksissa. 

Vuosi oli haasteellinen covid-19-pandemian vuoksi ja nuorten tärkein kilpailutapahtuma, 
Nuorisonyrkkeilypäivät, jouduttiin jälleen perumaan.  

Toimintasuunnitelman mukaisesti käynnistettiin yläkoululeiritoiminta. Kaksi leiriä 
järjestettiin Solvallassa, myös kolmas oli suunnitteilla mutta, se peruttiin pandemian 
vuoksi. Leirien ohjaajana toimi Nina Petander, osallistujia oli yhteensä 21. 

A- ja B-junioreiden joukkue lähetettiin Bornemissza Memorial -turnaukseen Unkariin (2 A-
junioria ja 6 B-junioria). Valmentajina toimivat Jussi Riikonen (päävalmentaja), Petri 
Kananen (valmentaja/joukkueen johtaja), Janne Mattila (valmentaja/Covid Manager), Jukka 
Rahikainen (valmentaja/tiedottaja) sekä Rami Kasim (valmentaja). Mitaleille turnauksessa 
ylsivät Abdelsalam El Gendy kultaa (B54), Yessica Frantsi hopeaa (BT60), Viivi Jokinen 
pronssia (BT70), Jimi Noioso pronssia (B70) sekä Pia Järvinen pronssia (AT51). 

1.-12.7.2021 B-junioreiden EM-kilpailut järjestettiin Georgiassa. Turnaukseen osallistui 
Suomesta 6 ottelijaa. Joukkue palasi ilman mitaleita, mutta sai arvokasta kokemusta isosta 
turnauksesta ja matkustamisesta joukkueena ulkomailla. Jokunen otteluvoittokin 
saavutettiin. Valmentajina toimivat Jussi Riikonen (päävalmentaja), Petri Kananen 
(joukkueenjohtaja), Janne Mattila (Covid Manager), Jukka Rahikainen (tiedottaja), Mostafa El 
Gendy (kehonhuolto) sekä Rami Kasim (valmentaja). 

Valiokunta järjesti Ringside Gymin tiloissa salikilpailut, jolla kerättiin rahoitusta B-
junioreiden EM-kilpailumatkaa varten. 
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GeeBee- ja Tammer leirit peruttiin covid-19-pandemian vuoksi. A- ja B- junioreiden 
kutsuleirillä Solvallan urheiluopistolla 26.-30.7., osallistujia oli 27. Valmentajina toimivat 
Jussi Riikonen, Nina Petander ja Jukka Rahikainen joka toimi myös leirin johtajana.  

Nuorisovaliokunta kokoontui puhelinpalavereihin 4 kertaa ja piti yllä aktiivisesti 
keskustelua viestein. Nuorisovaliokunnan tekniikka- ja nuorisonyrkkeilysääntöjen 
päivitysprojekti valmistui vuoden 2021 alussa. Muutosten tavoitteena on lisätä nuorten 
kilpailijoiden määrää ja madaltaa kynnystä kilpailemiseen.  

Alaikäisten kilpailulisenssien määrä laski covid-19-pandemian takia 26 % edellisestä 
vuodesta. 

2.3.2. Harrastevaliokunta 

Harrastevaliokunta järjesti neljä kokousta vuonna 2021. Ensimmäisessä kokouksessa 
31.1.2021 valittiin uusi kokoonpano, jolloin valiokunnasta jäivät pois Satu Lampela, Anu 
Sillanmäki ja Jouni Sipola. Uutena jäsenenä tuli mukaan Jukka Kortti. Katja Kauremaa jatkoi 
puheenjohtajana, Liisa Laine sihteerinä ja Kai Kolho jäsenenä. 

Harrastevaliokunta vastaa kuntonyrkkeily- ja Vilperi-Box -koulutusten alueellisista 
koulutuksista ja kehittämisestä. SNL:n hankittua Vilperi-Box -konseptin oikeudet itselleen, 
liitto kehittää liikkujan polun lasten liikuntamahdollisuuksia lajimme parissa. Valiokunta 
kouluttaa uusia kouluttajia, jotta varmistaisimme kouluttajien saatavuuden 

Kamppailulajien yhteinen Kamppailija EI kiusaa -toiminta jatkui edelleen. Kamppailija ei 
Kiusaa -toiminnassa pyritään löytämään ja antamaan käytännön helppoja työkaluja 
kiusaamisen ehkäisyyn oman yhteisön jäsenten parissa. Kamppailija ei kiusaa -kampanjan 
tärkein tehtävä on auttaa kamppailuseuroja luomaan saleille yhteisöllinen, sovinnollinen ja 
vuorovaikutuksellinen ilmapiiri ja tätä kautta ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista. 
Kampanja kohdistuu erityisesti lapsiin ja nuoriin mutta myös aikuisharrastajiin.  

Toimintavuoden lopussa Kamppailija EI kiusaa -toimintamallista luotiin verkkokoulutus, 
jota jatkossa käytetään ideologian jalkauttamiseksi seuratyön arkeen. 

Korona-epidemia haittasi edelleen kuntonyrkkeilyharrastusta ympäri Suomea muun 
muassa siten, että monissa seuroissa aikuisten nyrkkeily oli tauolla. Lasten ja nuorten 
harrastamista voitiin osittain jatkaa. Koronan vaikutus ilmeni myös koulutuksen 
järjestämisessä. Vilperi Box -ohjaajakoulutukset jouduttiin perumaan. Lasten ja nuorten 
harrastelisenssien määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna 36 %. 

Nuorisotoiminta 
• GeeBee- ja Tammer-leiri peruttiin, kesäleiri järjestettiin 
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• Vilperi Box ohjaajakoulutukset peruttiin 
• Yläkoululeiritys käynnistettiin 
• Bornemissza Memorial -turnauksesta 1 kulta- ja hopea- sekä 3 pronssimitalia 

 

 

2.4. Kuntonyrkkeilytoiminta 

Kuntonyrkkeilyn merkitys suomalaiselle nyrkkeilylle on huomattava. Lajimme vaikuttavuus 
on merkittävä, kun huomioidaan sekä jäsenseuroissa että niiden ulkopuolella tapahtuva 
kuntonyrkkeilyharjoittelu. Aikuisten harrastelisenssin haltijoita oli toimintavuonna 1 170 
(2020: 2 062)  

Vuoden 2021 alusta kuntonyrkkeilyn ohjaajakoulutus on ollut osa suomalaista valmentaja- 
ja ohjaajakoulutusjärjestelmää eli VOK-koulutusta. Kuntonyrkkeilyn 1.tason koulutus on 
kokonaisuudessaan 50 h. Se koostuu yleisosasta ja lajiosasta. Yleisosat toteutetaan 
verkkokurssina yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa. Valiokunnan jäsenet päättivät 
myös ottaa osaa yleisosan suorittamiseen. Valiokunnan uusi jäsen Jukka Kortti suoritti sen 
keväällä 2021 ja otti osaa myös kouluttajakoulutukseen Mikkelissä lokakuussa 2021.  Myös 
harrastevaliokunnan sihteeri Liisa Laine suoritti VOK:n yleisosan syksyllä 2021. Lajiosan 
järjestää Suomen Nyrkkeilyliitto ja se toteutetaan la-su koulutuksena. 

Kuntonyrkkeilyn perus- ja jatkokurssin lajiosat järjestettiin 8.–9.5. Rovaniemellä, 9.–10.10. 
Mikkelissä ja 9.–10.10. Turussa, kursseilla osallistujia oli yhteensä 18. Helsinkiin suunniteltu 
koulutus jouduttiin perumaan. Kuntonyrkkeilyohjaajien diplomikurssit järjestettiin 24.–25.4. 
Rovaniemellä, johon osallistujia oli 5.  

Kuntonyrkkeilyn perus- ja jatkokurssin yleisosa järjestettiin verkkokoulutuksena keväällä ja 
syksyllä. Osallistujia oli yhteensä 9. 

Kuntonyrkkeilyn on todettu olevan erinomainen harrastus aikuisliikkujille. Kuntonyrkkeilyn 
terveysprofiilia jalkautettiin mm. kuntonyrkkeilyohjaajakoulutuksissa sekä liiton 
verkkosivujen kautta. 

Kuntonyrkkeilytoiminta 
• aikuisliikunnan VOK 1 -tason perusosan verkkokoulutusten aloittaminen 
• 3 kuntonyrkkeilyohjaajan perus- ja täydennyskurssia 
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2.5. 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.  

Vuotta 2021 on varjostanut edelleen 2020 puhjennut koronavirusepidemia (Covid19). 
Kilpailu-, harjoitus- ja koulutustoiminta oli keväällä pysähdyksissä kotimaassa ja vasta 
syksyllä kilpailutoiminta pääsi jälleen jatkumaan kansallisella tasolla. Kansainvälinen 
toiminta on ollut haastavaa, mutta arvokilpailuihin on Suomesta voitu lähettää joukkueita 
ja tuomareita myös 2021. Kansallisia kilpailuja syksyn aikana toteutui varsin hyvin. A- ja B-
junioreiden SM-kilpailut ja aikuisten SM-kilpailut onnistuttiin järjestämään. Joulukuun SM-
kilpailut onnistuivat, mutta jo kilpailujen aikaan oli uusia rajoituksia ja käänne huonompaan 
koronan suhteen oli edessä.    

Vuonna 2021 on pystytty kilpailemaan varsin paljon ja tuomarit ovat päässeet kilpailuihin 
hyvin edelliseen vuoteen verrattuna.  Lisäksi Laukkanen ja Tavio ovat olleet aktiivisia AIBA 
valvojan tehtävissä. Kohokohtana voidaan pitää Anna Laukkasen ITO-tehtävää Tokion 
olympialaisissa. Tuomarivaliokunnan suunnitelmaan kuului AIBA* -tuomarikurssin 
järjestäminen Suomessa, mutta se jouduttiin siirtämään vuodelle 2022 covid-19-
pandemian vuoksi. Marraskuussa 2021 Matteus Pirinen osallistui tuomarikoulutukseen 
Italiassa nuorten turnauksen yhteydessä ja suoritti AIBA* kokeen hyväksytysti ja sai siten 
kansainvälisen tuomarikortin.  

Kansainvälinen lajiliitto AIBA palkitsi kansallisista lajiliitoista vuoden parhaan tuomarin Best 
in Boxing -palkinnolla. Suomen palkinnon sai Terhi Jutila (TVS), parhaan toimitsijan Anna 
Laukkanen (TVS). Paras Ringside Doctor oli Martti Huuhka. 

Toimintavuonna lähetettiin tuomari joukkueen mukana seitsemään kansainväliseen 
turnaukseen.  

• 1 kuntonyrkkeilyn diplomiohjaajakurssi 
• 2 VOK1-tason verkkokoulutusta. 
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• 65. Bocskai Istvan Memorial Tournament 7.-13.2., Unkari, Pauli Jyrkkänen 
• Adriatic Pearl Turnaus 15.-23.2., Montenegro, Terhi Jutila 
• Tanska-Suomi 19.-21.3., Tanska Jari Murtomäki, Jani Rauma, Teemu Tietäväinen                            
• EUBC U22 EM-kilpailut 15.-25.6., Italia, Terhi Jutila   
• EUBC U17 EM-kilpailut, 1.-12.7., Georgia, Evgeny Vinogurov       
• EUBC U19 EM-kilpailut 13.-24.10., Montenegro, Evgeny Vinogurov 
• Ruotsin mestaruuskilpailut 9.-12.12., Ruotsi, Tom Elmgren                                                                                           

SNL:n edustajien valvoja- (TD, Technical Delegate) ja toimitsijatehtävät (ITO, International 
Technical Officer) vuonna 2021 

Anna Laukkanen 

• 65. Bocskai Istvan Memorial Tournament 7.-13.2., Debrecen, Unkari - TD  
• AIBA U19 MM-kilpailut 10.-24.4., Kielce, Puola- ITO  
• Tokyo 2020 Euroopan Olympiakarsinnat 1.-8.6., Villebon-sur-Yvette, Ranska - ITO 
• EUBC U22 EM-kilpailut 15.-25.6., Roseto Degli Abruzzi, Italia - ITO  
• Tokyo 2020 Olympialaiset, 21.7.-8.8., Tokio, Japani - ITO  
• EUBC U19 EM-kilpailut 13.-24.10., Budva, Montenegro – ITO 

Henrik Tavio 

• Balkan Championships (Elite) 5.-10.5.2021 Zagreb Kroatia - TD 
• Junior Nation’s Cup U17 Tournament 6.-12.6.2021 Vrbas, Serbia - TD 
• EUBC U17 European Boxing Championships, 1.-12.7.2021 Tbilisi, Georgia - ITO 
• AIBA Men’s World Boxing Championships 2021, 22.10.-7.11.2021 Belgrade, Serbia – 

ITO 

 
Tuomaritoiminta 

• Tekniikka- ja nuorisonyrkkeilysäännöt päivitettiin 
• Tuomariseminaari peruttiin covid-19:n vuoksi 
• I-tason tuomarikoulutus, jossa 5 osallistujaa 
• II-tason tuomarikoulutus peruttiin covid-19:n vuoksi  
 

 



11(39) 
 

2.6. Kotimainen kilpailutoiminta 

Kilpailuvaliokunta suunnittelee kotimaisen kilpailukalenterin ja myöntää kilpailuluvat. 
Vuodelle 2021 myönnettiin 41 kilpailulupaa, joista covid-19-pandemian aiheuttamien 
rajoitusten vuoksi oli mahdollista järjestää 19 kilpailut.  Kotimaisista pääkilpailuista saatiin 
järjestettyä SM-kilpailut, AIBA:n kalenteriturnauksista GeeBee-turnaus Helsingissä peruttiin 
ja Tammer Turnaus Tampereella siirtyi vuoden 2022 puolelle.  

Nyrkkeilyliitto järjesti SM-kilpailut 10.-12.12.2021 Helsingin Urheilutalolla ja niihin osallistui 
72 nyrkkeilijää. Vapaaehtoistoimijoita saatiin hienosti mukaan järjestelyihin, heille kuuluvat 
suuret kiitokset onnistuneesta tapahtumasta. Pandemia rajoitti paikalle saapuneiden 
katsojien määrää, katsojia oli noin 320 viikonlopun aikana. Välierät ja finaalit näytettiin Yle 
Areena -verkkopalvelun kautta (13 500 katsojaa), lisäksi Yle 2 kanavalla finaaleista suora 
lähetys 1:45 tuntia (156 000 katsojaa).  

Kilpailuvaliokunta laati vuoden aikana määritelmät kilpailuille, jotka liiton hallitus hyväksyi 
tietyin muutoksin. 

Covid-19-rajoitukset vaikuttivat kilpailutoimintaan ja sen vuoksi kilpailulisenssien 
lukumäärä pieneni 18 %.  

Kotimainen kilpailutoiminta 
• Kilpailumääritelmien julkaiseminen 
• Liitto järjesti 2021 SM-kilpailut 

 

 

3. Valmennus- ja kilpailutoiminta 

Suomen Nyrkkeilyliiton valmennusyksikkö suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa 
kansainväliseen menestykseen tähtäävää valmennus- ja kilpailutoimintaa yleisen sarjan 
nyrkkeilijöille ja A-junioreille. Urheilijan uraan panostaville urheilijoille ohjataan tukea 
kolmiportaisesti. Tukiryhmät ovat olympia-, maajoukkue- ja talenttiryhmä. 
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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. 

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. 

Valmennus- ja kilpailuyksikön toiminnassa korostui kansainvälinen yhteistyö (Pohjoismaat, 
USA, Italia ja Saksa). Covid-19-pandemia rajoitti toimintaa, mutta siitä huolimatta 
urheilijoiden (Elite ja U19) liittojohtoisia kv. vuorokausia kertyi toimintavuoden aikana 487.  

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tehostamistuen piirissä oli 5 urheilijaa ja liiton 
valmennustuen piirissä oli 18 urheilijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön Urheilija-apuraha 
myönnettiin kolmelle edustusurheilijallemme, yhteensä 32 000 eur.  

Kansainvälinen lajiliitto AIBA palkitsi kansallisista lajiliitoista vuoden parhaita nyrkkeilijöitä 
Best in Boxing -palkinnoilla. Suomen palkinnot saivat Nikita Nystedt (KoVo), Mira Potkonen 
(TVS), Sam Morovati (HeTa) ja Lia Pukkila (HeTa). 

3.1. Valmennustoiminta 

Lajipäällikkö loi yhdessä valmennusryhmien vastuuvalmentajien ja valmennusryhmän 
urheilijoiden kanssa tavoitteet ja suunnitelmat. Pääkilpailuihin valmistautumisen pääpaino 
oli kansainvälisissä tapahtumissa ja erityisesti Tokion olympiakarsinnoissa sekä itse 
olympialaisissa.  

Hallitus hyväksyi uuden valmennusjärjestelmän vuosille 2022 – 2024. SNL:n 
valmennusresurssit keskitettiin edelleen pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Naisten 
olympiaryhmän valmennus toteutettiin Tampereella Varalan urheiluopistossa ja miesten 
osalta pääkaupunkiseudulla Solvallan urheiluopistolla ja pääkaupunkiseudun 
nyrkkeilysaleilla. 
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Yhteistyötä Solvallan Urheiluopiston kanssa jatkettiin suunnitellusti ja sovittiin sen 
jatkumisesta vuoden 2021 asti. Solvallan Urheiluopisto toimii maajoukkueen kansallisena 
valmennuskeskuksena sekä koulutuskeskuksena lajiliiton ohjaaja- ja 
valmentajakoulutusten osalta 2021 asti. Naisten olympiaryhmän päivittäisharjoittelu 
tapahtui Varalassa. 

Toiminnan tehostamiseksi yhteistyötä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön ja 
Urheiluakatemioiden kanssa jatkettiin (testit, tukitoimet, leirit). Huippu-urheiluyksikön 
tehostamistukea myönnettiin neljälle urheilijallemme.  

Nyrkkeilyliitto osallistui Suomen Valmentajien johtamaan kaksivuotiseen (1.1.2020 – 
31.12.2021) Valmentaa kuin nainen -hankkeeseen yhdessä kamppailulajien kanssa 
(Judoliitto, Karateliitto, Muaythailiitto, Miekkailu- ja 5-otteluliitto, Painiliitto, 
Painonnostoliitto, Taekwondoliitto ja Suomen Taido). Hankkeen tavoitteena oli 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 
kilpaurheilijoiden naisvalmentajia lisää huippuvalmentajiksi. Hanketta ohjasi Suomen 
Valmentajien hanketyöntekijä Sanna Erdogan. 

Hanke onnistunut yli odotusten. Osallistujamäärät hankesuunnitelman tavoitteiden 
mukaisia ja jopa yli, naisvalmentajat löytäneet toimenpiteet erittäin hyvin. Hankkeen 
johtopäätöksissä todettiin tasa-arvon erityistoimille olevan tarvetta, ja hanke antoi hyvät 
lähtökohdat jatkossa tehdä tehostettuja toimia naisvalmentajien urapolkujen tukemiseksi. 

Kamppailulajit olivat sitoutuneita ja aktiivisesti mukana hankkeen toimenpiteissä ja niiden 
markkinoimisessa. Suunnitelmaan tehdyt painotukset olivat onnistuneita (lajiliittotyöpajat 
ja koulutukset).  

Valmennukseen tasa-arvon edistämiseen kohdistetuille toimille on tarvetta. 
Hankerahoituksella saatu paljon aikaiseksi (65 000 €/9 lajia) ja hanketyöntekijällä ollut 
merkittävä toimenpiteiden toteuttamisessa, koska lajiliitoilla on rajalliset resurssit hallita 
näin laajaa ja vaikuttavaa hanketta. 

Kansainvälinen lajiliitto AIBA palkitsi kansallisista lajiliitoista vuoden parhaan valmentajan 
Best in Boxing -palkinnolla. Suomen palkinnon sai Maarit Teuronen (TVS).  

Valmennustoiminta 
• HUY:n tehostamistuen piirissä 4 urheilijaa (lisäksi 2 Pohjoisen Tähdet -tuella) 
• Liiton valmennustukea 18 urheilijalle 
• Valmentaa kuin nainen -hankkeen toinen vuosi  
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3.1.1. Yleisen sarjan leiri-, valmennus- ja kilpailutoiminta 

Liittojohtoista kilpailutoimintaa ohjaa arvokilpailuiden ja kalenteriturnausten aikataulu. 
Yleisen sarjan valmennustoiminnan tavoitteena oli kansainvälisyys ja kansainvälisen tason 
valmistautuminen arvokilpailuihin.  

Olympiakarsinnat jatkuivat Pariisissa 4.-8.6.2021 edellisenä vuonna kesken jääneissä 
sarjoissa. Muhammad Abdilrasoonin matka olympialaisiin katkesi 3-2 hajaäänitappioon 
Georgi Kharabadzelle (GEO). Potkonen hävisi ottelunsa Caroline Duboisille (ENG), 
olympiapaikka oli kuitenkin käytännössä varmistunut ranking-pisteiden perusteella jo 
ennen turnausta. 

Tokion olympialaisissa Mira Potkonen uusi Rion olympialaisten pronssimitalinsa. Mira 
Potkosen upea ura päättyi näihin kisoihin, Nyrkkeilyliitto kiittää Miraa ja hänen 
valmentajaansa Maarit Teurosta kaikista saavutuksista.  

Miesten MM-kilpailuissa Serbiassa 22.10. – 5.11.2021 Arslan Khataev jäi kolmella 
otteluvoitollaan yhden voiton päähän mitalista. Muut osallistujat olivat Anton Embulaev ja 
Nikita Nystedt.  

10. – 13.2.2021 Bocskai Memorial -turnaksessa (AIBA-kalenteriturnaus) Unkarissa Mira 
Potkonen voitti sarjansa neljällä otteluvoitolla. Vilma Viitanen tuli kolmanneksi kahdella 
otteluvoitollaan. Muhammad Abdilrasoonille tuloksena yksi otteluvoitto. 

13. – 15.2.2021 Kölnissä järjestettiin round robin -muotoinen turnaus, jossa Arslan Khataev 
voitti sarjansa voittaen molemmat ottelunsa. 

20. – 28.2.2021 Strandja-turnauksessa  (AIBA-kalenteriturnaus) Mira Potkonen sijoittui 
toiseksi kolmella otteluvoitollaan. Mohammad Abdilrasoon, Arslan Khataev ja Vilma 
Viitanen jäivät ilman otteluvoittoja. 

20.3.2021 Vejlessä käytiin Tanska – Suomi maaottelu, jonka Tanska voitti 6 -2. Suomen 
joukkueessa ottelivat Dmitri Kataja, Santeri Kemppainen, Santeri Laine (voitto), Sam 
Morovati, Jere Niemeläinen, Danil Rantanen, Lassi Rissanen ja Anni Viantie (voitto). 
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3. – 9.5.2021 Usti Nad Labem Grand Prix -turnauksessa Vilma Viitanen sijoittui kolmanneksi 
kahdella otteluvoitollaan. Muhammad Abdilrasoon hävisi avausottelunsa. 

12. -16.5.2021 A. Socikas -turnaukseen Liettuassa osallistuivat Anton Embulayev, Santeri 
Kemppainen, Arslan Khataev ja Danil Rantanen, otteluvoittoja ei suomalaisille irronnut. 

23. – 26.9.2021 Mustafa Hajrulahovic Talijan turnauksessa (AIBA-kalenteriturnaus) Bosnia ja 
Hertsegovinassa Arslan Khataev voitti sarjansa kolmella otteluvoitollaan. Anton Embulaev 
ja Nikita Nystedt kärsivät tappiot avausotteluissaan. Vilma Viitaselle ei löytynyt vastustajaa 
ja hän jäi ilman otteluita. 

6. – 9.10. Balkan-turnaukseen Bulgariassa osallistuivat Vilma Viitanen ja Johanna Huttunen. 
Huttuselle kertyi yksi otteluvoitto. 

Mira Potkonen valmistautui olympiakarsintoihin leireilemällä Colorado Springs’ssä yhdessä 
valmentajansa Maarit Teurosen kanssa 14. – 29.1.2021 ja Italian Assisissa 21.6. – 7.7.2021. 
Naisten MM-kilpailuihin valmistautuivat Assisissa 18. – 29.11.2021 Pihla Kaivo-oja ja Vilma 
Viitanen NOV Joni Turusen kanssa. 

Anton Embulaev ja Arslan Khataev valmistautuivat MM-kilpailuihin leireilemällä Italian 
Assisissa 8. -17.10.2021. Valmentajina mukana olivat Karre Anttonen ja NOV Joni Turunen- 

Kotimaan kansainvälisistä kalenteriturnauksista GeeBee-turnaus jouduttiin perumaan 
covid-19.-pandemian vuoksi ja Tammer Turnaus siirtyi alku vuoteen 2022.  

Tukiurheilijoilla oli toimintavuonna 14 kansainvälistä tapahtumaa, joista kilpailuita 10, ja 
leirejä 4. Leirivuorokausia kertyi yhteensä 120.  

Yleisen sarjan nyrkkeilijöiden valmennus-, leiri- ja kilpailutoiminta 
• Mira Potkonen olympiapronssia 
• 2 AIBA:n kalenteriturnauksen voittoa 
• Tukiurheilijoilla:  

o 10 kansainvälistä kilpailutapahtumaa 
o 4 arvokilpailuihin valmistavaa kansainvälistä leiritystä 
o 120 leirivuorokautta 

• Kaksi leiriä kotimaassa (Pajulahti) 
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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.  

Huippu-urheiluyksikön ”Pohjoisen nuoret tähdet” -tukiohjelma jatkui pandemian vuoksi 
vuonna 2021. Nyrkkeilijöistä ryhmässä ovat Eveliina Taimi (TVS) ja Vilma Viitanen (MiNy).  

17. -24.6.2021 U22 EM-kilpailuissa Italiassa Vilma Viitanen saavutti hopeaa kolmella 
otteluvoitollaan ja Pihla Kaivo-oja pronssia yhdellä otteluvoitolla. Turnaukseen osallistuivat 
myös Anton Embulaev, Arslan Khataev, Nikita Nystedt ja Danil Rantanen. 

U19 MM-kilpailut käytiin Puolassa 13. -23.4.2021. Suomea edustivat Pihla Kaivo-oja (yksi 
otteluvoitto), Sam Morovati (yksi otteluvoitto), Jere Niemeläinen, Nikita Nystedt, Lia Pukkila 
ja Eveliina Taimi. 

17. – 21.2.2021 U19 Adriatic Pearl -turnauksessa (AIBA-kalenteriturnaus) Montenegrossa 
osallistujia olivat Pihla Kaivo-oja, Jere Niemeläinen (yksi otteluvoitto), Nikita Nystedt, Sam 
Morovati, Lia Pukkila, Eveliina Taimi ja Suvi Tujula. 

Montenegron U19 EM-kilpailuihin 15. – 24.10.2021 osallistuivat miehistä Sam Morovati (2 
otteluvoittoa), Dmitrii Kataja (1 otteluvoitto) ja Artturi Pechuev, naisista Pia Järvinen, Teresa 
Mäkinen sekä Suvi Tujula. 

U19 Mustafa Hajrulahovic Talijan -turnauksessa Bosnia ja Hertsegovinassa 23. – 26.9.2021 
Teresa Mäkinen tuli toiseksi kahdella otteluvoitollaan. Suvi Tujula ja Pia Järvinen kokivat 
tappiot avausotteluissaan. Artturi Pechuyev jäi valitettavasti ilman otteluita. 

24. – 27.11.2021 U19 Boxam-turnauksessa Espanjassa Sam Morovati voitti sarjansa 
kahdella 1. erän keskeytysvoitolla.  

Loppuvuonna 2020 Suomen Nyrkkeilyliiton, Olympiakomitean, Espoon seudun 
koulutuskuntayhtymä Omnian ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa 
järjestämä Kaksoisura nyrkkeilyssä -webinaari kantoi hienosti hedelmää: Vuonna 2021 
peräti 17 uutta lajimme harrastajaa aloitti opintonsa 2. asteen urheiluoppilaitoksessa. 
Vuodelle 2021 suunniteltu webinaari jouduttiin perumaan pandemian vuoksi 

Puolustusvoimien urheilukoulun saapumiserään III/21 valituiksi tulivat Benjamin Eriksson 
(RSG), Julian Jalava (KNK), Kerim Kadyrov (HeTa), Antton Korpas (EKH) sekä Jere Niemeläinen 
(TuUL). 

Nuorten valmennus-, leiri- ja kilpailutoiminta 
• U22 EM-kilpailuissa hopea- ja pronssimitali 
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• Kaksoisura nyrkkeilyssä -seminaari peruttiin 
• 5 urheilijaa Puolustusvoimien urheilukoulussa 
• 17 uutta opiskelijaa 2. asteen urheiluoppilaitoksissa 

 
 

3.2. Kilpanyrkkeilyn valmentajakoulutus 

SNL suunnitteli AIBA* -valmentajakurssin järjestämistä Suomessa, mutta tilaisuus 
jouduttiin siirtämään covid-19-tilanteen vuoksi seuraavalle vuodelle. 
 
3-tason valmentajakoulutus järjestettiin kamppailulajien ja Varalan Urheiluopiston 
yhteistyönä, vastuulajeina olivat nyrkkeily ja taekwondo. 3-tason koulutukseen liitettiin 
mahdollisuus jatkaa opintoja Valmentajan Ammattitutkintoon. 

Koulutuksen ensimmäinen jakso jouduttiin koronarajoitusten vuoksi siirtämään 
etäjaksoksi. Koulutukseen osallistui yhteensä 18 osallistujaa, joista kaksi nyrkkeilyn 
valmentajia. Vuoden 2021 lopussa koulutus on vielä lajiosien osalta kesken. 

3-tason valmentajakoulutus 

• Etäjakso 1: 19.-20.3.2021 
• Lähijakso 2: 3.-5.9.2021, Varala 
• Lähijakso 3: 8.-10.10.2021, Varala 
• Lähijakso 4: 12.-14.11.2021, Varala 

3.3. Nyrkkeilyvalmentajakerho 

SNL perusti yhteistyössä Suomen Valmentajien kanssa Nyrkkeilyvalmentajakerhon. 
Nyrkkeilyvalmentajakerhon tarkoituksena on edistää nyrkkeilyvalmentajien yhteisöllisyyttä, 
edistää nyrkkeilyvalmentajien tiedon ja osaamisen vaihtoa, kehittää nyrkkeilyn 
lajikulttuuria, kehittää nyrkkeilyvalmennuksen tasoa sekä kehittää nyrkkeilyvalmentajien 
asemaa ja arvostusta. 
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Kerhon toimintaa varjosti covid-19-pandemia. Molemmat suunnitellut tapahtumat 
jouduttiin perumaan. Kerho tuotti markkinointimateriaalin, jota jaettiin mm. Ruska-
turnauksessa. Vuoden lopussa jäseniä oli 21. 

4. Seura- ja järjestötoiminta 

4.1. Seuratoiminta 

Nyrkkeilyliiton jäsenseuroja oli 31.12.2021 111 (edellinen vuosi 107). Lisenssinhaltijoiden 
määrä romahti covid-19-rajoitusten vuoksi 36 %, ollen 2 429.  

Liitto seurasi valtakunnallisia rajoitussuosituksia ja päivitti yhdessä kamppailulajien kanssa 
suosituksia seuroille harjoittelun järjestämiseksi.  

Liiton strategian mukaisesti autamme seuroja hyödyntämällä Olympiakomitean 
Tähtiseuraohjelmaa. Liitto järjesti kolme tähtiseurawebinaaria, joissa osallistujia oli 
yhteensä 6. Seurakehittämistoimintaa jatkettiin yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen 
kanssa, seurakehittäjäpalvelu ostettiin. Toimintavuoden aikana Tähtiseurojen määrä 
pieneni yhdellä.  

Nyrkkeilyliitto järjesti kolme seurawebinaaria, joista kaksi ensimmäistä olivat avoimia myös 
muille kamppailulajeille. Osallistujia webinaareihin oli yhteensä 30. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää seuratukea vuosittain. Liitto järjesti seuratuen 
hakemiseen sparrauswebinaarin, johon osallistui vain yksi seura. 

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 YTK ja Best Innovation 
Project -palkinto myönnettiin RBC:lle heidän ”Liikuta kaveria” -hankkeestaan.  

 
Seuratoiminta 

• 2 tähtiseura-webinaaria 
• Seuratuen sparrauswebinaari 
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4.2. Aluetoiminta 

Nyrkkeilyliiton alaisia alueleirejä pidettiin kaksi. Pohjoisen alueen nyrkkeilyleiri pidettiin 
Vuokatin urheiluopistolla 31.7. – 1.8.2021.Leirille osallistui 22 nyrkkeilijää sekä heidän 
lisäksi valmentajia ja huoltojoukkoja. Eteläisen ja itäisen alueen nyrkkeilyleiri pidettiin 
Raaseporin Kisakeskuksessa 31.7. – 1.8.2021. Leirille osallistui 50 nyrkkeilijää sekä heidän 
lisäksi valmentajia ja huoltojoukkoja. 

Aluetoiminta 
• Kaksi alueleiriä, osallistujia yhteensä 72 

4.3. Järjestötoiminta 

Nyrkkeilyliitto on Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestö. Liiton edustajat ovat 
säännöllisesti osallistuneet Olympiakomitean, Huippu-urheiluyksikön, SUEK:in ja muiden 
sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 13 
kertaa. 

Kevätliittokokous kokoontui 11.4.2021 Helsingissä. Etäkokousosallistuminen 
mahdollistettiin eduskunnan säätämän poikkeamislain (677/2020) nojalla. Kokoukseen 
osallistui 10 jäsenseuraa ja läsnäolijoita oli yhteensä 17 henkilöä. Kokous hyväksyi vuoden 
2020 vuosikertomuksen, vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 
johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

Ylimääräinen liittokokous järjestettiin 2.10.2021 Helsingissä, kokoukseen oli 
etäosallistumismahdollisuus. Kokouksessa oli 3 jäsenseuraa edustettuina ja osallistujia 
yhteensä 5. Kokouksessa hyväksyttiin sääntöjen mukaisesti liiton sääntöjen muutosesitys 
ensimmäisen kerran. 

Syysliittokokous kokoontui 22.11.2021 Helsingissä, kokoukseen oli 
etäosallistumismahdollisuus. Kokoukseen osallistui 20 jäsenseuraa ja läsnäolijoita oli 
yhteensä 27. Liittokokous hyväksyi hallituksen esittelemän talous- ja vuosisuunnitelman 
vuodelle 2022. Kokouksessa hyväksyttiin lisäksi uudet toimintasäännöt voimaantuleviksi 
1.1.2022. Uusien sääntöjen myötä liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun 
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yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin 
kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten 
kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. 

Nyrkkeilyliiton puheenjohtajaksi kaudelle 2022 – 2024 valittiin Markku Kauhanen. 
Varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022 – 2023 valittiin Markku Rautio (KeI), hallituksen 
jäseniksi tulivat uudelleen valituiksi kaudelle 2022 – 2023 Jouni Hartman (LaKa), Petri 
Kananen (YTK) sekä Kyösti Lakso (VN).  

Olympiakomitean tilaisuuksia on ollut lasten- ja nuorten toiminnan, seurakehittäjien ja 
aikuisliikunnan kehittäjien osalta ja liitto on osallistunut näihin kaikkiin osa-alueisiin. 

4.3.1. Kamppailulajien yhteistyö  

Nyrkkeilyliitto on vuoden aikana ollut aktiivinen toimija suunniteltaessa kamppailulajien 
laajempaa hallinnollista ja toiminnallista yhteistyötä. Liitto toimii samoissa tiloissa aikido-, 
judo-, karate-, miekkailu- ja 5-ottelu-, painonnosto- ja taekwondoliiton kanssa. Liittojen 
välisen yhteistyön tarkoituksena on jakaa toimijoiden välillä osaamista, tehostaa palveluja 
ja karsia päällekkäisiä toimintoja.  

Kamppailulajeilla on yhteinen yhdenvertaisuussuunnitelma ja vuonna 2021 lajit loivat 
yhteisen ympäristöohjelman. Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta jatkoi 
toimintaansa.  

Toiminnanjohtajat kokoustivat viikoittain ja koulutusvastaavat kokoontuivat säännöllisesti 
tarpeen mukaan. Helmikuussa Kamppailulajit antoivat Valtion liikuntaneuvostolle yhteisen 
lausunnon liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaluonnoksesta. 15.10.2021 
Kamppailulajit ottivat kantaa suunniteltuja liikunnan julkisen rahoituksen leikkauksia 
vastaan. 

4.3.2. Nyrkkeilyliiton yhteisöjäsenyydet  

Suomen Nyrkkeilyliitto liittyi toimintavuonna Urheilutyönantajat ry:n jäseneksi. Lisäksi SNL 
on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Suomen Olympiakomitea ry, Kansainvälinen 
Nyrkkeilyliitto AIBA, Euroopan Nyrkkeilyliitto EUBC, Suomen Valmentajat ry, 
Elinkeinoelämän keskusliitto ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry. 

Järjestötoiminta 
• Toimintasääntöjen päivitys 
• Sitoutuminen urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten 

kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin 
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4.4. Kansainvälinen toiminta 

Nyrkkeilyliitto on ollut aktiivinen yhteydenpidossaan sekä AIBA:aan että Euroopan 
maanosaliitto EUBC:hen. AIBA:ssa varapuheenjohtaja Anna Laukkanen (TVS) toimi 
naiskomiteassa 27.5.2021 saakka ja tuomarikomiteassa 27.5.2021 alkaen. EUBC:ssa 
puheenjohtaja Henrik Tavio (TuTe) toimi tuomarikomiteassa, varapuheenjohtaja Kirsi 
Korpaeus (TuusNy) naiskomiteassa ja Anna Laukkanen kilpailukomiteassa. 

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. AIBA teki vuoden aikana merkittäviä kehitystoimenpiteitä, mutta KOK 
pitää niitä osin riittämättöminä. SNL piti aktiivisesti yhteyttä eräisiin nyrkkeilyn kansallisiin 
lajiliittoihin ja päätti nostaa epäkohtia laajemmin esiin valittujen lajiliittojen kanssa.  

Kansainvälinen toiminta 
• Nyrkkeilyliitto vaikutti aktiivisesti neljässä AIBA:n tai EUBC:n komiteassa. 

 

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.  

Nyrkkeilyliitto toteuttaa vastuullisuusohjelmaansa, joka perustuu urheiluyhteisön yhteiseen 
vastuullisuusohjelmaan. Vastuullisuusohjelmamme löytyy liiton verkkosivuilta.  

Nyrkkeilyliitto esitteli 13.4. vastuullisuusohjelmaansa muiden lajiliittojen edustajille 
Olympiakomitean järjestämässä Vastuullisuusklinikassa. Liiton edustaja osallistui muihin 
vastuullisuusklinikoihin, joissa aiheina olivat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (yhteistyössä 
Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hankkeen kanssa), ympäristötoimenpiteet ja 
ympäristöohjelmien laatiminen (yhteensä kolme tilaisuutta); turvallinen toimintaympäristö: 
Häirintävapaa urheilu (yhteistyössä Väestöliiton kanssa) sekä fyysisen turvallisuuden 
edistäminen; sekä keskitetty kurinpito. 
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Nyrkkeilyliitto, Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia Urhea ja Espoon seudun 
koulutuskuntayhtymä Omnia solmivat 5.2.2021 sopimuksen, jossa kaikki 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, hallitus on vuodesta 2018 lähtien julkistanut 
kokouspöytäkirjat liitteineen liiton verkkosivuilla.  

Liiton toimintasäännöt päivitettiin, vakavien eettisten rikkomusten kurinpitovalta siirrettiin 
Kamppailijoiden yhteiseltä kurinpitovaliokunnalta SUEK:lle.  

Kevät-, ylimääräisessä ja syysliittokokouksessa käytettiin poikkeuslain suomaa 
mahdollisuutta osallistua kokoukseen etäyhteyden välityksellä. Palautteen perustella 
hallitus totesi etäosallistumisen parantavan yhdistysdemokratiaa ja vähentävän 
ympäristöhaittoja. Toimintasääntömuutoksen yhteydessä etäosallistuminen 
mahdollistettiin myös jatkossa. 
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Toimintaohjesääntöä päivitettiin talousohjeistusten sekä toimielinten ja henkilöstön 
vastuiden osalta. Liiton hallitukselle suunniteltu Hyvä hallintotapa -koulutusviikonloppu 
siirrettiin vuodelle 2022 taloudellisista syistä. 

Vastuullisen taloudenhoidon strategisena mittarina toimiva oman pääoman suhde 
henkilöstön palkkoihin (sivukuluineen) pieneni hieman tappiollisen tilikauden vuoksi. 

5.1.1. Kurinpito 

Vuonna 2017 aloittanut Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta (KKPV) jatkoi 
toimintaansa. Hallitus antoi lievistä rikkeistä kaksi kirjallista huomautusta lajin toimijoille. 
Yhtään tapausta ei käsitelty KKPV:ssa. Kansainvälinen lajiliitto AIBA asetti 6 kk:n 
kansainvälisen toimintakiellon yhdelle lajimme toimijalle. 

Toimintakauden aikana kurinpitomääräykset päivitettiin. Muutoksen valmistelivat 
kamppailulajien toiminnanjohtajat yhdessä Olympiakomitean lakimiehen kanssa. Uusien 
kurinpitomääräyksien mukaan niitä ei sovelleta jatkossa tapauksiin, joihin sovelletaan 
liikunnan ja urheilun yhteisiä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä 
rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä. Vuosittainen tapaaminen valiokunnan jäsenten 
sekä kamppailulajiliittojen puheen- ja toiminnanjohtajien välillä peruuntui Covid-19 
pandemian vuoksi.  

Hyvä hallinto 
• Toimintasääntöjen päivitys 
• Kamppailijoiden yhteisten kurinpitomääräysten päivitys 
• Etäosallistumismahdollisuus liittokokouksiin 
• Hallituksen kokouspöytäkirjojen lisäksi liitteiden julkaiseminen liiton 

verkkosivuilla 
• Hallituksen Hyvä hallintotapa -koulutus siirrettiin vuodelle 2022 

 

 

5.2. Turvallinen toimintaympäristö 

Kamppailulajien yhteisen Kamppailija EI kiusaa -hankeen avulla liitto jakaa tietoa oikeista 
toimintatavoista turvalliseen toimintaympäristöön liittyen. Liiton verkkosivuilla olevien 
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linkkien kautta on mahdollista tehdä ilmoitus epäeettisestä toiminnasta joko SUEK:n ILMO-
palveluun tai Väestöliiton Et ole yksin -palveluun. Liitto luonut ohjeistuksen seuroille 
ohjaajiensa ja valmentajiensa rikostaustan selvittämiseksi. 

Nyrkkeilyliitto päätti osallistua SUEK:n ja UKK-instituutin tutkimukseen ”Urheilijoiden 
kokemukset suomalaisessa kilpaurheilussa”. Tutkimusprojektin tarkoituksena on selvittää, 
millaisia kokemuksia suomalaisilla kilpaurheilijoilla on urheiluissa: millaista käyttäytymistä 
ja kohtelua he kokevat ja kenen toimesta? Tarkoitus on nostaa esiin niin hyviä, yksilöä 
vahvistavia käyttäytymisen ja kohtelun malleja, kuin myös negatiivisia piirteitä. Jotta 
urheilussa tapahtuvaan epäasialliseen kohteluun voidaan tehokkaasti puuttua, on tärkeää 
selvittää, minkälaisesta ja miten yleisestä ilmiöstä on kyse. Tutkimus valmistuu syksyllä 
2022. 

SUEK:n syksyllä 2020 julkaisema tutkimus ”Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa” sisälsi 
konkreettisia toimenpidesuosituksia urheiluyhteisölle: 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. 
Nyrkkeilyliitto viesti aiheesta aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja FINBOX-
seuratiedotteessaan.  

Kamppailulajiliitot järjestivät yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti Puheella on väliä -
seminaarin 24.5.2021. Kouluttajina toimivat Nina Laakso (SUEK) ja Pauliina Lius 
(Väestöliitto). Siinä käsiteltiin verbaalista häirintää, sen tunnistamista, ennaltaehkäisemistä 
ja siihen puuttumista. 

Uusien sääntöjen myötä liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin 
vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin 
kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten 
kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. 

Liiton hallitus päätti, että 1.1.2022 alkaen Vastuullinen valmentaja -verkkokurssin 
suoritusmerkintää edellytetään valmennustehtävissä olevilta toimihenkilöiltä sekä 
liittojohtoisten kilpailumatkojen oto-valmentajilta. 

Liitto osallistui Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanjaan, joka muistutti myös 
ihmisoikeuksien kuuluvan urheilun ytimeen. Kansainvälinen Olympiakomiteakin 
määrittelee urheilemisen ihmisoikeudeksi. Ihmisoikeuksiin urheilussa keskittynyt kampanja 
käynnistyi marraskuussa 2021, ja sen viestinnän ensimmäinen vaihe kesti kaksi viikkoa. 
Kampanjointi jatkuu kuitenkin monin tavoin myös vuoden 2022 aikana. 
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Turvallinen toimintaympäristö 
• Vakavien eettisten rikkomusten kurinpitovallan siirto SUEK:lle 
• Osallistuminen Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanjaan 
• Puheella on väliä -seminaari 
• Vastuullinen valmentaja -verkkokurssin suorittaminen pakolliseksi 

liittojohtoiseen toimintaan osallistuville 

5.3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Kamppailulajiliitot (Aikido-, Judo-, Karate-, Miekkailu- ja 5-ottelu-, Nyrkkeily-, Paini- ja 
Taekwondoliitto) ja Painonnostoliitto ovat laatineet yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman 
parantaakseen kaikkien mahdollisuuksia harrastaa kamppailulajeja ja painonnostoa.  

Kamppailulajiliittojen yhteistä yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitettiin loppuvuodesta 
2021. Painonnostoliitto liittyi ohjelmaan mukaan, joten sen nimeksi muutettiin 
Kamppailulajien ja Painonnostoliiton yhdenvertaisuussuunnitelma.  

Nyrkkeilyliitto toteutti yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisen naapuriliittosparrauksen 
Taekwondoliiton kanssa. Sparrauksessa liitot esittivät kriittisiä kysymyksiä toistensa 
yhdenvertaisuuden tilanteesta, mutta myös nostivat esiin hyvin hoidettuja asioita. 

Toiminnanjohtaja piti liittojen yhteistyössä luoman esittelyn yhdenvertaisuudesta liiton 
hallitukselle kokouksessa 6/2021. 

Suomen Nyrkkeilyliitto oli mukana muiden kamppailulajien kanssa (Judo-, Karate-, 
Muaythai-, Miekkailu- ja 5-ottelu-, Paini-, Painonnosto-, Taekwondoliitto ja Suomen Taido) 
Suomen Valmentajien organisoimaan kaksivuotiseen Valmentaa kuin nainen -hankkeeseen 
(hankkeesta tarkemmin kohdassa 3.1).  

Covid-19-pandemian vuoksi Nyrkkeilyliitto ei pystynyt osallistumaan muun urheiluyhteisön 
kanssa Pride-kulkueeseen tukemaan yhdenvertaisuutta seksuaalisesta suuntautumisesta 
tai sukupuolesta riippumatta. Liitto viesti kuitenkin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa 
Pride-viikon aikana. 

Toimintavuoden lopussa, naisia oli työntekijöistä 2/5, johtokunnan jäsenistä 2/9 ja 
valiokunnan jäsenistä 10/42. Lisenssinhaltijoista naisia oli 38 %. Edelliseen vuoteen 
verrattuna naisten lukumäärä johtokunnassa ja valiokunnissa sekä henkilöstössä kasvoi 
kahdella henkilöllä, mutta suhteellinen osuus laski 27 %-yksiköstä 25 %-yksikköön. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
• Valmentaa kuin nainen -hankkeen toinen vuosi  
• Pride-kulkue peruuntui 
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• Puheella on väliä -seminaari 

 

5.4. Ympäristö ja ilmasto 

Nyrkkeilyliitto loi yhdessä kamppailulajiliittojen (Aikido-, Judo-, Karate-, Miekkailu- ja 5-
ottelu-, Paini-, Painonnosto- ja Taekwondoliitto) kanssa yhteisen ympäristöohjelman 
vuosille 2022 – 2024. 

Liitot kirjasivat yhteisen ympäristöpolitiikan: ”Tuemme kestävää kehitystä ja 
ilmastonmuutoksen hillintää sekä autamme siihen sopeutumisessa. Yksin olemme pieniä 
toimijoita, mutta yhdessä Olympiakomitean, seurojen ja muun yhteisön kanssa 
ympäristöteoista tulee vaikuttavampia. Jaamme tietoa ja tuemme lajiemme seuroja 
ympäristöasioissa. Kannustamme kaikkia lajimme toimijoita huomioimaan ympäristön 
kaikessa toiminnassaan.” 

Ohjelma sisältää kolme päätoimenpidettä: Tilannekuvan luominen, ympäristön 
huomioiminen liittojen toiminnassa ja ympäristötietoisuuden lisääminen lajien parissa. 
Ympäristöohjelma löytyy liiton verkkosivuilta. 

Kotimaan matkoissa suositellaan käytettäväksi julkista liikennettä, milloin se on 
mahdollista. Vuonna 2020 kulukorvauksia maksettiin liiton toimi- ja luottamushenkilöille 
sekä muille henkilöille 20 121 kilometriltä, vuonna 2021 17 289 kilometriltä (-14 %). 

Seuroja ja muita laskutettavia asiakkaita on kannustettu ottamaan käyttöön sähköiset 
laskut (joko sähköposti- tai verkkolaskut) paperisten laskujen sijaan. Sähköisten laskujen 
määrä kasvoi 9 %:sta 19 %:iin. Lisäksi sähköisten lomakkeiden ja allekirjoitusten 
käyttöönoton myötä asiakirjojen tulostamista on vähennetty aktiivisesti ja tulosteiden 
määrä laski edelleen, edelliseen vuoteen verrattuna peräti 64 %. 

Ympäristö ja ilmasto 
• Oman auton käytön väheneminen 
• Sähköisen laskutuksen lisääminen 
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5.5. Antidoping 

Suomen Nyrkkeilyliiton antidopingtoimintaa johtavat liiton hallitus ja toiminnanjohtaja. 
Dopingtapausten kurinpito valta on liiton säännöissä siirretty SUEK:lle.  

Liitto tiedotti aktiivisesti antidoping-asioita verkkosivuillaan ja FINBOX-seuratiedotteessaan. 
Puhtaasti paras -verkkokoulutus on pakollinen toimi- ja luottamushenkilöille, liiton 
tukiurheilijoille sekä SM-kilpailuihin osallistuville (yleinen sarja ja A – B-juniorit). Liitto 
suosittelee kaikkien harrastajiensa suorittavan verkkokurssin.  

Liiton verkkosivulla on linkki SUEK:n ILMO-palveluun, jossa voi nimettömänä ilmoittaa 
havaitsemastaan dopingrikkomuksesta, kilpailumanipulaatiosta, turvallisuusrikkomuksesta 
tai eettisestä rikkomuksesta. 

Seuratiedotteessa kiertää seurojen Puhtaasti paras -haaste, jossa seurojen hallitukset 
sitoutuvat suorittamaan koulutuksen. Seitsemän seuraa (Kankaanpään Nyrkkeilijät, Kemin 
Into, Boxing Club Nokia, Mikkelin Nyrkkeilijät, Rovaniemen Reipas, Tampereen 
Voimailuseura, Turun Jyry) on suorittanut haasteen. Uuden antidoping-säännöstön tultua 
voimaan 1.1.2021, edelliset suoritukset nollautuivat (248 suorittanutta). Päivitetyn kurssin 
oli 31.12.2021 suorittanut 193 nyrkkeilyn harrastajaa. 

Liiton nuorten kutsuleirillä 26.-30.7.2021 SUEK:n edustaja oli kouluttamassa nuoria 
urheilijoitamme antidoping-asioista. AIBA järjesti yhdessä ITA:n (International Testing 
Agency) kanssa viisiosaisen (yhteensä 7,5 h) antidoping-aiheisen webinaarin. 
Toiminnanjohtaja ja lajipäällikkö osallistuivat kaikkiin osioihin.  

Toimintavuonna tapahtui yksi olinpaikkatietomääräysten vastainen rike. Rike oli urheilijalle 
ensimmäinen. 

Antidoping 
• Ei dopingrikkeitä toimintavuonna 
• Puhtaasti paras -hallitushaaste 
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6. Viestintä  

Nyrkkeilyliiton pääviestintäkanavat ovat liiton verkkosivut, FINBOX-seuratiedotteet, 
sähköpostitiedotteet sekä liiton Facebook-, Instagram-, Youtube- ja Twitter-tilit. Vuoden 
aikana julkaistiin 6 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 417 
(- 5 %) päivitystä tai tiedotetta. Seuraajia liiton sosiaalisen median kanavilla oli yhteensä 
6814 (+19 %).  

Covid-19-rajoitusten jatkuessa, 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. 

Perinteistä nyrkkeilykalenteria ei enää julkaistu vähentyneen kiinnostuksen vuoksi.   

Liitto toteutti vuosittaisen viestintäkyselyn, johon kutsuttiin kaikki lisenssin omaavat lajin 
harrastajat. Yleisarvosanaksi liiton viestintä sai 4,2, kun edellisenä vuonna arvosana oli 4,3 
(asteikko 1 heikko – 6 erinomainen). Kiitosta annettiin Tokion olympialaiset viestinnästä, 
FINBOX-seuratiedotteesta sekä hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkisuudesta, 
parannusta toivottiin verkkosivuillemme sekä hetkittäiseen viestinnän hitauteen.  

Edellisen vuoden kyselyn perusteella käynnistetty verkkosivujen päivitysprojekti saatiin 
päätökseen. Verkkosivujen käyttäjät antoivat uusille sivuille arvosanan 4,0 (asteikolla 1 – 5). 
Lisäksi perustettiin viestintätiimi, jossa kehitettiin sekä ulkoista että sisäistä viestintää. 
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Viestintä- ja tiedotustoiminta 
• 6 FINBOX-seuratiedotetta 
• 2 tulostiedotetta 
• Viestintäkyselyn toteuttaminen 
• Verkkosivujen päivitysprojekti valmistui 
• Viestintätiimin perustaminen 

 
 

7. Henkilöstö 

Marko Laine toiminnanjohtaja 
Noora Kokkonen liittosihteeri 
Pekka Mäki  lajipäällikkö, määräaikainen (31.12.2021 saakka) 
Joni Turunen NOV, määräaikainen (31.12.2021 saakka) 
Maarit Teuronen Naisten olympiavalmentaja, määräaikainen (31.8.2021 saakka, 

työsuhteessa Varalan urheiluopistoon) 
 
NOV Turunen suoritti päätökseen valmentajan ammattitutkinnon. Toiminnanjohtaja aloitti 
Olympiakomitean Johtamisen kompassi -koulutuskokonaisuuden suorittamisen. 

Covid-19-pandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten vuoksi henkilöstön vakituiset 
työntekijät lomautettiin yhteensä 40 vuorokaudeksi. 

8. Talous 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki Nyrkkeilyliiton toiminnalle kasvoi 5 000 eurolla 213 000 
euroon. Huippu-urheiluun Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö myönsi 
tehostamistukea 105 000 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 kasvoivat covid-19-pandemiasta huolimatta 150 313 euroon 
(2020 71 237 eur), vastaavasti varsinaisen toiminnan muut kulut kasvoivat 334 511 euroon 
(2020: 272 512 eur). Merkittävimmät vaikuttavat tekijät olivat liiton järjestämät SM-kilpailut 
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sekä aktiivinen kansainvälinen kilpailutoiminta. Henkilöstökulut säilyivät edellisen vuoden 
tasolla (225 658 eur, 2020: 223 801 eur). Varainhankinnan sekä tuotot että kulut laskivat, 
varainhankinnan tuloksen ollen yhteensä 86 652 euroa (2020: 96 987 euroa), suurin 
vaikutus oli pandemian takia laskenut lisenssimyynti. 

Tilikauden tulos oli -8 252,94 euroa, taloussuunnitelmassa tavoitteena oli nollatulos. Liiton 
vakavaraisuus on hyvä ja maksuvalmius tyydyttävä. 

Tilikauden tilintarkastajana toimi HT Anssi Pietiläinen ja toiminnantarkastajana Susanna 
Lundell. 

8.1. Nyrkkeilyliiton omistukset 

Nyrkkeilyliitto omistaa Urheiluhallit Oy:stä 17 osaketta, yhden osakkeen nimellisarvo 16,82 
euroa. Yhtiö ei jakanut osinkoa. 

 
Talous 

• Tilikauden tulos -8 252,94 eur (2020: 6 253,98 eur) 
• Oma pääoma 75 243,68 eur (2020: 83 496,62 eur) 
• Taseen loppusumma 163 614,36 eur (2020: 144 980,24 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 2021 
Hallitus: 
Jäsen  tehtävä  kaudet  
Henrik Tavio  puheenjohtaja 2019-2021  
Kirsi Korpaeus varapuheenjohtaja 2021-2022  
Anna Laukkanen  varapuheenjohtaja 2020-2021  
Miika Forsström   2021-2022  
Jouni Hartman   2020-2021  
Aki Jänkä    2021-2022  
Petri Kananen   2020-2021  
Kyösti Lakso   2020-2021  
Tony Torvinen   2021-2022  
Marko Laine toiminnanjohtaja (sihteeri)   
 
Valiokunnat 
 
Työvaliokunta 
Henrik Tavio, puheenjohtaja 
Kirsi Korpaeus 
Anna Laukkanen 
Marko Laine, toiminnanjohtaja 
 
Valmennusvaliokunta 
Miika Forsström, puheenjohtaja 
Sami Korpinen 
Petro Koskimies 
Marko Metz 
Askar Sarsenbayev 
Mikko Suvanto 
Maarit Teronen, olympiavalmentaja 
Joni Turunen, nuorten olympiavalmentaja 

 
Tuomarivaliokunta 
Kyösti Lakso, puheenjohtaja 
Timo Rannikko 
Jouni Hartman 
Terhi Jutila 
Harri Juutilainen 
Matteus Pirinen 
Teemu Tietäväinen 
 
Kilpailuvaliokunta 
Timo Rannikko, puheenjohtaja 
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Minna Kiili, sihteeri 
Jouni Hartman 
Juha Kulju 
Henry Wiik 
 
Nuorisovaliokunta 
Petri Kananen, puheenjohtaja 
Matti Lantto 
Nina Petander 
Jukka Rahikainen 
Maria Vehkaperä 

 
Harrastevaliokunta 
Katja Kauremaa, puheenjohtaja 
Liisa Laine, sihteeri 
Kai Kolho 
Jukka Kortti 
 
Huomionosoitusvaliokunta 
Risto Kopra, puheenjohtaja 
 
Kamppailijoiden yhteinen kurinpitovaliokunta (nyrkkeilyn edustajat) 
Mika Palmgren 
Harri Appelroth 
 
Nyrkkeilyvalmentajakerhon johtoryhmä 
Sami Korpinen (LoBC), puheenjohtaja 
Jani Sorola (NBC) 
Nina Petander (TuUl) 
Miika Forsström (BoBox) 
Pekka Mäki SNL, lajipäällikkö 

 
Suomen Nyrkkeilyliiton kunniapuheenjohtaja 
Harri Appelroth (HäKi) 
 
Suomen Nyrkkeilyliiton kunniajäsenet 
 
Olavi Bäckström 31.10.2021, Taisto Leijamaa, Antero Pallaspuro, Martti Riikonen, Pekka 
Uotila, Lauri Westerberg. 
 
Suomen Nyrkkeilyliiton myöntämät ansiomerkit 2021 
 
Petro Koskimies (WBC), kultainen ansiomerkki 
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Juha Liimatainen (YRe), kultainen ansiomerkki 
Juha Ruokola (TVS), kultainen ansiomerkki 
Askar Sarsenbayev (TVS), kultainen ansiomerkki 
Maarit Teuronen (TVS), kultainen ansiomerkki 
Terhi Jutila (TVS), hopeinen ansiomerkki 
Markus Liimatainen (YRe), hopeinen ansiomerkki 
Ritva Liimatainen (YRe), hopeinen ansiomerkki 
Olli Miettinen (MiNy), hopeinen ansiomerkki 
Jukka Raitisoja (NAJ), hopeinen ansiomerkki 
Janne Bergius (TVS), pronssinen ansiomerkki 
Seppo Hietala (YRe), Pronssinen ansiomerkki 
Sari Kasila (TVS), pronssinen ansiomerkki 
Timo Laitala (YRe), pronssinen ansiomerkki 
Riina Liimatainen (YRe), pronssinen ansiomerkki 
Rami Lehtimäki (TVS), pronssinen ansiomerkki 
Risto Lemmetti (NAJ), pronssinen ansiomerkki 
Riina Liimatainen (YRe), pronssinen ansiomerkki 
Jouko Mattila (YRe), pronssinen ansiomerkki 
 
Tähtiseurat: 4 Tähtiseuraa, joilla yhteensä 7 Tähtimerkkiä 
 
Kotkan Voimailijat  lapset ja nuoret, aikuiset 
Mikkelin Nyrkkeilijät  lapset ja nuoret 
Tapanilan Erä Nyrkkeily  lapset ja nuoret, aikuiset 
Turun Jyry   lapset ja nuoret, aikuiset 
 
Tukiurheilijat 2021 
 
Huippu-urheiluyksikön tehostamistuki 
Muhammad Abdilrasoon (TVS), Arslan Khataev (HeTa), Mira Potkonen (TVS), Vilma Viitanen 
(MiNy). HUY:n Pohjoiset tähdet: Eveliina Taimi (TVS) ja Vilma Viitanen (MiNy). 
 
SNL:n valmennustuki 
Muhammad Abdilrasoon (TVS), Anton Embulaev (LaKa), Jonna Hakkarainen (NBC), Pihla 
Kaivo-oja (TVS), Dmitrii Kataja (TVS), Santeri Kemppainen (VaBo), Arslan Khataev (HeTa), Sam 
Morovati (HeTa), Teresa Mäkinen (KaNy), Jere Niemeläinen (TuUL), Nikita Nystedt (KoVo), 
Mira Potkonen (TVS), Lia Pukkila (HeTa), Danil Rantanen (TTN), Lassi Rissanen (TVS), Eveliina 
Taimi (TVS), Anni Viantie (LaKa), Vilma Viitanen (MiNy). 
 
AIBA Best in Boxing -palkinnot: 
 
Best male boxer Nikita Nystedt 
Best female boxer Mira Potkonen 
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Best coach Maarit Teuronen 
Best youth male boxer Sam Morovati 
Best youth female boxer Lia Pukkila 
Best ringside doctor Martti Huuhka 
Best R&J Terhi Jutila 
Best official Anna Laukkanen 
Best boxing school Ylä-Tikkurilan Kipinä 
Best innovation project Respect Boxing Club (moving friend -project) 
 
Vuoden parhaat 2021 
  
Vuoden naisnyrkkeilijä: Mira Potkonen (TVS) 
Vuoden miesnyrkkeilijä: Arslan Khataev (HeTa) 
Vuoden valmentaja: Maarit Teuronen (TVS) 
Vuoden juniorivalmentaja: Marko Metz (HeTa) 
Vuoden juniorityttö: Teresa Mäkinen (KaNy) 
Vuoden junioripoika: Sam Morovati (HeTa) 
Vuoden tuomari: Evgeny Vinokurov (TuUL) 
Nyrkkeilyn hyväksi tehty työ: Päivi Ahola 
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Koulutustapahtumat 2021 
 

 
 
 
 
 
 
  

Tapahtuman nimi Alkoi Päättyi Osallistujat LUOKKA Järjestäjä

SNL Kuntonyrkkeilyn 1. tason verkkokoulutus (30h) 15.1.2021 15.4.2021 7 Koulutus HVK

SNL Tähtiseurawebinaari tähtiseuroille ti 23.3.2021 klo 18.00-19.30 23.3.2021 23.3.2021 1 Webinaari Liitto

SNL Tähtiseurawebinaari ma 29.3.2021 klo 18.30-20.00 29.3.2021 29.3.2021 4 Webinaari Liitto

SNL Miten tähtiseuraksi? Webinaari to 8.4.2021 klo 16.00-17.30 8.4.2021 8.4.2021 1 Webinaari Liitto

SNL Kuntonyrkkeilyohjaajien Diplomikurssi 24-25.4.2021, Rovaniemi 24.4.2021 25.4.2021 5 Koulutus HVK

SNL Kuntonyrkkeilyn 1. tason koulutus ( yht. 50h), 8.-9.5. Rovaniemi 8.5.2021 9.5.2021 2 Koulutus HVK

SUEK antidoping-koulutus 28.7.2021 28.7.2021 27 Koulutus SUEK

SNL Kamppailulajien seurawebinaari 1 ma 6.9 klo 18.00-19.30 6.9.2021 6.9.2021 15 Webinaari SNL

SNL Kuntonyrkkeilyn 1. tason verkkokoulutus (30h) Syksy 2021 27.9.2021 2.12.2021 2 Koulutus HVK

SNL Kamppailulajien seurawebinaari 2 ti 28.9  klo 18.00-19.30 28.9.2021 28.9.2021 9 Webinaari SNL

SNL Kuntonyrkkeilyn 1. tason koulutus ( yht. 50h), 9.-10.10. Mikkeli 9.10.2021 10.10.2021 8 Koulutus HVK

SNL Kuntonyrkkeilyn 1. tason koulutus ( yht. 50h), 9.-10.10. Turku 9.10.2021 10.10.2021 8 Koulutus HVK

SNL Seurawebinaari 3, ke 27.10  klo 18.00-19.30 27.10.2021 27.10.2021 6 Webinaari SNL

SNL Seuratuen 2022 hakusparraus jäsenseuroille 15.11.2021 30.11.2021 1 Webinaari SNL

SNL I-luokan tuomarikoulutus Helsingissä 20.-21.11.2021 20.11.2021 21.11.2021 5 Koulutus TuVK

SNL 1.tason valmentajakoulutus 26.-28.11.2021, Solvalla ja 11.-13.2.2022, Varala 26.11.2021 13.2.2022 3 Koulutus SNL

SNL VOK3 valmentajakoulutus etäjakso 1 19.3.2021 20.3.2021 2 Koulutus SNL ja Taekwondo

SNL VOK3 valmentajakoulutus lähijakso 2 3.9.2021 5.9.2021 2 Koulutus SNL ja Taekwondo

SNL VOK3 valmentajakoulutus lähijakso 3 8.10.2021 10.10.2021 2 Koulutus SNL ja Taekwondo

SNL VOK3 valmentajakoulutus lähijakso 4 12.11.2021 14.11.2021 2 Koulutus SNL ja Taekwondo

Koulutuksia: 20 Osallistujia: 104

Kamppailulajien yhteiset koulutukset Alkoi Päättyi Osallistujat Luokka Järjestäjä

Kamppailulajien ohjaajaseminaari 6.3.2022 6.3.2022 30 Koulutus Kamppailijat

Harrastajalähtöinen toiminta seurasi menestyksen avaimena 12.5.2021 12.5.2021 50 Koulutus Kamppailijat

Miten tavoitat uusia harrastajia somessa 26.5.2021 26.5.2021 50 Koulutus Kamppailijat

Tavoitteena uudet/palaavat harrastajat sekä ennustettavampi kassavirta 9.6.2021 9.6.2021 50 Koulutus Kamppailijat

Aikuisliikunnan työpaja 1 16.11.2021 16.11.2021 41 Koulutus Kamppailijat

Aikuisliikunnan työpaja 2 2.12.2021 2.12.2021 41 Koulutus Kamppailijat

Koulutuksia: 5 Osallistujia: 232
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Jäsenseurat 31.12.2021: 111 kpl (2020: 107 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 Pornaisten Nyrkkeilijät 
Borgå Boxing Kankaanpään Nyrkkeilijät Porvoon Nyrkkeilyseura 
Boxing Club Nokia Karkkilan Sisu Raahen Nyrkkeilijät 
Boxing Club Waasa Kauhajoen Kamppailu-Urheilijat Reisjärven Voima 
Boxing Jyväskylä Kehäkaverit  Respect Boxing Club 
Boxing Paja Karkkila Kemin Into Riihimäen Kehä-Ketut 
Combat Society of Helsinki Kempeleen Pyrintö Ringside Club 
CORE Athlete Team Keravan Nyrkkeilijät Ringside Gym 
Crest- Professional Fighting Center  Kiimingin Nyrkkeilykerho Rovaniemen Reipas 
East Side Wonders Kirkkonummen Nyrkkeilykerho Savate Club 
Espoon Kehähait Kokkolan Veikot Seinäjoen Kehä-Jussit 
Espoon Krav Maga Kotkan Voimailijat Someron Voima 
Espoon Luolakarhut Kouvolan Nyrkkeilijät Stadi Boxing 
Forssan Nyrkkeilijät Kuopion Riento SV Golden Club 
GB Gym Helsinki Kuortaneen Kunto Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 
GeeBee tuki Kymen Nyrkkeilijät Tampereen Voimailuseura 
Haapajärven Karateseura Lahden Kaleva Tapanilan Erä 
Heinolan Voimailijat Lahden Laaki Turun Jyry 
Helsingin Atleettiklubi Lapin Lukko Turun Teräs 
Helsingin Kotkat Lappilan Nousu Turun Urheiluliitto 
Helsingin Nyrkkeilyseura Lauritsalan Teräs Turun Weikot 
Helsingin Nyrkkeilytalli Lohjan Boxing Club Tuusulan Nyrkkeilyseura 
Helsingin Tarmo Lohjan Nyrkkeilykerho TVS TUKI 
Helsingin Työväen Nyrkkeilijät Loviisan Riento Valkeakosken Haka 
Helsingin Urheiluseura Mikkelin Nyrkkeilijät Vanaja Boxing 
Hipko Team  MMA Joensuu Varkauden Voimailuseura 
Hyvinkään Boxing- Team MMA Lappeenranta Veikkolan Nyrkkeilyseura 
Hämeenlinnan Kisa Mäntsälän Nyrkkeily Viipurin Nyrkkeilijät 
Iisalmen Urheilu-Vesat Nurmijärven Kamppailijat Vilppulan Nyrkkeilijät 
Inhan Taimi Nyrkkeilyakatemia Järvenpää Vuorentaustan Voima 
Janakkalan Nyrkkeilijät Oulun Kamppailuklubi Väkevä Boxing Team 
Joutseno Boxing Club Oulun Kehäkerho Ykspihlajan Reima Boxing 
Jyväskylän Nyrkkeilijät Oulun Nyrkkeilyseura Ylihärmän Junkkarit 
Jyväskylän Työväen Nyrkkeilijät Oulun Tarmo Ylä-Tikkurilan Kipinä 
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KOTIMAASSA JÄRJESTETYT KILPAILUT 2021: 21 kpl (2020 25 kpl) 

 
 

Päiväys Kilpailut Luokka Paikkakunta

27.2. Raahen Nyrkkeilijät S Raahe

8.5. Kink´s Cup, KiNK Kv Kiiminki

8.6. RSG S Helsinki

24.7. Kajaanin Kuohu S Kajaani

6.8. Borgå Boxing S Porvoo

21.8. JäKK S Järvenpää

4.9. Ylä-Tikkurilan Kipinä S Vantaa

11.-12.9 Ruska turnaus, RoRe / LaLu Kv Rovaniemi

18.9. Nääsnyrkkeilyt, TVS K Tampere

25.-26.9 Kultahanska turnaus, juniorit /YTK K Vantaa

2.10. Ykspihlajan Reima 100 v K Kokkola

3.10. Ruskiksen Skabat, VN/HTN/STB S Helsinki

9.10. Forssan Nyrkkeilijät K Forssa

16.10. Raahen Nyrkkeilijät S Raahe

30.-31.10 A- ja B-juniorit SM, MiNy K Mikkeli

6.-7.11 Kajaani Turnaus, KajKu Kv Kajaani

13.11. Rovaniemen Reipas/ Lapin Lukko S Rovaniemi

20.11. WBC & W3R Fight 4 S Vaasa

21.11. Ruskiksen Skabat, VN/HTN/STB S Helsinki

4.12. Someron Voima K Somero

10.-12.12 SM-nyrkkeilyt, SNL K Helsinki

S = Salikilpailut

K = Kansalliset kilpailut

Kv = Kansainväliset kilpailut

mailto:info@finbox.fi
http://www.nyrkkeilyliitto.com/

