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COVID-19 pandemian vaikutukset 

suomalaiseen nyrkkeilyyn
• Kansainvälinen kilpailu- ja leiritoiminta on 

seisahtunut ja Olympiaryhmämme harjoittelu 
on toteutettu kotimaassa.

• Kansallinen kilpailutoiminta on alkanut ja sen 
myötä kotimaisen kärjen tärkein kilpaturnaus 
tulee olemaan SM-kilpailut Rovaniemellä 
27.11.2020.

• SNL tukiurheilijoiden leiri Pajulahdessa 14-
18.9.2020.

• Olympiaryhmä on ilmoitettu mukaan Kölnin 
Boxing World Cup-turnaukseen 14-
18.10.2020, joka odottaa kuitenkin 
varmistumista järjestäjän puolelta.
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COVID-19 pandemian vaikutukset suomalaiseen 
nyrkkeilyyn
• Suomen Olympiakomitean HUY:n lajivastaavalta on kysytty virallista 

kantaa olympiaryhmän kansainvälisiin leireihin ja kilpailuihin.
• Onko yleinen matkustusrajoite päällä
• Kannattaako ottaa riskiä

• Sairastuminen
• Karanteeni
• Taloudelliset tappiot

• IOC Boxing Task Force info 31.8.2020 (webinaarissa Mäki ja Teuronen)
• Euroopan karsintoja tullaan jatkamaan siitä, mihin maaliskuussa 2020 jäätiin.
• Euroopan karsintaturnaus saatetaan pitää helmikuussa 2021
• Jo paikan saaneiden ei ole pakko jatkaa turnauksessa vaikka turnauksesta saa 

ranking- pisteitä Olympiaturnauksen arvontaan.
• Maat esittivät kysymyksiä Lontoon turnauksen taloudellisista tappioista ja 

mahdollisista takaisinmaksuista mutta selvää vastausta siihen ei tullut.



Suomen Nyrkkeilyliitto osallistuu Suomalaisen huippu-urheilun yhteisen 
strategian kehityskeskusteluun (Laine, Mäki).

• ”Olympiakomitea haluaa osallistaa liittoja yhteiseen strategiaan ja 
niihin päävalintoihin, sekä toimenpidekokonaisuuksiin, joiden avulla 
yhdessä viemme suomalaista huippu-urheilua ja menestyvää 
valmentautumista eteenpäin tulevalla strategiakaudella 2021-2024.” 

• Strategian versio 2.0 luonnosta työstetään seuraavan kerran yhdessä 
valmennuspäälliköiden aamiaisinfossa 8.9. klo 9-11. 

Suomalaisen Huippu-urheilun strategia 2021-2024



Aikataulu:

• Haku Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmiin
• OKM:n valtionapupäätös HUY:lle edellyttää, että lajiliitto hakee virallisesti Huippu-

urheiluyksikön tehostamistukea. Haku tapahtuu ilmoittautumalla kehitys- ja tukiprosessiin 
sähköisesti 4.9.2020   mennessä. 

• 19.8.-15.10 Tiedon keruu
• Urheilijoiden ja valmentajien tietojen kerääminen Pulssiin sekä lajin taloussuunnitelman 

täyttäminen Pulssin lajikansioon
• Huippu-urheilusuunnitelma 2021-2024 ja valmistautumissuunnitelman päivitys Tokion 

olympialaisiin/paralympialaisiin
• 21.8. klo 14-15 / 25.8. klo 9-10 / 28.8. 9-10 Zoom-sparritapaamiset valmennuspäälliköille 

liittyen tiedon keruun työkaluihin
• Huippu-urheiluyksikön tehostamistukipäätökset julkaistaan 30.11.2020.

Kesälajien kehitys- ja tukiprosessi sekä haku Olympiakomitean Huippu-
urheiluyksikön (HUY) tehostamistukiohjelmiin 2021 on käynnissä



TEHOSTAMISTUEN LISÄTUKIPÄÄTÖS 2020  

Eveliina Taimi (2002) ja Vilma Viitanen (2001) ovat valittu Huippu-
urheiluyksikön kesä olympia- ja paralympialajien nuorten urheilijoiden 
tukiohjelmaan. Nyt myönnetty tehostamisen lisätuki 2000 € / urheilija 
käytetään ko. urheilijoiden valmennusprosessin tehostamiseen ja sen 
kohdentamisesta tehdään erillinen suunnitelma.



VARUSMIESPALVELUS PUOLUSTUSVOIMIEN 
URHEILUKOULUSSA SANTAHAMINASSA 
HELSINGISSÄ JA KAINUUN PRIKAATISSA 

KAJAANISSA

• Huhtikuun 2021 saapumiserään hakevat talvilajien urheilijat, joiden kansallinen 
kilpailutoiminta ajoittuu syksystä kevääseen (mm. jääkiekko, koripallo, lentopallo, 
salibandy, alppihiihto, kamppailulajit pl. judo ja paini sekä hiihtolajit). Heidän on 
jätettävä hakemuksensa 31.8.2020 mennessä. Valintakokeet järjestetään Kaartin 
jääkärirykmentissä Helsingissä 28. - 30.9.2020.

• Nyrkkeilystä Urheilukouluun hakeneita yhteensä 7 henkilöä.


