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Puheenjohtajan puheenvuoro      

 

Vuosi 2020 käynnistyi heti tammikuusta näyttävästi aikuisten SM-kilpailuilla, joissa Suomen mestaruudet 
ratkottiin 14 eri sarjasssa. Tapahtuman yhteydessä oteltiin myös 10-13-vuotiaiden lasten Crest Kids 
Tournament sekä 3 nuoren miehen Crest Junior Tournament. SM-ottelut näytettiin myös livenä Ruutu- ja 
IS-TV-palvelun kautta.  
 
Tämän jälkeen vuosi 2020 oli hyvin poikkeava. Urheilumaailma muun maailman ohella sulkeutui 

koronapandemian myötä maaliskuussa 2020. Vuodelta 2020 peruuntuivat arvokilpailut, kansainväliset 

turnaukset sekä suurin osa suunnitelluista salikilpailuista. Lajiharjoitukset olivat monissa seuroissa tauolla 

pitkin vuotta, eikä leiritoimintaa ollut mahdollista järjestää. Tämä näkyi myös liiton budjetissa, kun 

kilpailutoimintaan suunnitellut rahat jäivät sellaisenaan käyttämättä. 

Suomen Muaythai-liitto reagoi muutoksiin panostamalla koulutustoimintaan ja vastuullisuusasioihin. 

Kevään 2020 aikana SMTL Valmennustiimi järjesti 5 valmennuswebinaaria, joihin osallistui kymmeniä 

ohjaajia, valmentajia ja urheilijoita eri puolelta Suomea. Syksyllä etäyhteydellä järjestettiin 

tuomarikoulutus, johon osallistui yhteensä 44 henkilöä. Kaikki osallistuneet saivat pätevyyden toimia 

arvostelutuomarina liiton virallisissa kilpailuissa. Lisäksi loppuvuodesta 2020 lajiliitto teetti Junioriohjaajan 

valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK1) kouluttajan käsikirjan käyttöönsä, jonka pohjalta liitto pystyy itse 

järjestämään jatkossa lasten ja nuorten valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia (VOK1). 

Valmentaa kuin nainen -hanke käynnistyi 

poikkeusajoista huolimatta suunnitellusti 

vuonna 2020 ja Suomen Muaythai-liitto 

hyödynsi hyvin hankkeen toimintoja. 

Suomen Muaythai-liitto sai mm. 

ensimmäisen mentorin, kun hankkeet 

tukemana Eero Toiviainen suoritti 

mentorikoulutuksen. Lisäksi SMTL 

jäsenseurojen naisohjaajat, -valmentajat 

ja -urheilijat suorittivat hankkeen 

tukemana eritasoisia koulutuksia. 

Vuoden 2020 syyskokouksessa päätettiin, että allekirjoittaneesta tulee hallituksen puheenjohtaja Mikko 
Blomin tilalle Mikon jatkaessa varapuheenjohtajan roolissa. Samassa kokouksessa lajiliitolle päätettiin 
perustaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaliokunta ja sen vastuuhenkilöksi nimettiin Petra Martinez.  

Loppuvuodesta 2020 liitto panosti viestinnän kehittämiseen, nimeämällä liiton tiedotus- ja 
viestintävastaavaksi Ilona Puttosen sekä uudistamalla liiton verkkosivut selkeämpään muotoon. 

Lajiliittomme puolesta haluan kiittää kaikkia liiton jäsenseuroja tästä poikkeuksellisesta vuodesta! 
Toivotaan, että lähitulevaisuudessa pääsemme yhdessä kilpailemaan, leireilemään, harjoittelemaan ja 
kouluttautumaan ilman rajoituksia jatkaen samalla liiton toiminnan kehittämistä urheilun muilla tärkeillä 
osa-alueilla.  

Suomen Muaythai-liitto,  
Heli Salapuro, puheenjohtaja  
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Hallinto ja toimialat 

 

SMTL:n hallitus koostui puheenjohtajasta, neljästä hallituksen jäsenestä ja yhdestä varajäsenestä. 

Puheenjohtajana toimii alkukauden Mikko Blom, varapuheenjohtajana Hannu Vappula, varsinaisena 

jäsenenä Heli Salapuro, Simo Ukkonen ja Eero Toiviainen. Varajäsenenä toimii Jarno Laitinen. 

Syyskokouksessa 2020 puheenjohtajaksi valittiin Heli Salapuro, varapuheenjohtajaksi Mikko Blom, 

varsinaisena jäsenenä jatkaa Hannu Vappula ja Eero Toiviainen. Uudeksi jäseneksi valittiin Tea Läntinen. 

Varajäsenenä jatkaa Jarno Laitinen 

  

SMTL:n pääasialliset toiminnan painopisteet on kuvattu alla.  

  

 

 

 

  

Heli Salapuro

puheenjohtaja

Hannu Vappula

1. jäsen

Eero Toiviainen

2. jäsen

Tea Läntinen

3. jäsen

Jano Laitinen
Varajäsen

Mikko Blom

varapuheenjohtaja

Yhteiskuntavastuu, 
antidoping

Lasten ja nuorten 
liikunta

Koulutus ja 
osaaminen

Kilpa- ja huippu-
urheilu

Kunto- ja 
harrastusliikunta
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Talous ja talouteen vaikuttavia tekijöitä 

 

Suomen Muaythai-liiton tilinpäätöksen 2020 tulos oli +5000 €. 

Talousarviossa vuodelle 2020 oli koulutusten matka ja majoitus kuluihin varattu 3000€, tilavuokriin 4500€ 

(yhteensä 7 500€).  

Kilpailutoimintaan edustusjoukkueen matkakuluihin oli varattu 11000€, edustusjoukkueen majoituskuluihin 

11000€, arvokisojen osallistumismaksuihin 1800€, matka, majoitus, päiväraha ja ulkomaan 

päivärahakuluihin 7600€ (yhteensä 31 400€) 

Koronapandemian takia maaliskuusta 2020 eteenpäin peruutuivat arvokilpailut (EM ja MM) sekä kaikki 

kansainväliset turnaukset. Myös suunniteltua leiritoimintaa ja koulutustoimintaa, joihin oli varattu matka, 

majoitus ja tilavuokrakuluja ei voitu järjestää maaliskuusta eteenpäin. 

Keväällä 2020 tilanne oli vielä epäselvä sen osalta mitkä toiminnat peruuntuvat ja mitkä toteutuvat 

loppuvuoden aikana. Syksyllä 2020 kun varmistui loppuvuoden osalta kilpailuiden ym. peruuntuminen, 

Suomen Muaythai-liitto reagoi panostamalla koulutustoimintaan. Lajiliitto teetti Junioriohjaajan 

valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK1) kouluttajan käsikirjan käyttöönsä. 

Tästä huolimatta, koronapandemian aiheuttamat muutokset näkyivät liiton budjetissa tilinpäätöksen 2020 

+5000€ ylijäämänä 

Merkittävimmät tulot 

Jäsenmaksutuotot 12 150,00 

Yleisavustukset 10 000,00 

Lisenssituotot 9131,76 

Salikisamaksut 1878,24 

Passituotot 1190,00 

Koulutus 1107,77 

Osanottomaksut 1027,09 
SM-kilpailuiden osallistumismaksut                        818,29 

Yhteensä 37 303 € 

 

Merkittävimmät menot 

Hallintopalvelut 14 073,72 
Muut hallintokulut mm. 
koulutusmateriaali 4873,72 

Liikekulut mm. jäsenmaksut 4694,43 

Henkilöstökulut 3486,52 

Palkat ja palkkiot 3100,00 

Matkakulut 2475,08 
Urheilija- ja valmentajatuet                         1000,00 

Yhteensä 33 703 € 
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Tapahtumakalenteri 

 

Tammikuu 

10.1.-12.1. Aikuisten SM-kilpailut ja Crest Kids Tournament 

Helmikuu 

1.2. Salikisat, Helsinki Thaiboxing Club 

15.2. Salikisat, Porvoo Thaiboxing Club 

29.2. Salikisat, Chitalada Finland 

Huhtikuu 

18.4. SMTL Valmennustiimin valmentajawebinaari, aiheena mikä on vuosisuunnitelman tarkoitus 

25.4. SMTL Valmennustiimin valmentajawebinaari, aiheena kilpailukauden suunnitelma 

Toukokuu 

9.5. SMTL Valmennustiimin valmentajawebinaari, aiheena koko vuoden suunnitelma 

Kesäkuu 

6.6. SMTL Kevätkokous 

13.6. SMTL Valmennustiimin valmentajawebinaari, aiheena voima ja nopeus 

27.6. SMTL Valmennustiimin valmentajawebinaari, aiheena kestävyys ja liikkuuus/stabiliteetti 

Syykuu 

12.9. JMT Fight Night, Kempele 

19.9. Salikisat, Crest- PFC 

Lokakuu 

3.10. Salikisat, Karkkilan Sisu Thaiboxing Club 

17.10. Salikisat, Jyväskylä Muaythai 

25.10. Nuorten SM-kilpailut 

25.10. STML syyskokous 

31.10. Salikisat, Nummela Thaiboxing Club 

Marraskuu 

14.11. Salikisat, Chitalada Finland 

15.11. Pop Up kahvila Zoomissa, aiheena lasten ja nuorten harjoittelu ja kilpaileminen 

26.11. Naisvalmentajien ja ohjaajien Pop Up Iltateet Zoomissa. 

Lisäksi SMTL oli mukana toteuttamassa ja kamppailulajien yhteinen aikuisharrastajien ohjaaminen VOK 2 -

tason koulutusta ja kamppailulajien yhteinen aikuisharrastajien ohjaaminen VOK 1 tason koulutusta. 

Valmentaa kuin nainen-hankkeen hankelajina ja tukemana SMTL jäseniä osallistui aktiivisesti myös 

Urheilijasta valmentajaksi-koulutukseen, mentorikoulutukseen, Valmentaa kuin nainen hankkeen 

huippuvalmentajatapaamisiin ja lajiliittotyöpajoihin. 

Tapahtumakalenterin lisäksi SMTL:n jäsenseurat järjestivät leirejä, koulutuksia ja paljon muuta omaa 

toimintaa, jonne muilla oli mahdollisuus osallistua koronarajoitukset huomioiden. 

Koronapandemian takia vuonna 2020 peruuntui kevät ja syyskaudelta useita salikilpailuita, arvokilpailut, 

kansainväliset turnaukset ja koulutuksia mm. tuomarikoulutus. 
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Lapset ja nuoret 

 

Seura ja liittotasolla junioritoiminnan pääpaino on laadukkaan harrastetoiminnan järjestäminen ja 

tukeminen.  

Seurat eri puolella Suomea järjestävät harjoituksia lapsille ja nuorille (7-15v). Junnuthai toimintaa on 

esimerkiksi Helsingissä useammassa seurassa, Porvoossa, Kotkassa, Lappeenrannassa, Turussa, 

Jyväskylässä, Nummelassa, Tampereella, Kempeleellä ja Karkkilassa.  

Seuroja tuetaan järjestämään tapahtumia lapsille ja nuorille, niin harrastemäärien kasvattamiseksi kuin 

koululiikuntaa tukeakseen. Lisäksi seurat ympäri Suomen järjestävät tutustumistunteja lajiin kouluille ja 

kolmannen sektorin yhdistyksille. 

Vuonna 2020 lapsille ja nuorille järjestettiin aikuisten SM-kilpailuiden yhteydessä tammikuussa Crest Kids 

Tournamet, jossa käytiin yhteensä 13 vauhdikasta 10-13 vuotiaiden ottelua sekä kolmen nuoren miehen 

Crest Junior Tournament. Lokakuussa 2020 järjestettiin nuorten SM-kilpailut, joissa kilpailtiin 

suomenmestaruuksista 10-11 -vuotiaiden sarjassa, 12-13 -vuotiaiden sarjassa, 14-15 -vuotiaiden sarjassa ja 

16-17 -vuotiaiden sarjassa. (Tarkempi 

kuvaus nuorten SM-kilpailuista omassa 

kohdassaan). Lisäksi lasten ja nuorten 

otteluita oteltiin salikilpailuissa. 

Suomen Muaythai -liitto haluaa panostaa 

lasten ja nuorten laadukkaaseen 

valmennus- ja ohjaustoimintaan. 

Loppuvuodesta 2020 SMTL Valmennustiimi 

teki Suomen Muaythai-liitolle 

junioriohjaajan Valmentaja- ja 

ohjaajakoulutus (VOK 1) kouluttajan 

käsikirjan.  

Loppuvuodesta 2020 Suomen Muaythai-

liiton yhdessä SMTL Valmennustiimin kanssa oli tarkoitus järjestää käsikirjan pohjalta ensimmäinen lasten 

ja nuorten ohjaaminen 

thainyrkkeilyssä VOK 1 koulutus, 

mutta tämä siirtyi alkuvuoteen 2021. 
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Sport Is Your Gang - nuorisotyötä nyrkeillä 
 

SPORT IS YOUR GANG FINLAND  
 

Sport is your Gang -hanke on kansainvälisen thainyrkkeilyliiton IFMA:n kampanja, joka toimii useissa eri 

maissa ympäri maailmaa, kuten esimerkiksi Ruotsissa, Meksikossa, Tanskassa ja Etelä-Afrikassa. Suomessa 

Sport is your Gang -toiminta alkoi vuonna 2016. Hanketta pyörittävät Helsingin kaupungin Luotsi-toiminnan 

sosiaaliohjaaja Kalle Kallio, Helsinki Thaiboxing Clubin thainyrkkeilyn maailmanmestarit Petra ja Petri 

Martinez sekä nuoriso-ohjaaja, artisti ja rap-tuottaja Jens Grönholm Helsingin kaupungin Nuorten 

palveluista. 

 

Sport is your Gang -projekti on ennaltaehkäisevää̈ nuorisotyötä̈ ja hankkeeseen osallistuvia nuoria 

rohkaistaan aloittamaan urheiluharrastus. Säännöllisen harjoittelun ja ryhmässä tapahtuvan 

vuorovaikutuksen kautta innostamme nuoria positiivisuuteen sekä terveellisiin elämäntapoihin. Suomen 

SIYG-toiminnassa yhteistyötä tehdään thainyrkkeilytahojen lisäksi myös muun muassa peruskoulujen ja 

Helsingin kaupungin Nuorten palveluiden kanssa, yhdistämällä̈ uudella tavalla liikuntaa ja musiikkia 

koulunkäyntiin sekä iltapäivätoimintaan. 

 

 

Toimintaan osallistuneiden nuorisoryhmien vastuuaikuisten kommentteja 

JoPo-luokat: 

25/2-2019 (palaute ensimmäisen osallistumisen jälkeen) 

Räppipajan ja thai-nyrkkeilyn mahdollistamana moni nuori saa kosketuspinta-kokemuksen 

toimintaan, joka voi motivoida uudenlaiseen ajanviettoon nuorisoiän murroksessa. Se, että 

ensivisiitit tapahtuvat tutulla kouluryhmällä, ikäänkuin "pakollisena" toimintamuotona, luo pohjan 

sille, että jokaisen oletetaan saapuvan paikalle ja tutustuvan toimintaan, vaikka ei etukäteen 

toimintamallina ehkä kiinnostaisikaan -> näin ollen luomme tasapuolisen mahdollisuuden kaikille, ja 

joukosta voi kokeilun myötä löytyä yllättäen toiminnasta innostuneita yksilöitä, sellaisia joille ei 

toimintaan "vinkkaaminen ja rohkaiseminen" olisi toimintaan hakeutumisen kannalta riittänyt.  
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Asiantuntevat, rauhalliset ja kannustavat ohjaajat veivät tutustumista jouhekkaasti ja varmasti 

eteenpäin, nuorisoryhmän "henkisestä alkukankeudesta" huolimatta.  

Tämä loi turvallisen pohjan nuorille kiinnostua toiminnasta ja haluta sen pariin uudestaan. Ohjaajat 

ilmoittivat useaan otteeseen ja selkeästi, missä, miten ja milloin nuoret voivat tulla kokeilemaan ko. 

harrastetta uudelleen.  

Nuoret innostuivat heittäytymään toimintaan mukaan (Thainyrkkeilyn toimintavauhti ja 

osallistumisinto yllätti ja hämmästytti jopa nuorisojoukon ennestään tuntevat aikuiset). 

Ryhmästämme 1/3 kiinnostui tarjotuista toiminnoista uudeksi harrastukseksi asti, mikä on ilman 

harrastuksia vellovasta nuorisojoukosta varsin tuloksekas määrä.  

Virpi Reynders 

nuoriso-ohjaaja 

Käpylän peruskoulu, joustava perusopetus 

nuorisopalvelut, Pasilan yksikkö / kulttuuri ja vapaa-aika 

Helsingin kaupunki 

 

Vartiokylän yläaste: 

Vartiokylän yläaste oli kaksi vuotta mukana Sport is your gang-toiminnassa, vuosina 2017 ja 2018. 

Koululla oli syyslukukauden 2017 aikana ollut melko levotonta välituntisin, riitoja joidenkin 

oppilaiden kesken ja jopa muutamia tappeluita.  

Opettajien ja oppilashuoltoryhmän ehdotusten pohjalta 2017 aloittaneeseen ryhmään valikoitui 

kolmetoista 8. luokkalaista poikaa. Ryhmän markkinoinnin pojille hoiti se koulun työntekijä, joka 

tunsi hänet parhaiten. Ohjaajat Itä-Luotsista, thaiboxing-clubilta ja Helsinki Recordsilta tapasivat 

pojat koululla ja kertoivat tarkemmin toiminnasta. Lähes kaikki pojat lähtivät mukaan.  

Pojat innostuivat thaiboxingista ja räppäämisestä ja ryhmästä löytyi taitavia osaajia. Samassa 

ryhmässä toimiminen ja uskaltautuminen oman mukavuusalueen ulkopuolelle tekivät ryhmästä 

kiinteän. Riidat ja kahinat koulussa vähenivät. 

Osalla oppilaista koulumotivaatio oli ollut hukassa, mutta ryhmän toiminnan myötä lähes kaikilla 

poissaolot vähenivät. Koulu sai olla mukana vielä seuraavana vuonna 2018. Ryhmässä oli tuolloin 

kaksitoista 8. luokkalaista poikaa. Kaikki toiminnassa olleet pojat ovat saaneet päättötodistuksen. 

Tuula Aarnio, koulukuraattori Vartiokylän 

yläaste 
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Valmennustiimi 

 

Suomen Muaythai liitto perusti oman valmennusryhmän vuonna 2017 Petri Martinezin johdolla.  

Tiimiin kuuluvat valmentajat ovat suorittaneet VAT:n / VeAT:n tai toimivat muutoin ammattimaisesti ja 

omaavat pitkän kokemuksen valmennuksesta.  

Valmennustiimin tehtävänä on suunnitella maajoukkueen kilpailukalenteri, järjestää leirityksiä ja 

kansainvälisiä turnauksia, kehittää suomalaisen thainyrkkeilyn valmennusosaamista ja siten olla mukana 

kehittämässä lajia. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä mm. Venäjän, Ruotsin ja Baltian maiden valmentajien ja 

littojen kanssa. Lisäksi yhteistyö tuomareiden kanssa on tärkeää ja sitä hyödynnetään omassa toiminnassa. 

Tuomareilla on kuitenkin viimeisin tieto kansainväliseltä kentältä. 

Valmennustiimi on jatkanut vuonna 2018 aloitettua työtä huippu-urheilun strategian toteuttamisessa, jolla 

kansainvälinen huippu saavutetaan laajemmalla rintamalla. Strategian keskiössä on suunnitelmallinen 

harjoittelu ja kilpailu, jossa tavoitteita, harjoittelumääriä ja kilpailukokemusta kasvatetaan portaittain kohti 

kansainvälistä huippua. 

Koronapandemian vuoksi 

kansainvälinen yhteistyö 

vuonna 2020 ei 

tapahtumien muodossa 

ollut mahdollista. Sen 

sijaan kevään 2020 aikana 

Valmennustiimi järjesti 

useita 

etävalmennuswebinaareja, 

joissa aiheina oli mm. 

vuosisuunnitelma, voima- 

ja nopeusharjoittelu sekä 

kestävyys ja liikkuvuus/stabiliteetti. Webinaareihin osallistui kymmeniä SMTL jäsenseurojen ohjaajia ja 

valmentajia. 

Syksyllä 2020 Valmennustiimi teki Suomen Muaythai-liitolle junioriohjaajan Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 

(VOK 1) kouluttajan käsikirjan, jonka pohjalta oli tarkoitus järjestää ensimmäinen lasten ja nuorten 

ohjaaminen thainyrkkeilyssä VOK 1 koulutus loppuvuodesta, mutta tämä siirtyi alkuvuoteen 2021. 
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Valmennusryhmän jäsenet vuonna 2020: 

Valmennusryhmän jäsenet 

Petri Martinez 

Jarno Laitinen 

Marko Säkkinen 

Tommi Räsänen 

Mika Pietilä 

Hannu Vappula 

Petra Martinez 

Heli Salapuro  

 

Valmennusryhmän ovet ovat edelleen avoinna myös valmentajille, jotka allekirjoittavat toiminnallaan 

SMTL:n arvot ja sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä sekä thainyrkkeilyn parissa toimiessaan että 

sen ulkopuolella. Myös yhteistyötaidot ja tiimityöskentely on edellytys valmennusryhmään pääsylle. 
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Valmentaa kuin nainen – hanke 

 

Suomen Muaythai- liitto päätti lähteä mukaan Valmentaa kuin nainen -hankkeeseen loppuvuodesta 2019. 

Liiton hankevastaavina toimivat Petra Martinez ja Heli Salapuro. 

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. 

Kamppailulajien hankkeeseen yhdessä Suomen Valmentajien kanssa sitoutuneet lajiliitot ovat Suomen 
Judoliitto, Suomen Karateliitto, Suomen Muaythailiitto, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto, Suomen 
Nyrkkeilyliitto, Suomen Painiliitto, Suomen Painonnostoliitto, Suomen Taekwondoliitto ja Suomen Taido. 
Painonnosto tekee hallinnollista ja toiminnallista yhteistyötä kamppailulajien kanssa ja on siten mukana 
kamppailulajien hankkeessakin. Hankkeen edetessä voidaan ottaa mukaan myös muita kamppailulajeja. 
Lajiliittojen lisäksi hankkeen taustayhteisöjä ovat Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen 
Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea. 

Hankkeen päätavoite on lisätä hankelajien naisvalmentajien kokonaismäärää ja erityisesti 
huippuvalmentajien määrää sekä tukea ja luoda tukiverkostoa jo toiminnassa mukana oleville 
naisvalmentajille. 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. 

 

Valmentaa kuin nainen -hankkeen toiminta käynnistyi aktiivisesti vuoden 2020 aikana ja SMTL oli aktiivisesti 

mukana. Hankkeen toimet vuoden 2020 aikana olivat seuraavanlaisia: Hankepalavereita pidettiin vuoden 

aikana seitsemän kertaa, joihin osallistui SMTL hankevastaavat Petra Martinez ja Heli Salapuro. Lajiliittojen 

työpajoja järjestettiin kolme. Hankevuonna 2020 toteutettiin yksi mentorikoulutus, johon osallistui Suomen 

Muaythai-liiton jäsenistä Eero Toiviainen ja neljä mentorointiryhmää. Huippuvalmentajien tapaamisia 

järjestettiin kaksi kertaa etätapaamisena ja yhden kerran hybridimallilla. Näissä oli mukana myös 

hankevastaavat Petra Martinez ja Heli Salapuro 

Valmentaa kuin nainen -hanke tuki naisvalmentajien osallistumista valmentaja- ja ohjaajakoulutuksiin. 

Urheilijasta Valmentajaksi koulutuksen vuonna 2020 STML jäsenistä suoritti hankkeen tukemana Riikka 

Järvenpää ja Heli Salapuro. VOK 2. tason koulutuksen suoritti hankkeen tuella 2 SMTL:n naisvalmentajaa. 

Yksi hankkeen parhaista onnistumisista oli naisten 1. tason koulutus, johon osallistui 7 SMTL:n 

naisvalmentajaa.  

Hankkeen kannustamana perustettiin facebook -ryhmä SMTL -naisvalmentajat, jossa on tarkoitus jakaa 

tietoa, kokemuksia ja ajatuksia valmentajuudesta, koulutuksista, tapahtumista yms. Syksyllä 2020 

järjestettiin Zoomissa Naisvalmentajien ja ohjaajien Pop Up iltateet-tapahtuma, jossa hankevastaavien 

Petran ja Helin johdolla pohdittiin naisvalmentajuutta thainyrkkeilyssä. 
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Kehä- ja arvostelutuomarikoulutus 

 

Vuonna 2020 järjestettiin yksi tuomarikoulutus  

Tavoitteena oli järjestää kaksi kehä- ja arvostelutuomarikoulutusta vuoden 2020 aikana, mutta pandemian 

takia peruttujen kilpailuiden takia myös kevään tuomarikoulutus jouduttiin perumaan.  

Syksyllä 5.9.2020 järjestettiin tuomarikoulutus etäyhteydellä, johon osallistui yhteensä 44 henkilöä. Kaikki 

osallistuneet saivat pätevyyden toimia arvostelutuomarina liiton virallisissa kilpailuissa.  

Tuomareille tehtiin kertauskoulutuspaketti, joka käydään läpi aina ennen kilpailuja järjestettävässä 

tuomaripalaverissa. Kertauskoulutuspakettia hyödynnettiin Kempele Fight Nightissa 13.6.2020 sekä 

Jyväskylä Muaythain järjestämissä salikilpailuissa 17.10.2020. Kokemukset olivat erittäin hyviä ja 

kertauskoulutuksia kannattaa jatkaa aina kilpailuissa, kun se on mahdollista.  

Syksyn aikana oli tarkoitus järjestää kehä- ja arvostelutuomarikoulutus Lahti Thaiboxing Clubin 

salikilpailuiden yhteydessä, mutta pandemian takia kilpailut peruttiin ja näin ollen myös tuomarikoulutus 

jouduttiin perumaan. 
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Antidoping 

 

Suomen Muaythai liitto (SMTL) ja sen jäsenseurat ovat sitoutuneet kaikessa toiminnassaan noudattamaan 

Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:n kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita.  

Suomen Muaythai liiton internetsivujen antidopingosio osoitteessa: Kilpailutoiminta/Antidopingtoiminta 

toimi liiton tärkeänä tietolähteenä kaikkeen antidopingtyöhön. Sivustolta sai ladattua liiton virallisen 

Antidopingohjelman ja sieltä löytyivät ajantasaiset linkit SUEK:n sivuille mm. kielletyt aineet ja menetelmät 

urheilussa osioon.  

SMTL toi jäsenien tietouteen ajantasaista tietoa SUEK:n toiminnasta sekä uusista säädöksistä sähköpostitse. 

Lisäksi jäsenseuroja kannustettiin tilamaan SUEK:n uutiskirje lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 

info@antidoping.fi pysyäkseen ajan tasalla antidopingtyöstä laaja-alaisesti Suomessa ja maailmalla. Kaikilta 

SM-kilpailuihin osallistuneilta seuroilta velvoitettiin vähintään yhden seuran jäsenen suorittamaan 

Puhtaasti paras verkkokoulutus antidoping asioihin liittyen. 

SMTL:n antidoping yhteys-/vastuuhenkilönä toimi alkuvuoden Heli Salapuro. STML Syyskokouksesta lähtien 

SMTL:n antidoping yhteys-/vastuuhenkilönä toimi Tea Läntinen 

Dopingtestaukset vuonna 2020 

Kuka tahansa Suomen Muaythai liiton jäsenseuran urheilija voitiin pistokokein testata liiton alaisissa 

kilpailuissa, harjoituksissa tai kotonaan. Suomessa kansallisesta dopingvalvonnasta ja -testauksesta vastaa 

SUEK. Arvokilpailujen dopingtestauksista vastaa kansainvälinen kattojärjestö IFMA (International 

Federation of Muaythai Amateur). Vuonna 2020 dopingtestejä tehtiin Muaythai liiton jäsenseuran 

urhelijoille seuraavanlaisesti: Kilpailutestejä 5 ja kilpailun ulkopuolisia testejä 1. Kaikki testitulokset olivat 

negatiivisia. 
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusvaliokunta 

 

Syyskokouksessa 2020 perustettiin Suomen Muaythai -liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaliokunta ja sen 
vastuuhenkilöksi nimettiin Petra Martinez. 

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSVALIOKUNTA 2020-2021 

TEHTÄVÄT ja TAVOITTEET: 
-tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
-nostoja monimuotoisuudesta lajin parissa 
-tuoda eriarvoistavia rakenteita näkyväksi ja etsiä keinoja niiden purkamiseen 
-tukea, ohjeistaa ja kannustaa seuroja, valmentajia ja harrastajia kohti yhdenvertaista urheilukulttuuria 
-tuoda monipuolisesti erilaisia näkökulmia keskusteluun 
-kuunnella ja toimia häiriötilanteissa niiden ratkaisemiseksi 

Vuonna 2020 SMTL aloitti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman teon, joka jatkuu vuonna 2021. 

VASTUUHENKILÖ: 
Petra Martinez, petra.martinez@jalotus.fi 
 

Petra Martinez on koulutukseltaan taiteen maisteri. Hän on 
toiminut useat vuodet moniulotteisesti yhteisötaiteen, 
ympäristökasvatuksen, nuorisotyön, tapahtumatuotantojen sekä 
thainyrkkeilyn parissa. 

Thainyrkkeilyssä hänellä on kokemusta jo 20:n vuoden ajalta, niin 
harrastajana kuin kilpailijanakin sekä nyttemmin valmentajana. 
Kilpaurallaan hän on saavuttanut maailmanmestaruuden sekä 
kaksi suomenmestaruutta. Viime vuosina Petra on lajin parissa 
keskittynyt erityisesti marginaaliryhmien ohjaamiseen sekä 
matalan kynnyksen toimintaan. Näistä esimerkkinä vuonna 2016 
käynnistetty Suomen Sport is your Gang -hanke yhdessä Petri 
Martinezin kanssa. Vuoden 2020 alusta lähtien hän on toiminut 
Heli Salapuron kanssa Suomen valmentajat ry:n Valmentaa kuin 
nainen -hankkeen hankevastaavana.   kuva: Samuli Lindström 

 

  

mailto:petra.martinez@jalotus.fi
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Vuoden 2020 urheilija 

 

Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen vuoden takia Suomen Muaythai-liitto ei valinnut vuoden 
urheilijaa. Sen sijaan Suomen Urheilugaalassa urheiluyhteisö nimesi vuoden thainyrkkeilijäksi Pok Biilin 
(Surachai Sosom)! Suomenthaimaalainen ammattiottelija on ansioitunut kotimaassa voittaen vuosien 
varrella useita Suomen Mestaruuksia ja kansainvälisesti kirkkaimpia mitaleita pronssista kultaan. Pok 
nimettiin nyt toistamiseen Suomen vuoden thainyrkkeilijäksi. Aikaisempi titteli on vuodelta 2014.  

Urheilutoimittajien Liiton “Lajien parhaat urheilijat” on valittu jo vuodesta 1946 lähtien. Vuonna 2020 
lajinsa paras nimettiin 70 eri lajissa.  
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SM-kilpailut ja kansalliset salikisat 2020 

Aikuisten SM-kilpailut  
  
Thainyrkkeilyn aikuisten SM-kilpailut 2020 käytiin Vantaalla 10 – 12.1.2020.   
Crest – Professional Fighting Centerin isännöimät SM-kilpailut käytiin hienoissa puitteissa Tikkurilan 
Urheilutalolla. Tapahtumassa oli myös mukana Ilta-Sanomat, jotka mainostivat kisoja aukeamman verran. 
Kisat näytettiin myös livenä Ruutu- ja IS-TV-palvelun kautta. Suomen mestaruuksista taisteltiin 14 eri 
sarjassa.  
 
Jaossa oli myös haluttu Härmän malja kiertopalkinto seuralle, joka voittaa eniten Suomen mestaruuksia. 
Tänä vuonna Härmän maljan voitti Helsinki Thaiboxing Club.  
Kilpailuissa palkittiin myös paras nais- ja miesottelija.   
Parhaan naistottelijan palkinto meni Helsinki Thaiboxing Clubin Satu Mykkäselle ja parhaan miesottelijan 
palkinnon lunasti Combat Academy of Finlandin Surachai Sosom.  
 
Alla Suomen mestarit 2020 
  
Naiset -48kg Satu Mykkänen, Helsinki Thaiboxing Club  
Naiset -51kg Lotta Loikkanen, Karkkilan Sisu Thaiboxing Club  
Naiset -54kg Jennifer Esparagoza, Helsinki Thaiboxing Club  
Naiset -57kg Ommi Mingsupphakun, Turku Muay Thai  
Naiset -63,5kg Gia Winberg, Porvoo Thaiboxing Club  
Naiset -67kg Riikka Järvenpää, Combat Academy of Finland  
Naiset +71kg Anna Rantanen, Lahti Thaiboxing Club  
  
Miehet -54kg Ebrahim Rezaie, Muay Tribe  
Miehet -60kg Lasse Järvinen, Helsinki Thaiboxing Club  
Miehet -63,5kg Valto Vainio-Puhju, Turku Thaiboxing Club  
Miehet -71kg Surachai Sosom, Combat Academy of Finland  
Miehet -75kg Niko Korventaus, Combat Academy of Finland  
Miehet -81kg Toni Ojanen, Lahti Thaiboxing Club  
Miehet -86kg Mikko Tirronen, Lappeenrannan Kickboxing Club  
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Junioreiden SM-kilpailut 
 

Thainyrkkeilyn nuorten suomenmestaruuskilpailut järjestettiin sunnuntaina 25.10. Sport is Your Gang -
hengessä Tiivistämöllä Helsingin Suvilahdessa. Kisat järjestettiin yhteistyössä Helsinki Thaiboxing Clubin, 
Helsingin kaupungin ja Suomen Muaythai -liiton kanssa. Kilpailuita tukemassa oli Twins Finland. 
Koronarajoitukset huomioiden tapahtuma käytiin ilman yleisöä, mutta otteluita pääsi seuraamaan 
striimattuna Helsinki- kanavan kautta. Tapahtumassa kilpailtiin suomenmestaruuksista 10-11 -vuotiaiden 
sarjassa, 12-13 -vuotiaiden sarjassa, 14-15 -vuotiaiden sarjassa ja 16-17 -vuotiaiden sarjassa. Alla mestarit 
sarjoittain: 

Miehet 16-17 vuotta 
-71kg 
Kultaa: Roi Martinez, HTBC 
Hopeaa: Jesse Ignatovich MMA Kuopio 
Pronssi: Janek Tammara, HTBC 
-67kg 
Kultaa: Haudeng Bibani, ETBC 
Hopeaa: Burhan Aweis, Crest 
Pronssia: Stepan Kuznetsov, MMA Team 300 
 
Tytöt 14-15 vuotta 
-54kg 
Kultaa: Eveliina Ilkka, MMA Team 300 
Hopeaa: Kerttu Tiainen, HTBC 
-57kg kuva: Riku Immonen 
Kultaa: Eveliina Ilkka, MMA Team 300 ja Eerika Ranta, KSTBC 
Hopeaa: Jessica Saarni, KSTBC ja Kerttu Tiainen, HTBC 
-63.5kg 
Kultaa: Emma Kiviharju, TMT 
Hopeaa: Emilia Itkonen, ETBC 
 
Pojat 14-15 vuotta 
-75kg 
Kultaa: Mehrad Karami, TMT 
Hopeaa: Janek Tammara, HTBC 
-86kg 
Kultaa: Ramin Amirkhani, TMT 
Hopeaa: Tomas Dorotka, OuTBC 
 
Tytöt 12-13 vuotta 
56kg 
Kultaa: Eveliina Lehtinen, TMT 
Hopeaa: Jasmin Peltoniemi, KSTBC 
Pronssia: Wilma Virtanen, KSTBC 
 
Pojat 12-13 vuotta 
-48kg 
Kultaa: Nico Auvinen, TTBC 
Hopeaa: Matias Luotonen, Crest- PFC 
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-50kg 
Kultaa: Ali Al-Azawi, HTBC 
Hopeaa: Aapo Akkanen, KSTBC 
-52kg 
Kultaa: Mohammed Al-Azawi, HTBC 
Hopeaa: Niilo Nikander, KSTBC 
-58kg 
Kultaa: Venne Tiihonen, PoTBC 
Hopeaa: Benja Peisa, KSTBC 
 
Tytöt 10-11 vuotta 
-34kg 
Kultaa: Lila Paaso, JMT Jaowsamut Muaythai 
Hopeaa: Minka Kaipomäki, NKU 
-38kg 
Kultaa: Erica Rämö, KSTBC 
Hopeaa: Minka Kaipomäki, NKU 
 
Pojat 10-11 vuotta 
-44kg 
Kultaa: Johnny Nurminen, PoTBC 
Hopeaa: Luka Kaipomäki, NKU 

Lisäksi kilpailuissa jaettiin paras ottelija -palkinto MMA Team 300:n Eveliina Ilkalle, paras tsemppari -
palkinto MMA Kuopion Jesse Ignatovichille. Paras Wai Khru- palkinnon ja paras tulokas -palkinnon voitti 
JMT Jaowsamut Muaythain Lila Paaso ja paras tekniikka -palkinnon Porvoo Thaiboxing Clubin Johnny 
Nurminen. Kilpailuiden paras seura oli Turku Muaythai. 

 

Kansalliset salikisat 
 

SMTL kansalliset kilpailut ovat liiton oma brändi liiton jäsenseurojen ottelijoita varten. 

Suomen Muaythai liitto organisoi kansalliset kilpailut kerran tai useammin kuukaudessa. Vuosi 2020 oli 

tässä tapauksessa hyvin poikkeuksellinen vallitsevan koronapandemian takia. Kaikki suunnitellut 

salikilpailut peruuntuivat maaliskuusta syyskuuhun sekä marraskuun lopusta vuoden loppuun. Salikilpailuja 

järjestettiin vuonna 2020 seuraavanlaisesti: 

 

1.2. Salikisat, Helsinki Thaiboxing Club 

15.2. Salikisat, Porvoo Thaiboxing Club 

29.2. Salikisat, Chitalada Finland 

 

19.9. Salikisat, Crest- PFC 

3.10. Salikisat, Karkkilan Sisu Thaiboxing Club 

17.10. Salikisat, Jyväskylä Muaythai 

31.10. Salikisat, Nummela Thaiboxing Club 

14.11. Salikisat, Chitalada Finland 
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Kansainväliset arvokilpailut ja turnaukset 

 

Koronapandemian takia vuonna 2020 kansainväliset arvokilpailut ja turnaukset peruttiin. 
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Toimintakertomuksen allekirjoitukset 

 

 

Etäkokouksessa 23.5.2021  

 

 

 

 

 

Heli Salapuro    Mikko Blom 

puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 


