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Muaythai – Thainyrkkeily – Thaiboxing

Lajin virallinen nimi on Muaythai, suomenkielessä puhutaan 

arkisemmin thainyrkkeilystä tai käytetään englanninkielistä 

kielikäännöstä thaiboxing.

Thainyrkkeily on kamppailulaji, jonka tekniikkavalikoimaan 

kuuluvat erilaiset lyönnit, kyynärpäälyönnit, potkut, polvipotkut, 

kiinniotto- ja puolustustekniikat sekä pystypaini eli thaipaini.

Thainyrkkeily on taitoa, tekniikkaa ja taktiikkaa vaativa 

kampailulaji, jossa tarvitaan fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksia. 

Harjoittelu on erittäin monipuolista ja se kehittää tekniikan ja 

taidon lisäksi kehon hallintaa, lihaskuntoa, kestävyyttä ja voimaa.

Thainyrkkeilyn kilpailujärjestelmä käsittää kansalliset kilpailut ja 

kansainväliset kilpailut, mukaan lukien arvokisat. Harraste- ja 

kilpailutoimintaa järjestetään kaikille ikäryhmille (lapset, nuoret, 

aikuiset ja ikäihmiset).
Kuvassa Suomen lipunkantajat MM-kisoissa Bangkokissa



Tekemisemme ydin

 Tarjoamme kaikille tasavertaisen mahdollisuuden liikkua ja 
harrastaa liikuntaa, sekä kilpailla huipulle asti

 Luomme hyvinvointia ja terveyttä thainyrkkeilyn kautta

 Tuemme lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä

 Järjestämme mahdollisuuksia liikuntaan ja tähtäämme 
huippu-urheiluun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita 
noudattaen

Arvot

Reilupeli

Kunnioitus

Perinteet/traditio

Tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuus

Turvallisuus ja 

terveellisyys

Tuloksellisuus ja 

laatu



Suomen Muaythai –liiton toiminnan osa-

alueet

•Valmentajien, 
ohjaajien, 
tuomareiden ja 
harrastajien 
osaamisen 
kehittäminen

Kansallisten kilpailujen 
järjestäminen ja 
aktiivinen 
osallistuminen 
kansainvälisiin 
kilpailuihin. 

Junioritoiminnan 
kehittäminen ja 
kasvattaminen  
jäsenseuroissa 

Harrastus- ja 
kuntoliikuntaa eri 
ryhmille 

• Lapset

•Nuoret

•Aikuiset

•Erityisryhmät

Kunto- ja 
harrastus 
liikunta

Lasten ja 
nuorten 
liikunta

Koulutus 
ja 

osaaminen

Kilpa- ja 
huippu-
urheilu



Liiton hallitus 2021

Heli Salapuro

Puheenjohtaja

Eero Toiviainen

Jäsen

Hannu 
Vappula

Jäsen

Tea Läntinen

Jäsen

Jarno 
Laitinen

Varajäsen

Mikko Blom

Varapuheenjohtaja



Taustaa toimintasuunnitelmalle 2022

Liikkuva lapsuus

Liikkujan polku

Urheilijan polku

Tavoitteemme on 
saavuttaa 
liikunnallinen 
elämäntapa, joka 
kantaa 
läpi elämän.

0 v 100 v



Ammattimaisuus

Yhdessä kehittyminen

Kaikki mukaan

Lapset & Nuoret

Yhdessä tekeminenOsaaminen

Toiminnan erityiset painopisteet vuonna 2022

Lasten & nuorten liikunnan ja urheilun kehittäminen
Thainyrkkeilijän polun luominen ja nuorten maajoukkue

Vastuullisuus - Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Vastuullisuus - Kestävä kehitys



Lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun 

kehittäminen yhdessä seurojen kanssa

 Järjestämme säännöllisesti lajiliiton omia Valmentaja- ja 

ohjaajakoulutuksen lasten ja nuorten ohjaaminen thainyrkkeilyssä.

 Olemme lajiliittona mukana muiden lajien koulutuksissa ja ohjaamme 

valmentajia osallistumaan koulutuksiin aktiivisesti.

 Leirisysteeminen luominen. Tavoitteena on lasten ja nuorten 

aktiivisempi osallistaminen liiton leireillä.

 Tavoite on luoda lasten ja nuorten urheilijapolku vuoden 2022 aikana 

hyödyntäen muiden lajien urheilijapolkuja



Lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun 

kehittäminen
Nuorten maajoukkuetoiminnan kehittäminen 

Tällä hetkellä nuorten maajoukkuetoimintaa ei ole johdettu riittävän hyvin ja 
organisoidusti. Seuroissa on mukana paljon lapsia ja nuoria, joille tulee kohdentaa 
enemmän omaa toimintaa alueellisesti ja kansallisesti, jotta voimme olla mukana 
ja menestyä kansainvälisellä tasolla tulevaisuudessa.

 Toimenpiteet

 Tulemme perustamaan nuorille thainyrkkeilyakatemian, jolla vastataan em. 
haasteisiin. Akatemian toimintastrategia, toimintatapa ja tavoitteet tullaan 
määrittelemään keväällä ja toiminta käynnistetään vuoden 2022 aikana.

 Tavoitteet

 Käynnistää toiminta 2022 ja vakiinnuttaa toiminta vuoden 2023 aikana.

 Osallistua nuorten arvokisoihin nuorten maajoukkueella.



Vastuullisuus
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Valmentaa kuin nainen hanke 2020-2022

 Suomen Muaythai –liitto päätti syksyllä 2019 lähteä mukaan hankkeeseen edistääkseen tasa-

arvoa suomalaisessa thainyrkkeilyssä.

 Hankkeen päätavoite on lisätä naisvalmentajien kokonaismäärää ja erityisesti 

huippuvalmentajien määrää sekä tukea ja luoda tukiverkostoa jo toiminnassa mukana 

oleville naisvalmentajille.  

 Liiton tavoitteena on jatkaa hankkeen aikana aloitettuja toimenpiteitä:

 Naisohjaajien ja –valmentajien kouluttaminen. Järjestämällä aktiivisesti liiton omia koulutuksia sekä 

kannustamalla osallistumaan muiden lajien järjestämiin koulutuksiin

 Verkostoituminen ja rinnakkaistuki. Järjestämällä naisvalmentajille suunnattuja omia tapahtumia.

 Rekrytointi. Henkilökohtaisesti kysely mukaan koulutuksiin, valmennustehtäviin ja liiton muihin 

tehtäviin. 

Ihmisoikeudet Urheilussa –kampanja

 Suomen Muaythai-liitto on mukana loppuvuodesta 2021 käynnistyvässä Ihmisoikeusliiton 

Ihmisoikeudet Urheilussa –kampanjassa



Vastuullisuus
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuus ohjelma

 Vuoden 2022 aikana 

päivitetään jäsenille 

tehdyn kyselyn 

perusteella liiton tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuus 

ohjelma

 Tavoitteena on miettiä 

keinot jalkauttaa 

päivitetty tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuus ohjelma 

seuratoimintaan



Vastuullisuus
Kestävä kehitys 

Ympäristöohjelma

 Vuonna 2022 käynnistetään liiton ympäristöohjelma

 Tavoitteet ovat

1. Selvittää mistä liiton hiilijalanjälki koostuu

2. Tehdä suunnitelma liiton hiilijalanjäljen

pienentämiseksi

3. Ympäristötietoisuuden lisääminen

4. Kehittää yhdessä jäsenien kanssa

ympäristöystävällisempiä ratkaisuja seuratoimintaan



Vastuullisuus
Kestävä kehitys 

Ympäristöohjelma

 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Kartoittaa eri keinoin hiilijalanjäljen
aiheuttajat

2. Miettiä konkreettisia keinoja
hiilijalanjäljen pienentämiseksi tehdyn
selvityksen perusteella

3. Aiheesta viestittäminen liiton kanavissa
ja jakamalla tietoa järjestettävistä
koulutuksista ja webinaareista

4. Pop Up-tapahtumien järjestäminen
ympäristöteemalla



Valmentajien, ohjaajien ja tuomareiden 
kouluttautumisen tukeminen ja järjestäminen

Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset, VOK

 Liiton tavoitteena on saada uusia VOK I – III tason suorittaneita ohjaajia ja 
valmentajia 

 Liitto järjestää itsenäisesti tai yhteistyössä muiden lajiliittojen kanssa 
edellä mainittuja koulutuksia. 

Valmentajan ammattitutkinto, VAT

 Ohjata III –tason suorittaneita valmentajia hakeutumaan Valmentajan 
ammattitutkinnon pariin

Valmentajien kansainvälinen yhteistyö

 Valmentajien kansainvälisen yhteistyön kehittäminen osallistumalla 
tapahtumiin ja seminaareihin suomessa ja ulkomailla, niin kilpailuiden 
yhteydessä kuin erikseen järjestettävien tapahtumien muodossa.

Tuomarikoulutukset

 Liitto järjestää tuomarikoulutuksia vuoden aikana salikilpailuiden 
yhteydessä tai erillisinä koulutuksina.

Mentorointiryhmät

 Liitto järjestää säännöllisesti mentorointiryhmiä ohjaajille ja 
valmentajille.



Mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisesti



Kansainvälinen yhteistyö

Olemme mukana kansainvälisessä yhteistyössä olemalla jäseniä ja osallistumalla 

aktiivisesti toimintaan sekä kansainvälisessä kattojärjestö IFMA:ssa että Euroopan 

kattojärjestö EMF:ssä


