
 

     



Mikkelin Nyrkkeilijät ry 80v. juhlatilaisuus 25.11.2017 Urpolan kartano                                      

Maljapuhe:  

Mikkelin Nyrkkeilijät ry.  perustettiin  5.1.1937 Mikkelin Suojeluskuntatalolla. Alkuvuosina 

kilpailutoiminta keskittyi lähinnä jäsentenvälisiin kilpailuihin ja harjoitukset pidettiin alkuun 

suojeluskuntatalolla ja myöhemmin ns. Kuurojen koululla. 

1940 luvulla sotien jälkeen nyrkkeilytoiminta alkoi entistä vilkkaampana, Rytkösen veljekset Topi 

ja Juho muuttivat siirtolaisina Viipurista 

Mikkeliin ja heidän mukaan tulonsa 

antoi uutta virtaa kilpanyrkkeilyyn. 

Toivo Rytkönen  s. 1.9.1918 Viipurissa, 

aloitti nyrkkeilyn 14 -vuotiaana ja ura 

kesti 27 vuotta. Ottelujen määrässä n. 

550 kpl, Topilla lienee vieläkin 

epävirallinen Suomen ennätys.          

Topi edusti Suomea maaotteluissa ja 

osallistui myös Olympiakarsintoihin.  

Hän oli ennen Lontoon Olympialaisia 

Sten Suvion harjoitusvastustajana ja 

varsinaisen sparraaja hän oli ammattilaisnyrkkeilijä Elis Askille. He olivatkin hyviä ystäviä ja Ask 

vieraili usein Mikkelissä. 

1950 luvulla harjoituksia pidettiin Mikkelin keskuskoulun yläsalissa.  Urpolan koulun valmistuttua 

vuonna 1954 harjoitukset siirrettiin koulun alasaliin. Seuran ensimmäinen nuorten Suomen 

mestari oli Tomi Tiihonen vuonna 1955 sarjassa 81kg. Tauno Laitisen ura oli myös pitkä, alkaen 

40-luvun lopulta jatkuen aina 60-luvulle ja sen jälkeen Taneli toimi pitkään valmentajana. 

Maankuulu radiopersoona Raimo ”Höyry” Häyrinen nappasi ensimmäisen piirin mestaruutensa 

nuorten sarjassa v.1959. 

1960 luvulla  Pentti Himanen aloitti kilpailijana ja jatkoi nyrkkeilyuran jälkeen aktiivisena 

matkanjärjestäjänä sekä toimi pitkään johtokunnassa ennen menehtymistään.                                                                                                           

Mainittavia nimiä kilpanyrkkeilykehissä olivat myös Pertti Parkkinen ja Matti  Juhola. 



1970 luvulla Paavo Ollikainen aloitti 

seuran valmentajana, ja 

vuosikymmenen lopulla Mikkelin 

Nyrkkeilijät oli seurana noussut jo 

Suomen parhaimpien seurojen 

joukkoon niin nuorten kuin 

juniorienkin sarjoissa. 

1980 luvulla tapahtuu suuri nuorten 

esiin tuleminen edustustasolle: Timo 

Liukkonen, Esa Ikonen, Ilkka Ikonen, 

Markku Neuvonen, Tero 

Laurikainen, Henry Forss, Harri 

Hosio, Jani Nousiainen ja Tomi 

Nousiainen.  Vuonna 1982 tapahtui 

harjoitussalin muutto Urpolan 

koululta Mikkelin Jäähallille, jossa 

meille osoitettiin harjoituskehä 

nyrkkeilysalissa omaan käyttöön. 

Paikka oli katsomon alapuolelta, 

paikka oli varsinkin talvisin kylmä.  

Vuonna 1988 Seuran 

valmennusvastuun otti hoitaakseen 

Matti Mäkinen (nyk. Ruokoski)  ja 

samana vuonna perustettiin 

Mikkelin oma Ringside Club Pentti Himasen aloitteesta. Paavo Ollikainen otti Clubin vetovastuun 

ja hoiti pestiä reilut 20v, jonka jälkeen toiminta lakkasi, käynnistyen taas uudestaan tänä vuonna. 

 Mikkelin Kampparit ry:n puheenjohtaja Eero Tikanoja                          Akaan Isku ry:n puheenjohtaja Raimo Sinkkonen 

 



1990 luvulla voittivat Harri Hosio ja Jani Nousiainen ainoina suomalaisina Baltian mestaruudet .              

Vuonna 1991 tulosta alkoi näkyä myös yleisessä sarjassa, Hosio sekä Nousiainen voittivat miesten 

mestaruudet Pohjoismaiden mestaruuskisoissa.  Harri Hosio voitti myös Suomen mestaruuden.  

Vuonna 1992 tuli täyspotti miesten SM-kilpailuissa, olimme kilpailujen paras seura, Suomen 

mestareina Harri Hosio, Timo  Liukkonen, Max Hult, Jani Nousiainen ja hopeaa voitti Tomi 

Nousiainen. Saman vuonna naisten kuntonyrkkeily otettiin harjoitusohjelmaan, avainhenkilönä 

toiminnan käynnistämisessä ja harjoitusten ohjaamisessa toimi Jukka Aho. Vuonna 1998 

perustettiin Mikkelissä Suomen ensimmäisenä kamppailulajiseurojen yhteinen etujärjestö 

Kamppailuinstituutti  Mikkeli ry, perustajina Mikkelin Judo ry, Karateseura Kachi-Kan ry, 

Mikkelin Nyrkkeilijät ry sekä Mikkelin Taekwondo ry. Neljän seuraa tekivät hyvää yhteistyötä 

saaden aikaan kamppailulajeille yhteisen harjoituspaikan WISA-Areenan.  Hankkeessa 

merkittävinä puuhamiehinä toimivat Veikko Orpana Kachi-Kan ry:stä ja MiNystä Harri Penttilä, 

oimien edustajanamme alkuun KIM ry:n sihteerinä, sittemmin varapuheenjohtaja ja lopulta 

yhdistyksen puheenjohtajana. Toisena merkittävänä seurayhteistyökumppaninamme on ollut 

monien vuosien ajan Mikkelin Kampparit ry. Yhteistyönä julkaisemme Kampparit- MiNy Uutiset 

jäsenlehteä, jota on tehty peräkkäisinä syksyinä jo 19 kertaa. Lehden antama mainosarvo sekä 

taloudellinen tuotto ovat olleet seuralle erittäin merkittäviä. 

2000 luvulla seuran menestys on jatkunut hyvänä, olemme Suomen ensimmäisenä  

nyrkkeilyseurana saaneet Sinetti-seura arvon, vuosikymmenen mestareista mainittakoon Mikko 

Niskanen, Esa Veteli,  Jani Kero, Toni Tissari, Olavi Hagert, Joni Polishsuk ja Riku Hokkanen. Mari 

Hyvönen voitti naisten Suomen mestaruudet  vuosina 2005, 2007 ja 2008. Nikolai Kodin voitti  

Suomen mestaruuden vuonna  2008 sekä  valittiin 2010 vuoden nyrkkeilijäksi, hänen voittaessaan 

Tammer Turnauksen ja kukistaessaan turnauksessa nuorten hallitsevan maailmanmestarin . 

Raskaassa sarjassa Toni Tissari voitti Suomen mestaruudet neljästi vuosina 2009, 2010, 2012 ja 

2013. Vastuuvalmentajana aloitti v. 2012 Jarkko Pitkänen.  Jarkko Pitkänen toimii nykyään 

Nyrkkeilyliiton päävalmentajana ja edusti maatamme  Rio Janeiron Olympialaisissa vuonna 2016, 

ollen toisena avustajana pronssia voittaneelle Mira Potkoselle. Merkittävää oli se että tämä 

nyrkkeilyssä saavutettu mitali oli ainoa Suomen mitali näissä kisoissa.  Nyrkkeilyliiton 

päävalmentajana on seurastamme toiminut aikoinaan myös Henry Forss.  Vuonna 2017 Joni 

Polishsuk voitti Suomen mestaruuden raskaassa sarjassa 91 kg.  Kirsikkana menestyskakun päällä, 

seuran edustaja Vilma Viitanen voitti kuluneena vuonna seuralle kaikkien aikojen ensimmäisen 

EM-mitalin , Vilma sijoittui hopealle sarjassa B57 kg.  



 

Kuluneen kesän lopulla WISA-Areenalla vietetyt 19 vuotta jäivät historiaan. Kamppailuinstituutti 

muutti Pursialasta Mikkelin keskustaan Etelä-Savon ammattikoululta osittain vapautuneisiin 

tiloihin. Uusi Harjoituspaikkamme on nimeltään Kamppailuareena Mikkeli ja se sisältää 

kuntosalin, kahdeksan tatamialuetta sekä Takomo nyrkkeilysalin.  Kamppailuinstituutille osoitetut 

tilat kunnostettiin omana talkootyönä yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa ja näin saimme 

kaikille seuroille edullisesti käytännölliset harjoitustilat omaan hallintaan ja käyttöön. 

Nykyään puheenjohtajana toimii Harri Juutilainen ja seuralla on viisitoista kouluttautunutta 

valmentajaa nyrkkeilyn ja kuntonyrkkeilyn ohjaajina. Seuralla on 27 ohjattua harjoitusta viikossa ja 

jäsenistöä on yli 200. Mikkelin Nyrkkeilijät on ainut seura Suomessa, jolla on omasta takaa kolme 

kansainvälistä AIBA 2.Star nyrkkeilytuomaria. MiNy on järjestänyt perinteisesti Loppiaisen aikaan 

Topi Rytkösen muistokisoja vaihtuvin vuosin kansallisina tai kansainvälisinä kilpailuina. Olemme 

järjestäneet kertaalleen myös Suomi-Ruotsi maaottelun vuonna 2007.                                                       

MiNyn toiminta on jatkunut 

keskeytyksettä jo 80 vuotta, toiminta on 

kasvanut merkittävästi alkuvuosista. 

Naisten vahvan panoksen ansiosta, 

varsinkin kuntonyrkkeilyn myötä, koko 

lajin julkisuuskuva on pehmentynyt, kun 

mukaan on tullut virkistys- ja terveys-

liikunnallisia ominaisuuksia.                         

                                                                                                             

 

MiNyn kuntonyrkkeilyn valmentajia                                                                                           Paavo Ollikainen 25.11.-17                                                                       


