
 
 

 
Olympiakomitea, 

Huippu-urheiluyksikkö 24.8.2020 
 
Vuokatti EYOF talvikisat 6.-13.2.2021 

Suomen joukkueen valintajärjestelmä ja –kriteerit  
 
1 Yleistä ja valintojen lähtökohdat  

  
Vuoden 2021 EYOF talvikisat järjestetään Vuokatissa ja Lahdessa 6.-13.2.2021. Kisoissa kilpaillaan 

yhdeksässä lajissa ja kisoihin odotetaan noin 1800 osallistujaa 48 Euroopan maasta.  
  
Euroopan nuorten olympiafestivaalit, kuten muutkin Olympiakomitean vastuulla olevat monilajiset 

arvokilpailut, ovat osa Huippu-urheiluyksikön lajien kehittämis- ja tukikokonaisuutta. Nuorten 
monilajisten arvokilpailujen tavoitteena on ensisijaisesti tukea huippu-urheilijaksi kasvua, antaa 

potentiaalisimmille nuorille urheilijoille monilajista arvokilpailukokemusta ja näin valmistaa urheilijoita 
kohti olympialaisia ja muita aikuisten arvokilpailuja.  
  

Huippu-urheiluyksikkö (HUY) valmistelee yhteistyössä lajiliittojen valmennusjohdon kanssa 
valintakriteerien (katso kohta 2) mukaiset valinnat.  
  

HUY valitsee valintakriteerien mukaisesti urheilijat sekä joukkueen muut jäsenet (yleisjohto, lajijohto, 
valmentajat, terveydenhuolto, muut asiantuntijat) kisabudjetin ja kisojen akkreditointikiintiöiden 

rajoissa ja huomioi mahdollisuuksien mukaan lajiliittojen toiveet EYOF talvikisoihin. Urheilijoiden 
valinnoissa huomioidaan kansainväliset lajikohtaiset Vuokatin EYOF talvikisojen valintakriteerit. Nämä 
kriteerit asettavat ne reunaehdot valintakriteereille, joita kansallisten olympiakomiteoiden on 

noudatettava.  
  
Valinnoissa noudatetaan ns. ”jatkuvan/joustavan valinnan” periaatetta, eli urheilijoita ja joukkueen 

muita jäseniä voidaan valita valintakriteerien täyttymisen kuluessa siihen saakka, kun on viimeinen 
mahdollinen päivä ilmoittaa urheilijoita Vuokatin EYOF talvikisojen järjestäjille. Valinta-ajankohdat 

suunnitellaan yhdessä lajin valmennusjohdon kanssa.  
  
2 Valintakriteerit  

  
1§ Vuoden 2021 EYOF talvikisoihin voivat osallistua urheilijat, jotka ovat syntyneet 2003-2006, lajista 

riippuen. Suomen joukkueeseen valittavalla urheilijalla on lisäksi oltava Suomen kansalaisuus. 
 
2§ EYOF talvikisoihin voidaan valita urheilijat/joukkueet, joilla HUY arvioi olevan kansainvälisten tai 

kotimaan näyttöjen sekä urheilijoiden/joukkueiden kehitysennusteen perusteella realistinen 
mahdollisuus sijoittua HUY:n harkinnan mukaan lajista ja sen osallistujamäärästä riippuen 8 tai 16 
parhaan joukkoon. Näyttöjen arvioinnissa otetaan huomioon HUY:n tekemän kehitysennusteen 

ohella tulokset lajin vuosien 2020-2021 ja 2019-2020 kansainvälisissä nuorten arvokilpailuissa, 
muissa kansainvälisissä kilpailuissa ja kotimaan kilpailuissa, sekä sijoitukset lajin virallisessa, ikään 

suhteutetussa maailman rankingissa. Näyttöjen arvioinnissa painotetaan uusimpia tuloksia. 
 
3§ Mikäli kohtien 1-2§ perusteella kriteerit täyttäviä urheilijoita on lajikohtaisesti enemmän kuin 

Suomesta voidaan urheilijoita lähettää, valitaan urheilijat HUY:n arvioinnin ja harkinnan mukaisessa 
paremmuusjärjestyksessä soveltaen yllä kuvattuja arviointikriteereitä.    


