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Lajipäällikkö, Pekka Mäen esitys Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnalle: 

 

Esitän, että Suomen Nyrkkeilyliiton ulkomailla tapahtuva maajoukkuetoiminta ja ulkomaille 
matkustaminen keskeytetään toistaiseksi, Covid-19 virukseen liittyvien terveysriskien ja 
matkustusrajoitusten vuoksi. Keskeytys ei koske Suomen nyrkkeilyliiton Olympia-ryhmää, joille 
kansainväliset turnaukset ja leirit ovat juuri nyt tärkeitä, lähestyvien Olympiakarsintojen takia. 

Perustelut: 

• SNL:n Valmennusvaliokunta kokoontui perjantaina, 9.10.2020 klo.14.00, jossa käsiteltiin 
Nuorten; U17-, U19- ja U22- EM- kilpailuihin matkustamista. Valmennusvaliokunta oli 
yksimielinen kannattaessaan lajipäällikkö Pekka Mäen esitystä; olla lähettämättä nuoria EM- 
kilpailuihin siihen liittyvien riskien takia. 2020 joulukuun, U22- EM kilpailuihin osallistumista 
päätettiin tarkistaa seuraavassa valiokunnan kokouksessa. 

Riskit: 

o Kasvava terveydellinen riski sairastua Covid-19 virukseen, kansainvälisten tartuntalukujen 
noustessa euroopassa ja maailmalla. 

o Vastuullisen toiminnan edellytykset eivät täyty. Alaikäisistä vastuun ottaminen vaikeina 
aikoina. 

o Mahdolliset taloudelliset tappiot kasvavien kulujen vuoksi; lentojen uudelleenjärjestelyt, 
lisääntyvät testivaatimukset, sairasvuorokaudet ja karanteenit. 

o Imago-tappio, jossa yksikin joukkueen jäsen sairastuu ja tartuttaa virusta edelleen, 
nousee toimintamme negatiivisessa valossa parrasvaloihin. 

Toivon, että Johtokunta tekee päätöksen esitykseni mukaisesti. 

Helsingissä 11.10.2020 

 

Pekka Mäki 
Pekka Mäki 
lajipäällikkö │ Sports Director 

mailto:info@finbox.fi
http://www.nyrkkeilyliitto.com/

	Lajipäällikkö, Pekka Mäen esitys Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunnalle:
	Esitän, että Suomen Nyrkkeilyliiton ulkomailla tapahtuva maajoukkuetoiminta ja ulkomaille matkustaminen keskeytetään toistaiseksi, Covid-19 virukseen liittyvien terveysriskien ja matkustusrajoitusten vuoksi. Keskeytys ei koske Suomen nyrkkeilyliiton O...
	Perustelut:
	 SNL:n Valmennusvaliokunta kokoontui perjantaina, 9.10.2020 klo.14.00, jossa käsiteltiin Nuorten; U17-, U19- ja U22- EM- kilpailuihin matkustamista. Valmennusvaliokunta oli yksimielinen kannattaessaan lajipäällikkö Pekka Mäen esitystä; olla lähettämä...
	Riskit:
	o Kasvava terveydellinen riski sairastua Covid-19 virukseen, kansainvälisten tartuntalukujen noustessa euroopassa ja maailmalla.
	o Vastuullisen toiminnan edellytykset eivät täyty. Alaikäisistä vastuun ottaminen vaikeina aikoina.
	o Mahdolliset taloudelliset tappiot kasvavien kulujen vuoksi; lentojen uudelleenjärjestelyt, lisääntyvät testivaatimukset, sairasvuorokaudet ja karanteenit.
	o Imago-tappio, jossa yksikin joukkueen jäsen sairastuu ja tartuttaa virusta edelleen, nousee toimintamme negatiivisessa valossa parrasvaloihin.
	Toivon, että Johtokunta tekee päätöksen esitykseni mukaisesti.
	Helsingissä 11.10.2020
	Pekka Mäki

