
Suomen Nyrkkeilyliitto - Nuorisovaliokunta  
Puhelinkokous 20.12.2019 klo 17 - 19.10 
 
Läsnä: Petri Kananen, Maria Vehkaperä, Nina Petander, Matti Lantto, Jukka Rahikainen 
 

1. Kokouksen avaus. 
                       Petri Kananen avasi kokouksen 17:02. 
 

2. Toimitsijoiden valinta 
                       Puheenjohtajaksi valittiin Petri Kananen. Sihteeriksi valittiin  
                       Nina Petander ja pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Lantto ja Jukka Rahikainen. 
 

3. Järjestäytyminen  
- Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Petri Kananen ja 

varapuheenjohtajaksi Matti Lantto. 
- Valiokunnan sihteeriksi valittiin kevätkaudeksi Nina Petander ja 

syyskaudeksi Maria Vehkaperä. 
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Rahikainen ja Maria 

Vehkaperä, varalla Matti Lantto. 
 

4. Teams-sovelluksen käyttö 
- Tutustumisvideo Microsoftin viestintäalustaan: 

https://www.youtube.com/watch?v=yG8S99WGAeQ&feature=e
mb_title 

- SNL:n toiminnanjohtaja Marko Laine perustaa NV:lle oman 
ryhmän, johon jäsenet kutsutaan vieraiksi 

- Teams mahdollistaa keskustelun ja asiakirjojen tallentamisen 
ym. 

 
5. Kerrattiin Nuorisovaliokunnan tehtävät: 

1. Suunnitella toimenpiteitä nuorisonyrkkeilytoiminnan levittämiseksi 
maassamme 
2. Nuorison kilpailutoiminnan seuraaminen ja valvonta 
3. Nuorison koulutus- ja valmennustoiminnan seuraaminen ja valvonta 
4. Nuorisonyrkkeilymääräysten valvonta 
5. Valvoa, että jokaisella nuorisonyrkkeilijällä on voimassa oleva 
vakuutusturva. 

- keskustelua tehtävästä nro 5: lienee vanha jäänne 
aikaisempien vuosien säännöistä. NV ehdottaa 
myöhemmin tehtävän poistoa tai muuttamista 

 
6. Kokousaikataulu 

                       Puhelinkokoukset: 
- Su 12.1. klo 18 (varalla 5.1.): asialistalla sääntöasioiden 

ajantasaistaminen 

https://www.youtube.com/watch?v=yG8S99WGAeQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yG8S99WGAeQ&feature=emb_title


- esim. kilpailulupa ulkomailla vasta viiden ottelun jälkeen ja 
lääk.tark. ja punnitus saman päivän aikana kuin ottelu C-ja 
D-junioreilla otetaan käsiteltäviksi 

- Su 16.2. klo 19 (Ruskiksen skabat!) 
- Su 12.4. (1. pääsiäispäivä) klo 18 (paitsi jos kokous KiNK’s 

Cupin yhteydessä 25.4.) 
- Su 17.5. klo 18 
- La 21.3. iltakokous Nuorisonyrkkeilypäivät Kotka 

 
7. Muut asiat 

 
- C-junioreiden tekniikkanyrkkeilysäännöt 

Matti Lantto ehdotti kirjallisen esityksen tekemistä C-junioreiden 
tekniikkanyrkkeilysääntöjen osittaisesta, ottelurajat huomioivasta palauttamisesta. Ne 
C-juniorit, jotka ovat otelleet 15 kertaa tai sen alle, ottelisivat 
tekniikkanyrkkeilysäännöillä. Sääntömuutosta toivottiin mahdollisimman pian, jo 
alkuvuodelle 2020. Matti Lantto piti myös 8 - 10 -vuotiaiden E-junioreiden 
mukaantuloa kilpailutoimintaan suositeltavana. 
 
Myös Petri Kanasen mielestä C-junioreiden pitäisi pystyä ottelemaan 
tekniikkanyrkkeilysäännöillä, mutta myös normaalisäännöillä. Tekniikkasäännöillä 
otteleminen mahdollistaisi kaksi ottelua päivässä, jos palautumisaika on riittävä. 
Yleisen ilmapiirin soisi olevan tekniikkanyrkkeilysääntöjä kunnioittava, ettei tilanne 
Suomessa ole se, että kilpailu-uraansa aloittavien C-junioreiden on turvallisempi 
mennä ottelemaan Ruotsiin. 
 
Jokainen NV:n  jäsen tutustuu tekniikkasääntöihin ja nuorisonyrkkeilymääräyksiin. 
Esitys sääntömuutoksesta pyritään saamaan valmiiksi helmi-maaliskuussa. 

 
- Lisenssimäärät nousuun: Petri otti esille lisenssimäärät ja niiden seuraamisen 

tärkeyden. Lisenssimäärille olisi seuratasolla asetettava numeraaliset tavoitteet. 
Lisenssit määrittävät lopulta liiton saamia avustusvirtoja ja sitä kautta sen, miten 
tulevaisuuden huiput pääsevät esim. osallistumaan kansainvälisiin kilpailuihin. 

 
 

8.  Kokouksen päättäminen 
                        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10. 
 
 

 
 
 
 
 

 


