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ESITYS NYRKKEILYLIITON JOHTOKUNNALLE 
 
Esityksiä johtokunnalle voivat tehdä johtokunnan jäsenet, jäsenseurat, valiokunnat ja toimihenkilöt. 
Johtokunnan alustavat kokouspäivämäärät löytyvät liiton verkkosivuilta kohdasta ”yhteystiedot – johtokunta”. 
Esitykset tulee olla lähetetty viikkoa ennen kokousta. Esitys liitteineen tulee lähettää sähköpostitse 
osoitteeseen info@finbox.fi. 
 
Asia: 
 
Esittele esityksenne tausta: mitä hyötyä esityksestä olisi lajillemme, mitä haasteita nykyisessä 
toimintatavassamme on. Arvioi esityksestänne mahdollisesti aiheutuvat tulot ja/tai menot. Esitättekö 
muutosta esim. kilpailusääntöihin, liiton toimintaohjesääntöön tai muuten vakiintuneeseen toimintatapaan. 
 

Kilpailuvaliokunta on tehnyt Suomen Nyrkkeilyliiton hallitukselle muistion liittyen kilpailujen 

hinnoitteluun. Nyrkkeilyliiton hallitus on käsitellyt viime kokouksessaan kilpailujen hinnoittelua 

kohdassa 5.9. ja päättänyt siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Kilpailuvaliokunnan kanta 

Miika Forsströmin esitykseen on seuraava, joka on suoralainaus kilpaluvaliokunnan 18.4.2021 

tekemästä muistiosta.                                                                                                                     

”1.Aiempaan hinnastoon poiketen SM-kisojen kilpailumaksun alentaminen on hyvä asia ja multa osin 

aiempi hinnasto säilyy ennallaan. SM-kilpailujen lupamaksun alentamisella ei saa olla vaikutusta 

muiden kilpailujen lupamaksuihin. Hinnanalennus ei saa vaikeuttaa muiden kisojen järjestämisistä 

kohtuuttomilla lupamaksuilla.                                                                                                                         

2.Muun tahon kanssa järjestettävät kilpailut veloitetaan normaalihinnoin 100,00 euroa ja 31.5. jälkeen 

haetut kilpailuluvat 200,00 euroa. Seurat saavat itsenäisesti päättää, että miten hinnoittelevat 

tapahtuman yhteistyössä toisen tahon kanssa.                                                                                                         

3.GeeBee-turnauksen ja Tammer Turnauksen kilpailuluvat maksetaan kansainväliseen liittoon, joten 

niihin emme voi vaikuttaa. Muut kansainväliset turnaukset 250,00 euroa ja 31.5 jälkeen haetut 

kilpailuluvat 500,00 euroa.                                                                                                           

4.Salikilpailujen hinta on 20,00 euroa, koska ne on tarkoitettu pääasiassa junioreille ja aloitteleville 

nyrkkeilijöille. Salikilpailuihin ei tule myydä lippuja.                                                                             

5.Kaikkien muiden runkokalenteriin merkittyjen kilpailulupien hinnat säilyvät hinnallaan.                    

6.Kilpailujen järjestämiseen halukkaita seuroja on vähän ja jos nostamme kilpailulupien hintoja, niin on 

vaarana, että kilpailut vähenevät.” 
 
Päätösesitys: 
 
Kirjaa päätösesityksenne mahdollisimman yksiselitteisesti. Epäselvästi kirjattu päätösesitys voidaan palauttaa 
tekijälle muokattavaksi.  
 

Kilpailuvaliokunta esittää, että valiokunnan esitys otetaan huomioon ja hyväksytään kokouksessa, jossa 
käsitellään kilpailujen hinnoittelua. 

 
Esityksen tekijä:  
 

Esityksen tekijä 
(seura, valiokunta tai henkilö): 

Kilpailuvaliokunnan puolesta sihteeri Minna Kiili 

Yhteyshenkilö: Minna Kiili 

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


SUOMEN NYRKKEILYLIITTO 
FINNISH BOXING FEDERATION 
AFFILIATED TO THE AIBA 1946 – PERUSTETTU 1923 FOUNDED 
       

      2(2) 
 

 

Valimotie 10, FI-00380 Helsinki  
p. +358 40 138 7878 

email info@finbox.fi   Esitys+liittojohtokunnalle (8).dotx 
www.nyrkkeilyliitto.com   ver 30.6.2020 

Sähköpostiosoite: minna.rintamaki@dnainternet.net 

Puhelinnumero: 040 593 1037 

Päiväys: 16.6.2021 

 
Asiakirjat: 
 
Liitää tarvittaessa liiteasiakirja(t) esityksenne tueksi. 
 

Liitteen 1 nimi. 

Liitteen 2 nimi. 

Liitteen 3 nimi. 
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