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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. 
 

Vuosi 2020 on COVID-19 pandemian vuoksi poikkeuksellinen myös maajoukkuetoiminnnan osalta. 
Suomen Nyrkkeilyliitto on kirjannut tukiurheilijasopimuksissaan, että urheilijat voivat käyttää taloudellista 
tukeaan vain seuraavasti: ” valmentautumisleireistä ja kansainvälisistä kilpailuista aiheutuviin kustannuksiin 
valmennusjohdonkanssa sovitusti.” Tuen käyttö on voinut olla haasteellista usealla urheilijalle 
kansainvälisen toiminnan pysähdyttyä keväällä 2020. SNL:n tehtäviin kuuluu maajoukkueurheilijoiden 
tukeminen ja tämä tulisi varmistaa kaikissa olosuhteissa. Yleisen taloustilanteen vuoksi myös urheilijoiden 
sponsorisopimuksien ylläpitäminen ja niiden hankinta on vaikeutunut ja monen taloustilanne on normaalia 
tiukempi. Urheilusta aiheutuvat peruskulut pysyvät kuitenkin. Edellä mainituin perustein esitän, että 
kuluvana vuonna tukiurheilijat saavat poikkeusellisesti käyttää SNLn: tukea myös muihin urheilusta 
aiheutuviin kuluihin. Sallitut kulut eritelty päätösesityksessä.    

 
Päätösesitys: 
 
Kirjaa päätösesityksenne mahdollisimman yksiselitteisesti. Epäselvästi kirjattu päätösesitys voidaan palauttaa 
tekijälle muokattavaksi.  
 

Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunta myöntää tukiurheilijoille mahdollisuuden käyttää SNL:n tukea vuoden 
2020 aikana poikkeuksellisesti myös kotimaan kilpailuihin ja leireihin, varustehankintoihin sekä  
lajiharjoittelua tukeviin kuluihin kuten ravintovalmennus, psyykkinen valmennus, fysiikkavalmennus ja 
liikuntapaikkamaksut. Kulut hyväksyy lajipäällikkö.  

 
Esityksen tekijä:  
 

Esityksen tekijä 
(seura, valiokunta tai henkilö): 

Anna Laukkanen 

Yhteyshenkilö: Anna Laukkanen 

Sähköpostiosoite: annalaukkanen@gmail.com 

Puhelinnumero: 0407355810 

Päiväys: 24.9.2020 

 
Asiakirjat: 
 
Liitää tarvittaessa liiteasiakirja(t) esityksenne tueksi. 
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