
Arvoisa Suomen nyrkkeilyliiton johtokunta,

Me, nyrkkeilyn SM -kilpailuiden 2020 järjestävän organisaation edustajat esitämme, että ko. kilpailuiden Suomen 
nyrkkeilyliitolle maksettava kilpailumaksu (6500,00�) poistetaan järjestävältä organisaatiolta, maatamme ravistelevan 
koronapandemian vuoksi, alla olevin perusteluin.

SM -turnaus on budjetiltaan ja järjestelytoimiltaan kokoluokassaan samankaltainen kuin vuosittain järjestämämme 
nyrkkeilyn kansainvälinen Ruskaturnaus. Kokonaisbudjetti nyt järjestettäville kilpailuille on noin 10 000 - 12 000�, mikä 
koostuu SNL:lle maksettavasta kilpailumaksusta, tilavuokrista, majoituksista, ruokailuista, kuljetuksista, vuokrattavista 
rakenteista, toimihenkilöistä jne. Olimme varautuneet, kuten aiempinakin vuosina, jo hyvissä ajoin sponsoreiden kanssa 
tehtyjen esisopimusten myötä siihen, että kokonaiskustannukset katetaan niillä yhteistyösopimuksilla, jotka sponsoreiden 
kanssa solmitaan ja mahdollinen tuotto saavutetaan lippu- ja kahviomyynnillä.

Pahenevan koronapandemian vuoksi useat uskolliset yhteistyökumppanimme (yritykset) ovat joutuneet mm. 
lomauttamaan työntekijöitä ja ajamaan toimintaansa alas, jonka myötä ovat myös ymmärrettävästi vetäytyneet 
yhteistyösopimuksista SM -kilpailuiden osalta. Tällä hetkellä, kun kilpailuihin on vajaa 2 kuukautta aikaa, on rahallisten 
yhteistyösopimusten määrä täysin olematon. Mainittakoon, että normaalioloissa Ruskaturnauksen yhteistyöjärjestelyt, 
ovat  tässä vaiheessa aikataulua ol leet  aina hyväl lä mal l i l la.  Useiden syksyn aikana käyty jen 
yhteistyösopimusneuvotteluiden pohjalta voidaan todeta, että rahallisia sponsorisopimuksia on todella vaikeaa saada 
tällaisena aikana.

Järjestävä organisaatio ehti valmistella alun perin huhtikuussa 2020 järjestettäviin SM -kilpailuihin mainosmateriaalit ja 
tehdä ym. hankintoja, mutta kilpailuiden siirtymisen myötä työt ja tilaukset on jouduttu tekemään uudelleen. Huolimatta 
pahenevasta pandemiatilanteesta teemme samat valmistelut ja etukäteishankinnat tälläkin kertaa ja edelleen sillä 
riskillä, että kilpailut joudutaan vieläkin perumaan tai yleisön (lipun / kahvion, tuotteiden myynti) tuloa joudutaan 
mahdollisesti rajoittamaan. 

Esitämme Suomen nyrkkeilyliiton johtokunnalle, että liitolle maksettava kilpailumaksu poistetaan kokonaan, jolloin 
järjestävällä organisaatiolla on mahdollisuus päästä 2020 SM -kilpailuiden osalta taloudellisesti nollatulokseen ja pitää 
kuitenkin arvokkaat ja laadukkaat Suomen mestaruuskilpailut. 

Rovaniemellä 8.10.2020

Nyrkkeilyn SM -kilpailuiden järjestävä organisaatio: Rovaniemen reipas & Lapin lukko
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