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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. 
 

Ammattinyrkkeilyn yhteistapahtumien hinnoittelu on jostain syystä moninkertaista verrattuna muihin 
kilpailulupamaksuihin, vaikka yhteistapahtumista ei aiheudu Nyrkkeilyliitolle enempää töitä kuin muistakaan 
kilpailuista. Yhdenvertaisuus on kirjattu Nyrkkeilyliiton arvoihin ja sen mukaisesti myös hinnottelun tulisi 
käsitykseni mukaan olla yhdenvertaista. Asia oli esillä jo viime kokouksessa ja silloin argumenteiksi 
moninkertaiselle hinnoittelulle esitettiin mm. se että joku taho saattaa hyötyä kilpailuistamme ja että jotkut 
yhteistapahtumien olosuhteet eivät täyttäneet kilpalukriteerejämme. Mielestäni on hienoa jos Nyrkkeilyliitto 
ei ole taho josta kukaan ei hyödy yhtään mitään. Kilpailumme myös yhteistapahtumissa järjestää aina 
Nyrkkeilyliiton jäsenseura. Muihin kilpailuihn verrattuna moninkertaisella kilpailulupamaksulla 
heikennämme jäsenseurojemme mahdollisuutta hyötyä yhteistapahtumasta. Järjestäjäseura ja kilpaialujen 
ylituomarit ovat myös aina vastuussa siitä että kilpailut ovat sääntöjemme mukaisia. Näin ollen vastuuta 
niistä ei voi sysätä jollekin yhteistaholle, eikä se myöskään näin voi olla perustelu sille miksi Nyrkkeilyliiton 
pitäisi siksi saada kilpailuluvasta enemmän rahaa kuin muista kilpailuista. Yhteistapahtumat ovat 
merkittävästi vähentyneet sen jälkeen kun niiden hintaa on nostettu. Esimerkiksi 2020 taisi olla vain yksi 
yhteistapahtuma ja montaa enempää ei tainut olla myöskään 2021. Nyrkkeilyliitto ei siis korkealla 
hinnoittelulla ole tehnyt rahaa, mutta sen sijaan jäsenseurojemme mahdollisuudet hyötyä yhteistapahtumista 
ovat heikentyneet ja olympiatyylin saama näkyvyys yhteistapahtumista on heikentynyt. 

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

Poistetaan ammattilaisnyrkkeilyn yhteisten ottelutapahtumien kohta hinnastosta ja jatkossa niiden 
hinnoittelu on vastaavaa kuin muidenkin kilpailujen.  

 
Esityksen tekijä:  
 

Esityksen tekijä 
(seura, valiokunta tai henkilö): 

Miika Forsström, hallituksen jäsen 

Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön nimi. 

Sähköpostiosoite: fboxing@gmail.com 

Puhelinnumero: 0407584413 

Päiväys: 13.4.2020 
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Asiakirjat: 
 
Liitää tarvittaessa liiteasiakirja(t) esityksenne tueksi. 
 

Liitteen 1 nimi. 

Liitteen 2 nimi. 

Liitteen 3 nimi. 

 

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

