
 

Liittojohtoisten kilpailu- ja leirimatkojen kustannukset 

 Laatinut: Versio: Hyväksyjä: Voimassa: Hyväksytty: Sivuja: 
Jussi Riikonen 2 ehd Hallitus xx.xx.xxxx alkaen xx.xx.xxxx 1(3) 

 

  SNL menetelmäohjepohja v5.dotx 

  8.9.2021 

 

Liittojohtoinen kilpailutoiminta kattaa yleisen sarjan ja A-juniorit. 
 
Valmennuskustannukset on jaettu neljään eri prioriteettikategoriaan, joista kohdan yksi kustannukset ovat 
sellaisia, jotka käytännössä aina käytetään VVK:n budjetista. Muiden prioriteettikategorioiden kustannuksista 
päättää lajipäällikkö seuraten budjetissa olevia varoja. Lajipäällikön tulee valmennusvaliokunnan kokouksissa pitää 
valiokuntaa tietoisena budjetista (paljon budjettia on käytetty ja mihin, sekä mihin loput varat on tarkoitus 
käyttää). 
 
Kilpailu- ja leirimatkoilla on 3 valmentajaluokkaa: 
 

• Vastuuvalmentaja 
• Apuvalmentaja 
• OTO-valmentajat 

 
Järjestettäessä koti- tai ulkomaan leiri tai turnausmatka, niille nimetään yksi vastuuvalmentaja. Pääsääntöisesti 
VVK:n nimeämä henkilö, mikäli hän on estynyt, valitaan sijainen. Vastuuvalmentaja toimii aina joukkueen 
johtajana, ellei VVK/lajipäällikkö toisin päätä. 
 
Vastuuvalmentajalle maksetaan työkorvaus 65 euroa/vrk päivärahaan oikeuttavilta vuorokausilta. Lisäksi heille 
maksetaan kulukorvaukset toimintaohjesäännöt mukaisesti. 
 
Mikäli matkalle valitaan apuvalmentaja liiton kustannuksella, hänelle maksetaan kulukorvaukset 
toimintaohjesäännön mukaisesti.  
 
Matkustuksessa suosittava julkista liikennettä 
 
Omien valmentajien mukaantulo 
 
Matkoille voidaan lajipäällikön päätöksellä valita myös OTO-valmentajia heidän omalla kustannuksellaan. Liitto 
hoitaa matkajärjestelyt (matkustus ja majoitus) ja laskuttaa valmentajan seuraa. OTO-valmentajat sitoutuvat 
toimimaan liiton nimeämän vastuuvalmentajan johdon alla. 
 
Arvokisat (MM, EM, EG, O, EU, maaottelut ja PM) ja kotimaan maajoukkueleirit 
 
Turnaukset 
1-3 nyrkkeilijää: 1 valmentaja 
4-6 nyrkkeilijää: 2 valmentajaa 
 
Valmentajien lukumäärä matkoilla 
 

• Arvokilpailut (MM-, EM-, EG- ja  EU-turnaukset) 
 
2 valmentajaa (vastuu- ja apuvalmentaja) 
 

• Valmistavat ulkomaan leirit ja turnaukset 
 
1 valmentaja (vastuuvalmentaja) 
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Liitto maksaa kutsuttujen/valittujen valmentajien matka- ja majoituskustannukset täysimääräisenä 
Toimihenkilövalmentajille maksetaan kulukorvaukset (km-korvaus ja päivärahat) 
 
Valmentajille kulukorvaukset: Matkustuksessa suosittava julkista liikennettä. Mahdolliset kilometrikorvaukset 
maksetaan (60 %). Tavoitteena tulevaisuudessa myös päivärahat. 
 
Poikkeustapauksissa (mikäli valmentajia haastavaa saada) lajipäällikön päätöksellä myös OTO-valmentajille on 
mahdollista maksaa myös päivärahat. 
 
[Esimerkkilaskelmaksi U-22 EM-kilpailujen 2021 valmentajakulut] 
 
 

1. Arvokilpailuihin valmistavat leirit ja turnaukset 
 
Pääsääntöisesti valmistaville leireille ja turnauksiin liitto maksaa yhden valmentajan. 
 
 

2.• PM-kilpailut ja maaottelut 
 
3 valmentajaa (vastuuvalmentaja ja 2 apuvalmentajaa) 
 
PM-kilpailuiden yhteydessä järjestettävään puheen-/toiminnanjohtajatapaamiseen osallistujan valitsee TyVK. 
Liiton kustannus joukkueenjohtaja (PM-kilpailuissa toiminnanjohtaja/puheenjohtaja) ja 2 valmentajaa. Tarpeen 
vaatiessa kysytään henkilökohtaisia valmentajia mukaan (omalla kustannuksella). 
 

• Maaottelut 
 
2 valmentajaa (vastuu- ja apuvalmentaja) 
 

• Kotimaan maajoukkueturnaukset (GeeBee, Tammer, mahdoolisesti Ruska) 
 
2 valmentajaa (vastuu- ja apuvalmentaja) 
 

• Kotimaan maajoukkueleirit 
 
2 valmentajaa (vastuu- ja apuvalmentaja) 
 
 

3. Muu maajoukkuetoiminta 
 
Liitto pyrkii maksamaan muun maajoukkuetoiminnan kustannuksia, jos budjetissa on siihen varaa. 
 
Omien valmentajien mukaantulo 
 
Lähtökohtaisesti OK, lajipäällikön päätöksellä. Liitto ei korvaa mitään. Osa joukkuetta (liitto hankkii lennot ja 
ilmoittautumiset), sitoutuu vastuuvalmentajan johdon alle. 
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VIITTAUKSET 
- 
TALLENTEET 
 
JAKELU 
Nyrkkeilyliiton verkkosivut www.nyrkkeilyliitto.com/nyrkkeilyinfo/nyrkkeilyn-saannot-ja-
ohjeet/ 
Teams/SNL toimihenkilöt/valmennus/valmennusjärjestelmä 
\\snl.datalatu.fi\snl\Liiton menetelmät ja ohjeet\ 
HUOMAUTUKSET 
Työryhmä Laine, Mäki, Forsström 22.6.2021. Hyväksytty valmennusvaliokunnassa 30.6.2021. 
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