
Aihe: SNL-Nuorisovaliokunnan esitys 
 
Hei Marko ja Kyösti, 
 
tässä Nuorisovaliokunnan esitys muutoksista: 
a) Tekniikkanyrkkeilysääntöihin 
b) Nuorisonyrkkeilymääräyksiin 
 
 
Olen valitettavasti estynyt työvuoron vuoksi osallistumasta ensiviikon johtokunnan kokoukseen. 
 
Toivoisin vuorokeskustelua aiheesta kanssanne sen verran, että voisin luottavaisin mielin jättää sen 
käsittelyyn. Käytännöt kun ovat minulle vielä uusia. 
 
Äänestystilanteessa kantani on luonnollisesti esityksen puolella ja voin tarvittaessa tulla puhelimella sen 
hetken ajaksi mukaan, että saan kantani sanotuksi. 
 
SNL-Nuorisovaliokunta esittää seuraavia muutoksia 
Tekniikkanyrkkeilysääntöihin: 
1.Esitämme E-junioreiden ottamista mukaan kilpailutoimintaan siten, että E-junioreille luodaan säännöt 
taitokilpailuille ( varjonyrkkeily-hyppynarulla hyppely-pistareiden lyöminen). 
Tekniikkanyrkkeilyitä voisi olla tuomitsemassa sekä tuomarit että valmentajat, matalan kynnyksen 
toimintana. 
Toisen vuoden E-junioreille kirjattaisiin sääntöjen mukainen mahdollisuus osallistua myös D-junioreiden 
tekniikkanyrkkeilyihin. 
 
-TAVOITE EDELLISEEN 
1.1.Saada toimintamme sopeutettua mm.vilperi boxing toiminnan aikaansaamaan yhä nuorempien mukaan 
tulemiseen.  
1.2. Harrastaja sekä -kilpailijamäärien kasvattaminen. 
2.Esitämme kansallista sääntöä samaan malliin kuin Ruotsissa, että tekniikkanyrkkeilyotteluita voi ottaa 
kaksi kpl./pvä. tähän esitämme kirjattavaksi min. 2.5h tauon otteluiden välille. 
 
TAVOITE EDELLISEEN: 
2.1.Saada kilpailijoille otteluita kilpailuissa ja ylipäänsä lähtemään kilpailupaikalle. (nyt jos on 3kpl/sarja yksi 
jää aina ilman matsia automaattisesti) 
2.2.Säästää myöskin valmennusresursseja kun saa samalla reissulla useammalle otteluita.  
2.3. Tekniikkanyrkkeily ei ole normaalia täyskontaktiottelemista, jolla asia on perusteltu Ruotsissa. 
 
Esitämme myös seuraavia muutoksia Nuorisonyrkkeilymääräyksiin: 
 
1.Esitämme että C-junioriottelut olisivat lähtökohtaisesti aina tekniikkanyrkkeilyotteluita aivan kuten D-
junioreilla. Kuitenkin siten, että jos ottelijoilla on yli 15-ottelua, niin molempien osapuolten yhteisestä 
tahtotilasta voidaan ylituomarin hyväksynnällä otella normaaleilla säännöillä aivan samoin kuin esim.B-
juniorit. Kuitenkin yhä1,5min eräpituuksin kuten tähänkin saakka. 
 
Tarkennukseksi: 
Jos turnaukseen on osallistumassa C-juniorisarjaan alle 15 ja yli 15-ottelun kilpailijoita, otellaan sarja silloin 
luonnollisesti tekniikkanyrkkeilynä. 
 
TAVOITE EDELLISEEN: 
1.1.Saada juniorikilpailijoiden tekniikkatasoa nostettua kun asiaan panostetaan. 



1.2. Saada juniorikilpailijat pysymään lajin parissa pidempään ja keskeyttäneet vähenemään, kun ei alku ole 
liian rajua. 
1.3. saada junioriharrastajamäärät kasvamaan (total) kun juniorit pysyvät lajin parissa pidempään. 
 
*Lisäksi esitämme muutosta  
Nuorisovaliokunnan tehtävät 
 
kohta.“5.  valvoa, että jokaisella nuorisonyrkkeilijällä on voimassa oleva vakuutusturva.” 
 
NV esittää tätä kohtaa poistettavaksi 
 
Nuorisovaliokunnan on mahdotonta valvoa, että jokaisella nuorisonyrkkeilijällä olisi voimassaoleva 
vakuutusturva. 
 
Kilpailupaikoillahan tämä vastuu kuuluu kilpailuiden järjestäjille. 
 
yst.terv. 
-Petri- 
 


