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Suomen Nyrkkeilyliitto ry    pöytäkirja 4/2021  

Kilpailuvaliokunta     

     28.11.2021 

4. kilpailuvaliokunnan kokous 

 

 

 

Aika: 31.10.2021 klo 11.00 – 11.50  

 

Paikka: Mikkelin lyseon koulu 

 

Läsnä: Timo Rannikko puheenjohtaja 4/4 

 Minna Kiili  sihteeri   4/4 

 Jouni Hartman   4/4  

 Juha Kulju    4/4 

 

poissa: Henry Wiik    2/4 

  

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Timo Rannikko avasi kokouksen klo 11.00. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Kilpailulupahakemukset ulkomaisiin turnauksiin 

 Merkittiin tiedoksi seuraavat kilpailuvaliokunnalle tulleet hakemukset: 

a) 7.9.2021 saapunut hakemus 1-3.10.2021 Saksassa järjestettävään 29. 

Internationales Chemnitzer Boxturnier 2021. Ottelijat: Pihla Kaivo-oja, Emma 

Jokiaho, Lassi Rissanen, Dmitrii Kataja sekä valmentaja Askar Sarsenbayev. 

 

b) 19.9.2021 saapunut hakemus 5-7.11.2021 Ruotsissa järjestettävään King of the 

ring Tournament. Ottelijat: Jimi Noioso, Oskari Immonen, Joonas Sytelä ja 

Henri Ikäheimonen sekä valmentajana Jukka Alanko. 

 

c) 6.10.2021 saapuneet hakemukset 15-17.10.2021 Tanskassa järjestettävään 

HSK Box Cup 2021. Ottelijat: Fatma Hajidazeh, Naiimo Bulhan, Hilja 

Hamard, Venla Haapanen, Said Hanate ja Hannes Tolonen sekä valmentajat 

Risto Heinonen ja Jari Johansson. 

 

d) 29.10.2021 saapunut hakemus 22-28.11.2021 Espanjassa järjestettävään 

International Boxing Tournament. Ottelija: Sam Morovati ja valmentaja 

Marko Metz. 

 

e) 30.10.2021 saapunut hakemus 5-7.11.2021 Ruotisssa järjestettävään King Of 

The Ring. Ottelijat: Sebastian Johansson, Kaur Teesalu, Ozan Yildirim, 
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Benjamin Ericsson, Artturi Pechyev ja Dimitri Kataja sekä valmentaja Mikael 

Puurula.   

4. Kilpailuluvat ulkomaisiin turnauksiin 

 Keskusteltiin, että kilpailulupa ulkomaisiin kilpailuihin samaan aikaan Suomessa 

 järjestyttävien kansainvälisten kilpailujen aikaan myönnetään ainoastaan 

 poikkeustapauksissa.  

 Edellisessä kokouksessa 13.8.2021 ehdotimme Suomen Nyrkkeilyliiton hallitukselle, 

 että ulkomaisten kilpailujen tulokset ilmoittaa joukkueenjohtaja viipymättä liittoon 

 liiton verkkosivuilla olevaa lomaketta käyttäen. Liiton hallitus hylkäsi ehdotuksen 

 31.8.2021 pitämässään kokouksessaan ja päätti, että seura ilmoittaa tulokset. 

 Kilpailujen tuloksia ei ole  toimitettu kaikkien kilpailujen osalta.  

 Keskustelimme asiasta ja päätimme esittää hallitukselle uudelleen, että tulokset 

 toimittaa joukkueenjohtaja tai joukkueenjohtaja voi delegoi tehtävän jollekin toiselle 

 henkilölle. Perusteluina esitykselle, että tehtävään tulee valita tekijä tai toimija, joka 

 tulokset ilmoittaa.  

 Keskustelimme, että kilpailupahakemukset tulisi toimittaa vähintään kaksi viikkoa 

 ennen ulkomailla järjestettävää kilpailua.  

 Päätettiin, että esitetään liiton hallitukselle edellä mainitut asiat.  

5. Ulkomaille suuntautuvien kilpailujen laskutus ja valmentajien matkakulut 

 Keskustelimme liiton toimesta laskutetuista ulkomaan matkoista. Laskuun tulee 

 saada kopiot liiton kautta maksetuista laskuista sekä selkeät erittelyt mahdollisten 

 valmentajien matkakulujen jyvittämisestä.  Tällä tavoin toiminta on avointa ja 

 tiedämme, että mihin lasku perustuu. Laskun maksajalla on aina oikeus tietää, että 

 mistä lasku koostuu. 

 Kentältä tulleiden keskustelujen perusteella on tullut toivetta, että liitto varaisi 

 ulkomaan matkat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa taloudellisten kulujen 

 pienentämiseksi. Mitä myöhäisemmässä vaiheessa ostetaan lentoliput, niin sitä 

 kalliimmat ne ovat. Tämä olisi sekä liiton että seurojen taloudellisen edun mukaista. 

 Päätettiin, että esitetään liiton hallitukselle edellä mainitut asiat.  

6.  Lia Pukkilan siirtyminen edustamaan Israelin maajoukkuetta 

 Keskustelimme Lia Pukkilan siirtymisestä pois Suomen maajoukkueesta ja 

 todettiin asian olevan harmillinen meidän nyrkkeilyn kannalta. 

 Viitaten Helsingin Sanomissa 15.10.2021 sekä 20.10.2021 julkaistuihin juttuihin 

 liittyen Lia Pukkilaan, kilpailuvaliokunta vaatii, että meidän kaikkien tulee noudattaa 

 perustuslakia kohdellen jokaista jäsentämme yhdenvertaisesti. 

 Linkit edellä mainittuihin juttuihin: 

 https://www.hs.fi/urheilu/art-2000008320113.html 

  

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000008320113.html
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 https://www.hs.fi/urheilu/art-2000008347185.html?fbclid=IwAR0-

 RknySn9d6BgRA1LPgom7aqfRA40JAPddvHeYNuhRoKfy4FfwSfAgsho 

 Sen enempää ottamatta kantaa Helsingin Sanomien julkaisemiin juttuihin, 

 kilpailuvaliokunta haluaa painottaa, että alla olevat asiat tulee huomioida

 tulevaisuudessa liiton toiminnassa. 

 Perustuslain perusteella ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri 

 asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 

 terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  

 Koska sanotuista etenkään uskonnolla, vakaumuksella ja alkuperällä ei ole vaikutusta 

 yksilön suorituskykyyn tai kyvykkyyteen urheilijana tai valmennettavana, liiton 

 työntekijöiden ja toimijoiden tulee lähtökohtaisesti kaikissa tilanteissa pidättäytyä 

 tiedustelemasta edellä sanotuista liiton urheilijoilta. Sanotuista kysyminen on omiaan 

 antamaan urheilijalle käsityksen, että niillä on vaikutus urheilijan asemaan liiton 

 urheilijana, vaikka näin ei  olisikaan. 

 Uskonnonvapauden ja vakaumuksen vapauden voidaan katsoa sisältävän myös 

 oikeuden pitää sanotut yksityisenä asiana ja tätä oikeutta yksityisyyteen ei tule 

 loukata. Sanotuista tulee keskustella vain urheilijan omasta aloitteesta ja tahdosta.

 Sanottu oikeus yksityisyyteen koskee myös urheilijan muita luonteeltaan 

 henkilökohtaisia asioita, joilla ei ole vaikutusta urheilijan suorituskykyyn tai 

 valmennettavuuteen. Näistä voidaan mainita erikseen seurustelusuhteet. 

 Valmennussuhde ei myöskään saa tunkeutua urheilijan kotirauhan piiriin, mikäli tätä 

 ei ole erikseen sovittu ja nimenomaisesti esitetty urheilijalle hänen oman päätösvallan 

 alaisena asiana. Tällä viitataan esimerkiksi älykelloihin, jotka mahdollistavat 

 urheilijan toiminnan seuraamisen harjoitusaikojen ulkopuolella. 

 Edellä olevan keskustelumme perusteella, päätettiin esittää Suomen Nyrkkeilyliiton 

 hallitukselle, että hallitus laatii viipymättä oheistuksen työntekijöilleen sekä kaikille 

 liiton lisenssin omaaville, että miten tulee huomioida jokaisen perusoikeudet 

 ketään loukkaamatta. 

7. Seuraava kokous 

 Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle tarvittaessa. 

  

8. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50. 

pöytäkirjan vakuudeksi: 

 
 

  

______________________________  __________________________ 

Timo Rannikko   Minna Kiili 

puheenjohtaja   sihteeri 
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