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Kilpailuvaliokunta     

     23.5.2021 

2. kilpailuvaliokunnan kokous 

 

 

 

Aika: 23.5.2021 klo 13.00 – 14.00  

 

Paikka: Puhelinkokous 

 

Läsnä: Timo Rannikko, puheenjohtaja 

 Jouni Hartman 

 Juha Kulju 

 Henry Wiik 

 Minna Kiili, sihteeri   

 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Timo Rannikko avasi kokouksen. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Runkokalenteri 2022 

 Nyrkkeilyliiton hallitus on 20.4.2021 pitämässään kokouksessa hyväksynyt 

 kohdassa 5.4. kilpailuvaliokunnan esityksen runkokalenteriksi muutosehdotuksella, 

 että SM-kilpailut siirrettäisiin järjestettäväksi 3-5.12.2022.   

 Kilpailuvaliokunta esittää, että SM-kisat pidetään 9-11.12.2022, mikäli 

 kilpailuvaliokunnan aiempi ehdotus ei Nyrkkeilyliiton hallitukselle sovi. 

 Nyrkkeilyliiton hallitus muutti kilpailuvaliokunnan aiemman esityksen ilman 

 perusteita tai niitä ei ainakaan pöytäkirjasta ilmennyt. Nyrkkeilyliiton hallitus halusi 

 muuttaa SM-kilpailut samaan ajankohtaan kuin Somerolla on perinteisesti ollut 

 kilpailut ja tarkoituksena ei kuitenkaan ole tietoisesti vähentää nyrkkeilykilpailujen 

 määrää kotimaassa. Tänä vuonna SM-kilpailut ovat 10-12.12.2021, joten tällä 

 perusteella vuoden 2022 SM-kisat voivat olla samaan ajankohtaan. 

 Kilpailuvaliokunta muistuttaa, että runkokalenteri tulee toimittaa välittömästi 8.6.2021 

 olevan Nyrkkeilyliiton hallituksen kokouksen jälkeen jäsenseuroille, jotta jäsenseurat 

 pääsevät suunnittelemaan vuoden 2022 kilpailutoimintaa ja hakemaan kilpailulupia. 

 Kilpailulupa-anomukset tulee tehdä 27.8.2021 mennessä, jonka jälkeen 

 kilpailuvaliokunta voi tehdä kilpailukalenterin vuodelle 2022. 

4. Kilpailujen nimet 

 Kilpailuvaliokunnantekemän runkokalenterin yhteydessä oli esitetty myös kilpailujen 

 nimet hinnastoineen. Näin ollen voidaan todeta, että Nyrkkeilyliiton hallitus on 

 hyväksynyt kilpailujen nimet runkokalenterin yhteydessä. Nyrkkeilyliiton hallitus on 



 tehnyt uuden päätöksen kohdassa 5.9. muuttaa aiemmin esitetyt kilpailujen nimet 

 toisin.   

 Kilpailuvaliokunta esittää yksimielisesti, että kilpailuvaliokunnan aiemmin 

 runkokalenterin yhteydessä esittämiä kilpailujen nimiä ei muuteta, vaan 

 käytetään kilpailuvaliokunnan aiemman ehdotuksen mukaisesti. Nimet tuovat 

 jäsenseuroille selkeästi esille, että mistä  kilpailusta on kysymys. 

5. Kilpailulupamaksujen hinnat 

 Kilpailulupamaksujen suhteen kilpailuvaliokunta on tehnyt muistion 18.4.2021 ja 

 kilpailuvaliokunta pidättäytyy edelleen esityksessään.  

6.  NVK-Salikilpailut 6.6.2021 

 YTK, VBT, NAJ ja GBC järjestävät kilpailulupahakemuksen perusteella 6.6.2021

 salikilpailut. Salikilpailut ovat avoimet kaikille nyrkkeilijöille. Salikilpailujen kutsua 

 ei kuitenkaan jäsenseuroille ole erikseen toimitettu eikä kilpailuja löydy 

 nyrkkeilijöiden yleisesti käyttämästä foorumista www.boxing.fi. 

 Salikilpailujen hinta on 60,00 euroa. Onko nyt kysymyksessä kaikille avoin 

 salikilpailu vai onko kysymyksessä kutsukilpailut, joissa hinnaston mukainen maksu 

 on 200,00 euroa.  

7. Edustusoikeus ulkomaille 

 Suomen Nyrkkeilyliitto on laatinut toimintaohjesäännön, jonka liiton hallitus on 

 hyväksynyt 12.1.2021. Toimintaohjesäännön mukaan kilpailuvaliokunnan yhtenä 

 tehtävänä on  myöntää seuraedustajille edustusoikeudet ulkomaille. 

 Unkarin Bornemissza on ollut Memorial -turnaus, jonne myös jäsenseuroistamme on 

 osallistunut nyrkkeilijöitä hyvällä menestyksellä. 

 Kilpailuvaliokunta ei ole ollut tietoinen osallistumisesta ja valinnoista turnaukseen. 

 Tietoa valinnoista ei löydy liiton nettisivuiltakaan.  

 Kilpailuvaliokunta esittää, että kaikista ulkomaille suuntautuvista matkoista tulee

 ilmoittaa kilpailuvaliokunnalle, kuten aiempi toimintapa on ollut. 

8. Kilpailuvaliokunnan työskentely 

 Kilpailuvaliokunta toivoo, että Suomen Nyrkkeilyliiton hallitus kunnioittaisi 

 valiokunnan esityksiä, jotta kilpailuvaliokunta ei kokisi tekevän turhaa työtä.  

9. Tiedonkulku kilpailuvaliokunnalle 

 Tiedonkulun kilpailuvaliokunnalle tulisi parantua. Kaikille valiokunnan jäsenille pitää 

 tulla tiedot mm. kilpailulupahakemuksista. Valiokunnan jäsenten sähköpostiosoitteet 

 ovat: 

 Timo Rannikko: timo.rannikko123@gmail.com 

 Jouni Hartman: jouni.hartman1@gmail.com 

 Juha Kulju: kulju.juha@gmail.com 



 Henry Wiik: henry_wiik@outlook.com 

 Minna Kiili: minna.rintamaki@dnainternet.net 

10. Seuraava kokous 

 Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle tarvittaessa. 

  

11. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen.   

  

 

  

 


