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JOHTOKUNNAN KOKOUS NRO 4/2020 

 

Aika:  19.3.2020 klo 20:00 

 

Paikka:  Teams-kokous  
 

Johtokunta:  Henrik Tavio  puheenjohtaja 4/4 paikalla 

Kirsi Korpaeus varapuheenjohtaja 4/4 paikalla 

Anna Laukkanen varapuheenjohtaja 4/4 paikalla 

Jouni Hartman                    jäsen                           4/4 paikalla 

Petri Kananen jäsen  3/4 paikalla 

Juha Kulju  jäsen  2/4 poissa 

Kyösti Lakso  jäsen  4/4 paikalla 

Marko Pennanen jäsen  1/4 paikalla 

  Tony Torvinen jäsen  3/4 poissa 

  Marko Laine  toiminnanjohtaja, siht. 4/4 paikalla 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtaja Tavio avasi kokouksen klo 20:01. 

   

2. PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Suomen Nyrkkeilyliiton sääntöjen 16 § mukaan liittojohtokunta on päätösvaltainen, kun 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on paikalla. 

 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 

3. TYÖJÄRJESTYS 

 

o SM-kilpailuiden ajankohdan siirtäminen 

o Toimenpiteet koronavirusepidemian johdosta. 

 

4. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT 

 

4.1. SM-kilpailuiden ajankohdan siirtäminen 

 

Asia: Johtokunta päätti sähköisessä äänestyksessään 13.3.2020 siirtää 17.-19.4. 2020 Rovaniemelle 

myönnetyt nyrkkeilyn SM-kilpailut myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. 

 

Asiakirjat: Kilpailuvaliokunta pöytäkirja 2020-01 20200313 (liite 1). 

 

Päätösesitys: Kilpailuvaliokunta esittää, että SM-kilpailut järjestetään 27.-29.11.2020 Rovaniemellä. 

 

Johtokunnan päätös: Esityksen mukainen. 

 

4.2. Toimenpiteet koronavirusepidemian johdosta. 

 

Asia: Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi 

Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja 

talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut 
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yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi 

poikkeusolot.  

 

Hallituksen linjaus 5: Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan 

välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla ja että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet 

perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi valtioneuvoston suosituksen mukaan tartuntojen 

vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja 

harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. 

 

Hallituksen linjaus 6: Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, 

kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, 

uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten 

päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen 

sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin. 

 

Asiakirjat: Hallituksen linjaamat toimet 

 

Päätösesitys: Perutaan Nyrkkeilyliiton alaiset kilpailut ja koulutustapahtumat 31.5. asti. Tiedotetaan 

jäsenseuroja, että Nyrkkeilyliitto suosittelee seurojen harjoitusten ja muiden tapahtumien perumista 

31.5. saakka.  

 

Johtokunnan päätös: Perutaan Nyrkkeilyliiton alaiset kilpailut ja koulutustapahtumat 31.5. asti. 

Nyrkkeilyliitto suosittelee seurojen ryhmäharjoitusten ja muiden vastaavien tapahtumien perumista 

31.5. saakka.  

 

5. SEURAAVA KOKOUS 

 

Seuraava johtokunnan kokous 24.3.2020 klo 10:00 Teams-etäyhteydellä.  

 

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:26. 

 

7. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

 
Todettiin pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua. 

 

 

 

LIITTEET 

 

1. Kilpailuvaliokunta pöytäkirja 2020-01 20200313 

 

 

 

 

 

Vakuudeksi  

 

 

Henrik Tavio    Marko Laine  

puheenjohtaja    sihteeri 

https://sign.visma.net/fi/document-check/81cc0881-86d2-4426-a205-8c6c84502f67

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/21411573/Hallituksen+linjaamat+toimet+1603.pdf/887504b5-4969-aa37-541e-645e3390f6fc/Hallituksen+linjaamat+toimet+1603.pdf


SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

authority to sign toimivaltaoikeus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/81cc0881-86d2-4426-a205-8c6c84502f67

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2020-03-19T18:48:54+0000
	sign.visma.net aa75e63ae4e4a775e3d3dd93c5dfc658a579a418


		2020-03-23T07:12:07+0000
	sign.visma.net abe3bf7a164146c09761c27936d565997227566c




