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HALLITUKSEN KOKOUS 9/2022 

 

 

Aika: 01.8.2022 klo 15:00    

      

Paikka: Teams    

      

Hallitus: Markku Kauhanen puheenjohtaja 9 /9 paikalla 

 Kirsi Korpaeus varapuheenjohtaja 9 /9 paikalla 

 Markku Rautio varapuheenjohtaja 8 /9 paikalla 

 Miika Forsström jäsen 6 /9 paikalla 

 Jouni Hartman                     jäsen         9 /9 paikalla 

 Aki Jänkä jäsen 6 /9 poissa 

 Petri Kananen jäsen 6 /9 paikalla 

 Kyösti Lakso jäsen 9 /9 paikalla 

 Tony Torvinen jäsen 4 /9 poissa 

 Marko Laine toiminnanjohtaja 8 /9 lomilla 

 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

 Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:00. 

   

2. PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Suomen Nyrkkeilyliiton sääntöjen 19 § mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun 

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

 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 

3. TYÖJÄRJESTYS 

 

Hyväksyttiin työjärjestys. 

 

 

4 KESKUSTELTAVAT ASIAT 

  

4.1 Alueleiritoiminnasta Sanna Erdogan pitää alustuksen 

 

Asia: Hallitukselle info Sanna Erdoganin ajatuksista alueleireistä ja niiden 

kehittämisestä. 
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Hallituksen päätös: Merkitään asia tiedoksi alueleirien kehitykseen. 

 

4.2 Valmennuksesta vastaavan rekrytointi 

 

Asia: Lajipäällikön työsuhteen koeaikapurun seurauksena, tarvetta rekrytoida uusi 

henkilö valmennuksen johtoon. 

 

Asiakirjat: Kirsti Korpaeus ja Miika Forsströmin esitys 

 

Hallituksen päätös: Jatketaan asian käsittelyä hallituksen kokouksessa 8.8.2022 klo 

15.00. Tähän mennessä hallituksen jäsenet voivat tehdä versioita työnkuvasta ja 

työilmoituksesta. 

 

4.3 Ruska turnaus / Puolan matka 

 

Asia:    Puolan matkan kieltäminen SNL:n matkana Ruskaturnauksen aikana. 

 

Asiakirjat: s-postiviestintä 

 

Hallituksen päätös: Päätimme, ettei Puolan matkaa, eikä mitään muutakaan matkaa 

järjestetä SNL:n järjestämänä Ruskaturnauksen aikana. Samalla päätimme, ettei 

muidenkaan kotimaisten turnausten (ikäluokat huomioiden) aikana SNL:n toimesta 

järjestetä matkoja (arvokilpailuja lukuunottamatta), eikä seuroille myönnetä 

kilpailulupia ulkomaisiin turnauksiin. SNL:n hallitukselta voi anoa poikkeuslupaa. 

 

4.4     A-junioreiden matka Serbiaan 

 

Asia: Järjestetäänkö A-junioreiden matka Serbiaan SNL:n matkana. 

 

Hallituksen päätös: SNL ei järjestä Serbian kilpailumatkaa. A-junioreiden MM-

kilpailujen 2022 valmistautumisprosessiksi valittiin yksi kotimainen leiri 

viikonloppuleiri ja lisäksi nyrkkeilijöiden tulee omatoimisesti käydä ennen MM-

kilpailuja käydä ulkomailla ottelemassa vähintään yksi ottelu. Leirin 

järjestelyoikeus annetaan Janne Mattilalle. 

 

4.5 Muut mahdolliset asiat: 

 

 

5 SEURAAVA KOKOUS 

 

Seuraava hallituksen kokous 8.8. klo 15:00, etäkokouksena.  
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6 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

 

Pöytäkirja lähetetään hallituksen jäsenille sähköpostilla tarkistettavaksi. 

 

7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.18 

 

 

Vakuudeksi,  

 

 

Markku Kauhanen   Miika Forström   

kokouksen puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

8 LIITTEET 

ei liitteitä 
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