
Suomen Nyrkkeilyliiton alaiseen 

toimintaan osallistuvat kaikki - iästä, 

sukupuolesta tai taustasta riippumatta. 

Suomen Nyrkkeilyliitto on osa suomalaista 

yhteiskuntaa ja maailmanlaajuista 

nyrkkeilyperhettä.

Suomen Nyrkkeilyliittoa ohjaavat säännöt 

ja demokraattiset normit.

Toimintaamme ylläpidetään ja kehitetään 

ammattimaisella sekä monipuolisella 

osaamisella. 

Arvostamme
Olemme vapaaehtoisorganisaatio, jossa 
aktiivinen osallistuminen palkitsee. 
Pyrimme osaamiseen perustuvaan 
johtajuuteen yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Luomme yhdessä 
osaamiseen ja ammattimaisuuteen 
perustuvia prosesseja.

Tahdomme
Tarjoamme osallisille elämyksiä. 
Kannustamme tavoitteelliseen, 
johdonmukaiseen sekä pitkäjänteiseen 
toimintaan ja aitoon haluun menestyä. Urheilu 
on tunnetta – joskus pitää järkeillä.

Vastuullisuutemme
Teemme nykypäivän nyrkkeilyä 
tulevaisuutta silmällä pitäen mm. niin 
että päätökset tukevat nyrkkeilyn 
edullisuutta myös tulevaisuudessa. 
Nyrkkeily on elämänmittaista 
oppimista kaikilla tasoilla.

Kumppanuutemme
Olemme toimija suomalaisessa 
yhteiskunnassa yhteisiä lakeja ja 
normeja noudattaen. Olemme kaikille 
sidosryhmille luotettava kumppani 
jonka kanssa yhdessä toimiminen 
tuottaa onnistumisia useille osa-
puolille. Rakennamme kumppanuudet 
ja toiminnat vahvuuksien ympärille. Nyrkkeily on olympialaji – Suomen Nyrkkeilyliitto toimii sen arvoisesti.

Suomen Nyrkkeilyliitto on kehittäjä, asiantuntija ja edunvalvoja
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Toimintamme 
kolme oikeaa 

suoraa

Suomen Nyrkkeilyliitto luo edellytykset ja 

mahdollistaa huippu-urheilun 

yhteistyössä seurojen ja sidosryhmien 

kanssa. Rajallisia resursseja – osaaminen, 

aika, raha - maksimoidaan. Huippu-

urheilussa kehitetään jatkuvasti 

kansainvälisiä suhteita. Maamme 

parhaimmistolle ja tulevaisuuden 

lupauksille järjestetään kansainvälisiä 

vaatimuksia vastaavat 

harjoitusolosuhteet. 

Toimintaan osallistuvat sitoutetaan 

pitkäksi aikaa ja urheilijoille tarjotaan 

uran eri vaiheisiin sopivimmat palvelut ja 

henkilöt. Urheilijan polkua kehitetään 

jatkuvasti yhteistyössä oppilaitosten ja 

muiden tukipalveluiden kanssa. 

Huippu-urheiluun liittyviä valintoja tukee 

osaaminen ja tutkimus. Kaikkia 

toimintoja johtaa ammatillisesti 

koulutetut henkilöt.

Suomen Nyrkkeilyliitto ohjaa seurojaan nykyaikaiseen 
kehittyvään toimintaan. Ohjaus perustuu tietoon ja siihen 
kokonaisnäkemykseen, joka liitolla on kulloinkin vallitsevista 
trendeistä ja tulevaisuuden näkymistä. Seuroja kannustetaan 
kansainväliseen toimintaan. 
Liitto rohkaisee seuroja luovaan yhteistyöhön kaikilla toiminnan 
osa-alueilla.
Liitto tukee seurojen kehitystyötä tarjoamalla ja ohjaamalla 
tarvittaviin koulutuksiin. Liiton oman koulutustarjonnan lisäksi 
hyödynnetään sidosryhmien koulutuspalveluita. Viestintä 
seuroille toteutetaan mahdollisimman kattavasti ja                             
ennakoivasti.

Kehittyvän 

seuratoiminnan 

voimavara 

Suomen Nyrkkeilyliitto toimii aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti eri sidosryhmien, kuten liike-elämän, 
valtion- ja kunnallishallinnon sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Olemme haluttu yhteistyökumppani 
muiden urheilujärjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Sitoudumme ainoastaan yhteistyöhön josta hyötyy kaikki 
osapuolet.
Suomen Nyrkkeilyliiton toiminta ja viestintä toteutetaan trendejä ja tulevaisuuden näkymät huomioiden. 
Annamme tasa-arvoisesti mahdollisuuden kaikille – lapsille, aikuisille, naisille, miehille – olla mukana lajin 
parissa. Meille on tärkeää massojen liikuttaminen. 
Suomen Nyrkkeilyliitto mahdollistaa suomalaisen nyrkkeilyn sääntöjä ja lakeja noudattaen.

Arvostettu toimija 
yhteiskunnassa


