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1. Johdanto 

Nyrkkeilyliiton johtokunta on sitoutunut (johtokunnan kokous 5/2020 24.3.2020) Urheiluyhteisön 
vastuullisuusohjelmaan 2020-2024. Nyrkkeilyliitto on myös sitoutunut Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteisiin ja 
tavoitteisiin (Olympiakomitea 2018) sekä Olympiakomitean vastuullisuuskompassiin. 
 
Tämän asiakirjan tarkoituksena on kuvata, kuinka SNL osaltaan täyttää Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman 
tavoitteet ja toimenpiteet.  

2. Vastuullisuusohjelman vastuu ja toimenpiteet 

Nyrkkeilyliiton johtokunta vastaa liiton vastuullisuusohjelmasta. Vastuullisuusohjelma tarkistetaan vuosittain ja 
päivitetään tarvittaessa. Johtokunta asettaa vastuullisuuden tavoitteet, niille mittarit ja tarpeelliset toimenpiteet, 
joilla tavoitteet saavutetaan. Vastuullisuus on osa strategiaamme, kirjaamme vastuullisuuden tavoitteet ja 
toimenpiteet toimintasuunnitelmaamme sekä seuraamme toteutumista vuosikertomuksessamme. 

3. Hyvä hallinto 

Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa. 

3.1. Tavoite: 

• Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa 
toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. 

• Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen. 

3.2. Toimenpiteet: 

• Toimintasääntömme, kurinpitosääntömme ja seurojemme säännöt ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan 
tasalla. 
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• Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja. Meillä on selkeä prosessi 
tilanteisiin, joissa näitä ei noudateta. 

• Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista 

3.3. Hyvä hallinto Nyrkkeilyliitossa 

• Hyvän hallinnon mukaiset toimintatavat on kirjattu Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntöön. 

• Johtokunnan kokouspöytäkirjat ja liitteet sekä valiokuntien pöytäkirjat ovat julkisia. 

• Kurinpitovaltaa käyttää Kamppailijoiden yhteinen kurinpitovaliokunta. 

• Taloudellisen vastuullisuuden varmistamiseksi strategisissa mittareissamme tavoitteet mm. oman pääoman 
suuruudelle. 

• Hankinnat ovat ohjeistettu toimintaohjesäännöissämme. 

• Huomioimme vastuullisuuden kumppaneiden valinnassa: ei esim. alkoholi- eikä energiajuomia, 
tupakkatuotteita, varustetoimittajamme on sitoutunut valmistamaan tuotteensa ilman lapsityövoimaa.  

• Seuraamme toimintamme laatua palautekyselyin (koulutuspalautteet, jäsenkyselyt)  

• Kurinpitoilmoituksen tekeminen on ohjeistettu liiton verkkosivuilla. 

• Päivitetyt toiminta- ja kurinpitosäännöt astuvat voimaan 1.1.2021. 
 

4. Turvallinen toimintaympäristö 

 
Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. 
Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. 

4.1. Tavoite: 

• Varmistamme, että urheilu tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset 
turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.  

• Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme on 
terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava. 

4.2. Toimenpiteet: 

• Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu. 

• Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeä. Yhdyshenkilö asioiden käsittelyyn on 
ilmoitettu läpinäkyvästi. Hyödynnämme Et ole yksin –palvelun asiantuntemusta. 

• Jokainen ohjaajamme, valmentajamme ja toimijamme suorittaa turvallisuuteen liittyvän verkkokoulutuksen  

• Suosittelemme rikostaustan selvittämistä myös vapaaehtoistoimijoilta. 

• Rakennamme käytännöt fyysisen turvallisuuden edistämiseen niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin 
katsomoissa. 

4.3. Turvallinen toimintaympäristö Nyrkkeilyliitossa 

• Noudatamme toiminnassa yhdessä muiden kamppailulajien kanssa Kamppailija EI kiusaa -henkeä 

• Hyödynnämme Et ole yksin -palvelua verkkosivuillamme 

• Olemme ohjeistaneet rikostaustan selvittämisen jäsenseuroillemme. 

• Syksyllä 2021 järjestettävän yhdenvertaisuusseminaarin yksi painopisteistä tulee olemaan 
harjoitustilaturvallisuus 

• Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä ovat sanktioitu kurinpitosäännöissämme 
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5. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme. 

5.1. Tavoite 

• Kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan urheilun ja liikunnan pariin riippumatta mm. sukupuolesta, 
etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta.  

• Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua liikuntaan 
ja urheiluun ja sen päätöksentekoon. 

5.2. Toimenpiteet 

 

• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelmamme toteutuvat käytännössä. Ohjelma on osa 
toimintasuunnitelmaamme, toteutamme työtä laadukkaasti sekä arvioimme ja seuraamme työn 
toteutumista.  

• Luomme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Huomioimme mm. harrastusten kustannuksiin sekä 
esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia.  

• Edistämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista päätöksenteossamme ja toiminnassamme esim. 
työryhmissä, hallituksessa ja valinnoissa.  

• Viestimme monipuolisesti: Kuva- ja sanavalintamme tukevat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Viestinnässä 
nostamme rohkeasti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita. 

5.3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Nyrkkeilyliitossa 

• Toteutamme Kamppailulajien yhteistä yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Päätämme toimenpiteistä sekä 
seuraamme niiden toteutumista. Olemme asettaneet mitattavia tavoitteita. 

• Seuraamme tasa-arvon toteutumista mm. mittaamalla sukupuolijakaumaa toimi- ja luottamushenkilöistä. 

• Olemme asettaneet tavoitteet toimi- ja luottamushenkilöiden sukupuolijakaumalle. 

6. Ympäristö ja ilmasto 

Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan. 

6.1. Tavoite 

• Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia ja teemme osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä.  
Tunnistamme merkittävimmät urheilun ympäristövaikutukset ja teemme toimenpiteitä vaikutusten 
vähentämiseksi. Näytämme esimerkkiä ympäristön huomioimisessa. 

6.2. Toimenpiteet 

• Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset.  

• Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia muokkaamalla toimintatapojamme mm. kilpailujärjestelmien, 
tapahtumien järjestämisen, varusteiden, kulkutapojen, liikuntapaikkojen ja hankintojen osalta.  

• Viestimme ympäristöasioistamme ja -teoistamme aktiivisesti. Laadimme ympäristöohjelman, jonka 
toteutumista seuraamme ja arvioimme. 

6.3. Ympäristö ja ilmasto Nyrkkeilyliitossa 

• Suosittelemme julkisen liikenteen käyttöä yksityisautoilun sijasta 

• Vähennämme paperin kulutusta liitossa lisäämällä sähköisten järjestelmien käyttöä 



 

Nyrkkeilyliiton vastuullisuusohjelma 

 Laatinut: Versio: Hyväksyjä: Voimassa: Hyväksytty: Sivuja: 

työryhmä 1 Johtokunta 1.1.2021 alkaen 27.10.2020 4(5) 

 

Nyrkkeilyliiton vastuullisuusohjelma  
 

• Vuoden 2021 aikana luomme ympäristöohjelman yhteistyössä Olympiakomitean ja muun urheiluyhteisön 
kanssa 

• Luovumme printatuista koulutusmateriaaleista ja siirrymme sähköisiin dokumentteihin 

7. Antidoping 

Urheilemme reilusti ja puhtaasti. 

7.1. Tavoite 

• Urheilemme puhtaasti käyttämättä kiellettyjä aineita ja menetelmiä. 

7.2. Toimenpiteet 

• Varmistamme, että antidopingohjelmamme on laadukas ja ajantasainen. Ohjelma on osa 
toimintasuunnitelmaamme, toteutamme työtä järjestelmällisesti sekä arvioimme ja seuraamme työn 
toteutumista. 

• Huolehdimme tiedonjaosta ja koulutuksesta. Viestimme antidopingtyöstämme.  

• Sitoudumme toimimaan Suomen antidopingsäännöstön ja maailman antidopingsäännöstön mukaisesti. 

7.3. Antidoping Nyrkkeilyliitossa 

• Toteutamme Antidopingohjelmaamme, 2018 SUEK:n arvio ”huipputasolla” 

• Edellytämme johtokunnan ja valiokuntien jäseniltä sekä henkilöstöltä Puhtaasti paras -koulutuksen 
suorittamista, sekä suosittelemme kaikille lisenssihaltijoille suorittamista. 

• Olemme sitoutuneet toimintasäännöissämme Suomen ja maailman antidopingsäännöstöihin. 
 

8. Vastuullisuusyhteistyö 

 
Nyrkkeilyliitto tekee yhteistyötä Olympiakomitean ja muiden kamppailulajiliittojen kanssa kehittääkseen toiminnan 
vastuullisuutta. Lisäksi SNL etsii muita yhteistyökumppaneita vastuullisuustyöhön.  
 
Nyrkkeilyliitto ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia solmivat 12.8.2020 sopimuksen, jossa molemmat 
osapuolet pyrkivät yhteisin toimin rakentamaan hyvän elämän edellytyksiä ja vastuullisuutta. Osapuolet etsivät 
mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä seuraavissa asioissa: Hyvän hallintotavan mukaiset, käytännöt, turvallinen 
toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, Ympäristö ja ilmasto, antidoping, kansainväliset suhteet ja 
monikulttuurisuus, globaali koulutus ja elinikäinen oppiminen sekä sosiaalinen työllistäminen ja yhteiskuntavastuu.  
 
Olympiakomitean Tähtiseura-kriteeristössä on huomioitu vastuullisuus. Nyrkkeilyliitto suosittelee jäsenseuroilleen 
toimintansa kehittämiseksi toimimaan Tähtiseura-kriteeristön mukaisesti. Liitto auttaa jäsenseuroja niiden 
Tähtiseura-polulla.  
 

9. Vastuullisuuden seuranta 

 
Jotta vastuullisuuden toteutuminen on todennettavissa, Nyrkkeilyliitto on luonut seurantamittareita, jotka sisältyvät 
toimintasuunnitelmaan ja vuosikertomukseen. 
 
Vastuullisuusmittareitamme ovat: 
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Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntö 
Olympiakomitean vastuullisuuskompassi 
Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020-2024 
Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet 
Hyvä hallinto lajiliitossa 

TALLENTEET 
 

JAKELU 
Nyrkkeilyliiton verkkosivut Nyrkkeilyliiton verkkosivut www.nyrkkeilyliitto.com/nyrkkeilyinfo/nyrkkeilyn-

saannot-ja-ohjeet/ 
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Ohjelman laatinut työryhmä: Kirsi Korpaeus, Tony Torvinen, Marko Laine 

 

Luokka Mittari Taso lähde taajuus

Hyvä hallinto Oma pääoma/henkilöstökulut Strateginen Tilinpäätös vuosi

Hyvä hallinto Avoimuus Tukimittari Viestintäkysely vuosi

Turvallinen toimintaympäristö 

	Turvallinen toimintaympäristö urheilussa -

verkkokoulutuksen suorittaneet Toimintasuunnitelma OK:n tilasto vuosi

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kamppailijoiden yhdenvertaisuuskysely Strateginen Kysely joka toinen vuosi

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Luottamus- ja toimihenkilöiden sukupuolijakauma Strateginen Manuaalinen vuosi

Ympäristö ja ilmasto Paperinkulutus Toimintasuunnitelma OK:n laskut vuosi

Antidoping Puhtaasti paras -koulutuksen suorittaneet Strateginen SUEK vuosi

Antidoping Dopingtapaukset Toimintasuunnitelma SUEK vuosi

https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/hyva_hallinto_lajiliitossa.pdf
http://www.nyrkkeilyliitto.com/nyrkkeilyinfo/nyrkkeilyn-saannot-ja-ohjeet/
http://www.nyrkkeilyliitto.com/nyrkkeilyinfo/nyrkkeilyn-saannot-ja-ohjeet/

