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Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus  
 
1§  
 
Yhdistyksen nimi on Suomen Nyrkkeilyliitto ry, Finlands Boxningsförbund rf, jota näissä säännöissä sanotaan 
liitoksi ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena Suomen valtakunnan alue. Kansainvälisissä 
yhteyksissä liitosta käytetään nimeä Finnish Boxing Federation.  
 
2§  
 
Liiton tarkoituksena on toimia Suomessa rekisteröityjen nyrkkeilyä edistävien yhdistysten aatteellisena järjestönä, 
noudattaen niiden kansainvälisten kattojärjestöjen sääntöjä (kv. lajiliitot), joiden jäsen Liitto on. Liiton toiminnan 
perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään sukupuolten 
välistä tasa-arvoa. 
 
3§  
 
Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan liitto toteuttaa:  
 
1.  tekemällä nyrkkeilyn alalla neuvonta- ja valistus- ja koulutustyötä;  
2.  myötävaikuttamalla nyrkkeilyn edistämistä ja kehittämistä nyrkkeilytoiminnan laajenemiseksi ja 

jäsenseurojen toiminnan tehostamiseksi;  
3.  laatimalla ja vahvistamalla alansa kilpailu-, tuomari- ja ansiomerkkisäännöt;  
4.  edustamalla jäsenliittona kv. lajiliittoja Suomessa ja valvomalla sen sääntöjen ja määräysten noudattamista;  
5.  hoitamalla ja valvomalla jäsenseurojensa ja niiden jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla sekä 

tarpeen tullen itse toimeenpanemalla kilpailuja ja juhlia;  
6.  edustamalla ja tekemällä tunnetuksi Suomen nyrkkeilyurheilua ja valvomalla sen etuja ulkomailla.  
 
Liitto voi julkaista ja kustantaa nyrkkeilyurheilun alaa koskevaa kirjallisuutta, sanoma- ja aikakausilehtiä sekä edistää 
nyrkkeilyurheilua koskevaa tutkimustyötä, valmistaa ja hankkia sekä myydä jäsenseuroilleen ja niiden jäsenille 
urheiluvälineitä sekä toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi hankkia ja omistaa kiinteistöjä. Liitto voi toimintansa 
taloudelliseksi tukemiseksi perustaa yhtiön.  
Liitto voi toimintansa tukemiseksi hankkia varoja toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, 
arpajaisia, kilpailuja, näytöksiä ja juhlia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.  
Liitto voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.  
 
4§  
 
Liitto voi liittyä eri järjestöihin ja yhteisöihin ja erota niistä hallituksen päätöksellä. Liitto voi ryhtyä 
yhteistoimintaan muiden liikuntatoiminnan alalla koti- ja ulkomailla toimivien liittojen ja yhtymien kanssa sekä siinä 
suhteessa joko liittyä yhteisiin järjestöihin jäseneksi tai solmia niiden kanssa yhteistoimintaa tarkoittavia 
sopimuksia.  
 
Liiton jäsenet  
 
5§  
 
Liiton jäseninä ovat 2 §:ssä mainitut ehdot täyttävät seurat, jotka hallitus hyväksyy jäsenseuroiksi ja jonka 
harrastajat, valmentajat, ohjaajat ja ne joilla kilpailutoiminta edellyttää toimitsijalisenssiä ovat maksaneet 
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lisenssimaksunsa. Jäseneksi pyrkivän seuran on jätettävä hallitukselle kirjallinen anomus, seuran säännöt sekä 
todistus siitä, että seura on merkitty yhdistysrekisteriin, sekä ilmoitus seuran jäsenmäärästä.  
Liitto voi periä jäsenseuroiltaan liittymis- ja jäsenmaksuja, josta vuosittain päättää syysliittokokous. Jäsenmaksut 
peritään kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä. Kilpailulupamaksut määrää hallitus.  
 
Liiton jäsenseurojen tulee vaadittaessa lähettää Liitolle tiedot toiminnastaan, jäsenluvustaan ja yhteystiedoistaan 
Liiton määräämää rekisteriä käyttäen.  
 
Liiton jäsen sitoutuu noudattamaan Liiton ja kv. lajiliittojen sääntöjä ja niiden nojalla annettuja muita määräyksiä. 
 
Jäsenen tulee sitouttaa omat jäsenensä yllä mainittujen sääntöjen ja määräysten noudattamiseen. 
 
Sitoutuminen antidopingtoimintaan  
 
6§  
 
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, 
Maailman antidopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä 
antidopingsäännöstöön sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. 
 

Kilpailutapahtumien/tulosten manipulointi 
 
7§ 
 
Liitto, sen jäsenet ja jäsenten jäsenet sitoutuvat kaikin keinoin ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien 
manipulointia. Liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat velvollisia noudattamaan näitä 
sääntöjä seurajäsenyytensä tai muiden järjestelyiden kautta, eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla 
tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista. 
 
Sitoutuminen Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan 
 
8§ 
 
Liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan 
sen päätöksiä. 

Liiton ja sen jäsenten tekemistä päätöksistä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, mikäli asia kuuluu 
lautakunnan toimivaltaan. 
 
Jäsenyyden lakkaaminen  
  
9§ 
 
Jäsenyys liitossa lakkaa, jos jäsen 

a. eroaa   
b. erotetaan liitosta tai 
c. se päätetään purkaa  

  
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisilmoituksen 
voi tehdä myös liiton kokouksessa. Liitosta eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana 
eroamisilmoitus on tehty. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa. Liiton hallitus voi erottaa 
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jäsenen lopullisesti tai määräaikaisesti, tai rajoittaa jäsenen jäsenoikeuksia määräaikaisesti, jos jäsen:   
o rikkoo liiton sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä   
o toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä   
o jättää noudattamatta liiton hallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä    
o sallii henkilöjäsenensä tai työntekijänsä syyllistyvän yllä mainittuihin rikkomuksiin  
o jättää maksamatta liitolle kuuluvan maksun tai  
o jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.  

  
Liitto voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmen kuukauden ajan sen 
erääntymisestä lukien. 

Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava kohtuullisessa määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin 
erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.   

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erottamispäätöksestä on lähetettävä ilmoitus erotetulle 
jäsenelle kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti viiden (5) päivän kuluessa päätöksestä lukien. 
Erottamispäätös astuu voimaan heti.  
 
Erottamispäätöksestä voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen sääntöjen mukaisessa määräajassa. 
 
Kurinpito 
 
10§ 
 
Liiton kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa 
Liittokokouksen hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä. Epäillyissä dopingrikkomuksissa 
kurinpitovaltaa käyttää voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin. 
 
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä 
rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakun-
nan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Liiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan 
mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, 
sääntöihin ja päätöksiin. 
 

Liiton syyskokous nimeää parillisina vuosina kaksi jäsentä kamppailuliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan. 
Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa nimeämistä seuraavan tammikuun 1. päivänä. 

Syyskokouksen nimeämät kaksi jäsentä eivät voi olla saman jäsenseuran jäseniä. Liiton hallituksen jäsen tai Liiton 
toimihenkilö ei voi olla kurinpitovaliokunnan jäsen. 

Kurinpitovaliokunta valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa keskuudestaan 
järjestäytymiskokouksessaan. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla tulee olla lainopillinen koulutus. 

Jos kurinpitovaliokunnan jäsen eroaa ennen kautensa päättymistä, hänen tilallensa nimetään Liiton seuraavassa 
kokouksessa uusi jäsen vain siksi ajaksi, jonka eronnut jäsen olisi vielä ollut kurinpitovaliokunnassa. 

Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan ja kurinpitosääntöihin kesken toimikauden liittyvä liitto 
nimeää kurinpitovaliokuntaan kaksi edustajaansa, joiden toimikausi kestää liittymishetkellä meneillään olevan 
toimikauden loppuun. 
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Kunniajäsenet  
 
11§  
 

Henkilö, joka on omalla pitkäaikaisella toiminnallaan edistänyt liiton tarkoitusperien toteuttamista, voidaan liiton 
kevät-, syys- tai ylimääräisen liittokokouksen päätöksellä, hallituksen esityksestä, kutsua liiton kunniajäseneksi.  

 

Lisäksi voi liiton kevät-, syys- tai ylimääräinen liittokokous hallituksen esityksestä kutsua liiton puheenjohtajana 
ansiokkaasti toimineen henkilön liiton kunniapuheenjohtajaksi, jolla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin 
samoin kuin liiton kevät-, syys- ja ylimääräisiin liittokokouksiin. Kunniapuheenjohtajalla on näissä kokouksissa 
puhe-, mutta ei äänioikeutta. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi elossa oleva kerrallaan.  
 
Liiton hallinto  
 
12§  
 
Liiton toimielimiä ovat kevätliittokokous, syysliittokokous, ylimääräiset liittokokoukset, hallitus ja valiokunnat.  
 
Liiton kevätliittokokous, syysliittokokous ja ylimääräiset liittokokoukset  
 
13§  
 

Varsinaisia liittokokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätliittokokous maalis-huhtikuussa ja syysliittokokous 
loka-marraskuussa. Liittokokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. Ylimääräisiä liittokokouksia voidaan pitää, 
milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään neljäsosa liiton 
jäsenseurojen lukumäärästä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti anoo.  

Liiton kevätliittokokouksessa tarkoitetut jäsenseurojen esitykset, myös henkilövalintoja koskevat, on lähetettävä 
hallitukselle 31.1. mennessä. Liiton syysliittokokouksen edellä mainitut asiat on lähetettävä hallitukselle 31.8. 
mennessä. Ylimääräisissä liittokokouksissa käsiteltävät asiat on lähetettävä hallitukselle viisi (5) viikkoa ennen 
kokousta.  
 
14§  
 
Kevätliittokokouksessa käsiteltävät asiat  
 
1.  kokouksen järjestäytyminen;  
2.  todetaan edustettuna olevat liiton jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;  
3.  esitetään liiton toiminnan vuosikertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajan tilinpäätöksestä antama 

lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;  
4.  päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille;  
5.  käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.  
 
Syysliittokokouksessa käsiteltävät asiat  
 
1.  kokouksen järjestäytyminen;  
2.  todetaan edustettuina olevat liiton jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;  
3.  päätetään jäsen- ja liittymismaksun suuruus;  
4.  hyväksytään liiton strategia, mikäli strategiakausi on päättymässä tai voimassa olevaa strategiaa ollaan 

tarkastamassa;  
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5.  vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma;  
6.  valitaan hallituksen puheenjohtaja, mikäli hänen toimikautensa on päättymässä;  
7.  valitaan hallituksen varapuheenjohtaja, mikäli hänen toimikautensa on päättymässä;  
8.  valitaan muut hallituksen jäsenet, mikäli heidän toimikautensa on päättymässä;  
9.  Valitaan yksi KHT- tai HT-tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja, sekä heille varahenkilöt seuraavaksi 

toimintavuodeksi  
10. käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.  
11.  parillisina vuosina nimetään kaksi jäsentä Kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitovaliokuntaan. 

Kamppailuliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan jäseneksi ei voida valita Liiton hallituksen jäsentä tai 
toimihenkilöä. Valittavat jäsenet eivät voi olla saman jäsenseuran jäseniä. 

 
Etäosallistuminen Liiton kokouksiin 
 
Liiton hallitus voi päättää jäsenten oikeudesta osallistua liittokokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumismahdollisuus ja osallistumisen edellytykset 
on mainittava kokouskutsussa. 
 
15§ 
 
Liiton kevät-, syys- tai ylimääräisissä liittokokouksissa on äänivalta liiton jäsenseuroilla. Seuroilla on oikeus lähettää 
kokouksiin yksi (1) edustaja, joka edustaa seuran koko äänimäärää sekä yksi (1) lisäedustaja. Lisäedustajalla on vain 
puheoikeus. 
 
Äänioikeus on jäsenseuroilla, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja toimintasääntöjen mukaisesti 
lisenssimaksunsa, ja jotka ovat liittyneet viimeistään edellisen vuoden aikana liiton jäsenseuraksi. 
 
Kunkin edustajan tulee olla liittoon kuuluvan edustamansa seuran jäsen, eikä hän voi edustaa liiton kokouksissa 
saman toimintavuoden aikana useampaa kuin yhtä seuraa. 
 
Hallituksen jäsenillä on äänioikeus ainoastaan seurojensa edustajina, muussa tapauksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Seuralla on liiton kokouksessa yksi ääni maksettua lisenssiä kohti kuitenkin siten, että seuran yhteenlaskettu 
äänimäärä on enintään 15 % koko liittokokouksen äänimäärästä. Kaikilla yllä mainitut ehdot täyttävillä liiton 
jäsenseuroilla on kuitenkin liittokokouksessa vähintään yksi ääni. 
 
Lisenssien lukumääränä käytetään edellisen lisenssikauden päättyessä voimassa olleiden lisenssien määrää tai 
tarkistuspäivänä voimassa olevien lisenssien lukumäärää sen mukaan, kumpi on suurempi. 
Tarkistuspäivä on kolme viikkoa ennen sitä päivää, jona kukin liiton kokous on ilmoitettu pidettäväksi tai jos 
tarkistuspäivä ei ole arkipäivä, sitä edeltävä viimeinen arkipäivä.  
 
16§  
 
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian 
ratkaisemisesta toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on 
yhtynyt. Vaaleissa saman äänimäärän saaneiden kesken suoritettakoon uusintaäänestys. Ellei silloinkaan kukaan saa 
äänten enemmistöä, ratkaistaan vaali vetämällä arpaa. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu 
edustaja sitä vaatii.  
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17§  
 
Liiton kevät-, syys- ja ylimääräisten liittokokousten kutsut julkaistaan liiton virallisilla kotisivuilla tai lähetetään 
asianomaisille liiton jäsenluettelossa olevalla osoitteella lähetetyllä kirjeellä vähintään kahdeksan (8) viikkoa ennen 
kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenseuroille aikamääräyksettä samalla tavalla. Kokouksen esityslista 
julkaistaan tai lähetetään asianomaisille ylempänä mainitulla tavalla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.  
 
Hallitus 
 
18§  
 
Liittoa edustaa hallitus.  
 
Hallitukseen kuuluu kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kaksi (2) kahdeksi (2) vuodeksi 
kerrallaan valittua varapuheenjohtajaa sekä kuusi (6) kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Vuosittain on 
erovuorossa yksi (1) varapuheenjohtaja ja kolme (3) hallituksen jäsentä.  
 
Hallituksen toimikausi on liiton toimintavuosi. Jos hallituksen jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä 
hoitamisesta, tulee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi edellisen syysliittokokouksen hallituksen jäsenten 
vaalissa eniten ääniä saanut valitsematta jäänyt henkilö.  
 
Puheenjohtajan estyessä tehtävänsä hoitamisesta tai erotessa kesken toimikautensa, varapuheenjohtaja, joka on 
pidempään toiminut nykyisellä toimikaudellaan, tulee hänen tilalleen siihen asti, kun uusi puheenjohtaja on valittu 
seuraavassa liittokokouksessa. Tässä tilanteessa uusi puheenjohtaja valitaan entisen puheenjohtajan jäljelle jääneeksi 
toimikaudeksi.  
 
Varapuheenjohtajan estyessä tehtävänsä hoitamisesta tai erotessa kesken toimikautensa, valitaan uusi 
varapuheenjohtaja seuraavassa liittokokouksessa entisen varapuheenjohtajan jäljelle jääneeksi toimikaudeksi.  
 
19§  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta tarpeen 
vaatiessa tai jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä kirjallisesti niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla. Hallituksen käsittelemät asiat 
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, johon kokouksen 
puheenjohtaja on yhtynyt.  
 
20§  
 
Hallitus toimii liiton toimenpanevana elimenä hoitaen liiton asiat lain, näiden sääntöjen ja liiton kokousten 
päätösten sekä kv. lajiliittojen sääntöjen mukaisesti.  
 
Hallituksen tulee:  
 
1.  hyväksyä ja erottaa tarvittaessa liiton jäsenseura ja pitää jäsenluetteloa,  
2.  laatia liiton ja yhteisöjen väliset sopimukset ja esitellä ne tarpeen vaatiessa liiton kevät-, syys- tai 

ylimääräisten liittokokousten hyväksyttäväksi,  
3.  kutsua koolle liiton kevät-, syys- ja ylimääräiset liittokokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja 

toimenpanna niiden päätökset,  
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4.  hoitaa liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä liiton tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa sekä laatia 
vuosikertomus,  

5.  päättää liiton omaisuuden hankinnasta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä,  
6.  myöntää Suomen mestaruuskilpailujen, kansainvälisten ja kansallisten kilpailujen järjestämisluvat ja 

määritellä kilpailulupien myöntämisperusteet,  
7.  myöntää osallistumisluvat ulkomaisiin kilpailuihin,  
8.  hyväksyä ansiomerkki- ja kilpailusäännöt sekä tuomarien luokitusmääräykset,  
9.  valmistella kurinpitomääräykset ja ratkaista kilpailukelpoisuus-, edustus- ja riitakysymykset  
10.  valita liiton edustajat ulkomaisiin kilpailuihin ja kansainvälisiin kongresseihin,  
11.  kaikin tavoin valvoa, ohjata ja edistää maamme nyrkkeilyurheilua,  
12.  hyväksyä kilpailuihin ylituomarit ja hoitaa tuomarien luokittelun sekä heidän ja nyrkkeilijöiden, 

valmentajien ja kulma-avustajien luetteloimisen,  
13.  ottaa palvelukseen ja erottaa liiton toimihenkilöt, määritellä heidän tehtävänsä ja sopia heidän palkoistaan ja 

muista eduista,  
14.  päättää liiton nimenkirjoittajat toimintasääntöjen 21§:n mukaisesti.  
15.  nimetä muut tarpeelliset valiokunnat ja päättää niiden toimikaudet.  
 
 
21§  
 
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä liiton 
toiminnanjohtajan tai toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.  
 
22§  
 
Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.  
 
Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen  
 
23§  
 
Näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa 
peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävissä liiton kevät-, syys- tai ylimääräisessä 
liittokokouksessa. Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa muutosta tai purkamista on kannattanut 
vähintään ¾ kokouksessa edustetusta äänimäärästä.  
 
24§  
 
Jos liitto on päätetty purkaa, on sen jäljelle jäänyt omaisuus käytettävä liiton purkavan kokouksen päätöksen 
mukaisesti näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.  
 
Erityisiä säännöksiä  
 
25§  
 
Suomen Nyrkkeilyliiton ja sen jäsenten sekä Nyrkkeilyliiton alaisessa toiminnassa mukana olevien nyrkkeilijöiden ja 
toimihenkilöiden tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan kv. lajiliittojen asetuksia, kilpailu- ja teknisiä sääntöjä sekä 
muita toimintaohjeita. Mikäli Suomen Nyrkkeilyliiton ja kv. lajiliittojen säännöt tai yleiset toimintaohjeet ovat 
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ristiriidassa toistensa kanssa, noudatetaan kv. lajiliittojen määräyksiä, mikäli ne eivät ole ristiriidassa Suomen 
lainsäädännön kanssa. 
 
26§  
 
Suomen Nyrkkeilyliitto toimii kv. lajiliittojen edustajana Suomessa koskien kv. lajiliittojen kaikkia kilpailumuotoja.  
 
 

VIITTAUKSET 
- 
TALLENTEET 
 
JAKELU 
Nyrkkeilyliiton verkkosivut: www.nyrkkeilyliitto.com/nyrkkeilyinfo/nyrkkeilyn-saannot-ja-ohjeet/ 
\\snl.datalatu.fi\snl\Liiton menetelmät ja ohjeet\ 
HUOMAUTUKSET 

Sääntömuutostyöryhmä: Kyösti Lakso, Marko Laine, Anna Laukkanen. 
Hyväksytty hallituksessa 31.8.2021, ylimääräisessä liittokokouksessa 2.10.2021 ja syysliittokokouksessa 
20.11.2021. 

 


