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1. Johdanto 

Suomen Nyrkkeilyliiton (SNL) vuosi 2020 tulee toiminnan, talouden ja hallinnon osalta olemaan intensiivi-

nen. Nyrkkeilyliiton on vahvistettava verkostojaan ja rooliaan suomalaisessa urheilukentässä, jotta sekä 

huippu-urheilu että seuratoiminta saavat tarvitsemaansa tukea ja palveluita toimintansa tueksi.  

Liiton toimintasuunnitelma 2020 toteuttaa SNL:n vuonna 2019 päivitettyä strategiaa, jonka avulla kuljemme 

kohti visiotamme: ” Menestyvä olympialaji -   Vastuullinen ja johtava kamppailulaji Suomessa”. Strategiassa 

on huomioitu vahvasti myös Suomen Olympiakomitean strategia ja toimintasuunnitelma. Visiomme toteut-

tamiseksi keskitymme strategiassamme kolmeen osa-alueeseen: Osaavat ja laadukkaat seurat, menestyvä 

huippu-urheilu sekä johtaminen ja toimintatavat.   

Seurat ovat liikunta- ja urheiluyhteisön sykkivä sydän. Seuroilla ja Nyrkkeilyliitolla on tärkeä tehtävä nyrkkei-

lyn tulevaisuuden varmistamisessa. Ilman seuroja paikallinen nyrkkeilykiinnostus kuihtuu, ei synny uusia 

kansainvälisen tason potentiaalisia huippu-urheilijoita koulutettavaksi eivätkä kuntonyrkkeilystä kiinnostu-

neet saa laadukasta ohjausta. Liiton tahtotilana on olla kehittyvän seuratoiminnan voimavara. 

Olympiakarsinnat vuoden 2020 olympialaisiin käynnistyvät keväällä. Liitto tukee huippu-urheilijoita valmen-

nuksellisesti ja taloudellisen valmennustuen kautta. Liitto mahdollistaa huippujen osallistumisen mm. 

AIBA:n kalenteriturnauksiin sekä tukee arvokilpailuihin valmistautumisessa. Suomen Olympiakomitean ja 

Huippu-urheiluyksikön tukiperusteet ja niiden uudistustyö ohjaavat merkittävästi SNL:n huippu-urheilutoi-

mintaa. Tavoitteena on mahdollistaa suomalaisen huippunyrkkeilyn kehittyminen.  

Liiton valmennustoiminta on yhteistyössä Huippu-urheiluyksikön kanssa mm. resurssien käytön tehostami-

sen vuoksi keskitetty kahteen valmennuskeskukseen, pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Liitto toteuttaa 

valmennustoimintaa yhteistyössä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön ja Urheiluakatemioiden (TreUA 

ja Urhea) kanssa. Yhteistyön ja lajiliiton omien resurssien kautta mahdollistetaan Urheilijan Polun toteutta-

mista pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Uuden olympiadin alkaessa valmennusjärjestelmän toimivuus 

arvioidaan toimintavuoden aikana, ja tarvittavat muutokset tehdään seuraavalle olympiadille 2021-2024. 

SNL on mukana edelleen kehittämässä Suomisport-palvelualustaa ja tukee seuroja sen käyttöönotossa ja 

käytössä. Seuroissa järjestelmän käyttöönottotoimenpiteiden jälkeen Suomisport helpottaa merkittävästi 

seuran hallinnon toimintaa.  

Suomen Nyrkkeilyliitto tulee vuonna 2020 vahvasti olemaan seurojen virallinen taho, yhdysside ja edunval-

voja eri sidosryhmissä, joka antaa toiminnalle yhteiset rakenteet ja selkeyttää toimintaa ajatellen esim. 

maajoukkuetoimintaa, liittotasoisia kilpailuja, koulutuksia ja matkoja. Liitto palvelee olympiatyylin nyrkkeilyn 

etujen ja kansainvälisten sääntöjen noudattamisen valvomisessa, vaikutuskanavana ja päätösfoorumina 

nyrkkeilyn edistämiseksi. 

Liiton sääntöjen mukaisesti toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaat-

teet. Toiminta ja tulos tehdään yhteistyöllä, Nyrkkeilyliiton henkilökunnan, luottamushenkilöiden, seurojen ja 

valmentajien sekä eri verkostojen kanssa yhdessä. 
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2. Harrastetoiminta 

Suomen Nyrkkeilyliiton harrastetoiminnan päätavoitteina ovat kuntonyrkkeilytoiminnan, lasten ja nuorten 

nyrkkeilytoiminnan sekä kansallisen kilpailu- ja tuomaritoiminnan kehittäminen.  

2.1 Koulutustoiminta 

Koulutus kuuluu SNL:n perustehtäviin ja se on toiminnan kehittymisen edellytys. Koulutusohjelma päivite-

tään toimintavuoden aikana. Ohjelmaan tullaan lisäämään Urheilijan polun rinnalle valmentajan polku. Va-

liokunnat vastaavat vastuualueidensa mukaisesti koulutuksista liittosihteerin toimiessa koordinaattorina. 

Muiden kamppailulajien kanssa järjestetään yhteisiä junioriohjaajakoulutuksia.  

Liiton järjestämien koulutusten laatua tullaan seuraamaan luomalla sähköinen palautejärjestelmä. Palauttei-

den perusteella on mahdollista kehittää koulutuksiamme ja kurssejamme. 

Koulutustoiminta 2020 

• Koulutusohjelman päivitys 
 

Mittarit 

• Koulutustapahtumien määrä 2020: tavoite 22 (2017: 19; 2018: 14; 2019 ennuste: 19) 

• Koulutustapahtumiin osallistujia 2020: tavoite 160 (2017: 185; 2018 142; 2019 ennuste: 140) 

• Koulutusten kokonaisarvosana 4,2/5 (2019 ennuste 4/5) 
 

 

2.2 Nuorisotoiminta 

Nuorisotoiminta on jaettu kilpa- ja harrastenyrkkeilyyn tähtäävään toimintaan. Harrastevaliokunta vastaa 

lasten ja nuorten harrastenyrkkeilyn kehittämisestä, nuorisovaliokunta puolestaan nuorten kilpanyrkkeilyn 

kehittämisestä.  

2.2.1  Nuorisovaliokunta 

Nuorisovaliokunta vastaa A-D -junioreiden kilpailu- ja leiritoiminnasta. Valiokunta järjestää A-D -junioreille 

alueleirejä tavoitteenaan kehittää kilpanyrkkeilijöiden määrää ja laatua. Nuorisovaliokunnan tavoitteena on 

nyrkkeilyn Urheilijan polun kehittäminen ja jalkauttaminen SNL:n jäsenseuroihin. Nyrkkeilyliitto on mukana 

kamppailulajien yhteisissä junioriohjaajakoulutuksissa.  

Valtakunnallisia juniorileirejä järjestetään kesällä Solvallan urheiluopistossa sekä Tammer Turnauksen ja 

GeeBee-turnauksen yhteydessä.  

2.2.2 Harrastevaliokunta 

Harrastevaliokunta vastaa kuntonyrkkeily- ja Vilperi-Box -koulutusten alueellisista koulutuksista ja kehittä-

misestä.  SNL hankittua VilperiBox -konseptin oikeudet itselleen, Liitto kehittää liikkujan polun lasten liikun-

tamahdollisuuksia lajimme parissa. Valiokunta kouluttaa uusia kouluttajia, jotta varmistaisimme tilaisuuk-

sien kouluttajien saatavuuden. SNL edistää Kamppailija EI kiusaa -toimintaa nuorten ja lasten toimintaan 

liittyvissä tapahtumissa mm. markkinointimateriaalia jakamalla sekä tuotteita myymällä. Kamppailija EI kiu-

saa -toiminnassa markkinointia kehitetään mm. päivittämällä kamppailijaeikiusaa.fi verkkosivut, Facebook-

sivusto ja luomalla oheistuotteita myytäväksi.  

Nuorisotoiminta 2020 

• Kamppailija EI kiusaa -konseptin jatkokehittäminen 

• Uusien Vilperi-Box- (2 koulutustilaisuutta) ja kuntonyrkkeilijäkouluttajien kouluttaminen 

• 3 nuorisoleiriä (GeeBee-, Tammer- ja kesäleiri) 

• 4 Vilperi Box ohjaajakoulutusta 
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Mittarit 

• Nuorisoleireille osallistujat: tavoite 90 (2018: 75, 2019 arvio: 82) 

• Vilperi Box- koulutuksiin osallistujat: tavoite 40 (2017: 15; 2018: 5; 2019 ennuste 20) 

• Alaikäisten kilpailulisenssit: tavoite 315 (2018: 264; 2019 ennuste 300)  

• Alaikäisten harrastelisenssit: tavoite 900 (2018: 861; 2019 ennuste 800)  
 

 
2.3 Kuntonyrkkeilytoiminta 

Harrastevaliokunta vastaa kuntonyrkkeilytoiminnasta. Kuntonyrkkeilytoiminnalla on merkittävä rooli lajimme 

vaikuttavuuteen. Suomen Nyrkkeilyliiton jäsenseuroille suunnattujen koulutusten alueellista tarjontaa lisä-

tään. Koulutuksia järjestetään yhdessä paikallisten seurojen kanssa ja yhdessä yhteistyökumppaneiden 

kanssa.  

Toimintavuonna 2020 järjestetään neljä kuntonyrkkeilyohjaajien perus- ja täydennyskurssia sekä kaksi dip-

lomikurssia. Lisäksi järjestetään kaksi ”Uusia ideoita kuntonyrkkeilyohjaajille” -kurssia. Sisällyttämällä kun-

tonyrkkeilyn terveysprofiilin koulutusmateriaaleihimme, jalkautamme sen osaksi seurojen toimintaa. 

Osaksi koulutusten koordinointia, harrastevaliokunta ottaa käyttöön ja hallinnoi harjoitusmateriaalipankkia. 

Materiaalipankissa ylläpidetään nyrkkeilyliiton kouluttamille ohjaajille materiaalia harjoitusten pitämiseen 

sekä erilaisille ryhmille sopivien harjoitusten koostamiseen. 

Kuntonyrkkeilytoiminta 2020 

• 4 kuntonyrkkeilyohjaajan perus- ja täydennyskurssia 

• 2 kuntonyrkkeilyn diplomiohjaajakurssia 

• 2 uusia ideoita kuntonyrkkeilyohjaajille -kurssia 

• Materiaalipankin luominen 

• Kuntonyrkkeilykoulutusmateriaalien päivittäminen 
 

Mittarit 

• Kuntonyrkkeilyohjaajan perus- ja täydennyskursseille osallistujia: tavoite 60 (2017 44; 2018 
22; 2019 ennuste 55)  

• Kuntonyrkkeilyn diplomiohjaajakurssille osallistujia: tavoite 20 (2017 0; 2018 12; 2019 enn. 3) 

• Aikuisten harrastelisenssien määrä 2500 (2018 2392; 2019 ennuste: 2200) 
 

 

2.4 Tuomaritoiminta 

Tuomaritoimintaa suunnittelee, koordinoi ja valvoo tuomarivaliokunta. Tuomarivaliokunta pitää yllä ajan ta-

salla olevaa tuomarirekisteriä, josta ilmenee uudet kurssien suorittaneet nyrkkeilytuomarit, tuomariluokkien 

korotukset ja vanhentuneet tuomarioikeudet. 

Tuomarivaliokunta nimeää ylituomarit kansallisiin kilpailuihin sekä kehä- ja arvostelutuomarit Suomen mes-

taruuskilpailuihin ennalta määrättyjen kriteerien mukaisesti.  Tuomarivaliokunta tekee tiivistä yhteistyötä 

valmennuksesta vastaavan kanssa kansainvälisten kilpailuiden läpiviennin osalta, ja nimeää tuomarit kan-

sainvälisiin kilpailuihin. 

Tuomarivaliokunta jatkaa vuonna 2019 aloitettua kilpailutoimintaan liittyvien sääntöjen päivitystä. 

Tuomaritoiminta on keskeinen osa kilpanyrkkeilyä. Järjestämällä koulutuksia varmistetaan tuomareiden 

ammattitaidon kehittyminen. Liitto tukee tuomareiden AIBA-koulutuksiin osallistumista käytännön järjeste-

lyin. Tuomarivaliokunta järjestää koulutus- ja informaatiotilaisuuksia mestaruuskilpailuiden yhteydessä ja 

nimittää vastuuhenkilöt alueellisten koulutustilauksien kouluttajiksi. 

AIBA-tuomareiden koulutukselle ei aseteta tavoitteita AIBA:n epävakaan tilanteen vuoksi. 
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Tuomaritoiminta 2020 

• Kansallisten kilpailuiden tuomaritoiminnasta vastaaminen 

• 5 tuomarikoulutusta 

• Tuomariseminaari 

• Kansallisten kilpailusääntöjen päivittäminen 
 

Mittarit 

• Uusia tuomareita 15 (2019: tuomarikortin omaavia 111) 

• Uusia I-tason tuomareita 5 (2019 ennuste: 50) 

• Uusia AIBA-tuomareita 0 (2019 ennuste: 15) 

• 18 kv. tuomarointitilaisuutta (2019 ennuste: 17) 

• Koulutustilaisuuksiin osallistuneiden arvio kursseista: 4,2 / 5 (2019: arvio 4) 

• AIBA-valvojien lukumäärä 2 (2018 2, 2019 2) 
 

 

2.5 Kotimainen kilpailutoiminta 

Kotimainen kilpailutoiminta luo perusteet huippu-urheilulle. Liitto tukee seuroja kehittämään kilpailutapahtu-

mia nykyaikaisemmaksi, tavoitteena saada lisää katsojia sekä näkyvyyttä ja sitä kautta lisää kilpailijoita. Kil-

pailulupavaliokunta suunnittelee kotimaan kilpailukalenterin ja myöntää kilpailuluvat. Kilpailulupavaliokun-

nan esityksestä johtokunta myöntää SM- ja muiden arvokilpailujen järjestelyoikeudet seuroille. Kilpailuvalio-

kunta kehittää kilpailujen hakuprosessia järjestelyiden laadun varmistamiseksi. 

Kotimainen kilpailutoiminta 2020 

• Kilpailuiden hakuprosessin kehittäminen 
 

Mittarit 

• Kotimaassa järjestettävien kilpailutapahtumien lukumäärä 50 (2017: 49, 2018 47, 2019 en-
nuste 48) 
 

 

3. Valmennus- ja kilpailuyksikkö 

Suomen Nyrkkeilyliiton valmennus- ja kilpailuyksikkö suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa kansainväliseen 

menestykseen tähtäävää valmennus- ja kilpailutoimintaa. Valmennusjärjestelmän toimivuus arvioidaan toi-

mintavuoden aikana, ja tarvittavat muutokset tehdään seuraavalle olympiadille 2021-2024. Urheilijan uraan 

panostaville urheilijoille ohjataan tukea kolmiportaisesti. Tukiryhmät ovat olympia-, maajoukkue- ja talentti-

ryhmä. 

Valmennusyksikkö toteuttaa myös kilpanyrkkeilyn valmentajakoulutusta yhdessä valmennusvaliokunnan 

kanssa. 

Huippu-urheilutoimintaa johtaa lajipäällikkö. Toimintaa ohjaa Suomen Nyrkkeilyliiton Huippu-urheilusuunni-

telma, jonka sisältöä arvioidaan ja kehitetään joka vuosi yhdessä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön 

kanssa. 

Valmennusyksikön keskeisenä tavoitteena on kehittää maajoukkuenyrkkeilijöiden perusharjoittelun olosuh-

teita ja puitteita. Resurssit keskitetään alueille, joissa on olemassa riittävän urheilullisen tason omaavia ur-

heilijoita, sekä olosuhteet ja puitteet toteuttaa huipulle tähtäävää valmentautumista. Kuluvan olympiadin 

valmennusjärjestelmä arvioidaan ja päätetään mahdollisista muutoksista seuraavalle olympiadille. Resurs-

sien keskittäminen ja valmentautumisen kokonaisratkaisut toteutetaan yhdessä Olympiakomitean Huippu-

urheiluyksikön ja kumppaneiden kanssa. 
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Maajoukkueen toimintaa ohjaa kansainvälisen tason vaatimukset, urheilullisuus, kustannustehokkuus ja 

sitoutuminen. Kansainvälinen yhteistyö kohdennetaan jo olemassa oleviin kontakteihin ja hyväksi havaittui-

hin yhteistyökumppaneihin, joita ovat Pohjoismaat, Venäjä, Saksa, Viro, Italia sekä Yhdysvallat. Kansainvä-

lisen toiminnan osalta tavoitteena on vakiinnuttaa maajoukkueurheilijoiden kv. vuorokaudet tasolle +600 

vuorokautta vuodessa. 

3.1 Valmennustoiminta 

Lajipäällikkö luo yhdessä muiden SNL valmentajien ja valmennusryhmän urheilijoiden kanssa tavoitteet ja 

suunnitelmat. Lajipäällikkö, valmennusryhmien vastuuvalmentajat, urheilijoiden henkilökohtaiset valmenta-

jat ja Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö työstävät keinot, resurssit ja määrittävät välitavoit-

teet, jotta varsinaisen tavoitteen saavuttaminen olisi realistista. 

Kotimaassa järjestetään neljä leiritystä, johon osallistuvat kaikki tukiurheilijat, sekä potentiaaliset tulevaisuu-

den menestyjät. Leireistä kaksi toimii valmistavina leireinä kotimaisiin kalenteriturnauksiin, ja kaksi muuta 

toimivat testileireinä, joissa arvioidaan nyrkkeilijöiden suorituskykyä, lajitaitoja sekä kartoitetaan potentiaali-

sia tulevaisuuden menestyjiä. 

Valmennusjärjestelmää edelleen kehitetään, jonka tavoitteena on tuottaa sitoutuneita ja urheilullisia nyrk-

keilijöitä, joilla on mahdollisuus tavoitella kansainvälistä menestystä. Kolmiportaisen valmennustukimallin ja 

urheilijasopimusten kautta tuetaan sitoutuneita urheilijoita käytössä olevin resurssein. 

Kansainväliset leirit suunnitellaan palvelemaan valmistautumista kansainväliseen kilpailukauteen ja arvokil-

pailuihin, sekä tehostamaan perusharjoittelua. Leirien ajankohta ja tavoitteet määritetään kokonaisuuden 

ympärille. Olympiakarsinnat ja Tokion olympialaiset ohjaavat huippu-urheilijoidemme suunnitelmia. 

Toiminnan tehostamiseksi panostetaan myös yhteistyöhön Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön ja Ur-

heiluakatemioiden kanssa. 

Maajoukkuetoiminnan kehittämistä ohjaa kansainvälinen vaatimustaso, mutta sen toteutusta työstetään yh-

dessä valmennusjohdon ja seuravalmentajien kanssa. Kaikki maajoukkuetoiminnassa mukana olevat sitou-

tetaan SUEK:n määrittämiin antidoping-säännöksiin sekä eettisesti hyväksyttäviin toimintatapoihin. 

Urheilijan polun rinnalle tulemme luomaan valmentajan polun. 

Valmennustoiminta 2020 

• Valmennusjärjestelmän arviointi ja mahdolliset muutokset seuraavalle olympiadille 

• Arvokilpailuihin valmistava kansainvälinen leiritys (1-3 leiriä / valmennusryhmä) 

• Yhteistyö Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön ja Urheiluakatemioiden kanssa (testit, tuki-
toimet, leirit) 

• Urheilijan polun rinnalle luodaan valmentajan polku 
 

Mittarit 

• Kilpailulisenssien määrä: tavoite 575 (2018 524, 2019 ennuste 550) 

• HUY:n tehostamistukea saavat urheilijat: tavoite 5 (2018 6, 2019 5) 
 

 

3.1.1 Yleisen sarjan nyrkkeilijöiden valmennus- ja kilpailutoiminta 

Yleisen sarjan nyrkkeilijöiden valmennus- ja kilpailutoiminta suunnitellaan niin että se parhaalla mahdollisella 
tavalla tukee vuoden päätavoitteena olevia arvokilpailuita. Pääkilpailut ovat Tokion olympialaiset. Tavoitteena 
on lisätä tukiurheilijoiden kansainvälisten leiri- ja kilpailuvuorokausien määrää. 
 
Perusharjoittelua tehostetaan järjestämällä kansainvälistä valmistautumista edeltäviä leirejä Suomessa. Pe-
rusharjoittelun tehostamisen tueksi painotetaan kansainvälisen kilpailu- ja valmennustapahtumia. 
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Yleisen sarjan nyrkkeilijöiden valmennus-, leiri- ja kilpailutoiminta 2020 

• Kansainvälisten leirivuorokausien määrän ja laadun parantaminen yhteistyömaissa 

• Perusharjoittelun olosuhteiden ja puitteiden kehittäminen 

• Kansainvälisten otteluiden määrän lisääminen tukiurheilijoilla kokonaisuutena 

• Tiivis yhteistyö henkilökohtaisten valmentajien, valmennusryhmien vastuuvalmentajien ja laji-
päällikön välillä 
 

Mittarit 

• Tokion olympialaissa 3 osallistujaa ja 2 mitalia 

• Tukiurheilijoilla 20 kv. ottelua vuodessa, joista vähintään puolet voittoja 

• Kv. vuorokaudet 600 (2017: 714, 2018: 641, 2019 ennuste 550) 
 

 
 
3.1.2 Nuorten valmennus-, leiri- ja kilpailutoiminta 

Nuorille suunnatut koulutusleirit muodostavat kotimaisiin kalenteriturnauksiin valmistavien leirien kanssa 
nuorten leiritoiminnan kokonaisuuden Suomessa. Arvokilpailuihin valmistava leiritoiminta toteutetaan pää-
sääntöisesti kansainvälisesti. Lajinomaisen valmentautumisen ohella tärkeässä roolissa on urheilu-uran 
suunnitelmallisuus, kasvatus ja urheilijaksi kasvaminen. 

Nuorten joukkueiden päätavoitteena ovat: 

• U17 EM-kilpailut 

• U19 PM-, EM- ja MM-kilpailut 

• U 22 EM-kilpailut 

• Opiskelijoiden MM-kilpailut 

Kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että nuoret pääsevät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
kansainväliseen leiri- ja kilpailuputkeen, resurssien sallimissa rajoissa. Varhaisessa vaiheessa maajouk-
kuetoiminnan sekä kansainvälisen nyrkkeilyn toimintamallien opettamisella helpotetaan siirtymävaihetta 
nuorisovaiheesta aikuisvaiheeseen. Osa kansainvälisen kilpailukokemuksen hankkimisesta tulee tapahtua 
seuratasolla. 

Urheilu-uran suunnitelmallisuutta tulee korostaa jo alle 17-vuotiaiden ikäluokissa. Nuoria urheilijoita ohja-
taan lajin kannalta keskeisten Urheiluakatemioiden piiriin sekä tuetaan kaksoisuran suunnittelussa niin, että 
se tukee myös varusmiespalvelusta Puolustusvoimien Urheilukoulussa. 

Yleisen sarjan nyrkkeilijöiden valmennus-, leiri- ja kilpailutoiminta 2020 

• Kaksoisuran markkinoiminen nuorille urheilijoille 

• Urheilijoiden ja heidän valmentajiensa koulutus 

• Liiton, aluetoiminnan, urheiluakatemioiden ja seurojen yhteistyön lisääminen 

• Kansainvälinen toiminta osaksi säännöllistä ja ympärivuotista valmentautumista 
 

Mittarit 

• 2 kpl koulutustapahtumia nuorille urheilijoille ja heidän valmentajilleen. 

• 6 kpl nyrkkeilijöitä hakeutuu Urheiluoppilaitoksiin tai urheilulinjoille 

• Kärkiurheilijoilla 60 kv. vuorokautta ja alemmalla tasolla 30 kv. vuorokautta 

• Kv. otteluita 10 kpl vuodessa, joista vähintään puolet voittoja 
 

 

3.1.3 Kilpanyrkkeilyn valmentajakoulutus 

Valmennusyksikkö toteuttaa toiminnassaan myös kilpanyrkkeilyn valmentajakoulutusta yhdessä valmen-
nusvaliokunnan koulutusvastaavan kanssa. Suomalaisten nyrkkeilyvalmentajien koulutuspohja kartoitetaan 
ja dokumentoidaan.  
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Kilpanyrkkeilyn valmentajakoulutus pitää sisällään lajiliiton järjestämien I-, II- ja III-tason valmentajakoulu-
tusten lajisisältöjen suunnittelun ja toteutuksen, teemakohtaiset valmentajakoulutukset sekä kansainväliset 
valmentajaseminaarit. Liiton koulutusten ohella hyödynnetään liikunnan aluejärjestöjen monipuolista koulu-
tustarjontaa. 

Valmennusvaliokunnan koulutusvastaava laatii koulutussuunnitelman kalenterivuodelle järjestettävistä kou-
lutuksista ja vastaa koulutusten suunnittelusta ja läpiviennistä. Koulutussuunnitelman keskeiset koulutukset 
laaditaan yhdessä valmennusjohdon, valmennusvaliokunnan ja nuorisovaliokunnan puheenjohtajien 
kanssa.  

Kilpanyrkkeilyn valmentajakoulutus 2020 

• I-, II-, ja III-tasojen valmentajakoulutusten lajikohtaiset osiot 

• 1 kv. valmentajaseminaaria 

• Laaditaan rekisteri suomalaisten nyrkkeilyvalmentajien koulutuspohjasta  
 

Mittarit 

• Osallistujia valmentajakoulutuksiin 50 
 

 

4. Seura- ja järjestötoiminta 

Järjestö- ja seuratoiminnan tavoitteena on, että seurat, sidosryhmät ja kansainväliset yhteistyökumppanit 

kokevat Suomen Nyrkkeilyliiton luotettavaksi ja hyödylliseksi asiantuntijaksi. Järjestö- ja seuratoiminnan 

toimenpiteet tukevat seurojen toiminnan kehittämistä ja lajin hyvinvointia. 

4.1. Seuratoiminta 

Jotta laji kehittyisi, on seuratoiminnan oltava elinvoimaista. Liitto kannustaa ja tukee seuroja kehittämään 

toimintojaan vastaamaan Olympiakomitean Tähtiseuratoiminnan kriteereitä.  

SNL on aktiivisesti mukana Olympiakomitean Suomisport-palvelualustan kehittämisessä. Liitto kannustaa 

ja opastaa jäsenseurojaan Suomisportin Seurapalvelut- ja Tähtiseuraosioiden käyttöön. 

Vuoden 2020 aikana johtokunta järjestää seuroille kilpailuiden yhteydessä keskustelutilaisuuksia johtokun-

nan jäsenten kanssa. Lisäksi keskustelutilaisuuksia järjestetään Teams-sovelluksen avulla. Tarkoituksena 

on käydä lisää vuoropuhelua seurojen kanssa ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavilla keinoilla. 

Keskustelulla halutaan saada aikaiseksi laaja-alaista keskustelua ja yhteisymmärrystä nyrkkeilyurheilun ke-

hittämisestä Suomessa.  

Liitto pyrkii jatkamaan yhdessä Olympiakomitean kanssa Teosto-, Gramex- ja TuplaTurva-sopimuksia seu-

rojen hyödynnettäväksi. 

Liitto ohjaa viestinnällään mahdollisimman montaa seuraa liikunnan aluejärjestöjen ja palvelukeskusten jär-

jestämiin seurakehittämiskoulutuksiin ja hyödyntämään lähellä olevia seurapalveluita.  

Seuratoiminta 2020 

• 4 Johtokunnan järjestämää keskustelutilaisuutta tapahtumissa sekä etäyhteyden avulla. 

• Suomisport seurapalvelut-osion opastus 
 

Mittarit 

• 2 uutta Tähtimerkkiä (2017 6, 2018 5, 2019 8) 
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4.2. Järjestötoiminta 
 

Suomen Nyrkkeilyliitto on aktiivinen toimija Opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Olympiakomitean, Suo-

men Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) ja muiden toimijoiden kanssa.  

Liitto jatkaa palveluprosessien tehostamista ja sähköistää prosessejaan sekä osallistuu aktiivisesti Olym-

piakomitean palvelualustan Suomisportin kehittämiseen. Alustan uuden toiminnallisuuden, seuratyökalun, 

käyttöönottoa seuroissa tuetaan ja autetaan. Syksyllä 2018 liiton toimistossa käyttöönotetun Teams-ohjel-

miston käyttöä tehostetaan mm. hyödyntämällä sen tiedonjako- ja etäkokousmahdollisuuksia.  

Johtokunnan toiminnan avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi, johtokunta jatkaa vuonna 2019 käyt-

töönotettua käytäntöä kokouspöytäkirjojen ja niiden liitteiden julkistamisesta liiton verkkosivuilla. 

Vuonna 2019 päivitetyn kamppailulajien yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan 

suunnitelman mukaisesti. Liitto on mukana Suomen Valmentajien ”Valmentaa kuin nainen” -hankkeessa. 

Liitto osallistuu yhdessä Olympiakomitean kanssa yhdenvertaisuutta tukevaan Pride-kulkueeseen.  

Kamppailulajiliitot (Aikidoliitto, Judoliitto, Karateliitto, Miekkailu- ja 5-otteluliitto, Nyrkkeilyliitto, Painonnosto-

liitto ja Taekwondoliitto) jatkavat tiivistä yhteistyötä.  

Kamppailulajien yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2021 mukaisesti kamppailulajit järjestävät yh-

denvertaisuuskyselyn. 

Kamppailulajiliitot päivittävät antidoping-ohjelmansa yhteistyössä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK 

ry:n asiantuntijoiden kanssa. Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta aloitti toimintansa vuoden 2017 

alusta. Vuonna 2020 järjestetään lajiliittojen puheenjohtajien, toiminnanjohtajien ja kurinpitovaliokunnan 

keskustelutilaisuus, jossa kehitetään kurinpitoasioiden käsittelyä.  

Liiton säännöt tullaan päivittämään, jotta dopingtapausten kurinpitovalta voidaan antaa SUEK:lle. 

Järjestötoiminta 2020 

• Sääntömuutos 

• Johtokunnan kokouspöytäkirjojen ja liitteiden julkisuus 

• Osallistuminen Pride-kulkueeseen 

• Yhdenvertaisuuskyselyn perusteella päätettyjen toimenpiteiden toteuttaminen 
 

Mittarit 

• Yhdenvertaisuuskysely: Ilmapiirin hyväksyvyys ja avoimuus seuroissa: 90 % (2018: 88,8 %) 

• Yhdenvertaisuuskysely: tasavertaisuus seuroissa: 93 % (2018: 91,2 %) 
 

 

4.3 Kansainvälinen toiminta 

Suomen Nyrkkeilyliitto on aktiivinen toimija AIBA:ssa ja EUBC:ssa. Liitolla on edustus sekä AIBA:n että 

EUBC:n komissioissa ja näiden eri komissioiden jäsenet tuovat kansainvälisen nyrkkeilyn kehitysaskeleet 

johtokunnan tietoon. AIBA:n tulevaisuus on epäselvä, Nyrkkeilyliitto vaikuttaa sekä AIBA:ssa että 

EUBC:ssa niiden toiminnan avoimuuden, läpinäkyvyyden, yhdenvertaisuuden ja hyvän hallintotavan paran-

tamiseksi. Valmennusyksikkö tekee myös laajaa yhteistyötä valittujen maiden kanssa.  

Kansainvälinen toiminta 2020 

• Aktiivinen vaikuttaminen kv. nyrkkeilyliiton AIBA:n ja Euroopan liiton EUBC:n kanssa 

• Aktiivinen ja tehokas yhteistyö naapurimaiden liittoihin kaikilla tasoilla 
 

Mittarit 

• Edustajia AIBA:n ja EUBC:n komissioissa: 5 (2018: 3; 2019: 5) 
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4.4 Eettinen toiminta 

Suomen Nyrkkeilyliiton alaisessa toiminnassa tulee kaikkien noudattaa Reilun Pelin periaatteita, jotka sito-

vat lajin parissa toimivien henkilöiden noudattamaan voimassa olevia doping-sääntöjä, eettisiä periaatteita, 

voimassa olevaa lainsäädäntöä, SUEK:in sääntöjä sekä Suomen Nyrkkeilyliiton ja kansainvälisen liiton 

(AIBA) toiminta- ja kilpailusääntöjä. 

Antidoping-toiminnan kurinpito tulee siirtymään vuoden 2021 alussa SUEK:lle. Tämän vuoksi liiton tulee 

muuttaa toimintasääntöjään vuoden 2020 aikana. SNL:n periaatepäätöksen mukaisesti, johtokunnan jäsen-

ten, liiton työntekijöiden ja tukiurheilijoiden tulee suorittaa SUEK:n puhtaasti paras -verkkokoulutus. Toimin-

tavuonna 2020 kaikilta maajoukkueurheilijoilta tullaan edellyttämään koulutuksen suorittamista. Lisäksi liitto 

tulee markkinoimaan koulutusta koko jäsenistölleen.  

Suomen Nyrkkeilyliiton antidopingtoimintaa johtaa liiton johtokunta ja toiminnanjohtaja. 

SNL huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen vaatimukset. Liitto tulee hyödyntämään toiminnassaan 

sähköisten järjestelmien mahdollisuutta vähentää paperin käyttöä radikaalisti, ja kannustaa jäsenseuroja 

huomioimaan toiminnassaan kestävä kehitys. 

Antidoping ja eettinen toiminta 2020 

• Aktiivinen tiedottaminen liiton eri viestintäkanavissa 

• Antidopingkoulutusta urheilijoille leiritysten aikana 

• Valvonta ja testaustoiminta yhteistyössä SUEK:in kanssa 

• Puhtaasti paras -verkkokoulutus maajoukkue-edustuksen edellytys 
 

Mittarit 

• Ei olinpaikkatietomääräysten laiminlyöntejä (2019: 0, 2018: 1) 

• Ei doping-rikkomuksia (2019: 0; 2018: 0) 

• Puhtaasti paras-verkkokoulutuksen suorittaneet + 100 % (2019 ennuste 60) 

• Paperinkäyttö - 10 % toimistossa (2018 6638 kpl, 2019 ennuste 3000 kpl) 
 

 

4.5 Viestintä- ja tiedotustoiminta 

SNL kehittää ja toteuttaa sisäistä ja ulkoista viestintää. Tarkoituksena on tehostaa viestintää niin että se 

tukee lajin ja liiton strategisten valintojen ja eri toiminta-alueiden tavoitteiden toteuttamista. Ulkoisessa vies-

tinnässä tuodaan esille kilpanyrkkeilyn lisäksi kuntonyrkkeilyä ja nuorisonyrkkeilyä, sekä nyrkkeilyn vaikut-

tavuutta.  

2018 lanseeratun FINBOX-seuratiedotteen julkaisua jatketaan. Liiton visuaalinen ilme päivitetään nykyai-

kaisemmaksi ja verkkosivut uudistetaan. Sosiaalisen median käyttöä tehostetaan Suomen Nyrkkeilyliiton 

Instagram- ja Facebook-tilien kautta. Kilpailuvaliokunta julkaisee tulostiedotteen neljästi vuodessa. 

Nyrkkeilyliiton jäsenseurojen, valiokuntien, liiton valmentajien, toimiston ja johtokunnan välistä tiedonkulkua 

tehostetaan muun muassa kyselyjen ja koulutus/keskustelutilaisuuksien keinoin. Tiedotus- ja keskusteluti-

laisuuksia tullaan järjestämään myös Teams-ohjelmiston avulla, jolloin osallistuminen mahdollistuu useam-

malle sekä ympäristövaikutukset pienenevät matkustustarpeen vähenemisen myötä. 

Liitto panostaa tulevien olympialaisiin liittyvään ulkoiseen viestintään julkaisemalla lehdistötiedotteita. 

Viestinnän vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain kaikille lisenssin haltijoille lähetettävän viestintäkyselyn 

avulla 

Viestintä- ja tiedotustoiminta 2020 

• 8 FINBOX-seuratiedotetta 
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• Verkkosivujen päivitys 

• Viestintäkysely 

• Olympialaisiin liittyvät mediatiedotteet 
 

Mittarit 

• Tyytyväisyyskysely viestinnästä, tavoite 4/6 (2019: 3,8/6) 
 

 

4.6 Talous 

Nyrkkeilyliiton toimintavuoden taloustavoitteena on suunnitellun toiminnan toteuttaminen valtion toiminta-

avustuksen, eri yhteistyötahoilta saatavan rahoituksen sekä liiton omasta toiminnasta saatavien tulojen 

kautta. Varainhankintaan ja järkevään hinnoitteluun on edelleenkin panostettava, koska Nyrkkeilyliiton on 

määrätietoisesti vahvistettava rahoituspohjaansa. Taloussuunnitelma on tehty positiiviseksi liiton vakavarai-

suuden vahvistamiseksi. 

Liiton taloudesta ja varainhankinnasta vastaa johtokunta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. 

Talous 2020 

• Oman varainhankinnan kehittäminen 
 

Mittarit 

• Positiivinen tulos 2020 

• Oman toiminnan tulojen kasvu 5 % 
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TALOUSSUUNNITELMA 2020 

SUOMEN NYRKKEILYLIITTO    

    

    

TUOTOT TA2020 TOT 1-9/2019 TOT 2018 

Koulutustuotot 24 000 13 105 16 277 

Leiritoiminnan tuotot 27 000 23 996 9 223 

Kilpailutoiminnan tuotot 36 000 32 339 16 443 

Muut tuotot 14 500 11 645 19 505 

Varsinaisen toiminnan tuotot yht. 101 500 81 085 61 447 

    

HENKILÖSTÖKULUT    

Palkat ja palkkiot -163 000 -115 299 -168 552 

Henkilösivukulut -43 000 -24 013 -34 612 

Henkilöstökulujen matkakulut -19 500 -17 190 0 

Henkilöstökulut yht. -225 500 -156 503 -203 164 

    

MUUT KULUT    

Koulutuskulut -12 000 -2 808 -25 237 

Leirikulut -84 750 -64 289 -33 135 

Kilpailukulut -87 750 -79 334 -104 438 

Hallintokulut -46 000 -35 275 -58 106 

Toimistokulut -45 000 -27 329 -28 307 

Viestintäkulut -11 000 -9 543 -7 510 

Poistot -500 0 -396 

Muut kulut yht. -287 000 -218 578 -257 130 

    

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS -411 000 -293 996 -398 847 

    

VARAINHANKINTA    

Varainhankinnan tuotot 175 500 156 773 184 979 

Varainhankinnan kulut -70 000 -59 520 -69 058 

Varainhankinnan tulos 105 500 97 253 115 921 

    

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA    

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 0 306 0 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -500 -352 -214 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos -500 -45 -214 

    

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -306 000 -196 788 -283 140 

    

YLEISAVUSTUKSET    

Valtionavustus OKM 208 000 156 000 200 000 

HUY avustukset 108 000 106 787 95 055 

Avustukset yhteensä 316 000 262 787 295 055 

    

TILIKAUDEN TULOS 10 000 65 998 11 916 

 


