
SUOMEN NYRKKEILYLIITTO 
FINNISH BOXING FEDERATION 
AFFILIATED TO THE AIBA 1946 – PERUSTETTU 1923 FOUNDED 
       

      1(2) 
 

 

Valimotie 10, FI-00380 Helsinki  
p. +358 40 138 7878 

email info@finbox.fi   Esitys+hallitukselle (10).dotx 
www.nyrkkeilyliitto.com   ver 21.6.2021 

ESITYS NYRKKEILYLIITON HALLITUKSELLE 
 
Esityksiä hallitukselle voivat tehdä hallituksen jäsenet, jäsenseurat, valiokunnat ja toimihenkilöt. Hallituksen 
alustavat kokouspäivämäärät löytyvät liiton verkkosivuilta kohdasta ”yhteystiedot – hallitus”. Esitykset tulee 
olla lähetetty viikkoa ennen kokousta liitteineen osoitteeseen info@finbox.fi. 
 
Otsikko: 
 
Lyhyt, esitystä ytimekkäästi kuvaava otsikko 
 

Perusoikeuksien huomioiminen Suomen Nyrkkeilyliitossa 

 
Asia: 
 
Esittele esityksenne tausta: mitä hyötyä esityksestä olisi lajillemme, mitä haasteita nykyisessä 
toimintatavassamme on. Arvioi esityksestänne mahdollisesti aiheutuvat tulot ja/tai menot. Esitättekö 
muutosta esim. kilpailusääntöihin, liiton toimintaohjesääntöön tai muuten vakiintuneeseen toimintatapaan. 
 

Perustuslain perusteella ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 
alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella.Koska sanotuista etenkään uskonnolla, vakaumuksella ja alkuperällä ei ole 
vaikutusta yksilön suorituskykyyn tai kyvykkyyteen urheilijana tai valmennettavana, liiton työntekijöiden ja 
toimijoiden tulee lähtökohtaisesti kaikissa tilanteissa pidättäytyä  tiedustelemasta edellä sanotuista liiton 
urheilijoilta. Sanotuista kysyminen on omiaan antamaan urheilijalle käsityksen, että niillä on vaikutus 
urheilijan asemaan liitonurheilijana, vaikka näin ei olisikaan.                                                                           
Uskonnonvapauden ja vakaumuksen vapauden voidaan katsoa sisältävän myös oikeuden pitää sanotut 
yksityisenä asiana ja tätä oikeutta yksityisyyteen ei tule loukata. Sanotuista tulee keskustella vain urheilijan 
omasta aloitteesta ja tahdosta. Sanottu oikeus yksityisyyteen koskee myös urheilijan muita luonteeltaan 
henkilökohtaisia asioita, joilla ei ole vaikutusta urheilijan suorituskykyyn tai valmennettavuuteen. Näistä 
voidaan mainita erikseen seurustelusuhteet.                                                                           
Valmennussuhde ei myöskään saa tunkeutua urheilijan kotirauhan piiriin, mikäli tätä ei ole erikseen sovittu 
ja nimenomaisesti esitetty urheilijalle hänen oman päätösvallan alaisena asiana. Tällä viitataan esimerkiksi 
älykelloihin, jotka mahdollistavat urheilijan toiminnan seuraamisen harjoitusaikojen ulkopuolella. 

 
Päätösesitys: 
 
Kirjaa päätösesityksenne mahdollisimman yksiselitteisesti. Epäselvästi kirjattu päätösesitys voidaan palauttaa 
tekijälle muokattavaksi.  
 

Kilpailuvaliokunta esittää, että Suomen Nyrkkeilyliitonhallitukselle, että hallitus laatii viipymättä oheistuksen 
työntekijöilleen sekä kaikille liiton lisenssin omaaville, että miten tulee huomioida jokaisen perusoikeudet 
ketään loukkaamatta. 

 
Esityksen tekijä:  
 

Esityksen tekijä 
(seura, valiokunta tai henkilö): 

Kilpailuvaliokunta 
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Yhteyshenkilö: Minna Kiili 

Sähköpostiosoite: minna.rintamaki@dnainternet.net 

Puhelinnumero: 0405931037 

Päiväys: 29.11.2021 

 
Asiakirjat: 
 
Liitää tarvittaessa liiteasiakirja(t) esityksenne tueksi. 
 

Liitteen 1 nimi. 

Liitteen 2 nimi. 

Liitteen 3 nimi. 
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