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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



TULOT 2019

SUOMEN NYRKKEILYLIITTO
FINNISH BOXING FEDERATION

Valtionavustus OKM 253 000   37 %

Huippu-urheilutuki HUY ja OK (yksilö- ja ryhmä) 111 000   16 %

Valmennusyksikkö 72 000   10 %

Harrasteyksikkö 69 000   10 %

Lisenssimaksut 65 000   9 %

Vakuutukset 65 000   9 %

Jäsenmaksut 30 000   4 %

Muut tulot 25 000   4 %

690 000   100 %



Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustus

Avustuksen tavoite

• eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa;

• väestön hyvinvointia ja terveyttä;

• fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista;

• lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä;

• liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta;

• huippu-urheilua;

• liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita; sekä

• eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, 
yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön 
kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

SUOMEN NYRKKEILYLIITTO
FINNISH BOXING FEDERATION



ARVIOINTIPERUSTEET

• Ministeriö edellyttää liikuntaa edistäviltä järjestöiltä jäsenyhdistysten 
henkilöjäsenten määrätietoa tai liiton henkilöjäsenten määrätietoa, 
joka on todennettavissa. Mikäli tätä ei voida todentaa, on se 
valtionavustuksen määrää vähentävä peruste.

• onko toiminta tavoitteellista ja mitä konkreettisia tavoitteita ja 
mittareita sille on asetettu.

• lajiliittojen antidopingohjelmien arviointi (SUEK).

• monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen

• yhdenvertaisuuden edistäminen

• kestävän kehityksen edistäminen
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TOIMINTASUUNNITELMA 2019

• Mittareiden lisääminen

Harrastetoiminta

• Koulutus- ja seuratukipäällikön rekrytointi

• Vilperi-Box

• Yläkoulutoiminta

• Kuntonyrkkeilyohjaajakoulutukset

• AIBA tuomareita

• Kilpalisenssien kasvu
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TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Valmennusyksikkö

• 800 kv. vrk

• AIBA** valmentajakoulutus
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TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Järjestö- ja seuratoiminta

• Koulutus- ja seuratukipäällikkö

• Suomisport: Seurapalvelut ja Tähtiseuraosio

• Yhdenvertaisuuskysely > toimenpiteet

• Antidoping-toiminta

• Pride

• Osallistuminen AIBA:n ja EUBC:n komissiotoimintaan
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TALOUSSUUNNITELMA 2019

• OKM tuki 253 keur (2018: 200 keur)

• HUY tuki 2018 mukaisesti 120 keur

• Lisenssit 130 keur (arvioitu 4500 kpl mukaan)

• Koulutus- ja seuratukipäällikön rekrytointi
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TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Ehdotetut lisäykset

• 4.5 Viestintä- ja tiedotustoiminta

GeeBee Tuki ry: ”Kilpailuvaliokunta julkaisee tulostiedotteen neljästi 
vuodessa”
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PUHEENJOHTAJAEHDOKKAAT

Kirsi Korpaeus 

Paavo Ollikainen

Henrik Tavio
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VARAPUHEENJOHTAJAEHDOKKAAT

Aki Jänkä

Kirsi Korpaeus

Anna Laukkanen
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JÄSENEHDOKKAAT

Kirsi Korpaeus

Juha Kulju 

Anna Laukkanen 

Marko Pennanen 

Tony Torvinen
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