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Nyrkkeilyliitto  
suosittelee!   

 
Lataa Koronavilkku App 
Storesta tai GooglePlays-
ta.  

www.koronavilkku.fi  
 

 

Nyrkkeilyliiton 
puhelinpalveluajat  
 
ma, ti ja to  
klo 12.00 - 15.30 
 
ke  
klo 14.00 - 18.00  

 

Viestinnän ammattilaisyhdistyksen, ProCom ry:n kutsuma visiotyöryhmä laati vuosikymme-
nen vaihtuessa  1)yhteisöviestinnän uudet periaatteet. Vaikka monet periaatteet ovat pysy-
viä, on viestintä rajun muutoksen pyörteissä. Tiedon jakaminen ei enää pitkään aikaan ole 
ollut yksisuuntaista eikä reagointiaikaa juurikaan ole. Teknologian nopea kehitys helpottaa 
viestintää, mutta asettaa myös vaatimuksia. Digiloikasta huolimatta viestinnän tulee olla 
saavutettavaa ja pystyttävä palvelemaan kaikkia jäseniämme.   
 
Tästä syystä olemme nostaneet viestinnän yhdeksi tärkeimmistä strategiakohdistamme. 
Viestintä on tärkeä muutosvoima, siksi uskomme vahvasti avoimeen viestintään ja vuoro-
vaikutuksen, kuuntelun sekä keskustelun merkitykseen.  
 
Järjestyksessä toinen viestintäkysely toteutettiin marraskuussa 2020. Kysely lähetettiin 
seuroille, valiokunnille sekä lisenssinhaltijoille. Vastausprosentti jäi valitettavan alhaiseksi, 
mutta tulokset ovat tärkeitä suuntaviittoja suunnitellessamme tulevan vuoden viestintää.  
Tulosten perusteella olemme onnistuneet kehittämään viestintäämme päättyvän toiminta-
vuoden aikana: asteikolla 1-6 saatu arvosana 4,31 (vrt. 3,86/2019) on kelpo keskiarvo, josta 
ponnistaa uuteen vuoteen. Erityisen iloinen olen Liiton toiminnan avoimuudesta annettuun 
4,44 keskiarvoon!  
 
Kun kolmisen vuotta sitten aloitin tehtävässäni, kerroin ensimmäisessä FINBOX-
tiedotteessa keskittyväni ensin nimenomaan Liiton viestinnän parantamiseen. Olemme 
lisänneet hallinnon läpinäkyvyyttä ja samalla tiedottamista mm. tuomalla hallituksen pöytä-
kirjat kaikkien luettavaksi kotisivuillemme. Kyselyn vastauksissa moit-
teita kankeudesta ja sokkeloisuudesta saaneet kotisivumme uudistu-
vat ensi vuonna yhdessä brändi-ilmeen uudistuksen kanssa. Samalla 
uudistuu myös FINBOX-tiedote.  
 
Viestintäkyselyssä saadut tulokset antavat hyvän pohjan sisältö-
suunnittelulle sekä teemoille, joita tiedotteessa tullaan käsittelemään. 
Ei pelkkää viestintää viestinnän iloksi, vaan todellinen työkalu seura-
toimijoidemme hyödyksi. 
(Yhteisöviestinnän uudet periaatteet, ProCom ry, 21.11.2019) 

 

Vuoden 2021 lisenssit ja vakuutukset ovat tulleet myyntiin. Huomioithan vakuutusta ostaessasi, että 
vakuutus on mahdollista ostaa heti, mikäli sinulla ei ole voimassaolevaa  nyrkkeilyvakuutusta.      
Muuten ostomahdollisuus  alkaa 1.1. lähtien, kun edellisen vuoden vakuutuskausi on päättynyt.    
Hinnat:  
 Harrastelisenssi 10 € 
 Kilpailulisenssi (vaatii vakuutuksen) 40 € 
 Toimitsijalisenssi 15 € 
 Vapaaehtoinen kuntonyrkkeilyvakuutus 20 € 
 Olympianyrkkeilyvakuutus 199 € 
 Nuorten kuntonyrkkeilyvakuutus 14 € 
 Nuorten olympianyrkkeilyvakuutus  1/2021 76 € 
 Nuorten olympianyrkkeilyvakuutus 2/2021  72 € 

Marko Laine, 
toiminnanjohtaja 



 

 

 

TreeniKamppeet 
kunnossa? 

Muista hyödyntää 
varustekauppaa  

Nyrkkeilyliiton 
kotisivuilta 

Tilaa itsellesi ja 
seuraväellesi 
omat tasku-
kalenterit  käte-
västi liiton sivuil-
ta:  

https://
www.nyrkkeilyli
itto.com/
nyrkkeilyinfo/
lomakkeet/
nyrkkeilykalen-
terien-tilaus/ 
 

Hinta vain 18 
euroa!  

 

 

Umar Kremlev 
AIBA:n  
johtoon  
  
Venäjän  

Umar Kremlev 
valittiin AIBA:n 
presidentiksi 
12.-13.12.2020 
järjestetyssä 
kongressissa. 
Samalla kan-
sainvälisen laji-
liittomme sään-
töjä päivitettiin. 
Lisätieto-
ja Nyrkkeilyliito
n ja AIBA:n 
verkkosivuilta.  

 

 
Nyrkkeilyliitto on sitoutunut urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan. 
Määrittääksen yksityiskohtaisemmin, mitä vastuullisuus Nyrkkeilyliitossa tarkoittaa, 
johtokunta on hyväksynyt yhteiseen vastuullisuusohjelmaan perustuvan oman 
ohjelman. Ohjelma astuu voimaan vuoden 2021 alusta. Hyvä hallinto esiteltiin edellises-
sä Finboxissa. Tällä kertaa vuorossa:  
 
TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ  - ILOA JA POSITIIVISIA KOKEMUKSIA 

Tavoite: Turvallinen toimintaympäristö tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia. Pi-
dämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasial-
liselta käytökseltä. Toiminnallamme varmistamme, että kaikki tekemämme työ sekä 
harrastusolosuhteet ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme on terveyttä edis-
tävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava.  
 
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 toi-
mijamme suorittaa turvallisuuteen liittyvän verkkokoulutuksen. Suosittelemme rikos-
taustan selvittämistä myös vapaaehtoistoimijoilta. Rakennamme käytännöt fyysisen 
turvallisuuden edistämiseen niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin katsomoissa.  
 
Tuvallinen 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 

Kurinpitoilmoituksen tekeminen on ohjeistettu liiton verkkosivuilla.  
 

Vastuullisuusohjelma löytyy liiton verkkosivuilta.  
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https://1560518.167.directo.fi/@Bin/8a41a9ccf7d6bc147619a3096a7fbd22/1603875345/application/pdf/1566357/Nyrkkeilyliiton%20vastuullisuusohjelma.pdf


 

 

Kysely lisenssinhaltijoille  

Nyrkkeilyliiton toiminta-
suunnitelman mukaisesti 
olemme uudistamassa liiton 
visuaalista ilmettä.  Hallitus 
on päättänyt järjestää mieli-
pidekyselyn lisenssinhal-
tijoille liiton mahdollisesta 
uudesta logosta.  
´ 
Viereisessä kuvassa näet 
vaihtoehdot, jotka löydät 
myös täältä. Kyselyyn pää-
set tästä linkistä.  Arvomme 
kaikkien vastaajien kesken 3 paria Top Ten -hanskoja.  
 

 

Kamppailulajien yhteinen yhdenvertaisuuskysely järjestettiin 
syksyn aikana. Nyrkkeilijät olivat aktiivisimpia vastaajia, kiitos 
kaikille vastanneille! Tulosten mukaan nyrkkeilyn voidaan todeta 
olevan keskimääräistä yhdenvertaisempi kamppailulaji!  

Lue tulokset verkkosivuiltamme.  

Liiton hallitus on päättänyt kokouksessaan laajentaa Puhtaasti paras –verkkokoulutuksen suorittamispak-
koa A- ja B-junioreiden SM-kilpailuihin osallistuviin. Aiemmin koulutuksen suorittaminen on ollut pakollista 
johtokunnan jäsenille, toimihenkilöille, valiokuntien jäsenille sekä yleisen sarjan SM-kilpailuihin osallistuvil-
le.  Nyrkkeilyliiton antidopingohjelman tavoitteena on: 

• sitouttaa liiton toiminnassa mukana olevat henkilöt antidoping-
työhön  

• tehdä ennaltaehkäisevää ja säännöllistä koulutus- ja  
             viestintätoimintaa antidopingasioissa  
• vaikuttaa arvopohjaan puhtaan urheilun puolesta  
• määritellä antidopingohjelman toimenpiteet, vastuut ja velvolli-

suudet.  
Antidoping-ohjelmamme löytyy verkkosivuiltamme.  

Haemme Suomen Nyrkkeilyliiton valiokuntiin jäseniä vuodelle 2021. Valiokunnat työskentelevät itsenäisesti 
oman tehtävänkuvansa ja tavoitteidensa mukaisesti. Valiokunnat tekevät tehtävänkuvaansa kuuluvissa asioissa 
esityksiä hallitukselle.  Pyydämme valiokuntatoiminnasta kiinnostuneita lähettämään vapaamuotoisen hake-
muksen 10.1.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info@finbox.fi, aihekenttään otsikoksi 
”Valiokuntahaku”.  Lue lisää valiokuntahausta verkkosivuiltamme 
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