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KURINPITOILMOITUS 
 

Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun vaaditaan kamppailulajien yhteisen 
kurinpitovaliokunnan (KKPV) ryhtyvän toimenpiteisiin ohjesääntönsä 5§:n tarkoittamissa tapauksissa. 
 

Ilmoitus on toimitettava asianomaisen lajiliiton toimistoon edelleen lähetettäväksi KKPV:lle. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä ilmoittajan, ilmoituksen kohteena olevan ja kysymyksessä olevan/olevien 
jäsenseurojen tai muiden yhteisöjen yhteystietoihin, eli osoite-, puhelinnumero-, sähköposti- tai muihin 
yhteystietoihin. Ilmoituksessa on noudatettava alempana tässä ohjeessa esitettyä järjestystä, mikä 
nopeuttaa KKPV:n käsittelyä. 
 

Puutteellinen ilmoitus voi aiheuttaa käsittelyn viivästymisen, tai jopa hylkäämisen. Ilmoitus voidaan 
toimittaa myös sähköpostilla. 

1. Ilmoittaja 

Ilmoituksessa tulee mainita ilmoittajan henkilötiedot: nimi, osoite ja kaikki em. yhteystiedot. Jos ilmoittaja 
on yhteisö, mainitaan vastaavat tiedot yhteisöstä ja siellä asiaa hoitavasta henkilöstä. Lisäksi on mainittava 
ilmoittajan jäsenyhteisö/-seura ja hänen asemansa yhteisössä, sekä se, missä ominaisuudessa ilmoittaja 
toimii käsillä olevassa asiassa. 
 

2. Ilmoituksen kohde 

Ilmoituksessa tulee mainita myös henkilö, seura tai yhteisö, johon kurinpitovaatimus kohdistuu, kaikkine 
edellämainittuine yhteystietoineen. Henkilön ollessa kysymyksessä tulee ilmoittaa myös hänen 
syntymäaikansa. Olennaisen tärkeää on ilmoittaa kohteena olevan henkilön, seuran tai muun yhteisön 
osalta henkilö, jota voidaan asiassa kuulla ja joka voi antaa mahdollisen kirjallisen vastineen sitä 
vaadittaessa sekä vastaanottaa KKPV:n päätöksen asiassa. 
 

Henkilön tai yhteisön on oltava kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitomääräysten alaisen  
lajiliiton jäsen, tai muuten osoittanut sitoutuneensa noudattamaan toimintaan liittyviä sääntöjä 
kurinpitomääräysten 1§:n tarkoittamalla tavalla. Ilmoituksessa on perusteltava tämä sitouttamista 
tarkoittava seikka. 

3. Tapahtumaselostus 

Ilmoittajan tulee laatia lyhyt, mutta selkeä tapahtumakuvaus ja selostus rikkomuksen laadusta. Samalla on 
ilmoitettava mahdollinen tapausta tukeva näyttö, tai mahdolliset henkilötodistajat ja heidän yhteystietonsa 
alussa esitetyin tavoin. 

4. Rangaistusvaatimus 

Rangaistusvaatimus perusteluineen on aina esitettävä. Perusteluina ilmoittaja voi halutessaan viitata 
kurinpitomääräysten 2§ ja 3§:n alakohtiin harkintansa mukaan.  
 
KKPV ei käsittele ilmoituksia, joissa vain tiedustellaan, onko tietty teko rangaistava.   
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5. Ilmoituksen toimittaminen 

Ilmoitus toimitetaan kyseisen lajiliiton edustajille sekä KKPV:n puheenjohtajalle. Käytettäessä sähköpostia 
on suotavaa koota kaikki liitteet samaan viestiin. 
 
Kurinpitosääntöjen § 5.2. mainitun käsittelymaksun suuruus on kirjattu asiakirjaan SNL hinnasto. 
Käsittelymaksun palautuksissa noudatetaan Kurinpitomääräyksiä. 
 
 

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

Version 3 muutokset merkitty muutosmerkinnöin sinisellä. 

 


