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ESITYS NYRKKEILYLIITON STRATEGISIKSI MITTAREIKSI 
 

Asia: Nyrkkeilyliiton liittokokous hyväksyi liiton uuden strategian vuosille 2020 – 2024. Jotta strategia 
toteutuisi, tulisi se tehdä mitattavaksi ja asetettava sovituille mittareille tavoitteet. 

Nyrkkeilyliiton strategia koostuu kolmesta osa-alueesta ja ehdotukset osa-alueen mittareiksi: 

Osaavat ja laadukkaat seurat 

• Tuemme jäsenseurojamme toiminnan kehittymistä koulutuksella, mahdollistamalla harrastaja- ja 

jäsenmäärien kasvun yhteisillä, konseptoiduilla nyrkkeilytoiminnoilla.  

• Painotamme seurahallinnon osaamisen kehittämistä sekä vapaaehtoisten johtamisen osaamista.  

• Autamme seuroja tuomalla tietoa koulutus- ja kehittymismahdollisuuksista hyödyntämällä mm 

Olympiakomitean Tähtiseuraohjelmaa sekä liikunnan aluejärjestöjen koulutustoimintaa.  

• Varmistamme laadukkaiden kilpailutapahtumien toteuttamisen 

 

Menestyvä huippu-urheilu 

Varmistamme nyrkkeilyn menestyksen kehittämällä nyrkkeilijän polkua  

• Kehittämällä seuratoimintaa  

• Varmistamalla osaavien valmentajien tietotaidon valmentajakoulutuksella ja valmentajien 

välisellä keskustelulla  

• Luomalla nyrkkeilyn valmentajapolun 

• Tukemalla urheilijan kaksoisuraa jakamalla tietoa sekä olemalla mukana verkostoissa  

• Hankkimalla tieto-, olosuhde- ja taloudellisia resursseja urheilijan tueksi. 

• Johtaminen ja toimintatavat 

 

Mittari lähde taajuus kommentti

Koulutusten osallistujamäärä Suomisport vuosi Nyrkkeilyliiton ja kamppailijoiden yhdessä järjestämät koulutukset

Tähtimerkkien määrä Suomisport vuosi

Lisenssin haltijat Suomisport vuosi Kilpailu-, toimitsija- ja harrastelisenssit

Seurakysely* Kysely vuosi Ei vielä luotu

Seuratukiavustukset OKM vuosi Avutusten euromäärä yhteensä

Mittari lähde taajuus kommentti

Kilpalisenssien määrä Suomisport vuosi

Arvokisamitalit Manuaalinen vuosi

Kaksoisuraurheilijoiden määrä OK:n tilastot vuosi Toisen asteen urheiluoppilaitoksissa opiskelevat nyrkkeiljät

Puhtaasti paras -koulutuksen suorittaneet SUEK vuosi

Valmentajien koulutustaso Manuaalinen vuosi Kesken: valmentajakysely tehty, raportti työn alla
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Johtaminen ja toimintatavat 

• Johtaminen ja toimintatavat mahdollistavat visiossa onnistumisen  

• Johtamisjärjestelmä kuvaa sen, miten toimintaa toteutetaan  

• Luomme ja kuvaamme johtamisjärjestelmän, jossa on kuvattuna  

o Tehtävät ja roolit sekä niiden vastuut ja valta  

o Toiminnan suunnittelemisen ja toteuttamisen aikataulut  

o Talouden suunnittelu ja johtaminen  

• Toiminnan tavoitteet ja mittarit  

• Tunnistamme ja kuvaamme osaamisvaatimukset eri toiminnoissa  

• Luomme toimintatavan, joka on läpinäkyvä ja avoin 

 

 

Esitys: esitän johtokunnalle strategisten mittareiden hyväksymistä. 

 

 

Marko Laine 

toiminnanjohtaja 

Mittari lähde taajuus kommentti

Viestintäkysely Kysely vuosi

Tulos Tilinpäätös vuosi

Oma pääoma/henkilöstökulut Tilinpäätös vuosi Tavoite 50 %

Yhdenvertaisuus Kysely joksa toinen vuosi Kamppailijoiden yhdenvertaisuuskysely

Tasa-arvo Manuaalinen vuosi Naisten osuus luottamus- ja toimihenkilöistä
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