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Ylimääräinen liittokokous hyväksyi johtokunnan esityksen sääntömuutoksiksi.
Sääntömuutos käsitellään myös sääntömääräisessä Syysliittokokouksessa
22.11.2020, koska sääntöjemme muuttaminen edellyttää kahta hyväksyntää liittokokouksessa.
Sääntömuutosesitys on luettavissa tästä tai Liiton kotisivuilta.

Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus,
jonka avulla saat tiedon,
jos olet sovelluksen arvion mukaan altistunut
koronavirukselle. Jos
sinulla todetaan tartunta,
voit ilmoittaa siitä sovelluksella nimettömästi.
Sovelluksessa yksityisyytesi on vahvasti suojattu.

Nyrkkeilyliitto
suosittelee!

Asialistalla ovat lisäksi sääntömääräiset asiat kuten toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021 sekä henkilövalinnat.

Nyrkkeilyliitto pyytää lajin harrastajilta taas mielipidettä viestinnästämme. Mitä
pitäisi kehittää, teemmekö jotain asioita hyvin? Mistä sinä haluaisit enemmän tietoa? Mitkä kanavat ovat sinulle parhaita viestintäkanavia? Entä tarvitsisitko tukea
oman seuran viestinnässä?
Lähetimme jäsenseuroille linkin kyselyyn, johon vastaamiseen kuluu pari minuuttia. Kiitos etukäteen vaivannäöstä.

Lataa se App Storesta tai
GooglePlaysta. Lisätietoja
www.koronavilkku.fi

Nyrkkeilyliiton
puhelinpalveluajat

Nyrkkeilijöiden, avustajien ja tuomareiden ilmoittautumiset
seuroittain maanantaihin 9.11.2020 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä suoritetaan kilpailumaksu 30E/ottelija. Jälkiilmoittautumismaksu on 50 €/hlö.

ma, ti ja to
klo 12.00 - 15.30

Ohjeet ilmoittautumiseen: https://smnyrkkeily.fi/ilmoittautuminen/
MUISTATHAN: Osallistujien tulee olla suorittanut Puhtaasti paras -verkkokoulutus

ke
klo 14.00 - 18.00

Lisenssit ja vakuutukset osoitteesta www.suomisport.fi




Kilpailulisenssi loppuvuosi
Aikuisten olympianyrkkeilyvakuutus 7 vrk
Nuorten olympianyrkkeilyvakuutus 7 vrk

25 €
50 €
20 €

TreeniKamppeet
kunnossa?
Muista hyödyntää
varustekauppaa
Nyrkkeilyliiton
kotisivuilta

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSLIITTOKOKOUS
22.11.2020

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Viime
haussa nyrkkeilyseuroista tukea saivat KemPy, TuusNy ja YTK, yhteensä 17 000
euroa. Ylä-Tikkurilan Kipinälle myönnettiin viime haussa 9000 euroa hankkeeseen "Kaikille suunnatut avoimet matalan kynnyksen harjoitukset ja lajiin tutustumiset".
-Aktiivisen ja kehittämishaluisen seuran kannattaa hakea seuratukea, mikäli on
joku uusi idea. Suunnitelman tekoon täytyy panostaa ja tuen myöntämisen perusteisiin kannattaa tutustua huolella. Hieno asia on myös, että hankkeet voivat sisältää varustekustannuksia, kommentoi YTK:n nyrkkeilyjaoksen puheenjohtaja
Petri Kananen
Hakuohjeet löytyvät https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistukiseuratuki-

ASIALISTALLA
MM. TOIMINTAJA TALOUSSUUNNITELMA
N HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021
SEKÄ HENKILÖ
-VALINNAT.

PUHTAASTI
PARAS
HAASTE

Kaipaatko apua, tukea ja ideoita seuran kehittämiseen? Ilmoittaudu mukaan seurawebinaariin ja tule kuulemaan ja keskustelemaan, miten Tähtiseuratoiminta auttaisi teidän seuraanne toiminnan kehittämisessä. Kuule Tähtiseurojen kokemuksista ja kysy
lisää laatukriteerien täyttämisestä.
Tilaisuus on maksuton Nyrkkeilyliiton
jäsenseuroille. Keskustelua johdattaa Sanna
Erdogan. Ajankohta: ma 23.11.2020 klo 18.0019.30.

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki.

HAASTE

Liikunnan aluejärjestöt toimivat 15 aluejärjestön voimin joka puolella Suomea. Järjestöjen perustehtävä on suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun
avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen erityisesti paikallisella tasolla. Järjestöt järjestävät lukuisia koulutustapahtumia vuosittain. Seurajohdolle tarkoitettuja koulutuksia ovat esim. Hyvän seuran hallinto, Hyvän seuran viestintä, Urheilun johtaminen hyvässä seurassa ja Urheiluseuran varainhankinta.
Valmentajille ja ohjaajille on tarjolla mm. VOK1-tason koulutuksia, Tervetuloa ohjaajaksi ja Tervetuloa liikuttajaksi -koulutukset. Liikunnan aluejärjestöjen sivuille pääset
järjestöjen yhteisen verkkosivun kautta. Kouluttautuminen kannattaa aina, Nyrkkeilyliitto suosittelee!

SIVU
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Nyrkkeilyliitto on sitoutunut urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan, jonka pohjana ovat
Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet.
Nyrkkeilyliiton johtokunta vastaa liiton vastuullisuusohjelmasta. Vastuullisuus on osa strategiaamme, kirjaamme vastuullisuuden tavoitteet ja toimenpiteet toimintasuunnitelmaamme sekä seuraamme toteutumista vuosikertomuksessamme. Tutustumme ensin hyvään hallintoon.

HYVÄ HALLINTO NYRKKEILYLIITOSSA - AVOIN JA OSALLISTAVA
Tavoite: Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.
Toimenpiteet: Toimintasääntömme, kurinpitosääntömme ja seurojemme säännöt ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla. Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä
toimintatapoja. Meillä on selkeä prosessi tilanteisiin, joissa näitä ei noudateta. Taloudenpitomme
ja varainhankintamme on vastuullista .
Hyvä hallinto Nyrkkeilyliitossa :










Hyvän hallinnon mukaiset toimintatavat on kirjattu Nyrkkeilyliiton toimintaohjesääntöön.
Johtokunnan kokouspöytäkirjat ja liitteet sekä valiokuntien pöytäkirjat ovat julkisia.
Kurinpitovaltaa käyttää Kamppailijoiden yhteinen kurinpitovaliokunta.
Taloudellisen vastuullisuuden varmistamiseksi strategisissa mittareissamme tavoitteet mm.
oman pääoman suuruudelle.
Hankinnat ovat ohjeistettu toimintaohjesäännöissämme.
Huomioimme vastuullisuuden kumppaneiden valinnassa: ei esim. alkoholi- eikä energiajuomia, tupakkatuotteita, varustetoimittajamme on sitoutunut valmistamaan tuotteensa
ilman lapsityövoimaa.
Seuraamme toimintamme laatua palautekyselyin (koulutuspalautteet, jäsenkyselyt)
Kurinpitoilmoituksen tekeminen on ohjeistettu liiton verkkosivuilla.

Nyrkkeilyliitto ja Budoland Finland ovat olleet yhteistyössä vuodesta 2018
lähtien. Budoland toimittaa liiton edustusurheilijoille AIBA-hyväksyttyjä Top
Ten -varusteita. Samoja laadukkaita varusteita on myytävän liiton verkkosivuilta löytyvästä varustekaupasta.
-Budoland valikoitui toimittajaksemme useasta syystä, tärkein on luonnollisesti varusteiden AIBA-kelpoisuus. Varusteiden kilpailukykyinen hinnoittelu ja
korkea laatu olivat luonnollisesti myös merkittäviä tekijöitä. Nyrkkeilyliitto
odottaa toimittajiltaan vastuullisuutta ja Budoland Finland on huomioinut vastuullisuuden omassa toiminnassaan hyvin, toteaa Nyrkkeilyliiton toiminnanjohtaja Marko Laine.
-Suomen Nyrkkeilyliiton kanssa yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Yhteistyössä viemme lajia eteenpäin ja Budoland Finland huolehtii siitä, että nyrkkeilyn harrastus- ja kilpailutoimintaan on aina saatavilla markkinoiden parhaat
TOP TEN -varusteet. Menemme aina turvallisuus edellä kuitenkaan luontoa,
eettisyyttä ja käyttömukavuutta unohtamatta. Meillä on mm. sertifikaatit siitä,
että valmistajamme eivät käytä lapsityövoimaa.
-Pitkä kehitystyö ja valmistukseen sekä materiaaleihin liittyvät patentit ovat
merkittävä osa laadukasta lopputulosta. Olemme olleet mukana nyrkkeilyn
kehityksessä jo kuudella vuosikymmenellä ja haluamme olla sitä jatkossakin,
kertoo Sami Savo Budoland Finlandista.

Budoland Finland on mukana lajissa monella tavalla mm. tuottamalla Ring
Night II -tapahtuman nyrkkeilyottelut Live Streamina Youtubessa.

