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Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 16.10.2018 järjestön syyskokousasioita sekä 
lausuntoa valtakunnallisesti merkittävien liikuntapaikkojen perustamishankkeista. 
 
Muita ajankohtaisia aiheita olivat muun muassa Suomen Urheilumuseosäätiön hallituksen jäsenten 
nimeäminen ja hallitusohjelmatavoitteet. 
 
Olympiakomitean lausunto valtakunnallisesti merkittävien liikuntapaikkojen perustamishankkeista  
 
Olympiakomitean hallitus hyväksyi olosuhdetyön ohjausryhmän opetus- ja kulttuuriministeriölle 
valmisteleman lausunnon valtakunnallisesti merkittävien liikuntapaikkojen perustamishankkeista 
rahoitussuunnitelmaan 2019 - 2022. Lausunto koskee hankkeita, jotka ovat hakeneet liikuntapaikkojen 
perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan valtakunnallisesti merkittävinä hankkeina 31.12.2017 
mennessä.  
 
Syyskokouksen 24.11.2018 valmistelu 
 
Olympiakomitean hallitus vahvisti Olympiakomitean sääntöjen mukaiset jäsenten äänimäärät 
syyskokoukseen ja hyväksyi kokouksen esityslistan.  
 
Hallitus päätti esittää syyskokoukselle varsinaiseksi jäseneksi Suomen Rullalautaliitto ry:tä sekä 
kumppanuusjäseneksi KMG Finland ry:tä. 
 
Hallitus päätti esittää syyskokoukselle varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi 600 euroa vuonna 2018 (500 
euroa vuonna 2018) ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksuksi 300 euroa (250 euroa vuonna 2018). 
Liittymismaksua ei edelleenkään esitetä perittäväksi. 
 
Hallitus päätti esittää sovituilla täydennyksillä Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 
syyskokoukselle. 
 
Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet -asiakirjan päivitys 
 
Olympiakomitean sääntöjen mukaan järjestön kokouksessa voidaan vahvistaa eettisiä säännöstöjä ja 
suosituksia, joita järjestön jäsenet sitoutuvat noudattamaan. Jäsen on myös järjestön pyynnöstä velvollinen 
antamaan selvityksen urheilun eettistä perustaa mahdollisesti vakavasti vahingoittavasta toiminnastaan. 
 
Aiemmin Valo ry:n vuosikokouksessa hyväksytty Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet -
asiakirja on nyt päivitetty Olympiakomitean visuaaliseen ilmeeseen, ja yhteistyössä SUEKin kanssa siihen on 
lisätty maininnat katsomoturvallisuudesta ja -viihtyvyydestä.  
 
Hallitus päätti esittää syyskokoukselle asiakirjan hyväksymistä jäseniä sitovaksi eettiseksi säännöstöksi.  

Suomen Olympiakomitea: Hallitustiedote 17.10.2018 
 



 

 

Olympiakomitean hallitusohjelmatavoitteet 
 
Olympiakomitea on valmistellut liikuntapoliittisen pelikirjan pohjalta lähtökohtia hallitusohjelmatavoitteiksi 
keväästä alkaen yhteistyössä jäsenjärjestöjen, Liikkujan polku -verkoston ja liikunnan aluejärjestöjen 
kanssa. Tavoitteita työstettiin syksyn aikana muun muassa hallituksen kokouksessa 18.9. ja 
eduskuntapuolueiden liikuntapolitiikasta vastaavien kanssa lokakuun alussa.  
 
Tavoitteet jakaantuvat kahteen pääteemaan: Liikkumattomuuden haittojen ja niistä aiheutuvien 
kustannuksien kasvuun vastaamiseksi liikunta tulee ottaa poliittiseksi prioriteetiksi. Välineenä on Liikkuva 
Suomi -ohjelma. Huippu-urheilumenestyksen mahdollistamiseksi kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa 
huippu-urheilulle tulee rakentaa menestyksen edellytykset. Hallitus hyväksyi tavoitteet ja päätti esittää ne 
myös syyskokoukselle. 
 
Suomen Urheilumuseosäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen 
 
Suomen Urheilumuseosäätiö sr:n sääntöjen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää hallituksen 
kolmivuotiselle toimikaudelle puheenjohtajan ja kaksi jäsentä ja Suomen olympiakomitea ry kaksi jäsentä. 
 
Olympiakomitean hallitus nimesi Urheilumuseosäätiön pyynnöstä hallitukseen kaksi jäsentä toimikaudelle 
1.1.2019-31.12.2021. Olympiakomitean edustajina hallituksessa jatkavat Olli-Pekka Karjalainen ja Riia 
Martinoja. 
 
 
Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295 
 
 

 


