
 

 
 

 

Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 24.4.2019 Olympiakomitean 
strategian päivityksen tilannetta, olosuhdetyön linjauksia sekä yhdistyksen kevätkokousasioita.  
  
Olympiakomitean strategian päivitys etenee: kysely on käynnissä 10.5. asti  
  
Olympiakomitean hallitus päätti helmikuun kokouksessaan päivittää Olympiakomitean strategian vuoden 
2019 aikana. Parhaillaan käynnissä olevalla kyselyllä haetaan jäsenjärjestöjen ja muiden sidosryhmien 
näkemyksiä strategian keskeisiin osa-alueisiin, erityisesti seuratoiminnan tavoitteisiin ja huippu-urheilun 
menestystavoitteisiin.   
  
Kysely peilaa myös Olympiakomitean missiota, arvopohjaa, yhteiskunnallista roolia ja merkitystä sekä 
tavoitteita suuntaavia muutosvoimia. Vastausaikaa on 10. toukokuuta asti. Vastaajien kannanotot ovat 
tärkeitä, sillä ne toimivat pohjana strategian käsittelylle kevätvuosikokouksen 22.5. yhteydessä.  
  
Seuraa strategiapäivityksen etenemistä Olympiakomitean verkkosivuilla tästä. 
  
Olympiakomitean olosuhdetyön suuntaviivat terävöityvät  
  
Hallitus keskusteli olosuhdetyön ohjausryhmän työstämistä olosuhdetyön suuntaviivoista, jotka 
kuvaavat työn painotukset ja toteuttamisen kehikon Olympiakomiteassa. Tarkastelutapa tukee lajiliittoja 
niiden omassa olosuhdetyössä. Sisällöt tarkentuvat lajiliitto- ja sidosryhmäyhteistyössä, ja suuntaviivoja 
päivitetään tarpeen mukaan.    
  
Olosuhdetyön suuntaviivat -esitys julkaistaan Olympiakomitean verkkosivuilla toukokuun 
alussa. Kokonaisuutta käsitellään myös vaikuttamisklinikassa 27.5. ja toiminnanjohtajien aamuinfossa 5.6.  
  
Valtion liikuntaneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja 
linjaa valtion liikuntapaikkarakentamisen avustuspolitiikkaa. Vuoden 2014 asiakirjan päivittämisen 
yhteydessä Olympiakomitea on esittänyt valtakunnallisten hankkeiden määritelmän laajentamista 
tapahtumaolosuhteista merkittäviin 
harjoituskeskittymiin, ympäristönäkökulman vahvistamista avustettavissa 
hankkeissa sekä jatkotyössä kansallisen liikunnan ja urheilun suurtapahtumastrategian huomiointia ja 
järjestökentän edustusta mahdollisesti perustettavassa liikunnan 
olosuhdejaostossa. Liikuntaneuvosto käsittelee asiaa kesäkuussa.   
  

Valmisteilla suositus kilpailemisesta ja harjoittelusta eri maissa ihmisoikeusnäkökulmasta   
  

Suomen Olympiakomitea: Hallitustiedote 26.4.2019  
 

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/suomen-olympiakomitea-ry/olympiakomitean-strategian-paivitys-2019/


 

Olympiakomitea, lajiliitot, SUEK, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä eettisten asioiden neuvottelukunta ovat 
valmistelleet urheiluyhteisön yhteistä suositusta koskien kilpailemista ja harjoittelua eri maissa 
ihmisoikeusnäkökulmasta. Olympiakomitean hallitus keskusteli suositusluonnoksesta ja antoi evästyksiä 
sen jatkovalmisteluun. Eettisten asioiden neuvottelukunnan on tarkoitus hyväksyä suositus 20.5.2019.   
  
Olympiakomitean kevätkokous koolle 22.5.2019  
  
Hallitus päätti kutsua sääntömääräisen kevätkokouksen koolle 22.5.2019 klo 18 ja hyväksyi kokouksen 
esityslistan lähetettäväksi jäsenjärjestöille. Hallitus vahvisti Olympiakomitean sääntöjen mukaiset jäsenten 
äänimäärät kevätkokoukseen.   
  
Hallitus päätti esittää kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Olympiakomitean uudeksi varsinaiseksi 
jäseneksi Kansainvälinen Voimalajiliitto ry:tä sekä kumppanuusjäseniksi Monaliiku – Monikansallisten 
naisten hyvinvointi ja liikunta ry:tä ja Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:tä.  
  
Hallitus päätti esittää kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Olympiakomitean vuoden 
2018 vuosikertomuksen sekä Suomen Olympiakomitean sääntömuutosta § 3 osalta ja Urheilun 
oikeusturvalautakunnan sääntömuutosta § 31 osalta.   
  

Olympiakomitean hallitus myönsi eron Suomen Wushu-liitto ry:lle  
  
Suomen Wushu-liitto ry on hakenut eroa Olympiakomitean jäsenyydestä. Hallitus myönsi eron.  
  
Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295  

 


