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Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 24.9.2019 Olympiakomitean 
strategian päivitystä ja ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Muita ajankohtaisia asioita olivat 
tilannekatsaus naisille suunnattujen johtamiskoulutusten etenemisestä ja päivitetyn 
vastuullisuuskompassin hyväksyminen. Hallitus myös päätti Sporttitalon vuokrasopimuksen 
jatkamisesta sekä vuosikokoukselle esitettävistä uusista jäsenistä ja sääntömuutoksista.  
  
Olympiakomitean strategian päivitys etenee: lausuntokierros käynnissä 26.9. – 6.10.  
  
Olympiakomitean hallitus käsitteli strategian päivityksen etenemistä. Syyskuun alussa päättynyt 
toinen strategiakysely antoi selkeän näkemyksen vision kehittämiseksi ja vahvan perustan 
urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman rakentamiselle. Hallitus päätti kuulla jäsenjärjestöiltä 
lisänäkemyksiä tulevaan visioon liittyen sekä kommentteja strategian kokonaisuudesta. Kolmas 
kysely aukeaa 26.9. ja vastausaikaa on sunnuntaihin 6.10. asti.   
  
Päivitetty strategia kertoo liikunta- ja urheiluyhteisön tahtotilan ja huomioi yhteiskunnan 
muutosvoimat. Strategia luo perustan Olympiakomitean toiminnalle sekä antaa suuntaviivat 
liikunta- ja urheiluyhteisön eri toimijoiden omalle ja yhteiselle tekemiselle.  
  
Naisten johtamisosaamista vahvistetaan     
  
Olympiakomitea haluaa vahvistaa naisten johtamisosaamista ja roolia liikunnassa ja urheilussa. 
Hallitus kuuli tilannekatsaukset naisten johtamisohjelmien Johtaa kuin nainen ja Naiset 
vaikuttajina liikunnan pelikentillä osalta.  
  
Johtaa kuin nainen -koulutuksen kohderyhmänä ovat liikunnan ja urheilun valtakunnallisten tai 
kansainvälisten järjestöjen johtotehtäviin tähtäävät. Hanketta rahoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiö. 
Koulutusohjelmassa koulutetaan kolmella kierroksella yhteensä 60 naista.   
  
Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -koulutuksen kohderyhmänä ovat seura- ja aluetason 
toimijat. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR) rahoituksen. Koulutusohjelmassa on mukana kahdella kierroksella yhteensä 60 naista.  
  
Olympiakomitean vastuullisuuskompassi on käsikirja henkilöstölle ja hallitukselle vastuullisuuteen 
ja reiluun peliin liittyvissä asioissa. Hallitus hyväksyi kompassin päivitetyn version kokouksessaan.   
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Sporttitalon vuokrasopimusta jatkettiin  
  
Nykyisen liikunta- ja urheilujärjestöjen ja Paavo Nurmi Oy:n välisen vuokrasopimuksen 
määräaikaisuus päättyy 31.1.2020 Sporttitalossa. Sopimuksen jatkamisesta käytyjen neuvottelujen 
pohjalta hallitus päätti jatkaa vuokrasopimusta viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella.   
  
Hallitus suosittelee nykyisiä Sporttitalossa olevia liikunta- ja urheilujärjestöjä jatkamaan sopimusta 
ja toivottaa tervetulleeksi myös uudet liikunta- ja urheilujärjestöt, jotka eivät vielä ole 
Sporttitalossa.   
  
Suomen Hipposta ja Suomen elektronisen urheilun liittoa esitetään uusiksi jäseniksi  
  
Olympiakomitean sääntöjen mukaan järjestön varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä 
valtakunnalliset rekisteröidyt aatteelliset yhdistykset, joiden toiminnan pääasiallisena 
tarkoituksena on liikunnan, huippu-urheilun tai muun urheilun edistäminen. Kutakin lajia voi 
edustaa järjestössä vain yksi lajiliitto. Järjestön kumppanuusjäsenenä voivat olla oikeuskelpoiset 
yhteisöt ja säätiöt.  
  
Hallitus päätti esittää syyskokoukselle Suomen Hipposta ja Suomen elektronisen urheilun liittoa 
(SEUL) järjestön varsinaisiksi jäseniksi. SEUL on nyt Olympiakomitean kumppanuusjäsen. Uusiksi 
kumppanuusjäseniksi syyskokoukselle esitetään Suomen Liikunnan Ammattilaisia.  
  
Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295  
 
 

 


