
Suomen Olympiakomitea ry - kevätkokous 17.6.2020   
   ESITYSLISTA 

 
                                     26.5.2020 

 

Suomen Olympiakomitean jäsenet kutsutaan järjestön kevätkokoukseen 
 
Aika  Keskiviikkona 17.6.2020 
  klo 18.00  Valtakirjojen tarkastus  
  klo 18.30  Suomen Olympiakomitean kevätkokous 
 
Paikka   Taitotalo, Valimotie 8, 00380 Helsinki / Teams -etäkokous 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

2. VALITAAN KOKOUKSEN 

2.1. Puheenjohtaja 

2.2. Sihteeri 

2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

2.4. Kaksi ääntenlaskijaa 

3. TODETAAN EDUSTETTUINA OLEVAT JÄRJESTÖN JÄSENET SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

3.1. Todetaan valtakirjan tarkastajien lausunto, kokouksen osanottajat sekä läsnäolo- ja 
puheoikeus 

3.2. Todetaan kokouskutsu ja esityslista  

3.3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSEN VAHVISTAMINEN 

(liite 1) 

5. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 

(liitteet 2a ja 2b) 

6. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE 



  

 

 

 

7. VALITAAN EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA JA PÄÄTETÄÄN SEN TEHTÄVISTÄ 

Olympiakomitean sääntöjen mukaan ”Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on, jollei kokous 
muuta päätä, hakea ja esitellä ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi 
ja muiksi hallituksen jäseniksi. Ehdollepanotoimikunnan tulee tehtävässään ottaa huomioon 

olympialaisen peruskirjan vaatimukset”. 

Olympiakomitean hallitus esittää Suomen Olympiakomitean kevätkokoukselle, että 

ehdollepanotoimikunnaksi valitaan: 

• Jukka Rauhala (puheenjohtaja) 

o diplomi-insinööri, partneri Verso pääomasijoitusyhtiössä. Rauhala on painin 
olympiamitalisti, jolla on pitkä kokemus Suomen Painiliitossa ja 
Olympiakomitean hallituksessa. Viimeksi hän on ollut Olympiakomitean 
hallituksen varapuheenjohtajana ja on nyt jäämässä pois hallituksesta. 

• Tuija Brax 

o oikeustieteiden kandidaatti, Sydänliiton pääsihteeri. Brax on 
yhteiskunnallinen vaikuttaja, entinen kansanedustaja ja entinen 
oikeusministeri. Braxilla on pitkä kokemus liikunta- ja urheilujärjestöistä sekä 
monipuolinen järjestötyön kokemus. 

• Olli-Pekka Karjalainen 

o valtiotieteiden maisteri, Kuortaneen Urheiluopiston asiantuntija. Entinen 
yleisurheilun huippu-urheilija, joka on uransa jälkeen aktiivisesti edistänyt 
urheilijoiden asiaa. Karjalainen on ollut urheilijoiden edustajana kaksi kautta 
Olympiakomitean hallituksessa ja on nyt jäämässä pois hallituksesta. 

• Kalervo Kummola 

o pääkonsuli, merkonomi, yrittäjä ja Suomen Jääkiekkoliiton 
kunniapuheenjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus liike-elämästä ja 

yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä kansallisesti ja kansainvälisesti 
jääkiekon järjestötyöstä sekä Suomen Olympiakomiteasta. 

• Riikka Taivassalo  

o valtiotieteiden maisteri, Nordean viestintä. Yhteiskunnallinen vaikuttaja ja 

entinen cheerleadingin huippu-urheilija. Vuodesta 2016 Taivassalo on ollut 
Cheerleadingliiton puheenjohtaja ja on lajin kansainvälisen liiton hallituksen 
jäsen. 

  



  

 

 

 

8. MUUT JÄRJESTÖN HALLITUKSEN TAI JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia varsinaisen kokouksen esityslistalle, jos jäsen tekee 
siitä esityksen hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.  

8.1. Urheilun oikeusturvalautakunnan varapuheenjohtajan valinta 

Päätösesitys: 

Olympiakomitean hallitus esittää Suomen Olympiakomitean kevätkokoukselle, että 
Kristiina Rintala valitaan Urheilun oikeusturvalautakunnan varapuheenjohtajaksi 
lautakunnan nykyisen  toimikauden loppuun (31.12. 2023). 

8.2. Uusien jäsenten hyväksyminen Suomen Olympiakomitean jäseniksi   

 Olympiakomitean sääntöjen mukaan KOK:n suomalaisjäsen on jäsenyytensä 
 perusteella järjestön äänioikeutettu jäsen KOK:n jäsenyytensä ajan. Lisäksi 
 urheilijavaliokunnan valitsemat kaksi urheilijoiden edustajaa ovat järjestön 
 äänioikeutettuja jäseniä seuraavaan  valintaan asti.  

Päätösesitys: 

Olympiakomitean hallitus esittää kevätkokoukselle, että Suomen Olympiakomitean 
kumppanuusjäseniksi hyväksytään:  

- Suomen Mas-wrestling liitto ry 

- Suomen Ballhockeyliitto ry 

- Suomen Hiihdonopettajat ry 

- Suomen Jet Sport Liitto ry 

8.3. Hallituksen jäsenten matka- ja majoituskulut  

Olympiakomitean säännöissä todetaan: ”Hallituksen jäsenille ei suoriteta palkkiota 
toimestaan. He saavat kuitenkin korvauksen matka- ja majoitus- sekä muista 
todellisista kuluistaan heidän suorittaessaan hallituksen jäsenyydestä aiheutuvia 
tehtäviä”. 

Päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi, että sääntöjen tarkoittamat kulut korvataan hallituksen jäsenille 
Olympiakomitean kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. 

8.4. Jäsenkyselyn vastausten käsittely 

Kuullaan yhteenveto Olympiakomitean jäsenkyselystä. 

Päätösesitys: 

Merkitään yhteenveto tiedoksi. 

  



  

 

 

 

8.5. Yhteiseen säännöstöön perustuva eettisten asioiden rikkomuksien tutkinnan ja 
kurinpidon keskittäminen 

Olympiakomitean hallitus päätti 4.2.2020 käynnistää yhdessä Suomen urheilun 
eettisen keskuksen (SUEK) kanssa selvityksen mahdollisuudesta keskittää eettisten 

asioiden rikkomuksien tutkinta ja kurinpito. Hallitus päätti myös selvittää valmentaja- 
ja ohjaajalisenssijärjestelmän käyttöönoton mahdollisuudet sekä mahdollisuuden 

matalan kynnyksen ja nopean puuttumisen sovittelumenettelyn käyttöönottoon. 
Kuullaan yhteenveto selvityksien osalta. 

Päätösesitys: 

Merkitään yhteenveto tiedoksi. 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET  

1. Suomen Olympiakomitean vuosikertomus 2019 

2a. Suomen Olympiakomitean tilinpäätös 2019 

2b. Tilintarkastuskertomus  

 

JAKELU    

Suomen Olympiakomitean jäsenet 

Suomen Olympiakomitean hallitus, henkilöstö ja tilintarkastajat  


