
 

Suomen Olympiakomitea 
Valimotie  10, 00380 Helsinki 
olympiakomitea.fi 

Ehdollepanotoimikunnan esitys 29.10 Olympiakomitean syyskokoukselle 21.11.2020 
 
Ehdollepanotoimikunta on tehnyt ehdotuksensa huomioiden Olympiakomitean säännöt ja strategian sekä 
tulevat haasteet. Ehdotuksessa on huomioitu eri jäsenjärjestöjen näkökulmia ja huomiotu tarve 

vuorotteluun hallitusjäsenten osalta. 
    
Ehdollepanotoimikunta tekee tässä esityksen yhdestä varapuheenjohtajasta ja hallituksen muista jäsenistä 

sekä kahdesta hallituksen varajäsenestä. Ehdollepanotoimikunta ei esitä syyskokoukselle puheenjohtajaa. 
Kaikki asetetut ehdokkaat ovat toimikunnan näkemyksen mukaan päteviä hoitamaan tehtävää. 

Ehdollepanotoimikunta haluaa näin varmistaa, että hyvin alkanut asiapohjainen keskustelu jatkuu 
kokoukseen asti. Ensimmäistä varapuheenjohtajaa ei myöskään esitetä, koska hänen valitsemisensa 
todennäköisesti liittyy puheenjohtajavalintaan. Esityksessä henkilöt ovat  aakkosjärjestyksessä. 
 

Ehdollepanotoimikunnan esitys 
 
Esitettävät varapuheenjohtajat 
2. varapuheenjohtaja Tapio Korjus (riippumaton) 

 
Esitettävä hallitus 
Laura Andersson (riippumaton) 

Marco Casagrande 
Markku Haapasalmi 

Katja Mjøsund (riippumaton) 
Matti Nurminen 
Kaisa Vikkula 

 
Urheilijavaliokunnan esitys: 
Anni Vuohijoki (riippumaton) 

Mika Poutala (jäsenjärjestön hallituksen jäsen) 
 

Todetaan Kansainvälisen olympiakomitean jäsenet: 
Sari Essayah (riippumaton) 
Emma Terho (jäsenjärjestön hallituksen jäsen) 

 
Varajäsenet 
Hanna Hartikainen 

Risto E.J. Penttilä 
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Taustaa 
 
Olympiakomitean sääntöjen 12 pykälässä on määritelty hallitus. 
 

Hallituksen kokoonpano on: 

• Puheenjohtaja 

• Kaksi varapuheenjohtajaa 

• Kahdeksan hallituksen jäsentä 

• Kaksi varajäsentä 

• Kansanvälisen olympiakomitean suomalainen jäsen tai jäsenet 
 
Jäsenistä on kirjattu säännöissä. Hallituksessa on oltava: 

• kaksi aktiiviurheilijaa, jotka urheilijavaliokunta valmistelee 

• yli puolta ovat kannattaneet lajiliitot, jotka ovat olympialaisten ohjelmaan kuuluvien urheilulajien 
kansainvälisen lajiliiton jäseniä 

• tulee edustaa sekä olympia-aatetta että laaja-alaisesti liikuntakulttuuria 

• korkeintaan puolet voi olla järjestön jäsenen luottamus- tai toimihenkilöitä 

• vähintään 30 prosenttia tulee olla miehiä tai naisia 

 

• aikarajaus: Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita 

kuhunkin tehtävään enintään kolmeksi (3) peräkkäiseksi täydeksi toimikaudeksi 
 
 

Viralliset ehdokkaat 
 

Puheenjohtajaehdokkaat 
Ilkka Kanerva (riippumaton) 
Sari Multala (riippumaton) 

Susanna Rahkamo (riippumaton) 
Jan Vapaavuori (riippumaton) 
 

Varapuheenjohtajaehdokkaat 
Tapio Korjus (riippumaton) 
Sari Multala (riippumaton) 

Antti Pihlakoski (jäsenjärjestön hallituksen jäsen) 
 

Hallitusehdokkaat 
Laura Andersson (riippumaton) 
Marco Casagrande (jäsenjärjestön pääsihteeri) 

Markku Haapasalmi (jäsenjärjestön puheenjohtaja) 
Hanna Hartikainen (jäsenjärjestön puheenjohtaja) 

Pekka Ilmivalta (jäsenjärjestön toiminnanjohtaja) 
Ville Isola (jäsenjärjestön toiminnanjohtaja) 
Pia Julin (jäsenjärjestön hallituksen jäsen) 

Tapio Korjus (riippumaton) 
Tero Kuorikoski (riippumaton) 
Lasse Mikkelsson (jäsenjärjestön puheenjohtaja) 

Katja Mjøsund (riippumaton) 
Sari Multala (riippumaton) 

Esa Niemi (riippumaton)  



  

 

 

 

Vesa Nissinen (jäsenjärjestön puheenjohtaja) 

Matti Nurminen (jäsenjärjestön toimitusjohtaja) 
Risto E.J. Penttilä (jäsenjärjestön puheenjohtaja) 
Antti Pihlakoski (jäsenjärjestön hallituksen jäsen) 

Hilkka Pöyhönen (jäsenjärjestön työntekijä) 
Samuli Salanterä (riippumaton) 

Sarianne Savola (jäsenjärjestön hallituksen jäsen) 
Nina Simonas (jäsenjärjestön hallituksen jäsen) 
Kaisa Vikkula (jäsenjärjestön puheenjohtaja)  

Sami Wahlman (jäsenjärjestön puheenjohtaja) 
Erkka Westerlund (riippumaton) 
Tommi Yläkangas (jäsenjärjestön toiminnanjohtaja) 

Antti Zitting (riippumaton) 


