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4. JÄSENYYSASIAT 

4.1. Uusien jäsenjärjestöjen hyväksyminen Suomen Olympiakomitean 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, joiden 
tarkoituksena on liikunnan ja/tai urheilun edistäminen tai joiden toimintaan liittyy liikuntaa  
ja/tai urheilua edistäviä toimenpiteitä ja/tai kansalaistoiminnan edistämistä. 

Päätösesitys:  

Hallitus esittää syyskokoukselle 21.11.2020 varsinaisiksi jäseniksi 1.1.2021 alkaen:  

- Suomen Kaukalopalloliitto ry 

- Suomen Ringetteliitto ry 

Hallitus esittää syyskokoukselle 21.11.2020 kumppanuusjäseniksi 21.11.2020 alkaen:  

- Suomen Urheilujohtajaseniorit ry 

4.2. Urheilijajäsenten hyväksyminen Suomen Olympiakomitean jäseniksi 

Olympiakomitean urheilijavaliokunta on perustettu Kansainvälisen Olympiakomitean 
Athlete’s Commission ohjeistuksen mukaisesti ja sen säännöissä otetaan huomioon myös 

Suomen Olympiakomitean säännöt. Urheilijavaliokunnan tehtävänä on edustaa urheilijoiden 
näkemyksiä ja tuoda urheilijoiden ääni kuuluviin Suomen Olympiakomiteassa. 

Urheilijavaliokunnan sääntöjen mukaan: 

- Urheilijavaliokunta nimeää kaksi urheilijoiden edustajaa ehdokkaaksi Olympiakomitean 
jäseniksi, jotka ovat järjestön äänioikeutettuja jäseniä seuraavaan valintaan asti.  

- Urheilijoiden edustajat tulee valita olympiakisoihin osallistuneista urheilijoista, joiden 
olympiakisoihin osallistumisesta on valintahetkellä enintään kahdeksan vuotta. 

- Urheilijavaliokunnan esitykset jäseniksi hyväksyy Olympiakomitean kokous 
kesäolympialaisten jälkeen. 

- Urheilijavaliokunnan tulee ilmoittaa ehdokkaansa Olympiakomitean jäseniksi 
Olympiakomitean hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen Olympiakomitean 
kokousta 

Urheilijavaliokunta esittää syyskokoukselle Suomen Olympiakomitean jäseniksi Ilkka Herolaa 
(Yhdistetty, osallistunut PyeongChang 2018 talviolympialaisiin. Ilkka Herola  on myös 
urheilijavaliokunnan jäsen) ja Tapio Nirkkoa (Purjehdus, päättänyt huippu-urheilu-uran, 
osallistunut Rion 2016 kesäolympialaisiin). Tapio Nirkko on Ilkka Herolan tapaan myös 
urheilijavaliokunnan jäsen vielä vähintään Tokion olympialaisiin saakka). 

Päätösesitys: 

Suomen Olympiakomitea ry:n urheilijajäseniksi hyväksytään urheilijavaliokunnan esityksen 
mukaisesti Ilkka Herola ja Tapio Nirkko.  



  

 

 
 

5. SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU VUODELLE 2021 

Suomen Olympiakomitean jäsenmaksut vuonna 2020 ovat olleet varsinaisilta jäseniltä 700 
euroa ja kumppanuusjäseniltä 350 euroa. Liittymismaksua ei ole peritty vuonna 2020. 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää syyskokoukselle, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2021 on 
edelleen 700 euroa ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksu 350 euroa. KOK:n jäseniltä ja 

urheilijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.  

Hallitus esittää syyskokoukselle, että liittymismaksua ei peritä. 

6. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN JA JÄSENTEN PALKKIOT 
VUONNA 2021 

Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja hallituksen jäsenille ei 
ole maksettu palkkioita vuonna 2020. 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää syyskokoukselle, ettei palkkioita makseta vuonna 2021. 

7. STRATEGIA 2024 – HUIPPU-URHEILUN MENESTYSTAVOITTEET 2021-2024 

Päätösesitys:  

Hallitus esittää syyskokoukselle, että Suomen Olympiakomitean liitteenä 2 olevat huippu-
urheilun menestystavoitteet hyväksytään osaksi vuoden 2019 marraskuussa vahvistettua 
strategia 2024.  

8. VUODEN 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 

Päätösesitys:  

Hallitus esittää syyskokoukselle, että Suomen Olympiakomitean liitteenä 3 oleva toiminta- ja 
taloussuunnitelma 2021 vahvistetaan.  

9. TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA VUODEKSI 2021  

Sääntöjen mukaan järjestölle valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja enintään kaksi (2) 

varatilintarkastajaa. 

Päätösesitys:  

Esitetään syyskokoukselle, että valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja. 
Aiemmin tehdyn kilpailutuksen ja viime vuonna tarkennetun tarjouksen perusteella esitetään, 
että vuonna 2020 toimineet tilintarkastajat KHT Katja Hanski ja varalle Tilintarkastusyhteisö 
Nexia Oy valitaan jatkamaan. 

10. 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. Jäsenet eivät ole 



  

 

 
 

esittäneet asioita esityslistalle, mutta hallitus on esittänyt alla olevat asiat käsiteltäväksi.  

10.1. Suomen Olympiakomitean sääntömuutosesitys  

Päätösesitys: 

Hyväksytään hallituksen esitys (liitteenä 4) Suomen Olympiakomitea ry:n päivitetyiksi 
säännöiksi.  

10.2. Häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen  

Annetaan tilannekatsaukset häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen 
liittyvistä toimenpiteistä. 

10.2.1. Häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ennalta ehkäiseminen      
urheiluseuratoiminnassa  

• Sovittelumalli 

• Verkkokoulutus ja sitoumus  

• Mahdolliset valmentajalisenssit  

10.2.2. Yhteiseen säännöstöön perustuva vakavien eettisten asioiden 
rikkomuksien tutkinnan ja kurinpidon keskittäminen 

• Tilannekatsaus 

• Urheilun ja liikunnan yhteisiksi epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä 

rikkomuksia koskeviksi kurinpitomääräyksiksi (liite 5) 

11. SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN HALLITUS SEURAAVAKSI 4-VUOTISKAUDEKSI 

Valitaan kesäolympiakisojen jälkeen järjestettävässä järjestön kokouksessa 4- vuotiskaudeksi:  

a) hallituksen puheenjohtaja 

b) hallituksen 1. varapuheenjohtaja  

c) hallituksen 2. varapuheenjohtaja 

d) muut hallituksen jäsenet, joihin tulee kuulua aina Kansainvälisen olympiakomitean 

suomalaiset jäsenet sekä kaksi urheilijoiden edustajaa  

e) hallituksen varajäsenet 

Ehdollepanotoimikunnan esitys Olympiakomitean hallitukseksi on liitteenä 6. 

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

LIITTEET  

1. Menettelytavat Suomen Olympiakomitean syyskokouksen vaaleihin  

2. Strategia 2024 - Huippu-urheilun menestystavoitteet 

3. Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 

4. Suomen Olympiakomitean sääntömuutosesitys 



  

 

 
 

5. Luonnos epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviksi 
kurinpitomääräyksiksi 

6. Ehdollepanotoimikunnan esitys Suomen Olympiakomitean hallitukseksi  

JAKELU    

Suomen Olympiakomitean jäsenet 

Suomen Olympiakomitean hallitus ja tilintarkastajat  


