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NIMI, JURIDINEN MUOTO JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Olympiakomitea ry, ruotsiksi Finlands Olympiska
Kommitté r.f. Englanniksi epävirallinen nimi on Finnish Olympic Committee.
Yhdistys on määräämättömäksi ajaksi perustettu julkisesta vallasta riippumaton
voittoa tavoittelematon Suomen lain mukaan rekisteröity yhdistys, jolla on
toimivalta Suomen alueella.
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä järjestö.
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TARKOITUS
Järjestö on Kansainvälisen olympiakomitean vuonna 1907 tunnustama
kansallinen olympiakomitea, joka sitoutuu noudattamaan olympialaisen
peruskirjan määräyksiä, Maailman antidopingtoimiston (World Anti-Doping
Agency WADA) antidopingsäännöksiä ja Kansainvälisen olympiakomitean
päätöksiä.
Järjestön tarkoituksena on:
- edistää koko elämänkulkua koskevaa liikuntaa ja urheilua, arjen fyysisestä
aktiivisuudesta terävimpään huippu-urheiluun
- kehittää ja suojella olympialiikettä Suomessa olympialaisen peruskirjan
mukaisesti sekä päättää ja huolehtia Suomen osanotosta olympiakisoihin
- vahvistaa liikunnan kansalaistoimintaa
- edistää
ja
kehittää
suomalaista
huippu-urheilua
ja
sen
toimintamahdollisuuksia
- vahvistaa liikuntakulttuurin yhteiskunnallista asemaa
- tukea jäsentensä ja alueellisten organisaatioiden ja näiden jäsenten sekä
näissä järjestöissä toimivien ihmisten monipuolista toimintaa liikunnan
parissa
- edustaa suomalaisia liikuntajärjestöjä tehtäväalueensa kansallisessa ja
kansainvälisessä toiminnassa.
Järjestö sitoutuu kansallisella tasolla osallistumaan rauhaa edistäviin toimiin.

Järjestö sitoutuu niin ikään edistämään naisten osallistumista urheiluun ja
heidän vaikuttamistaan urheiluun liittyvässä päätöksenteossa.
Järjestö sitoutuu noudattamaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvää
hallintotapaa päätöksenteossa.
Järjestö sitoutuu lisäksi tukemaan ja kannustamaan urheilu-etiikan edistämistä,
taistelemaan dopingia ja kilpailutapahtuminen manipulointia vastaan ja
toimimaan vastuullisesti ympäristökysymyksissä.
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TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö
a) Edistää huippu-urheilun, seuratoiminnan, liikuntaharrastuksen ja
liikunnallisen elämäntavan kehittämistä Suomessa yhdessä jäsenjärjestöjen
kanssa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
b) Osallistuu olympiakisoihin lähettämällä kisoihin urheilijoita sekä muodostaa,
organisoi ja johtaa omia joukkueitaan kisoissa ja alueellisissa, maanosien tai
maailmanlaajuisissa, useampia urheilumuotoja käsittävissä Kansainvälisen
olympiakomitean alaisissa kilpailuissa. Järjestöllä on yksinomainen valtuutus
edustaa Suomea edellä tarkoitetuissa kisoissa ja se on vastuussa osallistuvien
joukkueiden käytöksestä.
c) Edistää olympia-aatetta ja perusperiaatteita sekä myötävaikuttaa olympiaaatteen leviämiseen muun muassa Olympia-Akatemiansa kautta.
d) Varmistaa, että olympialaista peruskirjaa noudatetaan Suomessa ja
vastustaa kaikenlaista poliittista, uskonnollista, taloudellista tai muuta
painostusta, joka voi vaarantaa peruskirjan noudattamisen.
e) Auttaa ja tukee jäsenjärjestöjä ja niiden jäsenyhteisöjä näiden omassa
toiminnassaan ja huolehtii niiden tarvitsemien sisäisten palvelujen
hankkimisesta, välittämisestä ja tuottamisesta.
f) Vahvistaa liikunnan ja urheilun eettistä perustaa edistämällä laaja-alaista
tasa-arvoa ja ryhtymällä toimenpiteisiin kaikenlaista urheilussa esiintyvää
syrjintää, väkivaltaa ja kilpailutapahtumien manipulointia vastaan.
g) Noudattaa ja panee täytäntöön Maailman antidopingtoimiston,
kansainvälisten lajiliittojen ja Suomen urheilun eettisen keskuksen kulloinkin
voimassa olevia antidopingsäännöstöjä.
h) Nimeää kaupungin, joka voi hakea olympiakisojen tai muiden Kansainvälisen
olympiakomitean tai Euroopan olympiakomitean kisojen järjestämisoikeutta
Suomessa.
i) Toteuttaa, kehittää ja ohjaa liikuntakulttuuriin liittyvää eri sidosryhmille
suunnattua koulutusta, tutkimusta, julkaisutoimintaa sekä viestintää sekä
järjestää liikunnan ja urheilun edistämiseen liittyviä tilaisuuksia, kampanjoita ja
tapahtumia.
j) Johtaa, koordinoi ja tukee järjestöjen ja muiden liikunnan ja urheilun alalla
toimivien tahojen yhteistyötä ja tekee yhteistyötä liikunnan ja urheilun alan
toimijoiden, julkisen vallan, muiden kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin
toimijoiden kanssa.

k) Vahvistaa liikunnan ja urheilun sekä niihin liittyvän aatteellisen toiminnan
asemaa yhteiskunnassa.
l) Toimii liikuntapoliittisena vaikuttajana tuoden esiin liikunnan ja urheilun
tarpeet paikallisessa, alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä
päätöksenteossa ja liikuntapolitiikassa.
m) Edistää liikuntakulttuurin yleistä strategia- ja kehitystyötä.
n) Toimii keskusjärjestönä Suomen edustajana alansa kansainvälisissä
järjestöissä.
o) Osallistuu tarvittaessa jäsenjärjestöjensä ja niiden jäsenyhteisöjen sekä
muiden tahojen avustuksista tehtävien päätösten tekoon ja avustusten
jakamiseen.
p) Tekee yhteistyötä alueorganisaatioidensa kanssa ja tukee niiden toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi järjestö voi hakea ja vastaanottaa julkista toimintaavustusta, hankkia varoja julkisin keräyksin ja muin samantapaisin keinoin,
harjoittaa olympia-aatteeseen sekä muuhun urheiluun ja liikuntaan liittyvän
aineiston myynti- ja palvelutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, järjestää arpajaisia sekä hankkia kiinteätä ja muuta omaisuutta.
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JÄSENET
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.
Kansainvälisen olympiakomitean suomalaiset jäsenet ovat kyseisen
jäsenyyden perusteella myös järjestön äänioikeutettuja jäseniä Kansainvälisen
olympiakomitean jäsenyyden ajan.
Lisäksi Kansainvälisen olympiakomitean urheilijavaliokuntia koskevien
suuntaviivojen mukaisesti perustetun urheilijavaliokunnan valitsemat kaksi
urheilijoiden edustajaa ovat järjestön äänioikeutettuja jäseniä seuraavaan
valintaan asti. Urheilijoiden edustajat tulee valita olympiakisoihin osallistuneista
urheilijoista, joiden olympiakisoihin osallistumisesta on enintään kahdeksan
vuotta.
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.
Jäsenet hyväksyy järjestön kokous.
Jäseniltä voidaan periä liittymismaksu ja jäsenmaksu. Liittymismaksu ja
jäsenmaksu voivat olla porrastettuja jäsenen äänimäärän mukaan sekä
erisuuruisia varsinaisilla jäsenillä ja kumppanuusjäsenillä. Jäseniltä voidaan
periä maksuja järjestön palvelujen käyttämisestä.

Jäsen sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Kansainvälisen
olympiakomitean peruskirjaa sekä näiden sääntöjen ja peruskirjan nojalla
annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä.
Jäsen voi erota järjestöstä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen järjestön
hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta järjestön kokouksessa.
Eroaminen tulee voimaan välittömästi, mutta jäsenvelvoitteet jatkuvat sen
kalenterivuoden loppuun, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu.
Olympiakisojen
kilpailuohjelmassa
olevia
urheilumuotoja
johtaviin
kansainvälisiin liittoihin kuuluvat suomalaiset urheiluliitot muodostavat aina
enemmistön jäsenten äänimäärästä.
Järjestön kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan järjestön
varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan
kutsua henkilö, joka toiminnallaan on erityisesti edistänyt järjestön tarkoitusta,
olympia-aatetta tai liikuntakulttuuria. Esityksen kutsumisesta tekee järjestön
hallitus.
Yhteisön jäsenyys järjestössä säilyy, vaikka järjestön sääntöjä muutetaan siten,
että jäsen ei täyttäisi enää uusien sääntöjen jäseneksi ottamisen edellytyksiä.
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JÄSENTEN EROTTAMINEN JA KURINPITO
Järjestön jäsen voidaan erottaa järjestöstä tai sen jäsenoikeuksia voidaan
määräajaksi rajoittaa, jos:
- se jättää noudattamatta järjestön sääntöjä, määräyksiä tai järjestön
hallituksen
tai
kokouksen
tekemiä
päätöksiä
tai
Urheilun
oikeusturvalautakunnan päätöksiä
- se jättää noudattamatta Kansainvälisen olympiakomitean peruskirjaa
- se toiminnallaan vahingoittaa järjestöä
- se jättää maksamatta määräajassa järjestön jäsenmaksun tai muutoin
olennaisesti laiminlyö taloudelliset velvoitteensa järjestöä kohtaan
Päätöksen erottamisesta
rajoittamisesta hallitus.

tekee

järjestön

kokous

ja

jäsenoikeuksien

Mikäli jäsen jättää noudattamatta järjestön sääntöjä, määräyksiä tai järjestön
hallituksen
tai
kokouksen
tekemiä
päätöksiä
tai
Urheilun
oikeusturvalautakunnan päätöksiä hallitus voi määrätä sanktiona jäsenelle
huomautuksen, varoituksen tai sakkorangaistuksen, jonka suuruuden
vuosikokous vuosittain vahvistaa.
Ennen sanktiokäsittelyn aloittamista on jäsenelle annettava mahdollisuus
kohtuullisessa ajassa antaa kirjallinen vastine sekä mahdollisuus suulliseen
käsittelyyn. Perusteltu kirjallinen päätös sanktiosta on annettava tiedoksi

jäsenelle kolmen päivän kuluessa sen tekemisestä. Päätökseen on liitettävä
valitusosoitus.
Hallituksen tai järjestön kokouksen päätöksestä voi valittaa
oikeusturvalautakuntaan lautakunnan sääntöjen mukaisesti.
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Urheilun

ALUEELLISET ORGANISAATIOT
Järjestöllä voi olla sen tavoitteita edistäviä itsenäisiä alueellisia organisaatioita,
joiden kanssa järjestö tekee sopimuksen yhteistyöstä ja ohjausjärjestelmästä.

7

JÄSENMAKSU
Järjestön jäsenten järjestölle suoritettavista jäsenmaksuista
liittymismaksuista ja niiden suuruudesta päättää järjestön kokous.

sekä

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
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TOIMIELIMET
Järjestön päätösvaltaa käytetään järjestön kokouksessa. Järjestön asioita
hoitaa hallitus.
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JÄRJESTÖN KOKOUS
Järjestön varsinaiset kokoukset pidetään: kevätkokous touko-kesäkuussa ja
syyskokous marras-joulukuussa.
Järjestön kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Valitaan kokouksen puheenjohtajat ja muut toimihenkilöt.
2 Todetaan edustettuina olevat järjestön jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4 Esitetään järjestön toiminnan vuosikertomus sekä tilinpäätös ja
tilintarkastajan tilinpäätöksestä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta.
5 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
6 Valitaan tarvittaessa ehdollepanotoimikunta ja päätetään sen tehtävistä.
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.
7 Käsitellään muut esityslistalla olevat hallituksen tai järjestön jonkin jäsenen
sen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi esittämät asiat.
Järjestön syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen järjestäytyminen.
2 Todetaan edustettuina olevat järjestön jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
3 Päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruus.
4 Hyväksytään järjestön strategia, mikäli strategiakausi on päättymässä tai
voimassaolevaa strategiaa ollaan tarkistamassa.
5 Vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma.
6 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
7 Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja 1-2 tilintarkastajaa ja
enintään 2 varatilintarkastajaa.
8 Mikäli Urheilun oikeusturvalautakunnan toimikausi on päättymässä, valitaan
Urheilun oikeusturvalautakunnan jäsenet aloittamaan tehtävässään kokousta
seuraavan kalenterivuoden alusta.
9 Käsitellään 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.
Ylimääräinen järjestön kokous voidaan pitää, milloin järjestön kokous tai hallitus
harkitsee sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista järjestön
jäsenistä kirjallisesti sitä hallitukselta vaatii jonkin määrätyn asian käsittelemistä
varten, ja viimeksi mainitussa tapauksessa on ylimääräinen kokous kutsuttava
koolle viimeistään kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Hallitus voi päättää
jäsenten oikeudesta osallistua järjestön kokoukseen
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta.
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ÄÄNIOIKEUS JA PÄÄTÖKSENTEKO
Järjestön kokouksessa olympialajeja edustavilla lajiliitoilla on kaksi ääntä ja
muilla varsinaisilla jäsenillä yksi ääni.
Kansainvälisen olympiakomitean
suomalaisella jäsenellä ja urheilijoiden edustajilla on yksi ääni.
Lisäksi sellainen lajiliitto, joka ei edusta olympialajia saa yhden lisä-äänen, jos
sen toiminnassa on kokousta edeltävän vuoden 31 päivä joulukuuta
jäsenseurojen jäseniä tai toimintaan osallistuvia (lisenssin lunastaneita)
henkilöitä yli 15.000 henkilöä. Jäsenten äänimäärän vahvistaa hallitus.
Kumppanuusjäsenellä, hallituksen jäsenellä, alueellisilla organisaatioilla,
järjestön kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Ellei näissä säännöissä muuta määrätä, järjestön kokouksessa päätökseksi
tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan kanta.
Kun valittavana on useampi henkilö, vaali toimitetaan suhteellisena vaalina
ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan
vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan
saadessa yhden (1) äänen, toisena olevan puoli (1/2) ääntä, kolmantena olevan
yhden kolmasosan (1/3) ääntä ja niin edelleen. Valituksi tulevat määräytyvät
ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.
Suhteellinen vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Tasatulos vaalissa ratkaistaan
arvalla.
Kun valittavana on yksi henkilö, vaali toimitetaan enemmistövaalina, siten että
valittavaksi tulevan on saatava yli puolet annetuista äänistä. Mikäli yksikään
ehdokas ei vaalin ensimmäisellä kierroksella saa yli puolta annetuista äänistä,
käydään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan
välillä,
jolloin eniten ääniä saanut valitaan.
Tasatulos toisella
äänestyskierroksella ratkaistaan arvalla.
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KOKOUSKUTSU
Kutsu ja esityslista järjestön varsinaisiin kokouksiin on lähetettävä jäsenille
sähköpostilla tai siihen osoitteeseen, jonka jäsen on kirjallisesti ilmoittanut
vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.
Kutsu ja esityslista järjestön ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille
sähköpostilla tai siihen osoitteeseen, jonka jäsen on kirjallisesti ilmoittanut
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
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HALLITUS
Järjestön hallituksen muodostavat kesäolympialaisten jälkeisessä järjestön
syyskokouksessa
neljäksi
vuodeksi
valittu
puheenjohtaja,
kaksi
varapuheenjohtajaa ja 8 hallituksen jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Hallitukseen kuuluvista on aina kahden oltava aktiiviurheilijaa tai urheilijoita,
joiden aktiiviuran päättymisestä on kulunut enintään kahdeksan vuotta.
Urheilijavaliokunta tekee esityksen järjestön kokoukselle valittavista
urheilijoiden edustajista.
Näiden kahdeksan lisäksi hallitukseen kuuluu äänioikeutettuna
Kansainvälisen olympiakomitean suomalainen jäsen tai jäsenet.

aina

Hallituksen tulee koostua jäsenistä, joista yli puolta ovat asianmukaisesti
kannattaneet lajiliitot, jotka ovat olympialaisten ohjelmaan kuuluvien
urheilulajien kansainvälisen lajiliiton jäseniä.
Hallituksen jäsenen tulee edustaa sekä olympia-aatetta että laaja-alaisesti
liikuntakulttuuria. Hallituksen jäsenistä korkeintaan puolet voi olla järjestön
jäsenen luottamus- tai toimihenkilöitä. Hallituksen jäsenistä vähintään 30
prosenttia tulee olla miehiä tai naisia.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita
kuhunkin tehtävään enintään kolmeksi (3) peräkkäiseksi täydeksi
toimikaudeksi. Jos hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen
jäsen tai varajäsen ennen toimikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen
valitaan järjestön seuraavassa kokouksessa toinen vain siksi ajaksi, jonka
eronnut olisi ollut vielä hallituksessa.
Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien tai muun hallituksen jäsenen ollessa
estynyt tai esteellinen osallistumaan hallituksen kokoukseen, varajäsenet
kutsutaan hallituksen kokoukseen järjestön kokouksen määräämässä
järjestyksessä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä
olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja vähintään puolet jäsenistä on
paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta.

Hallituksen toimikausi on neljä vuotta ja alkaa kesäolympialaisten jälkeen
pidettävän järjestön varsinaisen syyskokouksen jälkeen.
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HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Järjestön asioita hoitaa hallitus.
Hallituksen alaisena on järjestön toimisto, jota johtaa hallituksen valitsema
pääsihteeri.
Hallitus arvioi määrävälein huippu-urheilun menestystä ja liikuntakulttuurin
kehitystä.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
- hoitaa järjestön taloutta, tilinpitoa ja asioita voimassa olevan lain, näiden
sääntöjen, hyvän hallinnon periaatteiden ja järjestön kokouksen päätösten
mukaisesti,
- laatia toimintasuunnitelma sekä talousarvioesitys,
- laatia vuosikertomus ja tilintarkastettu tilinpäätös,
- kutsua koolle järjestön kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
- huolehtia että järjestön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on
luotettavalla tavalla järjestetty,
- päättää omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä,
- edustaa järjestöä sekä valmistella järjestön kokoukselle esitettävät asiat,
- asettaa tarvittaessa työvaliokunta ja muut valio- ja toimikunnat sekä nimetä
niiden puheenjohtajat ja muut jäsenet,
- hyväksyä valio- ja toimikuntien ohjesäännöt,
- hyväksyä huippu-urheiluyksikön ohjesääntö,
- valita ja vapauttaa tehtävistään järjestön johtavat toimihenkilöt (pääsihteeri
ja pääsihteerin esimiesalaiset),
- valvoa myönnettyjen avustusten käyttöä,
- vahvistaa huippu-urheiluyksikön esityksestä olympiakisoihin osallistuvien
joukkueiden kokoonpanot. Esityksen jäädessä vahvistamatta asia on
palautettava tarpeellisin
ohjein
huippu-urheiluyksikölle
uudelleen
valmisteltavaksi.
Tehdessään
esitystä
huippu-urheiluyksikön
on
huomioitava lajiliittojen esitykset,
- päättää olympiakisojen hakemisesta Suomeen. Ennen päätöstä hallituksen
on järjestettävä järjestön kokouksessa neuvoa-antava äänestys asiasta.
- päättää kaikista muista olympiakisoihin liittyvistä asioista
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PÄÄSIHTEERI
Järjestöllä on pääsihteeri. Pääsihteeri vastaa järjestön toimiston johtamisesta,
strategisen suunnittelun ja vuosisuunnittelun toteuttamisesta, taloudesta ja
varainhankinnasta,
henkilöstöhallinnosta,
kansainvälisten
asioiden

hoitamisesta ja yhteydenpidosta Kansainväliseen olympiakomiteaan,
kansainvälisiin järjestöihin, jäsenjärjestöihin, alueellisiin organisaatioihin ja
muihin sidosryhmiin.
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HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ
Järjestöllä on huippu-urheiluyksikkö, jonka tehtävänä on suomalaisen huippuurheilun johtaminen sekä sen toimintaedellytysten, valmennuksen ja
koulutuksen edistäminen ja kehittäminen käytännössä, sekä yhteistyö
lajiliittoihin.
Yksikön johtaja vastaa asetettavien tavoitteiden mukaisesta suomalaisen
huippu-urheilun menestyksestä.
Hallitus vahvistaa huippu-urheiluyksikön toimintaa ohjaavan ohjesäännön.

16

NIMEN KIRJOITTAMINEN
Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet, pääsihteeri, huippuurheiluyksikön johtaja sekä hallituksen siihen erityisesti määräämät
toimihenkilöt kuitenkin siten, että nimenkirjoittajia on oltava aina kaksi ja toisen
heistä joko hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai pääsihteeri.

17

PALKKIOT
Hallituksen jäsenille ei suoriteta palkkiota toimestaan. He saavat kuitenkin
korvauksen matka- ja majoitus- sekä muista todellisista kuluistaan heidän
suorittaessaan hallituksen jäsenyydestä aiheutuvia tehtäviä.
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TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Järjestön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus sekä toimintaa
koskevat asiakirjat on viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä annettava tilintarkastukseen.
Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
järjestön kevätkokousta.
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MUUT MÄÄRÄYKSET
Säännöt ja määräykset
Järjestön kokouksessa voidaan vahvistaa muita kuin lajikohtaisia kilpailu-,
kurinpito- ja muita urheilutoimintaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä, joita
järjestön jäsenet sitoutuvat noudattamaan.

Antidopingtoiminta
Järjestö ja sen jäsenet sitoutuvat antidopingtoimintaan ja noudattamaan
kulloinkin voimassa olevaa urheilun kansainvälistä ja kansallista
antidopingsäännöstöä.
Lajiliitot
sitoutuvat
siihen,
että
epäillyissä
dopingrikkomuksissa 1.1. 2021 alkaen
kurinpitovaltaa käyttää voimassa
olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.
Kilpailutapahtumien manipulointi
Järjestö ja sen jäsenet sitoutuvat toimenpiteisiin kilpailutapahtumien
manipuloinnin estämiseksi ja noudattamaan asiaa koskevia kansainvälisiä
sopimuksia ja Kansainvälisen olympiakomitean kulloinkin voimassa olevaa
aihetta koskevaa koodistoa.
Eettinen toiminta
Järjestön kokouksessa voidaan vahvistaa eettisiä säännöstöjä ja suosituksia.
Järjestön jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassaolevia eettisiä
säännöstöjä mukaan lukien Kansainvälisen olympiakomitean eettisiä
säännöstöjä. Jäsen on velvollinen järjestön pyynnöstä antamaan selvityksen
urheilun eettistä perustaa mahdollisesti vakavasti vahingoittavasta
toiminnastaan.
Urheilun oikeusturvalautakunta
Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on toimia urheilun riippumattomana
valituselimenä. Järjestö ottaa Urheilun oikeusturvalautakunnan hallinnoinnin
vastuulleen kun Valo ry. ilmoittaa luopuvansa sen hallinnoimisesta. Järjestön
kokous päättää Urheilun oikeusturvalautakunnan säännöistä.
Urheilun oikeusturvalautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja
vähintään 17 muuta jäsentä. Urheilun oikeusturvalautakunnan toimikausi on
neljä (4) kalenterivuotta. Järjestön kokous kutsuu lautakunnan toimikaudeksi
sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat henkilöistä, joilla on kokemusta
tuomarin toimesta, sekä nimeää vastaavaksi toimikaudeksi lautakunnan muiksi
jäseniksi tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneet henkilöt.
Järjestö
ja
sen
jäsenet
sitoutuvat
noudattamaan
Urheilun
oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä ja Urheilun
oikeusturvalautakunnan päätöksiä.
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RIITOJEN RATKAISEMINEN
Järjestön hallituksen tai kokouksen tekemistä, kotimaisia urheiluun liittyviä
asioita
koskevista
päätöksistä
voidaan
valittaa
Urheilun
oikeusturvalautakuntaan, jos sillä on asiassa toimivalta, ja vastaavasti
kansainvälisiä urheiluun liittyviä asioita koskevista päätöksistä Urheilun
kansainväliseen välimiesoikeuteen (Court of Arbitration for Sport CAS) sen
toimintaa ohjaavan säännöstön mukaisesti (Code of Sports-related Arbitration).
Valitusmenettelyssä noudatetaan Urheilun oikeusturvalautakunnan ja CAS:in
vahvistamia sääntöjä.
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MUUT EHDOT JA SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Sääntöjen ja järjestön toiminnan tulee aina olla sopusoinnussa Suomen lain ja
Kansainvälisen olympiakomitean peruskirjan kanssa.
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai järjestön purkamisesta on tehtävä järjestön
kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai järjestön
purkamisesta.
Muutokset järjestön sääntöihin on ilmoitettava Kansainväliselle olympiakomitealle ja hankittava niihin Kansainvälisen olympiakomitean hyväksyntä.
Järjestön toimintaan ja olympiakisoihin liittyvät liput, tunnukset ja hymni tulee
toimittaa Kansainvälisen olympiakomitean hyväksyttäviksi.
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JÄRJESTÖN LOPETTAMINEN
Jos järjestö purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava suomalaista
liikuntaa ja urheilua edistävään aatteelliseen ja yleishyödylliseen tarkoitukseen
järjestön purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla.
Purkautuminen on tehtävä yhteistoimin Kansainvälisen olympiakomitean
kanssa.

