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Lähettäjä: Tytti Saarinen  

Lähetetty: perjantaina, huhtikuuta 15, 2022 7:15 ip. 
Vastaanottaja: Jan Vapaavuori; Susanna Rahkamo; Sari Multala  
Kopio: Essi Lumme; Katri Tuomainen; Oki Vuonoranta; Roope Noronen; Veera Manner; Tero Lehtonen; 

Leena Liusvaara, Auli Korhonen, Jaakko Kontola, Riku Tapio, Jyrki Rantanen; Ville Salonen, Erkki Heikkinen, 
Tuomo Ojala, Tiina Lindström, Ville Valorinta, Timo Ruuhijärvi, Ville Laine.  
Aihe: Olympiakomitea ry / vaatimus ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koollekutsumiseksi 

  
mpiakomitea ry:n puheenjohtajisto Olympiakomitea ry:n hallituksen edustajina,  
  
alla olevien jäsenten (16) valtuuttamana vaadimme yhdistyslain 5:20.2:n ja Olympiakomitean 

sääntöjen 9 §:n mukaisesti Olympiakomitea ry:n hallitusta kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle 
alempana viestissä esitetyn asian käsittelyä varten: 
  
Kansainvälinen Voimalajiliitto ry 
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) 
Soveltava Liikunta SoVeLi ry 
Sukeltajaliitto ry 
Suomen Aikuisurheiluliitto ry 
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon liitto ry (SAJL) 
Suomen Liitokiekkoliitto ry 
Suomen Lumilautaliitto ry 
Suomen Moottoriliitto ry 
Suomen Painonnostoliitto ry 
Suomen Parkouryhdistys ry 
Suomen Sulkapalloliitto ry 
Suomen Tanssiurheiluliitto ry 
Suomen Tikkaurheiluliitto ry 
Suomen Työväen Urheiluliitto ry (TUL) 
Suomen Urheiluliitto ry (SUL) 
  
Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa tulee käsitellä ehdotuksemme väliaikaisen valiokunnan 

perustamisesta liittyen julkisuudessa tietoon tulleiden kolmen mahdollisen epäasiallisen kohtelun 
tapauksen käsittelyyn ja päätöksentekomenettelyyn Olympiakomiteassa. Esityksemme 

ylimääräiselle kokoukselle on seuraava: 
  

• perustetaan väliaikainen valiokunta, joka valtuutetaan tilaamaan ja kohdentamaan 

riippumaton ja objektiivisesti suoritettava selvitystyö mahdollisiin epäasiallisen kohtelun 

tapauksiin liittyvästä käsittelystä ja päätöksentekomenettelystä Olympiakomiteassa. 

Valiokunta ottaa tässä huomioon julkisuudessa saadut tiedot tapahtumista, ja se voi 

tarvittaessa laajentaa selvitystyön koskemaan tiettyä pidempää ajanjaksoa tai määrittää 

selvitystyön kohdentamisen laajemmin esimerkiksi hallintoon ja johtamiseen, asioiden 

valmisteluun sekä prosesseihin; 
• valiokunta huolehtii selvitystyön kilpailuttamisesta Olympiakomitean edustajien kanssa, 

valitsee selvityksen tekijän ja yhdistyksen kokous päättää, että valiokunnan valitsemalle 

selvitystaholle annetaan rajoittamattomat valtuudet saada kaikki selvitystyön hoidossa 

tarpeelliset ja asiaankuuluvat tiedot sekä oikeus haastatella omasta aloitteestaan 

selvitystyön hoitamisen kannalta tarvittavia henkilöitä Olympiakomiteassa;   
• perustettava väliaikainen valiokunta kootaan jäsenliittojen 3–5 edustajasta, joilla on 

kokemusta hyvän hallinnon, juridiikan, compliancen, riskienhallinnan ja/tai sisäisen 

tarkastuksen alalta. Selvyydeksi todetaan, että nämä edustajat voidaan valita mistä 



tahansa jäsenliitoista, myös niistä, jotka eivät ole ylimääräisen kokouksen vaatimuksen 

allekirjoittajia; 
• valiokunta on se taho, jolle selvitystyön tulokset raportoidaan kirjallisesti. Tämän pohjalta 

valiokunta arvioi tapahtumakokonaisuutta, Olympiakomiteaa koskevien sääntöjen ja 

määräysten noudattamista päätöksentekomenettelyssä, ja tiedottaa selvitystyön tuloksista 

muille jäsenliitoille aiheellisessa laajuudessa, kuitenkin huomioiden erityisesti henkilötiedon 

suojaan liittyvät näkökulmat tiedottamisessa; ja  
• valiokunnan jäsenliitoille antamien tietojen pohjalta jäsenliitot voivat arvioida 

Olympiakomitean nykyisen hallituksen luottamusta ja edellytyksiä jatkaa uskottavasti 

tehtävässään urheilun parhaaksi ja tehdä tarvittaessa yhdistyslain 5:23.1 4-kohdan mukaisen 

päätöksen mahdollisesta hallituksen erottamisesta yhdistyksen kokouksessa, mikäli 

luottamusta ei enää arvioida olevan. Valiokunnan luonne on näin ollen valmisteleva, eikä 

päätöksiä tekevä – kaikki päätösvalta säilyy jäsenliitoilla niissä asioissa, joista yhdistyslaki ja 

yhdistyksen säännöt määräävät. 

Tämän sähköpostin jakelussa ovat ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koollekutsumista vaativien 
jäsenliittojen edustajat. Toivomme koollekutsumisen tapahtuvan ilman aiheetonta viivettä.  
  
Ystävällisin terveisin, 
  
Yllä listattujen jäsenliittojen puolesta, 
  
Tytti Saarinen 
  
Ville Valorinta 
  
 


