
 

Suomen Olympiakomitea ry - sääntömääräinen kevätkokous ti 31.5.2022         PÖYTÄKIRJA 
31.5.2022 

Olympiakomitean sääntömääräinen kevätkokous 

 
Aika  Tiistaina 31.5.2022 klo 18.30 
Paikka   Taitotalo, Valimotie 8, 00380 Helsinki  

Osallistujat kts. liite 1 – osallistujat valtakirjalla 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori avasi kokouksen klo 18.45. 

2. VALITAAN KOKOUKSEN 

2.1. Puheenjohtaja 

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Juha Viertola. 

2.2. Sihteeri 

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen. 

2.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eerika Laalo-Häikiö (Suomen Melonta- ja Soutuliitto 
ry) ja Marko Laine (Suomen Nyrkkeilyliitto ry). 

2.4. Kaksi ääntenlaskijaa 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kaarina Vuori (Suomen Salibandyliitto ry)  ja Ville Riekkinen 
(Suomen Uimaliitto ry).  

Todettiin, että tarvittaessa ääntenlaskijoita avustavat Olympiakomitean toimihen-
kilöt Rainer Anttila ja Petri Heikkinen.  

3. TODETAAN EDUSTETTUINA OLEVAT JÄRJESTÖN JÄSENET SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA 

PÄÄTÖSVALTAISUUS 

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

  Todettiin, että valtakirjaan merkityllä, varsinaisen jäsenen edustajalla on   
  kokouksessa puhe- ja äänioikeus.  

Todettiin, että henkilöjäsenistä KOK:n jäsen Sari Essayahilla ja Emma Terholla sekä 
urheilijaedustajista Ilkka Herolalla ja Tapio Nirkolla on kullakin sääntöjen mukaan 

käytössä yksi ääni. 
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Todettiin lisäksi, että kumppanuusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, 
mutta ei äänioikeutta. 

Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 36 jäsentä, joilla on kaksi (2) ääntä ja 30 
jäsentä, joilla on yksi (1) ääni. Kokouksessa on edustettuna yksi (1) kumppanuusjäsen.  

Kokouksessa käytössä oleva äänimäärä on yhteensä 102 ääntä.  

Todettiin lisäksi, että kokous on avoin myös median edustajille ja läsnä on sekä 

Olympiakomitean henkilöstöä ja hallituksen jäseniä sekä jäsenistön edustajia. 

3.2. Todetaan kokouskutsu ja esityslista 

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sääntöjen mukaisesti 
viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta sähköpostilla maanantaina 9.5.2022.    

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

3.3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. URHEILIJOIDEN EDUSTAJAN VALITSEMINEN OLYMPIAKOMITEAN HALLITUKSEEN 
HALLITUSKAUDEN LOPPUAJAKSI 

Urheilijoiden edustaja Anni Vuohijoki erosi hallituksen jäsenyydestä 6.4.2022. Sääntöjen 

mukaan urheilijoiden edustajat Olympiakomitean hallitukseen valitsee vuosikokous 
urheilijavaliokunnan esityksestä. Urheilijavaliokunta on päättänyt esittää urheilija-

edustajaksi Olympiakomitean hallitukseen Katarina Naumasta.  

Päätös:  

Päätettiin esityksen mukaisesti valita Katarina Naumanen Olympiakomitean hallitukseen 
urheilijaedustajaksi kuluvan hallituskauden loppuun asti.  

5. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2021 VUOSIKERTOMUKSEN VAHVISTAMINEN  

Päätös: 

Vahvistettiin Suomen Olympiakomitea ry:n vuoden 2021 vuosikertomus esityksen 

mukaisesti (liite 2).  

6. SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY:N VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN  

Päätös: 

Todettiin tilintarkastuskertomus 2021.  

Vahvistettiin Suomen Olympiakomitea ry:n vuoden 2021 tilinpäätös esityksen mukaisesti.  

7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE 

Päätös: 

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.  
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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. Suuri ansiomerkki – Iivo Niskanen 

Olympiakomitean nykyisten ansiomerkkisääntöjen mukaan Olympiakomitean vuosikokous 
voi Olympiakomitean hallituksen esityksestä myöntää Olympiakomitean Suuren ansiomerkin 
henkilölle, joka on saavuttanut olympialaisissa kolme kultamitalia.   

Päätös: 

Myönnettiin Suuri ansiomerkki hiihtäjä Iivo Niskaselle (parisprintti Sotshi 2014, 50 km 
Pyeongchang 2018 ja 15 km Peking 2022). 

8.2. Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen muuttaminen  

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjä esitetään muutettaviksi siltä osin, että jatkossa 
lautakuntaan tehtävän valituksen asiakirjat  voi toimittaa pelkästään sähköpostitse.     

Päätös: 

Päätettiin muuttaa urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10 ja 28 §ää seuraavasti 
(lisäys lihavoitu, poisto yliviivattu): 

10 §. Vireillepano. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa valituksen kohteena 
olevan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän ei 

ole laillisen tai siihen rinnastettavan esteen vuoksi voinut noudattaa määräaikaa, valitus 
voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa esteen lakkaamisesta, kuitenkin viimeistään vuoden 

kuluttua päätöksen tekemisestä. 

Valitusasiakirjat on toimitettava lautakunnan toimistoon. Asiakirjat voidaan tulee 
toimittaa postitse, lähetin välityksellä tai  sähköisesti  lautakunnan internetsivuilla 
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakirjat on toimitettu postitse, niiden 
katsotaan tulleen lautakunnalle, kun postilähetys tai ilmoitus sen saapumisesta on tullut 

toimistoon. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi lautakunnalle, kun se on 
lautakunnan käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä 
voidaan käsitellä. 

28 §. Päätöksen tiedoksianto. Päätös on annettava tiedoksi valittajalle ja muille 
asianosaisille sekä dopingpäätöksissä myös valittajan järjestölle ja Suomen urheilun 
eettinen keskus SUEK ry:lle. Tiedoksianto tapahtuu voi tapahtua postitse tai 
sähköpostitse asianosaisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lla osoitteella. 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Juha Viertola    Mikko Salonen 
puheenjohtaja   sihteeri 
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Eerika Laalo-Häikiö   Marko Laine 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

LIITTEET  

1. Osallistujat valtakirjalla 

2. Suomen Olympiakomitean vuosikertomus 2021 

 

JAKELU    

Olympiakomitean jäsenet 

Olympiakomitean hallitus, henkilöstö ja tilintarkastajat  
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