
 

 
 

Suomen Olympiakomitea ry                                          ESITYSLISTA  
     

         9.11.2022 
 

Suomen Olympiakomitean jäsenet kutsutaan järjestön syyskokoukseen 
 
Aika  Torstaina 1.12.2022 klo 17.00 alkaen  
 
Paikka  Taitotalo, auditorio, Valimotie 8, 00380 Helsinki 
 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri 

2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

2.4.  Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa 

3. TODETAAN EDUSTETTUINA OLEVAT JÄRJESTÖN JÄSENET SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

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

3.2. Todetaan kokouskutsu ja esityslista 

3.3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

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 1.12.2022 kumppanuusjäseneksi (jäsenyys 1.12.2022 alkaen):  

- Suomen Wushu-liitto ry 

5. SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU VUODELLE 2023 

Vuonna 2022 jäsenmaksu on ollut varsinaisilta jäseniltä 800 euroa ja kumppanuusjäseniltä 400 
euroa. Liittymismaksua ei ole peritty. 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää syyskokoukselle, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2023 on 800 
euroa ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksu 400 euroa. KOK:n jäseniltä ja urheilijajäseniltä ei 
peritä jäsenmaksua.  

Hallitus esittää syyskokoukselle, että liittymismaksua ei peritä. 

6. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN JA JÄSENTEN PALKKIOT 
VUONNA 2023 

Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja hallituksen jäsenille ei 
ole maksettu palkkioita vuonna 2022. 

Päätösesitys: 

Hallitus esittää syyskokoukselle, ettei palkkioita makseta vuonna 2023. 

7. VUODEN 2023 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA (liite 1) 

Päätösesitys:  

Hallitus esittää syyskokoukselle, että Suomen Olympiakomitean liitteenä 1 oleva toiminta- ja 
taloussuunnitelma 2023 vahvistetaan.  

8. TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA VUODEKSI 2023  

Sääntöjen mukaan järjestölle valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastajaa. 

Päätösesitys:  

Syyskokoukselle esitetään, että tehdyn kilpailutuksen ja tarkennetun tarjouksen perusteella 
vuonna 2022 toimineet tilintarkastajat KHT Katja Hanski ja varalle Tilintarkastusyhteisö Nexia 
Oy valitaan jatkamaan myös vuonna 2023. 

9. 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. 



  

 
 
 

9.1. Olympiakomitea ry:n toimintasääntöjen päivittäminen (liite 2) – lähetekeskustelu  

Olympiakomitean toimintasääntöjä on hyvä tarkastella aika ajoin. Jäsenistöltä on tullut 
aloitteita sääntöjen muuttamiseksi. Yhdistyslain muutokset antavat lisää mahdollisuuksia, 
mutta ne edellyttävät sääntökirjausta. Lisäksi yhdistyksen hallinnon kehittäminen vaatii  
sääntömuutoksia.  

Jäsenkyselyn pohjalta hallitus on tehnyt liitemuistion. Käydään keskustelu asiasta 
hallituksen jatkovalmistelua varten. Päätökset toimintasäännöistä tehdään 
kevätkokouksessa 2023.  

9.2. Sakkomaksun määrittäminen 

Olympiakomitean säännöissä (5§) on kirjaus sakkosanktiosta, jonka suuruuden määrää 
vuosikokous. Sakkoa ei ole koskaan määritelty. Jotta sakko olisi myös käytännössä yksi 
sanktion muoto, pitää sakko määritellä.  

Päätösesitys:  
Olympiakomitean sääntöjen 5§ mainitun sakon määräksi esitetään 5% yhdistyksen 
edellisen tilinpäätöksen tuotoista kuitenkin vähintään 1 000 euroa ja enintään 20 000 euroa 

9.3. Vastuullisuusraportti tiedoksi (liite 3) - hallituksen tilannekatsaus  BDO Oy:n 
raportin suositusten täytäntöönpanosta 
 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
LIITTEET:  

1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023  
2. Olympiakomitea ry:n toimintasäännöt – lähetekeskustelun pohjaksi 
3. Vastuullisuusraportti – hallituksen tilannekatsaus BDO Oy:n raportin suositusten 

täytäntöönpanosta 
 
JAKELU    

Suomen Olympiakomitean jäsenet 

Suomen Olympiakomitean hallitus ja tilintarkastajat  


