
 

 
 

Suomen Olympiakomitea ry                                         PÖYTÄKIRJA  
     

        1.12.2022 

Suomen Olympiakomitea ry:n syyskokous 
 
Aika  Torstaina 1.12.2022 klo 17.00  
Paikka  Taitotalo, auditorio, Valimotie 8, 00380 Helsinki 
Läsnä  kts. liite 1 – osallistujat valtakirjalla 
 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja Jan Vapaavuori avasi kokouksen avauspuheenvuoronsa jälkeen klo 17.15. 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

Puheenjohtajaksi valittiin Suomen Jääkiekkoliitto ry:n puheenjohtaja Harri 
Nummela.  

2.2. Valitaan kokoukselle sihteeri 

Sihteeriksi valittiin Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto. 

2.3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Purho (Suomen Tennisliitto ry) ja Harri Aalto 
(Suomen Urheiluliitto ry). 

2.4.  Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Tatu Iivanainen (Suomen Taekwondoliitto ry) ja Sari 
Tuunainen (Suomen Valmentajat ry). 

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.  
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Todettiin, että henkilöjäsenistä KOK:n jäsenilla Sari Essayahilla ja Emma Terholla 
sekä urheilijaedustajista Tapio Nirkolla ja Ilkka Herolalla on kullakin sääntöjen 
mukaan käytössä yksi ääni.  
Todettiin lisäksi, että kumppanuusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, 
mutta ei äänioikeutta.  
 
Todettiin, että kokouksessa on edustettuna 30 varsinaista jäsentä, joilla on kaksi (2) 
ääntä ja 19  varsinaista jäsentä, joilla on yksi (1) ääni. Kumppanuusjäseniä 
kokouksessa on läsnä 2 (ei äänioikeutta). Kokouksessa käytössä oleva äänimäärä 
yhteensä 79 ääntä (liite 1). 

Todettiin lisäksi, että kokouksessa on läsnä Olympiakomitean henkilöstöä, 
hallituksen jäseniä sekä jäsenjärjestöjen edustajia. Kokous oli avoin myös median 
edustajille ja sitä oli mahdollista seurata webcast -lähetyksenä.  

3.2. Todetaan kokouskutsu ja esityslista 

Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sääntöjen mukaisesti 
viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta sähköpostilla keskiviikkona 9.11.2022.   

Hyväksyttiin esityslista esityksen mukaisesti kokouksen työjärjestykseksi. 

3.3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. JÄSENYYSASIAT 

4.1. Uusien jäsenjärjestöjen hyväksyminen Suomen Olympiakomitean jäseniksi  

Päätös:  

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti Olympiakomitean kumppanuusjäseneksi 
1.12.2022 alkaen Suomen Wushu-liitto ry. 

5. SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSU VUODELLE 2023 

Päätös: 

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 
2023 on 800 euroa ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksu 400 euroa. KOK:n jäseniltä ja 
urheilijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.  
 
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti, että liittymismaksua ei peritä. 

6. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN JA JÄSENTEN PALKKIOT 
VUONNA 2023 

Päätös: 

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti, ettei palkkioita makseta vuonna 2023. 
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7. VUODEN 2023 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  

Kuultiin toimitusjohtaja Taina Susiluodon alustus toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2023 sekä  
kolmen päävalinnan Liike ja liikunnallinen elämäntapa -yksikön johtaja Petri Keskitalon, seura- 
ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tullan ja huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkisen 
katsaukset kunkin vastuualueen osalta vuonna 2023. Talousarvioesityksen vuodelle 2023 
esitteli johtaja Arto Kuusisto. 
Päätös:  

Vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti Suomen Olympiakomitean toiminta- ja 
taloussuunnitelma 2023 (liite 2).  

8. TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA VUODEKSI 2023  

Päätös:  

Valittiin esityksen mukaisesti yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.  
Tilintarkastajiksi vuodeksi 2023 valittiin jatkamaan KHT Katja Hanski ja varalle 
Tilintarkastusyhteisö Nexia Oy 

9. MUUT JÄRJESTÖN HALLITUKSEN TAI JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 

9.1. Olympiakomitea ry:n toimintasääntöjen päivittäminen – lähetekeskustelu  

Käytiin lähetekeskustelua Olympiakomitea ry:n toimintasääntöjen päivittämisestä 
esityslistan liitteenä olleen, jäsenkyselyn pohjalta valmistellun liitemuistion pohjalta. 

Todettiin, että päätökset toimintasäännöistä tehdään kevätkokouksessa 2023. Sitä ennen 
säännöt tulee hyväksyttää Kansainvälisessä Olympiakomiteassa ja ennakkotarkastuttaa 
Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisterissä.  
 
Sääntöuudistus on tehty hyvin jäseniä kuullen ja muutoksia pidettiin pääosin hyvinä. 
Keskustelussa esiin nousseita kommentteja, palautteita ja evästyksiä: 

- huippu-urheiluyksikkö sanana poistuu esityksen mukaan säännöistä, mikä aiheutti 
joiltakin kokousedustajilta pientä huolta. Toimihenkilötyötä kuvataan yleissanalla 
toimisto. Onko toimisto paras sana? 

- hallituksen kokoonpano –   hallituksen jäsenistä korkeintaan 60 % voi olla samaa 
sukupuolta.  Vähemmistösukupuolen kirjaus vähintään 40 % voi johtaa keskusteluun 
sukupuolen käsitemäärittelystä 

- siirtymäsääntö (puolet hallituksesta erovuorossa joka toinen vuosi) hallituksen osalta 
kirjataan sääntöihin 

- hallitus vastaa vai hoitaa taloutta – yhdistyslaissa on kirjattu sana hoitaa 

- laajentunut nimenkirjoitusoikeus – tulisiko puheenjohtajan ja toimitusjohtajan roolia 
vahvistaa 

- sakkomaksu kurinpitotoimenpiteenä – jatkopohdintaan kohdan tarpeellisuus 
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säännöissä jatkossa 

Kokouksessa esiin nousseet evästykset ja kommentit huomioidaan hallituksen 
jatkovalmistelussa sääntöjen päivittämisen osalta. Lisäksi todettiin, että sääntöihin liittyviä 
kommentteja, palautteita ja esityksiä voi toimittaa kirjallisesti 10.1.2023 sähköpostilla 
Rainer Anttilalla etunimi.sukunimi@olympiakomitea.fi).  

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.  

Käytiin keskustelua sakkomaksusta ja sen määrittämisestä. Todettiin, että sakkomaksu ja 
sen määrittäminen jatkossa on osa Olympiakomitea ry:n toimintasääntöjen päivittämistä 
(vrt. kohta 9.1.) ja tästä kokonaisuudesta päätetään Olympiakomitean ry:n 
kevätkokouksessa toukokuussa 2023 osana toimintasääntöjen päivittämistä.  

Päätös:  
Päätettiin esityksen mukaisesti Olympiakomitean sääntöjen 5§ mainitun sakon määräksi 5% 
yhdistyksen edellisen tilinpäätöksen tuotoista kuitenkin vähintään 1 000 euroa ja enintään 
20 000 euroa. 

9.3. Vastuullisuusraportti tiedoksi - hallituksen tilannekatsaus  BDO Oy:n raportin 
suositusten täytäntöönpanosta 

Kuultiin tilannekatsaus ja todettiin tehdyt vastuullisuustoimenpiteet esityslistan liitteen 3 
mukaisesti. 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13. 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 

 
Harri Nummela     Taina Susiluoto 
puheenjohtaja     sihteeri 

 
Teemu Purho     Harri Aalto 
pöytäkirjantarkastaja    pöytäkirjantarkastaja 

 
LIITTEET  

1. Osallistujat valtakirjalla ja valtakirjantarkastajien lausunto 
2. Suomen Olympiakomitea ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2023  

 
JAKELU    

Suomen Olympiakomitean jäsenet 
Suomen Olympiakomitean hallitus ja tilintarkastajat  
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