Suomen Olympiakomitea
Hallitustiedote 18.10.2017
Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 17.10.2017 Olympiakomitean
toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2018, Olympiakomitean ja opetus- ja kulttuuriministeriön
yhteisesti valmistelemaa tavoiteasiakirjaa 2020 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä
Valon oikaisuvaatimukseen koskien vuoden 2014 valtionavustusten takaisinperintää.
Muita ajankohtaisia aiheita olivat vammaisurheilun strategisen asemoitumisen prosessi sekä
yhdistyksen syyskokousasiat.
Olympiakomitean strategia jalkautuu toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 sekä
tavoiteasiakirjan 2020 kautta
Olympiakomitean strategia jalkautuu Olympiakomitean ja opetus- ja kulttuuriministeriön
tavoiteasiakirjaan sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan, joista hallitus kävi keskustelun
toimiston tekemän valmistelun pohjalta. Hallitus päätti esittää sovituilla korjauksilla, muutoksilla ja
täydennyksillä Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 syyskokoukselle.
Olympiakomitea valittaa hallinto-oikeuteen Valon takaisinperinnästä
Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 3.10.2017 päätöksen Valon oikaisuvaatimukseen koskien
ministeriön tekemää taloustarkastusta ja päätöstä Valon vuoden 2014 valtionavustusten
takaisinperinnästä. Ministeriö hylkäsi valtaosan Valon 28.6.2017 tekemästä oikaisuvaatimuksesta.
Ministeriön oikaisema takaisinperittävä summa on korkoineen yhteensä 1.701.244,55 euroa.
Hallitus teki päätöksen valittaa takaisinperintäpäätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallitus koki, että
oikaisuvaatimuksessa esitetyt näkemykset olivat hyvin perusteltuja ja periaatteellisia koko
liikunnan ja urheilun oikeusturvan kannalta.
Vammaisurheilun strategisen asemoitumisen prosessi
Suomen Paralympiakomitea on toimittanut Olympiakomitealle esityksen vammaisurheilun
strategisen asemoitumisen prosessista, jossa on arvioitu mahdollisuuksia Olympiakomitean,
Paralympiakomitean ja Suomen Vammaisurheilun ja -liikunnan (VAU) toimintojen yhdistämiselle
erilaisten vaihtoehtojen kautta. Olympiakomitean hallitus piti esitettyä pitkän tähtäimen visiota
perusteellisemman tutkimisen arvoisena ja näki, että ensimmäisessä vaiheessa
Paralympiakomitean ja VAU:n tulisi tutkia toimintojensa yhdistämismahdollisuudet. Lisäksi hallitus

totesi, että hankkeen edistäminen ei ole Olympiakomitean osalta aikataulullisesti realistista ennen
vuotta 2021.

Syyskokouksen 25.11.2017 valmistelu
Olympiakomitean hallitus hyväksyi esityslistan syyskokoukseen. Sitä ennakoiden hallitus vahvisti
Olympiakomitean sääntöjen mukaiset jäsenten äänimäärät syyskokoukseen, tarkensi
jäsenkriteerejä ja päätti esityksistä uusista jäsenistä, jäsenten erottamisesta sekä
Olympiakomitean jäsen- ja liittymismaksusta vuodelle 2018.
Hallitus teki periaatepäätöksen jäsenkriteerien tarkentamisesta niin, että yhdistyksen varsinaiseksi
jäseneksi ei oteta työmarkkinajärjestöjä. Sen sijaan kumppanuusjäsenyys on myös
työmarkkinajärjestöille avoin.
Hallitus päätti esittää syyskokoukselle varsinaiseksi jäseneksi Suomen Lumilautaliitto ry:tä sekä
kumppanuusjäseniksi Suomen Jääkiekkoilijat ry:tä, Scandinavian Defendo Finland ry:tä, Suomen
Savate ry:tä ja Suomen Krav Maga Liitto ry:tä.
Hallitus päätti esittää syyskokoukselle Bob- ja Skeletonliiton sekä Suomen Kelkkailuliiton
erottamista Olympiakomitean jäsenyydestä perusteena jäsenmaksun laiminlyönti määräaikaan
mennessä.
Hallitus päätti esittää syyskokoukselle varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi 500 euroa vuonna 2018
(400 euroa vuonna 2017) ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksuksi 250 euroa (200 euroa vuonna
2017). Liittymismaksua ei edelleenkään esitetä perittäväksi.
Lisätietoja:
Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295

