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Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 19.9.2017 Olympiakomitean strategian
toimeenpanoa, Olympiakomitean ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisesti valmistelemaa
tavoiteasiakirjaa vuosille 2017-2020 sekä Olympiakomitean vuoden 2018 toiminnan suunnittelua. Muita
ajankohtaisia aiheita olivat vuoden 2018 PyeongChangin talviolympialaisten urheilijavalintojen aikataulut,
EOC:n syksyn hallitusvaalit sekä Olympiakomitean tukisäätiön hallituksen nimittäminen.
Olympiakomitean strategia tarkentuu
Olympiakomitean hallitus kävi elokuun kokouksessaan perusteellisen keskustelun Olympiakomitean
strategian ja toimintasuunnitelman toimeenpanosta ja tarkentamisesta. Keskustelu jäsentyi viiteen osaalueeseen: (1) Roolimme liikkeen lisäämisessä, (2) Huippu-urheilu tavoitteelliseksi, (3) Keskusjärjestö vai
palveluyksikkö – vai molempia, (4) Luottamuksen palauttaminen sekä (5) Talous kuntoon.
Hallitus keskusteli etenemisestä kullakin osa-alueella ja evästi toiminnan suunnittelua vuodelle 2018
Olympiakomitean yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa valmisteleman tavoite- ja suuntaasiakirjan 2017-2020 luonnoksen pohjalta. Asiakirjassa kuvataan Olympiakomitean kokonaistavoitteet
liikkeen lisäämiselle ja huippu-urheilulle. Asiakirjaa työstetään edelleen yhdessä jäsenjärjestöjen, liikunnan
aluejärjestöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.
Urheilijavalinnat vuoden 2018 talviolympialaisiin
Hallitus päätti talviolympialaisten joukkuevalintojen tekemisestä kahdessa erässä: Ensimmäiset valinnat
julkistetaan 19. joulukuuta 2017. Toisen vaiheen urheilijavalinnat julkistetaan 24. tammikuuta 2018.
Olympiakomitean jäsenyydet kansainvälisissä järjestöissä
Hallitus katselmoi Olympiakomitean jäsenyydet kansainvälisissä järjestöissä. Yhteenveto piti sisällään
Olympiakomitean aiemmat jäsenyydet sekä huhtikuun hallituksessa päätetyt, aiemmin Valolle kuuluneet
jäsenyydet ENGSO:ssa (European Non-Governmental Sport Organisation), HEPA Europe -verkostossa
(Health Enhancing Physical Activity) ja TAFISA:ssa (The Association For International Sport for All).
Hallitus antoi elokuun kokouksessa asetetun uuden kansainvälisen toiminnan ohjausryhmän tehtäväksi
jatkaa Olympiakomitean kansainvälisen työn tavoitteiden ja toimenpiteiden terävöittämistä osana vuoden
2018 toiminnan suunnittelua.
Susanna Rahkamo ehdolla EOC:n hallitukseen
Olympiakomitean hallitus päätti elokuun kokouksessaan Susanna Rahkamon asettamisesta ehdolle EOC:n
(European Olympic Committees) hallitukseen. Hallitusvaali käydään EOC:n yleiskokouksessa Zagrebissa 24.25. marraskuuta 2017. Vaalivaikuttamisen tehostamiseksi hallitus nimitti Olympiakomitean
kokousdelegaatioon myös Roger Talermon, joka on paikalla vuosikokouksessa ANOC:n (Association of
National Olympic Committees) hallituksen jäsenenä
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Olympiakomitean tukisäätiön hallituksen nimittäminen
Terveysliikunnan Edistämissäätiö ja Nuori Suomi säätiö sulautuvat Suomen Olympiakomitean tukisäätiöksi
30.9.2017 mennessä. Uuden säätiön hallituksen jäseniksi Olympiakomitean hallitus nimitti talousryhmän
jäsenet Jukka Rauhalan, Sari Essayahin, Sari Multalan, Matti Nurmisen ja Antti Zittingin sekä Mikko
Salosen ja Arto Kuusiston.
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