
 
 
Hallitustiedote 14.3.2018 
 
Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 12.3.2018 yhteenvetoa PyeongChangin 2018 
talviolympialaisista, huippu-urheilun yhteiskunnallista perustelua sekä liikunta- ja urheiluyhteisön 
maakuntavaalivaikuttamisen tavoitteita. 
 
Muita aiheita olivat Olympiakomitean vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja uuden 
ansiomerkkijärjestelmän vahvistaminen. 
 
Suomen joukkue onnistui PyeongChangin talviolympialaisissa 2018 
 
Suomen joukkue saavutti hiljattain päättyneissä PyeongChangin talviolympialaisissa kuusi mitalia ja 14 
pistesijaa. Mitaleille ylsi kolme yksilöurheilijaa ja naisten jääkiekkojoukkue. Lisäksi pistesijoja saavuttivat neljä 
yksilöurheilijaa ja kuusi joukkuetta. Suomen joukkueen johtajan Mika Kojonkosken mukaan Suomi on 
mennyt talviurheilumaana eteenpäin Sotšin ja PyeongChangin kisojen välillä. 
 
- PyeongChangin saalis jättää Tokion olympialaisiin neljän mitalin tavoitteen. Se on kova, mutta 
laskennallisesti mahdollinen. Meillä on seurantamme mukaan viisi top 3 -potentiaalin ja seitsemän top 8 -
potentiaalin kesäurheilijaa. Tavoitteeseen pääseminen vaatii edistysaskeleita seuraavan kahden ja puolen 
vuoden aikana, Kojonkoski sanoo. 
 
Huippu-urheilun yhteiskunnallisen perustelun valmistelu on käynnistynyt 
 
Olympiakomitea on ottanut tehtäväkseen rakentaa huippu-urheilun yhteiskunnallisen perustelun 2020-
luvun Suomeen. Valmistelu tapahtuu kevään 2018 aikana lukuisissa viiteryhmissä urheilijoista valmentajiin, 
yritysjohtajista kansanedustajiin ja toimittajista nuoriin vaikuttajiin.  
 
Keskusteluja vetävät monipuolisen kysymyspatteriston pohjalta suunnistaja Minna Kauppi, miekkailija Niko 
Vuorinen ja koripalloilija Juho Nenonen. Jokaisesta keskustelusta kootaan yhteenvedot, joista johdetaan 
lopputulemaltaan tiivis perustelu kesään mennessä. Olympiakomitean hallitus osallistui perustelun 
valmisteluun Minna Kaupin johdolla.  
 
Olympiakomitean johtama prosessi tuo syötteitä myös käynnissä olevaan liikuntapoliittiseen selontekoon, 
joka linjaa seuraaviksi vuosiksi valtion budjetin käyttöä sekä lainsäädäntöä liikunnan ja urheilun 
edistämiseen. 
 
Liikunnan ja urheilun tavoitteet maakuntavaaleihin 2018 
 
Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään 28.10.2018. Olympiakomitea on valmistellut 
maakuntavaalitavoitteet yhdessä liikunta- ja urheiluyhteisön eri toimijoiden kanssa. Liikkeen lisäämisen 
tavoitteita ovat työstäneet erityisesti Liikkujan polun vaikuttamisryhmän asiantuntijat ja huippu-urheilun 
kärkiä akatemia- ja valmennuskeskuskentän toimijat. Valmistelua on koordinoinut yhteiskuntasuhteiden 
erityisasiantuntija Ilmari Nalbantoglu. 
 



Olympiakomitean hallitus hyväksyi liikunnan ja urheilun maakuntavaalitavoitteet, jotka kiteytyvät otsikkoon 
”Elinvoimaa maakuntiin”. Liikkeen lisäämisen tavoitteissa korostuu elintapaneuvonnan ja liikunnan 
palveluketjujen jatkuvuuden varmistaminen uusissa sote-rakenteissa. Huippu-urheilun maakunnallisessa 
yhteistyössä keskeisiä ovat urheiluakatemioiden ja -opistojen rooli menestyvän urheilun rakentamisessa. 
 
 
Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295 


