Suomen Olympiakomitea: Hallitustiedote 20.9.2018
Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 18.9.2018 Tähtiseuraohjelman nykyvaihetta,
järjestön digitalisaatiostrategiaa, SM-viikon kolmivuotissuunnitelman toimeenpanoa sekä lähtökohtia
liikunnan ja urheilun hallitusohjelmatavoitteiksi.
Muita ajankohtaisia aiheita olivat järjestön vision päivittämisen arviointi, toiminta- ja taloussuunnitelma
vuodelle 2019 sekä kriteerit valtakunnallisten huippu-urheiluhankkeiden arviointiin.
Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa
Tähtiseuraohjelma on Olympiakomitean ja lajiliittojen uusi seurojen laatuohjelma seuratoiminnan
kokonaisvaltaiseksi tukemiseksi. Tähtiseurat jakautuvat kolmeen kohderyhmään: lapset ja nuoret, aikuiset
ja huippu-urheilu. Ohjelma auttaa seuroja kehittämään valitsemiaan osa-alueita modernien työkalujen ja
toimintatapojen avulla.
Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä
kumppaneille. Tähtiseuroja on tällä hetkellä 500 – 40 eri lajissa. Ohjelman palveluita ja työkaluja voivat
kuitenkin hyödyntää kaikki halukkaat seurat.
Digitalisaatio tukemaan urheilua ja liikuntaa
Hallitus käsitteli Olympiakomitean digitalisaatiostrategian luonnosta. Digitalisaatio automatisoi prosesseja,
säästää aikaa ja resursseja, jolloin lajiliitot ja seurat voivat keskittyä oleellisimpaan – lasten, nuorten ja
aikuisten liikuttamiseen sekä huippu-urheiluun.
Olympiakomitean digitalisaatiostrategiaa toteutetaan käytännössä Suomisportin kehittämisen kautta.
Suomisport on Olympiakomitean tuottama urheiluyhteisön digitaalinen palvelualusta, joka tuo urheilun
erilaiset palvelut liikkujien taskuun. Se tarjoaa tällä hetkellä kilpailulisenssejä, urheiluvakuutuksia,
jäsenyyksiä sekä ilmoittautumiskanavan lukuisiin tapahtumiin.
Lähtökohdat liikunnan ja urheilun hallitusohjelmatavoitteiksi
Lähtökohdat liikunnan ja urheilun hallitusohjelmatavoitteiksi on valmisteltu liikuntapoliittisen pelikirjan
pohjalta yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Tässä vaiheessa hallitus hyväksyi
hallitusohjelmatavoitteiden lähtökohdat, joita työstetään seuraavaksi puolueiden liikuntapoliittisten
toimijoiden kanssa lokakuun alussa. Tavoitteiden lopullinen hyväksyntä tapahtuu Olympiakomitean
hallituksen lokakuun kokouksessa.
Pelikirjaan voit tutustua tästä linkistä.

SM-viikko matkalla vuoteen 2021
Olympiakomitean hallitus päätti elokuun kokouksessaan luoda lajien yhteiselle SM-viikkotapahtumalle
jatkuvuutta. Päätöksen pohjalta Olympiakomitean henkilöstö on valmistellut suunnitelman SM-viikon
toteuttamiseksi vuosina 2019-2021. Hallitus hyväksyi suunnitelman, jonka ensitoimenpiteistä viestitään
lokakuun aikana.
Puhetta visiosta
Olympiakomitean hallitus nosti elokuun kokouksessaan järjestön vision keskustelun kohteeksi. Vision
ajantasaisuutta ja toimivuutta käsitellään syksyn aikana useissa sidosryhmäkohtaamisissa, esimerkiksi
toiminnanjohtajien tapaamisessa 19.9., huippu-urheilun verkostopäivillä lokakuussa ja marraskuun
vuosikokouksessa. Visiokeskustelun pohjalta arvioidaan alkuvuodesta myös strategian päivittämisen
tarvetta.
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019
Olympiakomitean henkilöstö on valmistellut suuntaviivoja vuoden 2019 toiminnalle yhteistyössä
jäsenjärjestöjen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Hallitus kävi keskustelun vuoden 2019
toimintasuunnitelman luonnoksesta ja hyväksyi taloussuunnitelman talousryhmän esityksen mukaisesti.
Hallitus hyväksyy lopullisesti toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 esitettäväksi syyskokoukselle seuraavassa
kokouksessaan 16.10.2018.
Kriteerit valtakunnallisten huippu-urheiluhankkeiden arviointiin
Olympiakomitean hallitus hyväksyi olosuhdetyön ohjausryhmän valmistelemat Olympiakomitean kriteerit
valtakunnallisten huippu-urheiluhankkeiden arviointiin opetus- ja kulttuuriministeriölle annettavan
vuotuisen lausunnon pohjaksi.
Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295

