Suomen Olympiakomitea: Hallitustiedote 21.11.2018

Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 20.11.2018 kahta hallituksen vuonna
2017 nimeämästä viidestä strategisesta teemasta (must win battles): Olympiakomitean roolia liikkeen
lisäämisessä sekä huippu-urheilun työnjaon selkiyttämistä ja resurssien lisäämistä.
Muita ajankohtaisia aiheita olivat Suomen joukkueen valintajärjestelmä Euroopan kisoihin sekä
Olympiakomitean tulevat edustajat Urheilulääketieteen säätiön hallituksessa. Kokouksen yhteydessä
hallitus kuuli myös Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekosken katsauksen suomalaisen
rahapelijärjestelmän nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin.
Olympiakomitean rooli liikkeen lisäämisessä
Olympiakomitean Lisää liikettä -toiminnan kohderyhmänä on koko väestö. Liikettä lisätään pääosin
seuratoiminnan kautta. Tämän lisäksi edistetään liikunnallista elämäntapaa koko väestön tasolla ennen
kaikkea viestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin. Olympiakomitea kokoaa eri toimijoita
yhteisiin verkostoihin, vaikuttaa yhteiskunnallisiin päättäjiin sekä viestii liikunnan merkityksestä
ja vaikuttavista toimintamalleista.
Ensi vuoden operaatiot liikunnallisen elämäntavan edistämisessä kiteytyvät pelkistäen kolmen otsikon
alle: Liikkujan polku -verkoston kehittäminen, Unelmien liikuntapäivän organisointi 10.5. sekä liikunnan
painoarvon lisääminen eduskuntavaaleissa ja tulevassa hallitusohjelmassa.
Olympiakomitean hallitus on tehnyt esityksen järjestön hallitusohjelmatavoitteista syyskokoukselle 24.
marraskuuta. Esitys sisältää ehdotuksen kattavasta Liikkuva Suomi -ohjelmasta liikkumattomuudesta
aiheutuvien haittojen kasvun pysäyttämiseksi.
Huippu-urheilun työnjaon selkiyttäminen ja resurssien lisääminen
Olympiakomitean tavoitteena on, että suomalaisilla kärkiurheilijoilla ja lahjakkaimmilla
nuorilla on kansainvälisesti kilpailukykyinen valmentautuminen ja toimintaympäristö. Nykyisillä resursseilla
tämä ei ole mahdollista. Lisäksi huippu-urheilun johtamista hankaloittaa epäselvä työnjako, kun valta,
vastuu ja johtamisen keinot ovat hajautettuna Olympiakomitean ja opetus- ja kulttuuriministeriön välillä.
Olympiakomitean hallituksen esityksessä hallitusohjelmatavoitteiksi on huippu-urheilun
osalta kaksi keskeistä muutosehdotusta. Ensimmäinen on vuositasolla 10 miljoonan
euron tasokorotus huippu-urheilun rahoitukseen vaalikaudella 2019-23. Toinen kohdentuu huippu-urheilun
johtamisen selkiyttämiseen yhteen organisaatioon.
Molemmat linjaukset sisältyvät myös hiljattain
valmistuneeseen liikuntapoliittiseen selontekoon. Lisäksi Olympiakomitea ja opetus- ja kulttuuriministeriö
ovat jo käynnistäneet keskustelut johtamisen selkiyttämiseksi.

Olympiakomitean hallituksen esitys hallitusohjelmatavoitteista 2019-2023

Suomen joukkueen valintajärjestelmä ja -kriteerit Euroopan kisoihin 21.-30.6.2019
Toiset Euroopan kisat pidetään Valko-Venäjän Minskissä 21.-30.6.2019. Olympiakomitean hallitus
vahvisti Suomen joukkueen valintajärjestelmän ja -kriteerit Huippu-urheiluyksikön esityksen pohjalta.
Olympiakomitean edustajat Urheilulääketieteen säätiön hallitukseen toimikaudelle 2019-2020
Urheilulääketieteen säätiön sääntöuudistuksen mukaan Olympiakomitean tulee nimetä säätiön
hallitukseen kaksi edustajaa ja heille varajäsenet ennen seuraavaa hallituksen kokousta 29.11.2018.
Olympiakomitean hallitus nimesi Olympiakomitean edustajiksi Urheilulääketieteen säätiön hallitukseen
toimikaudelle 2019-2020 SVUL:n edustajana erityisasiantuntija Petri Heikkisen ja varajäseneksi johtaja
Pekka Nikulaisen sekä Olympiakomitean edustajana varajohtaja Leena Paavolaisen ja varajäseneksi
johtaja Mika Lehtimäen.
Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295

