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Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen 
liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii 

sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat 
enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. 

Yhdessä jäsenjärjestöjemme ja Liikunnan 
Aluejärjestöjen kanssa rakennamme 

liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen. 

2   



Liikunnallisen  
elämän tavan edistäminen  

koko väestön tasolla

Liikunnan ja  
urheilun kansalais-
järjestötoiminta

Arvomme:
Yhdessä – Ilolla – Kunnioittavasti – Vastuullisesti – Erinomaisesti

Seuratoiminta

Urheiluakatemiaohjelm
a

Huippuvaiheen ohjelm
a

Kisat
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Missiomme Visiomme Arvomme

Yhdessä 
Ilolla 
Kunnioittavasti 
Vastuullisesti 
Erinomaisesti

Maailman 
liikkuvin ja 

Pohjoismaiden 
menestyvin 

urheilukansa

Liikunnasta 
ja urheilusta 

elinvoimaa 
Suomeen

87  
jäsenjärjestöä, 

 25  
kumppanuusjäsentä sekä  

neljä henkilöjäsentä

57  
työntekijää

Vuosibudjetti  
noin  

11 
miljoonaa euroa 

Rahoitus:  
valtionavustus  

(68 %) ja  
oma varainhankinta 

(32 %)

Valtionavustus tulee  
rahapelitoiminnan  
tuotoista opetus- ja 

kulttuuriministeriön 
jakamana
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1. Meidän vuotemme 2018

Nuorten olympialaisten kisamatka Argentiinaan 
oli unohtumaton kokemus. Arvokisoissa olen ollut 
jo aikaisemminkin, mutta Nuorten olympialaisissa 
tuntui, että ollaan isoissa kisoissa, kun osallistujia oli 
ympäri maailmaa. Tunnelma oli ihan mahtava. Suo-
men joukkue oli tosi yhtenäinen, ja kaikki kannustivat 
upeasti toisiaan. Yleisöä kisoissa oli tosi paljon, ja 
argentiinalaiset osasivat todella pitää ääntä.

Topias Laine
Nuorten keihäänheiton olympiavoittaja

Olemme Salossa halunneet nostaa esiin sitä, että Unel-
mien liikuntapäivä on matalan kynnyksen liikuntaa, 
johon kaikilla on mahdollisuus osallistua. Parasta on 
ollut se, että jokaiselle löytyy jotakin. Salon seudulta oli 
mukana Unelmien liikuntapäivässä yli 70 tapahtumaa 
vuonna 2018. Yksi mieleenpainuvimmista oli se, kun 
Suomusjärven kyläläiset innostuivat koulun pihalle yh-
teiseen jumppaan, jonka jälkeen suuntasivat porukalla 
kävellen hoivakotiin ulkoiluttamaan vanhuksia.

Terhi Sinnelä
Liikuntapalveluiden tiedotussihteeri
Salon kaupunki

Päivitimme strategiamme kaudelle 2018-2022. 
Tavoitteemme on kasvaa voimakkaasti ja palvella 
seurojamme entistä paremmin. Yhtenä konkreettisena 
toimenpiteenä hyppäsimme mukaan Olympiakomitean 
Suomisport-palveluun. Järjestelmä on kehittynyt no-
peasti ja vakiinnuttanut paikkaansa urheilukentässä. 
Haluamme olla mukana kehittämässä palvelua urheile-
van Suomen yhteiseksi palvelualustaksi. Siitä on yh-
teistyöllä mahdollista rakentaa strategiaamme tukeva 
digitaalinen palvelu kiekkoilevan Suomen hyväksi.

Jaakko Luumi
Talouspäällikkö
Suomen Jääkiekkoliitto
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Olympiakomitean Johtaa kuin nainen -koulutus antoi 
minulle paljon aineksia sekä urheilujohtamisen että 
urheiluorganisaatioiden kehittämiseen. Sain koulu-
tuksesta sekä tiedollista että yhteisöllistä sparrausta, 
jonka avulla olen vienyt asioita rohkeasti eteenpäin. 
Olen johtanut kuin nainen ja olen ylpeä siitä.

Mariet Louhento
Puheenjohtaja
FC Honka ry
Suomen Palloliiton hallituksen jäsen

Vuosi oli Jaguars Spirit Athletes:lle monin tavoin 
menestyksekäs. Vuoden Tähtiseura -tunnustus tuli 
valtavana yllätyksenä ja suurena kunnianosoitukse-
na sekä seuralle että cheerleadingille lajina. JSA:ssa 
on upeita valmentajia ja toimihenkilöitä, joiden 
intohimon ansiosta olemme saaneet jatkuvasti 
kehitettyä toimintaamme. He tekevät päivittäin 
korvaamatonta työtä joukkueiden parissa ja ovat 
hienoja esikuvia nuorille urheilijoille.Pitkäaikainen 
seuratoiminnan kehittäminen näkyi muun muassa 
jäsenmäärän kasvuna, harjoitustilojen laajentami-
sena sekä kilpailumenestyksenä.

Jonna Viitanen 
Puheenjohtaja 
Jaguars Spirit Athletes ry 

Vuosi 2018 oli ensimmäinen olympiavuosi kolmesta 
Aasiassa tapahtuvasta olympiakisasta Suomen 
olympiajoukkueen matkassa. Suunnittelimme olym-
piajoukkueen asukokonaisuuden vaativiin Pyeong- 
Changin ja Suomen urheilijoiden tarpeisiin. Haaste 
oli vaativa, ja paneuduimme tehtävään vakavuu-
della. Oma tavoitteemme – joka toteutui – oli luoda 
Suomen olympiajoukkueelle moderni ja erottuva 
pukeutumisen ilme sekä saada Icepeak-brändillem-
me kansainvälistä huomiota urheilun ylivoimaisesti 
huomioidummassa tapahtumassa.

Juha Luhtanen
Divisioonajohtaja
Luhta
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sa. Tässä yhteydessä haluan myös lausua 
kiitokset Mika Kojonkoskelle viisivuotisesta 
taipaleesta yksikön johdossa ja toiminnan 
käynnistämisestä.

Huippu-urheiluyksikön ja Lisää liikettä - 
yksikön saumattomalla yhteistyöllä pää-
simme hyvään vauhtiin liikunnan ja urheilun 
kansalaisjärjestötoiminnan yhteisen polun 
rakentamisessa. Liikunnallisen elämäntavan  
nostaminen omaksi kokonaisuudeksi sel-
kiyttää toimintaamme, ja tällä osa-alueella 
keskeiset keinomme ovat viestintä ja yhteis-
kunnallinen vaikuttaminen.

Vuosi 2018 jää historiaan valtioneuvoston 
eduskunnalle lokakuussa antamasta liikunta- 
poliittisesta selonteosta, joka linjaa liikun-
tapoliittiset tavoitteet 2020-luvulle. Ensi 
vuosikymmenen tärkein liikuntapoliittinen 
tavoite on kansalaisten fyysisen aktiivisuu-
den merkittävä lisääminen kaikissa ikä- ja 
väestöryhmissä. Selonteossa todetaan myös 
selkeästi, että huippu-urheilun tukemista on 
kasvatettava. Olympiakomitea ja sen jäsen-
järjestöt, liikunnan aluejärjestöt ja yhteistyö-
verkostot olivat aktiivisesti vaikuttamassa 
selonteon syntymiseen ja sisältöön. 

Liikunnan ja urheilun digitalisaatio eteni 
vahvasti, ja vuosi 2019 onkin todellinen digi-
talisaation vuosi. Suomisport on jo kaikkien 
jäseniemme käytössä jollakin toiminnan 
osa-alueella, mikä antaa vahvan perustan 
käyttäjämäärien voimakkaalle kasvulle, kun 
kehitystyön alla olevat kokonaisuudet alka-
vat valmistua. Digitaalisuus tarkoittaa myös 
perinteisten toimintatapojen haastamista ja 
arkirutiinien helpottumista sekä uudenlaisia 
organisoitumis- ja toimintamalleja päivittäi-
seen työhön.

Laadukas seuratoiminta on suomalaisen 
liikunnan ja urheilun sykkivä sydän. Seura- 
toiminnan uusi laatuohjelma Tähtiseura- 
ohjelma lanseerattiin onnistuneesti. Sen 
tehtävänä on auttaa seuroja menestymään 
ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. 
Seurojen arkea helpottavat digitaaliset 
palvelut ovat myös työn alla Suomisportissa. 

Harrastamista koulupäivän yhteydessä 
veimme eteenpäin matalan kynnyksen 
Lasten liike -iltapäiväkerhoista yläkoulujen 
Kasva urheilijaksi -toimintaan. Olympiako-
mitealla, lajiliitoilla ja seuroilla on keskeinen 
rooli liikuntapoliittisen selonteon esittämien 
kansalaisten fyysistä aktiivisuutta lisäävien 

toimenpiteiden käytännön jalkauttamisessa. 
Laadukas ja monipuolinen seuratoiminta on 
tässä työssä iso voimavara yhteiskunnalle. 

Olympiakomitean oma varainhankinta nousi 
kaikkien aikojen ennätykseen vuonna 2018 
verrattuna aiempien keskusjärjestöjen 
yhteenlaskettuun varainhankintaan. Kun-
nianhimoinen kasvusuunnitelmamme vaatii 
jokaiselta olympiakomitealaiselta nykyistä 
kaupallisempaa otetta ja tiivistä yhteistyötä 
erityisesti asiantuntijoiden, viestinnän ja 
varainhankinnan välillä.

Olympiakomitea toimii taloudellisesti 
kestävällä tavalla ja on sitoutunut vastuul-
lisuuteen ja hyvään hallintoon kaikessa 
toiminnassaan yhdenvertaisen, monikult-
tuurisen ja eettisesti kestävän liikunta-
kulttuurin lähtökohdista. Edistämme tätä 
suomalaista urheilujohtamisen mallia myös 
kansainvälisesti. Vuonna 2018 rakennettu 
ja tammikuussa 2019 käynnistynyt New 
Leaders -koulutusohjelma on erinomainen 
esimerkki tästä vaikuttamistyöstä.

Mikko Salonen
Toimitusjohtaja

2. Olympiakomitean vuosi 2018
Vuonna 2018 pääsimme pitkälle yhteisen tavan
toimia rakentamisessa. Käsikirjan ensim-
mäinen versio otettiin käyttöön kesällä. 
Asiakirja elää mukanamme ja päivittyy muut- 
tuvassa toimintaympäristössä. Syksyn Pa-
rempi Työyhteisö -kyselyn tulokset osoitti- 
vat, että olemme edenneet hyvin ”uuden” 
Olympiakomitean luomisessa. Työtä riittää 
myös tuleviksi vuosiksi: sisäistä tiedonkul-
kua on parannettava, ja yhtenäisen organi-
saatiokulttuurin rakentamisessa on vielä 
työstettävää.

Yhteistä tekemistä on ollut myös muihin suun- 
tiin: liikunnan aluejärjestöjen kanssa olemme  
työstäneet yhteisen tekemisen mallin, ja  
kuluvan vuoden toimintasuunnitelma laadit- 
tiin uudella otteella jäsenien kanssa.  Näistä  
prosesseista saimme kiitosta, ja ne todenta-
vat käyttämämme hashtagin #YhdessäEnem-
män – vaikuttavuutta ja tuloksia saadaan vain 
yhteisen tekemisen kautta!

Vuosi 2018 oli huippu-urheilun vuosi. Pyeong- 
Changin olympialaisista saimme kuuden 
mitalin startin olympiadille, joka huipentuu 
Tokion 2020 kesäkisoihin. Kevään rekrytointi- 
prosessin jälkeen astuimme Mika Lehtimäen 
aikakauteen huippu-urheiluyksikön johdos-
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Urheiluyhteisön 
muutto Valimotien 
Sporttitaloon

Urheilugaala Talviolympialaiset ja -paralympialaiset  
PyeongChangissa

Liikuntapoliittisen selonteon työstö 
alkaa OKM:n johdolla

Kiusaamisen ja häirinnän vastainen seminaari

Olympiakomitea kokoaa järjestöt  
kirkastamaan yhteisiä tavoitteita 
 liikuntapoliittiseen selontekoon 

Tähtiseura-ohjelman ja -brändin julkistus

Sporttitalon yhteiset tupaantuliaiset

Liikunta- ja urheiluyhteisön lausunnot 
selontekoon julkaistaan

Unelmien liikuntapäivä 10.5.

Olympiakomitean ensimmäinen 
 lahjoitustuote lanseerataan  
Lasten Liike -iltapäiväkerhotoiminnan 
tukemiseksi

Huippu-urheilun  
yhteiskunnallinen  
perustelu valmistuu

Talvilajien tehostamis- 
tukipäätökset

SM-viikko

HUY jatkaa toimintaansa 
uuden johtajan Mika 
Lehtimäen johdolla

Olympiakomitea järjestää viidennen 
Virta – Energianpuolustuskurssin 
Suomen ylimmälle johdolle

Ensimmäinen harrasteviikko seurojen ja 
koulujen yhteistyöllä

Olympiakomitea julkaisee eduskunnassa 
yhteiskunnallisten tavoitteiden Pelikirjan 
eduskunnan urheilukerhon kanssa

Nuorten olympiakisat Buenos Airesissa

Tähtiseurapalvelu avautuu Suomisportissa

Valtioneuvosto julkaisee liikuntapoliittisen selonteon

Olympiakomitea aloittaa ministeri Terhon pyynnöstä 
selvityksen olympia- ja paralympiakisojen hakemisen 
edellytyksistä

Kesälajien tehostamistukipäätökset

New Leaders -koulutusohjelmaan valitaan 
30 eurooppalaista muutoksentekijää

Olympiajoukkueen, Paralympiakomitean  
ja Toyotan yhteistyö valitaan vuoden  
Urheilusponsorointiteoksi

Urheiluakatemioiden ja val-
mennuskeskusten tavoite-  
ja tuloskeskustelut

Nuorelle Siivet -lahjoitus-
kampanja lanseerataan.

Seuratuen hakupalveluun 
jätettiin 702 hakemusta 
Suomisportin kautta

2018
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3. The Finnish Olympic Committee in Brief

The Finnish Olympic Committee represents 
all sport and physical activity from grass-
roots to elite sport in Finland. We have two 
strategic goals: Increase participation in 
sports and physical activity for all and 
enable international success in elite sports. 

Together with our member organizations we 
want to energize Finland through physical 
activity and sport.

Mission Vision Values

Together 
Joy 
Respect 
Accountability 
Excellence

The most 
physically 

active nation 
in the world 
and the most 

successful  
Nordic country

Energize 
Finland 
through  
physical 
activity 
and sport

•  Founded 2nd December 1907

•  87 member organizations and  
 25 partner organizations

•  12-member Executive Board was  
 elected in November 2016 for a  
 four-year period (2017-2020)

•  President of the Finnish NOC is  
 Dr Timo Ritakallio 

•  57 employees

•  Annual budget is 11 million €   

•  Funding is based on government subsidies  
 (68 %) and commercial cooperation (32 %)

•  The main funder is the Finnish Ministry  
 of Education and Culture

Facts and Figures:



4. Lisää liikettä

   11



4.1 Elinvoimainen 
seuratoiminta

Tavoitteet 2018
• Rakentaa lajiliittojen ja aluejärjestöjen  
 kanssa uusi laatuohjelma, joka innostaa  
 mukaan sekä seuroja että lajiliittoja

• Laatuohjelmassa on 600 seuraa ja laji- 
 liittoja eri osa-alueilla: lapset ja nuoret  
 40 lajia, aikuisliikunta 10 lajia ja  
 huippu-urheilu 10 lajia

• Kehittää yhdessä Liikunnan Aluejärjestöjen  
 kanssa seuroille koulutuksia ja hallinnon  
 tukipalveluita siten, että tarjonta on valta- 
 kunnallista ja laadukasta 

• Koulutuksia ja hallinnon tukipalveluita  
 käyttää 6 000 seuratoimijaa

Keskeiset tulokset 2018
• Uusi seurojen laadun kehittämiseen  
 tähtäävä Tähtiseura-ohjelma käynnistyi

• Tähtiseura-ohjelman tueksi valmistui  
 kaikille seuroille avoin Tähtiseura-verkko- 
 palvelu osana Suomisportin kehitystyötä

• Seuratoiminnasta tuli keskeinen  
 yhteinen valinta lajiliittojen ja  
 aluejärjestöjen kanssa.

Suomalainen urheilu loistaa  
Tähtiseuroissa
Uusi seurojen laadun kehittämiseen tähtää-
vä Tähtiseura-ohjelma käynnistyi yhteis-
työssä lajiliittojen ja aluejärjestöjen kanssa. 
Tähtiseuroja oli vuoden lopussa 514 seuraa 
41 lajissa.  Osa-alueittain merkit jakautuivat 
seuraavasti: Lasten ja nuorten seurat 499 
(41 lajia), aikuisten seurat 59 (5 lajia) ja huip-
pu-urheiluseurat 15 (4 lajia).

Ohjelman tueksi valmistui kaikille seuroille 
avoin Tähtiseura-verkkopalvelu, jonka avulla 
seura kehittää toimintaansa peilaten sitä 
valittuihin laatutekijöihin. Palvelua käyte-
tään myös Tähtimerkin auditointiprosessin 
osana. Kehittämisen tueksi rakensimme 
seuroille lisäksi työkalupakin. 

Loimme Tähtiseura-ohjelmalle brändin 
tukemaan viestintää seurojen laadukkaasta 
toiminnasta (ks. luku 6.1). Tähtiseura-päivillä 
seuroja innostettiin mukaan Tähtiseura-
ohjelmaan ja vahvistettiin seuraväen osaa-
mista. 

Toimimme seurojen tukena lajiliittojen 
ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa
Vuoden aikana teimme seurojen kehittä-
mistyötä lajien ja liikunnan aluejärjestöjen 
kanssa.  Seurakehittäjiä osallistavassa 
työskentelyssä hyödynsimme uusia toimin-

tatapoja, digitaalisia työkaluja sekä kuukau-
sittaisia kohtaamisia. Tähtiseura-ohjelman 
rakentamisessa haimme oppia myös Britan-
nian ja Hollannin seuramalleista, tutkijoilta 
ja laatutoiminnan asiantuntijoilta. Lisäksi 
käynnistimme seurojen arkea helpottavien 
digitaalisten palvelujen kehittämisen osana 
Suomisport-kokonaisuutta.

Seuraväki vahvisti osaamistaan
Liikunnan Aluejärjestöt tarjosivat seuroille 
johtamisen ja hallinnon koulutuksia ja val-
mentajille VOK I-tason koulutuksia.  Teimme 
seuroille myös maksuttomat verkkokoulu-
tukset aiheista Seura työnantajana, Hyvä 
hallinto ja Tervetuloa ohjaajaksi.

Suomen Olympiakomitean Lisää 

liikettä -toiminnan kohderyhmänä 

on koko väestö. Liikettä lisätään 

pääosin seuratoiminnan kautta. 

Sen lisäksi edistetään liikunnallista 

elämäntapaa viestinnän ja 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

keinoin koko väestön tasolla. 

Keskeinen lähtökohta liikkeen 

lisäämisessä on kaikkien tasa-

arvoinen ja yhdenvertainen 

mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun.
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4.2 Lasten ja 
nuorten liike

Tavoitteet 2018 

• Mahdollistaa harrastaminen koulupäivän  
 yhteydessä koulujen ja urheiluseurojen  
 yhteistyöllä 

• Mukana olevien tahojen määrä: 30 lajiliittoa,  
 15 liikunnan aluejärjestöä, 10 muuta  
 valtakunnallista järjestöä

• Tuettuja Lasten liike -kerhoja on 250

• Vauhdittaa Varhaisvuosien fyysisen  
 aktiivisuuden suositusten 2016 (OKM)  
 käyttöönottoa ja jalkauttamista lajiliitoissa 

• Suosituksia vie käytäntöön 20 lajiliittoa

• Tukea Ilo kasvaa liikkuen - ja  
 Liikkuva koulu -ohjelmia

• Vauhdittaa Lasten ja nuorten liikunnan ja  
 urheilun lapsuus- ja valintavaiheen linjauksien  
 käyttöönottoa ja jalkauttamista lajiliitoissa 

• 20 suurinta lajiliittoa edistää linjauksia 

Keskeiset tulokset 2018

• Lasten Liike -iltapäivät -tuella käynnistyi  
 260 kerhoa 90 paikkakunnalla yli 150  
 seuran ja paikallisyhdistyksen toimesta

• Edistimme harrastamisen mahdollisuutta  
 koulupäivän yhteydessä laaja-alaisella  
 yhteistyöllä eri järjestöjen, liikunnan  
 aluejärjestöjen ja kuntien kanssa 

• Tuotimme Kerhotoiminta helpoksi kaikille  
 -palvelukokonaisuuden  

Harrastaminen koulupäivän yhteydessä 
sai uusia eväitä monella rintamalla
Vaikutimme vuoden aikana harrastamisen 
edellytyksiin monin tavoin laajassa yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa. Toimimme 
opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastami-
sen strategia -työryhmässä ja Harrastus-
passin asiantuntijaryhmässä. Lisäksi koordi-
noimme Koulussa harrastamisen verkostoa, 
jossa on mukana kahdeksan valtakunnallista 
liikuntaa edistävää järjestöä. Keskeisimmät 
toimenpiteet olivat Harrastusviikon pilo-
tointi, vaikuttaminen ja kuntakoordinaatio-
mallien selvittäminen. Syyskuussa pilotoitu 
Harrastusviikko kokosi mukaan 263 koulua, 
joiden oppilaille seurat ja paikallisyhdistyk-
set esittelivät tarjontaansa.

Lajiliitojen kanssa kävimme läpi harrastami-
sen nykytilaa ja lajien toiveita Olympiakomi-
tean tukipalveluiden osalta. Lisäksi tuimme 
lajiliittoja yksittäisissä tapaamisissa ja 

tilaisuuksissa (Palloliitto, Jääkiekkoliitto, 
Käsipalloliitto, Voimisteluliitto ja luiste-
lulajit). Liikunnan aluejärjestön kanssa 
harrastaminen koulupäivän yhteydessä 
tuli yhdeksi yhteiseksi valinnaksi jokaisen 
alueen tavoiteasiakirjoihin.

Kävimme vuoden aikana usean kunnan 
kanssa keskusteluja harrastamisen edis-
tämisestä ja Suomisport-kerhosovelluksen 
hyödyntämisestä. Kunnat olivat kiinnostu-
neita yhteistyöstä, ja esimerkiksi Vaasassa 
kerhosovellusta on kokeiltu menestyksellä.

Active Square Europe Erasmus+ -hankkees-
sa vierailimme Hollannissa, Saksassa ja Bel-
giassa sekä osallistuimme päätösseminaa-
riin Unkarissa. Hankkeessa luodut työkalut 
ja materiaalit löytyvät verkkosivuilta www.
school-sport-cooperation.eu. Suomensim-
me lisäksi koulu-seura -yhteistyön videon 
(https://youtu.be/4UM-pxtvpPU). EU-tason 
innovaatiokisan voitti Heinolan Jyrängön 
koulu koulupäivän aikaisella liikuntakerho- 
idealla (Easy going Sport Club), ja toiseksi 
tuli Leado oppimiskeskus.

Lasten Liike -iltapäiväkerhoissa  
liikkui yli 5 000 lasta
Lasten Liike -iltapäiväkerhoissa liikkui yri-
tysten tuella yli 5 000 lasta 260 kerhossa 90 
paikkakunnalla. Kerhoja toteutti 150 urhei-
luseuraa sekä muita paikallisia yhdistyksiä 
hyödyntäen Suomisport-kerhosovellusta, 
jonka avulla kerhojen toimintaa voidaan 
tarkastella reaaliajassa. Lasten ja ohjaajien 
palautteet toiminnan onnistumisesta olivat 
erinomaiset.

Rakensimme laajan tukimateriaalien ja 
työkalujen kokonaisuuden Olympiakomitean 
verkkosivuille (www.olympiakomitea.fi/
kerhomateriaalit). Ideana on helpottaa 
kerhotoimintaa järjestäviä tahoja toiminnan 
toteuttamisessa.
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Lahjoitus - tue lasten liikkumista
Yksityishenkilöt ja yritykset

Kansalliset  
yrityskumppanit

Valtion  
hanke- ja rahoitustuet

Useat lajit toteuttivat varhaisvuosien 
fyysisen aktiivisuuden suosituksia
Varhaisvuosien suosituksissa (2016) on 
kuvattu, miten niiden toteuttamista voidaan 
edistää seuratoiminnassa. Uudistimme Lii-
kuntaleikkikoulun materiaalit ja koulutuksen 
suositusten pohjalta. Liikuntaleikkikoulun 
markkinoimiseksi tuotimme esitteen, esitte-
lyvideon ja oman osion seuratoiminnan verk-
kosivuille. Markkinoimme kokonaisuutta la-
jiliitoille ja heidän seuroilleen varhaisvuosien 
harrastamisen perussisällöksi. Jääkiekko, 
lumilajit ja kamppailulajit käynnistivät sisäl-
töjen tuottamisen. Jääkiekkoliitto sai omat 
sisältönsä valmiiksi vuoden aikana.

Tukea Ilo kasvaa liikkuen - ja Liikkuva 
koulu -ohjelmille
Tuimme Ilo kasvaa liikkuen - ja Liikkuva koulu 
-ohjelmia viestinnän ja yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen keinoin sekä osallistumalla 
ohjelmien valtakunnalliseen ja alueellisiin 
seminaareihin, kuntien Liikkuva koulu -koor-
dinaattoreiden tapaamisiin ja ohjausryhmä-
työskentelyyn. 

Pohjoismaat kehittävät yhdessä lasten 
ja nuorten kilpailujärjestelmiä
Urheilun lapsuus- ja valintavaiheen linja-
ukset ovat laajasti käytössä lajiliitoissa. 
Valintavaiheen nuorten urheilussa yksi 
painopiste on yläkouluikäisten urheilumah-
dollisuuksien kehittäminen urheiluakate-
miaohjelman kanssa. Kehittäjäverkostossa 
on 25 urheiluyläkoulua, 160 verkostokoulua, 
20 urheiluakatemiaa, 11 urheiluopistoa, noin 
40 lajia sekä noin 9 000 nuorta urheilijaa.

Pohjoismaiden kattojärjestöjen ja lajiliitto-
jen kanssa on tunnistettu yhdeksi kehitettä-
väksi kokonaisuudeksi kilpailujärjestelmät 
lasten ja nuorten urheilussa. Pohjoismaat 
kokoontuivat lasten ja nuorten kilpailu-
järjestelmätyöpajaan kahdeksi päiväksi 
30.-31.5. Tukholmassa. Suomesta työpajaan 
osallistuivat Tennisliitto, Taekwondoliitto, 
Finlands Svenska Idrott, Vau, Paralympiako-
mitea, KIHU sekä Olympiakomitea.
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Keskeiset tulokset 2018

• Unelmien liikuntapäivästä tiesi 1,3 mil- 
 joonaa aikuista suomalaista, tapahtumia  
 avoimeen karttapalveluun ilmoitettiin  
 800, ja päivän merkeissä liikkui jopa yli  
 miljoona henkeä muuten vain

• Liikkujan polku -verkostolla oli erittäin  
 aktiivinen toimintavuosi, jonka yhteisiä  
 teemoja olivat vaalivaikuttaminen,   
 eri-ikäisten yhdessä liikkuminen, vaikut- 
 tavuuden arviointi ja palvelumuotoilu

• Seurat kehittivät voimakkaasti aikuisten  
 harrastustoimintaa tukenaan Olympia- 
 komitean aikuisliikunnan asiantuntijatyö  
 ja lajiliittojen tekemä itsearviointi

Tähtiseura-ohjelma tuki seurojen 
aikuisten harrastetoiminnan 
kehittämistä
Kehitimme aikuisten harrastetoimintaa 
Liikkujan polku -verkostossa ja Tähtiseura- 
ohjelmassa. Tähtiseura-ohjelman kautta 
aikuisliikunta tuli yhä vahvemmin osaksi 
laajaa seurakehittämisen kokonaisuutta. 
Aikuisliikunnan asiantuntijatyö toi kehittä-
miselle tietoperusteista pohjaa. Lajiliittojen 
itsearvioinnista saimme tietoa lajien aikuis-
liikunnan nykytilasta ja yhteisistä kehittämi-

sen kohteista sekä työpajoista tukea hyvien 
käytäntöjen jakamiseen. Seurojen aikuisten 
harrasteliikuntaa kehittää 20 lajia.

Luottamus, johtaminen ja 
tuloksellisuus vahvistuivat  
Liikkujan polku -verkostossa
Vuosi 2018 oli vuonna 2015 käynnistyneen 
Liikkujan polku -verkoston aktiivisin toiminta- 
vuosi. Yhteinen vaikuttamistyö, tapahtumat 
ja osaamisen kehittäminen kohdistuivat 
eri-ikäisten yhdessä liikkumiseen, palve-
luiden tuotteistamiseen ja markkinointiin, 
vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen, 
aikuisliikunnan laatutekijöihin sekä sovelta-
vaan luontoliikuntaan. 

Verkoston pelisääntöihin kuuluu säännöl-
linen itsearviointi. Vuoden 2018 arvioinnin 
keskeisimmät muutokset vuoteen 2016 
tiivistyivät seuraavasti: luottamus, johta-
minen ja tuloksellisuus ovat vahvistuneet, 
ja tavoitteet ovat selkiytyneet, mutta 
resurssien koetaan heikentyneen, eivätkä 
tiedonkulun välineet toimineet aivan yhtä 
hyvin. Myös jäsenpohjaa ja jäsenten osalli-
suutta halutaan jatkossa vahvistaa. Vuoden 
lopussa verkostossa oli jäseniä lähes 200, ja 
he edustivat yli 110 eri tahoa.

Unelmien liikuntapäivänä liikkui yli 
miljoona suomalaista
Unelmien liikuntapäivää vietettiin kolman-
nen kerran 10.5.2018. Päivän onnistumisen 
eteen teimme jälleen tiivistä yhteistyötä 
paitsi liikunta- ja terveysjärjestöjen kanssa 
myös erityisesti Metsähallituksen kanssa 
luontoliikunnan ollessa päivän erityisteema. 

Taloustutkimuksen mukaan 1,3 miljoonaa 
aikuista tiesi Unelmien liikuntapäivästä. 
Arviomme mukaan runsas 100 000 henkilöä 
osallistui päivään joko järjestämällä oman 
tapahtuman tai osallistumalla sellaisiin. 
Avoimeen karttapalveluun kirjattiin noin 800 
tapahtumaa eri puolilla Suomea. Tutkimuk-
sen mukaan päivän merkeissä liikkui jopa yli 
miljoona suomalaista muuten vain.

4.3 Aikuisten 
aktiivinen arki

Tavoitteet 2018

• Tukea yhdessä lajiliittojen ja liikunnan  
 aluejärjestöjen kanssa seurojen aikuisten  
 harrastetoimintaa, joka on sisällöltään  
 innostavaa, jatkuvasti kehittyvää ja  
 yhteisöllisyyttä rakentavaa 

• Seurojen aikuisten harrasteliikuntaa  
 kehittää 20 lajia ja 100 seuraa

• Vahvistaa ja koordinoida Liikkujan polku  
 -verkostoa: mukana on 110 organisaatiota

• Koordinoida Unelmien liikuntapäivä  
 10.5.2018: aktiivisia osallistujia on 500 000

• Vahvistaa Suomen Aktiivisin Työpaikka  
 (SAT) -konseptia yhteistyössä Olympia- 
 komitean varainhankinnan, liikunnan  
 aluejärjestöjen, lajiliittojen, seurojen ja  
 yritysten kanssa 

• Konseptia hyödyntää 100 työpaikkaa

• Tukea työyhteisöliikunnan osaamisen  
 kasvua työelämäverkostoissa, rakentaen  
 ja tukien seurojen palvelutuotantoa  
 työpaikoille
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Noin sata työpaikkaa hyödynsi Suomen 
Aktiivisin Työpaikka -konseptia
Kehitimme Suomen Aktiivisin Työpaikka 
-konseptia Olympiakomitean varainhan-
kinnan uusien toimintamallien ja kumppa-
nuuksien myötä. Urheilugaalassa palkittiin 
ensimmäistä kertaa Suomen Aktiivisin Työ-
paikka -kilpailun  voittaja, VTT Oy. Kaikkiaan 
noin sata työpaikkaa hyödynsi konseptia.

Tuimme seuroja ja lajiliittoja palveluiden 
tuottamisessa työpaikoille julkaisemalla 
koottua tietoa ja käytännön esimerkkejä 
sisältävän Urheiluseurat työyhteisöjen 
liikuttajina -katsauksen. Lajiliittojen itsear-
vioinnin perusteella runsas kahdeksan pro-
senttia niiden seuroista tuottaa palveluita 
työpaikoille. 

Valmistelimme työyhteisöliikunnan paino-
pisteen suuntaamista työikäisten liikkeen 
lisäämiseen viestinnän ja vaikuttamisen 
keinoin osana liikunnallisen elämäntavan 
kokonaisuutta.

Urheiluseurojen tekemän työn yhteiskunnalliset vaikutukset 
(Aikuisliikunnan asiantuntijatyö: Liikunta ja hyvinvointi aikuisen hyvinvoinnin tukena)
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5. Huippu-urheilu 
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5.1 Huippu-
urheiluyksikkö
Huippu-urheiluyksikön tehtävänä on johtaa ja 
koordinoida suomalaisen huippu-urheiluver-
koston – sisältäen vammaishuippu-urheilun – 
toimintaa. Yksikkö vastaa yhdessä lajiliittojen 
ja huippu-urheiluverkoston kanssa pitkän 
aikavälin huippu-urheilumenestyksestä. 

Tavoitteena on vahvistaa urheilijalähtöistä, 
parhaat parhaiden kanssa -toimintatapaa, 
jossa parhaat urheilijat harjoittelevat jat-
kuvan kehittymisen periaatteella yhdessä, 
parhaassa mahdollisessa valmennuksessa 
ja parhaissa olosuhteissa.

Vuosi 2018 oli Huippu-urheiluyksikön uudel-
leenorganisoitumisen vuosi. Mika Lehtimäki 
valittiin yksikön uudeksi johtajaksi keväällä 
2018, ja uudistunut yksikkö aloitti toimintan-
sa 1.7.2018. 

Huippu-urheiluyksikkö sparrasi ja tuki 
urheilijoita, lajeja ja toimintaympäristöjä 
sekä ohjasi verkoston käyttöön talous- ja 
osaamisresursseja. Tavoitteena oli luoda 
valittujen lajien parhaimmille urheilijoille ja 
joukkueille kansainvälisen tason valmen-
tautumisprosessit sekä parantaa lajien 
huippu-urheilutoiminnan edellytyksiä kohti 
parempaa kansainvälistä menestystä.

Syksyllä 2018 valmistuneen Liikuntapoliit-
tisen selonteon seurauksena vuoden 2018 

keskeisenä huippu-urheilun kehittämistoi-
menpiteenä oli huippu-urheilun johtamisen 
edelleen selkeyttäminen opetus- ja kulttuu-
riministeriön ja Olympiakomitean välillä. 

Suomalaisen huippu-urheilun tulostavoit-
teet vuoteen 2020 mennessä ovat:

• 10 mitalia olympialaisista

• 10 mitalia paralympialaisista

• Joukkuepeli kesäolympialaisiin

PyeongChangin olympialaisista saavutettiin 
kuusi mitalia ja paralympialaisista kolme 
mitalia. Jotta olympiadin mitalitavoite to-
teutuu, Tokion kisojen mitalisaalis tulisi näin 
ollen olla vähintään neljä ja seitsemän.
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5.2 
Urheiluakatemia- 
ohjelma

Tavoitteet 2018

• Tukea paikallisten valmentajayhteisöjen  
 toimintaa ja vahvistaa valmennusosaamista 

• Tukea urheilijoiden kaksoisuraratkaisuja  
 ja urasiirtymiä 

• Kehittää yläkoulutoimintaa 

• Vahvistaa lajiyhteistyötä 

• Toteuttaa akatemioiden ja valmennus- 
 keskusten yhteistä toimintasuunnitelmaa 

Keskeiset tulokset 2018

• Paikallisten urheiluakatemioiden ja  
 valmennuskeskusten roolit selkiytyivät  
 ja toiminta mahdollisti paremmin urheili- 
 joiden ja valmentajien kehittymisen

• Urheilijan kaksoisuramalli selkiytyi 
  yläkouluissa, toisella asteella, korkea- 
 asteella, ammattilaisurheilussa, 
  työn ja urheilun yhdistämisessä  
 sekä urasiirtymissä

• Huippu-urheiluyksikön urheiluakatemia- 
 tiimi uudelleenorganisoitui ja vahvistui 

Urheiluakatemiaohjelmassa jatkoimme 
vuonna 2018 urheiluakatemioiden ja urhei-
luopistojen valmennuskeskusten valtakun-
nallisten roolien selkiyttämistä ja paikallisen 
yhteistyön kehittämistä. Toteutimme 
vuoden aikana lukuisia valtakunnallisia 
verkostotapaamisia ja urheiluakatemiatiimin 
vierailuja verkostossa sekä järjestimme 
säännöllisesti sähköisiä ZOOM-tapaamisia.

Urheiluakatemiaohjelman johtaja vaihtui 
1.7.2018. Samalla tiimirakenne vahvistui 
paitsi Olympiakomitean sisäisten siirtojen 
myötä myös uuden toisen asteen asian-
tuntijan ja 5.3.2018 aloittaneen verkosto-
viestinnän asiantuntijan myötä. Samassa 
yhteydessä organisoimme urheiluakatemia-
ohjelman viiden toiminnallisen kokonaisuu-
den toteuttajaksi.

Yläkoulutoiminnassa jatkoimme koulu- ja 
leirimallien kehittämistä valtakunnallisen 
järjestelmän pohjaksi. Valtakunnallinen 
urheiluyläkoulukokeilu 2017-2020 jatkui 
25 koulussa, ja siitä tehtiin ensimmäinen 
arviointiraportti. Toteutimme myös urheilu-
yläkoulukiertueen kokeilupaikkakunnilla. 

Yksitoista urheiluopistoa jatkoi yhtenäisen 
yläkoululeiritysmallin kehittämistä. Kaikkia 
toimintamalleja ohjaa yhteinen Kasva 
Urheilijaksi -sisältö ja harjoituskirjat. Toteu-
timme yritysyhteistyön kanssa rakennetun 
valmentajien palkkatukimallin yläkouluval-
mennukseen ja aloitimme Nuorelle Siivet 
-kampanjan valmistelut.

Toisella asteella myönnettiin uudet urheilun 
erityisen tehtävän järjestämisluvat 15 
urheilulukiolle 1.8.2018 alkaen. Ammatillisen 
koulutuksen uudistuksen ja rahoitusmallin 
muutoksen myötä myös 15 ammattioppilai-
toksella on urheilun koulutustehtävä. Näiden 
virallisen tehtävän oppilaitosten lisäksi 
toisen asteen toimintaa toteutetaan muissa 
paikallisissa oppilaitoksissa ja yhteistyössä 
Puolustusvoimien Urheilukoulun kanssa. 
Aloitimme Kehity huippu-urheilijaksi -sisäl-
lön rakentamisen.

Korkea-asteella ja urasiirtymissä rakensim-
me vuoden aikana uutta sanoitusta ja toi-
mintamallia kaksoisuratyöhön: kaksoisuran 
tekemisen tulee tukea urheilu-uran aikana 
urheilutuloksen tekemistä.  Urheiluakate-

miaohjelman johdolla järjestettiin kaksois-
uraseminaari sekä urasiirtymäillallinen 
urheilijoille. URA-säätiö jakoi jokavuotiseen 
tapaan opiskeluapurahat.

Valmennus- ja asiantuntijatoiminnassa 
jatkoimme paikallisten valmentajayhteisö-
jen työn kehittämistä ja valmennusosaami-
sen syventämistä. Viisi urheiluakatemiaa 
aloitti valmentajan työhyvinvointiohjelman. 
Osallistuvan asiantuntijatyön nykytilan 
ja tavoitetilan analyysiä aloimme koota 
huippu-urheiluyksikön työtiimissä yhdessä 
asiantuntijaverkostojen vetäjien kanssa. 
Yhteistyössä Kuortaneen urheiluopiston 
kanssa toteutimme urheilujohtamisen 
erikoisammattitutkinnon (JET) urheiluakate-
mioiden johtajille.

Toimintaympäristöverkostossa järjestimme 
vuotuiset tavoite- ja tuloskeskustelut roolien 
ja työn sisällön kehittämiseksi. Vuokatti-Ru-
kan lumilajien Olympiavalmennuskeskus 
aloitti toimintansa lajiliittojen aloitteesta. 
Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset 
rakensivat työlleen yhteisen tavoitteen: 
Varmistamme, että urheilijoilla on kansainvä-
lisen vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja 
toimintaympäristö. Lahjakkaat nuoret voivat 
saavuttaa oman potentiaalinsa urheilussa. 
Kansainvälisesti menestyviä urheilijoita ja 
joukkueita on enemmän. Toimimme eetti-
sesti kestävästi. Koulutus- ja siviiliuraan 
valmistautuminen hoidetaan vastuullisesti ja 
suunnitelmallisesti.
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Toimintaympäristöt lukuina 2018

Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset

20  
urheilu- 
akatemiaa

9  
valmennus-
keskusta

30  
toisen asteen
urheilu- 
oppilaitosta 

valmentajia

836  
JOISTA PÄÄTOIMISIA 445

verkostossa mukana

160 yläkoulua, 
JOISTA25 MUKANA 
URHEILUYLÄKOULUKOKEILUSSA

urheilijoita

1306  
KORKEA-ASTEELLA

6208  
TOISELLA-ASTEELLA

8777  
YLÄKOULUISSA

Kasvattajaurheiluakatemia

Valtakunnallinen valmennuskeskus 
ja alueellinen urheiluakatemia

Alueellinen urheiluakatemia

Valtakunnallinen urheiluakatemia 
ja valmennuskeskus

Urheiluakatemiat ja 
valmennuskeskukset
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5.3 Huippuvaiheen 
ohjelma

Tavoitteet 2018

• Varmistaa PyeongChangin olympialaisten  
 ja paralympialaisten joukkueiden menes- 
 tys- ja toimintaedellytykset 

• Parantaa parhaiden urheilijoiden ja  
 joukkueiden valmennusprosesseja  
 sekä tehostaa valittujen lajien huippu- 
 urheilutoimintaa 

• Vahvistaa valmentautumisen toiminta- 
 edellytyksiä ja kärkivalmentajien  
 valmennusosaamista valmentaja- 
 ohjelman avulla 

• Kohdentaa osallistuvaa asiantuntija- 
 toimintaa kärkiurheilijoille ja -lajeille 

Keskeiset tulokset 2018

• Veimme läpi uudistetun lajien kehitys- ja  
 tukiprosessin ensimmäistä kertaa  
 talvilajeissa ja jalostimme prosessia  
 entistä paremmaksi kesälajeissa

• Veimme urheilijaluokittelun ja menestys- 
 ennusteen pohjana toimivan lajien kilpai- 
 luseurannan seuraavalle tasolle ja loimme  
 selkeän neljän osa-alueen seuranta- 
 sapluunan

• Veimme priorisointia askeleen pidemmälle  
 ja sitä kautta vahvistimme lajiryhmävas- 
 taavien työtä ja osallistuvaa asiantuntija- 
 toimintaa valituissa lajeissa

Huippuvaiheen ohjelma kokoaa, kehittää ja 
jakaa huipputason osaamista ja talousre-
sursseja urheilijoiden valmentautumisen 
tueksi. Parannamme huippu-urheilun 
kansainvälistä menestystä ja kehitämme 
osaamista lajien ja asiantuntijaverkostojen 
yhteistyön avulla.

Jatkoimme lajiryhmävastaavien johdolla laji-
en huippu-urheilusuunnitelmien sparrausta. 
Syksyllä 2017 uudistimme lajien kehitys- ja 
tukiprosessin kesälajeissa, ja keväällä 2018 
uusi toimintatapa oli ensi kertaa käytössä 
talvilajien kanssa – sopivasti PyeongChangin 
talviolympialaisten jälkeen käynnistyneen 
uuden olympiadin kärkeen. 

Toimintatapauudistuksen myötä myös 
talvilajeissa siirryimme käytäntöön, jossa 
kehitys- ja tukiprosessi alkaa lajien kanssa 
toteutettavalla tiedonkeruulla ja lajiryh-
mävastaavien valmistelevalla työllä. Tätä 
seuraa lajien huippu-urheilun menestys-
suunnitelmien rakentaminen ja läpikäynti la-
jipaneeleissa ja -riihissä. Näihin osallistuvat 
lajit ja niiden keskeiset toimintaympäristöt 
eli urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset. 
Teemme prosessin seurauksena lajien tuki-
päätökset ja annamme palautteen toiminnan 

kehittämiseksi. Seurasimme ja sparrasimme 
menestyssuunnitelmien etenemistä vuoden 
aikana lajiryhmävastaavien johdolla.
Kesälajien kanssa uudistetun kehitys- ja 
tukiprosessin toteutimme jo toista kertaa 
edellä kuvatulla tavalla. Osa lajeista oli 
tehnyt edellisvuoden pohjalta huomattavia-
kin parannuksia toimintaansa, mikä asetti 
HUY:n myös hankalaan tilanteeseen. Kun 
tukieurot eivät edellisvuodesta kasvaneet, 
ja lajien toiminnan laatu keskimääräisesti 
nousi, rima tukiohjelmiin pääsemiseksi 
hilautui jälleen ylöspäin. Tämä näkyi pieniltä 
osin myös julkisuuteen läikkyneenä tyyty-
mättömyytenä tukipäätöksiin.

Osana uudistusta selkiytimme ja yhteismi-
tallistimme lajien tukiohjelmien kriteerit ja 
lisäsimme tukipäätösten läpinäkyvyyttä. 
Päätöksenteon pohjana on kattavampi 
data, joka pohjautuu jatkuvasti laajempaan 
kilpailuseurantaan. Vuoden 2018 aikana 
kilpailuseuranta on vahvistunut erityisesti 
paralympialajeissa, ei-olympialajeissa sekä 
joukkuepeleissä, joiden seurannassa on 
myös muista osa-alueista poikkeavia ulottu-
vuuksia, kuten ammattipelaajien ja -valmen-
tajien lukumäärä maailman huippusarjoissa. 
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Huippu-urheilun tunnuslukuja
PyeongChangin olympiakisat lisäsivät luot-
toa seurannan tuottamaan olympiamitalien-
nusteeseen, sillä 6,35 mitalin ennusteella 
kisoihin lähtenyt joukkue saavutti kuusi 
mitalia. Vuoden lopussa olimme tilanteessa, 
jossa pystyimme ennustamaan olympiame-
nestystä varsin luotettavasti sekä kesä- että 
talvilajeissa, ja samanlainen ennustemalli oli 
rakenteilla myös paralympialaisiin.

Poisvalintojen myötä olemme priorisoineet la-
jiryhmävastaavien ja Huippu-urheiluyksikön 
asiantuntijoiden työpanosta valittuihin lajei-
hin ja urheilijoihin. Työn painopiste vahvistui 
PyeongChangin talviolympialaisten jälkeen 
kesälajeihin kohti Tokion 2020 olympialaisia 
ja paralympialaisia. Lisäksi huippuvaiheen 
ohjelman terveyttä edistävä asiantuntijaryh-
mä organisoitui uudelleen Olympiakomitean 
ylilääkäri Maarit Valtosen johdolla. Vahvis-
timme myös lajiryhmävastaavatoimintaa 
valitsemalla taito-teholajien lajiryhmävas-
taavaksi Jani Tanskasen ja joukkuepelien 
lajiryhmävastaavaksi Lauri Hakolan, joka 
aloittaa työnsä toukokuussa 2019.

299  
apuraha- ja 
tukiurheilijaa

37  
tukilajia

16 
paraurheilun 
tukilajia

92  
nuorten  
olympiavalmentajaa

28 
olympia- ja 
paralympiavalmentajaa
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5.4 Kisat

Tavoitteet 2018

• PyeongChangin olympialaiset ja  
 Buenos Aires YOG 2018: Saada kisoihin  
 parhaat ja menestyspotentiaaliset  
 urheilijat ja joukkueet sekä luoda parhaat  
 mahdolliset olosuhteet ja edellytykset  
 urheilijoiden, valmentajien ja lajien  
 menestymiseen kisoissa 

• Tokion 2020 olympialaiset ja paralympia- 
 laiset ja 2019 kisat: Rakentaa ja toteuttaa  
 urheilijoiden, joukkueiden ja lajien menes- 
 tystä tukevat kisavalmisteluprosessit 

Keskeiset tulokset 2018

• PyeongChangin talviolympia- sekä Buenos  
 Airesin nuorten kesäolympiakisaprosessit  
 olivat onnistuneita

• Tokion 2020 olympialaisten ja paralympia- 
 laisten valmisteluprosessit etenivät  
 suunnitellusti ja teimme sopimuksen  
 olympiajoukkueen monilajisesta  
 viimeistelyleiristä

• Vuoden 2019 viiden arvokisatapahtuman  
 valmisteluprosessit ja kisatiimit  
 käynnistyivät

Suomi saavutti kuusi mitalia 
PyeongChangin talviolympialaisissa
Maailman katseet kohdistuivat 8.-25.2.2018 
PyeongChangiin Etelä-Koreaan, jossa 
järjestettiin historian suurimmat talviolym-
pialaiset. Kisoihin osallistui 2 992 urheilijaa 
ja noin 3 000 joukkueiden taustahenkilöä 92 
eri maasta. Tämän lisäksi venäläisurheilijat 
kilpailivat olympialipun alla. Uusia lajeja 
olivat alppihiihdon joukkuekisa, lumilautai-
lun Big Air, pikaluistelun yhteislähtökisa ja 
curlingin Mixed Doubles -parikilpailu.

PyeongChangissa jaettiin mitaleita ennä-
tyksellisesti 102 lajissa ja 15 urheilumuo-
dossa. Yhteensä 30 maata saavutti kisoissa 
mitalin. Suomi saavutti kuusi mitalia ja oli 
mitalitilaston sijalla 18. Maastohiihtäjistä 
Krista Pärmäkoski saavutti kolme mitalia ja 
Iivo Niskanen kullan 50 kilometrillä. Lisäksi 
pronssia nappasivat naisten jääkiekkojouk-
kue sekä Enni Rukajärvi lumilautailussa. 
Joukkueen urheilijoista 53 prosenttia koki 
saavuttaneensa tai ylittäneensä menestys-
tavoitteensa, ja 47 prosenttia ei saavuttanut 
tavoitteitaan. 

Suomen joukkue

101 
urheilijaa  
11 LAJISSA

MIESURHEILIJOITA 62 (61 %) 

NAISURHEILIJOITA 39 (39 %)

TAUSTAHENKILÖITÄ 107

Joukkueen  

kokonaisvahvuus oli 208

Talvilajien kauden 2017-2018 

YKSILÖLAJIEN  
61 apurahaurheilijasta  
40 (66 %) ja

oli mukana PyeongChangin joukkueessa 

Kahden suuremman apurahaluokan  
(10 000 € ja 20 000 €)  

urheilijoista yli 90 % mukana joukkueessa

JOUKKUELAJIEN  
14 apurahaurheilijasta  
10 (71 %)
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Kisajoukkueen urheilijoiden ja muiden 
jäsenten palautteiden perusteella valmis-
teluprosessit ja kisojen aikainen toiminta 
onnistuivat erittäin hyvin. Onnistumista 
mahdollistivat parhaiten hyvä harjoituskau-
si, joukkueen hyvä ilmapiiri ja ammattimai-
nen toiminta, henkilökohtainen valmentaja 
ja taustajoukot, usko omaan tekemiseen ja 
taloudellinen tilanne. Suurimmat haasteet 
liittyivät sairasteluun tai loukkaantumiseen, 
heikkoon taloudelliseen tukeen ja myöhäi-
seen valinta-ajankohtaan sekä kisakylän 
majoitustilojen siisteyteen. 

Seuraaviin kisoihin valmistauduttaessa 
isoimmiksi kehityskohteiksi urheilijat 
nostivat harjoittelun ja harjoitusympäristön 
kehittämisen mukaan lukien päätoimisen 
valmennuksen ja asiantuntijatoiminnan, 
terveyden edistämisen sekä taloudellisten 
resurssien vahvistamisen.

Buenos Airesin nuorten olympialaiset 
motivoivat urheilijoita kohti  
huippu-urheilijan uraa
Kolmannet nuorten kesäolympialaiset (YOG) 
pidettiin Argentiinassa Buenos Airesissa 
6.-18.10.2018. Kisoissa kilpailtiin 32 lajissa, ja 
niihin osallistui yhteensä 3 997 (puolet tyttöjä 
ja puolet poikia) 15-18-vuotiasta urheilijaa 206 
maasta. Uusia lajeja olivat breakdance, rulla-
pikaluistelu, kiipeily ja karate. Kilpailutapah-
tumien ohella kisoissa oli kattava urheilijoille 

101 urheilijasta  
 69  
urheilijaa  
tuettiin 
JOKO APURAHALLA TAI  
HUIPPU-URHEILUYKSIKÖN   
TEHOSTAMISTUELLA 

 

83  
joukkueen 
urheilijaa  
(82 %) ON OPISKELLUT  
URHEILUAKATEMIOISSA

suunnattu olympiakasvatus- ja urheilijaksi 
kasvun ohjelma (Learn and Share).

Suomen joukkueessa oli 25 urheilijaa yh-
deksässä lajissa. Poikia oli 9 ja tyttöjä 16. 
Joukkueen kokonaisvahvuus oli 42 jäsentä. 
13 lajivalmentajasta kolme toimii nuorten 
olympiavalmentajana. Joukkueen urheilijat 
opiskelevat 13 eri urheiluakatemiassa.

Kisojen tavoitteena oli tukea joukkueen 
urheilijoiden huippu-urheilijaksi kasvua, mo-
tivoida ja antaa potentiaalisimmille nuorille 
monilajista arvokilpailukokemusta ja näin 
valmistaa urheilijoita kohti olympialaisia ja 
muita aikuisten arvokilpailuja. Urheilijoista 
80 prosenttia koki olympiamatkan vaikutta-
neen erittäin positiivisesti omaan motivaa-
tioon kohti huippu-urheilijan uraa.

Kisat onnistuivat sekä joukkueen toiminnan 
osalta että tuloksellisesti. Suomi saavutti 
kolme mitalia ja yhdeksän pistesijaa. Sal-
domme aiemmista Nuorten kesäolympialai-
sista on ollut kaksi mitalia 2010 ja yksi mitali 
2014. Kultaa toi Topias Laine keihäänhei-
tossa. Pronssin saavuttivat Jessica Kähärä 
korkeushypyssä ja Viivi Kemppi ilmakiväärin 
parikilpailussa. Selvästi yli puolet joukkueen 
urheilijoista koki joko saavuttaneensa tai 
ylittäneensä asettamansa tavoitteet.

Tokion 2020 olympia- ja paralympia- 
sekä 2019 kisojen valmisteluprosessit 
tiivistyivät

Vuoden 2018 aikana Tokion 2020 Olympia-
laisten ja Paralympialaisten kisavalmistelut 
tiivistyivät. Olympiajoukkueen osalta 
solmimme sopimuksen historian ensim-
mäisestä monilajisesta olympiajoukkueen 
viimeistelyleiristä Japanin Sagaan 2020. 
Käynnistimme myös vuoden 2019 viiden 
monilajisen kisatapahtuman (talvi- ja ke-
sä-EYOF, talvi- ja kesäuniversiadit, Euroopan 
kisat) joukkueiden valmisteluprosessit. 
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6. Viestintä ja yhteiskuntasuhteet
6.1 Viestintä

Tavoitteet 2018:

• Määritämme maineenhallinnan toimenpi- 
 teet mainetutkimuksen (2017) pohjalta

• Rakennamme uuden Olympiakomitean  
 brändin avulla haluttua mielikuvaa  
 meistä toimijana

• Urheiluyhteisö ja kiinnostavimmat urheilu- 
 ihmiset kertovat myönteisiä tarinoita  
 toiminnastamme 

• Liikunnan ja urheilun verkostojen  
 sisäinen viestintä paranee

• Nostamme aloitteellisesti ja suunnitel- 
 mallisesti esiin Olympiakomitean  
 tavoitteita edistäviä teemoja

• Teemme näkyväksi isoja liikkeen  
 lisäämisen tekoja kumppaneiden  
 ja verkostojen kanssa

• Tuemme huippu-urheilun strategisia  
 tavoitteita menestyksen, osaamisen ja  
 arvostuksen osa-alueilla

• Vahvistamme olympiajoukkueen  
 julkisuuskuvaa

Keskeiset tulokset 2018:

• Seurojen uuden laatuohjelman  
 Tähtiseurat-brändi valmistui, ja se otettiin  
 innostuneesti vastaan lajiliitoissa  
 ja urheiluseuroissa

• Valtakunnallinen harrastusviikko pilotoi- 
 tiin, ja se kokosi 263 koulua, urheiluseuroja 
  ja muita paikallisyhdistyksiä esittelemään  
 omaa tarjontaansa koululaisille 

• Rakensimme kisaviestinnälle uudistetun  
 konseptin hyvin onnistuneen PyeongChangin  
 olympialaisten viestintäprojektin koke- 
 musten pohjalta. Otimme uusitun viestin- 
 täkonseptin käyttöön Nuorten olympia- 
 laisten yhteydessä lokakuussa.

Viestinnän osaaminen vahvistui 
verkostoissa
Olympiakomitean viestinnän yhtenä tehtä-
vänä on auttaa liikunta- ja urheiluyhteisön 
toimijoita vaikuttamaan viestinnällä. Synny-
tämme verkostojen kanssa yhteisiä sisältöjä 
ja viestinnällistä näkyvyyttä sekä jaamme 
osaamista, onnistumisia ja hyviä käytäntöjä. 

Tätä tehtävää toteutimme vuonna 2018 
kokoamalla lajiliittojen viestijät yhteisten 
teemojen ympärille, vetämällä Liikkujan 
polku -verkoston viestintäryhmää sekä 
järjestämällä Akatemiaverkoston toimijoille 
viestinnän zoom-palavereja kerran kuukau-
dessa. Lisäksi järjestimme taustoittavia 
tapaamisia urheilumedialle erityisesti huip-
pu-urheilun ajankohtaisteemoissa.

Olympiakomitean viestinnässä 
perusasiat kuntoon 
Olympiakomitean viestinnän tehtävänä 
on niin ikään rakentaa Olympiakomiteasta 
vaikuttavaa viestintää tekevä organisaatio. 
Tämän edellytyksenä ovat viestinnän tekijöi-
den selkeät toimenkuvat, toimivat yhteiset 
viestinnän työkalut ja kanavat, henkilöstön 
viestinnällisten valmiuksien vahvistaminen 
sekä sujuvat viestinnälliset prosessit. 
Kokonaisuuteen kuuluu myös viestinnän 
vaikuttavuuden säännöllinen seuranta. 

Vuoden 2018 keskeisiä toimenpiteitämme 
olivat viestintäfunktion roolituksen selkeyttä-
minen, viestintä- ja somestrategioiden päivi-
tys, nettisivu-uudistuksen käynnistäminen, 
sisäisen viestinnän kehittämistoimenpiteiden 
valinta, kriisiviestinnän toimintamallin rakenta- 
minen, Olympiakomitean esittelydiojen päivit-
täminen, some-viestinnän analytiikan toimin- 
tamallin luominen, henkilöstön viestintä-
osaamisen kehittämisen tarvekartoitus sekä 
mediaseurannan, tiedotejakelun ja viestinnän 
asiantuntijapalvelujen kilpailuttaminen.

Soihtu-uutiskirje kokosi  
urheiluyhteisön uutiset yhteen
Konserniviestinnän tehtävänä on tarjota jä-
senjärjestöille ja muille keskeisille sidosryh-
mille ajantasaista tietoa Olympiakomitean 
strategisesta päätöksenteosta. Pidemmän 
tähtäimen tavoitteena on vahvistaa sidos-
ryhmien tietoisuutta tehtäväkentästämme 
ja työmme vaikuttavuudesta.

Vuonna 2018 käynnistimme syksyn 2017 
mainetutkimuksen tuloksista johdetun 
toimenpidekokonaisuuden. Tähän kuu-
luivat vastuullisuusviestinnän konseptin 
rakentaminen, sidosryhmäyhteistyön 
systematisointi, henkilöstön  yhtenäisten 
toimintatapojen kokoaminen käsikirjaksi 
sekä julkisuusstrategian rakentaminen.  

Yhteisöviestinnän parantamiseksi yhdis-
timme ”Olympiakomitean uutiskirje urhei-
luyhteisölle” ja ”Urheiluyhteisö tiedottaa” 
-uutiskirjeet ja lanseerasimme uuden Soih-
tu-uutiskirjekonseptin, jossa jaamme kes-
keisiä Olympiakomitean ja jäsenjärjestöjen 
uutisia. Respect-viestinnässä huomioimme 
jäsenjärjestöjen onnistumisia muun muassa 
kilpailutapahtumien järjestämisessä ja 
vastuullisuustyössä. 

Liikkeen lisäämisen viestintä
Tähtimerkistä tuli Olympiakomitean, laji-
liittojen ja aluejärjestöjen yhdessä luoman 
seurojen uuden Tähtiseura-laatuohjelman 
tunnus. Rakensimme ohjelmalle brändiko-
konaisuuden yhteistyössä mainostoimisto 
Milttonin kanssa. Se sisälsi muun muassa 
laatuohjelman viestinnällisen kokonaiskon-
septin, nimen, visuaalisen ilmeen, tunnukset 
eri osa-alueisiin (lapset ja nuoret, aikuiset 
ja huippu-urheilu) ja kaikille mukana oleville 
lajiliitoille sekä lanseeraussuunnitelman. 

Viestimme Tähtiseura-ohjelmasta kevään 
aikana ensisijaisesti lajiliitoille ja laatuoh-
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jelman kriteerit täyttäville seuroille, kuten 
Sinettiseuroille. Lajiliitot järjestivät kevään 
ja kesän aikana muun muassa suurtapah-
tumien yhteydessä Tähtimerkin jakotilai-
suuksia, jotka nousivat esille mediassa. 
Rakensimme ohjelman viestinnän tueksi 
myös lajiliitojen päätoimisille Facebook-ryh-
mät sekä urheiluseuroille ja Tähtiseuroille 
kuukausittaisen uutiskirjeen. Syksyn Tähti-
seura-päiville loimme uuden tapahtumakon-
septin ja -ilmeen.

Liikkujan polku -verkosto valitsi vuosille 
2018-2019 yhteiseksi viestinnälliseksi 
teemakseen ”eri-ikäiset yhdessä liikkeellä”. 
Teemaa taustoitettiin Kati Kauravaaran ja 
Marko Kantomaan yhteisellä tietopohjalla, 
joka julkistettiin maaliskuussa. ”Ilmianna 
eri-ikäiset yhdessä liikkeellä -toimijoita 
tai -toimintaa” -kampanja keräsi verkko-
palvelussa lähes 40 ilmiantoa, ja teimme 
niistä noin 15 tarinaa artikkeleina ja videoina 
Olympiakomitean kanaviin.  Kampanjan 
tavoitteena oli tehdä ilmiö näkyväksi ja 
tunnetuksi sekä nostaa eri-ikäisten yhdessä 
liikkuminen keskusteluun. Jatkamme tee-
maa vuonna 2019 Unelmien liikuntapäivässä.

Unelmien liikuntapäivää vietettiin jälleen 
10.5. Päivän tavoitteena oli toimia liikkumi-
sen ”liputuspäivänä” ja nostaa liikkumisen 
monia mahdollisuuksia esille ihmisten, 
yhdistysten ja median avulla. Päivän onnis-
tumista vauhditti yhteistyö eri järjestöjen 
ja erityisesti Metsähallituksen kanssa. 
Arviomme mukaan runsas 100 000 henkilöä 
osallistui päivään joko järjestämällä oman 
tapahtuman tai osallistumalla sellaisiin. 
Avoimeen karttapalveluun kirjattiin noin 
800 tapahtumaa eri puolille Suomea (v. 
2017: 1300, v. 2016: 2002). Karttapalvelulla 
oli lähes 36 000 käyttäjää ja yli 106 000 
katselukertaa (v. 2017: 19 000 käyttäjää ja 44 
000 katselukertaa; v. 2016: 47 000 käyttäjää 
ja 62 000 katselukertaa). Päivä sai digi- ja 
printtimediassa 72 mediaosumaa. #unelmi-
enliikuntapäivä oli 10.5. päivän kolmanneksi 
käytetyin tunniste.

Valtakunnallinen harrastusviikko pilotoitiin 
ensimmäisen kerran yhdessä koulussa 
harrastamisen verkoston, koulujen ja yhdis-
tysten kanssa syyskuussa. Harrastusviikolla 
koulut avasivat ovensa harrastusjärjes-
töille. Idea oli tarjota lapsille ja nuorille 
mahdollisuuksia kokeilla liikunnan, taiteen, 
kulttuurin, tieteen ja muiden alojen har-
rastustoimintaa. Viikko kokosi 263 koulua, 
urheiluseuroja ja muita paikallisyhdistyksiä 
esittelemään omaa tarjontaansa koululai-
sille eri puolella Suomea. Harrastusviikko 
onnistui ylittämään uutiskynnyksen monilla 
paikkakunnilla ja valtakunnallisissa me-
dioissa.

Huippu-urheilun viestintä
Huippu-urheilun viestintävuosi rytmittyi 
vahvasti helmikuussa kilpailtujen Pyeong- 
Changin talviolympialaisten ja lokakuussa 
Buenos Airesissa järjestettyjen nuorten 
kesäolympialaisten ympärille.  

PyeongChangin talviolympialaisten 
viestintäprojekti onnistui hyvin ja vahvisti 
suomalaisen huippu-urheilun menestystä ja 
arvostusta. PyeongChangin olympialaisten 
jälkeen summasimme yhteen kuluneen 
neljän vuoden kisaviestinnän kokemukset ja 
rakensimme niiden perusteella suunnitel-
man kisaviestintäkonseptin uudistamiseksi. 
Lanseerasimme uudistetun konseptin 
lokakuussa nuorten olympialaisissa, jolloin 
viestinnän painopisteenä oli aiempaa voi-

makkaammin visuaalisuus ja sosiaalisessa 
mediassa jaetut sisällöt. Molemmissa vuo-
den 2018 kisaprojekteissa teimme viestintää 
alusta asti yhteistyössä lajiliittojen kanssa.  

Vuoden 2018 aikana vahvistimme 
huippu-urheiluviestinnän resursointia 
verkostoviestijän rekrytoinnin ja data- ja 
viestintäasiantuntijan rekrytoinnin kautta. 
Verkostoviestinnässä tuimme aiempaa 
voimakkaammin urheiluakatemiaohjelman, 
urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten 
viestintää muun muassa henkilökohtaisen 
sparrauksen ja yhteisen Nuorelle siivet 
-kampanjan avulla. Datan käyttöä huip-
pu-urheiluviestinnässä hyödynsimme erityi-
sesti osana lajien kehitys- ja tukiprosessia. 

Loppuvuoden aikana aloitimme viestinnäl-
lisen valmistautumisen viiden monilajisen 
arvokisan vuoteen 2019. 
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Olympiakomitean verkkopalvelujen käyttäjät  

VERKKOPALVELUT Käyttäjiä 
2017

Käyttäjiä 
2018

Sivulataukset 
2017

Sivulataukset 
2018

Olympiakomitea.fi 264 908 247 223 1 456 009 1 662 860

Suomisport.fi 186 252 304 933 746 443 1 412 187

lastenliikeiltapäivä.fi 7 643 9 821 19 735 29 966

kasvaurheilijaksi.fi 29 702 33 961 138 057 127 373

Suomenaktiivisintyöpaikka.fi 1 016 3 845 3 845 11 931

TAPAHTUMAT

Unelmienliikuntapäivä.fi 23 835 43 013 56 166 131 786

Yritysmaratonviesti.fi 17 365 46 626 50 024

SM-viikko.fi 23 877 21 223 98 073 79 700

Olympiakomitean some-kanavien seuraajat 

SOME-KANAVA Seuraajamäärä 
2017

Seuraajamäärä 
2018

Olympiakomitean facebook 1 413 1 886

Olympiakomitean twitter 3 836 4 442

Olympic Team Finland -facebook 55 760 55 017

Olympic Team Finland -twitter 33 505 34 052

Olympic Team Finland instagram 25 600 23 293

Olympiakomitean uutiskirjeet 

UUTISKIRJEET Vastaanottajamäärä 
2017

Vastaanottajamäärä 
2018

Soihtu – Uutiskirje urheiluyhteisölle 526 1 175

Uutiskirje urheiluseuratoimijoille 6 325 1 148

Uutiskirje koulu- ja kerhotoimijoille 12 799 1 304

Uutiskirje työyhteisöliikuttajille 2 665 860

VERKOSTOJEN UUTISKIRJEET Vastaanottajamäärä 
2017

Vastaanottajamäärä 
2018

Liikuntapolitiikan uutiskirje 1 491 989

Uutisia Tähtiseuroille 0 1 230

Liikkujan polku -verkosto 300 187

Lasten liike -iltapäivätoimijat 570

Yrityskumppaniviesti 177 278

Suomisport-uutiskirje liittokäyttäjille 125 260

Tunnuslukuja Olympiakomitean kanavista

(Huom. EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) 5/2018 myötä  
pyysimme uutiskirjeiden vastaanottajia uusimaan uutiskirjetilauksensa).
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Selonteko kattaa muun muassa linjaukset 
liikunnan lisäämisestä elämän eri vaiheissa, 
liikuntapaikkarakentamisesta, liikunnan 
kansalaistoiminnasta ja huippu-urheilusta. 
Isona päämääränä on lisätä merkittävästi 
ihmisten fyysistä aktiivisuutta. 

Olympiakomitean sekä liikunta- ja urheilu-
yhteisön esillä pitämät teemat otettiin hyvin 
huomioon selonteossa. Erityisen tärkeitä 
ovat budjetin avaaminen liikunnalle ja liikun-
nan edistäminen poikkihallinnollisesti, sillä 
nämä mahdollistavat useita muita toimia. 
Näitä ovat seurojen elinvoiman lisääminen, 
harrastamisen mahdollistaminen koulu-
päivän yhteydessä, huippu-urheilumenes-
tyksen tukeminen ja terveyttä edistävän 
liikunnan lisääminen.

Yhdessä rakennetut liikunnan ja 
urheilun perustelut vahvistivat 
puolueyhteistyötä
Puolueyhteistyössä keskityimme kolmeen 
teemaan: maakuntavaaleihin, liikuntapoliit-
tiseen selontekoon ja eduskuntavaaleihin 
2019. Alkuvuodesta tapasimme kaikkien 
puolueiden liikuntapoliittisia vastaavia 
maakuntavaalivaikuttamisen puitteissa, kun 
odotuksena oli vaalien ajoittuminen syksyyn 
2018. Tapaamisten antia oli yhteistyön vah-
vistuminen ja liikunnan teemojen yhteisten 

perusteluiden löytyminen puoluetoimijoiden 
kanssa. Eduskuntavaaleihin valmistautumi-
sen aloitimme puolueyhteistyössä syyskau-
della 2018.

Yhteydenpitomme puolueiden kanssa oli 
vuorovaikutteista; tavoitteemme oli kuun-
nella puolueiden ja poliittisten päättäjien 
toiveita järjestöille. Yhteydenpidon toinen 
tärkeä puoli oli liikunta- ja urheiluyhteisön 
äänen kokoaminen. Otimme huomioon koko 
liikuntakulttuurin tavoitteita, teemoja ja 
tarpeita yhteydenpidossa poliittisten päät-
täjien kanssa. 

Yksi tärkeistä tavoistamme vahvistaa 
yhteiskuntasuhteita oli kokoavat liikunta-
poliittiset tilaisuudet eduskuntapuolueille. 
Järjestimme 7.9. eduskunnan urheilukerhon 
kanssa tilaisuuden, johon osallistui kansan-
edustajia kaikista eduskuntapuolueista. 
Tässä yhteydessä julkaisimme Olympiako-
mitean Pelikirjan, johon on koottu keskeiset 
yhteiskunnalliset tavoitteemme ja keinom-
me. Pelikirjan teemoja on tuotu esiin lau-
sunnoissa ja kohtaamisissa, ja monet niistä 
näkyvät jo valtion linjauksissa. Esimerkiksi 
liikuntapoliittinen selonteko sisältää lähes 
kaikki Pelikirjan keskeiset teemat ja niihin 
liittyvät keinot. 

6.2 
Yhteiskuntasuhteet

Tavoitteet 2018

• Luomme edellytyksiä liikkeen lisäämiselle  
 ja huippu-urheilumenestykselle lainsää- 
 däntöön ja viranomaiskäytäntöihin  
 vaikuttamalla

• Teemme työtä liikkeen lisäämisen ja 
  huippu-urheilun yhteiskunnallisen  
 arvostuksen kasvattamiseksi ja näkymi- 
 seksi poliittisessa päätöksenteossa

• Vaikuttamisen verkostomainen työ vah- 
 vistuu liikunta- ja urheiluyhteisössä  
 liikkeen lisäämisen, huippu-urheilun ja  
 yhdistystoiminnan edellytysten teemoissa

• Uudistuvat kunnat ja maakunnat vahvis- 
 tavat edellytyksiä liikkeen lisäämiselle ja  
 huippu-urheilumenestykselle

• Olosuhteita koskeva päätöksenteko 
  tukee liikkeen lisäämistä ja  
 huippu-urheilumenestystä

 Keskeiset tulokset 2018

• Kaikki Olympiakomitean liikuntayhteisön  
 kanssa sopimat keskeiset nostot näkyivät  
 liikuntapoliittisessa selonteossa yhteis- 
 työn ja vuorovaikutuksen myötä, mikä loi  
 hyvän lähtökohdan tulevaan hallitus- 
 ohjelmaan

• Yhteistyö ja poliittisten päättäjien   
 valmius kuunnella Olympiakomiteaa ja  
 liikunnan järjestökenttää nousivat aiempaa  
 paremmalle tasolle, ja tulokset näkyivät  
 lainsäädäntöhankkeissa

• Kehitimme liikuntajärjestöjen ja  
 -toimijoiden kanssa entistä kattavammin  
 osallistavia toimintatapoja: vaikuttamis- 
 klinikoita, sähköisiä WhatsApp-kanavia,  
 vaikuttamisen teematapaamisia ja 
  yhteisiä työstöjä jäsenliittojen kanssa

Liikuntapoliittisen selonteon 
valmistelu tiivisti järjestöjen yhteistä 
vaikuttamista
Keskeinen osa-alue yhteiskuntasuhteissam-
me vuonna 2018 oli ensimmäiseen liikun-
tapoliittiseen selontekoon vaikuttaminen. 
Selonteon työstö alkoi helmikuussa, kun 
opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui kes-
keisiä sidosryhmiään lähetekeskusteluun. 
Valtioneuvosto julkaisi selonteon 25.10.2018. 
Osallistuimme aktiivisesti selonteon valmis-
teluun koko prosessin ajan. 
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Lokakuussa kutsuimme koolle puolueiden 
liikuntapoliittisia vastaavia vahvistaaksem-
me järjestöjen ja puolueiden yhteistyötä 
liikkeen ja urheilumenestyksen lisäämiseksi 
ja tuodaksemme esille liikuntayhteisön 
tavoitteita tulevalle vaalikaudelle.

Olympiakomitean keskeiset kannat 
etenivät lainsäädäntövalmistelussa
Vuonna 2018 monet muut lainsäädäntöhank-
keet, jotka eivät liittyneet liikuntapoliitti-
seen selontekoon, saatiin joko maaliin tai 
etenemään eduskunnassa toivomallamme 
tavalla.  Myönteisesti edenneistä hankkeis-
ta, joita Olympiakomitea tuki, mainittakoon 
vapaaehtoisten verovapaiden kilometri-
korvausten nosto, urheilijan mahdollisuus 
hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, ylimää-
räinen urheilijaeläke, urheilija-apurahan 
vaikutus opintotukeen, rahankeräyslain 
muutos, arpajaislain muutos ja arpajaisiin 
liittyvän byrokratian vähentäminen.  

§  Vapaaehtoisten verovapaiden  
 kilometrikorvausten nosto

§  Urheilijan mahdollisuus hakeutua  
 arvonlisäverovelvolliseksi 

§  Ylimääräinen urheilijaeläke

§  Urheilija-apurahan  
 vaikutus opintotukeen

§   Rahankeräyslain muutos

§   Arpajaisiin liittyvän  
 byrokratian vähentäminen

Esimerkkejä myönteisesti edenneistä lainsäädäntöhankkeista 2018
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Merkille pantavaa vaikuttamistyössämme 
oli myös se, kuinka hyvin Olympiakomitean 
keskeiset kannat näkyivät eduskunnan 
valiokuntien tai jaostojen lopullisissa lau-
sunnoissa ja mietinnöissä.

Olemme yhä aktiivisemmin sitouttaneet 
jäsenistöämme yhteiskunnallisen vaikut-
tamisen ja yhteisten kantojen muodosta-
miseen. Muun muassa urheilun ja liikunnan 
tietosuojaa koskevien käytännesääntöjen 
ja rahankeräyslain lausuntoa koskevaan 
valmisteluun jäsenjärjestöt osallistuivat 
aktiivisesti. Myös eri teemoja käsitelleisiin 
vaikuttamisklinikoihin osallistui kiitettävästi 
jäsenjärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Viranomaiskäytännöistä kävimme toimin-
tavuonna aktiivista vuoropuhelua muun 
muassa verotuksen osalta verohallinnon ja 
arpajais- ja rahakeräyskysymyksissä Poliisi-
hallituksen kanssa.

Huippu-urheilun yhteiskunnallinen 
perustelu valmistui
Olympiakomitea otti vuoden 2017 lopulla 
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Valtion 
liikuntaneuvoston pyynnöstä tehtäväkseen 
rakentaa huippu-urheilun yhteiskunnallinen 
perustelu 2020-luvun Suomeen. Keskeisiä 
kysymyksiä olivat muun muassa: Mikä on 
huippu-urheilun merkitys Suomelle? Mikä 
siinä on arvokasta, mikä arveluttavaa? Miksi 
huippu-urheilua pitää tukea?  

Halusimme synnyttää perustelun, joka kum-
puaa sekä huippu-urheilua lähellä toimivien 
että etäämmältä katsovien ihmisten aja-
tuksista. Kevään 2018 aikana valmisteluun 
osallistui yli 500 ihmistä 21 eri viiteryhmässä 
urheilijoista valmentajiin, yritysjohtajista 
kansanedustajiin ja toimittajista nuoriin 
vaikuttajiin. Keskusteluja vetivät suunnista-
ja Minna Kauppi, miekkailija Niko Vuorinen 
sekä koripalloilija Juho Nenonen. 

Ryhmien keskusteluja ja Kilpa- ja huippu-ur-
heilun tutkimuskeskus Kihun kokoamaa tut-
kimusaineistoa hyödyntäen työstimme tiiviin 
perusteluaineiston Olympiakomitean kevät-
kokouksen hyväksyttäväksi. Se sisältää viisi 
nostoa viiteryhmien keskusteluista ja laajasta 
tutkimusaineistosta, toimittaja Saska Saa-
rikosken kirjoittaman tarinallisen johdannon 
huippu-urheilun merkityksestä sekä avainlu-
kuja sisältävän tutkimustiivistelmän.   

Kriteeristö valtakunnallisesti 
merkittävien huippu-
urheiluhankkeiden arviointiin
Olympiakomitean olosuhdetyön ohjausryh-
mä teki vuoden aikana ohjelmatyötä, jonka 
tavoitteena oli selkeyttää Olympiakomite-
an olosuhdetyön valintoja ja painopisteitä, 
kuvata toimenpiteet sekä kriteerit ja 
linjaukset, joiden pohjalta olosuhdevaikut-
tamista tehdään. 

Ohjelmatyön osana rakensimme kriteeristön 
ja uudistimme lausuntoprosessiamme 
koskien valtakunnallisesti merkittävien 
huippu-urheiluhankkeiden arviointia ja 
rahoitussuunnitelmaa. Rajasimme arvioi-
tavat hankkeet OKM:lle valtakunnallisina 
esitettyihin hankkeisiin ja pisteytimme 
hankkeet hallituksen hyväksymän kriteeris-
tön pohjalta. 

Järjestimme Voimisteluliiton ja Turun 
kaupungin kanssa valtakunnallisen olosuh-
defoorumin, joka avasi vuoropuhelua olosuh-
detyön toimijoiden – lajiliittojen ja seurojen, 
urheiluakatemioiden ja valmennuskeskuk-
sien, kuntien ja kaupunkien, valtionhallinnon 
sekä yksityisen sektorin edustajien – välillä. 
Foorumin keskeisiä puheenaiheita olivat 
olosuhdetyön koordinaatio, monikäyttöisten 
liikuntapaikkojen rakentaminen ja eri taho-
jen kumppanuushankkeet.

Urheilun oikeusturvalautakunnan 
ratkaisuista yli puolet koski 
urheilijoiden ja seuran kurinpitoa
Urheilun oikeusturvalautakunta antoi 
vuoden 2018 aikana 21 ratkaisua eli kuusi 
vähemmän kuin vuonna 2017. Ratkaisujen 
määrä on palannut huippuvuoden 2015 (46 
ratkaisua) jälkeen lähelle pidemmän ajan 
keskiarvoa. Uusia asioita tuli lautakunnassa 
vireille vuoden 2018 aikana yhteensä 22. 

Lautakunnan tavoitteena on ollut saada 
asiat käsitellyiksi ja ratkaistuiksi 2 - 3 
kuukaudessa. Ratkaistujen asioiden keski-
määräinen käsittelyaika oli vähän yli kaksi 
kuukautta vuonna 2018. 

Ratkaistuista asioista kaikkiaan 12 eli yli 
puolet koski urheilijoiden ja seuran kurin-
pitoa.  Muina asianimikkeinä oli päätöksen 
sääntöjenvastaisuus (2 kpl), seurasta erot-
taminen ja jäsenoikeuksien rajoittaminen 
(2 kpl), seuralisenssi, pelaajan pelioikeus, 
arvokilpailu/maajoukkuevalinta. Lajeina 
jutuissa olivat edustettuina jääkiekko  
(5 kpl), jalkapallo (4 kpl), vesipallo (2 kpl), 
autourheilu (2 kpl), koripallo, lentopallo, 
fitness, golf, alppihiihto, soutu, pikaluistelu 
ja voimannosto.

Valitus menestyi kokonaan tai osittain vii-
dessä ratkaisussa, valitus/hakemus hylät-
tiin 15 ratkaisuissa, ja asia jäi peruutuksen 
vuoksi silleen yhdessä ratkaisussa.
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6.3 Vastuullisuus

Tavoitteet 2018

• Olympiakomitean henkilöstö ja hallitus  
 toimivat hyvän hallinnon ja eettisesti kes- 
 tävien toimintatapojen mukaisesti, jotka  
 on kuvattu vastuullisuuskompassissamme

• Vastuulliset toimintatavat vahvistuvat  
 urheiluyhteisössä kärkiteemoina yhden 
 vertaisuus, tasa-arvo, nuuskattomuus  
 sekä ympäristövastuu

• Liikunnan ja urheilun eettisiä aiheita  
 nostetaan esille proaktiivisesti

• Tietoisuus nuuskan vaikutuksesta urhei- 
 lusuoritukseen ja palautumiseen kasvaa,  
 ja nuuskakriittisyys lisääntyy

• Urheiluyhteisön toiminnan ympäristövas- 
 tuullisuus kehittyy järjestö- ja seuratasolla  
 sekä tapahtumissa

Keskeiset tulokset 2018

• Arvioimme liikunta- ja urheilujärjestöjen  
 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunni- 
 telmat (97 kpl) sukupuolten tasa-arvon ja  
 häirinnän näkökulmasta

• Kokosimme seurojen ympäristövastuu- 
 aineiston KEKE-koutsi -sivustolle

• Koulutimme Johtaa kuin nainen -hankkeessa  
 20 liikunnan ja urheilun luottamusjohtajaa

Päivitimme Olympiakomitean yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvo-ohjelman. Siihen liitettiin 
laajasti Kansainvälisen olympiakomitean 
maaliskuussa 2018 julkaisemat tasa-arvo-
suositukset, joista konkreettisena uutena 
tekona oli muun muassa vuosikertomuksen 
liitteenä olevat tunnusluvut tasa-arvon 
toteutumisesta Olympiakomitean toimin-
nassa (liite 11.14). 

Arvioimme liikunta- ja urheilujärjestöjen 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat 
sukupuolten tasa-arvon ja häirinnän näkö-
kulmasta. Vastaajia oli 97 vastausprosentin 
ollessa 73. Liittojen yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvotyön tueksi järjestimme kaksi 
klinikkaa: kiusaamisen ja häirinnän vastai-
nen seminaarin Ratsastajainliiton kanssa 
ja monikuluttuurisuuskoulutuksen ASPIRE 
Erasmus+ -hankkeen kanssa.

Teimme trans- ja intersukupuolisten 
urheilijoiden kilpailuoikeuksista suositus-
luonnoksen. Koordinoimme ensimmäistä 
kertaa urheiluyhteisön yhteisen joukkueen 
osallistumisen Helsinki Pride -kulkueeseen. 
Nuuskan käytön vastaista työtä teimme 
tiiviisti Jääkiekkoliiton, Lentopalloliiton ja 
Elektronisen urheilun liiton kanssa. Käynnis-
timme Olympiakomitean vastuullisuuskom-
passin arviointiprosessin loppuvuodesta. 

Käynnistimme Urheilun ympäristövastuuver- 
koston yhteistyössä Sitran kanssa ympäristö- 
vastuullisuuden edistämiseen urheilusekto-
rilla. Seura-arjen vastuullisia toimintatapoja 
kehitimme seuroja osallistaen Sitran rahoitta-
massa Ympäristövastuullisen urheiluseuran 
työkalupakki -hankkeessa. Aineisto löytyy 
Olympiakomitean verkkosivujen KEKE-koutsi 
-teemasivulta. 

Liikunta- ja urheilujärjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien arvioinnin tuloksia (N=97)

Järjestöllä on tasa-arvosuunnitelma

   Kyllä            Ei

Järjestöllä on toimintaohje  
häirintätapausten käsittelyyn

Järjestön säännöissä on määritelty,  
kuinka paljon hallituksessa tulee olla  

vähemmistösukupuolen edustajia

Urheilujohtamisen koulutus- ja mentorointi- 
ohjelma Johtaa kuin nainen päättyi lokakuus- 
sa. Koulukseen valittiin 20 luottamusjohtajaa 
100 hakijan joukosta eri puolilta Suomea, ja 
18 heistä suoritti koulutuksen kokonaisuudes-
saan. Palautteen perusteella koulutuksen 
tärkeintä antia johtamisosaamisen sisältöjen 
lisäksi olivat verkostoituminen, vertaistuki 
ja mentoreiden tuki. Koulutus kirkasti 
osallistujien tavoitteita ja vahvisti heidän 
itsetuntemustaan ja itseluottamustaan. 
Useat osallistujat tavoittelivat ja saa- 
vuttivat uusia johtotehtäviä liikunnan ja 
urheilun parissa.   

Konsultoimme jäsenjärjestöjä ja muita 
sidosryhmiä hyvään hallintoon ja vastuulli-
suuteen liittyvissä juridisissa kysymyksissä. 

41%

79%

3%

97%
59%

21%
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6.4 Yhteisöllisyys  
ja tapahtumat

Tavoitteet 2018

• Urheilugaala on taloudellisesti kannattava

• Aluegaalat ovat integroituneet valta- 
 kunnalliseen gaalaan

• Gaalan operatiivinen toiminta on  
 laadukasta ja vastuullista

• Syntyy toimintamalli olympiakisojen  
 aikaiselle olympiafestivaalille Suomessa

• Liikunta- ja urheiluyhteisön toimijoiden  
 yhdessä tekeminen kasvaa

• SM-viikko vakiinnuttaa paikkansa   
 Olympiakomitean ja lajiliittojen  
 vuosikellossa ja toiminnan arjessa

Keskeiset tulokset 2018

• Superlauantai eli Olympiakomitean ja  
 jäsenjärjestöjen yhteinen vuosikokous- 
 päivä kokosi yhteen lähes 400 osallistujaa

• Urheilun monilajitapahtuma SM-viikko  
 keräsi 17 lajia ja 1300 urheilijaa Vantaalle 
 sekä ennätykselliset tv-katsojamäärät 

• Urheilugaalaa juhlittiin yhdennentoista 
 kerran 18.1.2018

Sporttitalo vahvisti yhteisöllisyyttä
Sporttitalon tilat suunniteltiin lisäämään 
ihmisten kohtaamisia ja tukemaan yhteistä 
tekemistä. Kahvila ja erilaiset kokoustila-
ratkaisut kokosivat päivittäin yhteen satoja 
urheilujärjestöissä työskenteleviä ja heidän 
vieraitaan. Sporttitalon viestintään perustim-
me Facebook-ryhmän, joka toimi aktiivisesti. 

Sporttitalon yhteiset tupaantuliaiset järjes-
tettiin 11.4. Vieraita oli yli 300, ja ohjelmassa 
oli muun muassa kuoron esiintyminen ja 
Suunnistusliiton ideoima toimistosuun-
nistus. 19.12. järjestimme pikkujoulut ja 
perinteisen jouluaamun yhteistyössä Para-
lympiakomitean ja kirkon kanssa. 

Syksyllä aloitimme viikoittaiset taukojumpat 
liittojen kanssa. Kannustimme lisäksi kaik-
kia talossa toimivia aktiivisuuteen yhteisten 
tapahtumien järjestämisessä. Esimerkiksi 
Taitoluisteluliitto koordinoi hierojan käyntejä 
talossa, ja Finlands Svenska Idrott kutsui 
kaikki talon työntekijät syksyllä rapujuhliin. 

Urheilugaala
Urheilugaalan tavoitteena on nostaa urhei-
lun ja liikunnan arvostusta yhteiskunnassa 
yhteisen palkitsemisjuhlan muodossa. 
Järjestyksessään 11. gaala keräsi Hartwall 
Arenalle 5 400 osallistujaa. Televisioitu 
osuus gaalasta keräsi parhaimmillaan 820 
000 katsojaa. Gaalassa palkittiin edellisen 
vuoden onnistumisia, merkityksellisiä hetkiä 
ja henkilöitä. Vuoden Urheilijaksi valittiin 
hiihtäjä Iivo Niskanen. 

Olympiajoukkueen paluujuhla  
Järjestimme Suomen olympiajoukkueen 
paluujuhlan Helsinki-Vantaan lentokentän 
VIP President -terminaalissa 26.2.2018.
Paikalla oli  joukkueen jäseniä, taustajouk-
koja, perheenjäseniä, yhteistyökumppaneita 
ja mediaa. Joukkuetta oli vastaanottamassa 
tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 

Tilaisuudessa kuultiin onnittelupuheet 
tasavallan presidentti Niinistön lisäksi eu-
rooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo 
Terholta, Olympiakomitean puheenjohtaja 
Timo Ritakalliolta sekä HUY:n johtajalta 
Mika Kojonkoskelta. Joukkueen edustajat 
Aino-Kaisa Saarinen, Enni Rukajärvi, Krista 
Pärmäkoski, Hannaleena Ronkainen ja Antti 
Koskinen luovuttivat joukkueen neuloman 
peiton presidenttiparin vauvalle. 

Paluujuhlassa kukitettiin mitalistien lisäksi 
Emma Terho, joka valittiin kisojen aikana 
Kansainvälisen olympiakomitean urheilija-
valiokunnan jäseneksi. 

Yritysmaratonviesti
Yritysmaratonviesti on työpaikkojen hyvinvoin-
titapahtuma, joka toimii Olympiakomitean ja 
Lasten Liike -iltapäiväkerhojen varainhankinta-
tapahtumana. 25.5.2018 järjestetty tapahtuma 
teki uuden osallistujaennätyksen 417 joukku-
eella. Kaikkiaan 4 000 eritasoista juoksijaa kier-
si Töölönlahtea upeassa keväisessä säässä. 
Yritysmaratonviestin järjestämisestä vastaa 
Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy.

SM-viikko
Toteutimme kolmannen SM-viikon yhteis-
työssä lajiliittojen, Ylen ja isäntäkaupunki 
Vantaan kanssa 5.-8.7.2018. Päävastuu 
tapahtumasta on Olympiakomitealla, ja 
kilpailujen järjestämisvastuu on lajeilla. 
Tavoitteena on yhdistää useamman lajin 
voimat ja yhteistyössä saada tunnettuutta 
sekä yleisön ja harrastajien kiinnostusta 
lajeille, jotka yksin eivät pystyisi isoa tapah-
tumaa järjestämään. 

Nelipäiväisessä tapahtumassa oli mukana 17 
lajia, 1300 urheilijaa sekä vapaaehtoistehtä-
vissä noin 620 toimitsijaa, tuomaria ja järjes-
täjää. Tapahtumassa jaettiin 400 SM-mitalia. 
YLE välitti kilpailuista noin 15 tuntia lähetystä. 
Tapahtuma tavoitti TV:n kautta parhaimmil-
laan 315 000 katsojaa, ja tapahtumapaikoilla 
yleisömäärä oli noin 4000. 

Syksyllä solmimme KOKO Tapahtumat 
Osuuskunnan kanssa sopimuksen, jonka 
myötä tapahtuman tuotantovastuu siirtyi 
KOKO Tapahtumille vuosiksi 2019-2021.

Superlauantai 
Superlauantai eli Olympiakomitean ja 
jäsenjärjestöjen yhteinen vuosikokouspäivä 
järjestettiin 24.11.2018 Finlandia-talossa 
Helsingissä. 11 eri järjestöä piti yhteensä 
15 kokousta osallistujamäärän ollessa 
lähes 400. Aamupäivän verkostoitumisen 
päätteeksi kuulimme elokuvaohjaaja Klaus 
Härön esityksen ”tiimityöskentelyllä huip-
putuloksiin.” 
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6.5 Kansainvälisyys 
ja Sport Finland

Tavoitteet 2018

• 1-3 suomalaista valitaan tehtäviin kansain- 
 välisissä liikunta- ja urheilujärjestöissä

• NILE:n (Nordic International Leadership  
 Education) osallistujista 1-3 valitaan   
 kansainväliseen positioon tai työryhmään  
 2020 mennessä

• Nykyiset positiot saavat jatkuvuutta kan- 
 sainvälisissä liikunta- ja urheilujärjestöissä

• Kansainväliset järjestöt, joissa vaikutamme  
 ja joissa Suomella on positioita, vahvistavat  
 hyvää hallintoa ja vastuullisuutta

• EU:n toimielimet tukevat liikkeen lisäämisen  
 ja huippu-urheilun edellytyksiä EU-politii 
 kassa, strategisissa linjoissaan ja rahoitus- 
 ohjelmassaan

• Sport Finlandin rooli on selkeä

• Urheilutapahtumien hakeminen palvelee  
 alueellista ja paikallista kehittämistä ja  
 kansallisia tavoitteita

• Suomeen myönnetään kansainvälisiä  
 urheilutapahtumia, joiden haut kulkevat  
 Sport Finlandin kautta

• Suomessa järjestettävien tapahtumien  
 vaikuttavuuden mittaaminen on entistä  
 systemaattisempaa

• Suomalainen urheilutapahtumajärjestä- 
 misen osaaminen ja osaamisen jakamisen  
 kulttuuri vahvistuvat

Keskeiset tulokset 2018

• Olympiakomitean kansainvälisen  
 toiminnan tavoitteet kirkastuivat neljän  
 ”pääpilarin” ympärille

• Kansainvälinen vaikuttamistyömme  
 vahvistui uuden New Leaders -koulutus- 
 ohjelman avulla

• Käynnistimme kansallisen suurtapahtuma- 
 strategiatyön yhteistyössä keskeisten  
 sidosryhmien kanssa

Vuonna 2018 kansainvälisen työmme pe-
rusteluksi kiteytyi: Aktiivinen ja vastuullinen 
kansainvälinen työ tukee huippu-urheilume-
nestystä ja liikkeen lisäämistä Suomessa. 
Teemme laajaa kansainvälistä yhteistyötä 
ja vaikutamme kansainvälisissä urheilu- ja 
liikuntajärjestöissä sekä olympialiikkeessä 
aktiivisen osallistumisen, tapahtumien ja 
vaikuttajapaikkojen kautta.

Suomen kansainvälisen toiminnan  
tavoitteet kirkastuivat neljään pääpilariin 
1. Tuemme kansainvälisten urheilu- ja  
 liikuntatapahtumien saamista Suomeen 
  ja järjestämme tapahtumia vastuullisesti

2. Haemme aktiivisesti vaikuttajapaikkoja  
 kansainvälisissä urheilu- ja liikuntajärjes- 
 töissä sekä olympialiikkeessä

3. Edistämme tasa-arvoa, vastuullisuutta  
 ja hyvää hallintoa kansainvälisissä  
 urheilu- ja liikuntajärjestöissä sekä  
 olympialiikkeessä

4. Vaikutamme EU-politiikkaan liikunnan ja  
 urheilun toimintaedellytysten turvaamiseksi

Suomi on aktiivinen toimija urheilun 
päätöksenteossa ja vaikuttaa 
vastuullisen urheiluliikkeen puolesta.

SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN KANSAINVÄLISEN TYÖN TAVOITTEET

SUURTAPAHTUMAT
Tuemme kansainvälisten  

urheilu- ja liikuntatapahtumien 
saamista Suomeen  

ja järjestämme tapahtumia  
vastuullisesti.

VAIKUTTAJAPAIKAT
Haemme aktiivisesti  
vaikuttajapaikkoja  

kansainvälisissä urheilu- ja 
liikuntajärjestöissä sekä 

olympialiikkeessä.

VASTUULLISUUS
Edistämme tasa-arvoa,  
vastuullisuutta ja hyvää  

hallintoa kansainvälisissä 
urheilu- ja liikuntajärjestöissä  

sekä olympialiikkeessä.

EU-POLITIIKKA
Vaikutamme  

EU-politiikkaan  
liikunnan ja urheilun 
toimintaedellytysten 

turvaamiseksi.
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Suomi on aktiivinen toimija urheilun 
päätöksenteossa ja vaikuttaa 
vastuullisen urheiluliikkeen puolesta.

EU:n rahoitusmahdollisuuksista ja EU-poli-
tiikan suuntaviivoista tiedotimme liikunta- ja 
urheiluyhteisölle yhteistyössä EU-sport-
hankkeen kanssa. Tähän kuului myös yhtey-
denpitoa jäsenliittojen kanssa muun muassa 
EU-aamukahvien muodossa. EU-politiikan 
muovaamiseen kotimaassa osallistuimme 
myös valtion liikunnan EU-asioita käsittele-
vässä EU-32-jaostossa.

Toteutimme PyeongChangin talviolympia-
laisten yhteydessä dignitary-ohjelman, 
johon osallistuivat muun muassa pääminis-
teri, ulkoministeri sekä eurooppa-, kulttuuri- 
ja urheiluministeri seurueineen sekä muita 
valtionhallinnon edustajia. 

Keväällä 2018 teimme “Kansainväliset 
urheilutapahtumat Suomessa” -selvityksen 
Suomen asemasta kansainvälisessä urhei-
lutapahtumakentässä. Jatkotoimenpiteenä 
käynnistimme kansallisen liikunnan ja urhei-
lun suurtapahtumastrategiatyön opetus- ja 
kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinominis-
teriön, Visit Finlandin sekä Helsingin, Tampe-
reen ja Lahden kaupunkien kanssa. Strategia 
valmistui vuoden 2019 alussa.

Valtion liikuntaneuvoston esityksestä käyn-
nistimme syksyllä 2018 olympiaselvitystyön, 
jonka tavoitteena on selvittää sekä kesä- 
että talviolympialaisten ja paralympialaisten 

järjestämisen edellytyksiä ja haasteita 
Suomessa 2030-luvulla. Tarkoituksena on 
myös luoda tietopohja, jonka avulla kisojen 
mahdollista hakemista ja järjestämistä 
voidaan arvioida tulevaisuudessa.

Sport Finland solmi vuonna 2018 yhteis-
työsopimuksen Lahden, Oulun ja Jyväskylän 
kaupunkien kanssa. Lisäksi teimme tiivistä 
yhteistyötä edelleen myös Helsingin, Turun 
ja Tampereen kaupunkien kanssa. 

Kansainvälisen urheilumaailman yksi nä-
kyvimmistä tapahtumista, kansainvälinen 
kokous-, messu- ja kongressitapahtuma 
SportAccord Convention, kokosi yli 2 000 
vaikuttajaa Bangkokiin, Thaimaahan. Sport 
Finland osallistui tapahtumaan yhdessä 
Helsingin, Lahden, Tampereen, Turun, Jyväs-
kylän kaupunkien sekä Business Finlandin 
(Visit Finland) kanssa markkinoiden Suomea 
urheilutapahtumien järjestäjämaana. 

Olympiakomitea oli partnerina Tsekin 
Olympiakomitean johtamassa seitsemän 
maan olympiakomiteoiden yhteisessä Eras-
mus+ Sport Parks Inspired by the Olympics 
-projektissa 2017-2018. Hankkeessa luotiin 
käsikirja olympialaisten aikaisten Olympia-
festivaalien järjestämiseen. 

Urheiluyhteisön yhteistä kansainvälistä 
työtä vahvistimme verkostotapaamisten 
sekä koulutuksien avulla. Järjestimme 
kansainvälisille toimijoille yhden ison semi-
naarin sekä neljä pienempää työpajaa, joista 
kolme keskittyi vuoden 2017 kansainvälisten 
urheilutapahtumien legacyn ympärille ja yksi 
lobbaamiseen ja esiintymistaitoihin.

Kansainvälinen vaikuttamistyömme vas-
tuullisuuden osalta nousi uudelle tasolle 
eurooppalaisen New Leaders -koulutusoh-
jelman avulla, jonka toteutamme vuonna 
2019. Vuoden 2018 aikana neuvottelimme 
koulutusohjelman rahoituksesta Euroopan 
olympiakomiteiden ja Kansainvälisen 
olympiakomitean kanssa. Lanseerasimme 
ohjelman Nuorten olympialaisissa Buenos 
Airesissa lokakuussa. Loppuvuodesta 
ohjelmaan valittiin 30 tulevaisuuden urhei-
lujohtajaa 25 Euroopan maasta.
 
Vaikutimme ENGSO:n, EOC:n ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön kautta Euroopan 
unionin liikuntapolittiisin linjauksiin. Lisäksi 
saimme lisää vaikuttavuutta ENGSO:ssa 
Equality Within Sport (EWS) -komitean 
puheenjohtajuuden sekä ENGSO EU Working 
Groupin kautta. EWS:n puheenjohtaja Niina 
Toroi nousi samalla Euroopan edustajaksi 
International Working Group on Women and 
Sport -verkoston johtoryhmään.
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7. Jäsenpalvelut
Tavoitteet 2018

• Suomisportin käyttäjien ja  
 ostotapahtumien määrä kasvaa

• Suomisportin asiakastyytyväisyys  
 on huippuluokkaa

• Tarjoamme jäsenillemme useita  
 järjestötoiminnan arkea helpottavia  
 palveluratkaisuja

• Sporttitalossa työskentelevien  
 järjestöjen määrä kasvaa

• Yhteiset työskentelytavat Sporttitalossa  
 kehittyvät, ja työviihtyvyys on hyvä

Keskeiset tulokset 2018

• Suomisportin toisena toimintavuonna  
 mukana palvelussa on valtaosa lajilii- 
 toista. Palveluun on rekisteröitynyt  
 300 000 käyttäjää. 

• Olympiakomitea ja 54 muuta urheilu- ja  
 liikuntajärjestöä muuttivat uusiin toimi- 
 tiloihin. Sporttitalon tilaratkaisut tukevat  
 yhdessä tekemistä ja edistävät nykyaikaisia  
 työntekemisten tapoja.  

• Olympiakomitean musiikin ja Tuplaturvan  
 yhteissopimuksissa on mukana enemmän  
 liittoja kuin koskaan. 

Suomisport –  
kohti digitaalista urheiluyhteisöä 
Olympiakomitean urheiluyhteisölle tuot-
tama, jatkuvasti laajeneva digipalvelu, 
Suomisport jatkoi vauhdikasta kasvuaan. 
Suomisportiin on rekisteröitynyt jo 300 000 
suomalaista. Palvelussa on mukana valtaosa 
lajiliitoista. 71 lajiliiton kautta tarjolla on 130 
lajin palveluja – lisenssejä, vakuutuksia ja 
tapahtumia. Suomisport tuo urheilun palve-
lut suoraan taskuun ja vastaa 2020+ -luvun 
liikkujien tarpeisiin. 

Suomisport-digialustaan voidaan liittää 
liitoissa tai seuroissa jo käytössä olevia 
palveluja ja järjestelmiä. Suomisportin seu-
rapalvelujen rakentaminen ajoittuu vuosiin 
2018-2020. Vuonna 2018 lanseerasimme 
kaksi uutta seurojen arkea helpottavaa 
palvelua. Tähtiseura-verkkopalvelu tukee 
seuratoiminnan laadun kehittämistyötä ja 
tukihakupalvelu tukien hakemista. 

Suomisportin liikevaihto on lähes kolmin-
kertaistunut vuodessa. Palvelun kautta 
on ohjautunut urheilujärjestöille 22,4 M€. 
Rakennamme Suomisportista myös merkit-
tävän suomalaisen urheilu- ja seuratiedon 
– urheilun ”big datan” – tietopankin, joka 
todentaa koko urheiluyhteisön toiminnan 
vaikuttavuuden.

Suomisport lukuina
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Ensimmäinen vuosi Sporttitalossa
Olympiakomitean vuokrasopimus Radio-
kadun toimitiloista päättyi 31.1.2018. Tam-
mi-helmikuun vaihteessa Olympiakomitea 
ja 54 muuta urheilu- ja liikuntayhteisöä 
muuttivat uusiin toimitiloihin Valimotie 10:n 
kiinteistöön Helsingin Pitäjänmäelle. Toimi-
tilat saivat nimikilpailun jälkeen nimekseen 
Sporttitalo. 

Kahdessa toimistokerroksessa toimii noin 
350 työntekijää. Suunnittelimme tilarat-
kaisut tukemaan urheiluyhteisön yhdessä 
tekemistä ja nykyaikaisia työntekemisten 
tapoja. Sovimme talossa toimivien liittojen 
kanssa yhteisistä palveluista, kustannus-
ten jaosta ja arjen käytänteistä. Järjes-
timme yhteensä 40 yhteistä tilaisuutta, 
joiden osallistujamäärä tilaisuutta kohden 
vaihteli 5-45 välillä. 

Hyvän hallinnon tukea 
liikunta- ja urheiluyhteisölle
Vuoden 2018 aikana Olympiakomiteaan 
liittyi neljä uutta varsinaista jäsentä ja viisi 
tukijäsentä. Toiminnanjohtaja-aamuja oli 
11, joihin osallistui keskimäärin 40 henkilöä 
(vaihteluväli 30-60 henkilöä). 

Urheilun omat tietosuojan käytännesäännöt 
valmistuivat yhteistyössä jäsenryhmän 
kanssa. Käytännesääntöä ei vielä ole 
julkistettu, koska siihen ei ole saatu viran-
omaishyväksyntää. Seuroille teimme oman 
koulutuspaketin tietosuojasta. Alueellisia 
seurakoulutuksia tietosuojasta ja hyvän 
hallinnon asioista oli kymmenen. 

Allekirjoitimme musiikin julkisen esittämi-
sen sopimuksen Teoston ja Gramexin kanssa 
vuosille 2019-2020. Tuplaturva jatkuu OP 

Vakuutuksen kanssa. Sopimuksissa on mu-
kana enemmän liittoja kuin koskaan. 
Valmennusrahasto palveli 700 urheilijaa. 
Rahaston kautta maksettiin urheilukuluja  
2 500 000 euroa. 

Toimintavuoden aikana julkaisimme uudet 
seurojen mallisäännöt, ohjeen liikuntajärjes-
töille lainvastaisen rahapelimarkkinoinnin 
estämiseksi sekä tietoiskun liikuntajärjes-
töille tietorekisteristä.

Urheilujuridiikan päivän aiheina olivat 
rahakeräyslain muutos, liikuntajärjestöjen 
tietosuoja ja liikunnan ja urheilun verotus.

Lajiliittojen ja muiden sidosryhmien kon-
sultointi juridisissa ja hyvään hallintoon 
liittyvissä kysymyksissä on päivittäistä. 
Vuositasolla yhteydenottoja Help Deskin, 

sähköpostin ja puhelimen kautta oli noin 
tuhat. Vuoden aikana autoimme myös noin 
kymmentä lajiliittoa toiminta- ja kurinpito-
sääntöjen uudistamisessa.

Sporttitalossa toimivat järjestöt tekevät 
työsuojeluyhteistyötä. Järjestöillä on 
yhteinen työsuojeluorganisaatio. Mukana 
on 37 liittoa.
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8. Varainhankinta
Tavoitteet 2018

• Varainhankinnan nettotulos 2 000 000 €

• Kansalliset yritysyhteistyö- 
 kumppanuudet 1 500 000 €

• Kansainväliset yritysyhteistyö- 
 kumppanuudet 400 000 €

• Unelma-arvan tuotto  
 Olympiakomitealle 100 000 €

• Muu: rahankeruulupa ja  
 konseptin luominen

Keskeiset tulokset 2018 

• Olympiakomitean varainhankinnan 
  nettotulos nousi kaikkien aikojen 
  ennätykseen 2 200 000 €

• Lanseerasimme kaksi uutta lahjoitus- 
 kampanjaa Lasten Liikkeen ja Suomen  
 Urheiluakatemiat -toiminnan tukemiseksi

• Toyotan, olympiajoukkueen ja Paralympia- 
 komitean yhteinen ”Start Your Impossible”  
 -yhteistyö valittiin Sponsorointi ja  
 tapahtumamarkkinointi ry:n puolesta  
 Vuoden Urheilusponsorointiteoksi

Oma varainhankintamme saavutti kaikkien 
aikojen ennätyksen vuonna 2018. Viidessä 
vuodessa nettotulos on yli kaksinkertaistu-
nut. Vuodesta 2017 kasvu oli 46 prosenttia.  
Huippu-urheilun varainhankinnan veturina 
toimi olympiajoukkueen onnistunut Pyeong- 
Chang-projekti. Lisäksi Suomen Urheilu- 
akatemiat -tuote kehittyi uusien yhteistyö-
kumppanuuksien myötä. Liikkeen lisäämisen 
kärkituotteena toimi Lasten Liike. 

Varainhankinnan kansallisen yritysyh-
teistyön liiketoimintamallia kehitimme 
voimakkaasti. Kehitystoimenpiteiden yti-
messä oli Olympiakomitean yhteisen arvon 
kasvattaminen. Varainhankinnan henkilöstö 
jalkautui lukuisiin eri tiimeihin tekemään 
Olympiakomitean arvoa kasvattavaa yhteis-
työtä. Tämä suunta on rohkaiseva tulosten 
näkökulmasta. Kansallisen yritysyhteistyön 
asiakastyytyväisyys oli 4,07 / 5,00.

Unelma-arvan tuotto säilyi muutaman viime 
vuoden tasolla. Kasvun näkökulmasta tun-
nistimme uusien omistajuusjärjestelyiden 
tarpeen, joita valmistelimme aktiivisesti 
koko vuoden. Kansainvälisten kumppanuuk-
sien aktivoituminen Suomessa oli kohtuulli-
sella tasolla olympialaisten aikaan, ja tuotto 
oli odotetulla tasolla. 

Uutta liiketoimintaa synnytimme lansee-
raamalla kaksi Poliisihallituksen rahanke-
räysluvalla toimivaa lahjoitustuotetta. Tou-
kokuussa lanseerasimme Lasten Liikkeen 
lahjoitusmahdollisuuden ja joulukuussa 
Suomen Urheiluakatemioiden yläkouluikäis-
ten nuorten koulun ja urheilun yhdistämistä 
tukevan Nuorelle Siivet -kampanjan. Vuonna 
2018 pilottikeräysten tuotto oli 90 000 euroa.
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9. Hyvä hallinto
Talous- ja 
tietohallinto ja HR
Tavoitteet 2018

• Suomen Olympiakomitea on sitoutunut  
 hyvään hallintoon noudattamalla  
 vastuullisuuskompassin periaatteita

• Taloushallinto tarjoaa reaaliaikaista ja  
 oikeaa taloustietoa ja antaa luotettavaa  
 ennustetta talouden kehityksestä

• Tietohallintoa tuotetaan kustannus- 
 tehokkaasti huomioiden digitalisoituva ja  
 nopeasti muuttuva toimintaympäristö

• Olympiakomitean työyhteisössä toteutuu  
 innostava ja erinomaisiin tuloksiin auttava  
 ihmisten johtaminen, osaavat ja yhdessä uut- 
 ta oppivat työntekijät, hyvinvoiva työyhteisö  
 ja työntekijät sekä sujuva ja joustava arki

Keskeiset tulokset 2018

• Otimme Yhteinen tapa toimia -käsikirjan  
 käyttöön

• Perustimme Olympiarahaston, ja Suomen  
 Olympiakomitean tukisäätiöllä oli ensim- 
 mäinen toimintavuosi 

• Olympiakomitean tietosuojatilinpäätös  
 valmistui 

Taloushallinto sujui mallikkaasti päivittäisen 
kirjanpidon, tilinpäätöksen laadinnan ja 
sujuvan budjettiprosessin myötä. Olympia-
komitean taloushallinto hoiti myös Suomen 
Olympiakomitean Markkinointi Oy:n, Suomen 
Olympiakomitean tukisäätiön ja Paralympia-
komitean kirjanpidot tilinpäätöksineen. 

Marraskuussa saimme Helsingin hallinto- 
oikeudelta päätöksen koskien opetus- ja 
kulttuuriministeriön takaisinperintä-
päätöstä Olympiakomitean vuoden 2014 
valtionavustuksista. Päätös oli pääosin 
kielteinen, ja teimme päätöksestä edelleen 
valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Valoa koskevan takaisinperintäpäätöksen 
valitus on edelleen käsiteltävänä Helsingin 
hallinto-oikeudessa. 

Vuosi 2018 oli Olympiakomitean tukisäätiön 
ensimmäinen toimintavuosi. Säätiö perusti 
joulukuussa Olympiarahaston, jonka tarkoi-
tuksena on taloudellisesti tukea huippu-urhei-
lun hyväksi tapahtuvaa toimintaa maassam-
me. Rahaston peruspääoman muodostavat 
yksityiset lahjoitukset ja Suomen valtion 
lahjoittamat varat vastaavalla summalla. 
Valtion lahjoittamien varojen suuruus on 
enintään yksityisten lahjoitusten suuruinen, ja 
valtio lahjoittaa varoja rahastoon sen jälkeen, 
kun sen lahjoitusta vastaavan suuruinen 
yksityinen lahjoitus on toteutunut.

Helmikuussa Patentti- ja rekisterihallitus 
hyväksyi Nuori Suomi palvelut Oy:n sulau-
tumisen Suomen Kunto ja Virkistys Oy:öön. 
Samalla nimi muutettiin Suomen Olym-
piakomitean Markkinointi Oy:ksi, josta tuli 
Suomen Olympiakomitea ry:n ainut tytäryh-
tiö. Näin saimme järjestöfuusioiden kautta 
tulleiden osakeyhtiöiden fuusioprosessit 
päätökseen.

Olympiakomitean tietotilinpäätös tehtiin 
30.4.2018. Koulutimme myös Olympiakomi-
tean omia työntekijöitä tietosuoja-asioissa. 
Tietosuojan lisäksi toteutimme hyvää hal-
lintoa vastuullisuuskompassin mukaisesti 
ja täsmensimme sen taloutta ja hankintoja 
koskevia osia.  

HR oli alkuvuoden edistämässä tarkoituk-
senmukaisia tekemisen tapoja, työhyvinvoin-
tia ja toimivien käytänteiden rakentamista 
uudessa toimitilassa. Toukokuussa teimme 
työpaikkaselvityksen Sporttitalon yhteiseen 
työsuojeluun kuuluvien ja Terveystalon asi-
akkaina olevien liittojen (29 kpl) osalta sekä 
syksyllä Parempi Työyhteisö -kyselyn tulos-
ten purkukeskusteluineen kaikille halukkaille 
Sporttitalon liitoille (42 kpl).   

Keväällä rekrytoimme Huippu-urheiluyksi-
kön johtaja- ja lajiryhmävastaavien tehtä-
vistä vastaavat seitsemän ihmistä. Lisäksi 
vuoden aikana teimme yksitoista avointa 
hakua erilaisiin tehtäviin.    
 
Olympiakomitean Yhteinen tapa toimia 
-käsikirjaan kokosimme työtämme ohjaavan 
tiedon ja raamitukset. Julkistimme käsikirjan 
henkilöstölle kesäkuussa ja päivitämme sitä 
tarpeen mukaan. Käsikirjan tavoitteena on 
auttaa olympiakomitealaisia entistä laaduk-
kaampaan ja tehokkaampaan tekemiseen.  
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Organisaatiomme
1.10.2018

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä:
Toimitusjohtaja
Johtaja, huippu-urheilu
Johtaja, lisää liikettä
Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet
Johtaja, hallinto ja jäsenpalvelut
Kaupallinen johtaja
Varajohtaja, huippu-urheilu

Jäsenpalvelut

Lisää liikettä -yksikkö

Seuratoiminta

Liikunnallisen elämäntavan edistäminen 

Huippu-urheiluyksikkö

Urheiluakatemiaohjelma

Huippuvaiheen ohjelma

Kisat
Varainhankinta

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet
Viestintä  |  Yhteiskuntasuhteet  | Vastuullisuus  |  Yhteisöllisyys ja tapahtumat  |  Kansainväliset asiat ja Sport Finland

Talous- ja tietohallinto sekä HR

Osaamisohjelma

HALLITUS
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Kulut 2018 (11,07 M€)Tuotot 2018 (11,45M€)

VALTIONAPU

7,78
HUIPPU-URHEILU

2,01

KISAT

2,24

OMA VARAINHANKINTA

3,67

Omavarainhankinta 

32%

Valtionapu 

68 %

JÄSENPALVELUT

0,88

LISÄÄ LIIKETTÄ

2,50

VIESTINTÄ,  

YHTEISKUNTASUHTEET, 

HALLINTO,  

TAPAHTUMAT JA  

KANSAINVÄLISYYS

3,44
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10. Osaamisen kehittäminen
Tavoitteet 2018

• Rakennamme Olympiakomitealle  
 uuden osaamisohjelman

• Osaamisohjelman yhteisten tavoitteiden  
 ja toimintatapojen muodostaminen ja  
 osaamisohjelman organisoituminen

• Olympiakomitean osaamisohjelman roolin  
 määrittely osaamisen eri osa-alueilla  
 suhteessa lajeihin ja osaamisen kehittä- 
 misen verkostoon

• Olympia-aatteen yhdistäminen eri   
 osa-alueiden toimintaan

• Excellence in Finland: tieteen, taiteen ja  
 urheilun huippuosaamisen jakaminen 

• Valmennusosaamisen vahvistaminen  
 urheilijan polun eri vaiheissa

Keskeiset tulokset 2018

• Rakensimme Olympiakomitean uuden  
 osaamisohjelman, jonka osa-alueiksi  
 tulivat huippu-urheilu, seuratoiminta sekä  
 henkilöstön kehittäminen. Loppuvuodesta  
 osaamisohjelmaan nivoutui lisäksi eri  
 johtamiskoulutuksista koostuva johtami- 
 sen osaamisohjelma.

• Olympia-akatemiasta tuli toimintavuoden  
 aikana osa Olympiakomitean operatiivista  
 toimintaa

• Valmennusosaamisen kehittämis- 
 verkoston toiminta oli aktiivista

Huippu-urheilun 
osaamisohjelma
Huippu-urheilun osaamisohjelman konk-
reettinen rakentaminen käynnistyy vuoden 
2019 alussa yhteistyössä KIHUn ja sen 
uuden johtajan kanssa. Valmentajaohjelmaa 
suunnittelimme vuoden 2018 aikana ja 
käynnistimme osan uusista toimintatavoista 
(Nordic Coaches Network, Olympiavalmen-
tajaseminaarin suunnittelu vuodelle 2019).

Valmennusosaamisen verkoston toiminta oli 
aktiivista, ja osallistujat kokivat yhteisten 
työpajojen tukevan omaa työtään. Valmen-
tajakoulutuksia kehitetään työelämäläh-
töisiksi, toiminnallisiksi ja vaikuttaviksi ja 
arkioppimista tehostetaan. Lajien yhteistä 
kouluttajakoulutusta kehitimme ja pilotoim-
me Suomen urheiluopiston kanssa. Yhteisiä, 
kaikille avoimia koulutuksia järjestettiin 
kuusi, ja lisäksi suurimmat lajiliitot järjesti-
vät omia koulutuskokonaisuuksiaan. 

Valmentajien arvostustyötä teimme yhdessä 
Suomen valmentajien ja Suomen ammatti-
valmentajien kanssa. Valmentajien kunnia-
galleria ja valmentajalla on väliä -kampanja 
ovat näkyvimpiä arvostustyön välineitä. Val-
mentajapaneelikyselyn toteutimme Kilpa- ja 
huippu-urheilun tutkimuskeskuksen kanssa.

Excellence in Finland Suomi 100 -hankkeen 
muodostama verkosto kokoontui vuoden 
aikana neljä kertaa. Sitra järjesti 7.5.2018 
Excellence Kiihdyttämön Elinikäisen 
oppimisen teemalla. Verkoston toimijat 
työstivät Sitran kanssa haasteita ja ratkai-
suja elinikäiseen oppimiseen tieteen, taiteen 
ja urheilun keinoin ja toimijoiden välisellä 
yhteistyöllä. Osana verkoston toimintaa 
julkaistiin lisäksi kahdeksan tieteen, taiteen 
ja urheilun toimijan haastattelua. Verkoston 
kehittämiseen haettiin ESR-rahoitusta, 
mutta sitä ei saatu, ja verkoston toiminta 
siirtyi sen myötä suvantovaiheeseen.

Seuratoiminnan osaamisohjelma  
käynnistyy 2019.

Henkilöstön 
osaamisohjelma
Henkilöstön osaamisohjelma käynnistettiin 
syksyllä johtoryhmässä. Henkilöstön osaa-
misen kehittämisen painopisteeksi vuodelle 
2019 valitsimme fyysisen ja emotionaalisen 
turvallisuuden sekä yhteenkuuluvuuden 
parantamisen. Konkreettisia toimenpiteitä 
vuodelle 2019 ovat digitaalisen osaamisen, 
vuorovaikutustaitojen sekä johtamisen kehit-
täminen. Lisäksi päätimme työryhmästä, joka 
tekee jatkosuunnitelman henkilöstön osaami-
sen kehittämisestä kevään 2019 aikana.  

Johtamisen  
osaamisohjelma
Urheilujohtamisen erikoisammatti- 
tutkinto Urheiluakatemioiden johtajille
Johtamisen erikoisammattitutkinto järjes-
tettiin yhteistyössä Kuortaneen, Varalan 
ja Suomen urheiluopistojen sekä Pääkau-
punkiseudun urheiluakatemian kanssa 
keväästä 2017 joulukuuhun 2018. Koulutuksen 
järjestäjänä toimi Kuortaneen urheiluopisto ja 
sisältövastaavana Urheiluakatemiaohjelma. 
Koulutuksen tavoitteena oli oman johtamis-
osaamisen kehittyminen, oman toimintaym-
päristön kehittäminen ja valtakunnallisen 
urheiluakatemia-valmennuskeskusverkoston 
kehittäminen.  
 
Koulutukseen osallistui 14 henkilöä urhei-
luakatemia-valmennuskeskusverkostosta.  
Koulutus koostui yhdeksästä lähijaksosta ja 
tutkinnon perusteiden mukaisesti osaamisen 
osoittamisesta tutkintovaatimusten mukaan. 
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Osallistujat kehittivät yhdessä Urheiluaka-
temiaohjelman kanssa valtakunnallista toi-
mintaympäristöverkostoa ja saivat työkaluja 
oman osaamisensa vahvistamiseen ja arjen 
johtamistilanteiden hallintaan. Koulutuspro-
sessin kautta verkosto tiivistyi, ymmärrys 
kokonaisuudesta kasvoi ja lisäksi yhdessä 
tekeminen ja osaamisen jakaminen lisääntyi-
vät koulutusohjelman ohessa arkityössä.

NILE – Nordic International  
Leadership Education
Vuonna 2018 päättyi menestyksekkäästi 
pohjoismainen urheilujohtamisen koulutus, 
jossa Suomi oli mukana kolmatta kertaa 
Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Hollannin kans-
sa. Suomesta mukana oli viisi vahvaa tule-
vaisuuden vaikuttajaa ja heitä mentoroivat 
kokeneet urheilujohtajat. Koulutus koostui 
viidestä seminaarista, jotka järjestettiin 
Suomen kansallisen valintaseminaarin 
lisäksi Norjassa, Tanskassa, Sveitsissä ja 
Hollannissa.  

Koulutus kehitti jokaisen osallistujan joh-
tajataitoja ja loi henkilökohtaisen urasuun-
nitelman liikunnan ja urheilun kansainväli-
sille kentille. Osallistujat rakensivat uusia 
verkostoja ja kontakteja kansainvälisesti, 
Pohjoismaissa ja tulivat osaksi suomalaista 
urheiluvaikuttajien verkostoa. Pohjoismai-
set urheilujohtajat päättivät syksyn Fel-
les-kokouksessa jatkaa koulutuskonseptia 
vuonna 2019.  

Johtaa kuin nainen -koulutus, itsearviointi lokakuu 2018
Millainen urheilujohtaja haluaisit tulevaisuudessa eniten olla?

VAKUUTTAVA JA VAIKUTTAVA

40%KÄYTÄNNÖLLINEN  

JA AIKAANSAAVA

30%

PIDETTY JA  

HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ

10%

PITKÄJÄNTEINEN JA  

SUUNNITELMALLINEN

20%

Johtaa kuin nainen -koulutusohjelma
Urheilujohtamisen koulutus- ja mentoroin-
tiohjelman pilottihanke Johtaa kuin nainen 
päättyi lokakuussa 2018. Hankkeen tavoit-
teena oli lisätä johtamisosaamista liikun-
nassa ja urheilussa ja kannustaa lisää naisia 
hakeutumaan päätöksentekopaikkoihin. 
Hanketta rahoittivat Kansainvälisen olym-
piakomitean Solidarity-ohjelma ja opetus- ja 
kulttuuriministeriö.  

Koulutukseen osallistui 20 luottamusjoh-
tajaa eri puolilta Suomea. Koulutus koostui 
viidestä lähijaksosta, osittain ohjatusta 
mentoroinnista, kehittymissuunnitelman 

New Leaders -koulutusohjelma
Eurooppalaisen urheilujohtamisen New 
Leaders -koulutusohjelman idea sai alkunsa 
kansainvälisen tasa-arvovaikuttajan Birgitta 
Kervisen vuonna 2017 saamasta Kansain-
välisen olympiakomitean Women and Sport 
World Trophy -palkinnosta. Ohjelman kulma-
kivenä on muutosjohtaminen, jossa tasa-ar-
vo, hyvä hallinto ja vastuullisuus korostuvat. 
Koulutus jalkauttaa KOK:n keväällä 2018 
julkaisemat urheiluliikkeen tasa-arvosuosi-
tukset käytäntöön.

Koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa 
eettistä urheilujohtamista, lisätä naisten 
määrää urheilun päätöksentekopaikoilla 
sekä luoda uusi kansainvälisen urheilujohta-
miskoulutuksen konsepti.

rakentamisesta ja välitehtävistä. Kou-
luttajina toimivat urheilujohtamisen ja 
johtamisosaamisen asiantuntijat. Osallis-
tujat saivat työkaluja oman osaamisensa 
vahvistamiseen ja arjen johtamistilanteiden 
hallintaan. Osallistujat kasvattivat verkos-
toaan liikunnan ja urheilun parissa toistensa, 
mentoreiden ja annettujen tehtävien avulla. 
Mentoreina toimivat kokeneet johtajat sekä 
urheilun parista että ulkopuolelta. 

Kehitämme pilotoitua koulutuskonseptia 
edelleen jatkorahoituksen avulla vuosina 
2019-2021. 
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Olympiakasvatus
Olympia-akatemiasta tuli toimintavuoden 
aikana osa Olympiakomitean operatiivista 
toimintaa. Tavoitteena oli integroida Olym-
pialiikkeen arvot osaksi liikkeen lisäämistä ja 
menestyvää huippu-urheilua sekä viestintää 
ja vastuullisuustyötä. Pääpaino oli uuden 
toimintatavan oppimisessa ja olympismin 
arvojen näkyväksi tekemisessä.

Olympiakasvatusverkostossa toteutimme 
koulukampanjan ”Pujotellen PyeongChan-
giin”. Lisäksi olimme Olympiakasvatuksen 
teemoilla mukana GO EXPO -messuilla.

Olympiakasvatuksen rakenne

Suuri yleisö

Olympic Festival

Olympiakomitea

Olympiakasvatus-
verkosto
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Olympic Solidarity 
-rahoituksen 
hyödyntäminen
Olympic Solidarity on Kansainvälisen olym-
piakomitean tukijärjestelmä. Tavoitteena 
on antaa rahallista tukea kansallisille olym-
piakomiteoille erilaisten ohjelmien kautta, 
joissa painotetaan muun muassa urheili-
joiden kehitystä ja osallistumista kisoihin, 
koulutetaan valmentajia, tuomareita tai 
olympiakomiteoiden henkilökuntaa sekä 
levitetään olympia-aatetta ja arvoja. Lisäksi 
urheilijoiden osallistumiset olympiakisoihin 
katetaan Solidarity-avustusten kautta. 
Kaikki kansalliset olympiakomiteat voivat 
hakea Solidarity-avustuksia. 

Vuonna 2018 saimme Olympic Solidarity 
-avustuksia seuraaviin kohteisiin:

• Urheilijoiden osallistuminen  
 PyeongChangin talviolympialaisiin

• Pohjoismainen urheilujohtamisen koulutus- 
 ohjelma (Nordic International Leadership  
 Education, NILE)

• Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)

• Johtaa kuin nainen -pilottihanke

World Programmes

FORUMS &  
SPECIAL PROJECTS
• Forums & Workshops

• Special Projects

NOC MANAGEMENT & 
KNOWLEDGE SHARING

• NOC Administration  
Development

• National Courses for Sport 
Administrators

• International Executive 
Courses in Sport Management

• NOC Solidarity Exchanges

COACHING
• Technical Courses  

for Coaches

• Olympic Scholarships  
for Coaches

• Develoment of National 
Sports System

ATHLETES
• Olympic Scholarships for 

Athletes – Pyeongchang 2018 
& Tokyo 2020

• Team Support Grants

• Continental Athlete  
Support Grant

• Youth Olympic Games - 
 Athlete preparation

• Athlete Career Transition

• Refugee Athlete Support

PROMOTION OF THE 
OLYMPIC VALUES

• Sports Medicine and  
Protection of Clean Athletes

• Sustainability in Sport

• Gender Equality & Diversity

• Sport for Social  
Development

• Olympic Education,  
Culture and Legacy

• Vuosittainen apuraha taloushallinnon  
 järjestelmiin

• Lisäksi KOK rahoitti Solidarityn kautta  
 Olympiakomitean työntekijöiden osallis- 
 tumisen muun muassa Olympism in Action  
 Forumiin Buenos Airesissa, EOC:n ja  
 ANOC:in vuosikokouksiin, EOC:n seminaa- 
 reihin sekä KOK:n Marketing Seminariin 
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11. Liitteet
11.1 
Olympiakomitean 
jäsenistö ja hallinto

Hallitus

Timo Ritakallio (puheenjohtaja), Susanna 
Rahkamo (varapuheenjohtaja), Jukka Rauha-
la (varapuheenjohtaja), Sari Essayah (KOK:n 
jäsen), Olli-Pekka Karjalainen, Eki Karlsson, 
Lasse Mikkelsson, Sari Multala, Matti Nur-
minen, Arja Sääkslahti, Anne Vierelä ja Antti 
Zitting sekä 19.6.2018 hallituksen jäseneksi 
vahvistettu Emma Terho (KOK:n jäsen). Vara-
jäsenet Juhani Pakari ja Anne Taulu. 

Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana  
10 kertaa.

Hallituksen alaiset ohjausryhmät

TALOUSRYHMÄ: 
Jukka Rauhala (puheenjohtaja), Sari Es-
sayah, Arto Kuusisto, Sari Multala, Matti 
Nurminen, Mikko Salonen, Samuli Vasala ja 
Antti Zitting. 

LISÄÄ LIIKETTÄ -OHJAUSRYHMÄ: 
Arja Sääkslahti (puheenjohtaja), Anne Taulu, 
Eki Karlsson, Pekka Nikulainen

HUIPPU-URHEILUN OHJAUSRYHMÄ: 
Olli-Pekka Karjalainen (puheenjohtaja), Sari 
Multala, Sari Essayah (06/2018 asti), Lasse 
Mikkelsson, Mika Kojonkoski/Mika Lehtimä-
ki, Leena Paavolainen, Simo Tarvonen/Antti 
Paananen, Pia Nybäck (Paralympiakomitea)

OLOSUHDETYÖN OHJAUSRYHMÄ: 
Anne Vierelä (puheenjohtaja), Antti Zitting, 
Karoliina Ketola, Simo Tarvonen (6/2018 
asti), Antti Paananen (6/2018 alkaen), Jukka 
Karvinen

KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN 
 OHJAUSRYHMÄ: 
Susanna Rahkamo (puheenjohtaja), Sari 
Essayah, Emma Terho, Roger Talermo, Mikko 
Salonen, Nelli Kuokka, Niina Toroi

Kunniapuheenjohtajat
Tapani Ilkka, Roger Talermo ja Jukka Uunila
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Varsinaiset jäsenet (87)

AKK-Motorsport ry Suomen Frisbeegolfliitto ry Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry Suomen Sotilasurheiluliitto ry

Finlands Svenska Idrott rf Suomen Golfliitto ry Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry Suomen Squashliitto ry

Liikkukaa - Sports for all ry Suomen Hiihtoliitto ry Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry Suomen Sulkapalloliitto ry

Opiskelijoiden liikuntaliitto ry Suomen Hockeyliitto ry Suomen Moottoriliitto ry Suomen Suunnistusliitto ry

Reserviläisurheiluliitto ry Suomen Ilmailuliitto ry Suomen Muaythai-liitto ry Suomen Taekwondoliitto ry

Soveltava Liikunta SoveLi ry Suomen ITF Taekwon-Do ry
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten  
Yhdistysten Urheiluliitto ry

Suomen Taitoluisteluliitto ry

Sukeltajaliitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Nyrkkeilyliitto ry Suomen Tanssiurheiluliitto ry

Suomen Agilityliitto ry Suomen Judoliitto ry Suomen Painiliitto ry Suomen Tennisliitto ry

Suomen Aikidoliitto ry Suomen Jääkiekkoliitto ry Suomen Painonnostoliitto SPNL ry Suomen Tikkaurheiluliitto STURL ry

Suomen Aikuisurheiluliitto ry Suomen Jääpalloliitto ry Suomen Palloliitto ry Suomen Triathlonliitto ry

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry Suomen Karateliitto ry Suomen Parkour ry Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry

Suomen Ampumahiihtoliitto ry Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry Suomen Pesäpalloliitto ry Suomen Uimaliitto ry

Suomen Ampumaurheiluliitto ry Suomen Keilailuliitto ry Suomen Petanque-Liitto SP-L ry Suomen Urheiluliitto ry

Suomen Baseball- ja Softball-liitto ry Suomen Kiipeilyliitto ry Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry Suomen Valjakkourheilijoiden liitto ry

Suomen Biljardiliitto ry Suomen Koripalloliitto ry Suomen Purjehdus ja Veneily ry Suomen Valmentajat ry

Suomen brasilialaisen jujutsun liitto ry Suomen Krikettiliitto ry Suomen Pyöräily ry Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry

Suomen Bridgeliitto ry Suomen Kyykkäliitto ry Suomen Pöytätennisliitto ry Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Käsipalloliitto ry Suomen Ratsastajainliitto ry Suomen Vapaaotteluliitto ry

Suomen Curlingliitto ry Suomen Lentopalloliitto ry Suomen Rugbyliitto ry Suomen Vesihiihtourheilu ry

Suomen Dartsliitto ry Suomen Liitokiekkoliitto ry Suomen Rullalautaliitto ry Suomen Voimanostoliitto ry

Suomen Fitnessurheilu ry Suomen Luisteluliitto ry Suomen Salibandyliitto ry Suomen Voimisteluliitto ry

Suomen Lumilautaliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Suomen Wushu-liitto ry

Jäsenet
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Kumppanuusjäsenet (25)

ITF Taekwon-Do liitto ry Suomen Leuanveto ry

Kansainvälinen Voimalajiliitto ry Suomen Moottorikelkkailijat Yhdistys ry  

KMG Finland ry Suomen Padelliitto ry

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry Suomen Paintball-liitto ry

Master’s Tkd ry Suomen Perinneurheiluliitto ry

Medieval Combat Sport Finland ry Suomen Racketlonliitto ry

Rogaining Finland ry Suomen Ratagolfliitto ry

Scandinavian Defendo Finland ry Suomen Samboliitto ry

Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry Suomen Savate ry

Suomen Jääkiekkoilijat ry UniSport 

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Urheiluopistojen Yhdistys ry

Suomen Krav Maga Liitto ry

Suomen Kädenvääntöliitto ry

Suomen Lacrosse Liitto ry

Henkilöjäsenet (4)
Sari Essayah, KOK jäsen
Antti Kempas, urheilijoiden edustaja
Mikko Ronkainen, urheilijoiden edustaja
Emma Terho, KOK:n urheilijavaliokunnan jäsen
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Henkilöstö

Nimike Sukunimi Lisätietoja

Asiantuntija Alaja Eija

Järjestöpäällikkö Anttila Rainer

Tietojärjestelmäassistentti Aro Sari

Projektipäällikkö Brüll Peter

Erityisasiantuntija Heikkinen Petri

Asiantuntija Heiskamo Jussi 10.12.2018 alkaen

Asiakkuuspäällikkö Hiilamo-Kangaslahti Hanna

Johdon assistentti Himberg Satu

Assistentti Hyvönen Sointu

Asiantuntija Hämäläinen Kirsi

Assistentti Hänninen Riikka 22.1.2018 alkaen

Vastaava tuottaja Iiskola-Kesonen Hanna 21.10.2018 saakka

Asiantuntija Iivanainen Tatu 1.10.-31.12.2018

Vastaava tuottaja Iso-Ahola Anna 31.12.2018 saakka 

Harjoittelija Jokinen Hanna-Maria 10.9.-9.12.2018

Tietojärjestelmäassistentti Jäntti Leila

Koordinaattori Kaipainen Kirsi 8.1.-31.12.2018, 70 % työaika

Erityisasiantuntija Karvinen Jukka

Asiantuntija Kauravaara Kati 30.4.2018 saakka, 50 % työaika

Talouspäällikkö Kekäle Päivi

Erityisasiantuntija Ketola Karoliina

Harjoittelija Kinnunen Julia 3.4.-29.6.2018

Asiantuntija Kirjavainen Anna

Harjoittelija Kohonen Tino 8.1.-7.4.2018

Lajiryhmävastaava Kojonkoski Mika
johtaja 30.6.2018 saakka, 
lajiryhmävastaava 1.7.-31.10., 
22 % työaika

Nimike Sukunimi Lisätietoja

Johtaja, viestintä ja  
yhteiskuntasuhteet 

Kuokka Nelli

Projektipäällikkö Kuosmanen Sari
60 % työaika, 20 % työaika 
1.12.2018 alkaen

Johtaja,  
hallinto ja jäsenpalvelut

Kuusisto Arto

Lajiryhmävastaava Kärkkäinen Olli-Pekka

Asiantuntija Lahti Riikka 

Vastuullisuus- ja  
yhteisömanageri

Laine Elina

Koordinaattori Laine Hanna 30.6.2018 saakka, 50 % työaika

Johtaja,  
Huippu-urheiluyksikkö

Lehtimäki Mika
lajiryhmävastaava  
30.6.2018 saakka

Psyykkinen valmentaja Lehtoviita Terhi 60 % työaika 

Asiantuntija Leskinen Janne 12.3.2018 alkaen, 80 % työaika

Erityisasiantuntija Livson Matleena

Asiantuntija Lohisalo Mari 5.3.2018 alkaen

Koordinaattori Mansikka Maarit

Asiantuntija Mälkki-Karttunen Kati
100 % työaika, 20 % työaika 1.11. 
alkaen, 30.11. 2018 saakka

Erityisasiantuntija Nalbantoglu Ilmari
60 % työaika,  
1.5. alkaen 90 % työaika, 
1.10.2018 alkaen 100 % työaika 

Koordinaattori Naskali Tea 31.12.2018 saakka

Johtaja,  
Lisää liikettä -yksikkö

Nikulainen Pekka 

Viestintäpäällikkö Noronen Mika

Asiantuntija Nykänen Ulla 

Harjoittelija Ostrovskij Sanna 17.9.2018 alkaen

Johtaja,  
urheiluakatemiaohjelma 

Paananen Antti
valmennuspäällikkö 30.6. saak-
ka, 1.7.2018 alkaen johtaja 

Viestintäpäällikkö Paataja Tuula 

Työsuhteessa olleet pää- ja osa-aikaiset

50   



Nimike Sukunimi Lisätietoja

Johtaja, urheiluakatemiaoh-
jelma 

Tarvonen Simo 30.6.2018 saakka, 50 % työaika 

Asiantuntija Tast Laura

Asiantuntija Tirri Jukka 

Erityisasiantuntija Toroi Niina 

Harjoittelija Tuononen Aleksi 29.10.-31.12.2018

Koordinaattori Töllikkö Roope 8.1.-31.8.

Asiantuntija Ulvinen Maria

Henkilöstöpäällikkö Valjakka Riikka 

Koordinaattori Voutilainen Suvi

Lajiryhmävastaava Yli-Jaskari Kimmo 

Asiantuntija Ålgars Satu 31.10.2018 saakka 

Nimike Sukunimi Lisätietoja

Varajohtaja, päällikkö  
Huippu-urheiluyksikkö

Paavolainen Leena
johtaja, kisatiimi 30.3. saakka, 
1.7.2018 alkaen päällikkö, 
varajohtaja  

Controller Pajukoski Perttu

Asiantuntija Palomäki Ilkka 
40 % työaika 31.5. saakka,  
100 % työaika 1.6.2018 alkaen

Asiantuntija Parikka Jarno 1.8.2018 alkaen

Harjoittelija Partanen Aku 14.4.2018 saakka

Viestinnän koordinaattori Parviainen Hanna opintovapaalla 

Asiantuntija Pekonen Pia 

Projektipäällikkö Pousar Rene 16.2.2018 saakka 

Tapahtumapäällikkö Puistonen Essi 5.8.2018 saakka

Asiantuntija Rantalankila Nina 9.4.-10.5.2018

Harjoittelija Repo Katja 2.5.-30.9.2018

Projektipäällikkö Riutta Carita äitiysvapaalla 11.7.2018 alkaen

Urheilupsykologi Ronkainen Hannaleena

Assistentti Rummukainen Liina-Maija 2.1.-28.2.2018

Assistentti Ruusinen Miia

Projektipäällikkö Saapunki Juha digipäällikkö 1.11.2018 alkaen

Toimitusjohtaja Salonen Mikko 

Lajiryhmävastaava Sarkkinen Pasi

Koordinaattori Sirén Jenni 22.10.2018 alkaen

Liikunta-aktivaattori Suominen Saija 31.1.2018 saakka

Lajiryhmävastaava Tammivaara Ari 1.1.-18.4.2018

Lajiryhmävastaava Tanskanen Jani 1.8.2018 alkaen

Projektipäällikkö Tarhala Marianna
13.8. alkaen, äitiysvapaalla 
30.10.2018 alkaen

Nimike Sukunimi

Liiketoimintajohtaja Anu Helin

Yhteyspäällikkö Päivi Häikiö

Harjoittelija Lauri Ijäs

Liiketoimintapäällikkö Ville Köngäs

Liiketoimintajohtaja Mikko Selin

Toimitusjohtaja, Olympiakomitean kaupallinen johtaja Samuli Vasala

Tytäryhtiö Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n  
Olympiakomitean varainhankinnan henkilöstö
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11.2 Olympiakomitean asiantuntijaryhmät

Urheilun oikeusturvalautakunta
Timo J Ojala (pj), Jarmo Hirvonen (varapj), Pia Ek (varapj), Antti Aine, Heikki Halila, Tom Hedkrok, 
Elias Kajander, Mikko Kohtala, Johanna Lahti, Pekka Lindroos, Tuomas Ojanen, Mika Palmgren, Timo 
Pennanen, Tapio Rantala, Hannu Rautiainen, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä, Thomas Stenius, 
Kimmo Suominen, Pekka Timonen, Jukka Virtanen, Mika Väyrynen, Samuli Sillanpää (sihteeri), Ilkka 
Lahtinen (sihteeri)

Kansallinen suurtapahtumastrategia -ohjausryhmä
Tiina Kivisaari (opetus- ja kulttuuriministeriö) (pj), Hannu Tolonen (opetus- ja kulttuuriministeriö), Liisa 
Lundelin-Nuortio (työ- ja elinkeinoministeriö), Sampsa Nissinen (työ- ja elinkeinoministeriö), Sanna 
Kyyrä (työ- ja elinkeinoministeriö), Mikko Salonen (Suomen Olympiakomitea), Janne Leskinen (Suo-
men Olympiakomitea) (siht.), Mervi Toivonen (Visit Finland), Tarja Loikkanen; varalla Saila Machere 
(Helsingin kaupunki), Raija Forsman (Lahden kaupunki), Perttu Pesä (Tampereen kaupunki)

Olympiaselvitys-ohjausryhmä
Mikko Salonen (Suomen Olympiakomitea) (pj), Janne Leskinen (Suomen Olympiakomitea),  
Sinuhe Wallinheimo (Valtion liikuntaneuvosto), Tero Kuorikoski (Suomen Paralympiakomitea) 
Asiantuntijat: Petteri Huurre (Helsingin kaupunki), Hannu Tolonen (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Urheilijavaliokunta
Mika Poutala (pj), Mikko Ronkainen (varapj)
KOK:n urheilijakomission jäsen: Emma Terho
Kesälajien edustajat: Jarkko Ala-Huikku, Antti Kempas, Anu Nieminen, Tapio Nirkko, 
Hanna-Maria Seppälä
Talvilajien edustajat: Ilkka Herola, Tanja Poutiainen-Rinne, Saija Tarkki
Ei-olympialajien edustaja: Minna Kauppi 
Palloilujoukkuelajien edustaja: Panu Autio
Paralympiaurheilun edustaja: Toni Piispanen 
Sihteeri: Miia Ruusinen 

Suomen Olympiavoittajat ry:n hallitus
Pertti Ukkola (pj), Sami Jauhojärvi, Veikko Kankkonen, Marja-Liisa Kirvesniemi,  
Juha Mieto, Tomi Poikolainen, Marjut Rolig

Pro Olympia -yhdistyksen hallitus
Ingmar Björkman, kunniapuheenjohtaja
Matti Hintikka, puheenjohtaja
Kai Gardberg
Risto Järmälä
Reijo Kiljunen
Pekka Sohlberg
Raoul Åkerblom

Johtaa kuin nainen -hankkeen ohjausryhmä
Tiina Kivisaari (opetus- ja kulttuuriministeriö) (pj), Kalervo Kummola (Kansainvälinen Jääkiekkoliitto), 
Eki Karlsson (Suomen Latu), Ulla-Maija Paavilainen (LiikunNaiset-verkosto), Laura Raitio (Suomen 
Taitoluisteluliitto), Tero Kuorikoski (Suomen Paralympiakomitea), Ilmari Nalbantoglu (Suomen Olym-
piakomitea) 
Asiantuntijat: Nelli Kuokka (Olympiakomitea), Päivi Aalto-Nevalainen (opetus- ja kulttuuriministeriö)
Satu Heikkinen (opetus- ja kulttuuriministeriö)
Sari Kuosmanen (Olympiakomitea) (siht.)

New Leaders -koulutusohjelman ohjausryhmä
Birgitta Kervinen (pj), Panu Autio,  Heidi Puolitaival, Nazima Rasmyar, Roger Talermo,
Niina Toroi (Suomen Olympiakomitea), Jenni Sirén (Suomen Olympiakomitea)

Urheiluoppilaitosten ja urheiluakatemioiden seurantaryhmä
Olympiakomitea: Simo Tarvonen pj (31.7. saakka), 
 Antti Paananen siht. (31.7. saakka) pj (1.8. alkaen), Jarno Parikka siht. (1.8. alkaen)
Urheiluakatemiat: Hannele Hiilloskorpi, Juuso Toivola
Urheilulukiot: Vesa Vihervä, Tapio Laine, Tarja Luhtalampi
Ammatilliset oppilaitokset: Jarmo Paloniemi, Juha Hämäläinen (31.7. saakka),  
Pekka Merikanto (1.8. alkaen)
Yläkoulut: Tuomas Raja
Lajiliitot: Satu Niittynen, Roland Villför
Vammaisurheilu: Tuomas Törrönen
Urheilijavaliokunta: Panu Autio
Urheilukoulu: Marko Rajamäki (31.7. saakka), Mikko Mönkkönen (1.8. lähtien)
Opetusviranomaiset: Matti Pietilä (OPH), Kari Niemi-Nikkola (OKM)

Huippu-urheilun yhteiskunnallisen perustelun työnyrkki 20.12.2017–12.9.2018
Mikko Salonen, pj, Suomen Olympiakomitea
Mika Kojonkoski, Suomen Olympiakomitea (30.6.2018 asti)
Tapio Korjus, Valtion liikuntaneuvosto
Tero Kuorikoski, Suomen Paralympiakomitea
Mika Lehtimäki, Suomen Olympiakomitea (1.4.2018 alkaen)
Jari Lämsä, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
Reetta Meriläinen, Helsingin Sanomien päätoimittaja emerita
Kari Niemi-Nikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö (12.6.2018 asti)
Mika Pantzar, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja
Nelli Kuokka, siht., Suomen Olympiakomitea
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Ympäristövastuullisen urheiluseuran työkalupakki -hankkeen ohjausryhmä 1.2.2018-31.12.2018
Sari Laine, pj, Sitra
Lotta Toivonen, Sitra
Nani Pajunen, Sitra
Karoliina Ketola, Suomen Olympiakomitea 
Anna Iso-Ahola, Suomen Olympiakomitea 
Eija Alaja, Suomen Olympiakomitea 
Anna-Riikka Murtonen, Sputnik Snowboarding ry

Aikuisliikunnan asiantuntijatyön ohjausryhmä 1.1.-31.5.2018
Ulla Nykänen, pj, Suomen Olympiakomitea
Kati Kauravaara, sihteeri, Suomen Olympiakomitea
Sami Kokko, Jyväskylän Yliopisto
Matleena Livson, Suomen Olympiakomitea
Kaisu Mononen, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
Jyrki Saarela, Keski-Suomen Liikunta

Sporttitalon työsuojelutoimikunta 1.1.2018-31.12.2019
Työsuojelupäällikkö Riikka Valjakka, Olympiakomitea
Työsuojeluvaltuutettu Heli Halava, Sukeltajaliitto
1. varavaltuutettu Pirjo Puskala, Urheiluliitto
2. varavaltuutettu Tiiu Tuomi, Taekwondoliitto 
Jäsen Björn Almark, Finland Svenska Idrott
Jäsen Riikka Lahti, Olympiakomitea

Urheilutyönantajat ry:n hallitus 2019
Puheenjohtaja Mikko Salonen, Olympiakomitea 
Varapuheenjohtajaksi Päivi Ahlroos-Tanttu, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu 
Jäsen Sanna Heikkilä, Voimisteluliitto 
Jäsen Riikka Juntunen, Vammaisurheilu
Jäsen Christel Björkstrand, Finlands Svenska Idrott rf
Jäsen Heidi Holopainen, Palloliitto
Jäsen Jaakko Luumi, Jääkiekkoliitto
Esittelijä Riikka Valjakka, Olympiakomitea

11.3 Olympiakomitean verkostot

Liikkujan polku -verkoston koordinaatioryhmä ja teemaryhmät
Koko verkoston koordinaatioryhmä: Matleena Livson (OK), Pekka Nikulainen (OK), Kirsi Kaipainen (OK), 
Ulla Nykänen (OK), Katri Lilja (Suomen Suunnistusliitto), Tiia Eskelinen (Suomen Latu), Janne Haarala 
(Hengitysliitto), Jari Kanerva (LTS), Kati Kauravaara (Suomen Liikuntafysio, Fyteko oy), Satu Ålgars 
(OK), Kirre Palmi (HLU), Eki Karlsson (Suomen Latu), Kristiina Jakobsson (KLL) 

Teemaryhmät:
• Aikuisten lajiharrastaminen: Kuljettajat Ulla Nykänen ja Katri Lilja
• Perheliikunta: Kuljettajat Tiia Eskelinen ja Janne Haarala
• Tutkimustiedon soveltaminen: Kuljettajat Jari Kanerva ja Kati Kauravaara
• Työyhteisöt: Kuljettajat Satu Ålgars ja Kirre Palmi
• Vaikuttaminen: Kuljettajat Eki Karlsson ja Kristiina Jakobsson

Eri-ikäiset yhdessä liikkeellä -viestintäryhmä
Koordinaattori: Tuula Paataja (OK)
Jäsenet: Susanne Blomqvist (Suomen Latu), Anne Honkanen (Ikäinstituutti), Riitta-Ilona Hurmerinta 
(LTS Liikuntatieteellinen seura), Matleena Livson (OK)

Urheilun ympäristövastuuverkosto
Koordinaattorit: Karoliina Ketola (OK), Nani Pajunen (Sitra) 
Jäsenet: Jeannette Good (Palloliitto), Heli Halava (Sukeltajaliitto), Hanna Talvitie (Ratsastajainliitto), 
Marleena Valtasola (Hiihtoliitto), Jari Lehti (Ilmailuliitto), Markku Rantahalvari (OLL), Eevakaisa Niemi 
(Voimisteluliitto), Tuula Puputti (Jääkiekkoliitto), Päivi Harri (Lentopalloliitto), Veera Sääski (Koripal-
loliitto), Leena Kummu (Paralympiakomitea), Niklas Kaskeala (POW, Teemu Kalliojärvi (POW), Emma 
Hokkanen (PN Turku Oy), Miira Kuvaja (Baserri) Anniina Virta-Toikka, Ida Bolander, Kaisa Karjalainen 
ja Ville Heinilä (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus), Elina Levula (Suomen Luonnonsuojeluliitto), 
Jaana Helminen (Helsingin yliopisto), Nina Laakso (SUEK, Mikko Simula (Jyväskylän yliopisto), Maarit 
Virtanen (LAMK), Sari Jormanainen (Joensuun kaupunki), Satu Heikkinen (OKM), Ilkka Väänänen 
(Lahden Ahkera), Annastiina Lehtonen (Tampereen yliopiston opiskelija), Katja Repo, Heidi Tattinen, 
Elina Hasanen, Elsa Mantere, Seriina Posio (JYU opiskelijoita), Sari Laine (Sitra), Lotta Toivonen (Sitra), 
Anna Iso-Ahola (OK).

Kansainvälisyysverkosto
Koordinaattorit: Niina Toroi (OK), Kati Mälkki (OK), Ilmari Nalbantoglu (OK)
Verkosto on avoin kaikille urheilun parissa toimiville kansainvälisille vaikuttajille sekä tapahtumavastaaville.

Valmennusosaamisen verkosto
Koordinaattori: Kirsi Hämäläinen (OK)

Verkostoon kuuluvat eri organisaatioiden valmennusosaamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt: 
Lajiliitojen, Urheiluopistojen, Korkea-asteen oppilaitosten, Valmentajayhdistysten ja Liikunnan 
aluejärjestöjen.  Verkoston yhteisiä tapahtumia ovat kerran kuussa järjestettävät työpajat. Lisäksi 
verokostossa toimii pienryhmiä tarpeen mukaan.  Verkoston tarkoituksena on linjata suomalaista 
valmennusosaamisen kehittämistä, kehittää yhdessä ja jakaa osaamista.



11.4 Olympiakomitean järjestämät tapahtumat  

Päivämäärä Tilaisuus Paikka Osallistujamäärä

17.1, 14.2, 14.3, 11.4, 16.5, 13.6,  
22.8, 19.9, 17.10, 14.11, 12.12. 

Toiminnanjohtajien aamuinfot Helsinki/etäyhteys 30-60 

17.1. Kesälajien kehitys- ja tukiprosessin oppimispäivä Helsinki 80

18.1. Urheilugaala Helsinki

30.1., 13.2. Suomisport-raportointityökalukoulutus Helsinki 14

5.-6.2. Verkosto-päivät lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurakehittäjille, nuorisovastaaville ja terveysliikunnan kehittäjille Helsinki/etäyhteys 80

9.2., 11.4., 12.6., 15.8., 4.10., 
7.11. ,13.12.

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten verkostotapaamiset Etäyhteys Noin 25/krt

17.-18.2. Johtaa kuin nainen -koulutusjakso Helsinki 20

26.2. Olympiajoukkueen paluujuhla Helsinki 180

1.3. Urheilun ympäristövastuuverkoston tapaaminen Helsinki 25

5.3. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä Suomen Paralympiakomitean hallitus Helsinki 10

7.3. Kiusaamisen ja häirinnän vastainen seminaari Helsinki 80

7.3., 27.3., 18.4., 12.6., 10.10., 
29.11.

Suomisport-verkostotapaamiset Helsinki/etäyhteys 18-42

8.3. Naistenpäivän LiikunNaiset-verkostotilaisuus Helsinki 60

12.3. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä Suomen Olympiakomitean hallitus Helsinki 12

13.3. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä urheilutapahtumajärjestäjät Helsinki 30

13.3. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu:  
Viiteryhmänä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä

Helsinki 10

14.3. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä Olympiakomitean jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat Helsinki 30

14.3. Liikkujan polku –verkoston avoin tilaisuus: Tietopohja vahvaksi Helsinki 65

15.-16.3. Urheiluakatemiaohjelman yläkouluseminaari Lappeenranta 140

16.3. Fiksujen toimintatapojen työpaja, Ympäristövastuullisen urheiluseuran työkalupakki -hanke Helsinki 20

19.3. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä Olympiakomitean urheilijavaliokunta Helsinki 10

20.3. Lajiliittojen viestintävastaavien tapaaminen Helsinki 20

21.3. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä C6-kaupunginjohtajat Helsinki 10

21.3. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä Suomen Valmentajat Helsinki 15

21.3. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä Valtion liikuntaneuvosto Helsinki 30

22.3. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä kansanedustajat Helsinki 15

23.3. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä liikunnan aluejärjestöjen toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat Helsinki 30

26.3., 9.4., 16.4. Osaa vaikuttaa -webinaarisarja Helsinki 20
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Päivämäärä Tilaisuus Paikka Osallistujamäärä

3.4. Tiedotustilaisuus Huippu-urheiluyksikön johtajan valinnasta Helsinki 10

5.4. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä yritysjohtajat ja talousvaikuttajat Helsinki 10

10.4. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä urheiluopistojen toimijat Kuortane 50

11.4. Sporttitalon yhteiset tupaantuliaiset Helsinki 300

12.4. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä urheilutoimittajat Helsinki 10

16.4. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä Kirkon liikunnan neuvottelukunta Helsinki 10

3.5. Olympiakomitean yrityskumppaneiden workshop Vantaa 60

7.5. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu: Viiteryhmänä urheiluoppilaitosten toimijat Tampere 90

7.5. Johtaa kuin nainen: mentoritapaaminen Helsinki 13

7.-8.5. Valtakunnallinen urheiluoppilaitos- ja urheiluakatemiapäivä Tampere 90

15.5. Verkostotapaaminen: Lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurakehittäjät Helsinki/etäyhteys 40

17.5. Liikkujan polku -verkoston avoin tilaisuus: Vaikuttaminen ja eduskuntavaalit Helsinki 29

25.5. Yritysmaratonviesti Helsinki 4000

26.-27.5. Johtaa kuin nainen -koulutusjakso Lohja 20

8.6. Valtakunnallinen olosuhdefoorumi Turku 100

12.6. Lajiliittojen viestintävastaavien tapaaminen Helsinki 20

14.6. Sponsoroinnin olympia-aamu, Kansainvälisen Olympiakomitean markkinointijohtaja Timo Lumpeen esitys Helsinki 100

19.6. Olympiakomitean kevätkokous Helsinki 111, joista  
valtakirjalla 37

28.6. Urheilun ympäristövastuuverkoston tapaaminen Helsinki 15

4.-7.7. SM-viikko, monilajitapahtuma Vantaa 17 lajia,  
1300 urheilijaa, 4000 
katsojaa

12.7. Suomen Olympiavoittajat ry, hallitus ja vuosikokous Vierumäki 8 

6.9., 4.10. ja 1.11. Liikkujan polku -verkosto: Vaikuttavuustyöpajat Helsinki 27

24.8. Kesälajien toiminnanjohtajat ja valmennusjohtajat, kehitys- ja tukiprosessi Helsinki 70

29.8. Tokion 2020 ja 2019 kisojen lajijohto Helsinki 20

28.-30.8. VIRTA – Energianpuolustuskurssi Suomen ylimmälle johdolle Hamina 20

3.-9.9. Harrastusviikko kouluissa Valtakunnallinen 263 koulua

6.-7.9. Toimintaympäristöpäivät, urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset Lahti 60

10.-11.9. Verkostopäivät lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurakehittäjille Helsinki/etäyhteys 75

12.9. Urheiluyhteisön digiloikka – oletko kartalla? Tutustumiskäynti e-Estonia Showroomiin liitoille ja kunnille Helsinki/Tallinna 42
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Päivämäärä Tilaisuus Paikka Osallistujamäärä

18.9. Urheilutapahtumat – muutakin kuin tuloksia -legacy-workshop Helsinki

18.9. Suomisport Metabase -koulutus Helsinki 22

20.9. Kaksoisuraseminaari ja urheilijatapaaminen Turku 50

20.-23.9. Nuorten Olympialaisten precamp Kuortane 65

28.9. Liikkujan polku -verkoston avoin tilaisuus: Soveltavan luontoliikunnan verkostotilaisuus Espoo 30

2.10. Suomisport-Netvisor -käyttöönottokoulutus Helsinki 13

6.-7.10. Tähtiseura-päivät Helsinki 360

8.-9.10. Huippu-urheilun verkostopäivät Tampere 180

11.10. Liikkujan polku -verkoston avoin tilaisuus: Konseptointi, markkinointi ja uusinta tietoa aikuisliikunnasta Helsinki 56

13.-14.10. Johtaa kuin nainen -koulutusjakso Helsinki 20

23.10. Suurtapahtumastrategiaworkshop kaupungeille Helsinki 20

24.10., 20.11., 5.12. Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten viestinnän verkostotapaamiset Etäyhteys Noin 15/krt

5.11. Kansainvälisyysverkoston workshop: Retoriikka ja vakuuttava esiintyminen Helsinki 35

6.11. Olosuhdefoorumi lajiliitoille Helsinki 20

13.11. Suurtapahtumastrategiaworkshop kaupungeille Helsinki 20

19.11., 26.11., 10.12. Palveluiden tuotteistaminen ja markkinointi webinaarisarja Helsinki 50

23.11. Johtaa kuin nainen: Hankkeen esittely ja avoin johtamiskoulutus vapaaehtoisten johtamisesta Helsinki 45

23.11. Olympiakomitean syyskokous Helsinki 96, joista  
46 valtakirjalla

23.11. Superlauantai Helsinki 11 järjestöä,  
370 osallistujaa

28.11. Urheilujuridiikan päivä Helsinki 75

29.11. Liikkujan polku -verkoston avoin tilaisuus: Lisää vaikuttavuutta toimintaan Helsinki 70

3.12. Kansainvälisyysverkoston iso tapaaminen Helsinki 55

10.12. Yhdenvertaisuusklinikka monikulttuurisuusteemalla Helsinki 30

14.12. LiikunNaiset-verkostotilaisuus Helsinki 40

19.12. Jouluaamu urheiluyhteisölle Sporttitalossa Helsinki 100

Muut

1 krt /kk Verkostotapaamiset: Tähtiseura-kahvit lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurakehittäjille Helsinki/etäyhteys noin 20/krt
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Eija Alaja
Nuorten Akatemian hallituksen jäsen

Rainer Anttila
Valtiovarainministeriön yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunnan jäsen
Verohallinnon yhdistysten verofoorumin jäsen
Suomen Palloliiton Uefa lisenssivalituslautakunnan jäsen

Petri Heikkinen
Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän jäsen
Eettisten asioiden neuvottelukunnan työjaoston jäsen
Urheilulääketieteen säätiön hallituksen puheenjohtaja
Suomen Palloliiton seuralisenssikomitean varapuheenjohtaja
Urheiluoikeuden yhdistyksen hallituksen jäsen

Sointu Hyvönen
Liikunnan ja Urheilun toimihenkilöt JHL ry:n hallituksen jäsen

Kirsi Hämäläinen
Suomen Valmentajat ry:n hallituksen jäsen
Opetushallituksen Tutkintojen perusteet -työryhmän jäsen

Jukka Karvinen
OKM:n Ilo kasvaa liikkuen-ohjelman työjaoston jäsen 
OKM:n Harrastuspassi-asiantuntijaryhmän jäsen
CP-liiton Innostu liikkumaan -hanke ohjausryhmän jäsen
THL:n Kansallisen lihavuuden ehkäisyn asiantuntijantyöryhmän jäsen
OKM:n Liikkuva koulu -ohjausryhmän jäsen
Liikunnan aluejärjestöjen Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hankkeen ohjausryhmän jäsen 
Liikuntaneuvoston Pienten lasten liikunnan seuranta ja arviointi -työryhmän jäsen
TEHYLI-ohjausryhmän varajäsen

Päivi Kekäle
Liikunnan ja Urheilun toimihenkilöt JHL ry:n hallituksen jäsen

Karoliina Ketola
Kansallisen kestävän kehityksen toimikunnan jäsen
Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (Tehyli) olosuhderyhmän jäsen

Anna Kirjavainen
URHEA säätiön hallituksen varapuheenjohtaja (21.5.2018 asti) 
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian valmennuksen johtoryhmän jäsen (2.3.2018 alkaen) 

Mika Kojonkoski
Kihun hallituksen puheenjohtaja (30.6.2018 asti)

Nelli Kuokka
KELA:n neuvottelukunnan jäsen
SUEK:in hallituksen jäsen
Veikkauksen edunvälittäjäverkoston jäsen
Kansallisen liikuntafoorumin johtoryhmän jäsen

Arto Kuusisto
Urheilun Unelma-arpa Oy:n hallituksen jäsen
Valtionavustusprosessin digitalisointia koskevan esiselvityshankkeen referenssiryhmän jäsen

Riikka Lahti
Sporttitalon työsuojelutoimikunnan jäsen

Elina Laine
Nuorten tupakoinnin ennaltaehkäisy -hankkeen ohjausryhmän jäsen
Et ole yksin -hankkeen ohjausryhmän jäsen

Mika Lehtimäki
Kihun hallituksen jäsen 

Matleena Livson
OKM:n ja STM:n asettaman Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmän jäsen
KKI-neuvottelukunnan jäsen
Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyöryhmän jäsen
Hallituksen kärkihankkeen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 
tueksi kootun pyöreän pöydän asiantuntijaryhmän jäsen 
TEAviisari – Liikunta kunnan toiminnassa 2018 -tiedonkeruun valmisteluryhmän jäsen
Liikkujan polku -verkoston koordinaattori ja jäsen

Ilmari Nalbantoglu
Veikkauksen edunvälittäjäverkoston jäsen
Liikkujan polku -verkoston vaikuttajaryhmän jäsen

11.5 Olympiakomitean kansalliset edustukset 
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Pekka Nikulainen
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), hallituksen jäsen
Suomen Suunnistusliiton Huippusuunnistus- ja valitsijaryhmän jäsen

Mika Noronen
Suomen Urheiluliiton (SUL) viestintä- ja markkinointivaliokunnan jäsen

Antti Paananen
Suomen Valmentajat ry:n hallituksen jäsen
Tanhuvaaran urheiluopistosäätiön hallintoneuvoston jäsen 

Leena Paavolainen
Helsingin Urheilulääketieteen säätiön hallituksen jäsen
URHEA-säätiön hallintoneuvoston jäsen
Kuortaneen valtuuston jäsen

Pia Pekonen
Suomen Valmentajat ry:n arvostusvaliokunnan jäsen
Suomen Hiihtoliitto ry:n valmentajakerhon puheenjohtaja

Essi Puistonen
EU 32 -jaoston jäsen, opetus ja kulttuuriministeriö, 31.5.2018 asti
ESR-ohjausryhmän Osallistamalla osaamista ja Luovaa osaamista jäsen, 31.5.2018 asti

Hannaleena Ronkainen
Psyykkisen valmennuksen ohjausryhmän puheenjohtaja

Juha Saapunki
Suomisport-ohjausryhmän sihteeri
Huippu-urheilun tietojärjestelmän ohjausryhmän sihteeri

Mikko Salonen
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE:n varapuheenjohtaja
Veikkauksen hallintoneuvoston jäsen
Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiön hallituksen jäsen 
Urheilun Unelma-Arpa Oy:n hallituksen jäsen
Liikuntajärjestöjen Arpayhtiön hallituksen puheenjohtaja
Urheilutyönantajat ry:n hallituksen puheenjohtaja
Urheilugaalan johtoryhmän puheenjohtaja

Simo Tarvonen
Suomen Voimisteluliitto ry:n valmennuksen asiantuntijaryhmän jäsen
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kilpapurjehdustoimikunnan jäsen

Jukka Tirri
URA säätiön asiamies

Riikka Valjakka
Urheilutyönantajat ry:n hallituksen esittelijä
Sporttitalon työsuojelutoimikunnan puheenjohtaja 
Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n työmarkkinavaliokunnan jäsen

Samuli Vasala
Urheilun Unelma-arpa Oy:n hallituksen jäsen
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Olympiakomitean kansainväliset positiot

KANSAINVÄLINEN OLYMPIAKOMITEA

Sari Essayah
KOK:n jäsen
Sustainability and Legacy, Olympic Solidarity ja Digitalisation -komiteoiden jäsen

Risto Nieminen
Coordination for the XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022 -komitean jäsen

Roger Talermo
ANOC (Association of National Olympic Committees) hallituksen jäsen

Emma Terho
KOK:n urheilijavaliokunnan jäsen 
Coordination for the XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022 -komitean jäsen
KOK:n 2026 Olympic Winter Games Working Group -jäsen
KOK:n Competition Committee -jäsen
KOK:n AIBA:n tarkasteluryhmän jäsen
WADA:n urheilijavaliokunnan jäsen
WADA Foundation Board -jäsen

EUROOPAN OLYMPIAKOMITEAT (EOC)

Peter Brüll
EOC EYOF-komitean jäsen

Susanna Rahkamo
EOC Olympic Culture and Legacy -komitean puheenjohtaja

Mikko Ronkainen
EOC Urheilijavaliokunnan jäsen

Mikko Salonen
EOC Gender Equality in Sport -komitean jäsen

MUUT

Petri Heikkinen
EASE (European Association of Sport Employers) hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja

Terhi Heinilä
IWG (International Working Group on Women and Sport) johtoryhmän jäsen (syyskuuhun 2018 asti)

Kirsi Hämäläinen
ICCE (International Council for Coaching Exellence) hallituksen varapuheenjohtaja

Jukka Karvinen
Active Square Europe - A European Information and Innovation Hub on Sport and School Sector 
Cooperation (Erasmus+ -hanke) ohjausryhmän jäsen
HEPA Europe (Health Enhancing Physical Activity) Children and Youth -työryhmän jäsen

Elina Laine
IOC Sustainability Working Group, työryhmän jäsen

Matleena Livson
HEPA Europe (Health Enhancing Physical Activity) Workplace HEPA Promotion -työryhmän toinen 
vetäjä
HEPA Europe (Health Enhancing Physical Activity) Sport Clubs for Health -työryhmän jäsen

Heidi Pekkola
ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation) Policy and Communication Officer 
31.3.2018 asti

Katja Saarinen
ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation) EWS-työryhmän jäsen 8.6.2018 asti

Niina Toroi
ENGSO Equality Within Sports -komitean puheenjohtaja
IWG (International Working Group on Women and Sport) johtoryhmän jäsen (syyskuusta 2018 alkaen)

 

11.6 Olympiakomitean kansainvälinen toiminta
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Päivämäärä Tilaisuus Paikka Olympiakomitean edustajat

30.1. Joint Nordic Working Group - Mutual recognition of matchfixing sanctions Kööpenhamina Petri Heikkinen 

20.-23.2. Active Square Europe -Erasmus+ -hankkeen Onsite-visit, Hanze Applied University Groningen Jukka Karvinen, Laura Tast ja Antti Paananen 

15.3. Challenges of Doping Cases in the Nordics,  
Turun yliopiston kansainvälinen urheiluoikeuden seminaari 

Turku Petri Heikkinen 

20.-22.3. Active Square Europe -Erasmus+ -hankkeen Onsite-visit,  
Regional Sports Confederation for the Saarland 

Saarbucken Jukka Karvinen ja Maria Ulvinen

15.-20.4. Sport Accord Convention Bangkok Nelli Kuokka, Essi Puistonen, Janne Leskinen

17.4. EOC EU Office Annual Partner Meeting Brysseli Niina Toroi

18.-20.4. Active Square Europe -Erasmus+ -hankkeen Onsite-visit,  
MOEV - Foundation Flamish Schoolsport

Bryssel Pasi Majoinen ja Marianna Tarhala

22.-27.4. CdM seminaari, YOG Buenos Aires Buenos Aires Leena Paavolainen, Peter Brüll

23.4. New Leaders -kokous KOK:n kanssa Lausanne Niina Toroi

24.-26.4. Sport Parks Inspired by the Olympics -EU-hankkeen kokous Zagreb Nelli Kuokka ja Kati Mälkki

11.-12.5. 39th EOC Seminar & IOC Seminar on NOCs’ Games Preparation Belgrad Leena Paavolainen, Mikko Salonen ja Peter Brüll

15.-17.5. Active Square Europe -Erasmus+ -hankkeen Project Forum,  
Hungarian School Sport Federation

Budapest Jukka Karvinen, Mari Ulvinen

17.-20.5. 7th IWG World Conference on Women and Sport Gaborone Sini Forsblom, Terhi Heinilä, Birgitta Kervinen, Nelli Kuokka, 
Sari Kuosmanen ja Emilia Ottela

23.-24.5. ASPIRE Erasmus+ -hankkeen 2nd project team meeting Berliini Elina Laine

28.5. Felles-valmistelukokous Kööpenhamina Niina Toroi

30.5. European Social Dialogue -seminaari Pariisi Petri Heikkinen 

30.-31.5. Pohjoismainen Meaningful Competition -työseminaari Tukholma Laura Tast 

31.5.-1.6. ALL IN: Towards gender balance in sport -EU-hankkeen kick off Strasbourg Sari Kuosmanen

7.6. Arbetgivaralliansenin vierailu Suomessa Helsinki Petri Heikkinen 

8.-10.6. ENGSO vuosikokous Gotlanti Niina Toroi

13.-14.6. European Communications Summit Berliini Nelli Kuokka

2.-4.7. Sport Parks Inspired by the Olympics -EU-hankkeen kokous Ljubljana Nelli Kuokka

9.-13.7. CdM seminaari, Euroopan kisat Minsk Minsk Leena Paavolainen

Osallistuminen kansainvälisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin 
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Päivämäärä Tilaisuus Paikka Olympiakomitean edustajat

24.-29.7. Tokion olympiajoukkueen viimeistelyleirin suunnitteluvierailu Saga Leena Paavolainen ja Peter Brüll

28.-30.8. Pohjoismainen olosuhdekokous Trondheim Karoliina Ketola

4.-7.9.2018 IOC Marketing Seminar Tokio Samuli Vasala ja Anu Helin

14.-16.9. Pohjoismainen Felles-kokous Visby Nelli Kuokka ja Mikko Salonen

17.-18.9. EOC Culture and Legacy Commission -kokous Helsinki Susanna Rahkamo

28.-30.9. ENGSO hallituksen kokous ja EWS-kokous Lissabon Niina Toroi

5.-6.10. Olympism in Action Forum by IOC Buenos Aires Nelli Kuokka, Ilmari Nalbantoglu, Roger Talermo

15.-17.10. International Society for Physical Activity and Health Congress / HEPA-Congress Lontoo Jukka Karvinen, Matleena Livson

15.-17.10. Euroopan neuvoston urheiluministereiden kokous Tbilisi Petri Heikkinen

23.-24.10. MOEV - Foundation Flamish Schoolsport and Belgium Olympic Committee Bryssel Jukka Karvinen, Maria Ulvinen

23.-25.10. Euroopan neuvoston All in -hankkeen kokous ja seminaari Zagreb Niina Toroi

24.-26.10. Sport Parks Inspired by the Olympics -EU-hankkeen päätösseminaari Praha Nelli Kuokka ja Kati Mälkki

31.10. ENGSO:n strategiakokous Tukholma Niina Toroi

9.-10.11. European Olympic Committees General Assembly Marbella Mikko Salonen, Timo Ritakallio ja Roger Talermo

16.-17.11. European Sport Platform Budapest Ulla Nykänen

21.-22.11. IOC Sustainability Working Group Madrid Elina Laine

27.11. ANOC hallituksen kokous Tokio Roger Talermo

28.-30.11. XXIII ANOC General Assembly Tokio Mikko Salonen, Timo Ritakallio ja Roger Talermo

5.-8.12.2018 Memos Convention Cascais Ville Köngäs

13.12. NILE koordinaattorikokous Tukholma Niina Toroi ja Karoliina Ketola 

Pohjoismaisen urheilujohtamiskoulutuksen (Nordic International Leadership Education, 
NILE) osallistuja - mentori -parit
Sini Forsblom – Birgitta Kervinen 
Katja Huotari – Sari Essayah
Jaana Laurila – Tiina Kivisaari
Emilia Ottela – Risto Nieminen
Janne Salmi – MIkko Salonen 
Niina Toroi (koordinaattori) - Taru Tujunen

Anna Kirjavainen osallistui Kansainvälisen Olympiakomitean järjestämään MEMOS (Executive 
Masters in Sport Organisations Management) koulutukseen, joka alkoi syyskuussa 2018 ja  
kestää 12 kuukautta. Tutkinnon myöntää Université Catholique de Louvain Belgium.
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Ansiomerkkien saajat

8.5.2018 myönnetyt kultaiset ansiomerkit

Hiirikoski Jenni
Hovi Venla
Karvinen Michelle
Lindstedt Rosa
Peltoniemi Antti
Pihlakoski Antti
Pärmäkoski Krista
Rajahuhta Annina
Rukajärvi Enni
Räty Noora
Tuominen Minnamari
Välilä Riikka
Välimäki Linda

11.7 Palkitsemiset

8.5.2018 myönnetyt hopeiset ansiomerkit

Brüll Peter
Haavisto Matti
Hakala Sanni
Halén Peter      
Hänninen Janne
Ilomäki Jirka
Jalosuo Mira
Japisson Teemu
Karppinen Janne
Koskinen Antti
Kuusisto Timo
Laakso Maria
Lehtimäki Mika
Merikoski tuuli
Nieminen Petra
Niskanen Tanja
Noronen Mika
Nuutinen Emma

Paavolainen Leena
Potkonen Mira
Rahunen Isa
Ronkainen Hannaleena
Räisänen Meeri
Saari Saila
Saari Jaakko
Salo Jukka
Savolainen Ronja
Sulin Mika
Suonpää Eveliina
Säkkinen Sara
Tapani Susanna
Tihinen Hannu 
Tulus Noora
Viitasuo Ella
Öunap Jammu 

Seurojen palkitsemiset
Vuoden 2018 urheiluseuraksi valittiin Helsin-
gin Uimarit.  Seura palkittiin Uno-pokaalilla 
ja Alkon lahjoittamalla 10 000 euron stipen-
dillä Vuoden 2019 Urheilugaalassa.

6.10.2018 Vuoden Tähtiseura (lasten ja nuor-
ten toiminta) Jaguar Spirit Athlets palkittiin 
5 000 euron Gasumin stipendillä ja lisäksi 
14 seuraa eri alueilta palkittiin 1000 euron 
kannustuspalkinnolla.

6.10.2018 Fiksu seura -palkinto Savonlinnan 
Voimistelu ja Liikunta (2000 €) ja Tammelan 
Ryskeen yleisurheilujaosto (1000 €)
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11.8 OIympiakomitean lausunnot ja kuulemistilaisuudet

Kuulemiset

28.3.  Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakkatyöryhmä, Elina Laine  

9.10.   Eduskunnan sivistysvaliokunta, HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019, Petri Heikkinen 

19.10.  Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto, HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019, Ilmari Nalbantoglu

22.11.  Eduskunnan sivistysvaliokunta, HE 214/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi,   
 Petri Heikkinen 

Lausunnot 

Päivämäärä Lausunnon aihe

2.2.2018 Suomen Olympiakomitean lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ylimääräisen urheilijaeläkkeen hakijoista

9.2.2018
Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön lausunto urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten  
opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakemiin harkinnanvaraisiin kehittämisavustuksiin vuodelle 2018.

13.3. 2018
Suomen Olympiakomitean lausunto sisäministeriölle koskien työryhmänehdotusta (SM 2/2018) hallituksen esitykseksi  
uudeksi rahankeräyslaiksi (SMDno-2016-1629) 

5.4.2018 Suomen Olympiakomitean lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle liikuntapoliittiseen selontekoon 

6.4.2018
Suomen Olympiakomitean lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle  
maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia  
koskevaksi lainsäädännöksi (HE 14/2018 vp). 

17.5.2018 HUY:n talvilajien apurahaesitys opetus- ja kulttuuriministeriölle kaudelle 2018-2019

3.7.2018
 Suomen Olympiakomitean lausunto valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi  
arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta  

3.7.2018
Suomen Olympiakomitean lausunto valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi vuoden 2019 
tuloveroasteikoksi ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta (VM099:00/2018) 

10.8.2018 Suomen Olympiakomitean lausunto sisäministeriölle hallituksen esityksestä arpajaislain muuttamisesta

24.8.2018 Suomen Olympiakomitean kannanotto hallituksen budjettiriiheen: Liikunta ja urheilu 2019 budjetissa

8.10.2018
Suomen Olympiakomitean lausunto hallituksen esityksestä valtion budjetiksi – näkökulmana vammaisliikunnan ja -urheilun kehittämi-
nen 

16.10.2018 Olympiakomitean lausunto valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista rahoitussuunnitelmassa 2019-2022

17.10.2018 Olympiakomitean lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

19.10.2018 Suomen Olympiakomitean lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä 

9.11.2018
Suomen Olympiakomitean, Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Olympiavoittajat ry:n   lausunto opetus- ja kulttuuriminis-
teriölle hallituksen esityksestä laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi  

21.11.2018
Suomen Olympiakomitean lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä uudeksi rahankeräyslaiksi 
(HE 214/2018 vp)  

29.11.2018
Suomen Olympiakomitean lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä opintotukilain 17 ja 19 §:ien 
muuttamisesta (HE 234/2018 vp) 

5.12.2018 HUY:n kesälajien apurahaesitys opetus- ja kulttuuriministeriölle vuodelle 2019

20.12.2018 Suomen Olympiakomitean lausunto verohallinnolle koskien ohjetta Urheilusta saatujen tulojen verotus

15.1.2018  Suomen joukkueen esite,  
 talviolympialaiset, PyeongChang 2018

15.1.2018  Talviolympialaisten kisaopas,  
 PyeongChang 2018

1.2.2018  Urheiluseurat työyhteisöjen liikuttajina

26.2.2018  Eri-ikäiset yhdessä liikkujan polulla,  
 katsaus tutkimuksista ja hankkeista

19.6.2018  Vuosikertomus 2017

19.6.2018  Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu

20.6.2018  Kansainväliset urheilutapahtumat Suomessa   
 -selvitys

29.8.2018  Suomen joukkueen loppuraportti,  
 talviolympialaiset, PyeongChang 2018

7.9.2018 Olympiakomitean Pelikirja.  
 Olympiakomitean yhteiskunnalliset tavoitteet   
 liikkeen ja urheilumenestyksen lisäämiseksi.

25.9.2018 Seurojen mallisäännöt

1.10.2018  Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena

11.10.2018 Ohje liikuntajärjestöille lainvastaisen  
 rahapelimarkkinoinnin estämiseksi

8.11.2018 Tulorekisteritietoisku liikuntajärjestöille

21.12.2018  Opas vaikuttavuuden arviointiin  
 liikunta- ja urheiluyhteisössä  
 sekä muissa järjestöissä

11.9 Olympiakomitean  
julkaisut
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20 000 euroa

NYRKKEILY: Potkonen Mira

PAINI: Olli Petra

PURJEHDUS: Tenkanen Tuula

PYÖRÄILY: Lepistö Lotta

TRIATHLON: Lilja Liisa

UINTI: Liukkonen Ari-Pekka

YLEISURHEILU: Heikkinen Marjaana, Kotaja 
Amanda, Piispanen Toni, Söderberg David, 
Tähti Leo-Pekka

10 000 euroa

AMMUNTA: Mäkelä-Nummela Satu,  
Salmi Marika, Törnroos Vesa, Veromaa Mopsi

BEACH VOLLEY: Lahti-Liukkonen Taru,  
Lehtonen Riikka, Parkkinen Anniina

JOUSIAMMUNTA: Forsberg Jere, Antonios 
Jean-Pierre

NYRKKEILY: Gustafsson Elina

PAINI: Heino Ville, Kuosmanen Elias

PURJEHDUS: Mikkola Monika, Nirkko Tapio, 
Petäjä-Siren Tuuli

RATSASTUS: Karjalainen Katja

SUUNNISTUS: Harju Venla, Rantanen Merja, 
Teini Marika

11.10 Valtion valmennus- ja harjoitteluapurahat

Kesälajien urheilija-apurahat 

TAEKWONDO: Mikkonen Suvi

TRIATHLON: Sali Kaisa

UINTI: Jallow Mimosa, Laukkanen Jenna, 
Lähteenmäki Leo

YLEISURHEILU: Lipsanen Simo, Manni Henry, 
Murto Wilma, Mäkelä Kristiina, Ojala Aleksi

6 000 euroa

AMMUNTA: Friman Cristian, Heinonen Mar-
jut, Kallioinen Eetu, Kopra Vili, Kurki Juho, 
Kössi Oskari, Laitinen Timo, Takanen Tommi, 
Vallioniemi Timi

BEACH VOLLEY: Ahtiainen Niina, Sinisalo Ida

GOLF: Lindell Oliver

JALKAPALLO: Ahtinen Olga, Collin Kaisa, 
Danielsson Jenny-Julia, Engman Adelina, 
Heroum Nora, Kemppi Juliette, Naumanen 
Katarina, Tulkki Emmaliina

JOUSIAMMUNTA: Kuoppa Taru

JUDO: Kanerva Emilia, Viitanen Samuli

KARATE: Keinänen Titta, Aronen Emma

KEILAILU: Jähi Joonas, Oksanen Niko,  
Palermaa Osku, Pasanen Sanna

KORIPALLO: Edon Maxhuni, Gustavson Andre, 
Hopkins Shawn, Pöllä Hannes, Raitanen Remu, 
Rajala Sofia, Valtonen Elias, Äijänen Anniina

LENTOPALLO: Breilin Niklas, Heikkiniemi 
Ronja, Jokela Joonas, Lankinen Akseli,  
Porkka Henrik, Sosunoff Matias

MAALIPALLO: Miinala Erkki, Honkanen Miika

MELONTA: Dietrich Miika, Hakala Jeremy, Ny-
känen Miika, Polet Pauliina, Vettanen Niklas

MIEKKAILU: Vuorinen Niko                            

NYRKKEILY: Aliu Krenar, Khataev Arslan, 
Kujala Ilari

PAINI: Heino Jere, Lahti Tuomas, Lipasti 
Matias, Metsomäki Toni, Mäenpää Konsta, 
Peltokangas Mikko, Savolainen Arvi,  
Selenius Henri

PAINONNOSTO: Ilmarinen Meri,  
Vuohijoki Anni

PURJEHDUS: Kurtbay Sinem, Muhonen  
Oskari, Ruskola Noora, Tapper Kaarle,  
Wulff Mikaela

PÖYTÄTENNIS: Miettinen Esa, Oláh Benedek

PYÖRÄILY: Sopanen Harri

RATSASTUS: Kivimäki Jaana

SALIBANDY: Johansson Sami, Salo Nico

SOUTU: Karppinen Eeva, Naukkarinen Joel, 
Ven Robert

SULKAPALLO: Koljonen Kalle

SUUNNISTUS: Anttonen Sari, Haataja Anna, 
Ojanaho Olli, Portin Fredric

TENNIS: Ruusuvuori Emil

TRIATHLON: Goesch Henrik                           

UINTI: Latikka Antti, Kylliäinen Tanja,  
Markkanen Jessika, Mattsson Matti

VOIMANOSTO: Kokko Juhani, Törrönen 
Susanna

VOIMISTELU: Gergalo Rebecca, Joronen Siiri, 
Kirmes Oskar, Närevaara Milja, Oikari Ada, 
Rantala Emma, Saarenketo Heikki, Tikkanen 
Jouki, Vainio Juulia, Virkkunen Amanda

YLEISURHEILU: Richardsson Camilla, 
Andersson Saga, Bäck Kristian, Helander 
Oliver, Hurske Reetta, Hyryläinen Anne-Mari, 
Jaakkola Aleksi, Kangas Jenni, Kinnunen 
Jarkko, Lehikoinen Viivi, Liipola Henri, Mörö 
Oskari, Neziri Nooralotta, Nikkanen Minna, 
Nokelainen Heidi, Oja Ronja, Partanen Aku 
(Veli-Matti), Pulli Kristian, Purola Samuel, 
Raitanen Topi, Sandblom Linda, Savola Elmo, 
Seppänen Tuomas, Tervo Krista,  
Uusimäki Hilla
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Talvilajien urheilija-apurahat Kesälajien valmentaja-apurahat 

AMMUNTA: 
Matti Nummela 1 250€ (Satu Mäkelä-Nummela)  
Kari Kopra 1 250€  (Marika Salmi)  
Satu Pusila 2 500€ (Vesa Törnroos & Mopsi 
Veromaa) 

BEACH VOLLEY:  
Kai Liukkonen 3 500€ (Taru Lahti-Liukkonen, 
Riikka Lehtonen, Anniina Parkkinen)

JOUSIAMMUNTA:  
Keijo Kallunki 1 250€ (Jere Forsberg) 
Osmo Kinnunen 1 250€ (Jean-Pierre Antonius) 

NYRKKEILY:  
Maarit Teuronen 3 500€ (Mira Potkonen, 
Elina Gustafsson) 

PAINI: 
Ahto Raska 2 500€ (Petra Olli)  
Jarmo Heino 1 250€ (Ville Heino)  
Sauli Heinonen 1 250€ (Elias Kuosmanen) 

PURJEHDUS:  
Jon Emmet 2 500€ (Tuula Tenkanen)  
Martin Gahmberg 1 250€ (Monika Mikkola)  
Dayne Sharp 1 250€ (Tapio Nirkko)  
Curro Manchon 1 250€ (Tuuli Petäjä-Siren) 

PYÖRÄILY: 
Tommi Martikainen 3 500€ (Lotta Lepistö) 
**myös Liisa Liljan valmentaja 

RATSASTUS: 
Janne Bergh 1 250€ (Katja Karjalainen) 

SUUNNISTUS:  
Antti Harju 1 250€ (Venla Harju)  
Marko Pitkänen 1 250€ (Merja Rantanen) 
Timo Torpo 1 250€ (Marika Teini) 

TAEKWONDO:  
Jesus Ramal 1 250€ (Suvi Mikkonen) 

TRIATHLON: 
Siri Lindley 1 250€ (Kaisa Sali)  
Tommi Martikainen (Liisa Lilja) 

UINTI:  
Marko Malvela 3 500€  
(Ari-Pekka Liukkonen, Mimosa Jallow)  
Toni Piirainen 1 250€ (Jenna Laukkanen) 
Marjoona Teljo 1 250€ (Leo Lähteenmäki) 

20 000 euroa

LUMILAUTAILU: Matti Suur-Hamari

MAASTOHIIHTO: Ristomatti Hakola, Martti 
Jylhä, Iivo Niskanen, Kerttu Niskanen, Krista 
Pärnäkoski 

YHDISTETTY: Ilkka Herola ja Eero Hirvonen

10 000 euroa

ALPPIHIIHTO: Santeri Kiiveri, Samu Torsti

AMPUMAHIIHTO: Olli Hiidensalo, Mari Lauk-
kanen ja Tero Seppälä

FREESTYLE: Joona Kangas ja Jimi Salonen

JÄÄKIEKKO: Sanni Hakala, Jenni Hiirikoski, 
Venla Hovi, Michelle Karvinen, Rosa Linst-
edt, Petra Nieminen, Tanja Niskanen, Emma 
Nuutinen, Isa Rahunen, Annina Rajahuhta, 
Meeri Räisänen, Noora Räty, Saila Saari, 
Ronja Savolainen, Eveliina Suonpää, Sara 
Säkkinen, Susanna Tapani, Noora Tulus, 
Minnamari Tuominen, Ella Viitasuo, Riikka 
Välilä ja Linda Välimäki

LUMILAUTAILU: Kalle Järvilehto, Anton Lind-
fors, Rene Rinnekangas ja Roope Tonteri

MAASTOHIIHTO: Perttu Hyvärinen, Anne 
Kyllönen, Lari Lehtonen, Laura Mononen, 
Johanna Matintalo, Anssi Pentsinen, Riit-
ta-Liisa Roponen ja Lauri Vuorinen

YHDISTETTY: Leevi Mutru ja Arttu Mäkiaho

YLEISURHEILU:  
Ulf Friman 2 500€ (David Söderberg)  
Petri Ruotsalainen 1 250€ (Simo Lipsanen)  
Jarno Koivunen 1 250€ (Wilma Murto) 
Tuomas Sallinen 1 250€ (Kristiina Mäkelä)
Jani Lehtinen, Antti Kempas,  
Juha Kinnunen 1 250€ (Aleksi Ojala)  
Kimmo Kinnunen 2 500€ (Marjaana Heikkinen) 
Jussi-Pekka Kurtti 1 750€ (Amanda Kotaja)  
Heini Sistonen & Jari Nordblom 1 750€  
(Toni Piispanen)  
Juha Flinck 2 500€ (Leo-Pekka Tähti)  
Juha Heinänen 1 250€ (Henry Manni) 
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Talvilajien valmentaja-apurahat 

6 000 euroa

ALPPIHIIHTO: Riikka Honkanen, Jens Hent-
tinen, Erika Pykäläinen, Eemeli Pirinen ja 
Andreas Romar

AMPUMAHIIHTO: Tuomas Grönman, Jenni 
Keränen, Venla Lehtonen, Suvi Minkkinen, 
Heidi Nikkinen ja Laura Toivanen

CURLING: Oona Kauste ja Tomi Rantamäki

FREESTYLE: Topi Kanninen, Anni Kärävä, 
Aleksi Patja, Jussi Penttala, Olli Penttala ja 
Elias Syrjä

HIIHTOSUUNNISTUS: Salla Koskela

JÄÄKIEKKO: Sini Karjalainen, Jenniina  
Nylund, Matilda Nilsson, Eve Savander ja 
Vilma Tanskanen

LUMILAUTAILU: Henna Ikola, Emmi Parkki-
senniemi, Iina Puhakka ja Mikko Rehnberg

MAASTOHIIHTO: Juuso Haarala, Jere Inola, 
Anita Korva, Joni Mäki, Eveliina Piippo, Sini 
Pyy, Vili Sormunen ja Verneri Suhonen

MÄKIHYPPY: Antti Aalto, Andreas Alamom-
mo, Julia Kykkänen, Niko Kytösajo, Jarkko 
Määttä ja Eetu Nousiainen

PIKALUISTELU: Harri Levo ja Samuli  
Suomalainen

TAITOLUISTELU: Viveca Lindfors, Jussiville 
Partanen, Emmi Peltonen, Juulia Turkkila, 
Cecilia Törn ja Matthias Versluis

YHDISTETTY: Waltteri Karhumaa, Wille  
Karhumaa ja Atte Korhonen

ALPPIHIIHTO:  
Tuomas Uotila 1 250€ (Samu Torsti)  
Roman Rozman 1 250€ (Santeri Kiiveri) 

AMPUMAHIIHTO:  
Jarmo Riski 3 500€ (Olli Hiidensalo)  
**myös Martti Jylhän valmentaja 
Heikki Pusa 1 250€ (Mari Eder)  
Timo Seppälä 1 250€ (Tero Seppälä)  
Jarmo Punkkinen 2 500€ (Kaisa Mäkäräinen) 

FREESTYLE:  
Jussi Mononen 1 250€ (Joona Kangas) 
Eemeli Kallas 1 250€ (Jimi Salonen) 

LUMILAUTAILU: 
Antti Koskinen 3 500€ (Kalle Järvilehto, Rene 
Rinnekangas, Roope Tonteri)  
Mikko Wendelin 2 500€ (Matti Suur-Hamari)  
Ville-Pekka Inkilä 1 250€ (Anton Lindfors) 

MAASTOHIIHTO: 
Antti Hagqvist 2 500€ (Ristomatti Hakola)
Jarmo Riski (Martti Jylhä)  
Olli Ohtonen 2 500€ (Iivo Niskanen)  
Pekka Vähäsöyrinki 2 500€ (Kerttu Niskanen)  
Matti Haavisto 2 500€ (Krista Pärmäkoski) 
Mikko Virtanen 1 250€ (Perttu Hyvärinen) 
Reijo Jylhä 1 250€ (Anne Kyllönen) 
Teemu Pasanen 2 500€  
(Lari Lehtonen, Laura Mononen)  
Ville Oksanen 2 500€ (Johanna Matintalo, 
Lauri Vuorinen) 
Jussi Mikkola 1 250€ (Anssi Pentsinen)  
Toni Roponen 3 500€ (Riitta-Liisa Roponen, 
Matti Heikkinen) 

YHDISTETTY:  
Antti Kuisma 2 500€ (Ilkka Herola)  
Petter Kukkonen 2 500€ (Eero Hirvonen)  
Kari Jääskeläinen 1 250€ (Leevi Mutru)  
Topi Sarparanta 1 250€ (Arttu Mäkiaho) 
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11.11 Valmennustuet 

Olympialajit
Ammunta: 185 000€ 
Beach Volley: 70 000€ 
Jousiammunta: 7 500€ 
Judo: 70 000€ 
Karate: 30 000€ 
Miekkailu: 7 500€ 
Nyrkkeily: 120 000€ 
Olympiasoutu: 40 000€ 
Paini: 195 000€ 
Painonnosto: 10 000€ 
Purjehdus: 290 000€ 
Pyöräily: 25 000€ 
Pöytätennis: 7 500€ 
Ratamelonta: 114 000€ 
Sulkapallo: 35 000€ 
Taekwondo: 30 000€ 
Tennis: 20 000€ 
Triathlon: 16 000€ 
Uinti: 197 000€ 
Voimistelu: 161 800€ 
Yleisurheilu: 496 460€ 

Ei-olympialajit
Keilailu: 37 000€
Suunnistus: 94 000€  

Joukkuelajit
Jalkapallo, naiset: 150 000€ 
Koripallo: 350 000€ 
Lentopallo: 360 000€ 
Salibandy: 105 000€ 

Paralympialajit
Ammunta: 12 000€
Jousiammunta: 21 000€
Maalipallo, miehet: 41 000€
Pyöräily: 33 000€
Pyörätuolitennis: 9 500€
Pöytätennis: 6 000€ 
Ratsastus: 38 000€ 
Triathlon: 23 500€ 
Uinti: 39 500€
Voimanosto: 5 500€ 
Yleisurheilu: 109 000€ 

Talvilajit

Olympialajit
Alppihiihto: 120 000€ 
Ampumahiihto: 167 200€
Freestylehiihto: 120 000€ 
Lumilautailu: 240 000€ 
Maastohiihto: 414 400€
Mäkihyppy: 115 000€
Pikaluistelu: 110 000€
Taitoluistelu: 90 000€
Yhdistetty: 215 000€   

Joukkuelajit
Jääkiekko: 420 000€

Paralympialajit
Alppihiihto: 21 500€ 
Curling: 7 500€ 
Lumilautailu: 31 000€ 
Maasto- ja ampumahiihto: 20 000€ 

Kesälajit 
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Alppi 
Härkönen Petri/Ruka (kevät 2018) Laitakari 
Pasi/Ruka (syksy 2018) 
Partanen Kati/Nilsiä 
Pelli Mika/Ruka 
Tuomikoski Petri/Rovaniemi 

Ammunta
Peltola Pirjo/Turku

Ampumahiihto
Aapajärvi Niko/Vuokatti
Jääskö Atte/Joensuu
Holopainen Maija/Vuokatti 

Beach Volley
Vahela Toni/Helsinki 

Freestyle
Uuniemi Tomi/Ruka (kevät 2018) Mononen 
Jussi/Ruka (syksy 2018) 
Kallas Eemeli/Jyväskylä 

Jalkapallo
Saloranta Marko/Helsinki 
Söderström Pekko/Helsinki 
Nordenswan Tommy/Helsinki 

Judo 
Renko Antti/Helsinki
Favén Otto/Tampere 

Jääkiekko 
Niemelä Tommi/Lahti (kevät 2018) Karjalai-
nen Petri/Helsinki (syksy 2018)
Marttila Mika/Helsinki
Laine Anssi/Helsinki
Risku Jari/Kuortane 
Laurila Harri/Tampere 
Sahlstedt Kalle/Turku (kevät 2018) Hirvonen 
Timo/Turku (syksy 2018) 

Koripallo 
Koskelainen Antti/Helsinki
Nykänen Jari/Helsinki 
Räikkä Jussi/Turku 
Möttölä Hanno/Helsinki 
Salminen Pekka/Helsinki
Palviainen Ilkka/Kisakallio

Lentopallo
Heikkinen Janne/Kuortane
Kangasniemi Tapio/Kuortane
Honkanen Pertti/Kuortane 
Rantanen Aapo/Kuortane (kevät 2018) 
Puxeddu Manlio/Kuortane (syksy 2018)

Lumilauta
Suopanki Simo/Vuokatti
Halonen Anni/Vuokatti
Terentjeff Mikko/Vuokatti (kevät 2018) Jylhä 
Olli/Vuokatti (syksy 2018) 

Maastohiihto 
Oksanen Ville/Rovaniemi 
Villför Roland/Vöyri 
Halonen Juho/Vuokatti
Piirainen Jussi/Vuokatti
Simula Jussi/Vuokatti (syksy 2018) 

Melonta
Pitkänen Petteri/Tammisaari
Saelens Jonas/Tampere 

Mäkihyppy 
Larinto Jari/Lahti (kevät 2018)  
Valta Ossi-Pekka/Lahti (syksy 2018)
Pätäri Kari/Vuokatti (kevät 2018) 
Kovaljef Kai/Kuopio 

Nyrkkeily 
Hukkanen Esa/Helsinki 

Paini
Yli-Hannuksela Marko/Ilmajoki (greko)
Lappalainen Juha/Helsinki (greko) 
Ala-Huikku Jarkko/Ilmajoki (greko) 
Raska Ahto/Kuortane (vapaa) 
Molonov Maxim/Kuortane (vapaa) 

Pikaluistelu
Andberg Jason/Helsinki (kevät 2018) Puolak-
ka Markus/Helsinki (syksy 2018)
Lehtinen Pirjo/Seinäjoki 

Purjehdus 
Kaijansinkko Vili/Helsinki 
Gahmberg Jan/Helsinki 

Salibandy 
Juuti Atte/Turku
Eriksson Lasse/Helsinki 

Soutu 
Hiltunen Ilona/Turku
Heino Jani/Turku

Sulkapallo
Melleri Veli-Markus/Helsinki

11.12 Nuorten olympiavalmentajat
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Suunnistus
Harju Antti/Tampere
Sipilä Jari/Turku
Örn Antti/Helsinki

Taekwondo
Mäkinen Jarkko/Turku

Taitoluistelu
Pirogova Nuriya/Vierumäki
Margaglio Maurizio/Helsinki

Tennis
Federico Ricci/Helsinki

Uinti
Teljo Marjoona/Jyväskylä
Mäki Matti/Helsinki
Karvinen Simo/Helsinki
Uusitalo Satu/Helsinki (uimahypyt)

Voimistelu
Kirmes Mati/Espoo (telinevoimistelu)
Gradyanova Larisa/Helsinki (rytminen 
voimistelu) 
Kodra Klarita/Helsinki (rytminen voimistelu) 
Palkola Antti/Jyväskylä (telinevoimistelu) 
Frolov Oleksander/Helsinki (telinevoimistelu) 

Yhdistetty
Ylipulli Jukka/Rovaniemi 
Kuisma Antti/Vuokatti
Saapunki Jarkko/Kuopio 
Kaitainen Jouni/Vuokatti (syksy 2018) 

Yleisurheilu 
Ylöstalo Mikael/Helsinki (aitajuoksu) 
Koivunen Jarno/Turku (seiväs) 
Lehmusvuori Kalle/Tampere (moukari) 
Parjanen Olavi/Joensuu (keihäs) 
Piironen Petteri/Kuortane (keihäs) 
Lehtinen Jani/Espoo (kävely) 
Keskisalo Jukka/Joensuu (kestävyysjuoksu)
Ghazaryan Suren/Helsinki (pituus) 
Rippon Steve/Pajulahti (seiväs) 

Yleisvalmennus
Keränen Tapani/Helsinki
Timo Koljonen/Turku 
Pettinen Atte/Helsinki
Puputti Jenni/Tampere 
Jouste Petteri/Jyväskylä 
Seppänen Kari/Kisakallio
Dahlström Juha/Urhea 
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ALPPIHIIHTO:
Andreas Romar
Samu Torsti  
Janne Haarala                     Päävalmentaja
Thomas Ericson                Valmentaja
Robert Horvat                  Huolto

AMPUMAHIIHTO:
Kaisa Mäkäräinen               
Mari Laukkanen                  
Venla Lehtonen                  
Laura Toivanen                   
Suvi Minkkinen                   
Tero Seppälä
Tuomas Grönman              
Olli Hiidensalo                    
Antti Leppävuori Päävalmentaja
Ville Kotikumpu                 Valmentaja
Vesa Kontturi                      Hieroja
Pekka Kemppi                  Huoltopäällikkö
Jarkko Siltakorpi  Huolto
Juha Kankkunen         Huolto
Jari Sahakangas      Huolto 

CURLING:
Tomi Rantamäki                 
Oona Kauste
Brian Gray                            Valmentaja 

FREESTYLEHIIHTO:
Joona Kangas                     
Jimi Salonen
Jussi Penttala                     
Janne Lahtela                      Päävalmentaja
Tomi Uuniemi                     Valmentaja
Jarno Haikonen                   Fysioterapeutti
Pekka Lehtikallio   Valmentaja/huolto

JÄÄKIEKKO, MIEHET:
Mikko Koskinen                  
Juha Metsola
Karri Rämö   
Miro Heiskanen                  
Juuso Hietanen                  
Tommi Kivistö                    
Miika Koivisto                     
Lasse Kukkonen                  
Mikko Lehtonen                 
Sami Lepistö
Atte Ohtamaa                    
Marko Anttila                     
Jonas Enlund
Teemu Hartikainen            
Julius Junttila
Joonas Kemppainen           
Petri Kontiola                     
Jarno Koskiranta                 
Jani Lajunen  
Sakari Manninen                
Oskar Osala  
Jukka Peltola
Mika Pyörälä
Veli-Matti Savinainen        
Eeli Tolvanen
Jere Lehtinen                       GM
Lauri Marjamäki                Päävalmentaja
Jussi Tapola                         Valmentaja
Mikko Manner                     Valmentaja
Ari Hilli                                Valmentaja
Kimmo Vähä-Ruohola Valmentaja
Pekka Kangasalusta     Valmentaja
Jukka Lohva                        Lajijohtaja, jääkiekko  
  miehet
Matti Nurminen                  Lajijohtaja, jääkiekko  
  naiset ja miehet

Petteri Hietanen                Tiedottaja
Jammu Öunap                     Lääkäri
Hero Mali                            Fysioterapeutti
Timo Vaitinen                      Fysioterapeutti
Juha Sulin                            Hieroja
Riku Koivunen                      Huolto
Antti Muurila                       Huolto
Aki Berg                               Huolto

JÄÄKIEKKO, NAISET:
Meeri Räisänen                  
Noora Räty   
Eveliina Suonpää                
Jenni Hiirikoski                   
Mira Jalosuo
Rosa Lindstedt                    
Isa Rahunen  
Ronja Savolainen                
Minnamari Tuominen        
Ella Viitasuo  
Sanni Hakala
Venla Hovi    
Michelle Karvinen              
Petra Nieminen                  
Tanja Niskanen                   
Emma Nuutinen                 
Annina Rajahuhta              
Saila Saari     
Sara Säkkinen                     
Susanna Tapani                  
Noora Tulus  
Riikka Välilä  
Linda Välimäki                   
Arto Sieppi                           GM
Tiina Karinen                       Lajijohtaja, 
  jääkiekko naiset  
Pasi Mustonen                   Päävalmentaja

Juuso Toivola                       Valmentaja
Simo Vehviläinen          Valmentaja
Kari Eloranta                       Valmentaja
Markus Arvaja                     Psyykkinen valmentaja
Karri Kirjosuo                       Lääkäri
Teemu Silius                       Naprapaatti
Ilona Pihlas                          Hieroja
Hemmo Järä                       Huolto

LUMILAUTAILU:
Roope Tonteri                    
Kalle Järvilehto                   
Peetu Piiroinen                   
Rene Rinnekangas              
Enni Rukajärvi                    
Markus Malin                     
Janne Korpi   
Antti Koskinen                     Päävalmentaja
Anni Halonen                      Valmentaja
Mika Andersson             Lajijohtaja
Joni Vastamäki                    Valmentaja
Tuukka Häkkinen           Osteopaatti
Petteri Kuisma                    Huolto 

MAASTOHIIHTO:
Krista Pärmäkoski               
Kerttu Niskanen                 
Aino-Kaisa Saarinen           
Anne Kyllönen                    
Laura Mononen                  
Riitta-Liisa Roponen           
Johanna Matintalo             
Iivo Niskanen                      
Matti Heikkinen                  
Lari Lehtonen                      
Perttu Hyvärinen                
Ville Nousiainen                 

11.13 Suomen joukkueet ja mitalistit

Suomen joukkue olympiakisoissa, PyeongChang 9.-25.2.2018
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Ristomatti Hakola              
Antti Ojansivu                    
Anssi Pentsinen                  
Lauri Vuorinen                    
Martti Jylhä  
Reijo Jylhä            Päävalmentaja
Eero Hietanen  Lajijohtaja
Teemu Pasanen          Valmentaja
Olli Ohtonen            Valmentaja
Teemu Lemmettylä     Huoltopäällikkö
Matti Haavisto         Huoltopäällikkö
Kerttu Helynen              Hieroja
Jirka Ilomäki             Fysioterapeutti
Jukka Salo                  Huolto
Ari Marjetta           Huolto
Are Mets                       Huolto
Aki Hukka                 Huolto
Veli-Matti Niskanen  Huolto
Jari Nieminen             Huolto
Mika Huita                     Huolto
Heikki Köykkä                      Huolto
Mika Venäläinen      Huolto
Hannu Hovila                Huolto
Heikki Tonteri         Huolto
Kati Venäläinen      Huolto

MÄKIHYPPY:
Antti Aalto    
Janne Ahonen                     
Jarkko Määttä                    
Andreas Alamommo          
Eetu Nousiainen                 
Julia Kykkänen                    
Andreas Mitter                   Päävalmentaja
Lauri Hakola                       Valmentaja
Janne Karppinen                 Fysioterapeutti

Kimmo Kykkänen                 Valmentaja
Juha-Matti Ruuskanen  Huolto

PIKALUISTELU:
Mika Poutala
Pekka Koskela                    
Janne Hänninen Päävalmentaja
Jere Linja-Aho Osteopaatti

TAITOLUISTELU:
Emmi Peltonen                   
Sirkka Kaipio    Valmentaja

YHDISTETTY:
Ilkka Herola  
Eero Hirvonen                    
Hannu Manninen               
Arttu Mäkiaho                    
Leevi Mutru  
Petter Kukkonen                  Päävalmentaja
Jari Hiekkavirta                    Fysioterapeutti
Jarkko Saapunki                  Valmentaja
Jesse Jääskeläinen     Valmentaja
Ossi Manner                       Huolto
Markus Välimäki                 Huolto
Ville Haahti                          Huolto

YLEISJOHTO JA TERVEYDENHUOLTO:
Mika Kojonkoski                  Joukkueen johtaja
Leena Paavolainen              Apulaisjoukkueen 
  johtaja, PyeongChang  
  kisakylän johto
Mika Lehtimäki                   Apulaisjoukkueen- 
  johtaja, Gangneung  
  kisakylän johto
Olli-Pekka Kärkkäinen Lajiryhmävastaava,  
  hiihtolajien lajijohtaja
Mika Noronen                     Viestintäpäällikkö,  
  kokonaisvastuu
Laura Lehtonen                   Viestintäpäällikkö,  
  lumilajit
Soili Hirvonen                      Tiedottaja
Leena Huovinen                  Kisapappi
Peter Brüll                           Attasea
Emma Terho                       KOK:n urheilijavalio- 
  kuntaehdokas,  
  kisakylätiimi
Kimmo Mustonen               Kisakylätiimi
Maarit Valtonen                  Vastuulääkäri
Klaus Köhler                         Lääkäri
Risto Kemppainen               Lääkäri
Mikko Kirjavainen               Lääkäri
Kirsi Korpi                             Lääkäri
Jari Parkkari                         Lääkäri
Peter Halen                         Vastuufysioterapeutti
Vesa Kuparinen                   Fysioterapeutti
Hannaleena Ronkainen      Urheilupsykologi
Terhi Lehtoviita                  Psyykkinen valmentaja
 

Pronssia:
Krista Pärmäkoski 

maastohiihto, 10 km V
Krista Pärmäkoski  

maastohiihto, skiathlon
Enni Rukajärvi 

lumilautailu, slopestyle
Naiset, jääkiekko

Mitalistit

Kultaa:
Iivo Niskanen 

maastohiihto 50 km P

Hopeaa:
Krista Pärmäkoski  

maastohiihto, 30 km P
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AMMUNTA:
Viivi Kemppi, Myllykosken Ampujat
Valmentaja: Marjo Yli-Kiikka

GOLF:
Eemil Alajärvi, Aurinko Golf, Naantali, 
Elina Saksa, Aura Golf, Turku
Valmentaja: Harri Marjala

JUDO:
Turpal Djoukaev, Hämeenlinnan Judoseura
Valmentaja: Otto Favén

PÖYTÄTENNIS:
Annika Lundström, Mejlans Bollförening, 
Helsinki
Valmentaja: Anders Lundström

RYTMINEN VOIMISTELU:
Aurora Arvelo, Olarin Voimistelijat, Espoo
Valmentaja: Larisa Gryadunova

TELINEVOIMISTELU:
Ada Hautala, Oulun Pyrintö
Valmentaja: Pauliina Savola

UIMAHYPYT:
Ronja Rundgren, Vantaa Diving
Valmentaja: Taina Karvonen

Suomen joukkue nuorten olympiakisoissa, Buenos Aires 6.-18.10.2018

Pronssia:
Jessica Kähärä 

yleisurheilu, korkeus
Viivi Kemppi 

ammunta, joukkuekilpailu

Mitalistit

Kultaa:
Topias Laine 

yleisurheilu, keihäs

UINTI:
Alexey Belfer, Orca, Helsinki,
Nea-Amanda Heinola, Nummelan Kisaajat,
Roni Kallström, Cetus, Espoo,
Laura Lahtinen, Helsingfors Simsällskap 
Valmentaja: Marjoona Teljo

YLEISURHEILU:
100 m: Johanna Kylmänen, Raision Kuula
800 m: Alisa Virtanen, Jyväskylän  
Kenttäurheilijat
1 500 m: Nathalie Blomqvist, IK Falken, 
Pedersöre
3 000 m: Julius Mäkinen, Tampereen Pyrintö
400 m aj: Kia Laisi, Espoon Tapiot
2 000 m ej: Emil Helander, Jyväskylän Kent-
täurheilijat
2 000 m ej: Pinja Kotinurmi, Lahden Ahkera
Korkeus: Jessica Kähärä, Mikkelin Kilpa-Vei-
kot
Korkeus: Arttu Mattila, Äänekosken Urheilijat
Moukari: Sara Killinen, Lapuan Virkiä
Moukari: Oskari Lahtinen, Noormarkun 
Nopsa, Pori
Keihäs: Minna Hollanti, Gamlakarleby 
 Idrottsförening
Keihäs: Topias Laine, Helsingin Kisa-Veikot 
Valmentajat:
Mikaela Ingberg, heitot,
Juha Isolehto, hypyt,
Ari Kylmänen, juoksu/pika- ja keskimatkat,
Ari Nummela, juoksu/kestävyysmatkat

YLEISJOHTO:
Leena Paavolainen, joukkueen johtaja,
Peter Brüll, joukkueen apulaisjohtaja,
Tiina Rautiainen, fysioterapeutti,
Katja Volkova, joukkueen urheilijalähettiläs,
Tea Naskali, joukkueen assistentti ja toimis-
topäällikkö.
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11.14 Lukuja tasa-arvon toteutumisesta Olympiakomitean toiminnassa

Kansainvälisen olympiakomitean tasa-ar-
vosuositusten (2018) ja Olympiakomitean 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelman 
mukaisesti kokoamme vuosittain vuosiker-
tomukseen lukuja tasa-arvon toteutumises-
ta Olympiakomitean toiminnassa.

HENKILÖITÄ 
YHTEENSÄ

MIEHIÄ NAISIA

Hallitus (ml. varajäsenet) 15 53 % 47 %

Hallituksen alaiset ohjausryhmät 40 60 % 40 %

Talousryhmä 8 75 % 25 %

Lisää liikettä -ohjausryhmä 4 50 % 50 %

Huippu-urheilun ohjausryhmä (ml. HUY:n työntekijät, jotka osallistuvat kokouksiin) 7 57 % 43 %

Olosuhdetyön ohjausryhmä 5 60 % 40 %

Kansainvälisten asioiden ohjausryhmä 8 37 % 63 %

Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy:n hallitus 8 75 % 25 %

Johtoryhmä 7 71 % 29 %

Henkilöstö (ml. osa-aikaiset ja päättyneet työsuhteet) 88 38 % 62 %

Huippu-urheilu 21 52 % 48 %

Lisää liikettä 16 19 % 81 %

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet 22 23 % 77 %

Hallinto ja jäsenpalvelut 15 47 % 53 %

Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy 6 67 % 33 %

Harjoittelijat 8 38 % 62 %

Asiantuntijaryhmät 120 70 % 30 %

Olympia-akatemian asiantuntijaryhmä 9 56 % 44 %

Suomen Olympiavoittajat ry:n hallitus 7 71 % 29 %

Pro Olympia -yhdistyksen hallitus 7 100 % 0 %

Urheilun oikeusturvalautakunta 24 83 % 27 %

Pujotellen PyeongChangiin -olympiakasvatusohjelman työryhmä 11 36 % 64 %

Urheilijavaliokunta 14 57 % 43 %

Urheiluoppilaitosten ja urheiluakatemioiden seurantaryhmä 17 82 % 18 %

Joukkuelajien asiantuntijaryhmä 10 100 % 0 %

Johtaa kuin nainen -hankkeen ohjausryhmä 11 36 % 64 %

Huippu-urheilun yhteiskunnallisen perustelun työnyrkki 20.12.2017-12.9.2018 10 80 % 20 %
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HENKILÖITÄ 
YHTEENSÄ

MIEHIÄ NAISIA

Valtion urheilija-apurahat 271 51 % 49 %

kesälajit 166 53 % 47 %

talvilajit 105 48 % 52 %

20 000 € 19 53 % 47 %

10 000 € 72 36 % 64 %

6 000 € 180 57 % 43 %

Nuorten olympiavalmentajat 92 87 % 13 %

PyeongChang -kisajoukkue

urheilijat 102 61 % 39 %

lajijohto, valmennus ja huolto 86 93 % 7 %

joukkueen johto ja huolto 20 55 % 45 %

Buenos Aires -kisajoukkue

urheilijat 25 36 % 64 %

lajijohto, valmennus ja huolto 12 50 % 50 %

joukkueen johto ja huolto 5 20 % 80 %

Ansiomerkit 48 31 % 69 %

kultaiset 13 15 % 85 %

hopeiset 35 43 % 57 %

Johtaa kuin nainen -hanke

osallistujat 20 0 % 100 %

mentorit 20 25 % 75 %

Liikkujan polku -verkoston koordinaatioryhmä 13 31 % 69 %
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