
 

Suomen Olympiakomitea 
Valimotie  10, 00380 Helsinki 
olympiakomitea.fi 

Aika ja paikka:  1.10.2019, klo 9-12.00 
  Auditorio, Valimo 21, Valimotie 21, 00380 Helsinki 
 
 

Päivän ohjelma 

 

9.00 Suomen olympiakomitean hallituksen tervehdys  

Olympiakomitean ajankohtaiset asiat kansainväliseltä kentältä, sekä OK:n kansainvälisyysstrategian 

esittely.  

 

9.30 Työpaja: Tämän hetkisten kansainvälisten vaikuttajapaikkojen kartoittaminen, sekä ryhmäytyminen 

neljän pääteeman mukaisesti (osallistujalla mahdollisuus osallistua vain yhteen): 

1. Vastuullisuus 

2. Pohjoismainen yhteistyö 

3. Arvokisahaku 

4. EU -hankkeet ja rahoitus 

 
10.45 Kahvitauko 

 

11.00 Kansainväliset vaikuttajapaikat: Puheenvuoro, jossa keskitytään kansainvälisten 

vaikuttajapaikkojen aktiiviseen kartoittamiseen, sekä tehokkaan lobbausstrategian rakentamiseen.  

 

11.45 Yhteenveto ja päätössanat 

 - Seuraavan vuoden suuntaviivat ja 2020 -vuosikello. 

 

12.00 Päivän lopetus 

 
 

 

Kansainvälisyysverkoston vuositapaaminen 
1.10.2019 
 
 

 



 

 

Työpajojen kuvaukset 

 
 

1. Vastuullisuus: Monessa kansainvälisessä urheilu -ja liikuntajärjestössä vastuulliset toimintatavat 

ovat nykyään virallisesti piirretty järjestön strategiaan, kun taas valitettavan monessa kyseiset 

linjaukset puuttuvat täysin. Suomella on oiva mahdollisuus edistää tasa-arvoa, demokratiaa ja 

läpinäkyvyyttä, sekä tuoda pohjoismaisia arvoja kansainväliseen päätöksentekokenttään. 

Vastuullisuus -työpajan pääteemana on pohtia suomalaisten urheilujärjestöjen 

vaikuttamismahdollisuuksia kansainvälisellä tasolla hyvän hallintotavan peruspilareita noudattaen. 

 

2. Pohjoismainen yhteistyö/ pienten maiden yhteistyö: Pohjoismaisten ja pienempien maiden 

lajiliittojen äänet jäävät usein kuulumattomiin kansainvälisen tason vaikuttamiskentällä.  Yhteistyö 

pohjoismaisten naapureidemme ja muiden pienempien maiden toimijoiden kanssa vahvistaa 

Suomen vaikuttamismahdollisuuksia kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Kuten 

olympiakomitean tunnuslause kuuluu: yhdessä enemmän. 

 

3. Arvokisahaku: Arvokisojen hakukriteerit tiukentuvat vuosi vuodelta. Hyvässä hakuprosessissa 

korostuvat perinpohjainen haku -ja toteutussuunnitelma, taloudellinen tietoisuus, sekä 

kansainvälisten lajiliittojen asettamat ekologisuuden, kestävyyden ja vastuullisuuden raamit 

suurtapahtumien järjestämiselle. Tämä työpaja on suunnattu arvokisoja hakeville, tai 

arvokisahakua suunnitteleville järjestöille. 

 

4. EU -hankkeet ja rahoitus: Euroopan unionilla on merkittävä rooli liikkeen lisäämisessä ja huippu-

urheilun tukemisessa Euroopassa. Kymmenien miljoonien eurojen hanketuilla on myös merkittävä 

rooli suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle. Suomalaisen urheilukentän ja EU:n rahoituksen välille 

muodostuu kuitenkin viestinnällinen ongelma: hankkeista ja rahoituksesta ei tiedetä, tai haku 

koetaan monimutkaiseksi. Tämä työpaja sukeltaa EU:n liikunta- ja urheilurahoituksen maailmaan ja 

tarjoaa konkreettisia esimerkkejä urheilujärjestöille tulevaisuuden hanke- ja rahoitushakuun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy 31.8. Ilmoittaudu mukaan tästä. 
 
Lisätietoja saat: Niina Toroi, erityisasiantuntija kansainväliset asiat, niina.toroi@olympiakomitea.fi 
 

https://www.lyyti.in/Kv_verkoston_vuositapaaminen
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