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Olympiakomitean hallitus hyväksyi kokouksessaan Helsingissä 29.10.2019 Olympiakomitean päivitetyn 
strategian ja ensi vuoden toimintasuunnitelman esittämisen vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Muita 
ajankohtaisia asioita olivat lausunnon antaminen valtakunnallisista huippu-urheilun kannalta merkittävistä 
olosuhdehankkeista ja tilannekatsaus Olympiarahaston etenemisestä. Hallitus myös päätti edustajistaan 
Urheilulääketieteen säätiön hallitukseen. 
 
Olympiakomitean strategian päivitys loppusuoralla 
 
Olympiakomitean hallitus hyväksyi vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja päivitetyn strategian esittämisen 
vuosikokoukselle. Syys-lokakuun vaihteessa toteutettu kolmas jäsenkysely antoi vahvan tuen strategian 
päätavoitteille eli huippu-urheilun menestystavoitteille ja seurojen jäsenmäärien kasvulle, joita tuetaan 
vuoteen 2024 ulottuvalla strategiakaudella digitalisaation edistämisellä. 
 
Olympiakomitean uudeksi visioksi hallitus päätti esittää keskusteluissa olleiden eri vaihtoehtojen ja 
kyselyistä tulleiden palautteiden pohjalta: ”Kansainvälisesti menestyvä urheilumaa, jossa yhä useampi 
liikkuu enemmän”. 
 
Päivitetty strategia kertoo liikunta- ja urheiluyhteisön tahtotilan ja huomioi yhteiskunnan muutosvoimat. 
Strategia luo perustan Olympiakomitean toiminnalle sekä antaa suuntaviivat liikunta- ja urheiluyhteisön eri 
toimijoiden omalle ja yhteiselle tekemiselle. 
 
Hallitus päätti kokouksessaan myös lausunnon antamisesta Nyrkkeilyliiton uuden strategian luonnokseen, 
jonka valinnat ja tavoitteista nojaavat vahvasti Olympiakomitean uuden strategian suuntaviivoihin. 
 
Jääurheilun monitoimihalli Olympiakomitean ykkösprioriteetti 
 
Suomen Olympiakomitea lausuu vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle liikuntapaikkojen 
perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten. Lausunto kohdistuu rahoitussuunnitelmassa 
käsiteltäviin valtakunnallisesti merkittäviin, huippu urheilun kannalta keskeisiin hankkeisiin. 
 
Olympiakomitean tavoitteena on, että mahdollisimman monella huippu-urheilijalla on kansainvälisen 
vertailun kestävä päivittäinen valmentautuminen ja toimintaympäristö. Suomalaisen huippu-urheilun 
kannalta keskeisillä urheilumuodoilla tulisi olla liikuntapaikkaolosuhteet, jotka täyttävät kansainvälisen 
tason harjoittelu- ja valmennusvaatimukset sekä kansainvälisten kilpailujen järjestämisvaatimukset. 
Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden valtionavustuksella ja erityisesti sen valtakunnallisesti 
merkittäville hankkeille suunnatulla osuudella on keskeinen merkitys näiden olosuhteiden syntymiseen. 
 
Olympiakomitea pitää lausunnossaan tärkeänä varmistaa vuonna 2019 käynnistyneen Urhea-hallin 
rahoitus. Urhea-halli on urheiluakatemiaverkoston kehittämisen strateginen kärkihanke ja keskeinen osa 
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valtakunnallisen olympiavalmennuskeskuksen rakentumista. Hanke on sisällytetty rahoitussuunnitelmaan 
vuosille 2020 ja 2021. Lisäksi tulee varmistaa Olympiastadionin uudistamisen loppuunsaattaminen. 
 
Uusien hankkeiden osalta Olympiakomitean prioriteettijärjestys rahoitussuunnitelmakaudelle on: 1. 
Jääurheilun monitoimihalli (Myllypuron jääurheilukeskus Oy), 2. Hippos 2020 (perustettava Jyväskylän 
Hippoksen kommandiittiyhtiö) ja 3. Limingan Ruutikankaan ampumaurheilukeskus (Oulun Seudun 
Ampumaurheilukeskus ry). 
 
Jääurheilun monitoimihalli palvelee huippu-urheilun kannalta keskeisiä lajeja (pikaluistelu ja taitoluistelu) ja 
muodostaa olosuhteet lajien huippuvalmennuskeskukselle. Hanke tarjoaa pika- ja taitoluistelulle kaikki laji- 
ja oheisharjoittelutilat. Hanke kytkeytyy toiminnallisesti Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan ja Helsingin 
Olympiavalmennuskeskukseen palvellen akatemiaurheilijoita ja hyödyntäen Urhean palveluita 
maajoukkuetoiminnassa ja leirityksissä. Pikaluistelun osalta hanke luo Suomeen toistaiseksi täysin 
puuttuvan halliolosuhteen, joka mahdollistaa valtakunnallisen valmennuksen keskittämisen sekä 
arvokilpailujen järjestämisen. Jäälajien lisäksi monitoimihalli tuottaa harjoittelu- ja valmennusolosuhteita 
yleisurheiluun ja kaukalolajeihin.  
 
Hippos 2020 on laajuutensa ja monilajisuutensa takia ainutlaatuinen liikuntapaikkahanke, jonka 
erityispiirteenä on siihen liittyvä osaamiskeskittymä (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, alueen 
oppilaitokset, Jyväskylän Urheiluakatemia). Hanke parantaa urheilijoiden päivittäisharjoitteluolosuhteita ja 
kaksoisuraratkaisuja Jyväskylässä, joka on yksi kuudesta Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman 
valtakunnalliseen rooliin nostetusta päivittäisharjoittelun toimintaympäristöstä. 
 
Olympiarahaston varainhankinta käynnistymässä 
 
Olympiarahastosta vastaava Jaakko Sippola piti hallitukselle katsauksen rahaston tilanteesta. 
Olympiarahaston varainhankinta käynnistyy marraskuun aikana. Varainhankinnan ensi vaiheessa painopiste 
on suomalaissa suuryrityksissä, joilla on Olympiarahastoon tehdyllä lahjoituksella ainutlaatuinen tilaisuus 
jättää ikuinen kädenjälki suomalaiseen yhteiskuntaan. 
 
Urheilulääketieteen säätiön uudistettujen sääntöjen mukaan Suomen Olympiakomitea nimeää hallitukseen 
kaksi jäsentä ja heille varajäsenet. Tällä hetkellä Olympiakomitean edustajana on Leena Paavolainen ja 
varajäsenenä Mika Lehtimäki. Heidän kaksivuotinen toimikautensa päättyy syksyllä 2020. 
 
Uusien sääntöjen nojalla Olympiakomitea voi siis esittää toista ehdokasta, joka valitaan syksyllä 2019. 
Hallitus päätti esittää Urheilulääketieteen säätiön hallitukseen toiseksi edustajakseen Matleena Livsonia ja 
hänen varajäsenekseen Ilmari Nalbantoglua. Ehdokkaiden toimikausi on yksi vuosi. 
 
Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295 
 

 
 

 


