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Suomen Olympiakomitean hallitus päätti kokouksessaan 27.10.2020 vuosikokoukselle tehtävistä esityksistä 
ja vahvisti vuoden 2022 Pekingin talviolympialaisten valintakriteerit. Lisäksi hallitus kuuli tilannekatsaukset 
Suomen Olympiakomitean tukisäätiön ja Suomen Urheilijoiden tukisäätiön sulautumisesta ja Liikunnan 
aluejärjestöjen perusteilla olevasta järjestöstä. Hallitus myös hyväksyi lausunnon valtakunnallisesti 
merkittävistä liikuntapaikkahankkeista. 
  
Olympiakomitea tekee systemaattista työtä eettisesti kestävän urheilun puolesta  
  
Olympiakomitean hallitus kävi kokouksessaan keskustelun urheilun yhteisestä vakavien eettisten 
rikkomusten kurinpitojärjestelmästä. Hallitus totesi keskustelussaan, että eettisesti kestävän urheilun 
puolesta tulee tehdä systemaattista työtä koko urheiluyhteisön voimin. Urheilun yhteisestä vakavien 
eettisten rikkomusten kurinpitojärjestelmän sääntöluonnoksesta käydään lähetekeskustelu 
Olympiakomitean syyskokouksessa, ja päätökset asiasta tehdään Olympiakomitean kevätkokouksessa 
25.5.2021.   
  
Pekingin olympialaisten valintakriteerit 
  
Suomen Olympiakomitea lähettää joukkueen peräti 8 monilajiseen kilpailutapahtumaan elokuun 2021 ja 
heinäkuun 2022 välillä. Edessä ovat kahdet Universiadit, kahdet Euroopan nuorten Olympiafestivaalit, 
kahdet Olympialaiset ja kahdet Paralympialaiset. Hallitus vahvisti kokouksessaan valintakriteerit Pekingin 
talviolympialaisiin, jotka kilpaillaan 4.-20.2.2022. 
  
Lausunto valtakunnallisesti merkittävistä liikuntapaikkahankkeista 
  
Hallituksen olosuhdetyön ohjausryhmä valmisteli Olympiakomitean lausunnon opetus- ja 
kulttuuriministeriölle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten. Lausunto 
kohdistuu rahoitussuunnitelmassa käsiteltäviin valtakunnallisesti merkittäviin, huippu urheilun kannalta 
keskeisiin hankkeisiin. Hallitus hyväksyi lausunnon jätettäväksi ministeriölle.  
  
Lausunnon mukaan valtakunnallisesti merkittävistä liikuntapaikkahankkeista tärkein on jääurheilun 
monitoimihalli (Myllypuron jääurheilukeskus Oy). Hanke 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. 
  
 

Suomen Olympiakomitea: Hallitustiedote 28.10.2020 
 



 

Olympiakomitean syyskokous 21.11.2020 
  
Hallitus teki Olympiakomitean syyskokoukselle esityksen vuoden 2021 talous- ja 
toimintasuunnitelmaksi.  Lisäksi käsiteltiin muut syyskokoukselle tehtävät esitykset, joita olivat mm. 
huippu-urheilun menestystavoitteet 2021-2024 sekä joukko Olympiakomitean sääntöihin liittyviä 
muutoksia ja tarkennuksia. 
  
Syyskokous valitsee Olympiakomitealle uuden hallituksen. Uusi hallitus kokoontuu ensimmäisen kerran 
16.12.2020.  
  
Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295.   
 


