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Ohjelma

Koronan exit-strategia, Esko Ranto ja Mikko Salonen klo 11.15-11.35

Toimitusjohtajan ajankohtaiset, Mikko Salonen klo 11.35-11.45

Muuta ajankohtaista, Rainer Anttila

SM-viikko 2022, Päivi Harri klo 11.45-12.00



KORONAPANDEMIATILANNE

• 5.11.2020



Koronapandemiatilanne

• ”Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun”:

• https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-
urheiluun/

• Luonnos hallituksen exit-strategiaksi → erinomainen esimerkki yhteisestä vaikuttamisesta, lausunnon 
allekirjoittivat kaikki 119 jäsenjärjestöä → kiitos yhteistyöstä

• https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/04/dd1a717e-olympiakomitean-ja-jasenien-lausunto-hallituksen-exit-
strategiasta-14.4.2021.pdf

• Hallitus julkaisi aamulla exit-strategian

https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/04/dd1a717e-olympiakomitean-ja-jasenien-lausunto-hallituksen-exit-strategiasta-14.4.2021.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163030/VN_2021_42.pdf?sequence=1&isAllowed=y


AJANKOHTAISET

• 5.11.2020



KESKITETTY 
KURINPITO

21.4.2021



Tilanne

Hallitus päätti esittämisestä kevätkokouksen hyväksyttäväksi 20.4.2021

Lopullinen päätös järjestelmän käyttöönotosta (määräykset + 
kurinpitolautakunnan säännöt) sekä Olympiakomitean sääntöjen 
muuttaminen tehdään kevätkokouksessa 25.5.2021

Kurinpitolautakunnan jäsenten valinta OK:n syyskokouksessa 2021

Voimaan 1.1.2022
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Keskeinen sisältö

Koskee vakavaa epäasiallista ja epäeettistä käytöstä liikunnan ja urheilun 
piirissä

Lajisääntöjen mukaan ratkaistavat tapaukset ja yksittäiset ylilyönnit 
kilpailutilanteessa tai muussa ympäristössä lajiliiton ratkaistavaksi

Rikkomus kohdistuu nimettävään henkilöön tai henkilöihin

Soveltamisalaan voi kuulua sekä luonnollisia henkilöitä että yhteisöjä
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EI RIKKOMUSTA 11 § 3
Tutkinta päätetään 

SUEKissa
Mahdollisuus saattaa asia 
vielä  lajiliiton käsittelyyn

Ilmoitus 
lajiliitolle 

11 § 5 
Lajiliiton apu 

11 § 6 

Kurinpitolautakunta

< 5 vuotta 
13 §

Urheilun 
oikeusturvalautakunta

Valitus

Valitus

Ilmoitus rikkomuksesta ja
tutkinta-asian vieminen 
kurinpitoon 

< 5 vuotta 
13 §

9  § SOVITTELU
Ohjataan  sovitteluun jos 

mahdollista 

Lajiliiton kurinpito
Päätös 2 §:n tapauksista

ILMOITUS
Muu tieto esim.
lajiliitto 11 § 6

Oma tutkinta 10 § 1 

SUEK
arvioi soveltuuko 2 §
ja tekee päätöksen 

tutkinnan 
aloittamisesta

11 § 1-5
TUTKINTA

2 § rajoitukset
10 § 2

RANGAISTUSVAATIMUS
SUEK 11 § 3 tai 14 § 2



Oikeusturvalauta-
kunta

Kurinpitolautakunta

Olympiakomitean 
kokous valitsee

Lajiliiton hallitus tai 
kokous valitsee

Olympiakomitean 
kokous valitsee

valitusvalitus

Oikeusturvalautakunta
Kurinpitolautakunta
Lajiliiton kurinpito 

Lajiliiton 
kurinpitoelin



SUOMISPORT

21.4.2021



Varsinaisten jäsenten lisenssin tai vastaavan lunastaneiden määrät 3/2021

• Alkuvuoden 2021 aikana lisenssin tai vastaavan 
lunastaneiden määrä on jatkanut laskuaan.

• Verrattaessa tilannetta maaliskuun lopussa 2021 
tilanteeseen maaliskuun lopussa 2020:

• Yli 18-vuotiaissa vähenemä on 6%

• Alle 18-vuotiaissa vähenemä on 14%

• Kokonaislasku -8%

(Vertailuna Suomisportin kautta myytyjen lisenssien määrä Q1/2021 oli 41% 
pienempi kuin Q1/2020.)

Osana pitkän aikavälin Suomisportin kehittämistä 
teemme 2021 aikana POC-pilotin, miten alustaa voi 
kaupallistaa suomalaisen liikunnan ja urheilun 
hyväksi. Kumppania pilottiin haetaan tällä hetkellä.
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Olympiakomitean vuosikokous 25.5.2021

Pakollinen ennakkoilmoittautuminen ja valtakirjan toimitus etukäteen

Ohjeet kokouskutsussa



Korona seurakysely

• Jäsenien toivotaan lähettävän kyselylinkin jäsenyhdistyksilleen vapun jälkeen

• Pasi Mäenpää/Smartsport, jatkoa VLN kevään 2020 kyselylle

• Seurojen motivointi tärkeää





Mikä SM-viikko on

SM-viikko on Suomen Olympiakomitea tapahtumakirjoon kuuluva monilajitapahtuma jossa 

usean päivän aikana sadat urheilijat kilpailevat lajiensa SM-mitaleista. 

Järjestyksessään kuudes SM-viikko järjestetään Salossa 30.6.-3.7.2022. SM-viikko on 

historiansa aikana esitellyt suomalaiselle urheiluyleisölle yli 50 lajia maalla, ilmassa ja 

vedessä.

2019 Vantaan kesä SM-viikon lukuja

4 kisapäivää

23 lajia

600 SM-mitalia

2000 urheilijaa, valmentajaa ja huoltajaa

650 vapaaehtoista

Lähes 17 tuntia tv-lähetyksiä vapailla kanavilla (TV2 ja Yle Areena)



SM-viikon strategiset tavoitteet
Liikuntakulttuurin monimuotoisuuden lisääntyminen

Laajentaa lajikirjoa entisestään ja esitellä monimuotoinen kattaus lajeja, joista on 

mahdollisuus löytää jokaiselle sopiva tapa liikkua, harrastaa ja kilpailla. Iästä, sukupuolesta 

tai elämäntilanteesta riippumatta.

Lajien elinvoima ja tunnettuus kasvaa

Mittava näkyvyys valtakunnallisesti kasvattaa lajien tunnettuutta. 

Mahdollistaa pienten lajien verkostoituminen sekä keskenään että ulkopuolisten 

sidosryhmien kanssa ja tuoda näin yhteisöllisyyden kautta elinvoimaa lajeille, jotka toimivat 

pienillä resursseilla. 

Tapahtumallisuus kehittyy

SM-viikko kehittyy ja kasvaa arvostetuksi ja elämykselliseksi tapahtumaksi osana 

suomalaista urheilu ja liikuntakulttuuria. Kehittymisen ja kasvun varmistaminen vaikka 

suurten väkimäärien kokoontumiset eivät olisi mahdollisia.



SM-viikon organisaatio
Yhteistyöorganisaatiot

Suomen Olympiakomitea, KOKO Tapahtuma, YLE, Salon kaupunki, lajiliitot

Tapahtuman toteutusvastuu

KOKO Tapahtuma OSK

KOKO Tapahtuma OSK

Loisto Catering, MagnumLive, Niemi Yhtiöt, Pixmill, Ramirent, RMC, Securitas, Stopteltat, 

L&T

Esa Niemi, hallituksen pj

Vastuuhenkilöt

Päivi Harri, KOKO Tapahtuma, SM-viikon vastaava tuottaja

Johanna Rikman, YLE Urheilu, tuottaja

Isäntäkaupungin yhteyshenkilö



SM-viikon periaatteet
Laji vastaa SM-kilpailunsa järjestämisestä itsenäisesti omien kilpailusääntöjensä mukaisesti 

ml. kaikki kilpailun vaatimat toimitsijat, tilapäisrakentaminen, tulospalvelu ja kilpailun vaatima 

turvallisuus. 

Laji vastaa omaan kilpailuunsa liittyvistä kuluista.

Laji saa veloituksetta käyttöönsä Salon kaupungin hallussa olevat suorituspaikat.

SM-viikko vastaa kokonaissuunnittelusta, tapahtuman johtamisesta, yleisön turvallisuudesta ja 

yleisöensiavusta, oheisohjelmista, tapahtuman visuaalisesta ilmeestä, markkinoinnista ja 

viestinnästä, äänentoistosta sekä mahdollisesta lipunmyynnistä.

Lupa-asiat ja turvallisuussuunnitelmat tehdään yhdessä.

Osallistumismaksu per laji (yksi suorituspaikka) on 2000€ + alv 24%= 2480€.



Salon Urheilupuisto



Yle katsojaluvut, 2020 Joensuu (talvitapahtuma)

Yle välitti TV2:lla sekä Yle Areenassa suoria lähetyksiä, jälkilähetyksiä sekä koosteita lähes 

25 tuntia. Myös Yle TV2:n Urheilustudio sijaitsi Joensuu Areenassa.



SM-viikko 2022, 
ilmoittautuminen
30.6.-3.7.2022, Salo

- 17 lajiliittoa, 21 lajia ilmoittautunut 18.4. mennessä

- Virallinen ilmoittautuminen avoinna 8.3.-21.5.2021

- Ilmoittautumismaksu pidetään ennallaan 2000eur + alv24%.

Ilmoittaudu TÄSTÄ

Yhteistyö ja tapahtuman rakentaminen alkaa ilmoittautuneiden lajien kanssa kesällä 2021.

https://www.lyyti.in/ilmoittautuminen_2022_SM-viikolle


Muut asiat

Isäntäkaupunkihaku 2023 (kesä)

Isäntäkaupunkihaku vuodelle 2023 auki 22.4.-15.6.2021.

SM-viikon nettisivu-uudistus

Nettisivut uusittu www.sm-viikko.fi

http://www.sm-viikko.fi/


Yhteystiedot
Vastaava tuottaja Salon kaupunki, SM-viikon yhteyshenkilö

Päivi Harri Saku Nikkanen

+358 (0) 45 264 2263 +358 (0) 44 7784709

paivi.harri@kokotapahtuma.fi saku.nikkanen@salo.fi

Viestintä

Anu Haapalainen

+358 (0) 40 565 3946

anu.haapalainen@elisanet.fi

Yle Urheilu, tuottaja

Johanna Rikman

+358 (0)406804086

johanna.rikman@yle.fi

mailto:paivi.harri@kokotapahtuma.fi
mailto:anu.haapalainen@elisanet.fi
mailto:johanna.rikman@yle.fi


sm-viikko.fi  #smviikko



KIITOS! 


