
 
 

 
 

 
Hallitustiedote 13.05.2017 
 
Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 12.05.2017 suomalaisen huippu-urheilun 
strategiaa sekä Olympiakomitean yritysyhteistyön tilannetta ja tulevaisuuden kasvustrategiaa. 
Ajankohtaiskatsauksessa esillä oli myös keskiviikkona järjestetty Unelmien liikuntapäivä, joka keräsi ison 
huomion ja jonka aikana järjestettiin yli 1200 liikuntatapahtumaa. 
 
- Olen tyytyväinen siitä, että Unelmien liikuntapäivä innosti suomalaisia ja eri yhteisöjä. Hienoa oli myös se, 
että päivän sisältöjä jaettiin sosiaalisessa mediassa erittäin laajasti ja liikunnan kautta syntyi vahvaa 
yhteisöllisyyden tunnetta ympäri Suomea, iloitsee Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio.  
 
Olympiakomitean uusi hallitus on tehnyt työtä puoli vuotta. Yhtenä keskeisenä asiana on huippu-
urheiluverkoston yhdessä rakentaman strategian kommentointi ja viimeistely käynnissä olevalle 
olympiadille 2017-2020.  
 
- Lajien kanssa on syntynyt yhteinen käsitys tavoitteista, rooleista ja toimenpiteistä seuraaville vuosille. 
Käymme opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vielä omat keskustelumme tähän liittyen ja sen jälkeen työ 
on valmis. Kerromme tavoitteemme PyeongChangiin ja Tokioon liittyen tämän jälkeen, toteaa Huippu-
urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski. 
 
Varainhankinta keskeisessä roolissa 
 
Olympiakomitea toteuttaa omalta osaltaan suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteistä 
menestyssuunnitelmaa. Olemassa olevat resurssit ja niiden kasvattaminen erityisesti oman 
varainhankinnan kautta on olennainen tavoite. Olympiakomitean liiketoimintayksikön toimitusjohtaja 
Samuli Vasala esitteli hallitukselle yritysyhteistyön kasvustrategiaan liittyvät tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi. 
 
- Tavoittelemme tilannetta, jossa jo vuonna 2020 voisimme tulouttaa suomalaiselle huippu-urheilulle ja 
liikkeen lisäämisen operaatioihin 3 miljoonaa euroa vuodessa. Tavoite on erittäin kova, mutta luomamme 
uudet konseptit kuten Lasten liike antavat uskoa siihen, että olemme oikealla tiellä.  Lisäksi huippu-urheilun 
ympärille rakennamme täysin uudenlaisia tuotteita, sanoo Vasala. 
 
Suomalaiselle urheilulle yhteiset toimitilat 
 
Nykyinen vuokrasopimus Pasilan toimitiloissa päättyy vuoden 2017 lopussa. Olympiakomitean hallitus 
keskusteli kokouksessaan lyhyen aikavälin eri vaihtoehdoista sekä urheiluyhteisön mahdollisesta yhteisestä 
kampuksesta pidemmällä tähtäimellä. Hallitus valtuutti toimiston viimeistelemään eri vaihtoehtoja laajan 
urheiluyhteisölle suunnatun kyselyn tulosten perusteella. 
 
Hallitus hyväksyi kokouksessaan antidoping-ohjelman vuosille 2017-2018, johon on nyt päivitetty myös 
entisen Valon toimenpiteet antidopingtyön tekemisessä. 



 
Hallitus hyväksyi omalta osaltaan tarkennetun talousarvion vuodelle 2017. Uusi talousarvio tehtiin 
tilanteessa, jossa avustusten määrä jäi ennustettua pienemmäksi. Kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 
2016 vuosikertomus ja esitetään sen hyväksymistä edelleen kevätkokouksessa Helsingissä 20.6.2017.  
 
 
 
Lisätietoja: 
 
Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski, puh. 040 700 1943 
 
Liiketoimintayksikön toimitusjohtaja Samuli Vasala, puh. 044 358 6578  

 


