
OSA 1: JOHTAJUUS

Ilkka Kanerva: ”Olympiakomitean puheen- 
johtajalta vaaditaan johtajuutta, uutta näkemystä  
ja innostuneisuutta menestyksen hyväksi!” 
 
”Olympiakomitean tehtävä on paljon muutakin kuin kokousten 
johtamista. Parhaimmillaan puheenjohtaja saa koko organisaation 
innostumaan, kehittymään ja uskomaan itseensä. Suomi ei ole iso 
maa, mutta mm. Hollannin, Slovenian ja muiden pohjoismaiden 
menestys sekä olympia- että MM-tasolla eri lajeissa osoittaa, että 
pienikin maa kykenee yltämään itseään suurempiin saavutuksiin.  
Pandemian seurauksena koko urheilun menestyskirjo menee uus-
jakoon monen muun asian tavoin, ja meidän tulee olla varmistamas- 
sa, että Suomi on valmis ottamaan aiempaa vahvemman menestys-
roolin. Olympiakomitea johtaa suomalaista urheilua ja liikuntaa, 
mutta johtajuus pitää ansaita. Olympiakomitea on hakenut vielä 
rooliaan. Nyt jos koskaan tarvitaan kokemusta ja vahvaa johtajuutta. 
Suomessa on todella paljon osaamista ja lahjakkuutta, mutta mo-
nissa lajeissa potentiaalia ei ole saavutettu, mutta on saavutettavissa 
hyvällä yhteistyöllä yli laji- ja valtiorajojen”, visioi Olympiakomitean 
puheenjohtajan tehtävää tavoitteleva ministeri 
ja kansanedustaja Ilkka Kanerva. 
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OSA 2: NUORISOURHEILU JA SEURATOIMINTA

Ilkka Kanerva: ”Olympiakomitean puheenjohtajan 
tulee ymmärtää urheilun ja liikunnan kokonaisuus 
ja erityisesti seuratoiminnan merkitys”
 
”Seuratoiminnasta on puhuttu iät ja ajat. Paljon on myös tehty ja 
tehdään Olympiakomitea-, alue- ja erityisesti liittotasolla seurojen 
elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Silti seurat kokevat olevansa 
huonossa asemassa. Vain menestyvä seura mahdollistaa kehittyvän 
urheilijan, laadukkaan nuorisotyön ja innostavan yhteishengen. 
Seuran menestyminen perustuu yhteishenkeen, joka on urheilijoi- 
den lisäksi riippuvainen myös valmentajista, ohjaajista, seurajohta-
jista ja vapaaehtoisten laajasta joukosta. Vapaaehtoisuus on ollut 
kortilla, ja seurojen asema horjuu pandemian seurauksena. Olympia- 
komitean puheenjohtajan tulee huippu-urheilun ohella välittömästi 
 paneutua seuratason intohimon ja hauskuuden palauttamiseen 
seuratyön kaikilla tasoilla. Seurojen tulee markkinoida itseään myös 
niille suomalaisille, jotka eivät koe tarvitsevansa urheiluseuraa. 
Seurojen tulee saada kunnat ymmärtämään seuratyön merkitys ja 
mahdollisuudet kuntalaisten terveyden maksimoimiseksi. Samalla 
seurojen tulee mahdollistaa lahjakkaille urheilijoille polku huippu- 
urheilijaksi, mikä monessa tapauksessa voi edellyttää parhaan mah-
dollisen valmennustietouden hakemista seurarajojen ulkopuolelta 
hyvällä yhteistyöllä muiden seurojen ja lajiliittojen sekä Olympia- 
komitean kanssa”, toteaa Olympiakomitean puheenjohtajaehdokas, 
ministeri ja kansanedustaja Ilkka Kanerva. 
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OSA 3: HUIPPU-URHEILU

Ilkka Kanerva: ”Huippu-urheilija on aina oma  
persoonansa, hänen tuekseen on tehtävä kaikki 
mahdollinen ja vähän enemmän” 

”Suomessa on halki vuosikymmenten ollut paljon nuoria lahjak-
kuuksia. Osasta on tullut huippu-urheilijoita lajeissaan, mutta ani- 
harva on yltänyt maailman huipulle. Se on pienen maan kohtalo, 
ajatellaan. Mutta asioiden ei tarvitse olla niin. Olympiakomitean 
puheenjohtajan tulee osallistua aktiivisesti lahjakkaiden nuorten 
ja huippu-urheilijoiden sekä valmentajien toimintaedellytysten 
turvaamiseksi. Suomessa on paljon hiljaista tietoa aiempien vuosi- 
kymmenten mestareilla ja heidän valmentajillaan, joka on saatava 
käyttöön modernin tutkimustiedon ohella. Meidän on myös lisät-
tävä kanssakäymistä kansainvälisesti. Kaikki tieto ja osaaminen ei 
ole Suomessa, vaikka itseluottamus omaan osaamiseen tulee olla 
huipussaan. Olympiakomitean tehtävänä on muun ohella kehittää 
aktiivisesti kansainvälisiä yhteyksiä, järjestää aiempaa enemmän 
kansainvälisiä valmennus- ym. seminaareja ja lähettää suomalaisia 
urheilijoita maailmalle sekä kilpailemaan että oppimaan. Myös 
valmentajien kansainvälistäminen on osa tätä prosessia. Olympia- 
komitean tulee lisätä yhteistyötä huolella valittujen maiden valmen- 
nusjärjestelmästä vastaavien valmennus- ym. johtajien kanssa”, 
korostaa Olympiakomitean puheenjohtajakandidaatti, ministeri ja 
kansanedustaja Ilkka Kanerva.  
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OSA 4: RAHA JA VARAINHANKINTA

Ilkka Kanerva: ”Veikkauksen tuottojen vähetessä urheilun 
ja liikunnan rahoitus tulee varmistaa pikaisesti”
 
”Veikkaus on ollut vuosikymmenten ajan suomalaisen urheilun menestyk-
sen tukipilari. Veikkauksen urheilulle ja liikunnalle vuosittain antama tuki 
on merkittävä, mutta jatkuvasti kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa 
riittämätön. Myös seuratoimintaan perustuva nuoriso- ja harrastusliikunta 
tarvitsee lisää varoja, jotta yhteiskunnan terveysmenot eivät kohoaisi pilviin 
kansakunnan heikkenevän yleiskunnon seurauksena. Huippu-urheilulla 
on tutkitusti todella tärkeä esimerkkivaikutus lapsiin ja nuoriin. Kolme 
neljästä suomalaisesta on tutkitusti kiinnostunut huippu-urheilusta.  
Pandemian seurauksena fyysisen kunnon merkitys korostuu entisestään. 
Voidaanko lasten harrastuksen kustannuksia saada verovähennysten 
piiriin? Löydetäänkö liitoille, seuroille ja urheilijoille uusia varainhankin-
takeinoja perinteisten rinnalle? Ei pidä tyytyä siihen, että 80-luvun alussa 
kehitetty Kunniakierros keräsi vuosikymmenten kuluessa yli 100 miljoonaa 
euroa suomalaiselle urheilulle ja liikunnalle. Varainhankinta ei ole avaruus- 
tiedettä, mutta uusien konseptien kehittäminen edellyttää jatkuvaa kehitys- 
työtä. Parhaat innovaatiot tulee saada kaikkien käyttöön siten, että sen 
luomistyö palkitaan tulosten mukaisesti. Olympiakomitean puheenjohta-
jan tulee ymmärtää päätöksentekomekanismit ja osata lobata urheilun ja 
liikunnan asiaa siellä, mihin liian harva urheilujohtaja ui kuin kala vedessä. 
Tässä poliittinen kokemus ja kaikkien päätöksentekijöiden henkilökohtai- 
nen tunteminen auttaa merkittävästi asioiden edistämisessä ja päätösten 
syntymisessä tiiviillä yhteistyöllä”, perustelee Olympiakomitean puheen-
johtajuutta tavoitteleva ministeri ja kansanedustaja Ilkka Kanerva.
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OSA 5: KANSAINVÄLISYYS JA YHTEISTYÖ

Ilkka Kanerva: ”Liittojen ja seurojen tulee tehdä 
yhteistyötä kansainvälisesti ja yli lajirajojen”
 
”Samanlaisella työllä saadaan samanlaisia tuloksia, on joku  
viisas sanonut. Uudistumisen tarve koskee myös suomalaista  
urheilua ja liikuntaa laajassa mitassa. Kaikkea ei tarvitse eikä  
pidä muuttaa, mutta rohkeita tavoitteita ja toimenpiteitä tarvi- 
taan suomalaisten urheilijoiden potentiaalin maksimoimiseksi.  
Jos urheilun ja liikunnan arvostus on alhaalla, se heijastelee myös 
tuloksiin ja menestykseen. Osaamistakin tarvitaan lisää. Yhteis- 
työtä tulee tehdä eri lajien kesken ja kansainvälistä valmennus-  
ym. yhteistyötä tulee lisätä. Yhteistyö tuo mukanaan uutta osaa- 
mista, luovuutta ja myös kustannustehokkuutta. Kansainvälisestä  
ja kotimaisesta yhteistyöstä on myös osoituksena Turussa järjes- 
tettävä Paavo Nurmi Festivaalit, joka on kovalla työllä nostettu  
Euroopan yhdeksi mallitapahtumaksi urheilun moniarvoisuu- 
desta ja monipuolisuudesta”, korostaa Paavo Nurmi Games 
-Festivalin puheenjohtaja, Olympiakomitean puheenjohtaja- 
kisaan osallistuva ministeri ja kansanedustaja Ilkka Kanerva. 



OSA 6: OLYMPIAKOMITEAN ROOLI

Ilkka Kanerva: ”Onko huippu-urheilun ja nuoriso- 
urheilun sekä harrasteliikunnan suhdetta Olympia- 
komiteaan jälleen arvioitava?”

”Vain muutamia vuosia sitten tehtiin suomalaisessa urheilussa ja lii- 
kunnassa suuri rakenneuudistus, jonka seurauksena Olympiakomite-
an alle tuli koko urheilun ja liikunnan perhe. Muutos toi paljon kus-
tannustehokkuutta ja muitakin lisäarvoja. Moni arvostelee kuitenkin 
uudistusta, osin perustellusti. Onko se tuonut kaivattua tehokkuutta 
huippu-urheiluun ja onko nuoriso- ja harrasteliikunnan asioita saatu 
kehitettyä samassa suhteessa huippu-urheilun kehitystyön kanssa?  
Yhtä oikeaa vastausta on vaikea löytää, mutta luonnollisesti tätäkin 
tulee kriittisesti pohtia. Olisi kuitenkin sääli, jos urheilu- ja liikunta-
johtajien fokus kohdentuu taas kerran organisaatiomalleihin eikä itse 
tekemiseen. Olen vahvasti sitä mieltä, että organisaatiomalli ei ole 
kuitenkaan ratkaiseva, vaan yhteinen visio siitä mitä haetaan ja oikeat 
ihmiset oikeissa tehtävissä tuottamassa intohimoisesti ja asiantunte- 
vasti tulosta. Huippu-urheilu, nuorisourheilu ja harrasteurheilu 
täydentävät merkittävällä tavalla toisiaan. Niiden johtaminen ja kehit-
täminen yhden katon alla tuntuu edelleen oikealta ratkaisulta, mutta 
varmasti toteutustavassa on paljonkin parannettavaa. Pitää luoda  
edellytykset rakentavalle kritiikille, yhteistyölle ja eri osa-alueilla 
toimivien vastuunkantajien ja muiden toimijoiden sekä urheilun ja 
liikunnan taustalla olevien asiantuntijoiden osallistumiselle päätök-
sentekoprosessiin kankeiden järjestörakenteiden ulkopuolella, koros- 
taa Olympiakomitean varapuheenjohtajana vuosina 1993 – 2008  
toiminut ministeri ja kansanedustaja Ilkka Kanerva.
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