


Mikä SM-viikko on
SM-viikko on Suomen Olympiakomitea palvelukirjoon kuuluva monilajitapahtuma jossa 

usean päivän aikana sadat urheilijat kilpailevat lajiensa SM-mitaleista. 

SM-viikko on historiansa aikana esitellyt suomalaiselle urheiluyleisölle yli 50 lajia maalla, 

ilmassa ja vedessä.

Keskimääräisiä kesä SM-viikon lukuja

4 kisapäivää

23 lajia

600 SM-mitalia

2000 urheilijaa, valmentajaa ja huoltajaa

650 vapaaehtoista

Lähes yli 20 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. 

Isäntäkaupungin tunnettuus kasvaa

Mittava näkyvyys valtakunnallisesti kasvattaa kaupungin tunnettuutta ja mainetta suurtapahtumakaupunkina.

Tapahtuman positiivinen vaikutus näkyy kaupungin liikuntaolosuhteissa

Monipuolinen lajikattaus edistää harrastaja- ja seuramäärien kasvua ja lisää liikuntaa paikkakunnalla. 

Olosuhteiden parantuminen luo kasvun mahdollisuuksia harrastajille, seuroille ja tapahtumille.



SM-viikon organisaatio
Yhteistyöorganisaatiot

Suomen Olympiakomitea, KOKO Tapahtuma, YLE, isäntäkaupunki, lajiliitot

Tapahtuman toteutusvastuu

KOKO Tapahtuma OSK

KOKO Tapahtuma OSK

Tapahtuma-alan isojen toimijoiden muodostama osuuskunta. Jäsenet: 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



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-viikon yleiset 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 kaupungin hallussa olevat suorituspaikat.

SM-viikko ja sen vastuullinen taho KOKO Tapahtuma 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.



SM-viikon periaatteet / 
isäntäkaupunki
Kaupunki antaa hallinnassaan olevat SM-viikon lajien tarvitsemat suorituspaikat ja alueet sekä 

välineistön ja kaluston veloituksetta SM-viikon käyttöön. Muista kuin kaupungin omistuksessa olevista 

tiloista ja välineistä sovitaan tapauskohtaisesti.

Isäntäkaupunki resurssoi paikalliseen tuotantoon henkilön/henkilöitä koordinoimaan tapahtumaa 

paikallisesti. Lisäksi kaupungin kenttä- ja hallihenkilökunta on mukana tapahtuman rakentamisessa, 

purkamisessa ja suorituspaikkojen huoltotoimenpiteissä. 

Isäntäkaupungin suora avustus tapahtumalle on 70.000 euroa.



Yhteystiedot
Vastaava tuottaja

Päivi Harri

+358 (0) 45 264 2263

paivi.harri@kokotapahtuma.fi

Koko Tapahtuma, hallituksen pj

Esa Niemi

+358 (0)40 0452400

esa.niemi@niemi.fi

www.sm-viikko.fi 
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