Haku 2024 SM-viikon isäntäkaupungiksi
SM-viikko tapahtumana
SM-viikko on jokavuotinen monilajitapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 2016 joko kesä- tai
talvitapahtumana.
Neljän päivän aikana jopa tuhannet urheilijat kilpailevat omien lajiensa SM-mitaleista. Lajimäärä on
parhaimmillaan ollut lähes 30, biljardista otevoimaan, kanoottipoolosta hiihtosuunnistukseen,
kartingista taitolentoon.
SM-viikko kuuluu Olympiakomitean palvelukirjoon. Operatiivisesta toteutuksesta vastaa KOKO
Tapahtuma OSK, yhdessä Ylen, isäntäkaupungin ja lajien kanssa.

SM-viikon strategisia tavoitteita
•
•
•
•

Liikuntakulttuurin monimuotoisuuden lisääntyminen
Osallistuvien lajien elinvoiman ja tunnettuuden kasvu
Tapahtumallisuuden kehittyminen ja tapahtuman kasvu laajasti tunnetuksi ja arvostetuksi
Isäntäkaupungin saama valtakunnallinen näkyvyys, tunnettuus lajien keskuudessa ja
positiivinen vaikutus kaupungin liikuntaolosuhteisiin

Isäntäkaupunkihaku
Olosuhteet
SM-viikko vahvistaa isäntäkaupungin ja sen lähialueen urheilu- ja liikuntatarjontaa tuomalla
paikkakunnalle uusia mielenkiintoisia lajeja ja järjestämällä kuntalaisille mahdollisuuksia
lajikokeiluihin. SM-viikko pyrkii edesauttamaan liikuntapaikkojen ja olosuhteiden tasoa ja
kehittymistä paikkakunnalla.
Isäntäkaupungin tärkeimmät velvollisuudet:
Kaupunki antaa hallinnassaan olevat SM-viikon lajien tarvitsemat suorituspaikat ja alueet sekä
välineistön ja kaluston maksutta SM-viikon käyttöön. Muista kuin kaupungin omistuksessa olevista
tiloista ja välineistä sovitaan tapauskohtaisesti.

Henkilöstö
KOKO Tapahtuma OSK johtaa järjestelyjä, lajit / seurat huolehtivat omien lajiensa kilpailullisesta
toteutuksesta omalla kustannuksellaan. Isäntäkaupunki resurssoi paikallisen tuotantoon
henkilön/henkilöitä koordinoimaan tapahtumaa paikallisesti. Lisäksi kaupungin henkilökuntaa mm.
kenttä- ja hallihenkilöstöä on mukana tapahtuman rakentamisessa, purkamisessa ja
suorituspaikkojen huoltotoimenpiteissä.

Viestintä ja markkinointi
KOKO vastaa yleisilmeestä ja viestinnästä. Viestintäsuunnitelma tehdään yhdessä kaupungin
kanssa niin, että kaupungin näkyvyys suurtapahtuman isäntänä on monipuolista, ympärivuotista ja
mittavaa.

Yle on vahvasti mukana SM-viikolla lähettäen kisatapahtumia omien kanaviensa kautta jokaisena
kilpailupäivänä. Yle on lähettänyt SM-viikon kisalähetyksiä TV2:lla ja Areenassa n. 20-30 tuntia
vuosittain. Isäntäkaupunki vastaa TV-tuotannon riittävästä sähkönsaannista, suorituspaikkojen
riittävästä valaistuksesta ja mahdollisuuksien mukaan kuidutuksesta suorituspaikoille.
KOKOlla ja lajeilla on oikeus tuoda omia kumppanuuksiaan tapahtumaan.

Talous
Isäntäkaupungin suora avustus tapahtumalle on 70.000 euroa.

Muuta
KOKO vastaa turvallisuudesta ja luvista.
KOKO vastaa pääsääntöisesti tapahtuman ympärille järjestetystä yhteisesti sovitusta
oheisohjelmasta, esim. avajaiset, lajikokeilut, mahdolliset seminaarit ja koulutustilaisuudet.

2024 isäntäkaupungin valinta
Isäntäkaupunkihaku on auki 19.11.2021-28.2.2022.
2024 on talvitapahtuma ja sen lopullinen päivämäärä valitaan yhdessä Ylen, KOKO Tapahtuman,
Olympiakomitean ja isäntäkaupungin kanssa. Todennäköisin ajankohta vuoden 2024 tapahtumalle
on helmi- maaliskuu 2024.
Hakuasiakirja on avoin hakemus, jossa käy ilmi kaupungin sitoutuminen edellytyksiin sekä sen
tarjoamat olosuhteet ja tahtotila SM-viikon toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.
SM-viikko 2022 järjestetään Salossa ja 2023 Lahdessa, molemmat ovat kesäkisoja. Edellinen
talvella järjestetty SM-viikko oli Joensuussa 2020.
Valinnassa painotetaan mm.:
•
•
•
•
•

suorituspaikkojen (ulko- ja sisäliikuntapaikat), oheistilojen ja olosuhteiden monipuolisuus ja
taso
kaupungin sitoutuminen ja tahtotila (markkinointi-ideat, kaupunkilaisten sitouttaminen,
mahdolliset vapaaehtoisverkostot, kokemus aiemmista suurtapahtumista, kaupungin muu
lisäarvo osallistujille ja katsojille)
majoitusmahdollisuudet ja kulkuyhteydet
valmiudet TV-tuotantoon (kuidutukset suorituspaikoilla, sähkö- ja valaistusolosuhteet)
taloudellinen sitoutuminen

Keskustelemme mielellämme hakijakaupunkien kanssa jo ennen hakemuksen lähettämistä
kaupungin niin toivoessa.
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