SM-VIIKKO 2023 – LAJI-ILMOITTAUTUMINEN ON AUKI
Jakelu:
Olympiakomitean jäsenjärjestöt
HEI KAIKILLE,
Vuoden 2023 SM-viikko järjestetään Lahdessa, upeassa ja monelle lajille tutussa urheilukaupungissa 3.6.8.2023, eli noin kuukausi totuttua SM-viikko ajankohtaa myöhemmin.
Lahden kaupungilla on 100 vuoden kokemus urheilutapahtumista. Vuosi 2023 tulee olemaan Lahdessa
todellinen urheilutapahtumien supervuosi: SM-viikon lisäksi Lahti isännöi Salpausselän kisojen 100 –
vuotisjuhlakisat, Kalevan kisat ja Ironman MM-kisat.
Lajihaku Lahden kisaviikolle on nyt avattu, ja tästä viestistä löydät SM-viikon perusperiaatteet ja
hakuohjeet. Suorituspaikkoja tulee olemaan sekä sisä- että ulkotiloissa, urheilullinen Lahti on mitä mainioin
paikka monenlaisille urheilulajeille.
Lisätietoa saat oheisesta materiaalista, nettisivuilta www.sm-viikko.fi ja ottamalla yhteyttä SM-viikon
vastaavaan tuottajaan Päivi Harriin tai Lahden kaupunkiin liittyvissä kysymyksissä tapahtumapäällikkö Inkeri
Määttään.
Periaatteet SM-viikosta ja lajien osallistumisesta
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

SM-viikko luo mahdollisuuden ja mainiot puitteet Olympiakomiteaan kuuluvien lajien yhteiselle
aikuisten SM-kilpailuille.
Tavoitteena on saada lajeille näkyvyyttä, uusia ystäviä ja harrastajia.
SM-viikkoa tehdään Suomen Olympiakomitean, mukana olevien lajien ja lajiliittojen välisenä
yhteistyönä. Tapahtuman operatiivisesta toteutuksesta vastaa KOKO Tapahtuma OSK yhdessä Ylen
ja isäntäkaupungin kanssa. Yhteisöllisyys ja yhteinen tekeminen mahdollistavat ison tapahtuman
edut pienemmilläkin resursseilla.
Lajiliitot vastaavat itsenäisesti SM-kilpailunsa järjestämisestä omien kilpailusääntöjensä mukaisesti.
SM-viikolle valittavat lajit saavat kilpailunsa vaatiman, isäntäkaupungin hallussa
olevan suorituspaikan veloituksetta käyttöönsä.
Lajit saavat SM-viikon tapahtuma-, viestintä- ja markkinointitoimenpiteet hyödykseen.
SM-viikolla on oikeus päättää lipunmyynnistä, lipunmyyntitulot kuuluvat SM-viikolle ja ne käytetään
tapahtuman toteuttamiseen ja kehittämiseen.
Lajiliitot sitoutuvat tapahtuman vaatimaan aktiiviseen yhteistyöhön ja vastaavat siitä, että lajilla
on riittävä organisaatio laadukkaaseen toteutukseen ja tapahtuman vaatimaan ennakkotyöhön.
SM-viikolle osallistumisen hinta on 2300€ + alv24% /laji.
SM-viikon aikataulu ja kokonaisuus rakentuu lajien yhteistyönä ja vaatii aktiivista osallistumista.
Yle on vahvasti mukana tapahtumassa. Televisioitava kokonaisuus rakentuu syksyn 2022 ja kesän
2023 aikana kilpailuaikataulujen selvittyä, Yle tekee itse päätöksensä televisioitavista lajeista ja
lähetysaikatauluista, osallistuminen SM-viikolle ei takaa jokaisen lajin televisiointia.

Lajihaku
Lajihaku on avoinna 30.5.-15.9.2022.
Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ilmoittautumislomake määräaikaan mennessä.
Lajiliitoilta edellytetään hallituksen päätöstä osallistumisesta, vastuuhenkilön nimeämistä ja vahvistus
osallistumismaksun hyväksymisestä.
Siirry ilmoittautumislomakkeeseen tästä.
Tervetuloa mukaan SM-viikolle!
Yhteystiedot
Päivi Harri
Vastaava tuottaja, SM-viikko 2023
paivi.harri@kokotapahtuma.fi
045 2642263
Inkeri Määttä
Tapahtumapäällikkö, Lahti
inkeri.maatta@lahti.fi
044 416 3890
Aurinkoisin terveisin,

Päivi Harri

