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Jukka-Pekka Vuori,  Hiihtoliiton puheenjohtaja





”Taataksemme  maksimaalisen  huomioarvon  niin  
katsojien,  median  ja  kumppaneidemme  keskuudessa,  
Suomen  maajoukkueiden  pitaä̈  olla  TOP  3  -tasolla  
kaikissa  pohjoismaisissa  lajeissa  jo  kaudella  
2015/2016.”  
(Liittovaltuusto,  lokakuu  2015)

URHEILU

• Maastohiihto:  maiden  välisessä  vertailussa  3:s
• Yhdistetty  (6.)  ja  mäkihyppy  (9.)  eivät  yltäneet  tavoitteeseen
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URHEILU

Maastohiihto
• Kova  kesäharjoituskausi  takana
• Syksyllä  yksilöllinen  valmentautumissuunnitelma  kohti  talven  
päätavoitetta

Mäkihyppy
• Tiivis  joukkueleiritys  Keski-Euroopassa  kesän  aikana
• MM-kisat  menestyspainetta,  mutta  menestysodotukset  
Pyongchangissa 2018

Yhdistetty
• Ennätysmäärä  leirivuorokausia  yhdessä
• Kesä  GP-kisoissa  pisteille  laajemmalla  rintamalla





#ROADTOLAHTI

Menestyksen  ohella  joukkueilta  vahva  
markkinointiviestinnällinen  tuki  matkalla  kohti  
Lahti2017-kisoja.

Viestinnän  missio
Jokainen  urheilija,  persoona,  on  yleisön  tuttu  ja  suosikki,  
jota  tullaan  kannustamaan  kotikisoihin.  

Jokainen  urheilija  lupaa  antaa  kaikkensa  kotikisoissa  
suuren  kotiyleisön  edessä.



HISTORIA





MYYDYT  JA  VARATUT  
PÄÄSYLIPUT  30.8.2016

50  000





”Hyvä  meininki  tarttuu  
ja  näkyy  lopulta  myyntinä  

– on  jokaisen  vastuu  levittää  Lahti2017  
ilosanomaa!”



KAUPALLINEN  PERINTÖ



HIIHTOLIITON  KAUPALLINEN  TOIMINTA  -
NORDIC  SKI  FINLAND  OY



16

Ø Lisätä  omistajansa  Suomen  Hiihtoliiton  kaupallisten  toimintojen  
taloudellisia  tuottoja.

Ø Vahvistaa  Hiihtoliiton  ja  lumilajien  asemaa  sekä  kilpailukykyä  urheilun  
TV- ja  sponsorimarkkinoilla.

Ø Edistää  lumilajien  imagoa  ja  positiivista  mielikuvaa.

Ø Kehittää  Hiihtoliiton  nykyisiä  kaupallisia  toimintoja  ja  luoda  uusia  
tulonlähteitä.

Ø Rakentaa  uusia  toimintakonsepteja  myös  seuratoiminnan  tukemiseen  
(esim.  Lumilajit  Liikuttavat  -tyyppiset  hankkeet).  

TÄRKEIMMÄT  TEHTÄVÄT
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1. MAAJOUKKUEET 2. TAPAHTUMAT

3. LAPSET JA NUORET 4. HARRASTAJAT 

KAUPALLISET  TUOTESEKTORIT
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Valittu  strategia  tehdä  Hiihtoliiton  entisestä  rekkayhtiöstä  
Nordic  Ski Finlandista  liiton  kaupallinen  yhtiö  on  ollut  oikea.  

Ø Nordic  Ski Finland  toimii  Hiihtoliiton  kaupallisen  toiminnan,  myynnin,  
markkinoinnin  ja  markkinointiviestinnän  ”työvälineenä”.  

Ø Nordic  Ski Finlandin  kautta  Hiihtoliitto  johtaa  ja  vastaa  itse  kaupallisten  
tuotteidensa  myynnistä  ja  markkinoinnista.

Ø Myyntituotot  on  kuluneen  toimintavuoden  aikana  kasvaneet.

Ø Kaupalliset  kehitysnäkymät  tulevaisuuteen  ovat  lupaavat.  
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Ø Maastohiihdolla  sekä  maailmancup-tapahtumilla  hyvä  kaupallinen  
vetovoima.  Sen  sijaan  erityisesti  mäkihypyn  houkuttelevuus  tällä  hetkellä    
heikko.  Suunnan  muutos  edellyttää  merkittävästi  parempaa  
urheilumenestystä.

Ø Kumppanitoimintaan  panostettu  aiempaa  enemmän  resursseja:  
markkinointiviestintää,  tapahtumia,  lajien  yhteisiä  workshop-tilaisuuksia,  
sisällöntuotantoa  ym.  

Ø Lahti2017  perinnön  hyödyntäminen  Hiihtoliiton  kaupallisessa  
toiminnassa  MM-kisojen  jälkeen  erittäin  tärkeää:  

o Nykyisten  kumppanuuksien  jatkaminen  MM-kisojen  jälkeen
o MM-kisojen  yritysverkostojen  ja  asiakasrekisterien  hyödyntäminen
o Uusien  kaupallisten  tuotteiden  ja  myynnin  käynnistäminen  
(hiihdon  harrastetoiminta  +  lapset  ja  nuoret)
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HIIHTOLIITON  UUDEN  STRATEGIAN  
“VÄLITILINPÄÄTÖS”



SKI SPORT FINLAND



SKI SPORT FINLAND 
MISSIO

SKI  SPORT  FINLAND  

ON  ITSENÄINEN  JA  ELINVOIMAINEN  
ORGANISAATIO,  JOKA  TOIMII  
TIIVIISSÄ  YHTEISTYÖSSÄ  SUOMEN  
HIIHTOLIITON  JA  FIS:N  KANSSA.

SKI  SPORT  FINLAND  

TUOTTAA  VOITTAJIA  
RAKENTAMALLA    
PITKÄJÄNTEISESTI  ALPPI- JA  
FREESTYLEHIIHDON  
LAJIKULTTUURIA  TUKIEN  
HARRASTUS- JA  
KILPAILUTOIMINTAA  SUOMESSA.



SKI SPORT FINLAND VAHVEMPANA UUTEEN KAUTEEN

- Mittavat  investoinnit  nuoriin  luovat  pohjan  
tulevaisuuden  menestykselle
- Team  2018  tytöt  14/15  kaudesta  alkaen
- Team  2021  pojat  16/17  kaudesta  alkaen  
täydellä  ohjelmalla

- Maajoukkueissa  48  urheilijaa  ja  21  
päätoimista  valmennuksen  ja  huollon  
ammattilaista  viidestä  eri  kansallisuudesta  

- Markkinointisopimus  Macoma Oy:n  
kanssa,  2  henkeä  lisää  markkinointiin

- Levi  maailmancupin  järjestelyt  osaksi  Ski
Sport  Finlandin  organisaatiota

- Yhteinen  pääsihteeri  Rukan  ja  Levin  
maailmancup  tapahtumiin  Ski Sportin  
organisaatioon

- Tehostunut  tapahtumaorganisaatio

- Räätälöidyt  ratkaisut  Leville  ja  Rukalle

- Taloustilanteen vahvistaminen



SSF  Ry  talouden  vahvistaminen
TP  2014  +  50t  €
TP  2015  +170t  €
TP  2016  +  60t  €

TA  2016/17  2,5  M  €  SSF  Ry

0,5M  €  TA  SSF  Management  Oy

Tavoite  tilikausi  16/17  Ylijäämäisen  budjetin  
varmistaminen

Hallinto ja talous 2016/17



Yhteistyök.  +  muut  tulot;;  
1 910 000

Jäsenmaksut;;  
70 000

FIS;;  70 000
OKM;;  
223 000

OK;;  
260 000

Yhteistyök.  +  muut  tulot Jäsenmaksut FIS OKM OK

Tulot

Hallinto ja talous 2016-2017

Alppihiihto
54  %

Freestyle
19  %

Kotimainen  
kehittäminen

13  %

SSF  Tukitoimet
14  %

Menot

Alppihiihto Freestyle Kotimainen  kehittäminen SSF  Tukitoimet
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Lumilajien  
visio  2020

Kestävä  menestys
Valmennuksen  henkilövalinnat,  osaaminen
Resurssien  suuntaaminen  huipputasolle
Valmennuksen  ilmapiiri  ja  yhteistyö
Menestyspohja,  harrastajamäärät
Tulokset,  erityisesti  M-YH  
Seurojen  toiminta
Olosuhteet  osittain
Lajien  kalleus

Uudistettu  brändi,  
houkuttelevuus
Uudistettu  ilme
Näkyvyys
Markkinointi
Uudet  avaukset  –
Lumilajit  liikuttaa
Lajien  uudistuminen  ja  
vetovoima
Seurojen  uudistuminen

Vuorovaikutus  ja  yhteistyö
Avoimuus;;  viestintä,  tiedotus
Lajien  välinen  yhteistyö
Ilmapiiri,  yhteishenki
Yhteinen  suunta
Seurojen  odotukset  ja  
oma  vastuunotto  =  kulttuurin  
ja  toimintatapojen  uudistuminen

Olosuhdetekijät
Varastolumipaikat
Homologoidut  radat
Saatavuus:  kasvukeskukset,
pienet  paikkakunnat

Talous
Talouden  johtaminen
Isot  kumppanisopimukset
Resurssien  kehittyminen  
laajemmin,  riskit Johtaminen  ja  tehokkuus

Johtamisjärjestelmä
Läpinäkyvyys
Näkyminen
Henkilöjohtaminen  
Organisaation  tehokkuus  
Luottamusjohdon  rooli  ja  
panostus  

Sininen  =  parantunut,  
kehittynyt
Punainen  =  tarve  parantaa
Lila  =  sisältää  kysymyksiäSTRATEGIAN  YLEISKUVA
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TULEVAT  PAINOPISTEALUEET

1. Menestyksen  turvaaminen,  panostus  tuleviin  huippuihin
2. Seuratoiminnan  kehittäminen,  apuja  seuroille  kehittää  omaa  
toimintaansa
• Ammatillisuus
• Harrastajien  houkuttaminen  ja    koukuttaminen

3. Olosuhdeasiat,  lumen  varmistaminen
4. Talouden  pitkäjänteinen  varmistus
• Kumppaniyhteistyö  ja  -sopimukset,  tuotteistus
• Lumilajien  potentiaalin  hyödyntäminen  (iso  
harrastajamassan  hyödyntäminen  +  uudenlainen  yhteistyö  
alan  yritysten  kanssa)
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KÄYTÄNNÖSSÄ

1. Menestyksen  turvaaminen,  panostus  tuleviin  huippuihin
• Urheilijan  polun  eri  vaiheiden  valmennuksen  turvaaminen  
(Nuorten  Olympiavalmentajat)  

• Nuorten  valmennusryhmien  ja  kv.  kilpailujen  omavastuiden  
huojennus

• Mahdolliset  muut  toimenpiteet:  valmennus,  kilpailujärjestelmä…
• Kustannusvaikutus:  yli  100  000  €/vuosi  

2. Seuratoiminnan  kehittäminen
• Liiton  apu  seuroille  kehittää  omaa  toimintaansa:  seura- ja  
valmentajakoulutus

• Lisää  ammattilaisia  tekemään  lisää  ammattilaisia  seuroihin
• Harrastajien  houkuttaminen  ja  koukuttaminen:  
sisäänheittotuotteiden hyödyntäminen

• Kustannusvaikutus:  alle  100  000  €/vuosi
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KÄYTÄNNÖSSÄ

3. Olosuhdeasiat,  lumen  varmistaminen
• Yhteiskunnallinen  vaikuttaminen
• Parhaiden  käytänteiden  jakaminen,  teknisten  innovaatioiden  
hyödyntäminen

• Jalkautuminen  käytännön  projekteihin  paikkakunnille  
suunnitteluvaiheesta  toteutukseen

• Kustannusvaikutus:  alle  100  000  €/vuosi

4. Talouden  pitkäjänteinen  varmistus
• Maailmancup  järjestäjien  työn  tukeminen
• Kumppaniyhteistyö  ja  -sopimukset,  tuotteistus
• Lumilajien  potentiaalin  hyödyntäminen  (iso  harrastajamassan  
hyödyntäminen  +  uudenlainen  yhteistyö  alan  yritysten  kanssa)

• Kustannusvaikutus:  alle  100  000  €/vuosi



LUMIYHTEISÖ,  JOSSA  
JOKAISELLA  ON  HYVÄ  OLLA
HiihtoSuomi,  Lahti  24.9.2016  Henna  Sivenius
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Tavoitteena

Selvittää  ja  arvioida  nykytilaa  
maastohiihdon,  mäkihypyn  ja  
yhdistetyn  seuroissa
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´

Toteutettiin  

>  Seurakyselyllä

>  Haastatteluilla  ja  havainnoimalla
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´

Kysely  sisälsi  osa-alueet

>  Organisointi  ja  toimintaperiaatteet  
>  Harjoittelu- ja  kilpailutoiminta  
>  Viestintä  ja  vuorovaikutus  
>  Houkuttelevuus  
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´

Kyselyyn  vastasi  65  seuraa

>  55  maastohiihtoseuraa
>  3  mäki-yhdistetyn  seuraa  
>  7,  joissa  harrastetaan  kaikkia  kolmea  lajia    

Kyselyyn  vastasi  useimmiten  

>  Seuran  /  jaoston  puheenjohtaja
>  Seuran  /  jaoston  sihteeri  
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´

Vastanneiden  seurojen  jäsenmäärät  
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´

Alueellisesti  seurat  vastasivat…  
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´

YLEISANALYYSI  

- Suunnitelmallisuus  ja  jäsenistön  palautteen  
kysyminen  ovat  heikolla  tasolla  kaikilla  seuroilla  

- Seurat  kokevat  vahvuuksiksi  ihmiset,  jotka  ovat  
toiminnassa  mukana  

- Toimintaan  pääsee  osallistumaan  tytöt  ja  pojat,  
hiihto-,  ja  mäkikouluista  aina  nuoriin  ja  jopa  aikuisiin  
saakka  ja  osallistujat  pääsevät  vaikuttamaan  omaa  
ryhmäänsä  koskevaan  toimintaan

- Vapaaehtoisia  kaivataan  lisää,  mutta  sen  eteen  
vain  harvat  ovat  tehneet  tekoja  (suunnitelmallisuus)  
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´

YLEISANALYYSI

- Uusia  kilpailumuotoja  on  jossain  seuroissa  kokeiltu,  
muutamassa  on  kehitetty  toimintaa  mielekkäämmäksi  
lapsille  ja  nuorille,  jotta  uusia  harrastajia  saataisiin  mukaan

- Seurat  kokevat  sekä  olosuhteet  haasteeksi,  että  
mahdollisuudeksi  kehittää  toimintaa,  kilpailu  muiden  lajien  
kanssa  on  toiseksi  suurin  haaste,  onko  se  aidosti?  
Vain  yksi  seura  kokee  lajit  kalliiksi  

- Seurat  käyttävät  melko  monipuolisesti  eri  viestintäkanavia,  
mutta  suunnitelmaa  ei  ole,  tavoittaako  oikeat  kohderyhmät?



40

´

Seurojen  jäsenmäärän  kehitys  
viimeisen  2  vuoden  aikana
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´

Mitä  halutaan  Hiihtoliitolta  

- Toiminnallisia  ohjeita,  vinkkejä  /  materiaaleja
- Taloudellista  tukea  
- Jalkautumista  seuroihin  /  asiantuntija-apua
- Ohjaajien,  valmentajien  ja  vanhempien  koulutusta  
seuroissa  

- Saamme  tarvitsemamme  tuen
- Kuntapäättäjiin  vaikuttamista
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JOHTOPÄÄTÖKSIÄ  

Seurakäyntejä

Materiaaleja /  
vinkkejä

Koulutukset
lähelle

Sparraamista ?
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STARTTIPROSESSI
2x3h

Seurakohtainen,  
Kevyt analyysi ja  
kehittämistehtävä

STARTTIPROSESSI
2X3h  

SINETTISEURAKSI  –
PROSESSI  
3xVRK  

Seuran kokonaisvaltainen
kehittäminen,  lasten ja  nuorten

toiminta erityisesti

1  yhteinen  tapaaminen  /  vuosi
Seurakohtainen  tapaaminen  /  vuosi  

HUIPPUSEURAHUIPPUSEURA

…PROSESSI
4x3h  

OSA,  seurakohtaisesti
räätälöidyt

kehittämistehtävät

VALMENTAJA- JA  
OHJAAJA-
KOULUTUKSET

SHL:n
TUOTTEET  /  SPARRAUSAPU  

SEUROILLE  
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´

SEURA  ON…
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TALOUS

10milj.

€

TV- ja  
markkinointioikeudet:
5,5  milj.  

Jäsenistötulot:
Lisenssit,  
jäsenmaksut,  
kilpailutulot,  
omavastuut
0,5  milj.

Yhteistyö-
kumppanit:
1,5  milj.

JULKINEN  
RAHOITUS:  
OKM  &  OK

2 milj.

FIS:  
0,5  milj.
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TALOUS
• Taloushallintomme  toimii,  eikä  tilikauden  2015/16  
alijäämä  ollut  yllätys

• Johtokunta  ja  operatiivinen  johto  ovat  jo  keväällä  
tehneet  suunnitelman,  miten  kassavirta  turvataan  MM-
vuonna

• Kulujen  kasvaessa  ennen  kauden  alkua  myös  tulot  
kasvavat

• Asema  kansainvälisessä  mediaoikeusneuvotteluissa  
on  vahva  ja  tämä  luo  pitkäkestoista  turvaa  ja  vakautta  
jo  tälle  tilikaudelle  sekä  tuleville  vuosille

• Kaupallisen  toiminnan  ydin  on  kotimainen  
maailmancuptoiminta,  erityisesti  mäkihypyssä  





FIS  SNOWKIDZ  WINNER  2016

”Very good project especially
the Tour  format.  Combination  
of  three disciplines is  great.  
Like  the use of  Athlete Role
Model.  Like  as  well the simple
way to  implement.  Creation of  
a  brand with the eagle was
excellent.  Good point with a  
progression  system approach
as  well for  long  term impact.”  



9/26/16 ©  Hiihtoliitto  201650



TAVOITTAVUUS

Lasten  Lumipäivät
Yli  10  000  lasta  mukana  
kiertueella.  Yli  350  opettajaa.

Tuiskun  Lumilajikoulu
Yli  500  uutta  lasta  tutustuu  
lumilajeihin.

Lumilajeja  opettajille
Valtakunnallinen  materiaalin  
jalkauttaminen  
oppilaitoksiin.
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1. HUIPPU-URHEILUMENESTYS.

2. TULEVAISUUDEN  MENESTYSPERUSTAN  TURVAAMINEN.

3. LAHTI2017  URHEILUMENESTYS.

4. LAHTI2017  TALOUDELLISEN  TULOKSEN  VARMISTAMINEN.
5. KAUPALLISEN  TOIMINNAN  KEHITTÄMINEN.

6. TALOUDELLISEN  TULOKSEN  KÄÄNTÄMINEN  

POSITIIVISEKSI.

7. ASEMAN  VAHVISTAMINEN  FISISSÄ.

8. HYVÄN  MAINEKEHITYKSEN  VARMISTAMINEN.
9. RAKENTAVA  SISÄINEN  YHTEISTYÖ.

10. STRATEGIAN  SEURAAVAN  VAIHEEN  TOTEUTTAMINEN.





#ROADTOLAHTI
KAIKKI  MUKAAN!


