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1. Johdanto 

Suomen Hiihtoliitto ry toimii hiihtourheilun alalla Suomessa toimivien, 

yhdistysrekisteriin merkittyjen yhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena 

yhdyssiteenä ja keskuselimenä sekä edistää hiihtourheilua Suomen kansan 

keskuudessa. Hiihtoliitto on valtakunnallinen lajiliitto ja kansainvälisen hiihtoliiton 

FIS:n jäsen ja edustaja Suomessa. Hiihtourheiluun sisältyvät maastohiihto, 

mäkihyppy, yhdistetty ja alppilajit sekä muut lumella tapahtuvat hiihtourheilulajit 

ja niiden kesämuodot. Hiihtoliitto vastaa lajiensa monipuolisesta toiminnasta, 

laajasta harrastuksesta sekä kansainvälisestä menestyksestä. 

Alppilajit toimivat omana lajiyhdistyksenään (Ski Sport Finland ry). Hiihtoliiton 

toiminta keskittyy liiton asioiden hoitamiseen ja edunvalvontaan, lajien kilpailu-, 

valmennus- ja harrastetoimintaan sekä kansainvälisten kilpailujen 

järjestämiseen Suomessa. Hiihtourheilun toiminta ja talous muodostuvat 

Hiihtoliiton, lajien ja Ski Sport Finland ry:n toiminnan kokonaisuudesta. Ski Sport 

Finland ja lajit laativat omat talousarvionsa, Ski Sport Finland myös oman 

toimintasuunnitelmansa. 

Organisaation toiminnan erityisenä painopistealueena kauden aikana on 

edellisellä kaudella päivitetyn strategian systemaattinen toimeenpano sekä 

huippu-urheilun pitkän tähtäimen menestyssuunnitelman rakentaminen kaikille 

pohjoismaisille lajeille. Ismo Hämäläinen aloittaa Hiihtoliiton toiminnanjohtajan 

tehtävässä 1.9.2019 alkaen.  

Johtuen suuresta negatiivisesta pääomasta Hiihtoliiton toiminnan jatkuvuuden 

turvaaminen ja kassanhallinta sekä oman pääoman korjaaminen pitkällä 

tähtäimellä ovat toiminnassa edelleen keskeisiä. Talouden vakauttamista 

jatketaan uudella talouden hallinnan toimintakulttuurilla – tavoitteena on 

varmistaa oman pääoman systemaattinen parantaminen mahdollistaen samalla 

urheilullisen toiminnan olosuhteisiin nähden paras mahdollinen toteutuminen.  

Huippu-urheilussa kauden 2019–2020 pääkilpailuja ovat helmi-maaliskuussa 

Saksan Oberwiesenthalissa järjestettävät nuorten pohjoismaisten lajien MM-

kilpailut sekä pohjoismaisten lajien maailmancupit. 

Toimintavuoden aikana aloitetaan Hopeasomman Uusi Latu -projekti, jonka 

tarkoituksena on kehittää ja uudistaa hopeasompaikäisten toimintaa. Lisäksi 

keväällä 2019 teetetyn seurakyselyn vastausten pohjalta tullaan selkiyttämään 

seurakehittämisen kokonaisuutta. Hiihtoliitto huomioi kaikessa toiminnassaan 

ilmastoon ja ympäristöön vaikuttamisen.  
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2. Organisaatio, hallinto ja talous 

Suomen Hiihtoliiton toimielimiä ovat liittokokous, liittovaltuusto ja johtokunta. 

Hiihtoliitolla on noin 500 jäsenseuraa. Liittokokous on ylintä päätösvaltaa 

käyttävä elin. Seurat kokoontuvat liittokokoukseen joka toinen vuosi, seuraavan 

kerran syksyllä 2020. Neljänkymmenen hengen liittovaltuusto käyttää 

päätösvaltaa liiton toimintasäännöissä mainituissa asioissa ja kokoontuu 

vuosittain syys-lokakuussa.  

Johtokunta toimii liiton yhdistyslain mukaisena hallituksena kokoontuen noin 

kymmenen kertaa toimintavuoden aikana. Tarpeen mukaan pidetään myös 

sähköposti- ja puhelinkokouksia. 

Johtokunnan alaisuudessa toimivat tarpeelliset valiokunnat ja työryhmät sekä 

lajien johtoryhmät. Johtokunta päättää maastohiihdon sekä mäkihypyn ja 

yhdistetyn johtoryhmien kokoonpanot kevään seuraneuvottelupäiviä kuultuaan. 

Hiihtoliitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme lajiryhmää: 

maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty sekä alppilajit. Näistä alppilajit toimivat 

omana yhdistyksenään (Ski Sport Finland ry). 
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Hiihtoliiton päätoimisto sijaitsee Helsingin Pitäjänmäessä ja toinen toimisto 

Lahdessa. Kaudella 2019–2020 Hiihtoliitossa työskentelee päätoimisesti 21 

henkilöä, joiden työpanosta tullaan jakamaan myös Hiihtoliiton omistamalle 

markkinointiyhtiölle Nordic Ski Finland Oy:lle. Suoraan Nordic Ski Finlandin 

palveluksessa on kaksi kokopäiväistä ja yksi puolipäiväinen henkilö sekä yksi 

kausityöntekijä talvella.  

Kilpailukauden aikana Hiihtoliiton henkilöstön määrä noin kaksinkertaistuu 

työnkuvien kausiluonteisuudesta ja kilpailukauden kuormittavuudesta johtuen. 

Suurin osa talvikauden aikana lisääntyvistä työtehtävistä on kausipalkkaisia 

(päivä- tai kuukausipalkattuja) valmennuksen ja huollon tehtäviä. Osa 

valmentajatehtävistä on jaettuja urheilun kumppanitahojen (Vuokatti-Ruka 

Olympiavalmennuskeskus, urheiluakatemiat, Jyväskylän yliopisto, 

Olympiakomitea) kanssa. Henkilöstön määrässä ei odoteta tapahtuvan 

merkittäviä muutoksia toimintakauden aikana. Merkittävin muutos 

organisaatiossa on Ismo Hämäläisen aloittaminen toiminnanjohtajan tehtävässä 

1.9.2019 alkaen. 
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Organisaation toiminnan erityisenä painopistealueena kauden aikana on 

edellisellä kaudella päivitetyn strategian systemaattinen toimeenpano sekä 

huippu-urheilun pitkän tähtäimen menestyssuunnitelman rakentaminen kaikille 

pohjoismaisille lajeille. 

 

 

Hiihtoliitto on Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuskelpoinen, liikuntalaissa 

määritelty lajiliitto. Hiihtoliitto siirtää yleisavustusehtojen puitteissa liitolle 

myönnettyä yleisavustustaan alppi- ja freestylehiihdon lajiyhdistykselle Ski Sport 

Finland ry:lle. 

Hiihtoliiton talouden tuotot perustuvat pääosin kansainvälisten kilpailujen  

TV-sopimus- ja markkinointituottoihin, yhteistyösopimustuottoihin, Opetus- ja 

kulttuuriministeriön sekä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön myöntämiin 

avustuksiin, kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n myöntämään järjestelmätukeen 

sekä jäsen- ja lisenssimaksuihin. 

Hiihtoliitto tuottaa kirjanpito- ja hallintopalveluja Suomen Hiihtourheilun 

Kannatussäätiölle ja Nordic Ski Finland Oy:lle.  

Hiihtoliiton toiminnan kulut koostuvat palvelujen, hallinnon, huippu-urheilun ja 

harrasteliikunnan kustannuksista sekä kansainvälisten kilpailujen ja niiden 

järjestämiseen liittyvistä kustannuksista. 
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 TALOUSARVIOT 

  2019–2020  
Maastohiihto 

Mäkihyppy-

yhdistetty 

Kv.- ja järjestö-

toiminta 

Hiihtoliitto 

yhteensä 

Tulot 2507 971 4080 7558 

Ylijäämän jako 233 518   750 

Tulot yhteensä 2740 1488 4080 8308 

            Kulut -2819 -1213 -3361 -7393 

Ylijäämän jako     -750 -750 

Kulut yhteensä -2819 -1213 -4111 -8143 

Yli-/alijäämä 31.5.2020 -80 275 -31 165 

 

Hiihtoliiton tulonmuodostus on suhteellisen vakiintuneella tasolla aiempiin 

vuosiin verrattuna. Suomessa järjestettävien maailmancuptapahtumien 

vuosittain vaihtuva ohjelma aiheuttaa jonkin verran vaihtelua niihin liittyviin 

sopimustuottoihin ja -kuluihin. 

Sekä maastohiihdon että mäkihypyn ja yhdistetyn lajiryhmät toimivat omilla 

talousarvioillaan. Kaudella 2019–2020 mäkihypyn talousarvio on 275 000 euroa 

ylijäämäinen ja laji pystyy tällä suunnitelmalla lyhentämään sisäistä velkaansa. 

Maastohiihdon talousarvio on 80 000 euroa alijäämäinen. Lajin tulonmuodostus 

on aiempiin vuosiin verrattuna hieman pienempi huippu-urheilun tukien osalta ja 

toisaalta erittäin tiivis maailmancupin kilpailuohjelma on myös kulumielessä 

haastava toteuttaa.  

Maastohiihdolle on budjetoitu maltillinen alijäämä urheilullisesti 

tarkoituksenmukaisen valmennus- ja kilpailuohjelman varmistamiseksi sekä 

seuraavan huippusukupolven kehitysmahdollisuuksien tukemiseksi. 

Huomioitavaa on myös, että lajin sisäinen velka on suhteellisen pieni. 

Hiihtoliiton kansainvälisen ja järjestötoiminnan talousarvio on 719 000 euroa 

ylijäämäinen. Ylijäämä on budjetoitu jaettavaksi lajeille kokonaisuudessaan, 

jotta maksimoidaan urheilutoiminnan investoinnit taloudellisten realiteettien 

rajoissa. Ylijäämän jako lajien kesken on alustava. Lopullinen jakopäätös 

tehdään tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä johtokunnan kokouksessa. 

Koko toiminnan yhteenlaskettu tavoiteltu ylijäämä on 165 000 euroa.  

 

Tarkemmat talousarviot ovat toimintasuunnitelman liitteinä. 
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Johtuen kauden alun suuresta negatiivisesta pääomasta (2 824 865 euroa) 

Hiihtoliiton toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja kassanhallinta sekä oman 

pääoman korjaaminen pitkällä tähtäimellä ovat toiminnassa keskeisiä. Talouden 

tasapainottaminen on kuitenkin onnistunut tilikauden 2016–2017 jälkeen 

suunniteltua paremmin ja talouden vakauttamista jatketaan muodostetulla 

uudella talouden hallinnan toimintakulttuurilla, jota kehitetään edelleen 

pitkäjänteisesti. Tavoitteena on varmistaa oman pääoman systemaattinen 

parantaminen – samalla mahdollistaen urheilullisen ydintoiminnan olosuhteisiin 

nähden paras mahdollinen toteutuminen.  
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3. Yhteistyö, yhteiskuntasuhteet ja urheilun eettisyys 

3.1 YHTEISTYÖ JA YHTEISKUNTASUHTEET 
Hiihtoliitto toimii hiihtourheilun yhteisenä edustajana ja edunvalvojana 

liikunnassa ja urheilussa. Hiihtoliitto on mm. Suomen Olympiakomitea ry:n ja 

Suomen Paralympiakomitea ry:n jäsen.  

Keskeisiä yhteistyötahoja ovat esimerkiksi kunnat ja koulut, Suomen 

Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea, Vuokatin Urheiluopisto, 

Suomen Urheiluopisto, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, liikunnan 

aluejärjestöt ja alueelliset urheiluakatemiat sekä Vuokatti-Ruka Olympia-

valmennuskeskus, Koululiikuntaliitto, Puolustusvoimat, Suomen Latu ja Suomen 

Sotilasurheiluliitto. Hiihtoliitto edustaa ja edistää hiihtourheilua valtionhallinnossa 

ja muussa julkishallinnossa. 

3.2 ANTIDOPINGTOIMINTA 

Suomen Hiihtoliitto ja sen lajit, seurat ja niiden jäsenet sekä liiton alaiseen 

kilpailutoimintaan osallistuvat sitoutuvat kulloinkin voimassa olevaan Suomen 

urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n antidopingsäännöstöön sekä 

kansainvälisen antidopingtoimiston WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean 

ja kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n antidopingsäännöstöön.  

Suomen Hiihtoliitto toteuttaa SUEK:n hyväksymää antidopingohjelmaansa niillä 

toimenpiteillä, jotka ohjelmaan on kirjattu. Ohjelman tavoitteena on puhdas 

urheilu ja dopingin käytön ehkäisy – Suomen Hiihtoliitto ei hyväksy dopingia 

missään muodossa urheilussa. Päätavoitteena on yhteistyössä SUEK ry:n ja 

muiden urheilun toimijoiden kanssa puhtaan urheilun edistäminen Suomessa ja 

kansainvälisesti sekä dopingrikkomuksiin tähtäävän toiminnan ennaltaehkäisy 

koulutuksen ja viestinnän avulla.  

Antidopingohjelma päivitetään vuosittain SUEK:n laatiman kriteeristön pohjalta 

yhteistyössä SUEK:n kanssa ja julkaistaan Hiihtoliiton ja SUEK:n 

internetsivuilla. 

3.3 URHEILUN EETTISYYS, TASA-ARVO, YHDENVERTAISUUS JA 
SUVAITSEVAISUUS 

Liiton toiminnassa edistetään yhdenvertaista ja tasa-arvoista liikuntakulttuuria ja 

urheilua. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun 

reilun pelin periaatteet.  
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Koko Hiihtoliiton henkilöstö allekirjoittaa tehtävänkuvansa mukaisen eettisen 

sitoumuksen osana työsopimustaan.  

Suomen Hiihtoliitolla on oma yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmansa, joka 

päivitetään toimintakauden aikana vastaamaan toimintakentän muuttuviin 

tarpeisiin. Toimintakaudella toteutetaan myös kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n 

häirinnän ja ahdistelun vastaisen Snow Safe -ohjelman kotimainen lanseeraus 

yhteistyössä Suomen Lumilautaliitto ry:n ja Ski Sport Finland ry:n kanssa.  
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4. Kansainvälinen toiminta 

Hiihtoliitto vastaa hiihtourheilun yhteisestä kansainvälisestä yhteistyöstä 

kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n jäsenenä. Hiihtoliitto toimii FIS:n 

kansainvälisten kilpailujen järjestäjänä Suomessa. Liitto voi sopimuksella 

luovuttaa kilpailujen järjestämisoikeuden kolmansille osapuolille. 

4.1 MAAILMANCUPKILPAILUT 
Hiihtoliitto järjestää Suomessa kilpailukaudella 2019–2020 maastohiihdon, 

mäkihypyn ja yhdistetyn FIS maailmancupin osakilpailut Kuusamossa, Rukalla 

29.11.–1.12.2019 sekä Lahdessa 29.2.–1.3.2020. Järjestelyissä yhteistyö-

kumppaneina ovat Rukalla Kuusamon Eräveikot ry ja Lahdessa Lahti Events Oy 

sekä Lahden Hiihtoseura ry. 

Ski Sport Finland ry järjestää alppihiihdon maailmancupin osakilpailun Levillä 

23.–24.11.2019 ja freestylen kumparelaskun maailmancupin osakilpailun 

Rukalla 7.12.2019. 

4.2 CONTINENTAL CUP-, EUROOPPA CUP- JA SKANDINAVIA CUP -KILPAILUT 
Continental Cup -kilpailut järjestetään kaudella 2019–2020 mäkihypyssä 

14.–15.12.2019 Rukalla sekä mäkihypyssä ja yhdistetyssä 7.–8.3.2020 

Lahdessa.  

Maastohiihdon Skandinavia Cupin osakilpailu järjestetään 13.–15.12.2019 

Vuokatissa.  

Freestylehiihdon Eurooppa Cupia kisataan 29.–30.11.2019 Rukalla,  

14.–15.2.2020 Jyväskylässä ja 25.–26.2.2020 Taivalkoskella.  

4.3 KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA 
Hiihtoliiton edustajat osallistuvat kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n 

kalenterikokouksiin ja kongressiin, joista tärkeimmät ovat FIS:n komiteoiden 

syyskokoukset Sveitsin Zürichissa 1.–5.10.2019 sekä kevätkongressi Thaimaan 

Royal Cliffissä 17.–23.5.2020.  
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5. Viestintä ja markkinointi 

5.1 VIESTINTÄ JA YHTEYDET 
Hiihtoliiton keskeiset viestinnän tavoitteet kaudelle 2019–2020 on linjattu 

vuonna 2018 uusitun strategian mukaisiksi. Viestintä on nostettu strategiassa 

kriittiseksi toiminnan onnistumisen tekijäksi. Viestinnän toimintamallin ja 

toimenpiteiden tulee vastata yhteisiä strategisia linjauksia ja nostaa esille 

yhdessä päätettyjä painopistealueita. 

Huippu-urheiluviestintä kulkee samoja toimintalinjoja kuin edelliskausilla. Sen 

vaikuttavuus on pysynyt huipussaan kolmen viimeisen kauden aikana. 

Tavoitteena on vahvistaa vetovoimaa ansaitsemalla näkyvyyttä ja vahvistamalla 

huippu-urheilun mielikuvia urheilumedian ulkopuolella, kuten talous-, tiede- ja 

aikakauslehdissä ja -julkaisuissa. Työkaluina ovat sisäinen ideointi, 

suunnitelmallisuus ja suorat toimittajakontaktit. 

Hiihtoliiton viestinnän tavoitteena on kasvattaa liiton tunnettuutta vastuullisena 

ja arvolähtöisenä toimijana. Ilmastoasiat, tasa-arvoinen liikuntaympäristö ja 

harrastamisen olosuhteet ovat vaikuttamisviestinnän keskiössä. Viestinnän 

teemoina näitä edistävät niin operatiivinen henkilöstö kuin myös kohti yhteisiä 

tavoitteita valjastettu luottamushenkilöiden verkosto. Yhteistyökumppaneiden 

hyödyntämistoimenpiteet omien kampanjoiden rinnalla ovat avainasemassa 

vastuullisuudesta viestittäessä. 

Lumilajien markkinointiviestinnässä kriittisiksi kohderyhmiksi on valittu alle  

30-, alle 20- ja alle 12-vuotiaiden ryhmät. Edellä mainitut ikäryhmät ovat kriittisiä 

lumilajien seuraajia, faneja ja harrastajia tulevaisuudessa. Päätöksentekijöitä, 

vaikuttajia ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita, 40–60 -vuotiaita tavoitetaan 

vastuullisilla ja rohkeilla kampanjoilla, joita toteutetaan itsenäisesti, mutta myös 

yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Sisältösuunnittelulla ja sisältöjen 

kanavakohtaisuudella saavutetaan asetetut tavoitteet. 

Lumilajit Liikuttavat -kokonaisuuden viestintää rakennetaan vahvasti 

kohderyhmäkohtaisesti. Opettajien tavoittaminen ja lumilajien raikkaan sekä 

uudenlaisen konseptin vieminen koulumaailmaan on kauden 2019–2020 

tavoite. Kohderyhmä- ja valtamedioiden näkyvyyttä haetaan lisää suorilla 

media- ja toimittajakontakteilla. 

Viestinnän painopistealueeksi kaudelle 2019–2020 on valittu urheilijoiden, 

erityisesti uuden sukupolven maajoukkueiden viestintä- ja mediataitojen 

sparraus. 
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Urheilijoiden ohella valmennus- ja asiantuntijatiimi saa tarvittavaa tukea 

esiintymis- ja johtamistaitoihin. Viestintä nähdään koko organisaation tehtävänä 

ja vahvana tulevaisuuden työkaluna eri rooleissa toimiville. 

Hiihtoliiton brändiä kirkastetaan web-sivustouudistuksen yhteydessä. 

Tavoitteena on rakentaa Hiihtoliitolle ja sen jokaiselle tuotteelle ohjeistus 

visuaalisesta identiteetistä, äänensävystä ja konkretisoida strategian mukaiset 

arvolupaukset osaksi viestintää ja markkinointia. Brändin kirkastuksen tavoite 

on vetovoiman lisääminen, kriittisten kohderyhmien tavoittaminen viestinnällä ja 

lopputulemana on sekä resurssien että harrastajamäärien kasvattaminen. 

Hiihtoliiton nettisivut uusitaan ja avataan keväällä 2020. Uuden sivuston 

tavoitteena on  

• toimia lumilajien uutena yhteisenä markkinointikanavana   

• koota modernilla tavalla lumilajit ja olemassa olevat viestintäkanavat yhteen 

• optimoida lumilajien verkkoympäristö helposti löydettäväksi ja   

• tavoittaa uusia kohderyhmiä sähköisessä ympäristössä. 

 

Viestintäpäällikön ja viestintäkoordinaattorin lisäksi viestintätehtäviä hoitavat 

harjoittelija (6 kk) sekä tunti- ja projektiperusteisesti palkattavat freelancerit. 

Video- ja kuvamateriaalia tapahtumista, joukkueista sekä kampanjoiden 

käyttöön tuottavat tutut yhteistyökuvaajat ja -yritykset.  

Viestintätiimi avustaa kumppani- ja seuraviestinnässä, vastaa 

sidosryhmäviestinnästä ja pitää huolta tuotteiden ristiinmarkkinoinnista eri 

kanavissa ja tapahtumissa.  

Viestinnän työkaluja on hankittu ja kehitetään edelleen helpottamaan 

kokonaisuuden hallintaa. Meltwaterin tiedotejakelupalvelu ja mediaseuranta, 

Gredin aineisto- ja kuvapankki, uutiskirjepalvelu, sosiaalisen median kanavat 

sekä verkkopohjaiset taulukkotyökalut (sisältökalenteri) ja organisointityökalut 

(Trello) mahdollistavat viestintätiimin suunnittelun, viestinnän tuottamisen, 

koordinoinnin ja seurannan Hiihtoliiton kaikkien eri tuotteiden osalta. 

Viestinnän päätehtävät kaudella 2019–2020 ovat 

• maailmancupien, nuorten arvokilpailujen, SM-kisojen ja Suomen Cupin 

tapahtumakohtainen mediaviestintä tiedottein ja sosiaalisen median 

kanavien kautta  

• mediatilaisuuksien järjestäminen (3 kpl syksyllä sekä Ruka) huippu-

urheilujoukkueille, mediakontaktien vahvistaminen  
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• viestintä- ja mediakoulutuksen järjestäminen  

• uusien toimenpiteiden suunnittelu ja tuottaminen tehokkaampaan 

kohderyhmäviestintään (alle 30-vuotiaat) 

• brändinkirkastus ja sen jalkautus sekä nettisivustouudistuksen tekeminen  

• viestinnän vastuualueiden (kommentointi, vaikuttaminen jne.) tarkentaminen 

ja suunnitelmallinen vaikuttamisviestinnän toteuttaminen  

 
5.2 VARAINHANKINTA JA NORDIC SKI FINLAND OY 
Suomen Hiihtoliiton pohjoismaisten hiihtolajien kaupallista toimintaa toteuttaa 

liiton kokonaan omistama markkinointiyhtiö Nordic Ski Finland Oy (NSF). Yhtiön 

päätehtävänä on lisätä kaupallisten toimintojen kautta Hiihtoliitolle ja 

suomalaiselle hiihtourheilulle saatavia taloudellisia ja toiminnallisia resursseja 

sekä lisätä lumilajien vetovoimaa.  

Lisäksi NSF:n tehtävänä on vahvistaa Hiihtoliiton asemaa ja kilpailukykyä 

urheilun TV- ja sponsorimarkkinoilla, kehittää uusia kaupallisia tulonlähteitä, 

vahvistaa sekä laajentaa Hiihtoliiton pitkän tähtäimen rahoituspohjaa sekä 

kehittää lumilajien imagoa ja brändiä.  

Nordic Ski Finland osallistuu myös yhteistyössä Hiihtoliiton kanssa lumilajien 

tapahtumien kehittämiseen sekä TV-tuotteina että tapahtumina. 

Nordic Ski Finlandin kaupallinen johtaja vastaa yhtiön operatiivisesta 

toiminnasta tiiminsä kanssa. NSF tekee aktiivista yhteistyötä Hiihtoliiton 

viestinnän kanssa kumppanitoiminnan toteutuksiin liittyvissä asioissa. 

 

5.2.1 Tavoitteet kaudelle 2019–2020 

Nordic Ski Finlandin tärkeimmät tavoitteet kaudella 2019–2020 ovat 

päättymässä olevien yhteistyösopimuksien jatkaminen, uusien 

kumppanuussopimusten neuvotteleminen, kumppanien sopimusoikeuksien 

sekä hyödyntämistoimintojen laadukas toteutus, tärkeimpien tapahtumien 

toteutus yhteistyössä Hiihtoliiton ja kisajärjestäjien kanssa sekä lumilajien 

imagon ja brändin kehittäminen. 

Nordic Ski Finlandin budjetoitu liikevaihto kaudelle 2019–2020 on 2 069 008 

euroa ja budjetoitu voitto 24 142 euroa. 
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5.2.2 Myynti 

Hiihtoliiton/NSF:n myyntituotteet ovat maajoukkueet, maailmancup- ja Suomen 

Cup -tapahtumat, nuorisotoiminta sekä uudet varainhankintatuotteet.  

Kaudella 2019–2020 järjestetään kaksi maailmancuptapahtumaa: Ruka Nordic 

marras-joulukuun taitteessa Kuusamossa ja Salpausselän kisat Lahdessa 

helmi-maaliskuun vaihteessa. NSF vastaa maailmancupien yritysmyynnistä 

sekä kumppanisopimusten toteutuksesta tapahtumissa. 

Suomen Cup on kansallisen kilpailutoiminnan päätuote ja merkittävä 

maastohiihdon markkinointituote. Maastohiihdon Suomen Cup järjestetään 

yhdessä SM-hiihtojen kanssa kuutena kilpailutapahtumana kauden 2019–2020 

aikana. Infrontin TV-sopimus takaa kisojen televisioinnin vapaalla kanavalla. 

Lumilajit Liikuttavat -kokonaisuus ja siihen kuuluva Lasten Lumipäivät -kiertue 

on Hiihtoliiton lasten ja nuorten toiminnan kaupallinen päätuote.  

Muita nuorisotoiminnan tuotteita (nuorten SM-hiihdot, Hopeasompa-toiminta ja 

nuorten valmennusryhmät) myydään sekä erillisinä tuotteina, osana 

nuorisotoiminnan kokonaisuutta sisältäen Lasten Lumipäivät -kiertueen että 

myös osana isompien kumppanuussopimusten sisältöä. 

Uusia varainhankintatuotteita ovat Harbin Finlandia China ja Havuttaja-projekti. 

NSF/Hiihtoliitto on allekirjoittanut sopimuksen Finlandia-hiihdon lisenssin 

myynnistä Kiinaan sekä Finlandia China -tapahtuman järjestämisen 

konsultoinnista viideksi vuodeksi. Ensimmäinen tapahtuma on suunniteltu 

järjestettävän tammikuussa 2020. Toiminnan käynnistämisen edellytyksenä on 

sopimuskorvauksen saaminen. 

Kaudella 2018–2019 käynnistettiin uutena varainhankintakonseptina Havuttaja-

projekti Hiihtoliiton nuorisotoiminnan tukemiseen. Kevään 2019 aikana projekti 

käynnistettiin pilottina. Projektin jatkosta ja toteutusmallista päätetään 

pilottivaiheen jälkeen syyskuussa. 

 

5.2.3 Kumppanitoiminta 

Kumppanitoiminnan tavoitteena on toimeenpanna kumppanien sopimus-

oikeuksia, toteuttaa laadukkaasti kumppaniyhteistyötä ja hyödyntämis-

toimenpiteitä niin, että sekä kumppani että Hiihtoliito saavat yhteistyöstä 

maksimaalisen hyödyn. Tavoitteena on ylläpitää hyvää asiakassuhdetta 

tähdäten pitkäaikaiseen kumppanuuteen ja edesauttaa sitä kautta sopimuksen 

jatkuvuutta.  



VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

Sivu 14 

Yhteyspäällikkö vastaa Hiihtoliiton kumppanien asiakkuuksien ylläpidosta, 

viestimisestä, hyödyntämissuunnitelmien teosta ja kumppanuuksien käytännön 

yhteistyöstä. 

Kumppaneiden kanssa laaditaan kausikohtainen hyödyntämissuunnitelma, 

jossa yhteistyösopimuksen määrittelemät oikeudet hyödynnetään kumppanin 

tavoitteiden ja kohderyhmien mukaan. Kumppaneilla on oikeus hyödyntää 

Hiihtoliiton tuottamia kuvia urheilijoista ja joukkueista. NSF/Hiihtoliitto tuottaa 

myös itse esim. sosiaalisen median sisältöjä sekä muita 

hyödyntämistoimenpiteitä kumppanien käyttöön yhdessä kumppanien kanssa 

sovitun suunnitelman mukaisesti. Kumppanisopimuksiin kuuluu tiettyjä 

logonäkyvyyksiä joukkueiden asuissa ja taustamateriaaleissa. 

Kauden aikana järjestetään 4–5 erilaista kumppanitapahtumaa ja workshop-

tilaisuutta. Salpausselän kisoihin ja Vantaan Suomen Cupiin järjestetään omat 

Hiihtoliiton kumppanien ja sidosryhmien kutsuvierastilaisuudet. Rukan 

maailmancupiin järjestetään ohjelmasisältöä kumppanien omiin 

asiakastilaisuuksiin. Matkatoimistokumppani Elämys Groupin kanssa 

järjestetään yksi ulkomaan kumppanimatka. 

Kauden aikana seurataan Sponsor Insightin kautta valikoitujen kumppanien 

medianäkyvyyksiä sekä tehdään muita sponsorointiin ja tapahtuma-

markkinointiin liittyviä tutkimuksia kuten Sponsor Navigator. Lajien kotimaisia tv-

lukuja seurataan Finnpanelin ja Ylen raporttien kautta. Media- ja sosiaalisen 

median seurantaa toteutetaan yhteistyössä Meltwaterin kanssa. 

 

5.2.4 Markkinointi ja markkinointiviestintä 

Hiihtoliiton markkinointiviestinnän tavoitteena on houkutteleva ja vetovoimainen 

pohjoismaisten hiihtolajien ja Hiihtoliiton kokonaisbrändi, joka rakentuu 

monipuolisten ja laadukkaiden tuotteiden, tapahtumien ja toimintojen kautta. 

Tavoitteena on myös lisätä pohjoismaisten hiihtolajien seuraajien, fanien, 

harrastajien sekä lajin parissa aktiivisesti toimivien määrää sekä vahvistaa 

kumppanimyynnin edellytyksiä. 

Syksyn 2019 aikana toteutetaan Hiihtoliiton brändistrategian kirkastus sekä 

laaditaan suunnitelma sen toimeenpanosta osana Hiihtoliiton strategian 

toteutusta. 

Markkinointiviestintätoimenpiteiden painopisteenä ja kohderyhmänä ovat 

erityisesti alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset, nuoret sekä lapset. 
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Markkinointiviestintää toteutetaan sekä median että Hiihtoliiton omien 

toimenpiteiden kautta. Tärkeimpinä markkinoinnin kanavina ovat Hiihtoliiton ja 

sen toimintojen digitaaliset kanavat, kuten sosiaalinen media, sekä lisäksi 

tapahtumat. Lisäksi markkinointiviestintää tehdään aktiivisesti yhteistyössä 

kumppanien kanssa hyödyntäen näiden yhteistyöhön liittyviä toimenpiteitä ja 

kumppanien omia kanavia. 

 

5.2.5 Maastohiihdon maajoukkueen huoltorekka 

Nordic Ski Finland vastaa maastohiihdon maajoukkueen huoltorekan 

toiminnasta. Yhteistyökumppanina toimii Provion Oy, jolta huoltorekka 

vuokrataan kilpailukauden ajaksi marraskuusta maaliskuuhun. Rekka 

brändätään maajoukkueen ilmeen mukaisesti. 
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6. Huippu-urheilu ja valmennustoiminta 

6.1 HUIPPU-URHEILUN JOHTAMINEN 
Huippu-urheilussa kausi 2019–2020 on aikuisten arvokilpailujen osalta 

välivuosi. Sen sijaan nuorten pohjoismaisten lajien MM-kilpailut järjestetään 

Saksan Oberwiesenthalissa 28.2.–8.3.2020. Pohjoismaisten lajien 

maailmancupeihin urheilijat osallistuvat normaalisti. 

Maastohiihdossa tehdään maajoukkuetoimintojen osalta johtamisjärjestelmän 

muutos, kun maajoukkueen johtaja ottaa kokonaisvastuun kaikista 

maajoukkueen toiminnoista. Ryhmävalmennus jaetaan naisten ja miesten 

ryhmiin niin, että molemmilla ryhmillä on oma päävalmentaja ja 

kakkosvalmentaja. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa yleisjohtamista ja 

urheilijoille tarjottavaa valmennuksen laatua ja määrää sekä mahdollistaa 

nuorten urheilijoiden nousu kansainväliselle tasolle mahdollisimman nopeasti.   

Mäkihypyssä ja yhdistetyssä jatketaan samalla linjalla kuin edellisellä kaudella. 

Maajoukkueiden toiminnallisten yhteistyökumppanien kanssa jatketaan 

yhteistyötä suomalaisen huippu-urheilun eteen mm. tekemällä valmisteluja 

tulevien arvokisojen menestyksen varmistamiseksi. Suomen Hiihtoliitto 

osallistuu aktiivisesti lumilajien olympiavalmennuskeskuksen kehittämiseen 

lajien toimintaedellytysten turvaamiseksi ja urheilijoiden kehittämiseksi kaikissa 

suhteissa. Yhteistyöllä edistetään avointa toimintakulttuuria valmennuksen 

sekä muiden ydinosaamisalueiden välillä kansainvälisen kilpailukyvyn 

varmistamiseksi. 

Maastohiihdossa valmennuksen laaja-alaista yhteistyötä jatketaan erityisesti 

Vuokatin ja Lapin urheiluopistojen valmennuskeskusten kanssa sekä Vuokattiin 

ja Kuusamoon muodostuneen lumilajien olympiavalmennuskeskuksen kanssa. 

Yhteistyön tarkoituksena on rakentaa edelleen hiihtäjän polkua nuoresta 

huipulle em. kumppaneiden ja toimintaympäristöjen kautta. 

Yhteistyömuotoina ovat valmennusryhmien leiritys, kilpailutoiminta, 

valmentajakoulutus, urheilijoiden kehittymisen seuranta, testaus ja 

hanketoiminta sekä valmentajien yhteispalkkaukset. Yhteistyön syventyessä 

valmennuksen eri osa-alueiden vastuuta jaetaan valmennuskeskuksille ja 

urheiluakatemioille erityisesti nuorten valmennuksen koordinoinnissa ja 

johtamisessa urheilijan polulla.  
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Urheiluopistojen tuottaman valmennuksen seurantajärjestelmän, sähköisen 

harjoituspäiväkirjan ja sähköisen valmentajakoulutuksen oppimisympäristön 

käyttöä jatketaan ja syvennetään lajien sisällä mm. valmentajakoulutusten ja 

akatemioiden kautta. 

Yhteispalkatut valmentajat hoitavat valmennuksen vastuutehtäviä, joita ovat 

Maajoukkueen ja Nuorten St1-maajoukkueen valmennus, Puolustusvoimien 

urheilukoulun maastohiihtoryhmän valmennus, U18-valmennus sekä 

aluekehitys- ja akatemiavalmennustehtävät. Nuorten ja lasten valmennuksessa 

ja valmentajakoulutuksissa tehdään yhteistyötä myös Pajulahden ja Varalan 

urheiluopistojen kanssa sekä Vöyrin urheilulukion kanssa. 

Huippu-urheilun johtamisessa keskeisiä toiminnallisia yhteistyökumppaneita 

ovat myös Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö, Suomen urheilun eettinen 

keskus (SUEK), Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) sekä 

Jyväskylän yliopisto, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan 

monimuotoisesti erityisesti urheilijoiden valmentautumisen, tukitoimien, 

seurantojen, terveydenhuollon ja arvokisoihin valmistautumisen suhteen. 

Mäkihyppymaajoukkueen ympärille on rakennettu aktiivisesti toimivaa 

asiantuntijayhteistyötä varustekehityksen ja päivittäisharjoittelun laadun 

vahvistamiseksi. Tätä kokonaisuuttaa pyritään edelleen vahvistamaan. Mukana 

yhteistyössä ovat Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopiston 

Vuokatin liikuntateknologian yksikkö sekä Kuopion alueen urheiluakatemia. 

Valmennustiimin uutena vahvistuksena toimii Frederic Zoz, jonka vastuulla on 

erityisesti mäkihyppypukujen valmistus- ja kehitysprojekti. 

Yhdistetyn maajoukkuetoiminta on pystytty vakiinnuttamaan korkealle tasolle, 

joskin tiettyjä uutuuksia ja muutoksia on ajettu sisään koko ajan. Näistä 

tärkeimmät ovat parempi hyppäämisen taso sekä Vuokatin ja Sotkamon 

(Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia, Vuokatin urheiluopisto, Sotkamon urheilulukio 

sekä Vuokatti-Ruka Olympiavalmennuskeskus) rooli nuorten urheilijoiden 

pääkallopaikkana koulun sekä päivittäisvalmennuksen tehostamisen suhteen. 

Uuden välineteknikon Janne Ahosen palkkaus tuo merkittävää kilpailuetua 

varustepuolelle ja hänen roolinsa on yksi tärkeä lenkki pitkäjänteisessä 

kehitystyössä mäkipuolella. Myös parempaan ravitsemukseen sekä 

kokonaiskuormituksen hallintaan panostetaan tällä kaudella. 
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        TAVOITTEET         TOIMENPITEET               MITTARIT  

Tehokas ja 
kansainvälisellä 
vaatimustasolla oleva 
johtamisjärjestelmä 
 

• SHL johdon ja lajien 
asiantuntijaryhmien 
kanssa tehtävä 
yhteistyö 

• Kv. yhteistyö, kv. 
hiihtoliitto FIS, 
Pohjoismaat 

• Valmennuksen ja 
asiantuntijoiden 
verkostotapaamiset  
2 viikon välein 

• Olympiakomitean 
raamittamat arvioinnit 
ja lajiriihet 

• Jatkuva itsearviointi 

• Palautteen keruu 
urheilijoilta, 
valmentajilta, 
sidosryhmiltä 

• Ulkopuolinen sparraus 

• Omat ja ulkopuoliset 
arvioinnit 

• Urheilija- ja muu palaute 
johtamisesta, 
valmennuksesta ja 
huollosta 

• Urheilullinen tulos  

Strategisen yhteistyön 
parantaminen 
toimijoiden 
kesken  
 

• Valmennuksen ja 
tukipalvelujen 
keskittäminen ja 
vastuunjako urheilijan 
polulla lajien, 
akatemioiden ja muiden 
toimijoiden kesken 
huippu-urheilua 
tukevaksi ja resursseja 
yhdistäen 

 

• Päivittäisvalmennuksen 
onnistuminen ja 
tavoitettavuus  

• Valmennukseen 
osallistuvien urheilijoiden 
määrä ja tavoitettavuus 

• Urheilullinen tulos 
 

 

6.2 VALMENNUSJÄRJESTELMÄ MAASTOHIIHDOSSA 

 

6.2.1 Maajoukkue 

Valmennusjärjestelmää uudistetaan siten, että Maajoukkue ja Haastajaryhmä 

yhdistetään toiminnallisesti samaksi ryhmäksi. Maajoukkueen toiminnan 

kokonaisvastuu on maajoukkueen johtajalla. Miesten ja naisten päävalmentajat 

sekä huoltopäällikkö vastaavat omalta osaltaan oman vastuualueensa 

päivittäisjohtamisesta. Ylipäätään tavoitteena on, että johtamisen rooleja 

selkeytetään ja tehtäviä jaetaan koordinoidusti eri maajoukkuetoimiin liittyen. 
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Naisten ja miesten valmennus eriytetään omiksi ryhmikseen. Maajoukkueessa 

on yhteensä 24 urheilijaa, joiden valmennuksesta vastaavat neljä valmentajaa: 

miesten päävalmentaja ja valmentaja sekä naisten päävalmentaja ja 

valmentaja. Lisäksi maajoukkueen johtaja osallistuu ja tukee valmennusta 

omalla työllään. 

Maajoukkuevalmennusta tukee Vuokatin ja Rovaniemen toimintaympäristöihin 

rakennettu päivittäisvalmennuksen malli, joka tukee suoraan maajoukkue-

valmennusta ja -linjauksia. 

Maajoukkueen suksihuolto ja arvokisavalmistautumishanke vastaavat 

välinekehityksestä ja suksihuollosta sekä valmistelevat tulevia arvokisoja niin 

suksihuollon kuin valmennuksen näkökulmasta. Huoltoryhmään kuuluu 

kilpailukauden aikana viisi päätoimista suksihuoltajaa sekä tarvittava määrä 

kilpailukohtaisia suksihuoltajia. Lisäksi huollossa toimii voitelurekan kuljettaja 

sekä hiontavastaava, joka työskentelee Hiihtoliiton vuokraamassa tilassa 

Lempäälässä. Samassa tilassa on Hiihtoliiton varasto ja liiton hiomakone. 

Arvokisavalmistautumishankkeessa työskentelee kaksi henkilöä. Hanketta 

toteutetaan yhteistyössä muiden pikkusuksilajien, Jyväskylän yliopiston ja 

Olympiakomitean kanssa. 

Maajoukkueen muu tukitiimi muodostetaan osaksi yhteistyössä huippu-

urheiluyksikön osaamisohjelman kanssa, osaksi suoraan asiantuntijoiden 

kanssa sovitusti. Maajoukkueen tukitoimiin kuuluvat kuormitusseurannat ja 

testit, terveydenhuolto kokonaisuudessaan ja psyykkinen valmennus. 

Kaudella 2019–2020 päätavoite on menestyminen maastohiihdon 

maailmancupissa kaikissa lajeissa miehissä ja naisissa sekä uusien hiihtäjien 

nousu maailmancupin pistehiihtäjiksi. 
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      TAVOITTEET            TOIMENPITEET                MITTARIT  

Vastaaminen kv. tason 
vaatimuksiin   

• Johtaminen 

• Valmennus 

• Suksihuolto 

• Tukitoimet  
 
Vuorovaikutuksen 
parantaminen 
 

• Valmennusryhmärakenteen 
muuttaminen 

• Valmennuskeskus-OVK-
yhteistyö 

• Yhteydenpito 

• Asiantuntijayhteistyö 

• SHL-verkosto 

• Harjoittelun ja harjoitustilan 
seurannat, testaus 

• Urheilijoiden ja joukkueen 
terveys 

• Arvioinnit kauden 
aikana ja jälkeen 

• Urheilija-, valmentaja- 
ja muut palautteet 

• Sparraus- ja War room 
-kokousten määrä ja 
osallistuminen 

• Urheilijoiden 
kehittyminen 

 

Välinehuollon tutkimus- 
ja kehitystyö 
 

• MC- ja kotimaan huolto- ja 
testaustoiminnan 
kehittäminen 

• Yhteistyö välinehuollossa 

• Välinetestien määrä 

• Arviointi ja palautteet 

• Onnistunut valmennus 
ja huolto 

• Tulokset 

Menestyminen 
MC-, SC- ja U23 MM-
kilpailuissa 

 
MC nations cupissa  
3 parhaan joukossa 

• Urheilijoiden onnistunut 
valmennus, terveydenhuolto 
ja tukitoimet sekä 
suksihuolto 
 

• Tulokset 

• Joukkueena 
onnistuminen 
 

 

 

6.2.2 Nuorten St1-maajoukkue 

Kaudella 2019–2020 Nuorten St1-maajoukkueeseen kuuluu 12 urheilijaa. 

Joukkueen leirikauden valmennuksesta vastaavat kaksi valmentajaa ja leiritys 

on keskitetty pääosin Vuokatin urheiluopistolle. Ryhmän toiminnan tavoitteena 

on ohjata nuoria harjoittelussa ja valmennuksen kokonaisuudessa niin 

määrällisesti kuin laadullisesti kohti aikuishuippu-urheilun asettamia 

vaatimuksia. Leirityksissä toteutetaan Hiihtoliiton valmennukselle asettamia 

linjauksia. Kilpailullinen päätavoite on kaksi mitalia ja 3–5 pistesijaa nuorten 

MM-kilpailuissa (U20 ja U23), jotka järjestetään Saksan Oberwiesenthalissa 

28.2.–8.3.2020. 
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            TAVOITTEET              TOIMENPITEET               MITTARIT  

Lahjakkaiden 

urheilijoiden 

kokonaisvaltainen  

kehittyminen  

 

• Yhteistyö 
ryhmävalmennuksen ja 
henkilökohtaisten 
valmentajien välillä 

• SHL verkosto 

• Harjoitteluun liittyvät 
mittarit 

Urheilijoiden 
osaamisen 
parantaminen 

• Urheilijoiden koulutus 
leireillä ja 
toimintaympäristöissä 

• Osaava urheilija 

Nuorten MM-kisat  

(U20 + U23)  

2 mitalia,  

3–5  pistesijaa 

• Onnistunut valmennus ja 
huolto 

• Tulokset 

  

 

6.2.3 Paralympiaryhmä 

Maastohiihdon paralympiavalmennus toteutetaan yhteistyössä Suomen 

Paralympiakomitean kanssa. Valmennus- ja kilpailutoimintaa koordinoi ja ohjaa 

vastuuvalmentaja ja urheilijoita on yhteensä kolme. Jyväskylän yliopiston ja 

arvokisavalmistautumishankkeen kanssa tehdään yhteistyötä välinekehityksen 

saralla. Kaudella 2019–2020 parahiihtäjien päätavoitteena ovat IPC:n 

maailmancupin kilpailut.  

 

       TAVOITTEET        TOIMENPITEET              MITTARIT  

Parahiihdon 
valmennus- ja 
kilpailutoiminnan 
toteutus ja 
menestyspohjan 
luominen 2022 
paralympialaisiin 

• Laadukkaan 
valmennuksen ja 
seurantojen toteutus  

• Tuotekehitys 

• Palaute urheilijoilta 

• Itsearviointi 

MC-kilpailut • Onnistunut 
valmistautuminen, 
valmennus, 
terveydenhuolto ja 
suksihuolto 

• Tulos 

• Urheilijoiden 
kehittyminen 
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6.2.4 U18-ryhmä 

U18 Fennovoima -ryhmä on vuosina 2002–2003 syntyneiden 16–17 -vuotiaiden 

nuorten valmennusryhmä, jossa on 60 ikäluokkansa parasta hiihtäjää. Urheilijat 

on jaettu maantieteellisesti kahteen ryhmään: VRUA (Vuokatti-Ruka 

Urheiluakatemia) sekä muualla Suomessa asuvat ja opiskelevat. Ryhmä tukee 

nuoren urheilijan polkua leirityksillä, joiden antia on tehokkaan harjoittelun ohella 

kokonaisvaltaiseen urheilijan arkeen opastaminen.  

U18-ryhmä toteuttaa liiton valmennuksen linjausta toiminnassaan. U18-ryhmällä 

on kuusi leirivalmentajaa. Nuorten valmennuksen linjauksia päivitetään tämän 

kauden aikana valmentajakunnan yhteisesti työstämän linjaussapluunan 

mukaisesti sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen toimesta. Tätä 

linjaa viedään käytäntöön niin U18-ryhmän kuin akatemioiden päivittäis-

valmennuksissa. Ryhmän tärkeimpiin kilpailuihin kuuluvat nuorten SM-

kilpailujen ohella Ruotsin Falunissa 24.–26.1.2020 järjestettävät nuorten 

Pohjoismaiden mestaruuskilpailut (PM) sekä Sveitsin Lausannessa 

järjestettävät Nuoren Olympialaiset (YOG) YOG 9.–16.1.2020. 

  

      TAVOITTEET                   TOIMENPITEET           MITTARIT  

Urheilijoiden 
osaamisen 
parantaminen 

• Urheilijoiden koulutus leireillä ja 
päivittäisvalmennuksessa 

 

• Osaava urheilija 

Nuorten  
kansainväliset 
kisat 

• Urheilijoiden kasvattaminen  
kv. toimintaan 

 

• Itsearviointi ja urheilijoilta 
saatu palaute 

• Tulokset 

6.2.5 Akatemiavalmennus ja Puolustusvoimien urheilukoulun lumilajien 

ryhmä 

Hiihtoliitto linjaa valmennusta ja urheilijan uraan liittyviä asioita yhdessä 

Olympiakomitean ja urheiluakatemioiden kanssa urheilijoiden kehittymisen 

tueksi. Hiihtoliitto järjestää säännöllisesti verkostotapaamisia akatemia-

valmentajille verkkoympäristössä osaamisen ja kokemusten jakamiseksi ja 

ajankohtaisten asioiden käsittelemiseksi. Akatemiatoiminnan kohderyhmänä 

ovat 16–25 -vuotiaat II-asteen ja korkea-asteen urheilijat sekä akatemioiden 

toimintaympäristöissä olevat urheilijat. Akatemioiden tavoitteena on hiihtäjien 

kaksoisuran tukeminen ja urheilullinen tavoite on nostaa uusia hiihtäjiä 

maajoukkueisiin ja edelleen kansainväliselle huipulle.  
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Akatemiaurheilijoiden kilpailullisia päätavoitteita ovat nuorten arvokisat sekä 

Skandinavia Cup- ja maailmancupkisat. 

Puolustusvoimien urheilukoulun lumilajiryhmässä Kajaanissa asepalveluaan 

suorittaa seitsemän hiihtäjää. Ryhmä rinnastuu toiminnaltaan Nuorten St1-

maajoukkueeseen. Ryhmään kuuluu ikäluokkiensa parhaita hiihtäjiä, joiden 

asepalveluksen suorittamiseen niveltyy hiihtovalmennus ja tarvittavat 

tukipalvelut. Ryhmän valmennuksesta vastaa Hiihtoliiton ja Vuokatti-Ruka 

Urheiluakatemian yhteispalkattu valmentaja. 

 

         TAVOITTEET           TOIMENPITEET          MITTARIT  

Urheilun ja opiskelun 
yhdistäminen  
 
Urheilun ja 
asepalveluksen 
yhdistäminen 
 
Kaksoisuran tukeminen 
 

• Yhteistoiminta SHL:n, 
urheiluakatemioiden, 
Puolustusvoimien ja 
oppilaitosten kesken 

• Urheilijoiden 
kehittyminen lajissa 

• Opiskelutavoitteiden 
eteneminen 

• Asepalvelus  

Kansallisen tason 
vahvistaminen 
 
Nuorten aikuisten 
valmennustuki 

• Päivittäisvalmennuksen 
järjestäminen 

• Osaamisen jakaminen 
maajoukkuetoiminnoista 

• Osaava urheilija 

Urheilijoiden nousu 
maajoukkueisiin ja kv. 
huipulle 

• Urheiluakatemioiden ja 
lumilajiryhmän 
valmennuksen ja muiden 
tukipalvelujen käytettävyys, 
yhteisharjoitukset, leirit ja 
kilpailut 

• Tulokset, kotimaan 
arvokisat, 
Skandinavia Cup ja 
MC-kisat 

• Urheilijoiden 
kehittyminen 

 

6.3 VALMENNUSJÄRJESTELMÄ MÄKIHYPYSSÄ 
 

6.3.1 Miesten A-maajoukkue ja Haastajaryhmä 

Mäkihyppymaajoukkueen harjoitusryhmään kuuluu yksitoista urheilijaa (neljä  

A-maajoukkueessa ja seitsemän Haastajaryhmässä), joista kolme ovat nuorten 

MM-ikäluokkaa. A-maajoukkueen toimintaan priorisoidaan kokonaisuudessa 

hieman enemmän resursseja, mutta pääasiassa ryhmä harjoittelee ja leireilee 

yhdessä. 
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Valmennuksesta vastaavat Lauri Hakola (A-maajoukkue) ja Kai Kovaljeff 

(Haastajaryhmä). Valmennustiimin uutena vahvistuksena toimii Frederic Zoz, 

jonka vastuulla on erityisesti mäkihyppypukujen valmistus- ja kehitysprojekti. 

Hän toimii myös valmennuksen apuna. Osapäiväisesti joukkueen tukena ovat 

fysioterapeutti Janne Karppinen sekä suksihuoltaja Juha-Matti Ruuskanen. 

Joukkueen terveydenhuollosta vastaa Salla Rasmus KIHU:sta.  

Joukkueen ympärille on rakennettu aktiivisesti toimivaa asiantuntijayhteistyötä 

varustekehityksen ja päivittäisharjoittelun laadun vahvistamiseksi. Tätä 

kokonaisuutta pyritään edelleen vahvistamaan. Mukana yhteistyössä ovat Aalto 

yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopiston Vuokatin 

liikuntateknologian yksikkö sekä Kuopion alueen urheiluakatemia.  

Maajoukkueen suunnitelmana on harjoitella mahdollisimman paljon yhdessä 

kauden aikana. Toimintaa on keskitetty vahvasti Kuopioon, missä leireilyä ja 

päivittäisharjoittelua toteutetaan määrällisesti eniten. Kuopioon on luotu 

harjoittelun, ruokailun, asumisen ja tukipalvelujen suhteen toimiva kokonaisuus. 

Suurin osa maajoukkueen urheilijoista on hakeutunut asumaan Kuopioon. 

Kuopion lisäksi leiritystä järjestetään ulkomailla ja muissa kotimaan 

valmennuskeskuksissa. Syksyn osalta toiminta painottuu Lahteen, missä on 

suurmäen ja jääladun avauduttua erinomaiset olosuhteet.  

Maajoukkueen tärkein toiminnallinen tavoite on kehittää edelleen urheilijoiden 

päivittäisharjoittelun kokonaisuutta. Visiona on rakentaa olosuhteet ja 

toimintakulttuuri maailman parhaalle harjoittelulle, joka mahdollistaa varsinkin 

pidemmän ajan kuluessa realistiset edellytykset kilpailukyvyn kehittymiselle.  

Joukkueella on myös toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä 

loukkaantumisia ja sairastumisia.  

Kilpailullisesti tavoitteena on pystyä kilpailuttamaan urheilijoita aktiivisesti 

kaikilla kolmella kansainvälisellä tasolla (FIS Cup, COC, MC). Tämä vaatii myös 

urheilijoiden omaa taloudellista satsausta. Kullekin kilpailutasolle on olemassa 

toiminnasta vastaava päätoiminen valmentaja. Maailmancupissa tulostavoite on 

saavuttaa taso, jolla kaksi–kolme urheilijaa pystyy taistelemaan realistisesti 

pistesijoista ja toinen heistä top 15 -sijoituksista. Sama tavoite voidaan linjata 

Planican lentomäen MM-kilpailuihin. Lisäksi maajoukkuetoiminnan tavoitteena 

voidaan mainita suomalaisen valmennuskulttuurin osaamisen, yhteistyön ja 

arvostuksen kehittäminen. 
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          TAVOITTEET              TOIMENPITEET              MITTARIT  

Valmennusprosessien 
ja varusteiden 
kehitystyön 
onnistuminen  

• Huolellinen ja yksilön tarpeet 
huomioiva suunnitelma, 
laadukas päivittäinen 
toteutus ja säännöllinen 
seuranta / reagointi 

• Pääelementit: harjoittelun 
määrä, fyysinen ja henkinen 
suorituskyky, tekniikka, 
varusteet 

• Testit, harjoitus- ja 
tekniikka-analyysit, 
haastattelut, 
itsearvioinnit 

Kaksi–kolme urheilijaa 
säännöllisesti  
MC-kilpailun 2. 
kierroksella 
 
Top 15 -sijoituksia  
(MC ja MM)  
 
NMM top 6 – 
joukkueena ja henkilö- 
kohtaisessa 

• Onnistunut valmennus ja 
harjoittelu, huolto ja 
varusteiden kehittäminen 

• Hyvä kilpailuttamisen 
suunnitelma yksilöiden 
tasolla 

• Tulokset 
 
 
 
 
 
 

Osaamisen, 
arvostuksen ja 
yhteistyön 
kasvattaminen  

• Toimijoiden selkeä roolijako 

• Maajoukkuevetoinen 
valmennuskokonaisuus 
yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa 

• Vahva asiantuntijayhteistyö 

• Valmennusjärjestelmän 
kehittäminen koko urheilijan 
polku huomioiden 

• Palaute urheilijoilta ja 
heidän valmentajiltaan 

• Harjoitus- ja 
testiyhteenvedot 

• Valmentajien aktiivinen 
oman toiminnan 
arviointi ja 
kehityskeskustelut    

 

 

6.3.2 PM- ja yläkoululeiritysryhmä 

Mäkihypyn PM- ja yläkouluryhmä koostuu 2003–2006 -syntyneistä urheilijoista. 

Yläkouluviikot Pajulahdessa ja Lahdessa toimivat leirityksen runkona. Leirien 

ulkopuolella pidetään säännöllisesti yhteyttä nuorten valmentajiin ja 

taustajoukkoihin. Toiminnan tavoitteena on kehittää urheilijoita monipuolisesti 

harjoittelun ja kasvatuksen näkökulmasta sekä taata nuorille urheilijoille 

katkeamaton polku kohti seuraavia valmennusryhmiä. 
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            TAVOITTEET              TOIMENPITEET              MITTARIT  

Urheilulliset ja terveelliset 
elämäntavat 

• Harjoituspäiväkirjojen 
käyttöönotto ja seuranta 

 
 

• Palaute urheilijoilta sekä 
heidän taustajoukoiltaan 

Monipuolisen harjoittelun 
opetteleminen ja 
harjoitteluun sitoutuminen 
  

• Yläkouluviikot 

• Leirikisat, Junioricup,  
PM-kilpailut 

• Ympärivuotinen 
harjoitussuunnitelma 

• Monitorointi 

• Kilpailut 
 

 
 

 

 

6.3.3 Naisten mäkihyppy 

Naisten mäkihyppymaajoukkueen harjoitusryhmään kuuluu kolme urheilijaa: 

Susanna Forsström, Jenny Rautionaho ja Julia Tervahartiala (kaksi 

Haastajaryhmässä ja yksi Nuorten ryhmässä). Joukkueen valmentamisesta 

vastaa Ossi-Pekka Valta. 

Naiset leireilevät ja harjoittelevat yhdessä miesurheilijoiden kanssa, 

valmennuskeskuksena toimii pääasiassa Lahden urheilukeskus. 

Maajoukkuetoiminnan yhdistämisellä miesten kanssa pyritään parempaan 

kustannus- ja valmennustehokkuuteen. Julia Kykkänen valmistautuu kauteen 

2019–2020 omatoimisesti valmentajaisänsä Kimmo Kykkäsen kanssa. 

Maajoukkueen suunnitelmana on harjoitella mahdollisimman paljon yhdessä 

kesän aikana. Leirejä pidetään kesäkaudella 6–8 kappaletta, joista ainakin yksi 

ulkomailla. Leiripäiviä kertyy noin 30–40. Tavoitteena on päivittäisharjoittelun 

laadun ja määrän nostaminen, asiantuntijayhteistyön kehittäminen ja 

olosuhteiden tehokas hyödyntäminen sekä henkilökohtaisten 

kehittämiskohteiden havaitseminen testien ja harjoitteiden avulla ja niiden 

kehittäminen suunnitellusti.  

Talvi kilpaillaan FIS Cup-, Continental Cup- ja maailmancupohjelmien 

mukaisesti. Urheilijat kiertävät tasonsa ja yhteisten valintakriteerien mukaan 

kilpailuja, pääosin Continental Cup- ja maailmancupkilpailuja. Tavoitteena on 

saada menestystä ja kisakokemusta Continental Cup- ja maailmancupkisoista 

sekä toimia esimerkkinä nuorille harrastajille. 
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           TAVOITTEET           TOIMENPITEET                   MITTARIT  

• Harrastajamäärien 
kasvattaminen 
seuroissa  

• Aluetoiminnan 
kehittäminen  

• Seuratoiminnan 
tukeminen 

• Junioricup-osallistujamäärät  

• Seuroilta saadut palautteet 

• Valmennuksen 
kehittäminen 

• Continental Cup 

• Kesä-GP 

• MC-sijoitukset top 15 

• NMM top 20 

• Kaksi urheilijaa 
maailmancuppisteillä 

• Haastajaryhmä 

• FIS Cup 

• Continental Cup 

• Maailmancup 

 
 

• Kesän leirityksen 
seuraaminen 

• Kilpailutulokset 

• Urheilijoiden palautteet 

• Valmentajien palautteet 

 

6.3.4 Mäkihypyn ja yhdistetyn alueleiritoiminnan toimintasuunnitelma 

Mäkihypyn ja yhdistetyn alueleirit on tarkoitettu kaikille alle 13-vuotiaille lajeja 

harrastaville tytöille ja pojille. Toiminnan päätavoitteena on kehittää urheilijoita 

monipuolisesti harjoittelun ja kasvatuksen näkökulmasta sekä tarjota 

mielekästä ja hauskaa toimintaa muiden saman ikäisten kanssa. Leirit ovat 

ensimmäinen askel kohti kansallisia valmennusryhmiä ja urheilijan polun 

aloitus. 

Alueleirejä on kauden 2019–2020 aikana yhteensä viisi ja ne järjestetään 

Vuokatissa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Taivalkoskella. Näistä neljä 

ensimmäistä ovat kesäleirejä ja Taivalkosken-leiri toimii ”ensilumenleirinä”.  

Jokaisella leirillä on oma teemansa, johon harjoittelussa ensisijaisesti 

kiinnitetään huomiota. Vuokatissa kesäkauden ensimmäisellä leirillä teemana 

on runsas lajiharjoittelu mäessä ja Jyväskylässä mäkiviikon yhteydessä 

kilpaileminen sekä siihen valmistautuminen. Hajauttamalla leiritoimintaa ympäri 

Suomea pyritään laskemaan kynnystä osallistua edes osalle leireistä, jottei 

pitkät leirimatkat ole esteenä toimintaan osallistumiselle. 

Kaikista alueleireistä ilmoitetaan Hiihtoliiton julkisten kanavien kautta, kuten 

liiton nettisivuilla, seuroille lähetettävissä kuukausitiedotteissa sekä lisäksi 

Facebookin ”Mäkihyppyä ja yhdistettyä Suomessa” -ryhmässä. Alueleirit ovat 

Hiihtoliiton alaisia leirejä, mikä tarkoittaa sitä, että leirien valmennustoiminta on 

järjestetty liiton puolesta. Leirien vastuuvalmentajana toimii Lasse Moilanen, 

joka on mukana kaikilla paitsi Lahden-leirillä, jolla Kimmo Yliriesto ja  

Olli Muotka toimivat valmentajina. Lisäksi muilla leireillä mm. Eemeli Tainio ja 

Markus Virrantalo ovat mukana valmennuksessa.  
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6.4 VALMENNUSJÄRJESTELMÄ YHDISTETYSSÄ 

 

6.4.1 Maajoukkue 

Yhdistetyn Maajoukkueen toiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa paikka 

maailman kärkimaiden joukossa uuden olympiadin aikana vuosina 2018–2022. 

Tällöin koossa pitää olla huippumenestykseen kykenevä joukkue, joka pystyy 

menestymään jokaisessa kilpailumuodossa. Nykyisten maajoukkueurheilijoiden 

rinnalle toivotaan haastajia nuorten MM-ryhmästä niin, että joukkueen taso 

samanaikaisesti sekä nousee että levenee. 

 

            TAVOITTEET              TOIMENPITEET              MITTARIT  

Monipuoliseen 

harjoitteluun opastaminen 

� ”harjoittelemisen 

harjoittelu” (muut lajit 

mukana tukemassa 

monipuolisuutta) 

• Harjoituspäiväkirjojen 

täyttäminen ja niiden seuranta 

(nuoremmilla esim. 

hyppymäärät/harjoitus + 

hiihtokilometrit ja vanhemmilla 

lisäksi tarkempi harjoituksen 

kuvaus + kesto) 

• Harjoituspäiväkirja – onko 

riittävästi ja riittävän 

monipuolista harjoittelua? 

(tavoitteena mäkiharjoittelua 

3–5 krt/vk, esim. 3 krt mäki + 

1–2 krt taito/fysiikka + 3–4 krt 

hiihtoharjoittelua) 

Oman 

harjoittelun/tekemisen 

analysointi, sis. hiihto- ja 

oheisharjoittelun 

 

Lajikulttuuriin kasvaminen 

 
Riittävien fyysisten 
ominaisuuksien 
kehittäminen (nopeus, 
ponnistusvoima, 
yleisvoima, liikkuvuus jne.) 
 
Yhtenäisen valmennus- ja 
harjoittelulinjan 
rakentaminen leirien ja 
kotivalmennuksen välillä 

• Fysiikkaharjoittelu ja 

ohjeistaminen leirien 

yhteydessä 

• Leirivalmentajien ja 

kotivalmentajien välinen 

yhteydenpito � 

harjoituspäiväkirjat 

(harjoituspäiväkirjojen 

tarkastus ennen leiriä tai leirin 

aikana � vapaaehtoinen) 

• Leirivalmentajilta ohjeita ja 

esimerkkiharjoitteita 

kotivalmennukseen � 

alkuverryttelyt, 

taitoharjoitukset ja kaikki muu 

oheistoiminta lajiharjoitusten 

lisäksi 

• Fyysisten ominaisuuksien 

seuranta ja testaus, esim. 

nousukorkeus, juoksunopeus, 

nilkan yms. liikkuvuus 

(tuloksia tulkitessa 

huomioitava nuorten eri 

kehitysvaiheet, tämän vuoksi 

tuloksista ei voida vetää 

suuria johtopäätöksiä – 

tärkeämpää opettaa 

suoritustekniikat ja -tavat) 
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Yhdistetty on pystynyt sitkeällä ja pitkäjänteisellä työllä näyttämään, että 

valmennusjärjestelmä tuottaa hyviä urheilijoita, jotka kykenevät nousemaan 

lähelle maailman huippua – toivottavasti joku päivä myös aivan kirkkaimmalle 

huipulle asti. Toiminta on pystytty vakiinnuttamaan korkealle tasolle, joskin 

tiettyjä uutuuksia ja muutoksia on ajettu sisään koko ajan. Näistä tärkeimmät 

ovat parempi hyppäämisen taso sekä Vuokatin ja Sotkamon (Vuokatti-Ruka 

Urheiluakatemia, Vuokatin urheiluopisto, Sotkamon urheilulukio sekä Vuokatti-

Ruka Olympiavalmennuskeskus) rooli nuorten urheilijoiden pääkallopaikkana 

koulun sekä päivittäisvalmennuksen tehostamisen suhteen. 

Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että lajin ympärillä jo pidempään ollut 

positiivinen vire saadaan kantamaan seuraavalle vuodelle ja koko olympiadille. 

Aiemmin mainituilla valmennuksen tehostamisen muutoksilla sekä aiempaa 

vakaammalla taloudellisella pohjalla yhdistetystä on tavoitteena tehdä laji, joka 

pystyy tuottamaan jatkuvasti uusia huippuja sekä menestymään ei pelkästään 

tämän olympiadin aikana vaan aina tulevaisuudessa. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistetty jatkaa edelleen suurilla 

valmennusryhmillä. Näin pystytään vahvistamaan lajikulttuuria sekä 

opettamaan mahdollisimman moni nuori lahjakas urheilija oikeanlaisen 

harjoittelun ja asennemaailman äärelle. Tällä tavoin myös resurssit 

kohdentuvat tarkasti ydintoimintaan. Ryhmäharjoittelun tuomat synergiaedut ja 

osaamisen sekä päivittäisvalmennuksen keskittäminen Vuokattiin ovat yhtä 

lailla avainasemassa. 

Tyttöjen yhä laajempi mukaantulo, kehittyminen ja osallistuminen talven 

kansainvälisiin kisoihin ovat keskeisessä roolissa koko lajin tulevaisuuden 

kannalta. 

Harjoittelun keihäänkärkenä on hyppääminen, jonka tasoa parantamalla 

voidaan edelleen helpoimmin parantaa lopputulosta. Tähän työhön saadaan 

apua mäkivalmentaja Jarkko Saapungilta sekä uudelta välineteknikolta  

Janne Ahoselta, jonka palkkaus tuo merkittävää kilpailuetua varustepuolelle. 

Ahosen rooli on yksi tärkeä lenkki pitkäjänteisessä kehitystyössä mäkipuolella. 

Myös parempaan ravitsemukseen sekä kokonaiskuormituksen hallintaan 

panostetaan. Perustettavan terveystiimin tarkoituksena on pysyä hereillä 

urheilijoiden terveydellisissä asioissa sekä pystyä tarvittaessa reagoimaan 

nopeasti akuutteihin vaivoihin. Tiimi lisää osaltaan asiantuntijoiden 

vuoropuhelua sekä keskinäistä sparrausta. 
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Taloudelliset resurssit mahdollistavat edellisen vuoden kaltaisen panostamisen 

leiritykseen ja kilpailutoimintaan kaudella 2019–2020. Kisakauden aikana 

pystytään lisäämään huollon vahvuutta sekä ohjaamaan lisäresursseja 

mäkipuolen välinekehitykseen ja -huoltoon. Kauden päätavoitteena on 

maailmancupin kokonaiskilpailu, sillä tulevana talvena ei ole arvokilpailuja. 

Tavoitteena on vakiinnuttaa kahden urheilijan asema maailman kymmenen 

parhaan joukossa – näistä ainakin toinen lähestyy absoluuttista maailman 

huippua. Lisäksi tavoitellaan entistä useampia palkintokorokesijoituksia sekä 

useampia urheilijoita top 30 -joukkoon maailmancupin kokonaistilanteessa. 

Näiden tavoitteiden toteutuessa myös maailmancupin kiintiöpaikat pysyvät 

hyvällä tasolla. 

  

         TAVOITTEET            TOIMENPITEET           MITTARIT  

MC top 10  
(2 urheilijaa),  
useampia urheilijoita 
säännöllisesti MC-
pisteillä 

• Hyvä leiritys ja riittävät 
resurssit lisätä apuvoimia 

joukkueessa � laaja 
taustatiimi 

• Ravitsemus 

• Varustekehitys (mäki) 

• Saapunki / Ahonen 

• Psyykkinen valmennus 
 

• Leirityksen ja 
testitulosten seuranta 
ja jatkuva arviointi 

• Lopulliset kilpailulliset 
tulokset 

Maakiintiöpaikkojen 
ylläpito MC-tasolla 

• Kattava osallistuminen MC-
kilpailuihin 

• Uusien urheilijoiden 
kilpailutus 

• Nykyisten urheilijoiden tason 
nostaminen 

 

• Pistekehitys ja 
maapaikkojen määrä 

Rakentavan 
lajikulttuurin 
kehittäminen 

• Joukkueen arvomaailman 
päivitys ja päivittäinen 
työnteko tavoitteen eteen 

• Vanhempien ja 
henkilökohtaisten 
valmentajien koulutus 

• Valmennuksellisen 
keskustelun lisääminen joka 
tasolla 

• Päivittäisvalmennuksen 
juurruttaminen Vuokattiin 

• Uusi mäkikeskus Vuokattiin 
 

• Arvojen peilaaminen 
läpi kauden leireillä ja 
kisoissa 

• Lajin ympärillä 
aistittavan ilmapiirin 
arviointi 

• Kentän kuuntelu 
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6.4.2. Nuorten MM-ryhmä, PM-ryhmä ja Hopeasomparyhmä 

Yhdistetyn nuorten maajoukkueeseen valittiin tälle kaudelle seitsemän poikaa, 

jotka ovat syntyneet vuosina 1999–2002. Ryhmän harjoittelu linkittyy vahvasti 

Vuokattiin ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiaan. Suurin osa urheilijoista on 

hakeutunut tai hakeutumassa Vuokattiin opiskelemaan ja harjoittelemaan.  

Maajoukkue leireilee noin 60 vuorokautta. Osa leirityksestä tapahtuu 

Vuokatissa ns. ”kotileireinä” ja suurin osa muualla, lähinnä hyvien 

hyppyolosuhteiden ja nykyaikaisen mäkiprofiilin mukaisissa mäissä.  

Nuorten maajoukkue leireilee Itävallan Seefeldissä, Saksan 

Oberwiesenthalissa, Norjan Lillehammerissa, Lahdessa, Kuopiossa ja Rukalla. 

Vuokatin ulkopuolisten leirien harjoittelu painottuu mäkihypyn ympärille sekä 

kilpailemiseen ja Vuokatin-leirit monipuoliseen laji- ja tukiharjoitteluun.  

Ryhmän kilpailulliset tavoitteet ovat nuorten MM-kilpailuissa 

Oberwiesenthalissa, joissa tavoitteena on mitalikantaan palaaminen. Toinen 

tärkeä tavoite on Continental Cup. Sen osalta tavoitteena on valmentaa nuoria 

kansainväliseen kilpailujärjestelmään ja tulevalla kaudella voidaan odottaa 

sijoituksia kymmenen parhaan joukkoon.  

Aikaisemman kahden junioriryhmän järjestelmää muutettiin. Nuorten 

maajoukkueen ja Hopeasomparyhmän väliin perustettiin PM-ryhmä. Tyttöjen 

maajoukkue integroitiin osaksi PM-ryhmää, jotta tytöille löydettäisiin sopivampi 

harjoitteluympäristö. PM-ryhmässä on kolme tyttöä ja viisi poikaa. Tytöt ovat 

syntyneet vuosina 2002–2005 ja pojat vuosina 2002–2004.  

Hopeasomparyhmään valittiin kuusi tyttöä ja kuusi poikaa. Ryhmän urheilijat 

ovat syntyneet vuosina 2004–2007. Leiritys linkittyy vahvasti Vuokatti-Ruka 

Urheiluakatemian yläkoulujärjestelmään, johon osallistuu myös osa PM-

ryhmästä.  

Ryhmien harjoittelun tavoitteet ovat lajitaitojen oppimisessa sekä nopeus- ja 

kimmoisuusominaisuuksien kehittämisessä. Harjoittelun painopisteitä muutettiin 

nuorten osalta palvelemaan paremmin lajin kansainvälistä muutosta. 

Hopeasomparyhmän ja PM-ryhmän kilpailulliset tavoitteet ovat kansainvälisesti 

FIS Youth Cupin kilpailuissa sekä PM-kilpailuissa. Kotimaassa tärkeimmät 

kilpailut ovat Hopeasomman mestaruuskilpailut. 
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             TAVOITTEET               TOIMENPITEET                   MITTARIT  

KKansainvälisen 
kilpailukokemuksen 
lisääminen 

• Kattava osallistuminen 

COC-kilpailuihin 

• Osallistuminen nuorten kv. 

kilpailuihin (Youth Cup) 

• Uusien urheilijoiden 

tuominen kilpailemaan kv. 

tasolle 

• Kilpailujen määrä ja niistä 
saatava palaute urheilijoilta 
ja heidän valmentajiltaan 

• Kansainvälinen 
kilpailumenestys 
 
 
  

NNuorten PM- ja MM-
kilpailuissa menestyminen 

• Hyvä leiritys ja 

osallistuminen kovatasoisiin 

kilpailuihin 

• Laadukas ja yksinkertainen 

mäkihypyn laji- ja 

tukiharjoittelu 

• Kilpailukyvyn jatkuva 
arviointi ja kisoista saatu 
menestys 

KKehitys urheilijan polulla 
sekä kasvaminen huippu-
urheilijaksi 

• Asenne- ja arvomaailman 

opettaminen 

• Oikeanlaiseen 

harjoittelukulttuuriin 

oppiminen 

• Vanhempien koulutus 

• Urheilijoiden fyysisen sekä 
henkisen kehityksen arviointi 

 
 

TTyttöjen lajikulttuurin 
kehittäminen 

• Toimiva tyttöjen 

juniorijärjestelmä 

• Tyttöjen rekrytointi lajin 

pariin 

• Tyttöjen kansallinen 
kilpailujärjestelmä 

• Tyttöjen kansainvälinen 
kilpailujärjestelmä 

   Monipuolisten 
perustaitojen oppiminen 

• Monipuolinen ja innostava 

harjoittelu 

• Suksitaitavuuden 

kehittäminen 

• Yleiset ja lajispesifit 
suoritustekniikat 

• Leirikilpailut ja nuorten 
kilpailujärjestelmä 
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7. Harrastetoiminta koko elämänkaarella 

Hiihtoseuroissa on mahdollista harrastaa hiihtoa koko elämänkaarella. 

Hiihtoseurat tarjoavat toimintaa sekä harrastajille että kilpailijoille ja tukevat 

polkua jopa huippu-urheilijaksi asti. Toimintavuoden aikana kehitetään Lumilajit 

Liikuttavat -tuotteita paremmiksi saatujen palautteiden ja kokemusten 

perusteella. Tarkoituksena on tukea ja edistää seurojen toimintaa sekä tarjota 

laajasti matalan kynnyksen koulutuksia seuratoimijoille. Lisäksi aloitetaan uusi 

projekti nimeltä Hopeasomman Uusi Latu, jonka tarkoituksena on kehittää ja 

uudistaa hopeasompaikäisten toimintaa.  

Keväällä 2019 teetetyn seurakyselyn vastausten pohjalta seurakenttää tullaan 

tarkastelemaan uudesta näkökulmasta ja kentältä tulevia toiveita ja tarpeita 

tullaan huomioimaan. Seurakyselyyn vastasi 126 henkilöä, joista vain muutama 

vastaaja oli samasta seurasta. Kyselyllä kerätyt vastaukset ovat arvokkaita ja 

niiden avulla tullaan selkiyttämään seurakehittämisen kokonaisuutta aina 

tarjottavista palveluista uusiin toimintamalleihin sekä prosessien ajankohtiin ja jo 

olemassa olevien toimintamallien kehittämiseen. 

Lumilajit Liikuttavat -kokonaisuuden avulla seuroja tuetaan hiihtokoulujen 

kehittämisessä, hinnoittelussa ja nykyaikaistamisessa sekä sen kautta lasten 

polkua hiihtoseuroissa. 

Hiihtoseuroja kannustetaan järjestämään entistä laaja-alaisemmin erilaista 

matalan kynnyksen toimintaa kaikille ikäryhmille. Toimintavuoden aikana 

keskitytään seurakehittämisen palvelujen tarjoamiseen sekä Lumilajit Liikuttavat 

-tuotteiden jalkauttamiseen seurakentälle.   

7.1 LUMILAJIT LIIKUTTAVAT -KOKONAISUUS 

Lumilajit Liikuttavat -kokonaisuus on Suomen Hiihtoliiton konsepti, jonka 

tarkoituksena on tukea ja kehittää lasten, nuorten ja perheiden harraste-

toimintaa. Sen tavoitteena on toimia kokonaisuutena, jonka avulla lisätään ja 

kehitetään edelleen liiton palveluja seuroille niiden harrastustoiminnan 

kehittämisen tukemiseksi luomalla uusia toimintamalleja ja tuotteita sekä 

uudistamalla materiaaleja liikuttamaan ihmisiä matalalla kynnyksellä 

lumilajeissa. Kauden aikana on tarkoitus kehittää kaikkia tuotteita entistä 

paremmiksi, tiedottaa seuroja tuotteista ja jalkauttaa tuotteet seurojen käyttöön. 

Lisäksi alkusyksystä 2019 lanseerataan uusi tuote Tuiskun Lumitykki, joka on 

suunnattu yli 9-vuotiaille maastohiihdosta innostuneille lapsille ja nuorille. 
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Kaikkien tuotteiden tavoitteena on vahvistaa eri lumilajien seurojen yhteistyötä 

ja lisätä harrastetoimintaa erityisesti lapsille ja perheille laadukkaassa 

ohjauksessa. Lasten Lumipäivät on tässä edelleen tärkeässä roolissa ja 

Tuiskun Lajikoulut Latukone ja Mäkikotka lisäävät seuroille kohdennettuja 

tuotteita. Seurojen, koulujen sekä päiväkotien yhteistyötä kehittämällä, 

kouluttamalla ja uusia materiaaleja luomalla lumilajit sadaan mukaan 

innostavasti myös koulujen ja päiväkotien liikuntatunteihin.  

Lumilajit Liikuttavat -kokonaisuuden avulla kehitetään myös lumilajien 

tapahtumia koko perheille. Tuiskun Skabailut -tuote ohjaa seuroja ja kouluja 

järjestämään matalan kynnyksen kilpailumuotoja lapsille ja nuorille. Tuote 

sisältää mm. suksikrossi-/XCX-kilpailun, jossa kilpaillaan taitoradalla, sekä 

erilaisia viesti- ja taitokisailuja, joissa keskitytään yhdessä tekemiseen.  

Lisäksi seuroja kannustetaan järjestämään FIS:n World Snow Day  

-tapahtumia tammikuussa. Hiihtoliiton tehtävänä on markkinoida tapahtumia ja 

tukea seuroja niiden järjestämisessä. Lumilajit Liikuttavat -kokonaisuus jatkaa 

myös yhteistyön kehittämistä erilaisten liikunta-alan oppilaitosten kanssa.  

Kauden aikana panostetaan tuotteiden jatkokehittämiseen ja pohditaan Tuiskun 

Lajikoulujen ”myyntitapa” sekä pyritään lisäämään tuotteiden menekkiä 

(kaudella 2018–2019 liikutettiin 570 lasta – tavoite kaudelle 2019–2020 on  

700–800 lasta). Lisäksi keskitytään Lumilajeja Opettajille -koulutuksen 

markkinoimiseen ja pidetään koulutuksia kysynnän mukaan niin seuroille kuin 

oppilaitoksille.  

Lasten Lumipäivät -tapahtumakiertuetta kehitetään kesän–alkusyksyn aikana, 

jotta tuote pysyy virkeänä, innostavana ja yhteistyökumppanuuksia 

herättelevänä. 
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       TAVOITTEET                
  

                   TOIMENPITEET               MITTARIT  

Lasten Lumipäivät   • 25 paikkakuntaa kiertueella 

• Lisäksi seurojen itsenäisesti 
järjestämiä Lumipäiviä 5–10 

• Materiaalin ja konseptin 
kehittäminen kesällä 2019 

• Osallistujien määrä  
päivä- ja iltatapahtumaan 

• Palautekyselyt (opettajat, 
seurat) 

 
 

Tuiskun Koulut 
 
 

• Yli 20 koulun järjestäminen eri 
paikkakunnilla 

• 5 seuraa Mäkikotka-kouluun 

• 30 seuraa Latukone-kouluun 

• Osallistujien määrä  
(lapset ja vanhemmat) 

• Palautekyselyt (seura, 
vanhemmat) 

 

Lumilajeja 
Opettajille 

• Viestintä, koulutuksen 
uudistaminen ja tarjoaminen 
sekä koulutusten pitäminen 
kysynnän mukaan 

• Palautekyselyt opettajille 

• Osallistujien määrä 
 
 
 

Tuiskun Skabailut • Materiaalin markkinoiminen 
Lajikoulujen lisätuotteena ja 
kilpailujen vaihtoehtona / lisänä 
seuroille 

• Tilattujen tuotteiden 
määrä 

• Osallistujien määrä 

• Palautekyselyt 
järjestäjille 

 
Tuiskun Liikkari • Tuotteen markkinoiminen 

varhaiskasvatukseen, 
aluejärjestöihin ja seuroille 

• Tilattujen tuotteiden ja 
osallistujien määrä 

• Palautekyselyt 
 

Tuiskun Lumitykki • Tuotteen lanseeraminen yli  
9-vuotiaille 

 

• Tilattujen tuotteiden 
määrä ja palaute 

 
World Snow Day   • Tapahtumiin kannustaminen 

ympäri Suomen 

• Seurojen tukeminen 
tapahtumien järjestämiseksi 

 

• Osallistujien määrä 
 
 
 
 

 

7.2 NUORISOTOIMINTA 
Hiihtoliiton tuottamaa nuorisotoimintaa kehitetään edelleen sekä konseptoidaan 

ja tuotteistetaan kauden aikana. Toimenpiteiden tavoitteena on hankkia lisää 

taloudellisia resursseja nuorisotoiminnalle ja tuottaa lumilajien harrastajille 

katkeamaton latu lajikokeilusta aina huippu-urheiluun saakka.  

Nuorisotoiminnassa näkyvimpänä tuotteena on Hopeasompa-toiminta. 

Hopeasompaan kuuluu niin kilpailu- kuin valmennusjärjestelmä kaikissa 

lajiryhmissä.  
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Mäkihypyssä ja yhdistetyssä valmennustoimintaa tehdään alueleireinä sekä 

PM- ja yläkouluryhmän leirityksillä. Molempia järjestelmiä kehitetään siten, että 

ne tukevat nuoren kehittymistä ja mahdollistavat nuoren urheilijan tien jopa 

huippu-urheilijaksi asti. Leireillä nuoria ohjataan kokonaisvaltaisessa 

kehittymisessä ja harjoittelemaan ikäluokan vaatimilla tavoilla.  

Maastohiihdon leiritys toteutetaan yläkoululeirityksenä viidellä paikkakunnalla. 

Hopeasompaikäisten 7.–9. -luokkalaisten tavoitteellisesti urheiluun 

suuntautuvien nuorten leirien tavoitteena on kehittää harjoittelu- ja 

elämäntaitoja monipuolisesti sekä yhdistää urheilu ja koulunkäynti joustavasti 

toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. 

Kaudelle 2019–2020 nuorisotoiminnan kehittämisen tueksi on haettu ja saatu 

hanke, joka on nimetty Hopeasomman Uudeksi Laduksi (ks. oma kappale) – 

kyseinen projekti tulee keskittymään hopeasompaikäisten toiminnan 

kehittämiseen.  

Nuorten kilpailujärjestelmässä on myös nuorten SM-kilpailut, joita hiihdetään ja 

hypätään yhteensä kolmena eri viikonloppuna. Lisäksi Koululiikuntaliiton 

mestaruuskilpailut hiihdetään yhtenä viikonloppuna. 

 

         TAVOITTEET 
  

              TOIMENPITEET           MITTARIT  

Hopeasompa-
valmennus 

Maastohiihdossa:  

• Yläkoululeiritys,  
5 paikkakuntaa  

Mäkihypyssä ja yhdistetyssä:   

• Alueleirit 

• PM- ja yläkouluryhmä 

• Osallistujien 
määrä ja 
palautekyselyt 

 
 
 
 

Hopeasomman 
loppukilpailu  
 
 
Nuorten SM-hiihdot  
 
 
 
Koululiikuntaliiton  
mestaruushiihdot 

• Maastohiihto, mäkihyppy ja 
yhdistetty Taivalkoskella 
 
 

• 2 viikonloppua, 5 kilpailumatkaa 
Kontiolahdella ja Jyväskylässä 
 
 

• 2 kilpailumatkaa Kalajoella 

• Osallistujien 
määrä,  
järjestäjien 
palaute 
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7.3 HOPEASOMMAN UUSI LATU 
Hopeasomman Uusi Latu -projekti on URLUS-säätiön tukema hanke, jolle on 

myönnetty avustus kaudelle 2019–2020 sekä alustavasti myös seuraaville 

kahdelle kaudelle, mikäli hanke toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti.  

Hankkeen tavoitteena on hopeasompaikäisten hiihtolajien harrastajien määrän 

lisääminen sekä valmennus- ja ohjaustoiminnan kehittäminen. Kohderyhmä on 

10–16 -vuotiaat urheilijat sekä pohjoismaisten lajien seurat ja seuravalmentajat. 

Hankkeen päätavoitteet ja painopisteet kausille 2019–2022 ovat lumiurheilijan 

polun selkeyttäminen ja vakiinnuttaminen hopeasompaporrasvaiheessa, 

Tähtiseurojen ja seuravalmentajien osaamisen lisääminen ja uusien ohjaajien 

saaminen seuratoimintaan mukaan sekä hopeasompaikäisten lasten ja nuorten 

määrän laskun pysäyttäminen ja kääntäminen uudelleen nousuun.  

Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kaudelle 2019-2020: 

 

         TAVOITTEET 
  

              TOIMENPITEET           MITTARIT  

HS-ikäisten 
valmennuslinjauksen ja 
valmennusoppaan 
päivitys 

• Tuotetaan yhteistyössä KIHU:n 
kanssa päivitetty opas ja 
aloitetaan sen jalkauttaminen 
seuroihin Tähtiseurojen kautta 

• Palaute seuroilta 

Sähköisten alustojen 
rakentaminen 
toimintavalmiiksi ja 
sisältöjen päivittäminen 

• Lumilogger-käyttäjämäärän 
lisääminen 10 % 

• Käyttäjien 
määrän nousu 

Taso 1 -
valmennuskoulutuksen 
sisältöjen ja rakenteen 
päivitys sekä 
koulutettavien määrän 
kasvattaminen 5 % 

• Perustetaan kouluttajazoom, 
jossa keskustellaan ja 
ideoidaan kokonaisuutta 
kentältä tulleiden kokemusten 
ja päivitetyn 
valmennuslinjauksen pohjalta 

• Koulutetut ja 
heidän palaute 

• Pidettyjen 
koulutusten 
määrä 

• Koulutuksiin 
osallistuneiden 
määrä 

 
Kilpailujen 
nykyaikaistaminen 
kolmessa lajissa, 
vähintään 5 uudenlaista 
kilpailua 

• Kilpailukokeilut Tähtiseuroissa 

• Mäkihypyssä/yhdistetyssä 
vakiinnutetaan kansallinen 
kilpailujärjestelmä 

 

• Pidettyjen 
kilpailujen määrä 
ja niistä saatu 
palaute 

 

Tähtiseura-foorumi • Kutsutaan koolle Tähtiseurojen 
valmennusvastaavat ja 
yhteyshenkilöt, joiden kanssa 
kehitetään seuratoimintaa 

• Tapaamisiin 
osallistuneiden 
määrä ja heiltä 
saatu palaute 
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Projektia tullaan hyödyntämään koko seuratoiminnassa, sen toimintojen 

jäsentämisessä sekä suuntaamisessa oikeisiin asioihin. 

7.4 AIKUISLIIKUNTA 

Hiihtoseuroissa kilpaillaan ja harrastetaan laajasti myös aikuisten sarjoissa. 

Hiihtoliitto järjestää yhdessä seurojen kanssa vuosittain veteraanien 

SM-hiihdot, jotka kilpaillaan kaudella 2019–2020 Valkealan Kajon isännöiminä 

7.–9.2.2020 ja pitkien matkojen osalta Pogostan Hiihdon yhteydessä 21.3.2020 

Ilomatsissa vapaalla hiihtotavalla. Lisäksi seuroissa järjestetään aikuisille 

erilaisia aikuisten hiihtokouluja sekä massahiihtokouluja. 

Finlandia-hiihto järjestetään 22.–23.2.2020. Vastuullisina järjestäjinä toimivat 

Lahden Hiihtoseura ja Hollolan Urheilijat -46. 

Masters World Cup eli maastohiihdon veteraanien MM-kilpailut järjestetään 

Cognessa, Italiassa 5.–14.3.2020. Hiihtoliitto tekee kisoihin perinteisen 

ryhmämatkan, jolle osallistuu noin 50 kilpailijaa. Veteraanien maajohtajana 

toimii Jouko Kärki. 

Myös mäkihypyssä ja yhdistetyssä kilvoitellaan veteraanien SM- ja MM-

titteleistä. Lisäksi 10.–19.1.2020 Itävallan Innsbruckissa kilpaillaan veteraanien 

olympialaisissa. 

 

       TAVOITTEET
  

             TOIMENPITEET            MITTARIT  

Veteraanien SM-
kilpailut   

 • Osallistujien määrä 

Massahiihdot  • 22 massahiihtotapahtumaa • Osallistujien määrä ja 
palautekyselyt  

 

Syksystä 2019 alkaen Tähtiseuroilla, joilla on jo Tähtitunnus lasten ja nuorten 

urheilusta, on mahdollisuus lähteä tavoittelemaan aikuisliikunnan Tähtitunnusta. 
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8. Seuratoiminta 

Toimintavuoden päätavoitteena on tiedon lisääminen seuroissa eri 

seurakehittämisen osa-alueilla, tarjota entistä paremmin palveluita, jakaa tietoa, 

lisätä koulutuksia ja viestimistä sekä ennen kaikkea kuunnella seurakentän 

ääntä.  

Keväällä 2019 teetetyn seurakyselyn avulla tullaan tarkastelemaan 

seurakenttää seurojen näkökulmasta. Seurakyselyyn vastasi noin 116 seuraa 

eri puolilta Suomea. Tuloksia tarkastellaan huolella ja niitä tullaan 

hyödyntämään apuna kaikessa seuratoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on 

toimia seurojen tukena ja kuunnella seurakentän ääntä sekä tehdä fiksuja, 

perusteltuja toimenpideratkaisuja, katse tiukasti tulevaisuudessa.  

Syksystä 2019 alkaen otetaan käyttöön verkkotyökalu, Zoom-verkkopalvelu, 

jonka avulla tavoitetaan seuroja reaaliajassa etäyhteyden kautta. Tällä pyritään 

madaltamaan seurojen kynnystä osallistua tapaamisiin ja pysyä ajan tasalla 

ajankohtaisissa asioissa. Seuratoimintaan perustetaan uusi toimintamalli: 

seuratoiminnan Zoom-workshopit, joiden tavoitteena on koota seurat yhteen 

yhteisten asioiden äärelle vaihtuvin teemoin. Zoom-workshopeja järjestetään 

3–4 kauden aikana ja ne ovat avoimia ja maksuttomia kaikille Hiihtoliiton 

jäsenseuroille. Tavoitteena on tarjota kaikille seuroille hyödyllistä käytännön 

apua ja ohjata seuroja laadukkaaseen toimintaan Hiihtoliiton kanssa kohti 

strategiassa määriteltyjä tavoitteita (mm. päätoimisten työntekijöiden 

palkkaaminen seuroihin, Tähtiseurojen määrän kasvattaminen, lisenssimäärän 

laskun pysäyttäminen).  

Toimintavuoden aikana parannetaan seuratoiminnan viestimistä ja luodaan 

viestintäsuunnitelma, jonka tavoitteena on seurojen aktivoiminen sekä 

seurakentän nostaminen esille huippu-urheilun rinnalle. Strategiassa 

määriteltyjä elinvoimaisia seuroja tuodaan esille onnistumisten ja haasteiden 

kautta ja seuraväkeä viritetään aktiiviseen keskusteluun toistensa, lajiliiton ja 

muiden sidosryhmien, kuten Olympiakomitean, kanssa.  

Kausi 2019–2020 tulee keskittymään pääasiassa Tähtiseuroihin, niiden 

palvelujen kehittämiseen, auditointeihin ja tapaamisiin. Tähtiseurat ovat 

lajiliittojen laadukkaimpia seuroja ja seurakehittämisen kärjessä. 
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Startti Ladulle -kiertue starttaa jälleen kaudella 2020–2021 ja loppukeväästä 

2020 aloitetaan tämän suunnittelu ja kehittäminen entistä paremmaksi. Startti 

Ladulle -kiertueen tarkoituksena on tavata ja kehittää muiden kuin Tähtiseurojen 

toimintaa ja tukea sekä sparrata seuroja toimimaan entistä peremmin sekä 

olemaan tietoisia liikunnan ja urheilun muuttuvasta kentästä.  

Keväällä järjestetään seuraneuvottelupäivät Hiihtoliiton jäsenseuroille. 

Neuvottelupäivillä käsitellään ajankohtaisia asioita ja ne rakennetaan yhdessä 

seurojen kanssa tietyn teeman ympärille. 

8.1 PIIRITOIMINTA JA ALUEYHTEISTYÖ 
Itsenäiset hiihtopiirit tarjoavat palveluja alueensa seuroille. Piirien tehtävänä on 

ohjata ja koordinoida hiihtotoimintaa omalla toiminta-alueellaan. Liikunnan 

aluejärjestöt toimivat 15 aluejärjestön voimin joka puolella Suomea. Niiden 

perustehtävä on suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun 

avulla erityisesti paikallisella tasolla. 

Maastohiihdon alueellisia yksiköitä ovat 16 hiihtopiiriä sekä Suomen 

ruotsinkielinen hiihtoliitto, Finlands Svenska Skidförbund, joka on piiriä vastaava 

toimielin. Piirit toteuttavat omalla alueellaan valmennus-, kilpailu- ja 

koulutustoimintaa. Hiihtoliitto tekee yhteistyötä sekä hiihtopiirien että 

aluejärjestöjen kanssa. 

8.2 TÄHTISEURATOIMINTA 
Kausi 2019–2020 tulee keskittymään Tähtiseuroihin, niiden toiminnan ja 

palvelujen kehittämiseen, auditointeihin ja koulutuksiin.  

Hiihtoliitolla on kauden alussa 15 Tähtiseuraa lasten ja nuorten osa-alueella. 

Kauden aikana auditoidaan uudelleen kymmenen seuraa. Kauden alussa neljä 

seuraa on matkalla Tähtiseuroiksi (Puijon Hiihtoseuran mäkijaosto, Toivakan 

Rivakka, Ounasvaaran Hiihtoseura ja Lahden Hiihtoseuran mäkijaosto). 

Tähtiseurojen auditoinnit tullaan tekemään notkeasti ja nykyaikaisesti 

Suomisportin alaisen verkkopalvelun avulla siten, että itse auditointitilaisuudesta 

olisi seuroille apua kehittämisen tiellä. Tavoitteena on auditoida marraskuuhun 

2019 mennessä neljä ja kesäkuun 2020 loppuun mennessä kuusi nykyistä 

Tähtiseuraa sekä näiden lisäksi edellä mainituista uusista seuroista ainakin 

kolme.   

Tähtiseuratoiminnan tavoitteena on, että seurat ovat Hiihtoliiton kärkiseuroja 

toiminnaltaan ja ne toimivat omalla alueellaan muiden seurojen tukena. 
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Hiihtoliiton strategian mukaisesti Tähtiseurojen toiminnassa näkyy avoimuus, 

hyvä viestintä, laadukas valmennustoiminta ja seurat haluavat kehittyä 

nykyaikaiseen suuntaan kaikessa seuratoiminnassaan.  

Tähtiseuroille perustetaan kauden aikana Tähtiseura-foorumi, joka kokoontuu 

pääasiassa Zoom-verkkopalvelun kautta. Tähtiseura-foorumi kokoontuu kauden 

aikana kahdeksan kertaa, joista kuusi tapaamista on Zoomissa ja kaksi 

tapaamista Hopeasompa-kilpailujen yhteydessä. Foorumiin kutsutaan 

Tähtiseurojen yhteyshenkilöt ja valmennuksesta vastaavat henkilöt sekä 

teemojen mukaan muita seurahenkilöitä. Tavoitteena on aktivoida Tähtiseuroja 

entisestään, tarjota heille tukea ja keskustelufoorumi, joka yhdistää seuroja ja 

luo toiminnasta laadukkaampaa. Tähtiseura-foorumin toiminnasta vastaavat 

yhdessä Sandra Sirén, Eero Hietanen ja Kimmo Yliriesto.  

Kesän 2019 aikana tavataan kahdeksan Tähtiseuran edustajat kasvokkain ja 

otetaan Tähtiseura-verkkopalvelu käyttöön sekä tarkastellaan seurojen 

toimintaa ja suunnitelmia tulevalle kaudelle sekä tiedotetaan alkavasta 

Tähtiseura-foorumista. 

  

           TAVOITTEET
  

              TOIMENPITEET                     MITTARIT  

Tähtiseura-tapaamiset  
 

• 8 tapaamista seurojen 
kanssa 

• Osallistujien määrä ja 
palaute 

Tähtiseura-foorumi  • Foorumi kokoontuu 8 
kertaa (6 verkossa, 2 
kasvokkain) 

• Osallistujien määrä ja 
palaute 

Tähtiseura-auditoinnit • 4 uudelleenauditointia 

• 2–3 uuden seuran 
auditointia 

• Tähtiseura-auditoinnin 
tulos   
  

8.3 KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA 
Kaudella 2019–2020 järjestetään yhteensä noin 300 kansallista ja 

piirikunnallista maastohiihtokilpailua. Tämän lisäksi FIS:n kilpailukalenterissa 

on 29 Suomessa järjestettävää kilpailua, mukaan lukien SM-hiihdot ja 

maailmancupit, ja massahiihtoyhteistyössä on mukana 22 tapahtumajärjestäjää 

ympäri Suomen.  



SEURATOIMINTA 

Sivu 42 

Seurat hakevat kilpailunsa sähköisen järjestelmän (www.hiihtokalenteri.fi) 

kautta. Kilpailukalenteri julkaistaan syyskuussa. Kilpailutiedot ovat 

reaaliaikaiset ja niitä päivitetään kilpailukauden aikana. 

Yleisen sarjan SM-hiihdot järjestetään Vöyrillä (IF Femman, Vörå IF &  

Oravais IF) ja Ristijärvellä (Ristijärven Pyry) sekä veteraanien SM-hiihdot 

Valkealassa (Valkealan Kajo). Kaudella 2019–2020 järjestetään kuusi Suomen 

Cup -viikonloppua, joista kahtena kilpaillaan myös Suomen-mestaruuksista. 

Suomen Cup televisioidaan Ylen kanavilla. 

Mäkihypyssä ja yhdistetyssä kotimaista kilpailutoimintaa järjestetään seurojen 

toimesta sekä kesällä että talvella. Kansalliset pääkilpailusarjat ovat Veikkaus 

Cup ja Junioricup. Veikkaus Cupissa kilpailevat yli 16-vuotiaat urheilijat ja 

Junioricupissa alle 16-vuotiaat. Lisäksi veteraanit kilpailevat omassa 

Veteraanicup-sarjassaan. 

Mäkihypyn ja yhdistetyn sekä joukkuemäen kesä-SM-kilpailut järjestetään  

21.–22.9.2019 Kuopiossa. Sarjoina ovat alle 18-vuotiaat ja yleinen. Lisäksi 

mäkihypyssä alle 18-vuotiaiden sarjassa kilpaillaan sekajoukkuemäessä. 

Aikuisten Suomen-mestaruuksista kilpaillaan suurmäessä Kuopiossa, 

normaalimäessä Rovaniemellä ja pienmäessä Lahdessa. Alle 18-vuotiaiden 

sarjassa kilpaillaan normaali- ja pienmäessä. Alle 16-vuotiaiden sarjassa 

kilpaillaan Suomen-mestaruudesta Junioricupin osakilpailun yhteydessä 

Lahdessa.  
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9. Osaamisen kehittäminen 

9.1 OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSET 
Ohjaaja- ja valmentajakoulutusten tavoitteena on tukea seurojen ja niissä 

toimivien henkilöiden osaamista. Toimintavuoden päätavoitteina ovat Hiihtoliiton 

koulutustarjonnan selkeyttäminen entisestään ja koulutusten toiminnallistaminen 

viemällä osa koulutusten sisällöistä suoraan käytäntöön. Koulutuksissa 

kokeillaan uudenlaista toimintatapaa suorittamalla osa koulutuksesta 

verkkojaksoina. Tavoitteena on yksilöllistää oppimispolkuja.  

Kauden aikana kehitetään tason 1 valmentajakolutusta perustamalla kouluttajille 

oma verkosto Zoom-verkkoympäristöön. Kouluttajatapaamisissa keskustellaan 

koulutuksen sisällöstä, toteutustavoista, ajankäytöstä ja käytännön 

toimivuudesta sekä hyödyistä. Tavoitteena on saada muokattua tason 1 

koulutuksista moderneja siten, että osa sisällöstä opiskellaan itsenäisesti 

verkossa mm. tenttien ja verkkoluentojen avulla. Tällöin itse lähijaksolla jää 

enemmän aikaa käytännössä oppimiseen.  

Ohjaajakoulutusta kehitetään yhteistyössä Olympiakomitean lasten ja nuorten 

tiimin kanssa.  

 

       TAVOITTEET
  

                    TOIMENPITEET           MITTARIT  

Seuravalmentajien 
määrän ja 
osaamisen 
lisääminen  

Maastohiihdossa:  

• Tason 1 valmentajakoulutuksia 
vähintään 10 kpl 

• Tason 2 valmentajakoulutuksia 
1–2 kpl 

• Tason 3 valmentajakoulutuksia  
1 kpl 
 

Mäkihypyssä ja yhdistetyssä:  

• Tason 1 valmentajakoulutuksia  
3 kpl 

• Osallistujien 
määrä ja 
palautekyselyt 

 

Seuraohjaajien 
määrän ja 
osaamisen 
lisääminen  
 
 

• Ohjaajakoulutus 8–10 h yhteistyössä 
Olympiakomitean kanssa (verkossa) 

• Osallistujien 
määrä ja 
palautekyselyt  
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9.2 SEURATOIMIJOIDEN KOULUTUKSET 
Seuratoimijoiden koulutusten tavoitteena on tukea seurojen ja niissä toimivien 

henkilöiden osaamista seurassa tapahtuvien erilaisten toimintojen osalta.  

Toimintavuoden aikana toteutetaan alueellisia seuratapaamisia, joiden 

tavoitteena on kehittää seurojen osaamista erityisesti järjestötasolla ja auttaa 

seuroja kehittämään toimintaansa matalalla kynnyksellä. Huolto- ja TD-

koulutusten tavoitteena on saada seuroihin laajaa osaamista sekä suksihuollon 

osalta että kilpailujen järjestämisen näkökulmasta.  

        

        TAVOITTEET           TOIMENPITEET           MITTARIT  

Startti Ladulle -kiertue  • Seuraavan kerran 
kaudella 2020–2021 

• Osallistujien määrä ja 
palaute 

SM-kilpailujärjestäjien 
koulutus  

• Lokakuussa vuoden 
2021 SM-kilpailujen 
järjestäjille, 6 seuraa ja 
25 henkilöä 

• Osallistujamäärä ja 
palautekysely 

 
 

Seuraneuvottelupäivät • Keväällä 2020, 50 
seuraa, 75 seuratoimijaa 

• Osallistujien määrä ja 
palaute 

Huoltokoulutukset   
 
 

• Taso I ja II Vuokatissa, 
yhteensä 20–25 
osallistujaa 

• Osallistujien määrä ja 
palautekyselyt  

TD-koulutukset   • C-tason TD-koulutusta 
piireissä, materiaalin 
vieminen sähköiseen 
muotoon 

• TD-kertauskoulutus 
lokakuussa 
Jyväskylässä (50 
osallistujaa) 

• FIS TD-seminaari 
marraskuussa 
Tallinnassa (15 
suomalaista osallistujaa) 

• Osallistujien määrä ja 
palautekyselyt 
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10. Olosuhteet 

Lumilajien harrastuneisuuden ja sitä kautta myös huippu-urheilun turvaaminen 

on Hiihtoliitolle elintärkeää. Protect Our Winters (POW) -ilmastoliikkeen tukijana 

Hiihtoliitto haluaa nostaa esiin sille tärkeän sanoman lajien jatkuvuuden 

turvaamiseksi. Huippu-urheiluvaikuttamisen ohella Hiihtoliiton ja POW:n välinen 

yhteistyö ulottuu monelle tasolle. Lumettomien talvien haasteet ulottuvat 

harrastusta aloittaviin lapsiin, joita kannustetaan kokeilemaan lumilajeja muun 

muassa Lasten Lumipäivillä.  

10.1 HIIHDON OLOSUHTEET 
Lumiolosuhteiden turvaamiseksi maastohiihdon olosuhderyhmä tukee 

asiantuntijatoiminnallaan kuntia hiihto-olosuhteiden parantamiseksi. Ryhmä 

laatii oppaan lumen säilömiseksi ja määrittää tekolumilatujen toiminnallisia 

vaatimuksia ja eri käyttäjäryhmien tarpeita. Lisäksi kartoitetaan nykyisten 

tekolumipaikkakuntien tekolumen toteutustapoja ja jaetaan hyviä käytäntöjä 

lumetukseen. Tavoitteena on lisätä laadukkaiden tekolumilatujen määrää 

Suomessa ja määrittää toiminnalliset standardit laduille.  

Myös kesäharjoitteluolosuhteiden ja kilpailuolosuhteiden kehittämiseen jaetaan 

asiantuntemusta olosuhderyhmän puolesta. Kauden aikana jatketaan 

rullahiihtostrategian luomista rullahiihtotoiminnan edistämiseksi Suomessa. 

Lisäksi olosuhderyhmä jatkaa keskeneräisiä ja aloittaa mahdollisia uusia 

homologointiprosesseja sekä osallistuu aktiivisesti FIS:n homologointiryhmän 

kehitystyöhön.  

10.2 MÄKIHYPYN OLOSUHTEET 
Hiihtoliitto tukee vaikuttamistoimenpitein mäkihypyn kilpailu- ja harjoitus-

olosuhteiden valtakunnallista ylläpitoa ja kehittämistä. Kansainvälisen 

kilpailutoiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeimmät kohteet ovat maailmancup-, 

Continental Cup- ja FIS Cup -kilpailuja järjestävien paikkakuntien sekä Vuokatin 

kansainvälisen harjoittelukeskuksen olosuhteiden jatkuva kehittäminen.  

Olosuhdekehityksellä tavoitellaan tilannetta, jossa kilpailujen järjestäminen 

onnistuu luontevasti hankalissakin säätilanteissa. 

Mäkimaajoukkueiden harjoittelu on keskittynyt erityisesti Kuopioon. Yhdistetyn 

joukkueet harjoittelevat Vuokatin lisäksi useammassa kotimaan keskuksessa.   
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Nuorten urheilijoiden kannalta Kuopion ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian 

lisäksi Lahden seudun, Jyväskylän sekä Ounasvaaran koulu- ja harjoittelu-

olosuhteet ovat ensisijaisia. 

Lasten mäkikouluja tukevien harjoitteluolosuhteiden turvaaminen on keskeistä 

lajin jatkuvuuden kannalta. Erityisesti Lahden Karpalonmäkien, Jyväskylän 

Laajavuoren, Pohjanmaan, Puijo-Siilinjärven, Vuokatin, Kuusamon, 

Taivalkosken, Ounasvaaran ja pääkaupunkiseudun junioritoiminnan olosuhteet 

ovat merkittäviä lapsille. Puijolla kiinalaisten hankkeen takia mäkiin tehdyt 

korjaukset ovat parantaneet myös paikallisten hyppääjien olosuhteita. 
 
 

 



TALOUSARVIO 2019–2020, KANSAINVÄLINEN JA 

JÄRJESTÖTOIMINTA 

Sivu 47 

11. Talousarvio 2019–2020, Kansainvälinen ja 
järjestötoiminta 
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12. Talousarvio 2019–2020, Maastohiihto 
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13. Talousarvio 2019–2020, Mäkihyppy ja yhdistetty 

 

 


