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VISIO: Maailman Paras Lumella

Toiminta-ajatus: Tuotamme Suomen kansalle unohtumattomia elämyksiä huippu-
urheilumenestyksen kautta ja olemme merkittävin suomalaisten liikuttaja lumella.
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Suomalaiset lumilajit ovat:

4. TALOUDELLISESTI TERVEITÄ

- Taloutemme johtaminen on 
suunnitelmallista.

- Merkittävien ja pitkäaikaisten 
yhteistyökumppaneiden määrä 
kehittyy.

- Oma pääomamme mahdollistaa 
kehitysinvestoinnit.

4. TALOUDELLISESTI TERVEITÄ

- Taloutemme johtaminen on 
suunnitelmallista.

- Merkittävien ja pitkäaikaisten 
yhteistyökumppaneiden määrä 
kehittyy.

- Oma pääomamme mahdollistaa 
kehitysinvestoinnit.

3. ERINOMAISESTI JOHDETTUJA JA 
YHTEISTYÖKYKYISIÄ

- Meillä on vuosittain päivitetyt strategia 
toimintasuunnitelmat.

- Toimijoidemme roolit ja vastuut on 
selkeytetty.

- Yhteistyömme lajien kesken ja  
tärkeiden sidosryhmien kanssa toimii 
hyvin.
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2. HOUKUTTELEVIA

- Olemme Suomen houkuttelevimpia 
urheilun yhteistyökumppaneita.

- Seurojemme jäsenmäärä kasvaa  20% v. 
2018 mennessä. 

- Lumivarmojen lähiharrastuspaikkojen 
määrä kaksinkertaistuu v. 2018 
mennessä.
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1. MENESTYVIÄ

- Saavutamme vähintään yhden 
olympiamitalin v. 2018 kussakin 
lajissa.

- Saavutamme vähintään yhden MM-
mitalin vuosittain kussakin lajissa.

- Valmennuksemme tuottaa uusia TOP 15 
joukkoon yltäviä urheilijoita (MM, 
maailmancup).
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1) Toimimme joukkueena, jolla on selkeä yhteinen suunta ja tavoitteet korkealla. 
2) Viestintämme on avointa kaikkiin suuntiin. 

3) Kannustamme toisiamme ja olemme uteliaita oppimaan uutta. 
4) Johtamisemme on vuorovaikutteista ja toisiamme kunnioittavaa.
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