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Visio

The Winning Attitude – Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa

PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa

PODIUM arvokilpailuissa ja maailmancupeissa 



Missio

”Tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa”

SSF on itsenäinen ja elinvoimainen organisaatio, joka toimii tiiviissä 
yhteistyössä Suomen Hiihtoliiton ja FIS:n kanssa.

SSF tuottaa voittajia rakentamalla pitkäjänteisesti alppi- ja freestylehiihdon 
lajikulttuuria tukien harrastus- ja kilpailutoimintaa Suomessa.



Arvot
Asenne – voitonnälkä

Positiivinen voittaja-asenne ja voitonnälkä siivittää kohti asetettuja tavoitteita.

Luova uteliaisuus
Haemme uusia tapoja, joilla saavutetaan tuloksia. Emme ole menneisyyden vankeja 
vaan katsomme eteenpäin.

Tinkimättömyys
Toimimme systemaattisesti ja määrätietoisesti saavuttaaksemme asettamamme 
tavoitteet.

Uskottavuus yhdistettynä luotettavuuteen on toimintamme kulmakivi – Uskottavuus 
syntyy osaamisen kautta.



Strategia 2021

Strategian kulmakivet

1. SSF Urheilutoiminnot

2. SSF Seurapalvelut

3. SSF Markkinointi, varainhankinta, viestintä



Strategian kulmakivet
1. Ski Sport Finlandin urheilutoiminnot

1. Toimiva ja tehokas suomalainen valmennusjärjestelmä, urheilijan polku, 
joka perustuu tiimityöskentelyyn ja yhteistyöhön avaintoimijoiden välillä
2. Tietotaito – vahva panostus valmennusosaamiseen henkilöstön ja 
valmennuksen työkalujen myötä 
3. Voittaja-asenteen kasvattaminen, joka siivittää yksilöitä maksimaaliseen 
suorittamiseen ja menestykseen
4. Tavoitteena pitkäjänteinen valmennustyö ja kokonaisvaltainen huippu-
urheilijana toimiminen, 24/12
5. Kehitetään jatkuvasti harjoittelu olosuhteita



Strategian kulmakivet
2. Ski Sport Finlandin seurapalvelut

Lajien edunvalvonta

Jäsenviestinnän tehostaminen

Koulutusjärjestelmän ylläpito-, kehittäminen ja arviointi

Kilpailujärjestelmän ylläpito-, kehittäminen ja arviointi

Lisenssi- ja rekisterijärjestelmät



Strategian kulmakivet

3. Myynti- Markkinointi ja Viestintä

Kiinnostavin lajiliitto 2021
Lajien ja tapahtumien kaupallinen tuotteistaminen
Imagon vahvistaminen ja myynnin kasvattaminen
Viestinnän ja sisältöpalvelujen jatkuva kehittäminen

Mitä? Kenelle? Millä tavoin?
Mittaaminen ja kilpailija-analyysi, kotimainen ja kv.



Ski Sport Finlandin urheilutoiminnot



Huippu-urheilu
SSF tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa 
kansainvälisesti - joukkue ja yksilötasolla

Huippu-urheilu ja sen jatkuvuus on SSF:n
tärkein yksittäinen toiminta-alue

SSF rakentaa tehokkaan suomalaisen 
valmennusjärjestelmän 24/12 

SSF rakentaa lajeille seurantajärjestelmän, 
joka mahdollistaa parhaan mahdollisen 
valmennuksen suunnittelun eri ikäluokissa 
ja tasoilla

SSF:n valmennusfilosofian kulmakivi on 
voittaja-asenteen määrätietoinen 
kasvattaminen – voittajaksi kasvaminen

SSF toimii yhteistyössä muiden huippu-
urheiluorganisaatioiden kanssa tuottaen 
tukitoimintoja ja palveluita urheilijoille

SSF kehittää harjoittelun olosuhteita 



Lasten ja nuorten urheilu
SSF tuottaa esikuvia lapsille ja nuorille lisätäkseen rinneliikunnan ja 
alppilajiurheilun vetovoimaa harraste- ja kilpailulajina.

SSF:n ja sen jäsenseurojen tavoitteena on kasvattaa pitkäjänteisesti lajien 
harrastajamääriä. SSF ja seurat luovat liikuntakonsepteja ja mahdollisuuksia 
tutustua lajeihin (iltapäiväkerhot, rata- ja freestylekoulut, hiihtopäivät, avoimet 
ovet).

SSF kehittää alueellista ja kansallista ohjaaja- ja valmentajakoulutusta, joka 
tuottaa uusia ohjaajia ja valmentajia, osaamista sekä resursseja lasten ja 
nuorten alppilajiharrastukseen.



Harrasteliikunta
SSF tuottaa esikuvia lajin harrastajille lisätäkseen lajin yleistä vetovoimaa; 
mahdollisimman moni lapsi jatkaa urheilullista elämäntapaa alppilajien parissa

SSF tuottaa olosuhdekonsepteja harrasteliikunnan käyttöön 

SSF lisää laji- ja turvallisuustietoutta omalla sisällöntuotannollaan ja 
viestinnällään

SSF:n jäsenseurat, hiihtokeskukset ja hiihdonopettajat ylläpitävät
ja kehittävät harrasteliikunnan toimintaa, olosuhteita ja opetusta



Ski Sport Finlandin seurapalvelut



Edunvalvonta, viestintä ja varainhankintamallit

SSF toimii alppilajien kansallisena edunvalvojana 

SSF kehittää pitkäjänteisesti alppilajiseurojen toimintaedellytyksiä

SSF vastaa viestinnästä jäseniensä ja SSF:n välillä

SSF tarjoaa seuroille varainhankinnan tuotteita käyttöön



Koulutusjärjestelmä

SSF kehittää koulutusjärjestelmää valmennusosaamisen laadun varmistamiseksi 
kaikilla valmennuksen tasoilla.

SSF luo toimintakulttuuria joka perustuu osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja 
vuorovaikutukseen toimijoiden välillä, mahdollistaen saumattoman 
tiedonkulun.

SSF ylläpitää järjestelmiä alppilajikulttuurin vaalimiseksi ja lajitietouden 
säilyttämiseksi tuleville sukupolville:  Alppilegendat kunniagalleria ja 
datapankki.



Kilpailutoiminta
SSF koordinoi kansallista kilpailujärjestelmää ja -järjestämistä jäsenseurojensa 
ja kumppaneidensa kanssa, ottaen huomioon kokonaisvaltaisesti lajien tarpeet 
eri ikäluokissa lapsista yleisen sarjan kilpailuihin.

SSF hakee Suomeen kansainvälisen tason kilpailuja, mikäli niiden järjestäminen 
on taloudellisesti kestävällä pohjalla.

SSF ylläpitää kilpailujen järjestämiskoulutusta, järjestelysopimuksia, 
sääntökokoelmia ja viestintäohjeistuksia kilpailujärjestämisen laadun ja 
jatkuvuuden takaamiseksi.



Lisenssi- ja rekisterijärjestelmien ylläpito

SSF rakentaa sähköisen ilmoittautumis-, tulos- ja rankingjärjestelmän 
sekä rakentaa seuratoiminnan arviointimenetelmän



Myynti, markkinointi ja viestintä



Markkinointi

SSF tarjoaa kumppaneilleen ainutlaatuisia urheilumarkkinointityökaluja 
laadukkaasti ja luotettavasti, upeissa puitteissa

SSF tuotteistaa lajit ja tapahtumat kaupallisesti kiinnostaviksi 
tuotekokonaisuuksiksi

SSF tavoittelee myynnin vuosittaista kasvua laadukkailla ja monipuolisilla 
tuotteilla sekä laajalla asiakasprofiililla



Viestintä
SSF haluaa varmistaa lajien laajan läsnäolon kaikissa medioissa ja kanavissa

SSF kehittää omaa sisällöntuotantokykyään rakentaen oman tuotantoyksikön –
SSF median, joka palvelee kaikkia sidosryhmiä, mediaa, sosiaalisen median 
kanavia ja  SSF:n kumppaneita

SSF viestii tehokkaasti ulkoisesti ja sisäisesti pyrkien erottautumaan 
kilpailijoistaan osaamisellaan

SSF terävöittää sosiaalisen median strategiaa



Tavoitteet strategiakaudelle



SSF urheilutoiminnot
Tavoitteet

Laadukkaat valmennusjärjestelmät
Lajianalyysien päivitykset ja 
seurantajärjestelmän kehittäminen
Eri toimijoiden tarkat vastuualueet, fokus ja 
tavoitteet
Osaamisen jatkuva kehittäminen
Selkeä urheilijan polku

Huippu-urheilijan asenteen valmentaminen 
ja jalkauttaminen kaikille tasoille

Asenne syntyy YHDESSÄ. Rohkaistaan ja 
annetaan epäonnistua, iloitaan 
onnistumisista – kaikki lähtee lähipiiristä.

Joukkueena toimimisen kehittäminen 
Hyvä joukkue kannustaa menestymään 



SSF seurapalvelut
Koulutustoiminta

Valmentajakoulutuksen tehostaminen
Osaamisen kehittäminen, motivointi 
kaikilla tasoilla
Osaamisen tunnistaminen

Kilpailutoiminta
Lajien urheilullisia tavoitteita edistävä 
kilpailujärjestelmä

Vetovoimainen ja markkina-
arvoltaan kilpailukykyinen 
kilpailujärjestelmä

Lisenssi- ja rekisterijärjestelmät
Sähköisten järjestelmien 
käyttöönotto mahdollisimman 
laajasti

Edunvalvonta
Aktiivinen vaikuttaminen

Tiedottaminen
Yhteydenpito, verkoston 
laajentaminen



Myynti, markkinointi ja viestintä

Kaupallisen tuotteistamisen edelleen kehittäminen
Selkeät konseptit, fokus, laatu
Uudet innovaatiot
Uudet rahoituskanavat ja lisäresurssit toimintaan

Nettisivujen uudistaminen
Parempi palvelu

Sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen
Vastataan kuluttajien mediakäyttäytymiseen



www.skisport.fi


