Suomen Hiihtoliiton liittokokousillallinen: 110-vuotisjuhlapuhe.
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Hyvät lumiurheilun ystävät, hyvä juhlaväki
Koen puheenjohtajana todella suurena kunniana pitää juhlapuheen Suomen merkittävimpiin
urheilujärjestöihin kuuluvan, 110-vuotiaan Hiihtoliiton juhlaillallisella. Hiihtoliitolla on
merkittävä ja historiallinen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa.
Historiallisen osuuden teen lyhyellä katsauksella perustamisvaiheen tärkeimpiin ajankohtiin.
Vuonna 1908 helmikuun 26. päivänä perustettiin Helsingissä kaksikielinen Liitto Suomen
hiihtourheilun edistämiseksi (Förbundet för Skididrottens Befrämjande). Tästä katsotaan
nykyisen Suomen Hiihtoliiton saaneen alkunsa. Sen jälkeen organisaatio eli niin, että vuonna
1910 perustettiin SVUL:n alainen oma hiihto-, luistelu-, ja pyöräilyjosto.
Vuonna 1915 hiihto erkaantui omaksi jaostokseen ja vuonna 1931 perustettiin varsinainen
Suomen Hiihtoliitto. Hallintokeskus sijoitettiin Lahteen. Vuonna 1953 viralliseksi kotipaikaksi
tuli Helsinki.
Hiihtoliitolla on värikäs menneisyys. Siihen sisältyy nousuja ja laskuja. Välillä latu on
näyttänyt olevan ummessa eikä suksi ole oikein luistanut, on ponnistettu sumussa
tietämättä, millainen alastulo on edessä.
Aika ajoin ovat vähintäänkin kädet koskettaneet maata alastulossa, mutta aina on ylös
noustu. Näin se on tänäkin päivänä.
Hiihtoliiton toimintasäännönkin mukaan, meillä on tärkeitä tehtäviä tässä yhteiskunnassa.
Säännöissä sanotaan:
”Suomen Hiihtoliiton tarkoituksena on edistää hiihtourheilua Suomen kansan keskuudessa.
Hiihtolajeilla tarkoitetaan tässä maastohiihtoa, mäkihyppyä, yhdistettyä, alppilajeja sekä
muita lumella tapahtuvia hiihtolajeja ja niiden kesämuotoja.
Käytännössä liitto tekee neuvonta- ja valistustyötä, edistää hiihtourheilua harrastavien
seurojen toimintaa, edistää hiihtourheilun kansainvälistä kilpailumenestystä, järjestää
laadukasta valmennustyötä ja tukee hiihtourheilua koskevaa tutkimustyötä”.
Me teemme siis työtä suomalaisten rakastaman hiihtourheilun menestymiseksi ja sen lisäksi
edistämme kansalaisten liikuntaharrastusta ja teemme seuroissa työtä nuorten
liikuttamiseksi.
Hyvät ystävät,
Ajatelkaa, kuinka merkityksellistä työtä me teemme. Kertasin nämä säännöt viime syksynä
hyvin tarkkaan, kun mietin asettumista puheenjohtajaehdokkaaksi. Totesin itselleni, että
minä haluan tehdä työtä tällaisten asioiden eteen.
Kun vertaan omia tuntojani vuoden takaiseen tilanteeseen, niin voin rehellisesti sanoa
olevani iloinen ja huojentunut hyvästä kehityksestämme laajalla rintamalla kuluneen vuoden
aikana. Talous on tietenkin asia, josta eniten olemme kantaneet huolta. Kuten
liittovaltuuston kokouksessa totesimme, olemme edenneet hyvään suuntaan. Haasteita on
edelleen, mutta suunta on oikea ja tilanne hallinnassa.
Haluan vielä tässäkin yhteydessä kiittää meidän henkilökuntaamme, kaikkia toimijoita, jotka
ovat ymmärtäneet tiukan kustannusten hallinnan merkityksen. Iso kiitos kuuluu myös
budjetin tulopuolesta vastaaville. Erityisen ison kiitoksen osoitan meidän toimiston väelle,
joka on tinkimättömästi ja rakentavasti pitänyt taloudestamme huolta.
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Iso kiitos kuuluu myös Teille, hyvät luottamushenkilöt tuestanne haasteellisessa tilanteessa.
Arvostan suuresti sitä rakentavaa henkeä, mikä syntyi viime vuoden liittovaltuuston
kokouksessa. Siinä hengessä on ollut hyvä tehdä tätä työtä.
Tilanne yhteistyökumppaneiden osalta on varsin hyvä ja erityinen ilonaihe on se, että
saimme mäkihyppyynkin hienon pääyhteistyökumppanin. Ilman upeita
yhteistyökumppaneita me emme pärjää. Iso kiitos heille.
Noin 800.000 suomalaista harrastaa hiihtoa, hiihtäjämme ovat pitkään vastanneet
suomalaisten huippu-urheilumenestyksestä ja hiihtourheilun ympärillä on erittäin
myönteinen vire tällä hetkellä. Olemme panostaneet paljon toimintakulttuurimme
kehittämiseen entistä avoimemmaksi, olemme panostaneet johtamiseen ja hyvään
yhteistyöhön joka suuntaan. Näistäkin asioista olemme mediassakin saaneet hyvää
palautetta.
On selvää, että hyvä menestys ja mitalit arvokisoista helpottavat työtämme joka tasolla.
Hiihtäjiemme viisi mitalia Lahden MM-kisoista ja lumilajien viisi mitalia kuudesta viime talven
Pyeongchangin talviolympialaisista ovat nostaneet tunnelmaa. Kun tähän lisätään viisi
pistesijaa, niin voimme olla näistä saavutuksista iloisia.
Urheiluun ja erityisesti huippu-urheiluun panostaminen asetetaan aina silloin tällöin
kyseenalaiseksi. Samaan aikaan kuitenkin suomalaisten urheilijoiden arvokisamitalit tekevät
vannoutuneet huippu-urheilun vastustajatkin iloiseksi. Tämä nähtiin omien Lahden MMkisojamme jälkeen samoin kuin viime talvena Pyeongchangin olympialaisten jälkeen.
Huippu-urheilu on hyvää viihdettä, urheilumenestys on kansakuntaa eheyttävä ja ihmisten
mielihyvää kohottava asia. Urheilu on yhteisöllisyyttä lisäävä tekijä myös paikallistasolla.
Urheilu on merkittävä tekijä myös taloudellisesta näkökulmasta. Liikuntasektorin
kansantaloudellinen vaikutus on opetus- ja kulttuuriministeriön laskelmien mukaan
laivanrakennusteollisuuden tasoa, siis miljardiluokkaa. Tämän lisäksi voidaan täydellä syyllä
sanoa, että hyväkuntoinen kansa on merkittävä kilpailuetu. Työurien pidentämisenkin
kannalta on tärkeää, että jokainen ihminen pitää itsestään niin paljon, että tekee voitavansa
oman kuntonsa hyväksi. Se on mielestäni positiivinen kansalaisvelvollisuus, joka lisää
jokaisen omaa- ja koko kansakunnan hyvinvointia.
Hyvä juhlaväki
Kun ajattelemme Suomen Hiihtoliiton toiminnan tarkoitusta, niin me kaikki olemme todella
isojen ja tärkeiden asioiden ytimessä. Meillä on mahdollisuus edistää koko yhteiskunnan
kannalta merkityksellisten asioiden toteutumista.
Tällaisia asioita ei niissä arjen haasteissa välttämättä tule ajatelleeksi.
Olemme siis yhdessä tekemällä edenneet hyvään suuntaan. Paljon on työtä edessäkin.
Terävöitetty strategiamme tähtää entistä tuloksellisempaan toimintaan jatkuvan
parantamisen hengessä. Olemme käyneet hyvän keskustelun laajalla joukolla
strategiaprosessin aikana. Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen.
Olemme jo tänään käyneet läpi strategiaa ja huomennakin se on asialistalla, joten nostan
tässä esille lyhyesti vain muutaman asian.
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Toimintamme tarkoituksen mukaisesti kolme painopistettä ovat: menestyvä huippu-urheilu,
elinvoimaiset seurat ja vetovoimaiset hiihtolajit. Panostamme vahvasti osaamisen
kehittämiseen kaikilla toiminnan tasoilla. Osaaminen on avain onnistumiseen niin
luottamushenkilöillä, valmentajilla kuin koko henkilökunnalla.
Huippu-urheilumenestyksen merkityksestä olen jo aiemmin puhunut. Nostankin tässä
vahvasti esiin seurojen merkityksen. Meillä on isona haasteena harrastajamäärien
väheneminen. Se näkyy selvästi kilpailujen osanottajamäärissä, Skipassien ja lisenssien
määrissä. Seuratoiminta on kaiken perusta. Me tarvitsemme lisää seurojen välistä
yhteistyötä, seurojen profilointia, seurajohtamisen kehittämistä ja parhaiden käytäntöjen
jakamista. Lumilajit liikuttavat on hyvä ja kansainvälisestikin palkittu esimerkki toiminnan
tuotteistamisesta.
Vetovoimaiset hiihtolajit tarvitsevat myös vahvaa panostamista olosuhteiden kehittämiseen.
Me tarvitsemme lisää ensilumenlatuja ja rullahiihtoratoja ja mäkihypyn osalta tarvitaan myös
pienempien mäkien pitämistä hyppykuntoisina, jotta kasvaminen isoihin mäkiin on
mahdollista.
Strategiassamme myös johtaminen on isossa roolissa. Hyvin johdettu liitto herättää
luottamusta aivan kuten urheiluseurakin. Hyvään urheilujohtamiseen kuuluu avoimuus,
luottamuksen rakentaminen, toinen toistemme kuunteleminen ja arvostaminen. Myös
aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa, kurinalainen taloudenhoito ja määrätietoinen
tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuranta ovat välttämättömiä.
Urheilussa pitää olla intohimoa, mutta se pitää kohdista urheiluun. Taloutta ja toiminnan
organisointia pitää johtaa faktoihin perustuen rationaalisesti. Haluan itse korostaa kaikessa
toiminnassamme yhdessä tekemisen henkeä ja toinen toistemme työn arvostamista.
Tällaista henkeä olen ilokseni nähnyt lisääntyvässä määrin viime vuosina.
Me kaikki näissä tehtävissä toimivat ihmiset olemme urheilun ja urheilijoiden puolella.
Emmehän me muuten lähtisi näihin töihin. Me olemme luomassa kilpailukykyisiä olosuhteita
niin huippu-urheilijoillemme kuin muillekin valmentautua huippusuorituksiin. Kun me
arvostamme urheilijoidemme kovaa työtä, odotamme luonnollisesti heidän arvostavan
meidän työtämme. Päämäärämme on yhteinen ja olemme kaikki toinen toisemme puolella.
Olemme hiihtourheilun ja sen myötä myös Hiihtoliiton lähettiläitä. Meidän sanomisemme ja
tekemisemme luovat kuvaa meistä. Urheilijamme ovat esiintyneet julkisuudessa erittäin
hienolla tavalla. Sillä on iso merkitys maineellemme.
Hyvät ystävät
Urheilu ja erityisesti meidän lumilajimme ovat liikuttavan hieno asia, joka tarjoaa
sykähdyttäviä hetkiä, onnistumisen riemua ja toki pettymyksenkin kyyneleitä. Urheilu on
kuin elämä itse olematta kuitenkaan koko elämä.
Ollaan nöyrällä tavalla ylpeitä 110-vuotiaasta Hiihtoliitosta. Tehdään yhdessä, kukin omissa
rooleissamme, päällä ja sydämellä, työtä sen menestyksellisen tulevaisuuden eteen.
Toivotan meille kaikille hauskaa juhlailtaa.

