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TOIMINNAN
YLEISKUVAUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA ASIANTUNTIJUUS 
JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Näyttöön perustuvalla toiminnalla tarkoitetaan 
parhaan mahdollisen tiedon vastuuntuntoista 
ja kriittistä käyttöä urheilun asiantuntijatoimin-
nassa. KIHUssa näyttöön perustuvassa asian-
tuntijatyössä yhdistyvät tieteellinen tutkimus, 
asiantuntijan osaaminen ja kokemus sekä urhei-
lutoimijoiden oma tieto. Organisaatiotasolla näyt-
töön perustuvien toimintakäytänteiden vakiin-
nuttaminen edellyttää jatkuvaa yhteyttä tiedon 
tuottamisen, tiedon jakamisen sekä tiedon hyö-
dyntämisen välillä.

SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN  
PARHAAKSI
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 
edistää suomalaista kilpa- ja huippu-urheilua 
eettisesti vastuullisella ja korkeatasoisella sovel-
tavalla tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatoi-
minnalla. 

KIHUn toimintaa strategiakaudella ohjaa suoma-
laisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 
2020. KIHU toimii kiinteässä yhteistyössä avain-
kumppaniensa uuden Olympiakomitean, Para-
lympiakomitean ja Jyväskylän yliopiston kanssa. 
KIHUn toiminta tukee menestyvän huippu-ur-
heilun strategista päälinjaa, jonka tavoitteita ovat 
kansainvälinen menestys, korkeatasoinen osaa-
minen ja arvostettu urheilu. Näitä edistetään 
Akatemia-, Osaamis- ja Huippuvaiheen ohjelmien 
kautta.

KIHUn toimintaa ja tavoitteita on linjattu strate-
giassa, joka on laadittu vuosille 2017–2020.
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TAVOITETILA 2020
KIHU on yhdessä lajiliittojen kanssa 
toimiva, kansainvälisesti verkostoi-
tunut näyttöön perustuvan tiedon 
tuottaja, jakaja ja hyödyntäjä. Suo-
malainen urheilu ja valmentautu-
minen tunnetaan korkeatasoisesta 
osaamisesta.

MISSIO
KIHU edistää suomalaisen huip-
pu-urheilun menestystä tukemalla 
valmentautumista sekä kehittä-
mällä ja jakamalla osaamista koko 
urheilijan polulla.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET
KIHUn toiminta jakautuu kuudelle 
painopistealueella.  Nämä alueet 
ovat valikoituneet painopisteiksi 
KIHU:ssa olevan osaamisen perus-
teella sekä pyrkimyksenä vastaa-
maan asiakkaiden ja sidosryhmien 
tarpeisiin. 

1. Harjoittelu ja seuranta

2. Kilpailusuorituksen ja pelin          
kehittäminen

3. Lasten ja nuorten urheilu

4. Urheilun toimintaympäristöt

5. Urheilijan terveydenhuolto

6. Innovaatiot ja uudet teknologiat

KIHU ON KANSAINVÄLISESTI MERKITTÄVÄ KILPA- JA

HUIPPU-URHEILUN OSAAMISEN KEHITTÄJÄ.

VISIOMME VUODELLE 2025
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OLYMPIALAISTEN VÄLIVUOSI
Vaikka 2019 ei ollutkaan Olympiavuosi, niin se ei 
tarkoita, että makaisimme laakereillamme. KIHU 
tuli keskeisesti mukaan Tokion 2020 Olympia-
laisten erityisolosuhteiden valmisteluun Suomen 
Olympiakomitean kanssa. Tokiossa tulee olemaan 
todella kuumaa ja kosteaa, eli vaikeammat olosuh-
teet kuin ehkä missään aikaisemmissa kesäolym-
pialaisissa. Fysiologimme ja Suomen Olympiako-
mitean kanssa yhteinen ylilääkärimme rakensivat 
lajiryhmävastaavien ja kisatiimin kanssa suosi-
tusohjeet erilaisille lajeille (sisälajit vs. ulkolajit, ly-
hytkestoiset vs. pitkäketoiset suoritukset, paino-
luokkalajit jne.). Asiantuntijamme jatkoivat myös 
työskentelyä kisoihin tähtäävien painopistelajien 
ja -urheilijoiden kanssa. Talvilajeissa katseet alka-
vat jo kääntymään seuraaviin talviolympialaisiin 
Pekingissä 2022. Suurimmat resurssimme talvi-
lajeissa ovat kohdistettu maastohiihtoon ja yhdis-
tettyyn. Normaalin leiritys- ja harjoitustoiminnan 
tukemisen lisäksi mainittakoon, että asiantunti-
jamme työstivät Suomen Hiihtoliiton ”Maastohiih-
don valmennuslinjauksien materiaalien” -päivitys-
tä (jatkuu vielä keväällä 2020).

JOHTAJAN 
AJATUKSIA

Aki Salo
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Tämän vuoden aikana suunnittelimme Suomen 
Olympiakomitean kanssa Huippu-urheilun Osaa-
misohjelman koordinointia ja johtamista. Suoma-
laisessa urheilukentässä on valtakunnallisestikin 
useita toimijoita, mm. Suomen Olympiakomitea, 
lajiliitot, KIHU, valtakunnalliset urheiluakatemiat ja 
valmennuskeskukset. Tämä on toisaalta suoma-
laisen urheilun rikkaus, mutta samalla myös haas-
te, koska toimijoita on niin monia. Keskustelut ovat 
olleet hyvin rakentavia ja uskon, että vuoden 2020 
aikana tästä kuullaan lisää uutisia.

TIEDON TUOTTAJA, HYÖDYNTÄJÄ JA JAKAJA
KIHUn toiminta perustuu tiedon tuottamiseen, 
sen hyödyntämiseen ja edelleen jakamiseen. Tuo-
tamme tietoa sekä omilla tieteellisillä tutkimuksil-
la että keräämällä informaatiota muiden tahojen 
tekemistä tutkimuksista mm. seuraamalla alan 
julkaisuja ja kirjallisuutta, ja osallistumalla erilai-
siin kongresseihin, seminaareihin ja muihin kou-
lutustilaisuuksiin. Myös kärkilajien ja tukiurhei-
lijoiden kanssa toimimisen dokumentointi (mm. 
testitulokset) tuottaa arvokasta tietoa. Tieteelli-
sistä tutkimuksista vuodelta 2019 mainittakoon 
kesällä alkanut ”Kohti ammattimaisia kenttiä? - 
Suomalaisen joukkueurheilun ammattimaistumi-
sen rakenteet, käytännöt ja tulkinnat” 3-vuotinen 
tutkimus Jyväskylän yliopiston kanssa, ja urheili-
jan terveyteen liittyvät kansainvälistäkin huomio-
ta saaneet infektiotutkimukset. Vuoden aikana 
tuotimme myös useita arviointi- ja seurantatut-
kimuksia Suomen Olympiakomitealle ja Opetus- 
ja Kulttuuriministeriölle. EAKR-rahoituksella jat-
kuvassa Training Room -hankkeessa tuotetaan 

ja kerätään tietoa urheilijoiden kuormittumiseen 
ja palautumiseen liittyen. Tavoitteena on harjoit-
telun tehostaminen ja terveiden harjoituspäivien 
lisääminen. 

Hankittua ja itse tuotettua tietoa jaetaan aktiivi-
sesti julkaisutoiminnalla, koulutustilaisuuksissa 
ja toiminnalla verkostoissa. Merkittävimmät ver-
kostot, joiden toiminnassa KIHU on mukana, ovat 
lääkäriverkosto, psyykkisen valmennuksen asian-
tuntijaverkosto, valmennuskeskusjohtajaverkos-
to, akatemiavalmentajaverkosto, fysiikkavalmen-
tajaverkosto sekä monien lajien omat verkostot. 
Vuoden 2019 aikana KIHU oli myös mukana aktii-
visena toimijana auttamassa ja järjestämässä se-
minaareja, kuten esimerkiksi Kuntotestauspäivät, 
Taitokongressi ja Kestävyysseminaari. Erityisen 
maininnan arvoinen on kestävyysharjoitteluun 
kohdentuva miniseminaarisarja.

HIPPOS-SUUNNITTELUA
Jyväskylän Hippoksen uudelleenrakentamista on 
suunniteltu tiiviimmin viimeiset pari vuotta. Ra-
kentamisen ensimmäinen vaihe sai kaupungilta 
lainvoimaisen rakennusluvan vuoden 2019 lop-
pupuolella. Suunnitelmat esimerkiksi KIHUn tilo-
jen suhteen elävät vielä, mutta uskon uuden Hip-
poksen tarjoavan meille loistavat mahdollisuudet 
kehittää toimintaamme. Emme voi kuitenkaan 
unohtaa mahdollisen vuokratason aiheuttamia 
taloudellisia haasteita. KIHUn perustoiminnan 
toiminta-avustus on säilynyt eurolleen sama-
na viimeiset 5 vuotta ja tämä vääjäämättömästi 
vähentää taloudellista liikkumavaraa toiminnan 

normaaliin pyörittämiseen ja vaikeuttaa strate-
gisten painotusten tekemistä. Uusi Hippos ei saisi 
edelleen vaikeuttaa tätä tilannetta.

JOHTAJAVAIHDOS
KIHUn näkyvin ulkoinen asia vuonna 2019 oli, kun 
johtaja Sami Kalaja jäi eläkkeelle tammikuun lo-
pussa ja itse aloitin johtajana helmikuussa. Suuret 
kiitokset Samille hänen työstään KIHUn ja suoma-
laisen huippu-urheilun hyväksi. Tulin tähän pestiin 
hyvin innoissani 25:n Iso-Britanniassa viettämäni 
vuoden jälkeen. Olin siellä akateemisessa yliopis-
tomaailmassa (viimeiset 20 vuotta Bath’n yliopis-
tossa), mutta samalla myös tekemisissä huip-
pu-urheilun kanssa. Matkustin paljon Britannian 
yleisurheilumaajoukkueen mukana biomekaanik-
kona sekä leireillä että kilpailumatkoilla MM-ki-
soja ja Olympialaisia myöten. 2010-luvulla työs-
kentelin myös mahakelkkailuliiton valmentajien 
ja urheilijoiden taustalla heidän voittaessa useita 
Olympiamitaleita viime vuosikymmenellä. Uskon 
taustani tutkitun tiedon viemisestä käytännön 
valmennustyöhön ja yhdistämisestä käytännön 
kokemukseen kilpailusuorituksen edistämiseksi 
auttavan myös suomalaista urheilua omalta osal-
taan eteenpäin.
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Kolmantena merkittävänä kokonaisuute-
na oli eri lajien harjoittelun seurantajärjes-
telmien kehittäminen. Tämä on sisällytetty 
osaksi koko suomalaisen huippu-urheilun 
datastrategian kehittämistä. Vuonna 2019 
valmistui huippu-urheilun datastrategia, jon-
ka toteuttaminen alkoi vuoden 2018 lopussa. 
Datastrategian tavoitteena on saada kaikki 
huippu-urheiludata ml. harjoittelu- ja seuran-
tadata erilaisista käytössä olevista sovelluk-
sista samaan palvelualustaan. Tämä mahdol-
listaisi urheilijan eri lähteistä kerätyn tiedon 
yhdistämisen yhdeksi tietokannaksi, mikä 
lisäisi tiedon hyödynnettävyyttä valmennuk-
sessa.

PAINOPISTEALUEET
TOIMINNASSA

OLEMME KESKITTÄNEET TOIMINTAMME 

KUUTEEN ERI PAINOPISTEALUEESEEN 

Keskeinen osa huippu-urheilijan työtä on harjoittelu. Valmennuksen tehtävänä on ohjelmoida ur-
heilijan harjoittelu siten, että se tuottaa optimaalista kehittymistä omassa lajissaan. Optimaalises-
sa harjoittelussa pitää huomioida harjoittelun sisältö, elimistön riittävä kuormittaminen sekä pa-
lautuminen, jonka aikana kehittyminen tapahtuu. KIHUn tehtävänä on asiantuntija-, tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan avulla parantaa harjoittelun ja palautumisen laatua. KIHUn asiantuntijoiden 
tavoitteena on parantaa suomalaisen urheiluvalmennuksen osaamista osallistuvalla asiantuntija-
toiminnalla, joka tapahtuu pääosin urheilijoiden harjoitteluleireillä, sekä tutkimalla ja kehittämällä 
menetelmiä, joiden avulla urheilijoiden harjoittelua ja sen seurantaa on mahdollista kehittää.

Vuonna 2019 harjoittelun ja seurannan kehittämistyötä tehtiin suurelta osin osallistuvana asian-
tuntijatoimintana yhteensä 14 eri lajin valmentajien ja huippu-urheilijoiden kanssa. Tästä toimin-
nasta on tarkempi kuvaus jäljempänä vuosikertomuksen sivuilla. Näiden lisäksi asiantuntijat osal-
listuivat purjehduksen vaatimusanalyysin ja maastohiihdon valmennuksen linjauksen tekemiseen.

Harjoittelun ja seurannan kehittämiseen tähtäävät myös kestävyyslajien yhteistyö, jonka teemana 
vuosina 2019-2021 on korkeanpaikan harjoittelun kehittäminen. Tästäkin toiminnasta on tarkempi 
kuvaus jäljempänä vuosikertomuksen sivuilla.

HARJOITTELU JA SEURANTA
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Harjoittelun onnistuminen tulee esille kilpai-
lusuorituksessa, ottelussa tai joukkuelajien 
pelissä. Yksilölajeissa kilpailuja ja otteluita 
analysoimalla saadaan tarkempaa tietoa ki-
san onnistumisesta, minkä avulla kilpailusuo-
ritusta voidaan edelleen parantaa ja voidaan 
analysoida esim. suoritusteknisten tai taktis-
ten muutosten vaikutusta lopputulokseen.

Joukkuepalloilulajeissa kokonaisvaltaisel-
la pelisuunnitelmalla ja ottelu- ja vastusta-
ja-analyysien perusteella luodulla taktiikalla 
pyritään voittamaan ottelu. Ottelun aikana 
tehdyillä analyyseillä pyritään tukemaan val-
mennusta tekemään oikeita taktisia ratkaisu-
ja. Pitkäaikaisten analyysien ja yhteenvetojen 
avulla on tavoitteena kehittää omaa peliä ja 
pelitapaa voittavaksi sekä saavuttamaan kil-
pailuetua muihin kilpailijoihin nähden.

Vuonna 2019 KIHUn asiantuntijat osallistui-
vat kilpailusuorituksen tai pelin kehittämiseen 
yhdeksän eri lajin kanssa, joista neljä oli jouk-
kuepelejä ja viisi yksilölajeja. Tiiveintä pelin 
kehittämisyhteistyö oli maalipallossa ja beach 
volleyssa. Yksilölajien kilpailusuorituksissa 
suurin apu kohdistui kamppailulajien vastus-
taja-analyyseihin ja yleisurheilun kenttälajeis-
sa suoritustekniikan seuraamiseen.

Urheiluun, liikuntaan ja hyvinvointiin synnytetään uusia innovaatioita ja kehitetään jatkuvasti uu-
sia teknologioita, joilla pyritään seuraamaan ja kehittämään harjoittelua, parantamaan suoritusta, 
edistämään terveyttä tai tehostamaan urheilijan ja valmentajan ajankäyttöä. Tavoitteena on, että 
asiantuntijat seuraavat aktiivisesti ja systemaattisesti oman alansa uusia innovaatioita ja teknolo-
gioita, tekevät niistä oman arvionsa ja saattavat parhaat menetelmät ja apuvälineet huippu-urhei-
lijoiden, valmentajien ja lajien käyttöön.

KIHUn resurssit tämän painopistealueen toteuttamiseksi ovat olleet hyvin niukat. Vuoden 2019 
aikana asiantuntijamme seurasivat oman alansa teknologista kehitystä ja pyrkivät arvioimaan nii-
den käytettävyyttä valmennuksen tukemisessa. Merkittävin itse kehitetty uusi teknologinen rat-
kaisu oli valokennopohjainen nopeudenmittausjärjestelmä mäkihyppyharjoittelun avuksi. Lisäksi 
kehitettiin älykellon kiihtyvyysantureita hyödyntävää mobiiliapplikaatiota, jolla urheilija ja valmen-
taja voivat analysoida moukarinheiton suoritustekniikkaa.

KILPAILUSUORITUKSEN JA 
PELIN KEHITTÄMINEN

INNOVAATIOT JA UUDET TEKNOLOGIAT
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Lasten ja nuorten urheiluun liittyvän tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on 
tuottaa ajankohtaista ja monipuolista tietoa 
lasten ja nuorten urheilu- ja liikuntaharrastuk-
siin liittyvistä tekijöistä. Toiminnan perustana 
ovat lasten ja nuorten urheilun laatutekijät, 
jotka ovat innostus urheiluun, monipuoliset 
liikuntataidot, hyvä fyysinen harjoitettavuus 
ja urheilulliset elämäntavat. Laatutekijät to-
teutuvat urheilijan kasvamista tukevan toi-
mintaympäristön ja valmennusosaamisen 
avulla ja näissä prosesseissa KIHU on haluttu 
yhteistyökumppani. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopis-
teinä on ollut 1) tuottaa tietoa lasten ja nuor-
ten liikunnan ja urheilun harrastamisesta sekä 
niihin yhteydessä olevista tekijöistä, 2) edis-
tää urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen 
asiantuntijatöissä määriteltyjä sisältöjä sekä 
3) toimia aktiivisesti kansallisissa ja kansain-
välisissä lasten ja nuorten urheilun tutkimus- 
ja kehittämisverkostoissa.

Vuonna 2019 keskeisiä aihealueita ovat olleet 
lasten ja nuorten motivaatiotekijät, yksilölliset 
urheilupolut, dropout-ilmiö, motoriset taito-
valmiudet sekä fyysinen aktiivisuus. Yksikön 
tutkijat ovat olleet mukana erilaisissa yhteis-
hankkeissa, sekä osallistuneet aktiivisesti eri 
tutkimusverkostojen toimintaan. 

LASTEN JA NUORTEN URHEILU URHEILUN TOIMINTAYMPÄRISTÖT

Urheilun toimintaympäristöjen tarkastelu siirtää painopisteen yksittäisen urheilijan kyvyistä ja te-
kemisistä taustalla vaikuttaviin urheilemisen sosiaalisiin, fyysisiin ja taloudellisiin edellytyksiin. KI-
HUssa toimintaympäristöjen tarkastelu kohdistuu erilaisten urheilun osa-alueiden; junioriurheilu, 
akatemiaurheilu, huippu-urheilu, ammattiurheilu sekä niitä edistävien organisaatioiden analy-
sointiin.

Vuonna 2019 toimintaympäristöjen tarkastelussa painopiste oli Suomen Olympiakomitean ur-
heiluakatemiaohjelman seurannassa ja arvioinnissa, etenkin yläkoulukokeilua tukevassa tiedon 
tuotannossa. Merkittävänä avauksena KIHU ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekun-
ta käynnistivät tutkimuksen suomalaisen joukkueurheilun ammattimaistumisesta. Tutkimus tar-
kastelee ammattimaistumisen rakenteita, toimijoita ja seurauksia niin ruohonjuuritason seuratoi-
minnassa kuin kansallisella pääsarjatasolla. 

Näiden hankkeiden lisäksi yhteiskuntatieteen tutkijat kirjoittivat niin tieteellisiä kuin urheilun ar-
keen pureutuvia tekstejä, osallistuivat asiantuntijoina erilaisiin arviointi- ja kehittämisprojekteihin.

URHEILIJAN TERVEYDENHUOLTO

KIHU rakentaa kokonaisvaltaista ja rakenteeltaan järjestelmällistä urheilijaterveydenhuoltoa yh-
dessä Olympiakomitean, Liikuntalääketieteen keskusten ja Urheiluakatemioiden kanssa. Korkea-
tasoisen ja joustavan terveydenhuoltojärjestelmän painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnas-
sa. Tavoitteena on lisätä urheilijoiden terveitä harjoituspäiviä, urheilulääketieteen asiantuntijuutta 
sekä moniammatillista yhteistyötä.

Vuonna 2019 toteutettin urheilijaterveydenhuollon resurssiselvitys sekä osallistuttiin tutkimus-
yhteistyöhön useissa hankkeissa, joista merkittävimpänä huippu-urheilijan infektioherkkyyden 
tutkimus. Lisäksi Training Room -hanke sai jatkorahoituksen kesään 2021 saakka.
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OSAAVA HENKILÖKUNTA 
TÄRKEIN RESURSSI



10

HENKILÖKUNTA
Osaava henkilökunta on KIHUn suurin toimin-
nan voimavara. Työn tuloksissa näkyy jokaisen 
työntekijän pitkäaikainen osaaminen ja kokemus. 
Vuonna 2019 KIHUn palveluksessa oli 37 vaki-
tuista työntekijää, joista yli kolmasosalla on toh-
torintutkinto. 

Toiminta pohjautui edellisvuosien mukaisesti kol-
men tiedeyksikön, urheilijan terveydenhuollon ja 
viestintä- ja it-yksikön toiminnalle. Käytännön 
toiminta ulottuu kuitenkin useimmiten yli yksik-
körajojen. Työntekijäryhminä KIHU muodostui 
vuoden 2019 aikana tutkijoista, asiantuntijoista, 
johtavista asiantuntijoista, urheilijan terveyden-
huollon henkilöstöstä sekä viestinnästä, tekni-
sestä ja muusta henkilökunnasta. Johtajan neu-
voa-antavana elimenä toimi johtoryhmä, joka 
koostui yksiköiden johtajista sekä toimistopäälli-
köstä/talousjohtajasta. Lisäksi johtoryhmän ko-
kouksissa oli läsnä Olympiakomitean edustajana 
lajiryhmävastaava Olli-Pekka Kärkkäinen. 

HALLITUS
KIHU-säätiön hallitukseen ovat toimintavuonna 
2019 kuuluneet puheenjohtaja Olli-Pekka Karja-
lainen (OK), varapuheenjohtaja Janne Avela (JY), 
Lasse Mikkelsson (OK), Mika Lehtimäki (OK), Timo 
Jaakkola (JY), Urho Kujala (JY), Ari-Pekka Liukko-

RESURSSIT
nen (JKL), Marianne Miettinen (asiantuntijajäsen) 
ja Kati Lehtonen (asiantuntijajäsen). Hallituksen 
kokousten esittelijänä toimi Aki Salo ja sihteeri-
nä Erikka Saastamoinen elokuuhun 2019 asti ja 
syyskuusta 2019 eteenpäin Hanna-Mari Röytiö. 
Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Säätiön joh-
tajana on toiminut Aki Salo.

Tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö SYS Audit Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintar-
kastaja Lauri Heinonen.

TALOUS
Vuonna 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) KIHU-säätiölle osoittama toiminta-avus-
tus oli 1 715 000 euroa, josta 100 000 tuli koh-
dentaa liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulu-
tukseen. Jyväskylän kaupungin toiminta-avustus 
oli 166 000 euroa. OKM myönsi vuonna 2019 
uusia projektirahoituksia yhteensä 112 000 
euroa. Suomen Olympiakomitea edelleen ja-
koi huippu-urheilutukea KIHUlle 150 000 euroa 
ja Suomen Paralympikomitea osallistui KIHUn 
asiantuntija-toimintaan 20 000 eurolla. Muut 
avustukset ja tuotot sekä palvelutoiminnan tuo-
tot olivat yhteensä 625 144,91 euroa. Varsinaisen 
toiminnan tuotot olivat yhteensä 2 622 144,91 
euroa. Tilikauden ylijäämä oli 15 469,14 euroa.

25 %

22 %

17 %

14%

14%

8%

URH.TERVEYDEN-
 HUOLTO  

ASIANTUNTIJAT
VIESTINTÄ, IT
JA TEKNINEN

TUTKIJAT

JOHTAVAT
ASIANTUNTIJAT

JOHTO JA TOIMISTO

HENKILÖSTÖRYHMÄT
JA JAKAUMA

VAKITUISTA
TYÖNTEKIJÄÄ

37 MIESTÄ23
NAISTA14
TOHTORIA14
MAISTERIA14
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Outi Aarresola Minna Blomqvist Esko Heikkinen Esa Hynynen Mikko Häyrinen

Simo Ihalainen Tero Joutsen Heikki Juvonen Sami Kalaja Miska Kangasniemi

Harri Kapustamäki Tapani Keränen Niilo Konttinen Roope Koskinen Johanna Lehto

Jari Lämsä Jussi Mikkola Kaisu Mononen Jarmo Mäkinen Maarit Nieminen

Aku Nikander Ari Nummela Sari Närhi Jesse Pajari Suvi Pajunen

KIHUSSA VUONNA 2019 TYÖSKENNELLEET

61,5 %
22,4%

6,0 %

5,4%

MISTÄ
RESURSSIMME

KOOSTUIVAT

4,0 % 0,7 %

OKM:N TOIMINTA-AVUSTUS
1 715 000 €

MUUT AVUSTUKSET JA TUOTOT
625 144 €

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
166 000 €

OLYMPIAKOMITEAN
HUIPPU-URHEILUTUKI

150 000 €

OKM:N PROJEKTIRAHOITUS
112 000 €

PARALYMPIAKOMITEAN
ASIANTUNTIJATUKI

20 000 €

Petra Pulkkila

Sanna Pusa Sanna Pylkkänen Salla Rasmus Tuomas Rouvali Hanna-Mari Röytiö

Erikka Saastamoinen Aki Salo Noora Sartela Eero Savolainen Juuso Sillanpää

Marko Sinisalo Risto Toivonen Mira Tuovinen Riku Valleala Maarit Valtonen

Ville Vesterinen Sami Vierola Tuomas Vihinen Sirpa Vänttinen Tomi Vänttinen
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NOSTOJA
TOIMINNASTA
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VALMENNUKSEN TUKEMINEN                 
PAINOPISTELAJEISSA
KIHU osallistuu eri lajien huippu-urheilijoiden 
valmennuksen tukemiseen suuntaamalla KIHUn 
asiantuntijoiden työpanosta Olympiakomitean 
Huippu-urheiluyksikön (HUY) määrittämien pai-
nopistelajien toimintaan sekä HUY:n valitsemien 
huippu-urheilijoiden valmennuksen tukemiseen. 
Asiantuntijatoiminnan periaatteena on, että KI-
HUn asiantuntijat ovat tiiviisti mukana vaikutta-
massa lajin asiantuntijatoiminnan suunnitteluun 
ja toteutukseen. KIHU osallistuu myös HUY:n tu-
kiurheilijoiden ja OKM:n apurahaurheilijoiden tu-

kemiseen esim. urheilijoiden testaamisessa ja 
harjoittelun seurannassa. 

Vuonna 2019 KIHUlla oli yhteensä 17 painopis-
telajia, joihin pyrittiin kohdistamaan asiantunti-
jatyötä vähintään 1 henkilötyökuukausi (htkk). 
Kesälajeja KIHUn tuen piirissä oli 14 (ammunta/
kivääri, beach volley, koripallo, lentopallo, maa-
lipallo, paini, purjehdus, ratamelonta, rytminen 
joukkuevoimistelu, uinti ja yleisurheilu (keihäs, 
kilpakävely, moukari ja paralajit)) ja talvilajeja kol-

Huippuvaiheen 
osallistuva      
asiantuntijatoiminta

NOSTOJA TOIMINNASTA Ari Nummela
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sa yhteensä 48,5 htkk (suora tukitoiminta). Sen 
lisäksi maalipalloon ja yleisurheiluun palkattiin 
ulkopuolista urheilubiomekaniikan työvoimaa. 
Lajeista suurimmat työpanokset kohdistuivat ai-
kaisempien vuosien tapaan ainoaan yksilökärkila-
jiin maastohiihtoon (9,5 htkk – 19,6 %). Yleisurhei-
lu kokonaisuudessaan oli kuitenkin kaikkien lajien 
asiantuntijaresurssoinnissa suurin laji, kun laskee 
kaikkien yleisurheilulajien henkilötyökuukaudet 
yhteen (11,0 htkk – 22,6 %). KIHUn asiantuntija-
toimintojen resurssit suuntautuvat enemmän yk-
silölajeihin kuin joukkuelajeihin, vaikka viime vuo-
desta joukkuelajien osuus on selkeästi kasvanut.

PARALYMPIALAJIT
Paralympiakomitean tuki on kohdistunut erityi-
sesti maalipalloon ja parayleisurheiluun (2,7 htkk 
– 3,6 %), mutta paraurheilijoita on ollut integroi-
tuna myös esimerkiksi maastohiihdon ja uinnin 
toimintaan. Lisäksi huippuyksilöissä on mukana 
myös paraurheilijoita, joiden tukemiseen KIHUn 
asiantuntijatoimintaa on kohdistettu. Näiden li-
säksi KIHUn asiantuntijoita on ollut mukana para-
lympiakomitean asiantuntijatyössä.

MENESTYS KIHUN TUKEMISSA LAJEISSA
Yksi tapa arvioida KIHUn asiantuntijatoimintaa on 
katsoa yhteistyölajien ja -urheilijoiden menesty-
mistä EM- ja MM-tasolla. Tällä mittapuulla onnis-
tuttiin hyvin, sillä KIHUn yhteistyölajit ja -urheilijat 
toivat kaikki olympialajien arvokisamitalit vuonna 
2019.

LAJIT 2019

Maastohiihto

Yleisurheilu, yht.

YU-Keihäs*

YU-Kilpakävely

YU-Moukari

Beach Volley
Purjehdus

Uinti

Maalipallo*

Ammunta

Yhdistetty

Ratamelonta

Paini

Huippuyksilötukiurheilijat

Yhteensä
Yhteensä yksilölajit

Yhteensä joukkuelajit

Yhteensä kesälajit

Yhteensä talvilajit

*Ostopalveluna hankitut työtunnit puuttuvat.

Muut lajit (11) yht

9,52

10,95

4,22

3,83

2,31

5,98

3,15

2,71

2,08

1,81

1,65

1,15

1,05

4,29

4,77

48,52

38,12

10,40

59,47

20,37

19,6 %

22,6 %

8,7 %

7,9 %

4,8 %

12,3 %

6,5 %

5,6 %

4,3 %

3,7 %

3,4 %

2,4 %

2,2 %

8,8 %

9,8 %

100,0 %

78,6 %

21,4 %

64,3 %

25,9 %

htkk %

KIHUN OSALLISTUVAN ASIANTUNTI-
JATOIMINNAN RESURSSIEN KOHDIS-
TUMINEN HENKILÖTYÖKUUKAUSINA 
(HTKK) ERI LAJEIHIN VUONNA 2019.

me (maastohiihto, yhdistetty ja jääkiekko). Lisäksi 
KIHUn asiantuntijat ovat tehneet työtä viidessä 
muussa lajissa yhteensä 2,2 htkk. Kesäolympia-
laisten lähestyessä henkilötyökuukaudet kohdis-
tuivat 64,3 % kesälajeihin, 25,9 % talvilajeihin ja lo-
put 9,8 % tukilajien ulkopuolisiin huippuyksilöihin 
eri lajeissa.

Osallistuvaa asiantuntijatoimintaa vuonna 2019 
teki 16 KIHUn työntekijää työpanoksen olles-
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22,6

19,6

12,3

8,7
7,9

6,5
5,6

4,8 4,3
3,7 3,4

20,3

24,5

6,2

7,6

4,5

2,1

7,5

2,1

4,2

8,2

1,4

0,0
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10,0

15,0

20,0

25,0

Os
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tij
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ä 

(%
)

Yu-Yhteensä Maastohiihto Beach Volley Yu-Keihäs Yu-Kilpakävely Purjehdus Uinti Yu-Moukari Maalipallo Ammunta Yhdistetty

2013-2019

2019

KYMMENEN SUURIMMAN YHTEISTYÖLAJIN OSUUS ASIANTUNTIJATYÖSTÄ 
VUONNA 2019 JA VUOSINA 2013–19

KIHUN YHTEISTYÖLAJIEN JA -URHEILIJOIDEN ARVO-
KISAMITALIT VUODEN 2019 EM- JA MM-KISOISTAJÄÄKIEKKO

JÄÄKIEKKO
MAASTOHIIHTO
NYRKKEILY

PAINI
UINTI
PARAYLEISURHEILU
PARAPYÖRÄILY
PARATRIATHLON

NYRKKEILY

1
0
0
0

0
0
3
0
0

1

0
1
0
0

0
0
2
0
1

0

0
0
1
1

2
2
0
1
0

0

MM, BRATISLAVA, SVK
MM, ESPOO, FIN
MM, SEEFELD, AUT
MM, ULAN-UDE, RUS
EM, ALCOBENDAS, ESP
EM, BUKAREST, HUN
EM, GLASGOW, GBR
MM, DUBAI, UAE
MM, EMMEN, NED
EM, VALENCIA, ESP

5 74
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Perustiedot suomalaisen aikuisväestön liikunnan harrastamisesta eri lajeissa sekä vapaaehtoistyöhön osallistumisesta ovat olleet puutteellisia, koska Kansallista 
liikuntatutkimusta ei ole jatkettu vuoden 2010 jälkeen. Tietovajeen korjaamiseksi KIHU toteutti yhteistyössä TNS Kantarin kanssa kaksi aikuisväestölle (15–74 v) 
suunnattua kyselyä vuonna 2018. Tutkimuksen raportoi KIHUn, LIKESin ja Jyväskylän yliopiston tutkijoista koottu tutkimusryhmä, joka toimi yhteistyössä Suomen 
Olympiakomitean kokoaman asiantuntijaryhmän kanssa. Hankkeen rahoittivat Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Suomen Olympiakomitea ja KIHU. Tutkimusra-
portti julkaistiin toukokuussa 2019. 

LIIKUNNAN HARRASTAMINEN
Kyselyn mukaan 82 prosenttia suomalaises-
ta aikuisväestöstä on harrastanut jotain liikun-
taa kyselyhetkeä edeltäneen vuoden aikana. 14 
prosenttia vastasi, ettei ole harrastanut mitään 
liikuntaa ja neljä prosenttia ei vastannut kysy-
mykseen. Naiset ovat miehiä aktiivisempia, ja 
korkeakoulutus ja korkeat tulot ovat myönteisesti 
yhteydessä liikunnan harrastamisen määrään.

Aikuisväestön yleisimmin ilmoittamat liikunta-
harrastukset ovat pysyneet samoina kuin vuoden 
2009–10 Kansallisessa liikuntatutkimuksessa. 
Näitä ovat perusliikuntamuodot eli kävely, pyö-
räily, uinti, maastohiihto ja juoksulenkkeily. Lisäksi 

kuntosaliharjoittelu on kasvattanut edelleen suo-
siotaan ja on nyt kävelylenkkeilyn jälkeen yleisin 
liikuntaharrastamisen muoto. Lajeja yhdistää se, 
että yli 90 prosenttia niiden harrastamisesta ta-
pahtuu omatoimisesti joko yksin tai ryhmässä. 
Lisäksi niitä harrastetaan lähes yhtäläisesti sekä 
miesten että naisten keskuudessa. 

Keskisuuret lajit haarautuvat pääsääntöisesti 
joko miesten tai naisten suosimiin lajeihin, joissa 
on harrastajia sadasta tuhannesta puoleen mil-
joonan vuositasolla. Naisten suosimia lajeja ovat 
voimistelu, ryhmäliikunta, jooga ja tanssi. Kaikissa 
näissä lajeissa on yli 300 000 harrastajaa vuosi-
tasolla ja vähintään kolme neljästä on naisia. La-

Tutkimus: aikuisväestön
liikunnan harrastaminen,
vapaaehtoistyö ja osallistuminen

NOSTOJA TOIMINNASTA Jarmo Mäkinen, Outi Aarresola ja Järi Lämsä

jeja harrastetaan keskimääräistä enemmän yksi-
tyisten yritysten palveluina. Yksityisten yritysten 
merkitys on kasvanut liikuntapalvelujen tuotta-
misessa, ja ne ovat ohittaneet urheiluseurat oma-
toimisen harrastamisen jälkeen seuraavaksi ylei-
simpänä harrastamisen kontekstina verrattuna 
Kansalliseen liikuntatutkimukseen 2009–10.

Miesten suosimat keskisuuret lajit ovat vuosita-
solla yleisimmin harrastetusta alkaen jalkapallo, 
frisbeegolf, biljardi, jääkiekko, soutu, golf, saliban-
dy, lentopallo, ampumaurheilu, tennis ja koripallo. 
Tarkasteltaessa vähintään kerran viikossa harras-
tettuja lajeja näiden järjestys muuttuu. Esimer-
kiksi useat palloilulajit nousevat frisbeegolfin ja 
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biljardin ohi, koska niitä harrastetaan useammin. 
Miesten osuus edellä mainittujen lajien harrasta-
jista on suurin jääkiekossa (85 %). 

VAPAAEHTOISTYÖ JA OSALLISTUMINEN
Liikunnan ja urheilun kolmannen sektorin työstä 
pääosa toteutetaan vapaaehtoisvoimin, vaikka 
palkkatyö sektorilla onkin lisääntynyt. Vapaaeh-
toistyötä tarvitaan paitsi itse ohjaukseen ja val-
mennukseen myös muun muassa toiminnan or-
ganisointiin, varainkeruuseen, yhdistyshallinnon 
tehtäviin ja tapahtumien järjestämiseen. 

Tutkimuksen mukaan suomalaisesta aikuisvä-
estöstä 20,5 prosenttia tekee liikunnan ja ur-
heilun vapaaehtoistyötä. 12,1 prosenttia osal-
listuu urheiluseurojen vapaaehtoistyöhön. 
Aktiivisimpia vapaaehtoistyötä tekeviä ovat mie-
het, 35–44-vuotiaat, eteläsuomalaiset (pl. pää-
kaupunkiseutu) ja keskituloiset. Ammattiryhmis-
tä aktiivisimpia ovat yrittäjät sekä ylemmät ja 
alemmat toimihenkilöt. Lisäksi vapaaehtoistyö 
kasaantuu erityisesti lapsiperheiden vanhemmil-
le, kun taas yksin asuvat osallistuvat vähäisesti. 
Työ kasaantuu pienelle joukolle: eniten tekevä 10 
prosenttia tekee puolet kaikesta vapaaehtoistyön 
tuntimäärästä. Tuntimäärän ja laskennallisen 
tuntityön arvon mukaisesti vapaaehtoistyön arvo 
asettuu 0,9 ja 1,5 miljardin euron väliin. 

Vapaaehtoistyön lisäksi tarkasteltiin muuta osal-
listumista liikunta- ja urheilutoimintaan, esimer-
kiksi paikan päällä kannustamista. Kaikkiaan pe-
räti 42,7 prosenttia väestöstä osallistuu liikunnan 

42,7
VÄESTÖSTÄ OSALLISTUU 
LIIKUNNAN JA URHEILUN 
KANSALAISTOIMINTAAN 
MUUTOIN KUIN ITSE 
HARRASTAMALLA.

”

”

ja urheilun kansalaistoimintaan muutoin kuin 
itse harrastamalla. Tämä on lähes 1,8 miljoonaa 
15–74-vuotiasta suomalaista. 

TUTKIMUKSEN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN
Hankkeen toteuttamiseen osallistui useita orga-
nisaatioita ja se vahvisti paikallisia ja valtakun-
nallisia yhteistyösuhteita liikunnan ja urheilun 
tutkimuksessa. Sekä tutkijat että kohderyhmien 
edustajat pitivät tärkeänä kyselyn säännöllistä 
toistamista tulevaisuudessa. Kyselyn kohderyh-
mät, etenkin lajiliitot olivat hyvin kiinnostuneita 
sen tuloksista. Tätä edisti myös se, että heidän 
näkemyksiään otettiin vastaan jo hankkeen to-
teuttamisvaiheessa Olympiakomitean asiantun-
tijaryhmän välityksellä. 

Helsingissä järjestettyyn tulosten tiedotustilai-
suuteen osallistui noin 85 henkeä. Tulosten tie-
dotustilaisuuden jälkeen järjestettiin kaksi työ-
ryhmää, joissa pohdittiin muun muassa tulosten 
käytännöllistä merkitystä ja otettiin vastaan pa-
rannusehdotuksia mahdollista uutta kyselyä aja-
tellen. Palautetta tuli paljon ja sen avulla seuraa-
va kysely vastaa entistä paremmin kohderyhmän 
tarpeisiin. Tuloksia käsiteltiin myös KIHUn ja OKM:n 
liikunnan vastuualueen virkamiesten tapaami-
sissa. Ministeriön kannalta kysely tuotti sellaista 
perustietoa liikunnan harrastamisesta, joka tukee 
esimerkiksi järjestöjen valtionavustuksen parem-
paa kohdentamista. Hankkeen lopuksi kirjoitettiin 
jatkosuunnitelma liikunnan ja urheilun väestötie-
don tuottamisesta, ja sitä koskevista kehitysaja-
tuksista.

%
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YHTEISTYÖTÄ JO VUODESTA 2016
Huippu-urheilun verkostopäivillä Pajulahdessa 
vuonna 2016 sai alkunsa kestävyyslajien yhteis-
työ, kun kestävyyslajien lajiryhmävastaava Ol-
li-Pekka Kärkkäinen kutsui koolle kaikki merkit-
tävät suomalaiset kestävyyslajit. Kestävyyslajien 
väliselle yhteistyölle nähtiin tarvetta ja tapaami-
sessa saatiin lajeilta sitoutumista yhteistyöhön. 
Yhteistyölle haettiin ja saatiin Urheiluopistosää-
tiöltä hankerahaa, jolla voitiin maksaa hankkeen 
koordinointiin käytettyä työaikaa Liikuntakeskus 
Pajulahdelle. Muuten yhteistyöhön ei ole käytetty 
ulkopuolista rahoitusta, vaan mukana olevat ta-
hot ovat huolehtineet omien työntekijöiden kus-
tannuksista.

Yhteistyössä on ollut mukana 13 kestävyysla-
jia (ampumahiihto, hiihtosuunnistus, kestävyys-
juoksu, kilpakävely, maastohiihto, olympiasoutu, 
pikaluistelu, pyöräily, ratamelonta, suunnistus, 
triathlon, uinti ja yhdistetty), KIHU, Olympiakomi-
tean Huippu-urheiluyksikkö, Liikuntakeskus Pa-
julahti ja Kisakallion Urheiluopisto sekä Helsingin 
Liikuntalääketieteen keskus. Yhteistyötä suun-
nittelee ja koordinoi ohjausryhmä. Yhteistyölle on 

perustettu myös oma kotisivu Liikuntakeskus Pa-
julahden kotisivujen alle (www.kestavyys.fi).

Kestävyyslajeilta on aikaisempien keskustelujen 
pohjalta noussut tärkeitä yhteisiä teemoja yhteis-
työn aiheiksi. Yhteisiä teemoja ovat kestävyysla-
jien urheilijoiden harjoittelu, harjoittelun seuranta, 
kestävyysurheilijan terveys ja korkean paikan har-
joittelu. Näistä teemoista kestävyyslajien urheili-
joiden harjoittelua ja kestävyysurheilijan terveyttä 
käsiteltiin ensimmäisen kahden vuoden aikana 
2017–2019. Näiden teemojen jatkoksi vuosil-
le 2019–2021 on otettu teemoiksi nuoren kes-
tävyysurheilijan harjoittelu sekä korkean paikan 
harjoittelu.

KESTÄVYYSHARJOITTELUN                           
LIVE-SEMINAARIT YOUTUBESSA
Yhteistyön yhtenä tarkoituksena on ollut saattaa 
kestävyyslajit yhteen jakamaan keskenään tie-
toa kestävyysharjoittelusta eri kestävyyslajeissa. 
Yhteistyön muotoina ovat olleet Liveseminaarit, 
joita on järjestetty kolme kertaa vuodessa, sekä 
kerran vuodessa järjestetty Kestävyysseminaa-

Kestävyyslajien
yhteistyö

NOSTOJA TOIMINNASTA

ri Pajulahdessa. Liveseminaarit on kaikki tallen-
nettu KIHUn YouTube-kanavalle (KIHUTV) ja ne 
ovat siellä kaikkien katseltavissa. Liveseminaarit 
ovat olleet menestys, sillä vuoden 2019 loppuun 
mennessä videoilla on ollut yhteensä peräti 19 
886 katsontakertaa. Vuonna 2017 oli yhteensä 
12 esitystä, joissa yhdistettyä lukuun ottamatta 
kaikki kestävyyslajit esittivät oman lajinsa huip-
pu-urheilun keskeiset tekijät. Vuonna 2018 esi-
tettiin jokaisen 13 kestävyyslajin harjoitusanalyy-
si joko yksittäisen urheilijan osalta tai yleisemmin 
maajoukkueen osalta sekä Ville Vesterinen esitti 
eLogger-harjoituspäiväkirjasovelluksen maasto-
hiihtäjien harjoittelun yhteenvedon. 

Ari Nummela, KIHU (pj)

Olli-Pekka Kärkkäinen, Huippu-urheiluyksikkö

Rami Virlander, Liikuntakeskus Pajulahti

Mikko Levola, Liikuntakeskus Pajulahti

Nikke Vilmi, Liikuntakeskus Pajulahti

Lasse Mikkelsson, Liikuntakeskus Pajulahti

Anne Rikala, Kisakallion urheiluopisto

Juha Peltonen, Helsingin liik.lääketiet. keskus

Jussi Mikkola, KIHU

KESTÄVYYSLAJIEN                                        
YHTEISTYÖHANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Ari Nummela
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Vuonna 2019 Liveseminaarien teemana oli kestä-
vyysurheilun erityishaasteet. Teemaa lähestyttiin 
kahdeksalla asiantuntijaluennolla, jotka paneutui-
vat urheilijan sairastumisherkkyyteen, kuumassa 
ja kosteassa kilpailemiseen sekä ylikuormitukseen

Kestävyyslajien valmennuksen haasteet lap-
suus-, nuoruus- ja huippuvaiheen osalta koetaan 
ainakin osin yhteneviksi. Vaikka yhteistyön haluk-

Ravitsemus loukkaantumisten           
ennaltaehkäisyssä 

Täsmäruokaa urheilijan                               
flunssan ehkäisyyn

Huippu-urheilijan infektioherkkyys

Heat Adaptation: Best Practices

Valmistautuminen kuumaan                      
ja kosteaan

Urheilijan ja valmentajan kokemuksia 
kuumassa ja kosteassa kilpailemisesta

 

Ravinto kestävyysurheilijan harjoitte-
lun tukena ylikuormituksen ehkäisyssä 

Ylikuormitus kestävyyslajeissa

Ida Heikura

kuutta kestävyyslajeissa ja lajien valmentajilla on 
ollut, niin käytännössä toimivia yhteistoiminta-
malleja on ollut melko vähän. Kestävyyslajien yh-
teistyöhanke on tuonut kestävyyslajeja vahvasti 
yhteen ja lisännyt tiedonvaihtoa ja keskustelua 
lajien valmentajien välillä.

Arvokisoissa mitali- ja pistesijan välinen ero on 
usein vain noin 0,5–1,0 %. Koska aikaisemmat tut-
kimukset osoittavat, että korkean paikan harjoit-
telulla voidaan parantaa kestävyyssuorituskykyä, 
niin korkean paikan harjoittelu eri muodoissaan 
on erittäin laajasti ja yleisesti käytetty menetel-
mä kansainvälisessä huippukestävyysurheilussa. 
Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla korkean paikan 
harjoittelulla voidaan saavuttaa sellaista hyötyä, 
mitä samanlaisella meren pinnan tasolla tehdyllä 
harjoittelulla ei saavuteta. Korkean paikan harjoit-
telu on otettu yhdeksi teemaksi kestävyyslajien 
yhteistyössä vuosiksi 2019–2021.

Kansainvälisessä kilpailussa mukana pysymiseksi 
ja jopa kilpailuedun saamiseksi Suomessa pitäi-
si kehittää kestävyyslajien yhteinen järjestelmä, 
jossa korkean paikan harjoitteluun liitetään yhte-
näinen seuranta, jolloin saatuja tuloksia voitaisiin 
systemaattisesti hyödyntää suomalaisten huip-
pukestävyysurheilijoiden korkean paikan harjoit-
telun, kestävyyssuorituskyvyn ja kilpailutulosten 
kehittämiseksi.

Olli Ilander

Maarit Valtonen

Stephen S. Cheung

Esa Hynynen

Merja Kiviranta-Mölsä

Arja Uusitalo

Valentin Kononen

KESTÄVYYSLAJIEN LIVESEMINAARIEN 
ESITYKSET VUONNA 2019

www.youtube.com/user/KIHUTV

VIDEOILLA ON OLLUT 
YHTEENSÄ PERÄTI

19 886
KATSONTAKERTAA

”
”
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Käyttäytymistieteiden yksikössä on ollut jo useamman vuoden ajan käynnissä pitkittäistutkimus, jonka tarkoituksena on ollut selvittää urheiluseurassa harrastami-
sen sekä motorisen kyvykkyyden, fyysisen aktiivisuuden ja suoritusmotivaation välisiä yhteyksiä. Tutkimusta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuoden 
2019 aikana projektin puitteissa julkaistiin kaikkiaan kolme vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, joiden keskeisiä tuloksia esitellään seuraavissa kappaleissa. 

paan reippaan liikunnan määrään. Objektiivisesti 
mitatun fyysisen aktiivisuuden suositus täyttyi 62 
prosentilla lapsista. Tulokset osoittivat myös, että 
sekä reippaan että rasittavan liikunnan määrä oli 
pojilla korkeampi kuin tytöillä ja pojat olivat tyt-
töjä etevämpiä välineenkäsittelytaidoissa. Lisäk-
si urheiluseurassa harrastavien lasten motorinen 
koordinaatio ja välineenkäsittelytaidot olivat pa-
remmat kuin ei harrastavien. Heille kertyi päiväs-
sä myös enemmän sekä reipasta että rasittavaa 
liikuntaa verrattuna lapsiin, jotka eivät harrasta-
neet liikuntaa urheiluseurassa.

HARRASTAMINEN URHEILUSEURASSA, 
MOTORINEN KYVYKKYYS JA TAVOITE-
SUUNTAUTUNEISUUS

Konttisen ym. (2019) tutkimuksessa selvitettiin 
urheiluseurassa harrastamisen sekä koetun ja mi-
tatun motorisen kyvykkyyden yhteyksiä 10-vuo-
tiailla lapsilla. Keskeisenä tutkimusmenetelmänä 
käytettiin kyselylomaketta. Motorista kyvykkyyt-
tä mitattiin puolestaan KTK-testistöllä. Tutkimuk-
seen osallistuneet lapset (N= 214) jaettiin neljään 
alaryhmään sen perusteella, millä tavoin he olivat 
olleet mukana urheiluseuratoiminnassa.

Tulokset osoittivat, että niillä lapsilla, jotka har-
rastivat urheilua urheiluseurassa, ja myös osallis-
tuivat kilpailutoimintaan, sekä koettu että mitattu 
motorinen kyvykkyys olivat korkeammalla tasolla 
kuin niillä lapsilla, jotka eivät koskaan olleet osal-
listuneet urheilun harrastustoimintaan seurassa 
sekä niillä lapsilla, jotka olivat olleet mukana seu-

Tutkimuskohteena lasten liikun-
nan ja urheilun harrastaminen 
urheiluseurassa 

NOSTOJA TOIMINNASTA Niilo Konttinen, Minna Blomqvist, Kaisu Mononen ja Ville Kallinen

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN MÄÄRÄ JA    
MOTORISET TAIDOT
Blomqvistin ym. poikkileikkaustutkimus tarkaste-
li urheiluseuraharrastamisen, objektiivisesti mi-
tatun fyysisen aktiivisuuden, mitatun motorisen 
kyvykkyyden ja välineenkäsittelytaidon välisiä 
yhteyksiä 11-vuotiailla lapsilla (N=477). Fyysistä 
aktiivisuutta mitattiin ActiGraph kiihtyvyysmitta-
rilla, motorista koordinaatiota KTK-testistöllä ja 
välineenkäsittelytaitoa heitto-kiinniotto -testillä. 

Merkittävä havainto motorisen kyvykkyyden ja 
fyysisen aktiivisuuden yhteyteen liittyen oli tässä 
tutkimuksessa se, että parempi motorinen koor-
dinaatio oli yhteydessä suurempaan rasittavan 
liikunnan määrään ja toisaalta paremmat väli-
neenkäsittelytaidot olivat yhteydessä suurem-
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(b) omaa motorista kyvykkyyttään. Tulosten pe-
rusteella voitiin todeta, että suurin osa lapsista 
(34 prosenttia vastanneista) sijoittui siihen ala-
ryhmään, jossa vastaajat arvioivat oma taitojaan 
sekä suhteessa muihin lapsiin että suhteessa 
omiin suorituksiinsa, ja lisäksi arvioivat motorisen 
kyvykkyytensä korkeammalle tasolle kuin muiden 
ryhmien lapset. Tähän alaryhmään kuuluvat lap-
set olivat myös useammin mukana urheiluseuran 
järjestämässä harrastustoiminnassa, johon sisäl-
tyi myös kilpailemista.

Vastaavasti siinä alaryhmässä, jossa lapset olivat 
arvioineet itsevertailuun perustuvan tavoitesuun-
tautuneisuuden sekä koetun motorisen kyvyk-
kyyden alhaiseksi sekä normatiiviseen vertailuun 
perustuvan tavoitesuuntautuneisuuden kohtalai-
seksi, osallistuminen urheiluseuratoimintaan oli 
harvinaisempaa. Oli myös huomionarvoista, että 
tähän alaryhmään kuuluvat lapset arvioivat mm. 
nauttivansa liikunnasta ja urheilusta vähemmän 
kuin muiden alaryhmien lapset. Tähän alaryh-
mään kuului 23 prosenttia kyselyyn vastanneista 
lapsista.

YHTEENVETO
Kaiken kaikkiaan edellä esiteltyjen tutkimusten 
tulokset vahvistavat ensinnäkin käsitystä mo-
toristen valmiuksien roolista fyysisen aktiivi-
suuden mahdollistajana. Kaikkia lapsia tulisikin 
varhaislapsuudessa kannustaa liikkumaan moni-
puolisesti vaihtelevissa ympäristöissä, jotta heil-
le kehittyisi riittävän hyvät motoriset valmiudet 
harrastaa erilaisia liikunnan ja urheilun muotoja. 
Toiseksi, tulokset vahvistivat sitä näkemystä, että 
urheiluseurassa harrastamisen ja motorisen ky-
vykkyyden välillä on positiivinen yhteys. Uutena 
havaintona todettiin lisäksi, että motorinen ky-
vykkyys oli yhteydessä seurassa harrastamiseen 
nimenomaan kilpailumielessä. Tulokset eivät kui-
tenkaan kerro näiden asioiden välillä vallitsevis-
ta syy-seuraussuhteista. Kolmanneksi, tavoite-
suuntautuneisuutta koskevat tulokset osoittivat, 
että lasten kohdalla on tärkeää vahvistaa heidän 
liikunnalliseen toimintaan liittyvää motorisen ky-
vykkyyden tunnetta, mutta samalla myös tukea 
niin lasten itsevertailuun kuin normatiiviseen ver-
tailuun perustuvaa tavoitesuuntautumista.

ratoiminnassa harrastusmielessä ilman, että oli-
vat osallistuneet kilpailuihin.

Mielenkiintoisena havaintona todettiin, että niillä 
lapsilla, jotka olivat harrastaneet urheilua seuras-
sa kilpailumielessä, mutta sittemmin lopettaneet 
seurassa harrastamisen, motorinen kyvykkyys 
oli samalla tasolla kuin niillä lapsilla, jotka olivat 
edelleen mukana urheiluseuratoiminnassa kilpai-
lumielessä.

Kallisen ym. (2019) tutkimus käsitteli urheiluseu-
ratoimintaan osallistumisen, suoritusmotivaation 
sekä koetun motorisen kyvykkyyden välisiä yhte-
yksiä 10-vuotiaiden lasten (N= 1009) keskuudes-
sa. Lasten suoritusmotivaatiota tarkasteltiin hei-
dän tavoitesuuntautuneisuutensa näkökulmasta, 
toisin sanoen, perustuiko heidän arvionsa omista 
liikunnallisista taidoistaan ja kyvyistään normatii-
viseen vertailuun vai itsevertailuun.

Tutkimuksessa havaittiin ensinnäkin, että tutki-
mukseen osallistuneet lapset jakaantuivat nel-
jään alaryhmään sen perusteella, millä tavoin he 
arvioivat (a) tavoitesuuntautuneisuuttaan sekä 
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ERIKOISTUMISKOULUTUSTA KAHDEN YLI-
OPISTON ALAISUUDESSA
KIHU on yksi Suomen kuudesta liikuntalääke-
tieteen keskuksesta, jossa järjestetään liikunta-
lääketieteen erikoislääkärikoulutusta. KIHUlla on 
Jyväskylässä tapahtuvasta viiden vuoden koulu-
tuksesta koordinoiva rooli Tampereen Yliopiston 
lääketieteellisen tiedekunnan alaisuudessa. Kol-
men vuoden eriytyvästä koulutuksesta erikoistu-
va lääkäri voi työskennellä KIHUlla päätoimisesti 
12–18 kuukautta. Vuonna 2019 tässä toimessa 
työskenteli osa-aikaisena LL Mira Tuovinen. KI-
HUn lisäksi koulutettava lääkäri työskenteli Jyväs-
kylän kaupungin kouluterveydenhuollossa. 

Lisäksi KIHUlla toimi erikostuvana lääkärinä LL 
Salla Rasmus, joka suorittaa koulutusta Itä-Suo-
men Yliopiston liikuntalääketieteen ohjelmassa. 
Koulutettavan lääkärin työaika jakautui KIHUn ja 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikuntapolik-
linikan kesken. Elokuussa 2019 LT Lauri Alanko 
aloitti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikunta-
poliklinikan osastonylilääkärin virassa, jossa hän 
vastaa erikoistuvien lääkärien koulutuksesta ja 
ohjauksesta. Osa Alangon työtehtävistä sijoittuu 
KIHUlle ja Jyväskylän Yliopistoon. KIHUn ylilääkä-
ri LT Maarit Valtonen toimii erikoistumisohjelman 
kouluttajana sekä vastaa KIHUn toiminnasta osa-
na Liikuntalääketiede Suomi -konsortiota.

Liikuntalääketieteen 
koulutus

NOSTOJA TOIMINNASTA Maarit Valtonen
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LAAJA-ALAISTA OPPIA                                
HUIPPU-URHEILUSTA
KIHUlla tapahtuvan palvelujakson aikana koulu-
tettava lääkäri pääsee toimimaan monipuolisesti 
kilpa- ja huippu-urheilun kentässä ja osana tiede-
yhteisöä. Jyväskylän Urheiluakatemian lääkärinä 
hän kehittää paikallisten urheilijoiden ennaltaeh-
käisevää terveydenhuoltoa sekä hoitaa potilai-
ta traumatologian, rasitusvammojen ja muiden 
urheilun erityiskysymysten alueella. Lisäksi hän 
toimii asiantuntijana paikallisille urheiluseuroille 
ja osana laajaa valtakunnallista Olympiakomite-
an lääkäriverkostoa. KIHUn fysiologian laborato-
riossa lääkäri on osa moniammatillista työryhmää 
maajoukkue- ja kilpaurheilijoiden suorituskyvyn 
testauksessa ja urheilijan terveyden seurannas-
sa. Yhteistyö Kuortaneen Urheiluopiston kanssa 
mahdollistaa erikoistuvan lääkärin työskentelyn 
valmennusryhmien kanssa leiriolosuhteissa. Li-
säksi erikoistuvat lääkärit toimivat joukkuelääkä-
reinä maajoukkuetoiminnassa ja Olympiakomite-
an monilajijoukkueissa. Toiminnan painopiste on 
sairauksia ja vammoja ennaltaehkäisevässä toi-
minnassa sekä suorituskykyisyyden tukemissa.

KIHUn lääkärit pitivät asiantuntijaesitelmiä mm. 
Huippu-urheiluyksikön järjestämissä tapahtu-
missa, OK:n terveydenhuollon verkoston semi-
naareissa, urheiluakatemian tilaisuuksissa sekä 
muiden urheilun sidosryhmien seminaareissa. Li-
säksi Liikuntalääketiede Suomi -yhteisössä KIHU 
vastaa urheilijan tukitoimien kehittämisestä.

LIIKUNTALÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ
Koulutusohjelman suoritettuaan liikuntalääketieteen erikoislääkärin pitää:

• tuntea liikunnan terveysvaikutukset kasvuiässä, aikuisvuosina ja ikääntyessä

• hallita liikunnan käyttömahdollisuudet terveyden edistämisessä, sairauksien ehkäisyssä, hoi-
dossa ja kuntoutuksessa

• hallita terveyden, toimintakyvyn ja fyysisen suorituskyvyn mittaamisessa, selvittämisessä ja 
diagnostiikassa keskeisten arviointi-, mittaus- ja diagnostisten menetelmien käyttö

• tuntea liikuntaan liittyvät kardiovaskulaariset ja ortopedistraumatologiset riskit

• hallita liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy, diagnostiikka, hoito ja kuntoutus

• kyetä toimimaan alansa asiantuntijatehtävissä, välittämään tietoa alansa erityiskysymyksistä 
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan henkilöstölle sekä liikunnan harrastajille

• tuntea dopingin ilmenemismuodot ja antidopingtyön lähtökohdat

• hallita urheilujoukkueen lääkärin tehtävät

• hallita liikuntalääketieteellisen tutkimustyön periaatteet ja kyetä tieteellisten julkaisujen kriitti-
seen seuraamiseen

• olla perehtynyt terveydenhuollon hallintoon.

KIHUN LÄÄKÄRIT OVAT MUKANA SEURAAVISSA TUTKIMUSHANKKEISSA:
• TELS-tutkimus (Liikuntalääketieteen keskukset, JYU)

• AGNES-tutkimus (JYU)

• Huippu-urheilijan infektioherkkyys, Wilma Grönroosin väitöstutkimus (KIHU, PNK, UTU)

• Urheilijan astma, Rikhard Mäki-Heikkilän väitöstutkimus (KIHU, UTA, UKK)

• Naisurheilijan terveys, Suvi Ravin ja Oona Kettusen väitöstutkimus (KIHU, JYU)
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NÄYTTÖÖN
PERUSTUVA

TIETO
KESKIÖSSÄ
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Tärkeimpiä KIHUn toiminnan tehtäviä on tuottaa, 
hyödyntää ja jakaa tietoa suomalaisen huippu-ur-
heilun kehittämiseksi. Tätä näyttöön perustuvaa 
tietoa voidaan hyödyntää muun muassa valmen-
tautumisen, päätöksenteon ja johtamisen tuke-
na monissa organisaatioissa. Tietoa hankintaan 
oman sekä verkostojen kanssa toteutettavan 
tutkimus- ja arviointitoiminnan kautta, osallis-
tumalla kongresseihin ja tapahtumiin sekä osal-
listuvan asiantuntijatoiminnan myötä käytännön 
kokemuksista.  

JULKAISUTOIMINTA JA TUOTOKSET
Itse tuotettua tai muualta hankittua näyttöön pe-
rustuvaa tietoa KIHU jakaa muun muassa moni-
puolisella julkaisutoiminnalla. Erilaiset raportit, 
julkaisut ja artikkelit niin tieteellisissä kuin val-
mennuksellisissa julkaisuissa ovat tärkeä osa tätä 
tiedonjakoa. Jakelukanavat ja mediat ovat ny-
kyään pääasiassa sähköisiä ja painoversioita teh-
dään vain isoimmista ja tärkeimmistä julkaisuista. 

TIEDON
TUOTTAMINEN
JA JAKAMINEN
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Erilaisia tutkimusartikkeleita tuotettiin vuoden 
aikana yhteensä 15 kpl, joista 14 julkaistiin peer 
review -lehdissä. Raportteja ja selvityksiä kertyi 
julkaisuiksi asti 27 kpl. Suuri osa KIHUn asiantun-
tijoiden tuottamasta materiaalista oli kuitenkin 
erilaisia kilpailu- ja harjoitteluanalyysejä ja tulos-
raportteja (yht. 72 kpl), jotka ovat yleensä luot-
tamuksellista tiedontuottamista suoraan urheili-
joille ja valmentajille. Tärkeimmät isot selvitykset 
ja raportit julkaistaan yleensä KIHUn julkaisusar-
jassa, jolloin ne saavat ISBN-numeroinnin ja ovat 
kaikkien halukkaiden luettavissa. Vuoden 2019 
aikana KIHUn julkaisusarjassa ilmestyi yhteensä 6 

entosarjoja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelli-
sessä tiedekunnassa sekä eri lajien valmentaja-
koulutuksiin liittyen. 

KIHUn tutkijat ja asiantuntijat ohjaavat lisäksi 
vuosittain useita opinnäytetöitä. Pääosa näistä 
on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiede-
kunnan kandidaatin tutkielmia ja Pro Gradu -töitä 
tai väitöskirjoa. KIHUn ohjauksessa olevien töiden 
aiheet liittyvät lähtökohtaisesti aina KIHUn ydin-
toimintaan esim. valmennuksen tukemiseen la-
jiyhteistyössä tai KIHUn toteuttamiin seuranta- ja 
arviointihankkeisiin.

Urheilulukiot - seurantatietoa 

vuosilta 2006–2018

Nieminen, M. & Lämsä, J. 2019
KIHUn julkaisusarja, nro 64.
ISBN 978-952-7290-01-9, ISSN 2489-8317.
Jyväskylä 2019.

Jääkiekkoharrastuksen jatkumiseen 

vaikuttavat tekijät juniori-iässä

Konttinen N. 2019
KIHUn julkaisusarja, nro 65. 
ISBN 978-952-7290-02-6, ISSN 2489-8317.
Jyväskylä 2019.

Urheilijaterveydenhuollon selvitys

Heikkinen E. ja Valtonen M. 2019
KIHUn julkaisusarja nro 66. 
ISBN 978-952-7290-03-3, ISSN 2489-8317.
Jyväskylä 2019.

Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, 

vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018

Mäkinen J. (toim.) 2019
KIHUn julkaisusarja, nro 67. 
ISBN 978-952-7290-05-7, ISSN 2489-8317.
Jyväskylä 2019.

Urheiluyläkoulukokeilun arviointi, 

lukuvuosi 2018–2019

Nieminen M., Mononen K. ja Aarresola O. 2019
KIHUn julkaisusarja nro 68.
ISBN 978-952-7290-07-1, ISSN 2489-8317
Jyväskylä 2019.

Miesten maalipallon teknis-taktinen 

lajianalyysi 2008–2018

Häyrinen, M., Lehto, H., Pokkinen, J., Laitinen, 
T., Kneip, T., Collet, K., Juvonen, H., Pelkonen,
 T. & Juntunen, R. 2019
KIHUn julkaisusarja nro 69. 
ISBN 978-952-7290-08-8, ISSN 2489-8317. 
Jyväskylä 2019.

JULKAISUSARJAN JULKAISUT VUONNA 2019

julkaisua, joiden tarkemmat tiedot näkyvät ohei-
sessa kuviossa.  

LUENNOT JA OPETUS
Luennointi osana valmentajakoulutuksia sekä tie-
teellisissä ja valmennuksellisissa kongresseissa 
on tärkeä osa näyttöön perustuvaa tiedon jaka-
mista. KIHUn tutkijoilta ja asiantuntijoilta pyyde-
tään usein luennointia erilaisissa tapahtumissa. 
Vuonna 2019 näitä luentoja kertyi yhteensä 126 
kappaletta. KIHUn työntekijöiden antama opetus 
sisälsi lähinnä yksittäisiä luentoja tai lyhyitä lu-
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VERKOSTOITUMINEN
Oppimista ja tiedon jakamista tapahtuu yhä enemmän myös eri asiantuntijoiden kohtaamisissa erilaisissa 
verkostotapahtumissa ja seminaareissa. Myös huippuvaiheen asiantuntijatoiminnan kautta tietoa ja osaa-
mista viedään käytännön valmennuksen tueksi. Samalla asiantuntijamme oppivat käytännön kokemusten 
kautta. Matkustuspäivinä laskettuna verkostoituminen ja osallistuminen erilaisiin tapahtumiin kasvoi hie-
man vuodesta 2018, etenkin kotimaan matkapäivien osalta. 

KOTIMAASSA
485 VRK

152 VRK

134 VRK

199
VRK

KOKOUKSET JA MUUT
TAPAHTUMAT LAJIYHTEISTYÖ

SEMINAARIT
JA OPETUS

ULKOMAILLA
404 VRK

248
VRK

76 VRK

80
VRK

LAJIYHTEISTYÖ
KOKOUKSET

JA MUUT
TAPAHTUMAT

SEMINAARIT JA OPETUS
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SEURAAJAMÄÄRÄT SOSIAALISESSA   
MEDIASSA (12/2019)

2964
2433
1521

VERKKOVIESTINTÄ
Perinteisiä mediatiedotteita julkaistiin KIHUn toi-
mesta vuoden aikana yhteensä 8 kpl, jotka liittyivät 
pääasiassa isoimpien tutkimusraporttien julkai-
suun, yhteistyöhankkeisiin tai nimityksiin. Tiedot-
teet lähetettiin median lisäksi aina myös KIHUn 
sidosryhmille, kuten valmennuskeskusten, akate-
mioiden ja Opetus- ja kulttuuriministeriön edusta-
jille. Tiedotteiden ohelle tärkeänä perusviestinnän 
kanavana toimi KIHUn verkkosivut, joilla julkaistiin 
kaikki tiedotteet, uutiset ja blogitekstit. 

Sosiaalisen median rooli viestinnän kanavana on 
lisääntynyt jatkuvasti. Erityisesti kuva- ja videosi-
sällöt ovat olleet isossa roolissa sosiaalisessa 
mediassa. Vuonna 2019 KIHUlla oli aktiivisessa 
käytössä Facebook, Instagram, Twitter sekä You-
tube. Tämän lisäksi LinkedIniä käytettiin jonkin 
verran ja jaettiin myös sitä kautta tärkeimmät KI-
HUn uutiset. 

Facebook oli edelleen suosituin sosiaalisen me-
dian kanava seuraajien määrällä mitattuna. Siel-
lä julkaistut uutiset tavoittivat lukijoita sadoista 
useisiin tuhansiin. Yksittäisen suurimman kat-
tavuuden ollessa noin 7500 käyttäjää. Kyseinen  
kattavuus saavutettiin urheiluseuratoiminnan va-
paaehtoistyöstä tehdyllä uutisella ja infograafilla. 
Seuraajien määrä lisääntyi Facebookissa edelleen 
ollen 2964 seuraajaa vuoden lopussa (vajaat 300 
enemmän kuin 2018 lopussa). Niin ikään, myös 
Twitter-seuraajien määrä kasvoi noin 300 uudella 
seuraajalla yhteensä 2433:een vuoden kuluessa. 
Twiittauksia vuoden aikana tehtiin 126 kpl. 

JULKAISUSARJA 6
TUTKIMUSARTIKKELIT 15
MUUT ARTIKKELIT 10

KPL

KPL

KPL

BLOGIT

RAPORTIT JA SELVITYKSET

KILPAILU- JA HARJOITTELUANALYYSIT

3 KPL

27KPL

72 KPL

JULKAISUT JA MUUT TUOTOKSET  
VUONNA 2019

LUENNOT JA OPETUS 
VUONNA 2019

LUENNOT TIETEELLISISSÄ
KONGRESSEISSA

14
URHEILUUN JA VALMENNUKSEEN
LIITTYVÄT LUENNOT

71
MUUT LUENNOT 41

KPL

KPL

KPL

OPETUSTAPAHTUMAT
JA LUENTOSARJAT

OPINNÄYTETÖIDEN OHJAUKSET

13 KPL

17KPL

Instagram on osoittautunut hyväksi kanavaksi 
erityisesti urheilijoiden tavoittamiseen ja heidän 
kanssaan verkostoitumiseen. Instagramin seu-
raajamäärä kasvoi lähes 500 seuraajalla ollen 
vuoden 2019 lopussa 1521. Seuraajien suurin 
ikäryhmä on 25-34-vuotiaita. Parhaiten katselu-
kertoja keräsivät KIHUn toiminnasta kertovat ly-
hyet videot. 

Uutena viestinnän toimenpiteenä aloitettiin pää-
asiassa huippuvaiheen asiantuntijatoiminnas-
ta kertovien Behind the Scenes (BTS) -videoiden 
tuottaminen. Näiden videoiden ideana oli tuoda 
esille, usein aika näkymätöntä, KIHUn asiantun-
tijoiden ja tukijoiden työtä eri lajien valmennuk-
sen tukena ja kehitystyön taustalla. BTS-videoita 
tehtiin vuoden 2019 aikana seitsemästä eri lajista 
tai aiheesta: kivääriammunta, paini, parakeihään-
heitto, purjehdus, pyörätuolikelaus, yhdistetyn 
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hiihto ja mäkihypyn valokennojärjestelmä. Videot 
julkaistiin KIHU-TV kanavalla Youtubessa ja sen li-
säksi originaalivideoina myös sosiaalisen median 
kanavissamme.

Erillisenä viestintäkampanjana toteutettiin myös 
KIHUn joulukalenteri. Joka päivä joulukuun ajan 
julkaistiin uusi luukku, joka sisälsi toiminnastam-
me kertovan lyhyen videon. Kaikki aiheet pyrittiin 
linkittämään KIHUn toimintaan ja useimmiten la-
jiyhteistyöhön. Videot saivat päivittäisiä katselu-
kertoja aina muutamista sadoista jopa kahteen 
tuhanteen asti. 

KIHUn verkkosivuilla oli yhteensä 28 883 käyn-
tiä vuoden 2019 aikana, mikä oli yli 4000 tuhatta 
käyntiä enemmän kuin edellisenä vuonna. Verk-
kosivut ovat edelleen tärkeä paikka kaikelle KIHUn 
perustiedolle ja uutisille, vaikka niitä jaetaankin 
yhä enemmän sosiaalisen median kautta ja ihmi-
set seuraavat KIHUn toimintaa pääasiassa mui-
den kanavien kautta. 

Kotimaisten huippu-urheiluun liittyen tutkimus-
ten, raporttien ja opinnäytetöiden julkaisemista 
jatkettiin urheilututkimukset.fi -sivuston kautta 
yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteel-
lisen tiedekunnan kanssa. Lisäksi KIHU piti yllä 
Valmennustaito.info-sivustoa, jolla Taitotohtorin 
(Sami Kalaja) blogit saivat kiitettävästi lukijoita 
vuoden varrella. Vuonna 2018 aloitetun sponet.
fi-sivuston käytön edistämistä jatkettiin. Spo-
net-tietokantaa ylläpitää Saksan IAT ja se sisältää 
yli 80 000 huippu-urheiluun liittyvää tutkimusta 
ja julkaisua vapaasti luettavissa. KIHUlta on mah-
dollista hankkia edistyneemmät toiminnot mah-
dollistavia käyttäjälisenssejä kyseiseen tieto-
kantaan. Tällaisen lisenssin hankki vuoden 2019 
loppuun mennessä yhteensä 42 suomalaista val-
mentajaa tai muuta urheilutoimijaa. 

Loppuvuonna alettiin myös julkaista KIHUn blo-
gia verkkosivuilla. Sen tarkoituksena on tuoda 
esille näkökulmia huippu-urheilun kehittämiseen 
KIHUn toiminnan eri osa-alueilta. Blogin ydintee-
mana on niin sanottu evidence based -ajattelu eli 
se, että kaikki KIHUn toiminta pohjautuu näyttöön 
perustuvaan tietoon ja sen hyödyntämiseen.

VERKKOSIVUILLA OLI VUODEN 
2019 AIKANA YLI

4000
KÄYNTIÄ ENEMMÄN KUIN  
EDELLISENÄ VUONNA.

”

”
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MONIPUOLISTA PALVELUTOIMINTAA        
JO VIISI VUOTTA
Sports Lab Jyväskylä toimii KIHUn 100 %:sti omis-
tamassa SRD Oy:ssä. Sports Labin liiketoiminta 
alkoi syksyllä 2014, joten vuonna 2019 tuli täy-
teen viides toimintavuosi. Sports Labin tarkoituk-
sena on tuottaa ja myydä laadukasta näyttöön 
perustuvaa urheiluvalmennuksen, kuntotestauk-
sen ja urheilufysioterapian asiantuntijapalveluita. 
Näiden lisäksi Sports Lab tarjoaa tuotetestauksia 
ja mittauspalvelua, joita yritykset voivat hyödyn-
tää markkinoinnissa ja tuotekehityksessä.

Sports Labin tärkeimmät asiakasryhmät ovat yk-
sittäiset henkilöt urheilijasta fyysisestä kunnos-
ta kiinnostuneisiin liikunnan harrastajiin, urhei-
luyhteisöt (seurat, urheiluakatemiat ja lajiliitot), 

SPORTS LABIN 
TOIMINTAVUOSI
2019

työntekijöiden jaksamisesta ja kunnosta kiinnos-
tuneet yritykset sekä tilaustutkimuksia tarvitse-
vat yritykset. Sports Labin vahvuutena on, että 
se pystyy hyödyntämään samoja laboratorioti-
loja, testaus- ja mittalaitteita, joita KIHU käyt-
tää omassa toiminnassaan huippu-urheilijoiden 
kanssa. Lisäksi Sports Labin työntekijät kuuluvat 
samaan työyhteisöön KIHUn asiantuntijoiden 
kanssa, joten päivittäinen yhteys ajankohtaiseen 
osaamiseen on olemassa.

Sports Labin käytännön toimintaa johtaa Ari Num-
mela, joka toimii samalla KIHUn urheilufysiologian 
johtavana asiantuntijana ja biotieteiden yksikön 
johtajana. Sports Labin tiimin muodostavat kaksi 
testaajaa Tero Joutsen ja Niina Rinkinen (toimi-
vapaalla 1.9.2019–30.4.2020, sijaisena Roope 
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Koskinen), fysioterapeutti Juuso Sillanpää, mark-
kinointi- ja myyntivastaava Miska Kangasniemi 
(1.3.2019–31.12.2019 erillinen projektirahoitus, 
KIHU) sekä laboratoriohoitaja Sirpa Vänttinen 
(KIHU). 

Sports Labin liikevaihto oli vuonna 2019 145 t€ ja 
liikevoitto 2 t€. Liikevaihto on perustamisvuodesta 
lähtien kasvanut vähitellen ja kasvu vuoteen 2018 
verrattuna oli 12,6 %. Kahta ensimmäistä vuotta 
lukuun ottamatta liikevoitto on ollut lievästi posi-
tiivinen (2017 ja 2019) tai negatiivinen (2018).

YRITYSPALVELUT, TILAUSTUTKIMUKSET JA 
KUNTOTESTAUS
Yrityksille myytävät liikunta- ja hyvinvointipalve-
lut olivat liikevaihdolla mitattuna suurin tuoteryh-
mä vuonna 2019. Yritysten osuus kokonaisliike-
vaihdosta oli 32 %. Aikaisempina vuosina yritysten 
osuus on vaihdellut voimakkaasti 24–49 % välillä. 
Tavoitteena on, että yrityksille myytävillä palve-
luilla saadaan lähivuosina merkittävää kasvua ai-
kaiseksi.

Vaikka euromääräinen myynti on vähitellen kas-
vanut kaikissa asiakasryhmissä, niin yksittäisille 
henkilöille tehty testaustoiminnan suhteellinen 
osuus on pienentynyt ja vastaavasti tilaustutki-
musten osuus on kasvanut. Tilaustutkimukset 
ovat kasvattaneet osuutta liikevaihdosta tasai-
sesti toiminnan alusta lähtien: 2015: 16 %, 2016: 
19 %, 2017: 26 %, 2018: 33 % ja 2019: 30 %. Tilaus-
tutkimuksilla on potentiaalia kasvattaa osuuttaan 
myös tulevina vuosina.

Yksityishenkilöille (urheilijat ja kuntoilijat) tehtä-
vät testit oli kolmanneksi merkittävin asiakasryh-
mä Sports Labin toiminnassa. Yksittäisten testien 
osuus liikevaihdosta on vaihdellut vuosittain 27–
39 %, mutta euromääräisesti kuntoilijoille, urheili-
joille, urheiluseuroille ja urheilun lajiliitoille toteu-
tetut testit ovat kasvaneet tasaisesti joka vuosi 
(2015–2019: 27,6 t€ > 41,2 t€). Fyysisiä ominai-
suuksia tai kehon koostumusta mittaavat testit 
jakautuivat tasaisesti koko vuodelle painottuen 
kuitenkin kevääseen ja syksyyn. Eniten kysyttyjä 
testejä ovat olleet erilaiset kestävyyskuntoa mit-
taavat testit. Kestävyystestien tarjonta vaihtelee 
suoran maksimaalisen hapenoton testistä (pyö-
rällä, juosten tai hiihtäen) epäsuoriin 6x1000 m 
tasotesteihin ja UKK-kävelytesteihin testattavan 
kuntotason ja tarpeiden mukaisesti. Kestävyys-

testien lisäksi kehon koostumuksen mittaaminen 
InBody 770 -laitteella on suosittua.

Sports Labin toiminnan arvo on muutakin kuin lii-
kevaihdon eurot. Myynnin kautta tulevilla euroil-
la on ollut mahdollisuus työllistää kolme henkilöä 
(kaksi henkilötyövuotta) KIHUn toimintaympä-
ristöön. Lisäksi KIHU on saanut vajaalla käytöl-
lä olleiden mitta- ja testauslaitteiden käyttöas-
tetta nostettu huomattavasti. Samalla toiminta 
on mahdollistanut KIHUn asiantuntemuksen ja-
kamista myös paikallisesti alueen urheilijoille, 
kuntoilijoille ja yritysten henkilöstölle, mikä on 
edesauttanut KIHUn toiminnan tunnettuuden li-
säämisessä erityisesti paikallisesti Keski-Suomen 
alueella.

MYYNTI ASIAKAS-/PALVELURYHMITTÄIN VUONNA 2019 
SEKÄ KESKIMÄÄRIN VUOSINA 2015–2018
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ASIANTUNTIJATOIMINTA
Ammunnan asiantuntijatoiminta    
Projektiryhmä: Simo Ihalainen, Sami Vierola (KIHU), 
Pirjo Peltola, Pasi Wedman, Per-Ole Lindell (SAL), Kim-
mo Yli-Jaskari (OK)
Toiminnan ajankohta: 2017-01-01–2020-12-31

Beach volleyn asiantuntijatoiminta
Projektiryhmä: Mikko Häyrinen ja Tapani Keränen 
(KIHU), Kai Liukkonen ja Toni Vahela (SLeL) ja Lauri 
Hakala (OK)
Toiminnan ajankohta: 2017-01-01–2020-12-31

Jääkiekon vaatimusmäärittely -yhteistyö
Projektiryhmä: Rauli Urama (SJL), Jukka Varmanen 
(IIHC/Vierumäki), Juha Vuori (Haaga-Helia), Robert 
Andersen (IIHC/Vierumäki), Marko Haverinen (Varala), 
Mikko Häyrinen ja Aki Karjalainen (KIHU), Mika Hulkki 
(Bitwise Oy)
Toiminnan ajankohta: 2018-01-01–2020-12-31

Keihäänheiton asiantuntijatoiminta
Projektiryhmä: Simo Ihalainen, Tomi Vänttinen, Tero 
Joutsen, Riku Valleala ja Harri Kapustamäki (KIHU), 
Petteri Piironen, Olavi Parjanen, Hannu Hämäläinen 
(SUL), Mika Lehtimäki (OK)
Toiminnan ajankohta: 2017-01-01–2020-12-31

Kilpakävelyn asiantuntijatoiminta
Projektiryhmä: Esa Hynynen, Tero Joutsen, Tapani 
Keränen, Jussi Mikkola, Ari Nummela, Maarit Valtonen, 
Sirpa Vänttinen (KIHU), Olli-Pekka Kärkkäinen (OK), Va-
lentin Kononen, Jani Lehtinen, Reima Salonen (SUL)
Toiminnan ajankohta: 2017-01-01–2020-09-30

Lentopallon asiantuntijatoiminta
Projektiryhmä: Mikko Häyrinen (KIHU), Tapio Kangas-
niemi ja Pertti Honkanen (SLeL)
Toiminnan ajankohta: 2017-01-01–2020-12-31

Maalipallon asiantuntijatoiminta
Projektiryhmä: Mikko Häyrinen ja Heikki Juvonen 
(KIHU), Jarkko Pokkinen ja Timo Pelkonen (VAU) sekä 
Kimmo Mustonen ja Mika Vakkuri (Para)
Toiminnan ajankohta: 2017-01-01–2019-12-31

Maastohiihdon asiantuntijatoiminta
Projektiryhmä: Jussi Mikkola, Esa Hynynen, Ville Ves-
terinen ja Ari Nummela (KIHU), Olli-Pekka Kärkkäinen 
(OK), Maarit Valtonen (OK/KIHU), Matti Haavisto (SHL), 
Teemu Pasanen (SHL)
Toiminnan ajankohta: 2019-01-01–2022-12-31

Miesten telinevoimistelun tavoiteliikeseuranta
Projektiryhmä: Tapani Keränen (KIHU), Mika Lehtimäki 
(OK), Jani Tanskanen (SVOLI), Timo Holopainen (SVOLI), 
miesten telinevoimistelun vastuuvalmentajat
Toiminnan ajankohta: 2017-01-01–2020-12-31

Pituushypyn ja kolmiloikan tukitoimipalvelu
Projektiryhmä: Tapani Keränen (KIHU), Mika Lehtimäki 
(OK), Suren Ghazarian (SUL), Hannu Hämäläinen (SUL) 
ja Jorma Kemppainen (SUL)
Toiminnan ajankohta: 2017-01-01–2020-12-31

Purjehduksen asiantuntijatoiminta
Projektiryhmä: Ari Nummela ja Ville Vesterinen (KIHU), 
Joakim Wilenius, Martin Gahmberg (SPV), Mika Saari 
(Urhea), Jani Tanskanen (OK)
Toiminnan ajankohta: 2017-03-14–2020-09-30

Ratakelauksen asiantuntijatoiminta
Projektiryhmä: Tero Joutsen (KIHU), Maarit Kurki (SUL) 
ja Kimmo Mustonen (PARA)
Toiminnan ajankohta: 2017-01-01–2020-12-31
Ratamelonnan asiantuntijatoiminta
Projektiryhmä: Petteri Pitkänen (SMSL), Kimmo 
Yli-Jaskari (HUY), Ari Nummela, Esa Hynynen ja Tomi 
Vänttinen (KIHU)
Toiminnan ajankohta: 2018-01-01–2020-09-30

Rytmisen joukkuevoimistelun asiantuntijatoiminta
Projektiryhmä: Ari Nummela (KIHU), Laura Ahonen, 
Vesa Kupari (OK), Terhi Lehtoviita (OK), Maarit Valtonen 
(OK/KIHU), Anne Rikala (Kisakallio)
Toiminnan ajankohta: 2019-01-01–2020-12-12

Uinnin asiantuntijatoiminta
Projektiryhmä: Ari Nummela ja Tapani Keränen (KIHU), 
Jari Varjonen, Ippe Natunen, Antti Kauhanen ja Olli 
Kantola (Uimaliitto + seurat), Olli-Pekka Kärkkäinen 
(OK), Raino Nieminen (Suomen Urheiluopisto)
Toiminnan ajankohta: 2016-09-16–2020-09-30

Yhdistetyn asiantuntijatoiminta
Projektiryhmä: Jussi Mikkola, Sami Vierola (KIHU), Pet-
ter Kukkonen, Jari Hiekkavirta (SHL)
Toiminnan ajankohta: 2019-01-01–2022-12-31

LIITTEET
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TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISPROJEKTIT
Ammattimaistuvat kentät?
Projektiryhmä: Outi Aarresola, Jari Lämsä (KIHU), Han-
nu Itkonen (JY)
Projektin ajankohta: 2019-05-01–2022-12-30

Huippu-urheilun datastrategia
Projektiryhmä: Juha Saapunki, Anna Kirjavainen (OK), 
Samuli Tiensuu (Eerikkilän urheiluopisto), Ari Numme-
la, Riku Valleala (KIHU)
Projektin ajankohta: 2018-12-20–2019-06-28

Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu
Projektiryhmä: Mikko Salonen, Nelli Kuokka, Tapio 
Korjus, Mika Kojonkoski, Tero Kuorikoski, Mika Pantzar, 
Reetta Meriläinen ja Jari Lämsä
Projektin ajankohta: 2018-01-01–2019-02-28

Kestävyyslajien yhteistyö suomalaisen korkean pai-
kan harjoittelumallin kehittämisessä
Projektiryhmä: Ari Nummela (KIHU), Rami Virlander 
(Pajulahti), Juha Peltonen (HULA), Olli-Pekka Kärkkäi-
nen (OK/HUY), Lasse Mikkelsson, Mikko Levola, Nikke 
Vilmi (Pajulahti), Anne Rikala (Kisakallio)
Projektin ajankohta: 2019-01-01–2021-12-31

Naisten beach volleyn teknis-taktinen lajianalyysi
Projektiryhmä: Mikko Häyrinen (KIHU), L. Huhtala 
ja Juha Ahtiainen (JYU), Kai Liukkonen ja Toni Vahela 
(SLeL)
Projektin ajankohta: 2019-11-01–2020-12-31

Naisten lentopallon teknis-taktinen lajianalyysi
Projektiryhmä: Mikko Häyrinen (KIHU), Susanna Kopo-
nen ja Antti Mero (JY)
Projektin ajankohta: 2018-08-01–2019-08-01

Olympiakomitean seuraohjelman tietoperustan ke-
hittäminen
Projektiryhmä: Outi Aarresola, Sanna Pusa
Projektin ajankohta: 2018-01-01–2020-03-11

Selvitys aikuisväestön liikuntaharrastauksista ja va-
paaehtoistyöstä sekä suunnitelma niiden seurannan 
jatkokehittämisestä
Projektiryhmä: Jarmo Mäkinen, Outi Aarresola, Minna 
Blomqvist, Kaisu Mononen ja Jarmo Mäkinen (KIHU), 
Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine (LIKES) sekä Hannu 
Itkonen ja Anna-Katriina Salmikangas (JY)
Projektin ajankohta: 2018-12-01–2019-06-30

Simuloidun beach volley -pelipäivän vaikutukset her-
mo-lihasjärjestelmän suorituskykyyn
Projektiryhmä: Mikko Häyrinen (KIHU), Emilia Joensalo 
ja Antti Mero (JY)
Projektin ajankohta: 2018-08-01–2019-08-01

Suoritusmotivaatio ja motoriikka pitkäjänteisen 
liikunta- ja urheiluharrastuksen määrittäjinä: Tutki-
muskohteena 10-vuotiaat suomalaiset lapset
Projektiryhmä: Niilo Konttinen, Kaisu Mononen (KIHU), 
Ville Kallinen, Jean Côté (Canada), Marc Lochbaum 
(USA)
Projektin ajankohta: 2015-01-01–2019-05-31

Training Room Jyväskylä Hippos-osaamiskeskitty-
män kehittämishanke
Projektiryhmä: Johanna Lehto, Eero Savolainen, Jesse 
Pajari, Johanna Lehto, Maarit Valtonen, Mira Tuovinen, 
Salla Rasmus, Sanna Pylkkänen, Suvi Pajunen
Projektin ajankohta: 2019-08-01–2021-08-31

Training room urheiluvalmennuksen, kuormituksen ja 
palautumisen osaamiskeskittymänä
Projektiryhmä: Maarit Valtonen, Johanna Lehto, Aku 
Nikander, Suvi Pajunen, Jesse Pajari, Ari Nummela, Juu-
so Sillanpää, Salla Rasmus, Mira Tuovinen
Projektin ajankohta: 2018-04-01–2019-07-31

Valmennusosaamisen kehittäminen
Projektiryhmä: Minna Blomqvist, Kaisu Mononen 
(KIHU), Kirsi Hämäläinen (OK)
Projektin ajankohta: 2012-01-01–2019-12-31

Valmentajakysely 2019
Projektiryhmä: Minna Blomqvist, Kaisu Mononen 
(KIHU), Kirsi Hämäläinen (OK)
Projektin ajankohta: 2019-01-01–2020-05-31

ARVIOINTIPROJEKTIT
HUY:n lajien kehitys- ja tukiprosessin arviointi
Projektiryhmä: Jari Lämsä (KIHU), Mika Lehtimäki, Anna 
Kirjavainen, Leena Paavolainen (OK)
Projektin ajankohta: 2018-11-01–2019-08-30

Urheiluakatemiaohjelman seuranta ja arviointi
Projektiryhmä: Jari Lämsä, Maarit Nieminen (KIHU), 
Antti Paananen (OK)
Projektin ajankohta: 2017-01-01–2020-12-31

Urheiluyläkoulukokeilun arviointi
Projektiryhmä: Maarit Nieminen, Outi Aarresola, Kaisu 
Mononen
Projektin ajankohta: 2017-06-01–2020-12-31
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TULOSLASKELMA
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö s.r.

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Kulut

Palkat

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Poistot

Muut kulut

SIJOITUS- JA
RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot

Kulut

Tuotto-/kulujäämä

YLEISAVUSTUKSET

TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ

2 622 144,91 2 466 920,53

Tuotto-/kulujäämä

-1 658 711,82

-288 478,74

-26 876,81

-1 607,75

-808 906,14

-162 436,35

-1 510 184,45

-271 509,85

-28 023,25

-834 146,40

-176 943,42

1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018

18 220,70

-6 315,21

11 905,49

17 833,39

-5 549,23

12 284,16

166 000,00 166 000,00

15 469,14 1 340,74
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TASE
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö s.r.

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma

Muut rahastot

Edellisten tilikausien ylijäämä

Tilikauden yli-/alijäämä

Oma pääoma yhteensä

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot

Ostovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

92 503,36 92 503,36

1 363,53

15 469,14

364 541,71

255 205,68

22,79

1 340,74

349 072,57

31.12.2019 31.12.2018

2 480,00

1 101 503,34 1 032 124,56

Muut velat

Siirtovelat

91 074,52

38 332,73

605 074,38 736 961,63

1 180,00

87 138,83

39 027,60

555 705,56

255 205,68

683 051,99

 PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Muut aineettomat hyödykkeet

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 004,64

290 945,93

7 667,09

0,00

290 945,93

31.12.2019 31.12.2018

1 101 503,34 1 032 124,56

Siirtosaamiset

236 366,89

103 428,66

193 792,02

67 815,17

0,00

Rahoitusarvopaperit

Muut osakkeet ja osuudet 221 118,00 201 324,00

229 972,13 278 247,44

339 795,55 261 607,19

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA VASTAAVAA



#EVIDENCEBASED
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