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TOIMINNAN
YLEISKUVAUS
KIHUN TOIMINNAN YLEISKUVAUS
Vuonna 1990 perustettu Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU varmistaa, että suomalaisen 
urheilun kehittämisessä hyödynnetään parasta saatavilla olevaa tietoa. Johdamme ja koordinoimme 
suomalaisen Huippu-urheilun Osaamisohjelmaa Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön 
HUY:n kanssa sekä toimimme aktiivisesti kansainvälisissä ja kansallisissa kilpa- ja huippu-urheilun tut-
kimus- ja asiantuntijaverkostoissa.

VISIO
KIHU on huippu-urheilun johtava ja kansainväli-
sesti tunnustettu asiantuntijaorganisaatio. Tuo-
tamme ja sovellamme monitieteistä tutkimusta 
sekä rakennamme tietopohjaa suomalaisen 
kilpa- ja huippu-urheilun kehittämiseen tiiviissä 
yhteistyössä alan kotimaisten ja kansainvälisten 
toimijoiden kanssa. Johdamme huippu-urheilun 
kansallista Osaamisohjelmaa sekä kehitämme 
ja koordinoimme suomalaista kilpaurheilututki-
musta.

MISSIO
Missiomme on parantaa suomalaisen urhei-
lun kansainvälistä menestystä nostamalla 
valmentautumisen laatua ja vaikuttavuutta 
vahvalla asiantuntijatyöllä, tutkimuksella ja 
kansallisella sekä kansainvälisellä yhteistyöllä.
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TEHTÄVÄMME ON
Tukea urheilijoita ja valmentajia kansainvälisesti 
kilpailukykyiseen tietoon perustuvalla asiantunti-
jatoiminnalla.

Parantaa ja ylläpitää urheilijan suorituskykyä ja 
terveyttä.

Kehittää ja levittää tietoon perustuvia menetel-
miä, toimintamalleja ja tapoja lajien ja eri toimin-
taympäristöjen tarpeisiin.

Tutkia ja analysoida kilpa- ja huippu-urheiluun liit-
tyviä ilmiöitä sekä kehittää valmennuksellisia in-
novaatioita uusien teknologioiden, menetelmien 
ja toimintatapojen pohjalta.

Tuottaa, kerätä ja koota kilpa- ja huippu-urheiluun 
liittyvää tietopohjaa.

KIHUn toimintaa ja tavoitteita on linjattu uu-
simmassa strategiassa, joka on laadittu vuosille 
2021–2025.

TOIMINNAN KIVIJALAT
• Monitieteellisyys ja näyttöön    

perustuva toiminta

• Joustava toimintakulttuuri

• Yhteistyö ja verkostotoiminta

• Osaaminen

• Hyvä työpaikka

TAVOITETILAT     
VUOSILLE 2021–2025
Huippu-urheilun valmentautumisen edistäjä

KIHU kehittää ja tukee valmentajajohtoista val-
mentautumista huippu-urheilijan polulla. Mo-
niammatillinen ja innovatiivinen asiantuntijatoi-
mintamme tuo kilpailuetua huipulle tähtäävään 
valmennukseen. Olemme arvostettu ja tavoiteltu 
kumppani niin kansallisten kuin kansainvälisten 
urheilutoimijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden 
keskuudessa.

Urheilututkimuksen edelläkävijä

KIHU on Suomen johtava sekä kansainvälisesti 
verkottunut monialainen ja innovatiivinen kilpa- 
ja huippu-urheilun tutkija ja kehittäjä. Olemme ar-
vostettu ja tavoiteltu kumppani niin kansallisten 
kuin kansainvälisten tieteentekijöiden ja kaupal-
listen toimijoiden keskuudessa.

Jatkuvasti kehittyvä organisaatio

KIHUn sisäiset prosessit mahdollistavat jousta-
van ja sujuvan työn tekemisen sekä työssä jak-
samisen. Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa 
ja toiminnan resurssipohja on entistä laajempi. 
Työntekijät kokevat ylpeyttä työstään ja sen tu-
loksista sekä viihtyvät työssään KIHUlla.
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JOHTAJAN 
AJATUKSIA

Aki Salo

MUUTOSTEN VUOSI
Kun mietimme vuotta 2020, niin varmasti kaik-
kien mieleen tulee koronapandemia. Kuitenkin 
paljon muutakin tapahtui, myös KIHUlla, joten 
aloitan tämän katsaukseni viime vuoteen muis-
ta asioista. Aloitimme vuoden suunnittelemalla 
toimintarakennettamme hieman uusiksi. Heinä-
kuun alusta siirryimme pois perinteisistä tiede-
pohjaisista yksiköistä kahteen toiminnalliseen 
yksikköön: Valmentautumisen tuki -yksikköön ja 
Tutkimus, kehitys & innovaatio -yksikköön sekä 
yleisemmin matriisimaiseen tiimityöskentelyyn. 
Yksiköitä tukee Tukitoimet-osasto, johon kuulu-
vat yleishallinnolliset ja viestintään liittyvät työn-
tekijät. Näillä muutoksilla uskomme pystyvän 
paremmin ratkaisemaan monitieteellisesti ny-
kyurheilussa eteen tulevia haasteita. Korona-aika 
ei ainakaan helpottanut tätä rakennemuutosta, 
koska uudet ryhmittymiset ja toimintamallien ra-
kentaminen jouduttiin tekemään pääsääntöisesti 
etänä. Syksyn kuluessa uudelleen järjestäytymi-
nen kuitenkin alkoi sujumaan ja siitä kuuluu suuri 
kiitos koko henkilökunnalle.
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Vuoden 2020 aikana aloimme myös työstämään 
uutta strategiaa KIHUlle. Henkilökunta osallistui 
strategiatyöstöön useassa työpajassa, palave-
reissa ja parissa henkilökuntakyselyssä. Pienen 
koronatauon aikana alkusyksystä pystyimme 
myös pitämään hallituksen ja henkilökunnan yh-
teisen työpajan, joka sai kiitosta kaikilta osapuo-
lilta. Strategian viimeisimmät hyväksynnät hal-
lituksessa menivät kevään 2021 puolelle, mutta 
uudesta strategiastamme on tulossa lyhyempi, 
tavoitteellisempi ja fokusoidumpi edelliseen ver-
rattuna. KIHU tulee edelleenkin perustamaan 
toimintansa tutkitun tiedon pohjalle, eli tuotam-
me ja sovellamme monitieteistä tutkimusta sekä 
rakennamme tietopohjaa suomalaisen kilpa- ja 
huippu-urheilun kehittämiseen. 

HUIPPU-URHEILUN OSAAMISOHJELMA
Vuoden 2020 aikana keskustelimme tiiviisti 
Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksi-
kön kanssa suomalaisen huippu-urheilun Osaa-
misohjelman muodoista ja johtamisesta. Teimme 
loppusyksystä sopimuksen, jonka mukaan KIHU 
johtaa ja koordinoi tätä Osaamisohjelmaa vuoden 
2021 alusta eteenpäin.

Suomalaisen huppu-urheilun Osaamisohjelmas-
sa on neljä keskeistä osa-aluetta: Asiantunti-
jatoiminta, Seuranta ja arviointi, TKI sekä Val-
mennusosaaminen. Tähänkin asti toimintaa eri 
osa-alueilla on tehty, mutta hieman hajallaan 
toisistaan. Keskitetyllä Osaamisohjelman johta-
misella ja koordinoinnilla pyritään toiminnan te-
hostamiseen ja saamaan paremmin linkitettyä eri 

osa-alueet toisiinsa tukemaan koko valmentau-
tumisen prosessia. Teemme tässä tiivistä yhteis-
työtä Huippu-urheiluyksikön kanssa ja tärkeinä 
yhteistyökumppaneina jatkavat Olympiavalmen-
nuskeskukset, valtakunnalliset urheiluakatemiat 
ja valmennuskeskukset sekä lajiliitot. Koordinoin-
nissa pyritään saamaan myös muut tahot, kuten 
esimerkiksi korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yri-
tykset, mukaan tukemaan etenkin TKI-toimintaa.

Korona toi mukanaan myös uusia tutkimusmah-
dollisuuksia, mm. ylilääkärimme infektiotutki-
mukset ovat erittäin tärkeä osa tiedon keruussa 
myös koronan jälkeiseen aikaan. Tällainen pieni 
pysähtyminen (vähemmän matkustamista ja sel-
keä mahdollisuus pitää myös vanhoja kertyneitä 
lomia) on tehnyt hyvää meille kaikille ja kokonai-
suudessaan voimme olla iloisia, että pystyim-
me toimimaan täystyöllistettyinä pandemiasta 

” KIHU JOHTAA JA KOORDINOI TÄTÄ OSAAMISOHJELMAA
VUODEN 2021 ALUSTA ETEENPÄIN.”

KORONAVUOSI
Koronapandemia on luonnollisesti vaikuttanut 
myös KIHUn toimintaan. Keväällä 2020 urheilijoi-
den valmistautumisleirit tai kilpailumatkat pysäh-
tyivät. Täten asiantuntijammekaan eivät matkus-
taneet leireille ja kilpailumatkoille. Heidän työnsä 
ei kuitenkaan pysähtynyt. Esimerkiksi meidän fy-
siologit seurasivat urheilijoiden palautumista ja 
tekivät heille ja heidän valmentajilleen palauttei-
ta pilvipalveluissa olevien datojen avulla. Kesäl-
lä biomekaanikot pääsivät kuvaamaan ja analy-
soimaan mm. yleisurheilun eri lajeja. Psyykkisen 
valmennuksen yhteydenpito jatkui puhelimen ja 
videopalveluiden välityksellä. Tutkijoilla oli aikai-
sempaa dataa käsiteltävänä, vaikka tietenkin osa 
kasvotusten tehtävistä haastatteluista peruuntui, 
koska kaikkea ei pystytä tekemään yhtä tehok-
kaasti verkon välityksellä. 

huolimatta. Helppoa se ei ole ollut, koska etä- ja 
hybridityöskentely asettaa aivan omat haasteen-
sa sekä yksilölle että työyhteisölle. Nyt odotam-
me innolla urheilutoiminnan palautumista ja että 
pääsemme käärimään kunnolla hihat muutosten 
vuoden jälkeen kohti urheilumenestyksekästä 
vuotta 2021 ja sen jälkeen.
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SIIRRYIMME KAHTEEN 
TOIMINNALLISEEN 

YKSIKKÖÖN
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VALMENTAUTUMISEN TUKI
Valmentautumisen tuki -yksikön 15 asiantuntijasta 10 henkilön työ kohdistui suurelta osin huippuvaiheen valmentautumisen tukemiseen Olympiakomitean Huippu-ur-
heiluyksikön (HUY) määrittämissä painopistelajeissa sekä HUY:n ja OKM:n yksilötukiurheilijoiden valmennusprosesseissa. Training Room -hankkeessa työskentelevien 
asiantuntijoiden toiminta painottui paikalliseen urheiluakatemia- ja seuratoimintaan sekä Training Room -konseptin kehittämiseen. Osallistuvaa asiantuntijatoimintaa 
tehtiin vuonna 2020 urheilubiomekaniikan, urheilufysiologian, urheilufysioterapia, urheilupsykologian ja liikuntalääketieteen aloilla. Asiantuntijatoiminta piti sisällään 
lajien huippuvaiheen valmennukseen kohdistuvaa suoraa asiantuntijatoimintaa, monilajista asiantuntijatoimintaa sekä asiantuntijuuden kehittämistä ja jakamista. 

prosenttiin (vuonna 2019 64 %). KIHU:n tukemia 
kesälajeja oli 18: ammunta, beach volley, jalka-
pallo, jousiammunta/para, koripallo, lentopallo, 
maalipallo, paini, purjehdus, ratamelonta, teline-
voimistelu, uinti ja yleisurheilu (keihäs, kilpakäve-
ly, moukari, pika-aidat, pituus ja paralajit). Kesä-
lajeista suurin tuki kohdistui yleisurheilulle, jonka 
osuus oli 29 %. 

LAJIEN HUIPPUVAIHEEN   
VALMENNUKSEEN KOHDISTUVA SUORA 
ASIANTUNTIJATOIMINTA
Lajien huippuvaiheen valmennukseen kohdistu-
vaa suoraa asiantuntijatoimintaa tehtiin noin kah-
deksan henkilötyövuoden resurssilla kohdistuen 
24 eri lajiin. Toiminnan keskeisinä osa-alueina 
olivat urheilijoiden harjoittelun, kuormituksen ja 
suoritustekniikan analysointi ja seuranta sekä kil-
pailu-, ottelu ja vastustaja-analyysit. Koronatilan-
teen aiheuttamat muutokset näkyivät asiantunti-
jatoiminnassa erityisesti kesälajien osalta, koska 
eri maajoukkueiden leirityssuunnitelmat muuttui-
vat ja monissa lajeissa kilpailukausi peruuntui tai 
typistyi merkittävästi. 

KESÄLAJIEN TUKI
Kesäolympialaisten siirto ja kilpailujen vähäisyys 
heijastuivat suuresti kesälajien tukitoimintaan. 
Kilpailu- ja otteluanalyysien määrä oli luonnolli-
sesti aiempaa pienempi. Kesälajeihin kohdistuvan 
tuen osuus koko asiantuntijatoiminnasta laski 53 
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TALVILAJIEN TUKI
Talvilajeihin kohdistuvan suoran asiantuntijatoi-
minnan määrä kasvoi noin kolmella henkilötyö-
kuukaudella ollen 41 % koko asiantuntijatoimin-
nasta (vuonna 2019 26 %). Kasvu johtui siitä, että 
kesälajeissa toiminta oli osin pysähdyksissä, jol-
loin pystyttiin siirtämään työaikaresurssia suun-
niteltua enemmän talvilajeihin. Talvilajeissa tuki 
kohdistui ampumahiihtoon, jääkiekkoon, maasto-
hiihtoon ja yhdistettyyn. Lisäksi KIHUn asiantun-
tijoiden osaamista hyödynnettiin mäkihyppymaa-
joukkueen ja Jyväskylän urheiluakatemian kautta 
freestylen kumparemaajoukkueen tukena. Talvi-
lajeista eniten työaikaa kohdistui maastohiihtoon, 
jossa suoran maajoukkueeseen kohdistuvan asi-
antuntijatuen lisäksi KIHUn työntekijät olivat kes-
keisessä roolissa lajin valmennuslinjauksen uu-
distamisessa. Myös jääkiekkoon, yhdistettyyn ja 
ampumahiihtoon käytetty työaikaresurssi kasvoi 
edellisvuoteen nähden. 

Talvilajeissa koronan tuomat muutokset olivat 
pienempiä kuin kesälajeissa, sillä talven kilpailu-
kausi ehdittiin viedä läpi lähes kokonaan ennen 
koronan ilmaantumista. Vaikutukset kohdistuivat 
enemmän harjoituskauden sisältöihin. Lumilajien 
leiritys toteutui suurelta osin kotimaassa painot-
tuen Vuokattiin, joten useamman lajin suunnitel-
missa olleet korkean paikan leiritykset jäivät pois. 
Tarkoituksena oli totuttaa urheilijoita korkeassa 
ilmanalassa harjoitteluun ja kilpailemiseen ja et-
simään parhaat toimintamallit Pekingin Olympia-
laiset silmällä pitäen. Tämä tullee korostumaan 
Olympiakauden toiminnassa.
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PARALYMPIALAJIEN TUKI
Paralympialajeihin kohdistuva asiantuntijatoi-
minta painottui vuonna 2020 ratakelaukseen, 
jousiammuntaan ja maalipalloon. Yksilötukena 
paraurheilijoita on tuettu hiihdossa, pyöräilyssä, 
triathlonissa ja yleisurheilussa. Lisäksi paraurhei-
lijoita on ollut integroituna uinnin toimintaan. Asi-
antuntijatoiminnan sisältöinä olivat psyykkisen 
valmennuksen tukea, kilpailu- ja otteluanalyyseja, 
suoritustekniikan seurantaa ja fyysistä testausta.

MUU ASIANTUNTIJATOIMINTA
Lajien valmennukseen kohdistuvan suoran asi-
antuntijatoiminnan lisäksi KIHUn asiantuntijat 
osallistuivat monilajiseen asiantuntijatoimintaan 
ja kehitystyöhön. Esimerkkinä tällaisesta kestä-
vyyslajien yhteistyöhanke ja Tokion Olympiajouk-
kueen erityisolosuhteisiin valmistautumisen tu-
keminen. Lisäksi KIHUn asiantuntijat jakoivat 
valmennukseen liittyvää osaamista ja tietoutta 
artikkelien ja esiintymisten muodossa erilaisissa 
koulutuksissa ja webinaareissa. 

Osa KIHUn asiantuntijoista toimii Training Room 
Jyväskylä -hankkeessa, jonka tavoitteena on 
edistää urheilijoiden terveyttä, palautumista ja 
valmiutta laadukkaaseen harjoitteluun. Tähän 
pyritään kehittämällä toimintamalleja ja tukipal-
veluiden kokonaisuus, jossa fysioterapeutit, lää-
kärit ja urheilufysiologit on integroitu lajien val-
mennustoimintaan. Toiminta kohdistui Jyväskylän 
urheiluakatemian ja paikallisten seurojen valmen-
nuksen tukemiseen.
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KIHUn tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-
minnassa (TKI) tavoitteena on vastata urheilun 
kentältä nouseviin tarpeisiin. TKI-toiminta luo 
tärkeän pohjan tutkittuun tietoon ja näyttöön 
perustuvalle toimintatavallemme. Toiminnan ki-
vijalkana toimii vuonna 2020 perustettu TKI-yk-
sikkö, joka muodostuu 15 korkeasti koulutetusta 
asiantuntijasta. Yli puolet tästä monitieteellisestä 
joukosta on liikuntatieteiden tohtoreita tai väitös-
kirjaa työnsä ohessa tekeviä. Liikuntatieteiden eri 
osa-alueiden lisäksi yksikössä on kovatasoista 
humanistis-yhteiskuntatieteellistä, informaatio-
teknologista ja insinööriosaamista. 

TUTKIMUS-,
KEHITYS- JA
INNOVAATIOTOIMINTA
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TUTKIMUSHANKKEITA YHDESSÄ  
VERKOSTON KANSSA 
Vuonna 2020 merkittävimmät akateemiset tut-
kimushankkeet TKI-yksikössä olivat suomalaisen 
joukkueurheilun ammattimaistumista selvittävä 
tutkimus ja osallistuminen Jyväskylän yliopistoon 
vetämään lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä 
(LIITU) selvittävään yhteistyötutkimukseen. Suu-
rin osa KIHUn TKI-yksikön toiminnasta tapahtuu 
kuitenkin suorassa yhteistyössä merkittävimpien 
sidosryhmien kanssa. Näistä esimerkkeinä voi-
daan mainita Valmentajakysely Olympiakomitean, 
Paralympiakomitean ja Suomen valmentajat ry:n, 
Suuri urheilijakysely lajiliittojen ja Olympiakomite-
an huippu-urheiluyksikön, Urheilu yläkoulukokeilun 
seuranta ja arviointi Olympiakomitean akatemia-
ohjelman ja selvitys Häirintä suomalaisessa kil-
paurheilussa Suomen urheilun eettisen keskuksen 
kanssa. Suurimmassa osassa hankkeita yhteistyö-
tahona oli mukana myös Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö. Suoraa lajiyhteistyötä eri urheilulajien kanssa 
TKI-yksikkö teki erityisesti biotieteiden ja urheilup-
sykologian saralla jatkuvasti ja saumattomasti yh-
dessä Valmentautumisen tuki -yksikön kanssa. 

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Kansainvälistä yhteistyötä TKI-yksikössä tehtiin 
vuonna 2020 kahdessa Euroopan Unionin Eras-
mus+ -ohjelman rahoittamassa hankkeessa. 
Tanskalaisen Danish Institute for Sports Studies 
koordinoimassa SAPIS-projektissa pyritään vah-
vistamaan urheilijoiden asemaa päätöksenteos-
sa. Hankkeessa on mukana viisi maata ja Euroo-

pan urheilija- ja pelaajayhdistys European Elite 
Athletes Association (EUAthletes). MESSI-projek-
tissa tavoitteena on puolestaan nostaa urheilun 
arvostusta tuomalla esille urheilun myönteisiä 
puolia urheilijoiden itsensä esille nostamina. Seit-
semän eri maata sisältävää projektia koordinoi 
belgialainen yliopisto Vrije Universiteit Brussel. 
Molemmat edellä mainituista hankkeista jatkuu 
vuonna 2021. KIHUn tutkijoiden normaalisti aktii-
vinen osallistuminen kansainväliseen, erityisesti 
pohjoismaiseen, työryhmä- ja seminaariyhteis-
työhön oli vuonna 2020 ymmärrettävästi koro-
napandemian vuoksi suurimmaksi osaksi tauolla.

OPINNÄYTETÖILLÄ                                         
MOLEMMINPUOLISTA HYÖTYÄ
Olemme mukana useissa yliopistojen  väitöskir-
jatutkimus- ja maisteritason opinnäytetyöpro-
jekteissa avustavina työnohjaajina. Tutkijamme 
osallistuvat myös väitöskirjoihin liittyvien tieteel-
listen artikkelien suunnitteluun ja kirjoittamiseen. 
Vuonna 2020 TKI-yksikkö oli tällä tavoin muka-
na kuudentoista jatko-opiskelijan ja kahdentoista 
maisteriopiskelijan opintojen tukemisessa. KIHUn 
työntekijöistä kuudella oli jatko-opinto-oikeus 
vuonna 2020. Opinnäytetöiden ohjaaminen ei si-
nällään kuulu KIHUn perustoimenkuvaan, mutta 
oppilaitosyhteistyön avulla saavutetaan verkos-
toitumisen lisäksi useita välittömiä synergiahyö-
tyjä. Näissä lajien kanssa tehtävissä tutkimuspro-
jekteissa lajeihin kouluttautuu huippu-urheiluun 
perehtyneitä asiantuntijoita lajien itsensä tärkeiksi 
näkemillä osa-alueilla ja opiskelija puolestaan pää-

see tekemään opinnäytetyötään aidossa ja moti-
voivassa tutkimusympäristössä. Samalla KIHU saa 
työvoimaresurssia toteuttaa perustehtäväänsä, 
mikä on varmistaa paras ja viimeisin tieto, osaami-
nen ja tuki urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille 
toimijoille, joiden tähtäimessä on tavoitteellinen ja 
menestyvä kilpa- ja huippu-urheilu. 

INNOVAATIOTIIMILLÄ                                   
VAUHTIA TOIMINTAAN
Innovaatiotoiminta on KIHUn 2017–2020 stra-
tegiassa nimetty kehittyväksi osaamisalueeksi. 
KIHUn innovaatiotoiminnan tavoitteena on seu-
rata, soveltaa ja tarvittaessa kehittää uusia me-
netelmiä ja teknologisia ratkaisuja valmennuksen 
tueksi. Perinteisesti KIHU onkin kehittänyt urhei-
lun analysointi- ja mittauslaitteistoja pienimuo-
toisesti sellaisissa tapauksissa, joissa valmiita 
järjestelmiä ei kaupallisesti ole ollut tarjolla tai 
niiden hankintakustannukset ovat olleet lajilii-
toille suhteettoman suuria. Vuonna 2020 mer-
kittävä kehitysaskel KIHUn innovaatiotoiminnan 
edistämiseksi oli innovaatiotiimin perustaminen.  
Innovaatiotiimin painopisteinä vuonna 2020 oli 
edistää KIHUn innovaatiotoiminnan systemaatti-
suutta ja lisätä sen aktiivisuutta. Toimintaa edis-
tettiin verkostoitumalla teknologialähtöisesti 
useisiin kotimaisiin tutkimus- ja oppilaitoksiin ja 
perehtymällä uusiin teknologioihin, kuten esim. 
joustavaan elektroniikkaan, ALD-pinnoitukseen 
sekä virtuaalitodellisuuteen.
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AMMATTITAITOINEN
 HENKILÖKUNTA ON 
TOIMINNAN SUURIN 

VOIMAVARA
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HENKILÖKUNTA
KIHUn ammattitaitoinen henkilökunta on toimin-
nan suurin voimavara. Työn tuloksissa näkyy jo-
kaisen työntekijän, monen kohdalla jo varsin pit-
käaikainen, osaaminen ja kokemus. Vuonna 2020 
KIHUn palveluksessa oli 36 vakituista työntekijää. 
Näistä 12 oli tohtoritutkinnon omaavia ja 17 ylem-
män korkeakoulututkinnon suorittaneita. Vakitui-
sista työntekijöistä naisia oli 14 ja miehiä 22.

Toimintavuoden aikana siirryimme pois tiedepoh-
jaisista yksiköistä organisoitumalla Valmentautu-
misen tuki ja TKI-yksiköihin, sekä matriisimaiseen 
tiimityöskentelyyn myös yli yksikkörajojen. Näi-
den yksiköiden toimintaa tukee yleishallinnollinen 
ja viestinnän Tukitoimet-osasto. Uudessa pienen-
tyneessä johtoryhmässä on johtajan lisäksi em. 
kahden yksikön päälliköt. 

HALLITUS
KIHU-säätiön hallitukseen ovat toimintavuonna 
2020 kuuluneet puheenjohtaja Olli-Pekka Karja-
lainen (nimeävänä tahona OK), varapuheenjoh-
taja Janne Avela (JY), Lasse Mikkelsson (OK), Mika 
Lehtimäki (OK), Henrik Kunttu (JY), Urho Kujala 
(JY), Ari-Pekka Liukkonen (JKL), Sanna Airaksinen 

(asiantuntijajäsen) ja Hannele Hiilloskorpi (asian-
tuntijajäsen). Hallituksen kokousten esittelijänä 
toimi Aki Salo ja sihteerinä Hanna-Mari Röytiö 
toukokuuhun 2020 asti, Aki Salo touko-lokakuun 
ajan ja Susanna Jouhiaho marraskuusta 2020 
eteenpäin. Hallitus kokoontui kymmenen kertaa, 
joista yksi oli sähköpostikokous. Säätiön johtajana 
on toiminut Aki Salo.

TALOUS
Vuonna 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) KIHU-säätiölle osoittama toiminta-avustus 
oli 1 715 000 euroa, josta 100 000 tuli kohdentaa 
liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutukseen. 
Jyväskylän kaupungin toiminta-avustus oli 166 
000 euroa. OKM myönsi vuonna 2020 uusia pro-
jektirahoituksia yhteensä 129 000 euroa. Suomen 
Olympiakomitea edelleen jakoi huippu-urheilutu-
kea KIHUlle 150 000 euroa ja Suomen Paralym-
piakomitea osallistui KIHUn asiantuntija-toimin-
taan 10 000 eurolla. Muut avustukset ja tuotot 
sekä palvelutoiminnan tuotot olivat yhteensä 499 
737,71 euroa. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 
yhteensä 2 500 689,39 euroa. Tilikauden ylijäämä 
oli 118 040,10 euroa.

RESURSSIT

VAKITUISTA
TYÖNTEKIJÄÄ

36 MIESTÄ22
NAISTA14
TOHTORIA12
MAISTERIA17

HENKILÖSTÖ
YKSIKÖITTÄIN

VALMENTAUTUMISEN TUKI

TUTKIMUS, KEHITYS,
 INNOVAATIO

TUKITOIMINNOT

42 %

42 %

17 %



14

KIHUSSA VUONNA 2020 TYÖSKENNELLEET

Aki Salo Eero Savolainen Juuso Sillanpää Marko Sinisalo

Mira Tuovinen Riku Valleala Maarit Valtonen Ville Vesterinen Sami Vierola Tuomas Vihinen Sirpa Vänttinen Tomi Vänttinen

Outi Aarresola Minna Blomqvist Tero JoutsenSusanna JouhiahoEsa Hynynen Mikko Häyrinen Harri Kapustamäki

Tapani Keränen Niilo Konttinen Miika Köykkä Johanna Lehto Jari Lämsä Jussi MikkolaMarkus Kokkonen Kaisu Mononen

Jarmo Mäkinen Maarit Nieminen Aku Nikander Ari Nummela Sari Närhi Jesse PajariHenni Myllykangas Suvi Pajunen

Sanna Pusa Sanna Pylkkänen Salla Rasmus Hanna-Mari Röytiö

OKM:N TOIMINTA-AVUSTUS
1 715 000 €

MUUT AVUSTUKSET JA TUOTOT
499 737 €

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
166 000 €

OLYMPIAKOMITEAN HUIPPU-URHEILUTUKI
150 000 €

OKM:N PROJEKTIRAHOITUS
129 000 €

PARALYMPIAKOMITEAN ASIANTUNTIJATUKI
10 000 €

MISTÄ
RESURSSIMME

KOOSTUIVAT
(yht. 2,5 milj. €) 
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NOSTOJA TOIMINNASTA
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Tokio 2020 olympialaisissa ja paralympialai-
sissa urheilijat kohtaavat todennäköisesti koko 
olympiahistorian kuumimmat olosuhteet. Ilman 
lämpötila yhdessä kosteuden kanssa tekee olo-
suhteista tukalat ja niihin sopeutuminen muodos-
tuukin merkittäväksi osaksi tuloksen tekoa. Raju 
esimerkki tästä saatiin, kun Dohan yleisurheilun 
MM-kilpailuissa syksyllä 2019 naisten maratonil-
le lähteneistä 70 juoksijasta vain 40 pääsi maaliin. 
Maratonkilpailu järjestettiin keskellä yötä suo-
jassa auringon paahteelta, mutta silti 32 asteen 
lämmössä ja noin 80 % ilmankosteudessa. 

Tokion
erityisolosuhteisiin  
valmistautuminen

NOSTOJA TOIMINNASTA Esa Hynynen

Kuumia kisoja on ollut ennenkin ja niitä tulee näi-
den kisojen jälkeen, mutta tässä yhteydessä on 
koottu viimeisin tieto erityisolojen vaikutuksista ja 
niistä selviämisestä suomalaisten urheilijoiden ja 
valmentajien hyödynnettäväksi myös näiden kiso-
jen jälkeenkin. Tietoa kuumista olosuhteista, niis-
sä urheilemisesta ja niihin sekä aikaeroon sopeu-
tumisesta on kerätty tieteellisistä tietokannoista, 
tiedeseminaareista sekä suorilla yhteyksillä asian-
tuntijoihin Suomessa ja maailmalla. Kerätyn tie-
don perusteella on laadittu tietopaketti, jota on 
esitelty Suomen Olympiakomitean järjestämissä 
tilaisuuksissa huippu-urheilijoille, valmentajille ja 
laji- sekä yleisjohdolle. Myös eri lajien kanssa on 
käyty suoraan keskusteluja, kuinka erityisolosuh-
de on syytä ottaa huomioon valmistautumisessa. 
Lisäksi suunnitelmana on järjestää monilajinen vii-
meistelyleiri Sagassa, Japanissa juuri olympialais-
ten alla, missä paikalla on myös KIHUn urheilufy-
siologi tukemassa sopeutumista ja sen seurantaa.

TOKIO 2020   
OLYMPIALAISISSA JA 
PARALYMPIALAISISSA 
URHEILIJAT KOHTAAVAT 
TODENNÄKÖISESTI KOKO 
OLYMPIAHISTORIAN  
KUUMIMMAT OLOSUHTEET

”

”
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AKUUTIT VASTEET JA                                     
SOPEUTUMINEN KUUMAAN
Kuumassa urheillessa elimistön jäähdytys on var-
sin haasteellista ja fysiologiset vasteet ovat rajum-
pia verrattuna samaan suoritukseen lämpöneut-
raalissa olosuhteessa. Varsin merkityksellinen on 
myös koettu tila – tiedetään, että tukalassa hel-
teessä kognitiivinen prosessointi voi häiriintyä ja 
virheratkaisuja tehdään herkemmin. Saavuttaessa 
kuumiin olosuhteisiin on syytä ottaa muutama en-
simmäinen päivä maltilla, mutta altistaa kuitenkin 
itsensä päivittäin pariksi-kolmeksi tunniksi kuu-
malle. Ensimmäisen viikon aikana saavutetaan 
kolme neljäsosaa potentiaalisesta sopeutumi-
sesta, joten toisella viikolla voi harjoitusten on-
nistumisprosenttikin nousta huomattavasti. Kaksi 
viikkoa onkin yleinen suositus sopeutumisjaksolle 
ennen tärkeää tapahtumaa, mutta osan sopeu-
tumisesta voi saavuttaa jo etukäteisaltistuksilla 
kuumaan. Sopeutumisessa keskeisessä roolissa 
on nestetasapaino ja sitä voidaan helposti seura-
ta kehon painoa, virtsan väriä tai ominaispainoa ja 
janon tunnetta tarkkailemalla. Tätä helpottamaan 
on rakennettu excel-pohja, minkä avulla voidaan 
arvioida sopeutumisen etenemistä ja yksittäisten 
harjoitusten sisällä juomisen riittävyyttä. Kestä-
vyystyyppisissä suorituksissa voidaan helposti 
seurata sykkeen suhdetta vauhtiin / tehoon ja tä-
män perusteella päätellä sopeutumisen edisty-
mistä sekä mahdollisesti tarkentaa kilpailutaktiik-
kaa vauhdinjaon osalta.

AIKAERON MERKITYS
Noin kolmasosa ihmisistä kärsii huomattavis-
ta aikaero-oireista, lopuilla oireet ovat vähäisiä 
tai niitä ei ole ollenkaan. Tyypillisiä oireita ovat 
itään matkustettaessa aamuväsymys, keskitty-
miskyvyn häiriöt ja vaikeus nukahtaa illalla. Aika-
ero Suomen ja Japanin välillä on olympialaisten ja 
paralympialaisten aikaan kuusi tuntia, mihin tyy-
pillisesti sopeudutaan viikon sisällä. Tärkeimmät 
päivät ovat saapumispäivä ja sitä seuraava päi-
vä. Kun sisäinen kello lähtee kääntymään oikeaan 
suuntaan, jatko on helpompaa. Siksi on tärkeää 
olla itselleen tiukkana nuo pari kriittisintä päivää ja 
esim. ajoittaa kirkkaan valon saantia oikein. Har-
joitukset ja ruokailut auttavat myös saamaan oi-
keasta vuorokausirytmistä kiinni. Matkustukseen 
laaditaan olympiajoukkueelle yksityiskohtaiset 
ohjeet huomioiden myös vallitsevan pandemian 
aiheuttamat vaatimukset.

ERILAISET LAJITYYPIT
Kaikki lajit eivät kuitenkaan ole samanlaisia olo-
suhdehaasteiden osalta. Kaikista haastavin olo-
suhde on pitkissä kestävyyslajeissa, joissa so-
peutumisen ohella on tärkeää suunnitella ja 
harjoitella myös kehon viilennystä ennen suori-
tusta ja sen aikana. Ulkoilmalajit, joissa suoritus ei 
ole jatkuvaa, tilanne on helpompi, sillä lämmön-
tuotto on pienempää ja jäähdytys onnistuu hel-
pommin. Toki kaikissa ulkoilmalajeissa on syytä 

huomioida suojautuminen auringon paahteelta, 
sillä auringon lämmitysteho on olympialaisten ja 
paralympialaisten aikaan Tokiossa todella voima-
kasta. Tärkeä osa sopeutumista on koetun tuka-
luuden helpottaminen, jotta olosuhteen kanssa 
”ollaan sinut”. Osa lajeista kilpaillaan ilmastoiduis-
sa sisätiloissa ja siten kuumaan sopeutumisella 
ei ole merkitystä. Painoluokkalajien urheilijoilla 
voi olla jopa syytä välttää kuuma-altistuksia, et-
tei kehon nestemäärä lähde kasvamaan samaan 
aikaan, kun painoa pitää saada pudotettua kisa-
punnitukseen.
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ARVIOINTIKOHTEENA     
URHEILUYLÄKOULUKOKEILU
Suomen Olympiakomitean koordinoiman urhei-
luyläkoulukokeilun tavoitteena oli rakentaa suo-
malainen urheiluyläkoulutoiminnan malli. Ko-
keilussa tavoiteltiin urheilijoiden harjoittelun ja 
koulunkäynnin parempaa yhdistämistä, urheilijan 
elämäntaitojen kehittymistä, urheiluyläkoulu-
jen toiminnan kehittymistä sekä valtakunnallista 
urheiluyläkoulujen toimintamallia. Kokeilussa oli 
mukana 25 koulua 14 eri kunnasta. Kokeilun toi-
mintaa toteutettiin neljän yhteisen sisältökoko-
naisuuden avulla. Sisältökokonaisuudet olivat 1) 
10 tuntia liikuntaa ja urheilua viikossa, arkisin klo 
8–16 välisenä aikana, 2) Kasva urheilijaksi -sisäl-
tösuositukset ja -harjoituskirjat kouluihin, 3) di-
gitaalisten välineiden hyödyntäminen urheilun ja 
koulunkäynnin yhdistämisessä ja 4) valtakunnal-
linen soveltuvuuskoe oppilaaksiotossa.

Arvioinnissa keskityttiin tarkastelemaan neljän 
em. sisältökokonaisuuden toteutumista kouluis-

NOSTOJA TOIMINNASTA Maarit Nieminen, Kaisu Mononen, Outi Aarresola

Arviointikohteena         

urheiluyläkoulukokeilu 

sekä urheilevan nuoren arki
sa. Tavoitteiden toteutumisen lisäksi tarkasteltiin 
kouluissa tehtyjä ratkaisuja tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Arvioinnissa pyrittiin löytämään myös 
toiminnassa aikaan saatuja onnistumisia ja on-
nistumisen edellytyksiä, kokeilussa ilmenneitä 
haasteita unohtamatta. Arvioinnissa nostettiin 
esiin myös kouluissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä 
kokeilun tavoitteiden toteuttamisessa.

ARVIOINNIN TULOKSET
Arvioinnin tulosten perusteella kokeilu on ollut 
pääosin onnistunut. Koulut olivat onnistuneet ke-
hittämään toimintaansa tavoitteiden suunnas-
sa, vaikkei selkeää yhteistä mallia ollut syntynyt. 
Kouluissa haluttiin jatkaa urheiluyläkoulutoimin-
taa myös tulevaisuudessa, mikä kertoi osaltaan 
kokeilun onnistumisesta. Jatkossa on edelleen 
tärkeää aikaansaada pysyviä toimintamalleja, jot-
ta aikaa ja resursseja ei kulu yksittäisille oppilaille 
räätälöityihin ratkaisuihin. 

Valokuvat: Jere Hietala / Olympiakomitea
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Urheiluoppilaiden ja vanhempien kokemukset ur-
heiluyläkoulutoiminnasta olivat arvioinnin tulos-
ten mukaan pääosin positiivisia. Nuorten arkea 
kuvaavassa selvityksessä havaittiin, että arjen 
suunnitteluun kaivataan tukea ja on tärkeää huo-
lehtia, ettei vastuu koulun ja urheilun yhdistämi-
sestä jää pelkästään nuoren vastuulle. Lisäksi on 
erityisen tärkeää huolehtia urheiluyläkoululaisten 
kuormittumisen hallinnasta ja seurannasta. 

Kokeilussa mukana olleiden koulujen yhteistyö ur-
heiluseurojen kanssa lisääntyi kokeilun aikana. Hy-
vän yhteistyön keskeisiksi edellytyksiksi osoittau-
tuivat 1) yhteinen arvopohja, päämäärä ja käsitys 
valmennuksesta, 2) toimijoiden henkilökohtaisen 
vuorovaikutuksen käytännöt sekä 3) vakiintuneet 
toimintamallit ja yläkoulutoiminnan hallinta.

ARVIOINNIN TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN
Urheiluyläkoulukokeilun arviointi toteutettiin niin, 
että siitä olisi hyötyä toiminnan toteuttajille ja ke-
hittäjille koko kolmivuotisen kokeilun ajan. Arvi-
oinnissa yhdistettiin prosessi- ja tulosarviointia 
ja sitä toteutettiin kehittävällä arviointiotteella. 
Arvioinnin tiedonkeruussa käytettiin monipuoli-
sia menetelmiä (itsearviointilomakkeet, kyselyt, 
haastattelu ja toiminnasta kertovat dokumentit) 
ja toimijoita osallistettiin arvioinnin toteuttami-
seen sen erivaiheissa. Arvioinnissa hyödynnettä-
vää aineistoa kerättiin Olympiakomitean toimijoil-
ta, koulujen henkilökunnalta, oppilailta, oppilaiden 
vanhemmilta sekä urheiluseuroilta. Kerätystä 
aineistosta toimitettiin tulosten yhteenvedot 

koulujen käyttöön ja tuloksia käytiin läpi useaan 
kertaan sekä Olympiakomitean että koulujen 
henkilökunnan kanssa. Lisäksi arvioinnista jul-
kaistiin kaksi lukuvuosiraporttia (2017–2018 ja 
2018–2019) sekä loppuraportti. Arviointirapor-
teissa nostettiin esiin sekä kokeilun saavuttamia 
tuloksia että kehittämiskohteita.
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Aion jatkaa opintojani peruskoulun
jälkeen urheilulukiossa tai ammatillisessa

urheiluoppilaitoksessa.

Aion jatkaa opintojani peruskoulun jälkeen.

Minulla on selvä tavoite
urheiluharrastuksessani.

Uskon harrastavani tämänhetkistä lajiani
vielä kolmen vuoden päästä.

Tavoitteeni on menestyä aikuisena
huippu-urheilussa.

Ei pidä lainkaan paikkaansa Pitää jonkin verran paikkansa Pitää osi�ain paikkansa

Pitää melko hyvin paikkansa Pitää täysin paikkansa

VALTAKUNNALLINEN TASO
Olympiakomitean dokumentit

kokeilusta

Urheiluakatemiaohjelman
toimijoiden haastattelut 

KOULUT JA SEURAT

Koulujen itsearviointilomakkeet

 Koulujen haastattelut

Urheiluseurakysely 

OPPILAAT JA VANHEMMAT
Urheiluoppilaiden kyselyt

Urheiluoppilaiden haastattelut

Vanhempien kysely

URHEILUOPPILAIDEN AJATUKSET TULEVAISUUDESTA (N=513-526)

ARVIOINNIN OSALISTUJILTA KERÄTTY TIETO
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COVID-19 pandemia on vaikuttanut voimakkaas-
ti kansainväliseen ja kansalliseen kilpa- ja huip-
pu-urheiluun. Kun liikkumis- ja kokoontumisra-
joitukset lamaannuttivat yhteiskunnan toimintaa 
ja aiemmin tuntematon hengitystievirus aiheutti 
urheilussakin pelkoa ja epävarmuutta, KIHUssa 
reagoitiin tutkitun tiedon tarpeeseen nopeas-
ti. Aiemmat tutkimuksemme antoivat ymmär-
tää, että koronaviruskin voisi levitä voimakkaasti 
joukkueissa ja ryhmäharjoituksissa. Samaan ai-
kaan urheilun ja liikunnan rajoittaminen aiheuttai-
si merkittävää taloudellista, sosiaalista ja terve-
ydellistä haittaa. Tutkittua tietoa tarvittiin siihen, 
kuinka merkittävä tekijä urheilun seuratoiminta 
todella on koronaviruksen tartuntaketjuissa. Us-
koimme, että tieto auttaisi päätöksentekijöitä 
kohdentamaan rajoitustoimenpiteitä vaikutta-
vasti ja oikea-aikaisesti. 

SELVITYS TARTUNNOISTA JA ALTISTUMI-
SISTA URHEILUSEURATOIMINNASSA 
Syksyllä 2020 lajiliittojen kautta lähestyttiin kaik-
kia Suomen urheiluseuroja selvittääksemme, 
kuinka yleisiä altistumistilanteet ja niistä johtu-
neet karanteenit urheilun seuratoiminnassa oli-
vat ja miten eri lajiryhmät ja ikäluokat erosivat al-
tistumistilastoissa. Kyselyyn vastasi viikon sisällä 
noin 3500 seuraa eli lähes puolet suomalaisista 
urheiluseuroista. Kyselyn tulosten mukaan al-
tistumistilanteet ja karanteenitoimenpiteet ovat 
olleet harvinaisia urheilun kokonaisuuteen näh-
den. Altistumis- ja tartuntatilanteet koskettivat 
4,4 % vastanneista seuroista. Kaiken kaikkiaan 
0,4 % vastanneiden seurojen urheilijoista oli ase-
tettu karanteeniin. Aikuisten urheilutoiminnassa 
tavattiin lasten- ja nuorten urheilua enemmän 

karanteenitoimenpiteisiin johtaneita altistumi-
sia tai tartuntoja. Aikuisten urheilutoiminnassa 
suurin osa karanteenitoimenpiteisiin johtaneista 
altistumisista tai tartunnoista oli tapahtunut har-
rasteurheilun parissa. Joukkuelajien ja sisälajien 
keskuudessa karanteenitoimenpiteisiin johtaneet 
tilanteet olivat yleisempiä kuin yksilölajien ja ul-
kolajien keskuudessa. Jatkotartuntoja urheilus-
sa altistuneilla havaittiin 3,4 prosentilla. Tämä oli 

Tutkittua tietoa COVID-19:n
laajuudesta urheiluseura-
toiminnassa ja vaikutuksista    
urheilijan terveyteen 

NOSTOJA TOIMINNASTA Maarit Valtonen

RAPORTISTA SAATUA TIETOA 
HYÖDYNNETTIIN, KUN URHEILUN 
KATTOJÄRJESTÖT PUOLUSTIVAT 
LASTEN JA NUORTEN OIKEUTTA 
LIIKUNNAN HARRASTAMISEEN 
KORONAPANDEMIAN AIKANA.

”

”
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hieman enemmän kuin kouluissa, joissa THL:n 
tietojen mukaan altistuneista on sairastunut noin 
yksi prosentti. Vaikka seuroilta kerätyllä aineistol-
la on puutteensa, se näytti vertautuvan hyvin sai-
raanhoitopiirien tietoon tartuntaketjuista. 

Raportista saatua tietoa hyödynnettiin, kun ur-
heilun kattojärjestöt puolustivat lasten ja nuorten 
oikeutta liikunnan harrastamiseen koronapande-
mian aikana. Kun viranomaiset arvioivat epide-
miatilanteessa harrastustoiminnan keskeyttä-
misen hyödyt suuremmiksi kuin sen aiheuttamat 
haitat, selvitys tuki urheilun kokoontumisrajoitus-
ten kohdentamista aikuisten harrastustoiminnan 
sisäjoukkuelajeihin.

KORONAVIRUKSEN                                        
PITKÄAIKAISVAIKUTUKSET URHEILIJALLE
Tietoa kaivattiin myös koronaviruksen aiheut-
taman terveysriskin ymmärtämiseksi urheilijoil-
la. Koronapandemian aikana monet urheilijat ja 

kuntoilijat ovat sairastaneet COVID-19-infektion. 
Tartuntaryppäitä nähtiin erityisesti joukkuelajeis-
sa. Toisaalta seurat ovat toimineet vastuullisesti 
muuttaen toimintaansa terveysturvalliseksi ja to-
teuttaen järjestelmällisiä toimenpiteitä tartunto-
jen estämiseksi. Organisoitu seuratoiminta kykeni 
myös toimimaan tartuntajäljityksen apuna aset-
taen välittömästi jäsenensä karanteeniin tartun-
nan ilmetessä. Pandemian alkuvaiheessa rapor-
tit mahdollisista sydänlihasvauriosta aiheuttivat 
huolta urheilijoiden parissa toimiville lääkäreille, 
ja kansainvälisesti suositeltiin varsinkin ammat-
tiurheilijoille erittäin kattavia tutkimuksia ennen 
paluuta kovaan fyysiseen rasitukseen. 

KIHU aloitti aineistonkeruun kutsumalla korona-
tartunnan saaneet urheilijat ”COVID-19 urheilijal-
la” -tutkimukseen. Tässä käynnissä olevassa tut-
kimuksessa urheilijat raportoivat oireensa taudin 
aikana sekä vastaavat kysymyksiin harjoitteluun 
paluusta 1 ja 6 kuukauden jälkeen tartunnasta. 
Tutkimuksella pyritään vastaamaan siihen, mil-

lainen on COVID-19:n taudinkuva kilpa- ja huip-
pu-urheilijoilla ja havaitaanko infektiolla pitkäai-
kaisvaikutuksia harjoitteluun ja suorituskykyyn.

Koronapandemia ja valtava tiedon tarve on poi-
kinut kansainvälisiä tutkimushankkeita. KIHUn 
tutkijat ovat mukana KOK:n konsensustyöryh-
mässä sekä Aspetarin johtamassa koronatutki-
mushankkeessa. Toimintaohjeita terveysturval-
lisuuden vahvistamiseksi on rakennettu yhdessä 
yli lajirajojen koripallon EM-karsinnoista, Poh-
joismaisten hiihtolajien MM-kilpailuihin ja tuleviin 
Tokion Olympialaisiin. Koronapandemia voi jättää 
jälkeensä jotain hyvääkin. Koronatoimenpiteiden 
myötä hengitystieinfektioita ei juuri suomalaisur-
heilijoilla ole ilmennyt. Olemme mahdollisesti löy-
täneet keinot ehkäistä urheilijan hengitystieinfek-
tioita ja mahdollistaa terveenä kilpailemisen myös 
tulevaisuudessa.
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Tärkeimpiä KIHUn toiminnan tehtäviä on varmis-
taa, että suomalaisIlla huippu-urheilutoimijoilla 
on käytössään paras mahdollinen ja viimeisin tie-
to toiminnan kehittämiseksi. Tätä näyttöön pe-
rustuvaa tietoa voidaan hyödyntää muun muas-
sa huippu-urheilijoiden valmentautumisen sekä 
toiminnan kehittämisen, päätöksenteon ja joh-
tamisen tukena monissa organisaatioissa. Tietoa 
hankintaan oman sekä verkostojen kanssa toteu-
tettavan tutkimus- ja arviointitoiminnan kautta, 
osallistumalla kongresseihin ja tapahtumiin sekä 
osallistuvan asiantuntijatoiminnan myötä käy-
tännön 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. 

Erilaisia tutkimusartikkeleita tuotettiin vuoden 
aikana yhteensä 13 kpl, joista 10 julkaistiin peer 
review -lehdissä. Raportteja ja selvityksiä kertyi 
julkaisuiksi asti 16 kpl. Suuri osa KIHUn asiantun-
tijoiden tuottamasta materiaalista oli kuitenkin 
erilaisia kilpailu- ja harjoitteluanalyysejä ja tulos-
raportteja (yht. 45 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. 

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 2020 erilaisia luentoja kertyi yhteensä 60 
kappaletta, mikä on vain noin puolet vuoden 2019 
määrästä. Tässä näkyy selvästi koronapandemian 
aiheuttama vaikutus ja erilaisten kongressien ja 

seminaarien vähäinen määrä vuoden aikana. KI-
HUn työntekijöiden antama opetus sisälsi lähinnä 
yksittäisiä luentoja tai lyhyitä luentosarjoja Jyväs-
kylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnas-
sa sekä eri lajien valmentajakoulutuksiin liittyen. 

KIHUn tutkijat ja asiantuntijat auttavat lisäksi opin-
näytetöiden ohjauksessa. Pääosa näistä on Jyväs-
kylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 
kandidaatin tutkielmia, Pro Gradu -töitä tai väi-
töskirjoa. KIHUn projekteissa olevien töiden aiheet 
liittyvät yleensä KIHUn ydintoimintaan eli valmen-
tautumisen tukemiseen lajiyhteistyössä tai erilai-
siin tutkimus-, kehitys- tai innovaatiohankkeisiin. 

TIEDON
TUOTTAMINEN
JA JAKAMINEN

JULKAISUT JA MUUT TUOTOKSET  
VUONNA 2020

HENKILÖKUNNAN LUENNOT, OPETUS JA 
OPINNÄYTEOHJAUKSET VUONNA 2020

JULKAISUSARJA 9 KPL
TUTKIMUSARTIKKELIT 13 KPL
MUUT ARTIKKELIT 12 KPL
BLOGIT 8 KPL
RAPORTIT JA SELVITYKSET 16 KPL
KILPAILU- JA HARJOITTELUANALYYSIT 45 KPL

URHEILU- JA VALMENNUSLUENNOT 37 KPL
MUUT LUENNOT 22 KPL
OPETUSTAPAHTUMAT JA LUENTOSARJAT 15 KPL
OPINNÄYTETÖIDEN OHJAUKSET 12 KPL

JULKAISUSARJA 9 KPL
TUTKIMUSARTIKKELIT 13 KPL
MUUT ARTIKKELIT 12 KPL
BLOGIT 8 KPL
RAPORTIT JA SELVITYKSET 16 KPL
KILPAILU- JA HARJOITTELUANALYYSIT 45 KPL

URHEILU- JA VALMENNUSLUENNOT 37 KPL
MUUT LUENNOT 22 KPL
OPETUSTAPAHTUMAT JA LUENTOSARJAT 15 KPL
OPINNÄYTETÖIDEN OHJAUKSET 12 KPL
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Tutkimuksia urheiluseuran

 johtamisen kysymyksistä

Aarresola, O. KIHUn julkaisusarja, nro 70. 
ISBN 978-952-7290-10-1, ISSN 2489-8317.      
Jyväskylä 2020.

Sujuuko arki? Nuorten kokemuksia 

urheiluyläkoulusta

Rouvali T., Mononen K, Nieminen M., Aarresola O. 
KIHUn julkaisusarja, nro 74.    
ISBN 978-952-7290-17-0, ISSN 2489-8317.   
Jyväskylä 2020.

Valmentajakysely 2019

Blomqvist M., Mononen K. ja Hämäläinen K. 
KIHUn julkaisusarja, nro 71.
ISBN 978-952-7290-12-5, ISSN 2489-8317. 
Jyväskylä 2020.

Valmentajakysely 2019 – 

päätoimiset valmentajat

Blomqvist M., Mononen K. ja Hämäläinen K. KI-
HUn julkaisusarja, nro 75.   
ISBN 978-952-7290-18-7, ISSN 2489-8317 
(verkkojulkaisu). Jyväskylä 2020.

Tähtiseura-ohjelman arviointi: 

Starttivaihe 2017–2019

Pusa S., Aarresola O. ja Vihinen T.   
KIHUn julkaisusarja, nro 73.   
ISBN 978-952-7290-15-6, ISSN 2489-8317. 
Jyväskylä 2020.

Selvitys valtion valmennus- ja harjoitte-

luapurahoista urheilijoille 1995–2020

Lämsä J.      
KIHU julkaisusarja, nro 76.    
ISBN 978-952-7290-19-4, ISSN 2489-8317. 
Jyväskylä 2020.

Urheiluyläkoulukokeilun 

2017–2020 loppuarviointi

Nieminen M., Mononen K. ja Aarresola O.  
KIHUn julkaisusarja nro 77.    
ISBN 978-952-7290-20-0, ISSN 2489-8317.  
Jyväskylä 2020.

Konttinen N., Mononen K., Jaakola T.   
KIHUn julkaisusarja, nro 72,    
ISBN 978-952-7290-13-2, ISSN 2489-8317. 
Jyväskylä 2020.

Koronavirustartunnat 

urheiluseuroissa

Valtonen M., Raussi V., Pesonen E., Lehto J.,  
Mjösund K. & Ihalainen J.    
KIHUn julkaisusarja nro 78.   
ISBN 978-952-7290-22-4, ISSN 2489-8317. 
Jyväskylä 2020.

Kuormittavuustekijät, koettu stressi, 

työtyytyväisyys ja sosiaaliset tukiverkostot 

ammattilaisjääkiekkoilijan arjessa

JULKAISUSARJAN JULKAISUT VUONNA 2020
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VERKOSTOITUMINEN
Tiedon ja osaamisen jakamista sekä oppimista 
tapahtuu paljon myös eri asiantuntijoiden koh-
taamisissa erilaisissa verkostotapahtumissa ja 
seminaareissa. Myös huippuvaiheen osallistuvan 
asiantuntijatoiminnan kautta viimeisintä tietoa 
viedään käytännön valmennuksen tueksi. Samal-
la tiedonkulkua tapahtuu myös toiseen suuntaan 
ja asiantuntijoidemme osaaminen lisääntyy.

Matkustuspäivinä laskettuna verkostoituminen 
ja osallistuminen erilaisiin tapahtumiin laski sel-
västi vuodesta 2019, johtuen koronapandemian 

vaikutuksista. Erityisesti ulkomaan matkustami-
nen rajoittui lähes ainoastaan valmentautumisen 
tukeen muutamien lajien kansainvälisissä kilpai-
lutapahtumissa. 

VERKKOVIESTINTÄ
Perinteisiä mediatiedotteita julkaistiin KIHUn toi-
mesta vuoden aikana yhteensä 8 kpl, jotka liit-
tyivät pääasiassa isoimpien tutkimusraporttien 
julkaisuun, yhteistyöhankkeisiin tai nimityksiin. 
Tiedotteet lähetettiin median lisäksi aina myös 
KIHUn sidosryhmille, kuten valmennuskeskusten, 

137 VRK

156 VRK

16 VRK

49 VRK

7 VRK

0 VRK

LAJIYHTEISTYÖ

SEMINAARIT JA OPETUS

KOKOUKSET JA MUUT TAPAHTUMAT

LAJIYHTEISTYÖ

SEMINAARIT JA OPETUS

KOKOUKSET JA MUUT TAPAHTUMAT

KOTIMAASSA 309 VRK

ULKOMAILLA 56 VRK

2019

152

199 VRK

134 VRK

248 VRK

80 VRK

76 VRK

VRK

akatemioiden ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 
edustajille. Tiedotteiden ohelle tärkeänä perus-
viestinnän kanavana toimi KIHUn verkkosivut, joil-
la julkaistiin kaikki tiedotteet, uutiset ja blogitekstit. 

Sosiaalisen median rooli viestinnän kanavana on 
edelleen kasvanut. Vuonna 2020 KIHUlla oli ak-
tiivisessa käytössä Facebook, Instagram, Twitter 
sekä Youtube. Näistä Facebook oli edelleen suo-
situin sosiaalisen median kanava seuraajien mää-
rällä mitattuna. Siellä julkaistut uutiset tavoittivat 
lukijoita sadoista useisiin tuhansiin. Facebookiin 
julkaistu sisältö oli hyvin monipuolista ja se toimii-

MATKAPÄIVÄT VUONNA 2020
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3121
2700
2090

(+5 %)

(+11 %)

(+37 %)

SEURAAJAMÄÄRÄT SOSIAALISESSA   
MEDIASSA (12/2020) JA MUUTOS 

TILANTEESEEN 12/2019

kin eräänlaisena some-viestinnän yleiskanavana. 
Twitteriä käytettiin enemmän viestittäessä uusis-
ta julkaisuista, tki-toiminnan tuloksista tai yhteis-
työhankkeista eri tahojen kanssa. Instagramis-
sa painottui puolestaan urheilijoita ja valmentajia 
kiinnostava kuvallinen sisältö. Edellä mainittujen 
kolmen sosiaalisen median kanavan seuraajamää-
rät lisääntyivät 5-37 % verrattuna edellisvuoteen.

KIHUn verkkosivuilla oli yhteensä 43 263 käyn-
tiä vuoden 2020 aikana, mikä oli yli 14000 tu-
hatta käyntiä enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Verkkosivut ovat edelleen tärkeä paikka kaikelle 
KIHUn perustiedolle ja uutisille, vaikka niitä jae-
taankin yhä enemmän sosiaalisen median kautta 
ja ihmiset seuraavat KIHUn toimintaa pääasiassa 
muiden kanavien välityksellä. 

Kotimaisten huippu-urheiluun liittyen tutkimusten, 
raporttien ja opinnäytetöiden julkaisemista jatket-
tiin urheilututkimukset.fi -sivuston kautta yhteis-
työssä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen 
tiedekunnan kanssa. Lisäksi KIHU piti yllä Valmen-
nustaito.info-sivustoa, jolla Taitotohtorin (Sami 
Kalaja) blogit saivat runsaasti lukijoita vuoden var-
rella. Lisäksi vuonna 2018 aloitetun sponet.fi-si-
vuston käytön edistämistä jatkettiin. Sponet-tie-
tokantaa ylläpitää Saksan IAT ja se sisältää jo lähes 
100 000 huippu-urheiluun liittyvää tutkimusta ja 
julkaisua vapaasti luettavissa. KIHUlta on mahdol-
lista hankkia edistyneemmät toiminnot mahdollis-
tavia käyttäjälisenssejä kyseiseen tietokantaan.

KOLMEN SOSIAALISEN   
MEDIAN KANAVAN  
SEURAAJAMÄÄRÄT   
LISÄÄNTYIVÄT 5-37 %  
VERRATTUNA    
EDELLISVUOTEEN

”
”
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LIITTEET
ASIANTUNTIJATOIMINTA
AMMUNTA
Ammunnan asiantuntijatoiminnan päätavoitteena on 
kehittää ja seurata urheilijoiden ammuntatekniikkaa. 
Maajoukkueen leireillä toteutettavissa testeissä mita-
taan ammuntatekniikan kannalta oleellisimmat osa-
alueet, eli pidon vakaus, tähtäyksen tarkkuus, liipaisun 
puhtaus, liipaisun ajoitus, sekä tasapainon vakaus. Am-
muntatekniikkaa pyritään kehittämään reaaliaikaisen 
palautteen ja pitkän aikavälin seurannan avulla. Re-
aaliaikaisen palautteen avulla pystytään puuttumaan 
akuutteihin ammuntatekniikan ongelmakohtiin, kun 
taas pidemmän aikavälin seurannalla nähdään harjoit-
telun suunnittelun ja painopisteiden vaikutus ammun-
tatekniikan kehitykseen. Kilpailuista kerättävän tulos-
tietokannan avulla seurataan ammuntatekniikassa 
tapahtuvin muutosten siirtymistä kilpailutilanteeseen.

Projektin vastuuhenkilö: Miika Köykkä 
Projektiryhmä: Miika Köykkä, Simo Ihalainen, 
Sami Vierola, Pirjo Peltola (SAL), 
Per-Ole Lindell (SAL), Kimmo Yli-Jaskari (OK) 
Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-12-31 

AMPUMAHIIHTO
KIHUn testit tukiurheilijoille sekä KIHUn fysiologin osal-
listuminen maajoukkueleireille ja A-maajoukkueurhei-
lijoiden kuormituksen/palautumisen seuranta leireillä, 
korkean ilmanalan harjoittelun seurannan kehittäminen 
ja hyödyntäminen osana maajoukkuetoimintaa sekä 
valmentajien sparraus. Tukiurheilijoiden psyykkisen val-
mennuksen tilanteen alkukartoitus, toiminnan suun-
nittelu, yhteydenpito, valmentajan työnohjaus, vierailut 
leireillä ja urheilijoiden yksilölliset prosessit.

Projektin vastuuhenkilö: Esa Hynynen 
Projektiryhmä: Niilo Konttinen, Jonne Kähkönen (SAhl), 
Olli Ohtonen (OVK Vuokatti-Ruka) 
Aloitus - lopetus: 2020-06-01 - 2022-04-30

BEACH VOLLEY
Beach volleyn asiantuntijatoiminnan tavoitteena vuon-
na 2021 on saavuttaa paikka Tokion olympialaisiin Con-
tinental Cupin kautta sekä menestyä Tokiossa. Lisäksi 
tavoitteena on menestyä World Tourilla ja EM-kisois-
sa. Lisäksi tavoitteena on lajin valmennusjärjestelmän, 
-kulttuurin ja -tietämyksen kehittäminen pitkäjäntei-
semmin. KIHUn asiantuntija on mukana kauden aikana 
useassa turnauksessa videoimassa ja analysoimassa 
otteluita. Lisäksi analyysejä tehdään videoiden perus-
teella läpi kauden. Analyysien perusteella valmentajien 
ja urheilijoiden käyttöön tehdään otteluun valmistau-
tumismateriaali tulevista vastustajista taktiikan luo-
misiin. Myös omaa peliä ja suorituksia seurataan läpi 
kauden. Toinen osa asiantuntijatoimintaa on fyysisten 
ominaisuuksien testaaminen ja fyysisen harjoittelun 
suunnittelu ja toteutus testitulosten perusteella. Testit 
toteutetaan Kisakallion Urheiluopistolla.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen 
Projektiryhmä: Mikko Häyrinen ja Tapani Keränen,
Kai Liukkonen ja Toni Vahela (SLeL) ja Lauri Hakala (OK) 
Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2021-12-31

JÄÄKIEKKO
Jääkiekon asiantuntijatoiminnan tavoitteena on tukea 
lajin kehittymistä seuraavien toimintojen kautta:

1. Jääkiekon vaatimusmäärittelyn tavoitteena on ra-
kentaa lajien huipputason vaatimusmäärittely ja 
sinne johtava pelaajanpolun reitit WiseHockey-äly-
kiekkojärjestelmään hyödyntäen yhteistyössä Jää-
kiekkoliitto, Jääkiekon kehityskeskus, Haaga-Helia, 
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Varalan Urheiluopis-
to, Vierumäen urheiluopisto, Bitwise Oy.

2. Lajin koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminnan tuke-
minen tiivistämällä yhteistyötä Jyväskylän yliopis-
ton, lajin ja KIHUn välillä sekä osallistuen Vaikutta-
vuutta arkeen työryhmään.

3. Maajoukkueiden psyykkisen valmennuksen asian-
tuntijoiden verkoston luominen ja asiantuntijuuden 
kehittäminen.

4. Lajin fyysisen testauksen kehittäminen ja linjaami-
nen yhteistyössä Kuortaneen ja Vierumäen valmen-
nuskeskusten kanssa.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen 
Projektiryhmä: Antti Pennanen (SJL), Kimmo Oikarinen 
(SJL), Pasi Mustonen (SJL), Tuula Puputti (SJL), Saija 
Määttä (SJL), Marko Haverinen (Varala), Lauri Hakala 
(OK), Aki Karjalainen, Jussi Mikkola, Tapani Keränen, 
Niilo Konttinen, Ville Vesterinen 
Aloitus - lopetus: 2020-08-19 - 2022-05-31

KEIHÄÄNHEITTO
Keihäänheiton asiantuntijatoiminnan päätavoitteena 
on tukea heittotekniikan kehitystä. Liikeanalyysin avul-
la tuotetaan objektiivista tietoa harjoitus- ja kilpailuti-
lanteiden heittotekniikasta, jonka avulla valmentajat 
ja urheilijat voivat suunnata harjoittelun painopisteitä 
ja kehittää heittotekniikassa ilmeneviä ongelmakohtia. 
Kevään ja talven aikana toteutettavissa harjoitustilan-
teiden mittauksissa pyritään löytämään heittäjien yk-
silölliset kehityskohteet ja harjoituksissa painotettavat 
alueet. Kesän kilpailumittauksissa seurataan, miten 
harjoittelun painopisteiden avulla on onnistuttu kehit-
tämään heittotekniikkaa, ja miten heittotekniikka toimii 
varsinaisessa kilpailutilanteessa.

Projektin vastuuhenkilö: Miika Köykkä 
Projektiryhmä: Miika Köykkä, Simo Ihalainen,   
Tomi Vänttinen, Tero Joutsen, Riku Valleala,   
Harri Kapustamäki, Petteri Piironen, Tero Pitkämäki, 
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Olavi Parjanen, Hannu Hämäläinen (SUL), 
Mika Lehtimäki (OK) 
Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2021-12-31

KILPAKÄVELY
Kilpakävely on kuluvalla olympiadilla OK:n Huippu-urhei-
luyksikön painopistelaji ja siten urheilijoita ja valmentajia 
tuetaan heidän työssään koettujen tarpeiden mukaan 
kokonaisvaltaisesti. Osallistuvan asiantuntijatoiminnan 
avulla seurataan urheilijoiden terveydentilaa, kuormi-
tusta, fyysisiä ominaisuuksia sekä tekniikkaa harjoitus- 
ja kilpailukauden aikana. Seurantaa toteutetaan sekä KI-
HUssa että harjoitusleireillä ympärivuotisesti.

Projektin vastuuhenkilö: Esa Hynynen 
Projektiryhmä: Esa Hynynen, Tero Joutsen,   
Tapani Keränen, Jussi Mikkola, Ari Nummela,   
Maarit Valtonen, Sirpa Vänttinen, Olli-Pekka Kärkkäi-
nen (OK), Valentin Kononen, Jani Lehtinen, (SUL) 
Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2021-08-31

LENTOPALLO
Lentopallossa KIHUn asiantuntijatoiminnan tavoitteena 
on tukea maajoukkueiden menestymistä ja maajouk-
kuetoiminnan kehittymistä sekä lajin valmennustoi-
minnan kehittymistä yleisemmin. KIHUn asiantuntija 
toimii lajin tukena kansainvälisen tutkimustiedon sekä 
uusimpien valmennusmenetelmien välittäjänä maa-
joukkuevalmentajien ja valmentajakoulutuksen tietoon 
ja käyttöön. 

Vuoden 2021 aikana valmistuu opinnäytetyönä Hyökkä-
yspelin tehokkuusanalyysi sekä miehissä että naisissa. 
Nuorten valmennuskeskuksessa ja aikuisten maajouk-
kueissa jatketaan TAikaVolley-harjoittelun seurantaso-
velluksen käyttöä ja kehitystyötä. Lisäksi uusitaan sekä 
lajiharjoittelun että fyysisen harjoittelun linjaukset ja nii-
den julkaisemiseen rakennetaan verkkosivusto.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen 
Projektiryhmä: Mikko Häyrinen,   
Tapio Kangasniemi (SLeL), Tommi Pärmäkoski (KUO)  
ja Lauri Hakala (OK) 
Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2021-12-31

MAASTOHIIHTO
Maastohiihdon asiantuntijatoiminnan tarkoituksena on 
auttaa maajoukkueurheilijoita ja valmentajia harjoitte-
lun optimoinnissa ja valmistautumisessa kauden pää-
kilpailuihin. Tähän pyritään monipuolisella tukipalvelu-
toiminnalla läpi kauden mm. seuraamalla urheilijoiden 
harjoitustilaa (kuormitus-palautumisseuranta & fyysis-
ten ominaisuuksien seuranta) sekä tekemällä tekniikka-
seurantaa harjoitus- ja kilpailukauden aikana. Lisäksi tu-
kipalvelutoiminnan kautta tehostetaan tiedonvälitystä 
urheilijan harjoitustilasta ja harjoittelun onnistumisesta 
leireiltä kotona oleville henkilökohtaisille valmentajille. 
Tukipalveluissa pyritään säännöllisyyteen ja jatkuvuu-
teen, jolloin tietojen hyödyntäminen on tehokkaampaa 
ja seurannasta saadaan paras hyöty. Asiantuntijatoi-
minta aloitettiin keväällä 2013 ja se jatkuu edelleen.

KIHun asiantuntija on mukana osassa maajoukkuelei-
rejä. Harjoittelun ja kuormituksen seuranta sekä kont-
rollirutiinit toimivat leireillä ja myös leirien välillä etänä. 
Lisäksi maajoukkueurheilijoilla on mahdollisuus käydä 
tekemässä KIHUn juoksumatolla rullahiihtäen erilaisia 
kontrolliharjoituksia.

Tukipalvelutoimintaan liittyvät säännöllisesti sky-
pe-palaverit joka toinen viikko, johon osallistuivat 
maastohiihdon valmennusjohto, huoltopäällikkö, OK:n 
kestävyyslajien lajiryhmävastaava, OK:n lääkäri sekä 
ainakin yksi KIHUn asiantuntija. Palavereissa käydään 
läpi ajankohtaisia asioita (mm. leiritykset) ja ryhmäkoh-
taiset tilanteet. Skype-palavereiden lisäksi maastohiih-
don ryhmätoimintamalliin kuuluvat valmentajien spar-
raus- ja koulutustilaisuudet, joissa KIHUn asiantuntijan 
pyrkii olemaan mukana.

Isona osana asiantuntijatoimintaan sisältyy testaustoi-
minta, joka toteutetaan kolme kertaa harjoituskauden 
aikana (kesäkuu, elokuu, syys-lokakuu). Testausjärjes-
telmän avulla saadaan lisää objektiivista tietoa urhei-
lijoiden eri ominaisuuksien kehittymisestä. Nämä ns. 
testileirit kestävät kaksi päivää urheilijaa kohden. Hiih-
täjien testiprotokollaan kuuluvat lajinomaiset aerobiset 
kestävyys- ja anaerobiset suorituskykytestit rullahiih-
täen matolla. Lisäksi hiihtäjiltä testataan yleisiä voi-
ma-nopeusominaisuuksia ja testileiriin sisältyy lääkärin 
konsultaatioita ja veriarvojen sekä hengitysmuuttujien 
seurantaa.

Projektin vastuuhenkilö: Jussi Mikkola 
Projektiryhmä: Jussi Mikkola, Esa Hynynen,  
 Ville Vesterinen, Ari Nummela, Olli-Pekka Kärkkäinen 
(OK), Maarit Valtonen, Matti Haavisto (SHL), Teemu 
Pasanen (SHL), Ville Oksanen (SHL) 
Aloitus - lopetus: 2019-01-01 - 2022-12-31

PIKA-AITAJUOKSU
Pika-aitajuoksujen kilpailuanalyysit tehdään merkittä-
vimmistä kansallisista kilpailuista, joissa mukana ovat 
kärkiaiturit. Aitaväliaikojen lisäksi vauhdikkaimpien ai-
tavälien aidanylitysnopeudet ja -pituudet mitataan 
tekniikka-analyysiohjelmalla. Myös harjoitusleirien ja 
kotipaikkaharjoitusten aidanylitysanalyysi toteutetaan 
valmentajien kuvaamista ja lähettämistä harjoitusvi-
deoista.

Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen 
Projektiryhmä: Antti Haapakoski (SUL) 
Aloitus - lopetus: 2020-01-01 - 2021-12-31

PURJEHDUS
Purjehduksen asiantuntijatoiminnan tavoitteena on 
auttaa purjehtijoita kehittymään ja valmistautumaan 
Tokion olympialaisiin. Asiantuntijatoiminta painottuu 
kahdelle osa-alueelle; fyysisten ominaisuuksien tes-
taukseen ja fysiikkavalmennuksen tukemiseen sekä 
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psyykkiseen valmennukseen. Fyysisen valmennuksen 
tuen osalta tavoitteena on saada purjehduksen vaa-
timusanalyysi kokonaisuudessaan valmiiksi ja pur-
jehdusvalmentajien käyttöön. Toisena tavoitteena on 
testausdataan perustuen ohjata maajoukkuepurjehti-
joiden fyysistä harjoittelua kohti olympialaisia. Lisäksi 
tavoitteena on tukea Olympialaisiin valittujen urheili-
joiden valmistautumista seurannan ja viilennysasioiden 
kanssa. Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on tukea 
maajoukkueen valmistautumisprosessia olympialaisiin.

Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela 
Projektiryhmä: Joakim Wilenius, Martin Gahmberg, 
Mika Saari (SPV), Jani Tanskanen (OK), 
Ville Vesterinen, Niilo Konttinen 
Aloitus - lopetus: 2017-03-14 - 2021-09-30

RATAKELAUS
Ratakelauksen asiantuntijatoiminnan päätavoitteena 
on tukea urheilijoita ja heidän valmentajiaan heidän 
työssään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Asi-
antuntijatoiminnan avulla seurataan urheilijoiden fyysi-
siä ominaisuuksia sekä teknistä tekemistä harjoitus- ja 
kilpailukauden aikana. Seurantaa toteutetaan harjoi-
tusleireillä ympärivuotisesti.

Projektin vastuuhenkilö: Tero Joutsen 
Projektiryhmä: Tero Joutsen, Maarit Kurki (SUL)
 ja Kimmo Mustonen (Paralympiakomitea) 
Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-12-31

RATAMELONTA
Yhteistyön käynnistys, kestävyysominaisuuksien seu-
ranta lajisuorituksessa, lähdön analysointia ja harjoi-
tustilan seurantaa.

Projektin vastuuhenkilö: Esa Hynynen 
Projektiryhmä: Petteri Pitkänen (SMSL),   
Kimmo Yli-Jaskari (OK), Ari Nummela, 
Esa Hynynen, Tomi Vänttinen 
Aloitus - lopetus: 2018-01-01 - 2020-09-30

UINTI
Uimaliiton, OK/Huippu-urheiluyksikön ja KIHUn asian-
tuntijatoiminnalla on kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä 
tavoitteena on tehdä uinnin vaatimusanalyysi vuoden 
2017 loppuun mennessä. Uinnin vaatimusanalyysin 
tarkoituksena on päivittää uinnin vaatimusanalyysiin 
viimeisin tutkimustieto sekä muuta faktatietoa. Vaati-
musanalyysin pääkohdat ovat: kilpailuanalyysit kaikista 
arvokisoissa uitavista lajeista, harjoitteluanalyysi nuo-
resta aikuiseen, huippu-uimarin urheilija-analyysi sekä 
huippu-uinnin toimintaympäristö. Toisena tavoitteena 
on jatkaa edellisellä olympiadilla toteutettuja kilpai-
luanalyysejä SM- ja KV-kilpailuista ja saada sitä kautta 
kerättyä tietoa huippu-uinnin suunnasta sekä vertailu 
Suomen parhaiden uimarien ja maailman parhaiden ui-
marien välillä.

Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela 
Projektiryhmä: Jari Varjonen, Ippe Natunen
Olli-Pekka Kärkkäinen (OK), Tapani Keränen, 
Olli Kantola, Antti Kauhanen, Raino Nieminen 
Aloitus - lopetus: 2016-09-16 - 2021-12-30

YHDISTETTY
Yhdistetyn hiihdon asiantuntijatoiminnan tarkoitukse-
na on auttaa maajoukkueurheilijoita ja valmentajia har-
joittelun optimoinnissa ja valmistautumisessa kauden 
pääkilpailuihin. Tähän pyritään tukipalvelutoiminnalla 
läpi kauden mm. seuraamalla urheilijoiden harjoitusti-
laa (kuormitus-palautumisseuranta & fyysisten omi-
naisuuksien seuranta). Lisäksi KIHUn asiantuntija toimii 
valmentajien tukena kestävyysharjoitteluun liittyvissä 
asioissa. Tukipalveluissa pyritään säännöllisyyteen ja 
jatkuvuuteen, jolloin tietojen hyödyntäminen on tehok-
kaampaa ja seurannasta saadaan paras hyöty.

Isona osana asiantuntijatoimintaan sisältyy testaustoi-
minta, joka toteutetaan kaksi kertaa harjoituskauden 
aikana (touko-kesäkuu ja syyskuu). Testausjärjestel-
män avulla saadaan lisää objektiivista tietoa urheili-

joiden eri ominaisuuksien kehittymisestä. Testiproto-
kollaan kuuluvat lajinomaiset aerobiset kestävyys- ja 
anaerobiset suorituskykytestit rullahiihtäen matolla.

Projektin vastuuhenkilö: Jussi Mikkola 
Projektiryhmä: Jussi Mikkola, Sami Vierola,
Petter Kukkonen (SHL), Jari Hiekkavirta (SHL) 
Aloitus - lopetus: 2019-01-01 - 2022-12-31

PITUUS JA 3-LOIKKA
Vuonna 2020 toiminta painottuu kilpailuanalyysei-
hin lajien merkittävimmissä kansallisissa kilpailuissa 
ja harjoittelun tukitoimiin kevään 2020 harjoituslei-
reillä Portugalin Monte Gordossa ja Italian Formiassa. 
Leirien harjoitusten tukitoimien kohderyhmänä ovat 
huippu-urheiluyksikön nimeämät hyppääjät, jotka to-
dennäköisimmin tavoittelevat olympiaedustuksia. Kil-
pailuanalyyseihin otetaan seurantaan myös kärkiur-
heilijat haastavat suomalaiset hyppääjät ja kilpailuihin 
osallistuvat ulkomaiset kilpailijat, mikäli heidän tulok-
sensa ovat korkealla tasolla.

Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen
Projektiryhmä: Suren Ghazarian (SUL)
Aloitus - lopetus: 2020-01-01 - 2020-12-31

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISPROJEKTIT
AMMATTIMAISTUVAT KENTÄT?
Tutkimuksessa tarkastellaan urheilun ammattimais-
tumista. Tutkimus kohdistuu neljään joukkuelajiin: jää-
kiekkoon, koripalloon, salibandyyn ja pesäpalloon.

Projektin vastuuhenkilö: Outi Aarresola, Jari Lämsä, 
Hannu Itkonen (JY) 
Projektiryhmä: Outi Aarresola, Jari Lämsä,  
Hannu Itkonen (JY) 
Aloitus - lopetus: 2019-05-01 - 2022-12-30
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AN ANALYSIS OF THE FACTORS ASSOCIATED WITH 
PENALTY OCCURRENCE AND PENALTY OUTCOME 
ON MALE ELITE GOALBALL
In the last decade there has been a constant increa-
se in the number of published studies involving goal-
ball, a Paralympic sport exclusively created for people 
with visual impairments. Notably, in the last few years, 
the match analysis of elite goalball has become more 
frequent, with studies shedding some light on several 
aspects of this sports, however, no emphasis has yet 
been given to investigate the aspects associated to 
penalty situations. In goalball, penalties are responsible 
for around a quarter of goals performed in male mat-
ches and have a relevant role on final matches scores. 
So, our general purpose in this project is to examine the 
factors associated to penalty situations of male goal-
ball in Rio 2016 Paralympic Games, Espoo 2014 IBSA 
Goalball World Championship, and London 2012 Pa-
ralympic Games. Specifically, we intend to analyze the 
main and interaction effects of situational, individual, 
and performance factors 1) on the occurrence of penal-
ties, and 2) on the outcome of penalty throws.

Projektin vastuuhenkilö: Furtado, Otávio Luis Piva da 
Cunha (University of São Paulo) 
Projektiryhmä: Morato, Márcio Pereira & Häyrinen, 
Mikko 
Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-12-31

HYÖKKÄYSPELIN TEHOKKUUSANALYYSI MIESTEN  
JA NAISTEN HUIPPULENTOPALLOSSA
Projektin tavoite on selvittää hyökkäyspelin tehokkuut-
ta miesten ja naisten huippulentopallossa. Tutkimuk-
sessa analysoidaan eri hyökkäysratkaisuiden tehok-
kuus erilaisissa hyökkäystilanteissa.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen 
Projektiryhmä: Susanna Koponen ja Juha Ahtiainen 
(JYU), Tapio Kangasniemi (SLeL) 
Aloitus - lopetus: 2020-02-01 - 2021-05-31

JÄÄKIEKON VAATIMUSMÄÄRITTELY -YHTEISTYÖ
Tavoitteena rakentaa lajien huipputason vaatimusmää-
rittely ja sinne johtava pelaajanpolun reitit WiseHockey 
-älykiekkojärjestelmään hyödyntäen.

• Pelaajaprofiilien luonti ja seurattavien   
pelitapahtumien määrittely

• Tutkimusjärjestelyt (vierailut Bitwise, seurat)  
+ suunnitelma

• Tutkimus I: Paikannus-järjestelmän   
validointitutkimus

• Pelaajien fyysisen testidatan keruu   
(kaksi Liiga-joukkuetta): 1. touko; 2. elo; 3. helmi

• Tutkimus II: Fysiikka & yksittäinen ottelu.

• Tutkimus III: Fysiikka, ulkoinen/sisäinen kuormitus 
& terveysprofiili pelikaudella.

• Tutkimus IV: Ulkoinen kuormitus & vammaprofiili 
pelikaudella

Projektin vastuuhenkilö: Jukka Varmanen (IIHC/Vieru-
mäki), Aki Karjalainen, Marko Haverinen (Varala) 
Projektiryhmä: Rauli Urama (SJL), Jukka Varmanen 
(IIHC/Vierumäki), Juha Vuori (Haaga-Helia), Robert 
Andersen (IIHC/Vierumäki), Marko Haverinen (Varala), 
Mikko Häyrinen, Aki Karjalainen, Mika Hulkki (Bitwise 
Oy) 
Aloitus - lopetus: 2018-01-01 - 2020-12-31

KESTÄVYYSLAJIEN YHTEISTYÖ SUOMALAISEN 
KORKEAN PAIKAN HARJOITTELUMALLIN                          
KEHITTÄMISESSÄ
Tämä hanke on jatkoa vuonna 2016–2018 toteutet-
tuun kestävyyslajien yhteistyöhankkeelle. Vuosina 
2019–2021 on tarkoitus sovitun järjestelmän mukai-
sesti kerätä mahdollisimman monelta kestävyysurhei-
lijalta korkean paikan harjoittelu- ja mittausdataa. Har-
joitteludata sisältää harjoittelun määrää ja harjoittelun 
tehoa kuvaavia muuttujia sekä näistä määritettyjä har-

joittelun kuormittavuutta kuvaavia muuttujia. Vuo-
ristossa tai alppimajassa toteutetun harjoitteluleirin 
aikana mitatut muuttujat voidaan jakaa hypoksia-altis-
tukseen sopeutumiseen liittyviin fysiologisiin muuttu-
jiin, harjoittelun kuormittavuutta kuvaaviin muuttujiin, 
suorituskykymuutoksia kuvaaviin muuttujiin sekä em. 
muutoksia selittäviin taustamuuttujiin. Korkean paikan 
harjoittelun yksilöllisyys on yksi teema, johon vastauk-
sia haetaan tässä hankkeessa.

Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela 
Projektiryhmä: Rami Virlander (Pajulahti), 
Juha Peltonen (HULA), Olli-Pekka Kärkkäinen (OK), 
Lasse Mikkelsson, Mikko Levola, Nikke Vilmi (Pajulahti), 
Anne Rikala (Kisakallio) 
Aloitus - lopetus: 2019-01-01 - 2021-12-31

KIHUN URHEILIJAKYSELY 2020
Hankkeen tavoitteena on käynnistää Suomen ensim-
mäinen urheilijoita koskeva kattava tiedonkeruu syksyllä 
2020. Määräajoin toistuva edustusurheilijoille suunnat-
tu kysely vahvistaa merkittävästi urheilun tietoperus-
taa. Urheilijakyselystä tulee vastinpari valmentajakyse-
lylle, ja yhdessä ne vastaavat siitä, että päätöksenteko 
voi tukeutua ajantasaiseen tietopohjaan urheilun kes-
keisimpien toimijaryhmien osalta.

Urheilijakysely suunnataan koko edustus- ja ammat-
tiurheilijoiden perusjoukolle, nuorista lahjakkuuksista 
huipulla oleviin aikuisiin. Kysely on tarkoitus toistaa 3–5 
vuoden väliajoin. Toistuvien kysymysten ohella siinä on 
mahdollista tarttua urheilijoita koskeviin ajankohtaisiin 
aiheisiin. Kattavien ja ajantasaisten perustietojen saa-
misen ohella keskitetty urheilijakysely vähentää kyse-
lyiden määrää, koska siihen vastaavat kaikki urheilijoi-
den osajoukot ja se sisältää useita teema-alueita, jolloin 
niihin ei ole tarpeellista kohdistaa erillisiä kyselyjä. Tämä 
laskee tiedon keräämisen kustannuksia sekä tehostaa 
tiedon hyödyntämistä ja tutkimuksen näkyvyyttä.
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Kyselyn suunnittelee KIHUn ja Jyväskylän yliopiston 
tutkijoita koottu tutkimusryhmä. Se toteutetaan Web-
ropol-alustaa hyödyntäen. Kyselylomakkeessa käyte-
tään anonyymiä asetusta, jolloin vastaajista ei tallennu 
mitään tietoja vastausten yhteyteen. Hankkeen toteut-
tamista on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa tutki-
mussuunnitelmassa.

Tutkimukseen kutsutaan mukaan kaikki 71 vuonna 
2020 opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta 
saanutta lajiliittoa sekä Suomessa pelaavia ammatti-
laisurheilijoita edustavat pelaajayhdistykset. Tutkimuk-
seen osallistumisen edellytyksenä on, että lajiliitolla on 
aikuisten ja/tai nuorten maajoukkuetoimintaa

Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen 
Projektiryhmä: Kaisu Mononen, Minna Blowqvist, 
Sanna Pusa 
Aloitus - lopetus: 2020-04-01 - 2021-06-30

LIIKUNNAN JA URHEILUN TALOUS 2018 -SELVITYS
LTS:n vetämä projekti, jossa selvitetään Suomen liikun-
nan ja urheilun taloudellista volyymia vuonna 2018. 
KIHU on LTS:n hankekumppani, joka toteuttaa liikunnan 
kansalaistoimintaa ja siihen liittyvän talouden volyymin 
selvittämisen.

Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen 
Projektiryhmä: Jarmo Mäkinen ja Sanna Pusa 
Aloitus - lopetus: 2020-10-01 - 2021-05-18

MIESTEN TELINEVOIMISTELUN   
TAVOITELIIKESEURANTA
Uusien liikkeiden oppiminen ja niiden liittäminen teline-
voimistelun kilpailuohjelmaan on pitkä prosessi. Vaikei-
den liikkeiden oppimisen tapahtuessa kuukausien, jopa 
vuosien, periodissa kehityksen seuranta on haastavaa. 
Tämän tukitoimiprojektin tarkoituksena on luoda mobii-
lisovellus, johon urheilija täyttää harjoituksensa jälkeen 
tehtyjen tavoiteliikkeiden suoritusmäärän ja niissä on-

nistumisen. Sovellus lähettää uuden täytetyn tiedon pal-
velimeen valmentajan nähtäväksi. Tätä seurantaa seu-
raamalla valmentajat ja urheilijat näkevät harjoittelun 
vaikuttavuuden, uusien liikkeiden oppimisen kehitysno-
peuden ja mahdollisen hetken siirtyä liittämään uusi liike 
kilpailuohjelmaan. Vuoden 2017 tavoitteena on ensim-
mäisen tavoiteliikeseurantasovelluksen luominen.

Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen 
Projektiryhmä: Tapani Keränen, Mika Lehtimäki (OK), 
Jani Tanskanen (SVOLI), Timo Holopainen (SVOLI), 
miesten telinevoimistelun vastuuvalmentajat 
Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2021-12-31

NAISTEN BEACH VOLLEYN TEKNIS-TAKTINEN  
LAJIANALYYSI
Tämän projektin tarkoituksena on päivittää naisten 
huipputason beach volleyn teknis-taktinen lajianalyysi. 
Projektissa analysoidaan vuoden 2019 pääturnausten 
pelejä ja vertaillaan parien, joiden maailman ranking 
on 1-8, 17-24 ja 33-40, suorituksissa onnistumista ja 
suoritustekniikoita. Lisäksi tarkastellaan sitä, mitkä te-
kijät pelissä ovat yhteydessä erien voittamiseen.

Projektin vastuuhenkilö: Häyrinen, M. 
Projektiryhmä: Huhtala L. ja Ahtiainen J. (JYU),   
Liukkonen, K. ja Vahela, T. (SLeL) 
Aloitus - lopetus: 2019-11-01 - 2020-12-31

OLYMPIAKOMITEAN SEURAOHJELMAN   
TIETOPERUSTAN KEHITTÄMINEN
KIHUn ja Olympiakomitean kumppanuustyö Olympia-
komitean seuraohjelman tietoperustan kehittämises-
sä. Kumppanuustyötä toteutetaan erilaisina tietohank-
keina ja seuratiimin työn sisällön konsultointina.

Projektin vastuuhenkilö: Outi Aarresola 
Projektiryhmä: Outi Aarresola, Sanna Pusa 
Aloitus - lopetus: 2018-01-01 - 2020-03-11

OPETUS- JA OHJAUSTEHTÄVÄT JYVÄSKYLÄN   
YLIOPISTOSSA
KIHUn ja Jyväskylän yliopiston välinen sopimus Jar-
mo Mäkisen opetus- ja ohjaustehtävistä lukuvuoden 
2020–2021 osalta.

Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen 
Projektiryhmä: Jarmo Mäkinen 
Aloitus - lopetus: 2020-09-15 - 2021-05-30 

TOKIO 2020 ERITYISOLOSUHTEET
Tiedon keräystä ja välitystä Tokion 2020 olympialaisiin 
ja paralympialaisiin valmistautuville urheilijoille ja tuki-
joukoille. Lajikohtaiset suunnitelmat ja niiden toteutus 
itse kisoihin. Vuodella siirtyneisiin kilpailuihin tarkenne-
tut suunnitelmat ja niiden toteutus olympialaisiin ja pa-
ralympialaisiin valittujen urheilijoiden osalta.

Projektin vastuuhenkilö: Esa Hynynen 
Projektiryhmä: Olli-Pekka Kärkkäinen,
Leena Paavolainen (OK), Maarit Valtonen), lisäksi muut 
lajiryhmävastaavat sekä lajijohto 
Aloitus - lopetus: 2018-10-01 - 2021-08-31

TRAINING ROOM JYVÄSKYLÄ HIPPOS -  
OSAAMISKESKITTYMÄN KEHITTÄMISHANKE
Uuden ”Training Room Jyväskylä Hippos – osaamis-
keskittymän kehittämishanke” - hankkeen tavoitteena 
on kehittää viimeisen vuoden aikana syntynyttä urhei-
luvalmennuksen, kuormituksen ja palautumisen ”Trai-
ning Room” palvelukokonaisuutta yhdessä alueellisten 
kumppaneiden kanssa. Osaamiskeskittymä rakentuu 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) 
johdolla Jyväskylän Hippoksen kampukselle yhteis-
työssä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän 
yliopiston kanssa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja 
Jyväskylän yliopisto toimivat uudessa hankkeessa osa-
toteuttajina. Termi ”Training Room” tarkoittaa urheili-
joiden kokonaisvaltaisten tukipalveluiden kokonaisuut-
ta, jonka tehtävänä on edistää urheilijan suorituskykyä 
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ja valmentautumisen laatua. Tukipalvelut kohdentuvat 
urheilijan kokonaiskuormituksen arviointiin ja hallin-
taan harjoitukseen valmistauduttaessa, harjoituksen 
aikana ja harjoituksen jälkeen palauduttaessa. Training 
Roomin tukipalveluiden avulla kuntoutuminen on no-
peampaa ja tehokkaampaa.

Projektin vastuuhenkilö: Johanna Lehto 
Projektiryhmä: Eero Savolainen, Jesse Pajari, Johanna 
Lehto, Maarit Valtonen, Mira Tuovinen, Salla Rasmus, 
Sanna Pylkkänen, Suvi Pajunen, Marku Kokkonen, 
Henni Myllykangas 
Aloitus - lopetus: 2019-08-01 - 2021-08-31

VALMENNUSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Valmennusosaamisen laajaan kokonaisuuteen kuulu-
vat käytännön valmennusosaamisen, koulutusosaami-
sen ja kehittämisosaamisen tukeminen ja edistäminen. 
KIHUn roolina valmennusosaamisen kehittämistyössä 
on tuottaa ja välittää tutkimus- ja arviointitietoa, jota 
voidaan hyödyntää sekä rakenteiden että toiminto-
jen kehittämisessä. Vuoden 2020 aikana valmennus-
osaamisen kehittämisessä on keskitytty laajan suo-
malaisvalmentajille suunnatun Valmentajakyselyn 
raportointiin ja tiedonvälitykseen. Vuoden 2020 Val-
mentajapaneelissa puolestaan selvitettiin koronapan-
demian vaikutuksia valmentajien toimintaan.

Projektin vastuuhenkilö: Minna Blomqvist 
Projektiryhmä: Minna Blomqvist, Kaisu Mononen, 
Kirsi Hämäläinen (OK) 
Aloitus - lopetus: 2012-01-01 - 2020-12-31

VALMENTAJAKYSELY 2019
Suomalaisen valmennusjärjestelmän toimivuus sekä 
laadukkaiden toimintaympäristöjen jatkuva kehittämi-
nen edellyttävät systemaattista tiedon keräämistä eri 
ympäristöissä toimivien valmentajien ja ohjaajien mää-
ristä, taustoista, motiiveista, tarpeista ja kehityspoluis-
ta sekä arvoista ja asenteista. Myös tiedolla johtami-
sen kannalta on tärkeää, että tarjolla on ajantasaista ja 
monipuolista tietoja valmentajista ja valmentamisesta 

kattaen koko liikunnan ja urheilun kirjon harrastelii-
kunnasta huippu-urheiluun. Tämän hankkeen tavoit-
teena on muodostaa nykykuva suomalaisesta val-
mentajakunnasta, kuvata valmentajien toimintaa ja 
toimintaympäristöä sekä tuottaa uutta tietoa ja lisätä 
ymmärrystä valmentajien kehityspoluista, motiiveista, 
arvoista ja asenteista. Nykytilan kuvauksen ohella ai-
neisto mahdollistaa myös nyt käsillä olevien tulosten 
tarkastelun suhteessa 2009 vastaaviin valmentajaky-
selyn tuloksiin.

Projektin vastuuhenkilö: Minna Blomqvist 
Projektiryhmä: Minna Blomqvist (KIHU), Kaisu   
Mononen (KIHU), Kirsi Hämäläinen (OK) 
Aloitus - lopetus: 2019-01-01 - 2021-12-31

ARVIOINTIPROJEKTIT
HUIPPU-URHEILUN SISÄINEN ARVIOINTI
Toteutetaan huippu-urheilun sisäinen arviointi koskien 
strategiakauden 2017-2020 toimintaa yhdessä Suo-
men Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa.

Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen 
Projektiryhmä: Jarmo Mäkinen, Leena Paavolainen 
(OK), Sanna Pusa, Jari Lämsä 
Aloitus - lopetus: 2020-05-04 - 2021-02-28

SELVITYS URHEILIJA-APURAHOISTA 1995–2020
Hankkeessa on analysoitu valtion urheilija-apura-
hoja niiden koko historian 1995–2020 ajalta. Tiedot 
myönnetyistä apurahoista on tallennettu KIHUn yllä-
pitämään tietokantaan. Hankkeen raportissa on käyty 
läpi apurahajärjestelmän kehitys, verrattu suomalaista 
järjestelmää muutamin verrokkimaihin sekä analysoitu 
apurahan jakautumista sukupuolen, lajiliiton ja lajiryh-
män mukaan.

Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä 
Projektiryhmä: Tuomas Vihinen 
Aloitus - lopetus: 2020-01-01 - 2020-11-30

TÄHTISEURA-OHJELMAN ARVIOINTI
Tähtiseura-ohjelman starttivaiheen arviointi.

Projektin vastuuhenkilö: Sanna Pusa 
Projektiryhmä: Outi Aarresola, Tuomas Vihinen 
Aloitus - lopetus: 2019-06-01 - 2020-06-30

URHEILUAKATEMIAOHJELMAN SEURANTA  
JA ARVIOINTI
Urheiluakatemiaohjelma perustettiin vuonna 2013 
osaksi huippu-urheiluyksikköä. KIHU on toteuttanut 
ohjelman satunnaista seurantaa ja arviointia vuodesta 
2014 lähtien. Vuoden 2016 aikana seurantaa ja arvi-
ointia pyrittiin viemään systemaattisempaan suuntaan 
ja luotiin seurannan ja arvioinnin suunnitelma vuosille 
2017–2020.

Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä 
Projektiryhmä: Maarit Nieminen, 
Antti Paananen (OK) 
Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-12-31

URHEILUYLÄKOULUKOKEILUN ARVIOINTI
Projektissa arvioidaan Olympiakomitean koordinoiman 
kolmivuotisen urheiluyläkoulukokeilun toimintaa lu-
kuvuosina 2017–2020. Arvioinnin kohteena ovat niin 
Olympiakomitean kuin koulujen toiminta sekä koulujen 
ja oppilaiden kokemukset urheiluyläkoulukokeilusta.

Projektin vastuuhenkilö: Maarit Nieminen 
Projektiryhmä: Outi Aarresola, Kaisu Mononen 
Aloitus - lopetus: 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

2 500 689,39 2 622 144,91

Tuotto-/kulujäämä

-1 582 356,20

-241 110,41

-40 033,04

-4 575,48

-693 366,91

-60 752,65

-1 658 711,82

-288 478,74

-26 876,81

-808 906,14

-162 436,35

1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019

19 022,58

-6 229,83

12 792,75

18 220,70

-6 315,21

11 905,49

166 000,00 166 000,00

118 040,10 15 469,14

-1 607,75
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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

16 832,67

118 040,10

482 581,81

255 205,68

1 363,53

15 469,14

364 541,71

31.12.2020 31.12.2019

2 480,00

1 198 087,21 1 101 503,34

Muut velat

Siirtovelat

65 002,95

38 592,62

609 429,83 715 505,40

2 480,00

91 074,52

38 332,73

605 074,38

255 205,68

736 961,63

 PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Muut aineettomat hyödykkeet

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

10 804,18

290 945,93

3 091,61

12 004,64

290 945,93

31.12.2020 31.12.2019

1 198 087,21 1 101 503,34

Siirtosaamiset

267 156,05

114 673,50

236 366,89

103 428,66

7 667,09

Rahoitusarvopaperit

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

310 297,94 229 972,13

381 829,55 339 795,55

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA VASTAAVAA



Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
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