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KIHUn toiminnan
yleiskuvaus
VUONNA 1991 ALOITTANUT 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 HUIPPUURHEILUN TUTKIMUS- JA ASIANTUNTIJAVERKOSTOISSA.

TEHTÄVÄMME ON
 Tukea urheilijoita ja valmentajia kansainvälisesti kilpailukykyiseen tietoon perustuvalla
asiantuntijatoiminnalla.
 Parantaa ja ylläpitää urheilijan suorituskykyä ja terveyttä.
 Kehittää ja levittää tietoon perustuvia menetelmiä, toimintamalleja ja tapoja lajien ja eri
toimintaympäristöjen tarpeisiin.
 Tutkia ja analysoida kilpa- ja huippu-urheiluun liittyviä ilmiöitä sekä kehittää valmennuksellisia
innovaatioita uusien teknologioiden, menetelmien ja toimintatapojen pohjalta.
 Tuottaa, kerätä ja koota kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvää tietopohjaa.
 KIHUn toimintaa ja tavoitteita on linjattu uusimmassa strategiassa, joka on 			
laadittu vuosille 2021–2025.
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VISIO

TAVOITETILAT VUOSILLE 2021–2025

KIHU on huippu-urheilun johtava ja kansainvälisesti tunnustettu asiantuntijaorganisaatio. Tuotamme
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 kilpaurheilututkimusta.

Huippu-urheilun				
valmentautumisen edistäjä

MISSIO
Missiomme on parantaa suomalaisen urheilun
kansainvälistä menestystä nostamalla valmentautumisen laatua ja vaikuttavuutta vahvalla
asiantuntijatyöllä, tutkimuksella ja kansallisella
sekä kansainvälisellä yhteistyöllä.
TOIMINNAN KIVIJALAT
Monitieteellisyys ja näyttöön
perustuva toiminta
Joustava toimintakulttuuri
Yhteistyö ja verkostotoiminta
Osaaminen
Hyvä työpaikka

KIHU kehittää ja tukee valmentajajohtoista valmentautumista huippu-urheilijan polulla. Moniammatillinen ja innovatiivinen asiantuntijatoimintamme 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 kilpaja huippu-urheilun tutkija ja kehittäjä. Olemme
arvostettu ja tavoiteltu kumppani niin kansallisten kuin kansainvälisten tieteentekijöiden ja
kaupallisten toimijoiden keskuudessa.
Jatkuvasti kehittyvä organisaatio
KIHUn sisäiset prosessit mahdollistavat joustavan ja sujuvan työn tekemisen sekä työssä jaksamisen. Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa
ja toiminnan resurssipohja on entistä laajempi.
Työntekijät kokevat ylpeyttä työstään ja sen tuloksista sekä viihtyvät työssään KIHUlla.
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AKI SALO

Johtajan ajatuksia
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UUSI STRATEGIA

TOKIOON VALMISTAUTUMINEN

Aloimme vuoden 2020 aikana työstämään uutta
strategiaa KIHUlle. Monivaiheisen henkilökunnan ja hallituksen työstön sekä sidosryhmäkyselyn pohjalta tehty uusi strategia vuosille 2021–
2025 hyväksyttiin KIHUn hallituksessa keväällä
2021. Uusi strategia on lyhyempi, tavoitteellisempi ja fokusoidumpi edelliseen verrattuna.
Valtion Liikuntaneuvosto teetti samaan aikaan
KIHUlle ulkoisen arvioinnin, jossa sidosryhmien
toiveet KIHUn suuntaan olivat erittäin laajat; niin
laajat että ne ovat meidän nykyisellä koollamme
mahdotonta toteuttaa. Suhteutettujen resurssien pienentyessä meidän on pakko keskittyä
KIHUn perustamistarkoituksen ja sääntöjen
mukaisesti yhä selkeämmin suomalaisen huippu-urheilun tukemiseen. KIHU tulee edelleenkin
perustamaan toimintansa tutkitun tiedon pohjalle, eli tuotamme ja sovellamme monitieteistä
tutkimusta sekä rakennamme tietopohjaa suomalaisen huippu-urheilun kehittämiseen.

Urheilurintamalla vuoden 2021 kohokohta oli luonnollisesti vuodella siirtyneet Tokion olympialaiset ja paralympialaiset. Kisat osoittivat, kuinka
urheilu pystyy olemaan yhteiskunnassa edelläkävijä ja järjestämään
koronaturvallisen suurtapahtuman.
Suomen joukkue käänsi kisoissa
kurssia edellisistä kesäkisoista urheillen yleisesti myös hyvin positiivisella asenteella. KIHUn asiantuntijoilla oli sormensa pelissä
useamman lajin leirityksessä ja
urheilijoiden kunnon seurannassa
koko olympiadin ajan ennen kisoja sekä olympiaurheilijoiden että
paraurheilijoiden kanssa. Tokion
kisoja pidettiin etukäteen historian kuumimpina olympialaisina

”

KIHU OTTI VASTUULLEEN SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN
OSAAMISOHJELMAN JOHTAMISEN JA KOORDINOINNIN
VUODEN 2021 ALUSTA.
ja vaikka olosuhteet eivät olleet aivan niin hurjat
kuin pahimmissa etukäteisajatuksissa pelättiin,
niin olosuhteisiin valmistautuminen oli kuitenkin erittäin tärkeässä asemassa. KIHUn fysiologi sekä KIHUn ja Suomen Olympiakomitean
yhteinen ylilääkäri valmistelivat viimeisen parin
vuoden aikana yleisohjeistuksen olosuhteisiin
sopeutumisesta Olympiakomitean lajiryhmävastaavien ja lajien kanssa. Huomioitavaa on,
että koska osa lajeista tapahtui ilmastoiduissa
ja kohtuullisen viileissä sisätiloissa, niin tällaisten urheilijoiden tuli valmistautua kisoihin aivan
eri tavalla kuin esimerkiksi niiden urheilijoiden,
jotka joutuivat suorituksessa olemaan kauan
kuumassa ja jopa polttavan auringon alla. Koko
KIHU voi olla ylpeä siitä, kuinka hyvin valmistautuminen saatiin ohjeistettua ja suuri kiitos luonnollisesti kuuluu urheilijoille ja valmentajille, jotka ottivat hyvin vastaan ohjeistuksen.
HUIPPU-URHEILUN OSAAMISOHJELMA
Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
KIHU otti vastuulleen suomalaisen huippu-urheilun Osaamisohjelman johtamisen ja koordinoin-

nin vuoden 2021 alusta. Osaamisohjelmassa on
neljä keskeistä osa-aluetta: Asiantuntijatoiminta, Seuranta ja arviointi, TKI sekä Valmennusosaaminen. Näistä kolmessa ensimmäisessä
osa-alueessa on johtamisvastuu KIHUlla. Asiantuntijatyössä yhteistyössä Olympiakomitean
ja keskeisten toimintaympäristöjen kanssa saatiin rakennettua Asiantuntijatoiminnan kuvaus
huippu-urheilun toimintaympäristössä. Näitä
toimintamalleja päästiin myös levittämään hyvin ensi vaiheessa suurimpiin toimintaympäristöihin. Seurannan ja arvioinnin osa-alueella
rakennettiin nelivuotinen toimintasuunnitelma,
jota alettiin myös heti toteuttamaan tiedon lisäämiseksi huippu-urheilun mahdollistavista
tausta-asioista. TKI-toiminnassa eri lajit ovat
hyvin erilaisissa lähtötilanteissa pitkäjänteiseen kehittämiseen, mutta pala kerrallaan näitä
asioita yritetään saada paremmaksi. Kaiken toiminnan pitäisi kulminoitua laadukkaaseen valmennustapahtumaan. Valmennusosaamisen
kehittäminen on haasteellista, mutta vuodelle
2022 Olympiakomitealla on selkeät suunnitelmat, miten tällä saralla pystytään etenemään.

TULEVAISUUS
Vuoden 2021 aikana tapahtui paljon ja se oli
kaikin puolin menestyksekäs vuosi myös KIHUlle. Vaikka talousresurssit ovat haastavat, niin
asiakokonaisuuksissa KIHU voi luottavaisesti katsoa kohti tulevaisuutta. Työskentelemme
suomalaisen huippu-urheilun kehittämiseksi
yhteistyössä Olympiakomitean, Paralympiakomitean, toimintaympäristöjen, lajiliitojen sekä
yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa osana
koko huippu-urheiluverkostoa.
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Yksiköiden
toimintavuosi
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TOIMINNAN PERUSTA
Vuonna 2021 asiantuntijatoimintaa tehtiin urheilubiomekaniikan, urheilufysiologian, urheilufysioterapian, urheilupsykologian ja liikuntalääketieteen aloilla. Tukitoiminnan sisältöjä olivat
 Maajoukkueiden ja yksilötukiurheilijoiden
harjoittelun, kilpailuihin valmistautumisen
ja kilpailusuorituksen kehittämistuki arjessa, leireillä ja kilpailuissa.
 Lajien huippu-urheilutoiminnan kehittämisen tukeminen.
YKSIKÖIDEN TOIMINTAVUOSI

Valmentautumisen
tuki

 Monilajinen asiantuntijatoiminnan tuki
(esim. kestävyyslajien yhteistyöhanke,
olympiajoukkueen valmistautumisen tuki).
 Valtakunnallisten urheiluakatemioiden ja
valmennuskeskusten asiantuntijatoiminnan tuki.

KIHUn asiantuntijatoiminnan tavoitteena on edistää urheilijan
ja joukkueen kehittymistä ja menestystä sekä tukea lajien
huippu-urheiluvalmentautumista. Asiantuntijatoiminta kohdistuu
Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön määrittämiin
painopistelajeihin sekä yksilötukiurheilijoihin.
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LAJIEN HUIPPUVAIHEEN VALMENNUKSEEN
KOHDISTUVA ASIANTUNTIJATOIMINTA
Lajien huippuvaiheen valmennukseen suoraan
kohdistuvaa asiantuntijatoimintaa vuonna 2021
tehtiin 15 KIHUn työntekijän voimin yhteensä
noin 52 henkilötyökuukautta 23 eri lajissa. Asiantuntijatoiminnan keskeisinä osa-alueina olivat urheilijoiden harjoittelun, kuormituksen ja
suoritustekniikan analysointi ja seuranta sekä
kilpailu-, ottelu- ja vastustaja-analyysit sekä
olympialaisten/paralympialaisten olosuhteisiin
valmistautumisen tukeminen.
Kesälajien tuki
Kesälajien toiminta tähtäsi Tokion olympialaisiin
valmistautumiseen. Kesälajeihin kohdistuvan
asiantuntijatoiminnan määrä kasvoi noin viidellä
kuukaudella edellisvuoteen verrattuna. Kesälajeihin kohdistuvan tuen osuus koko asiantuntijatoiminnasta oli 59 prosenttia ollen hieman edellisvuotta suurempi (vuonna 2020 56 %). KIHUn
tukemien kesälajien määrä (18) säilyi ennallaan
edellisvuoteen verrattuna. Kesälajeja, joihin tukea kohdistui vähintään 1 henkilötyökuukausi,
oli yhteensä 11: ammunta, beach volley, keihäs,
kilpakävely, lentopallo, maalipallo, moukari, paini, ratakelaus, telinevoimistelu ja uinti. Sitä vähemmän tukea kohdistui jalkapalloon, jousiammuntaan (para), koripalloon, pika-aitajuoksuun,
pituushyppyyn, purjehdukseen ja salibandyyn.

Talvilajien tuki
Talvilajeihin kohdistuvan asiantuntijatoiminnan määrä kasvoi noin kahdella henkilötyökuukaudella ollen 41 % koko asiantuntijatoiminnasta (vuonna 2020 44 %). Talvilajeissa
tuki kohdistui ampumahiihtoon, jääkiekkoon,
maastohiihtoon ja yhdistettyyn sekä Jyväskylän urheiluakatemia-yhteistyön myötä freestylen kumparelaskuun. Jääkiekon tuki kohdistui
lajin valmennusjärjestelmän kehittämiseen, kun
taas lumilajeissa tuki kohdistui maajoukkueiden valmentautumisen tukemiseen. Pekingin
olympialaisiin valmistautumisen myötä ampumahiihdossa, yhdistetyssä ja maastohiihdossa
korostui korkean paikan harjoittelu, jonka suunnittelun ja toteutuksen tukena KIHUn asiantuntijat toimivat.
Paralympialajien tuki
Paralajien valmentuminen tähtäsi paralympialaisiin Tokiossa 2021 ja Pekingissä 2022. Paralympialajeihin%kohdistuva asiantuntijatoiminta painottui vuonna 2021 ratakelaukseen ja
maalipalloon. Yksilötukena paraurheilijoita on
tuettu alppihiihdossa, ammunnassa, hiihdossa,
jousiammunnassa, pyöräilyssä, triathlonissa ja
yleisurheilussa. Lisäksi %
paraurheilijoita on ollut
integroituna uinnin toimintaan. Asiantuntijatoiminnan sisältöinä olivat psyykkisen valmennuksen tukea, kilpailuja otteluanalyyseja, suoriHuippuyksilöt
tustekniikan seurantaa ja fyysistä testausta.
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Huippuyksilöt
Yksilölajit
Joukkuelajit
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Lajien huippuvaiheen
valmennukseen kohdistuva
suora asiantuntijatuki
vuonna 2021.

41 %

59 %

Kesälajit
Talvilajit

MUU ASIANTUNTIJATOIMINTA
Osa KIHUn asiantuntijoista toimii yhteispalkkauksella Jyväskylän urheiluakatemian kanssa muun muassa kehittäen Training Room
-konseptia, jonka tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti toimintamallia, joka edistää urheilijoiden terveyttä, palautumista ja valmiutta
laadukkaaseen harjoitteluun. Toiminta kohdistuu pääosin urheiluakatemian urheilijoiden ja
seurojen valmentautumisen tukemiseen.

OLYMPIAJOUKKUEIDEN 			
VALMISTAUTUMISEN TUKI
Lajien valmennukseen kohdistuvan suoran asiantuntijatoiminnan lisäksi KIHUn asiantuntijat
osallistuivat monilajiseen asiantuntijatoimintaan ja kehitystyöhön. Vuonna 2021 merkittävänä toimintasisältönä oli olympiajoukkueiden
valmistautumisen tukeminen Tokion ja Pekingin olympialaisiin ja paralympialaisiin. Tokion
kuumiin ja kosteisiin olosuhteisiin sekä aikaeroon valmistautumisessa joukkueen tukena
olivat erityisesti urheilufysiologi ja lääkäri, jotka olivat myös joukkueen mukana Japanissa.
Pekingin olympiajoukkueen valmistautumista
korkeaan ilmanalaan, aikaeroon ja kylmiin olosuhteisiin olivat tukemassa KIHUn asiantuntijat
osana Vuokatti-Ruka Olympiavalmennuskeskuksen vetämää lumilajien arvokisavalmistautumishanketta.

Lisäksi KIHUn asiantuntijat jakoivat valmentautumiseen liittyvää osaamista ja tietoutta
artikkelien ja esiintymisten muodossa eri koulutuksissa, seminaareissa ja webinaareissa. Valtakunnallisten urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten kanssa on tiivistetty yhteistyötä,
jolla pyritään hyödyntämään KIHUn osaamista
ja tutkittua tietoa aiempaa laajemmin ja myös
siten edistämään suomalaista huippu-urheilua.

25 %

Kymmenen suurimman
yhteistyölajin
osuus suoraan lajeihin
kohdistuvasta asiantuntijatoiminnasta vuonna 2021
ja vuosina 2013–2020.

20 %

15 %

2021
2013-20

10 %

5%

0%
YU-Yhteensä

Beach Volley

Maastohiihto

Kumparelasku

Ampumahiihto

Yhdistetty
Yu-Keihäs

YU-Moukari

Yu-Kilpakävely

Uinti
Ammunta
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TKI-yksikön tärkein pääoma on koulutettu ja
kokenut henkilökunta. Työkokemusta liikuntatieteiden eri osa-alueilta (biomekaniikka, fysiologia, pedagogiikka ja psykologia), yhteiskuntatieteistä, informaatio- ja insinööriteknologiasta
on yksikön 11 työntekijälle kertynyt yhteensä yli
200 henkilötyövuotta.
MERKITTÄVIÄ HUIPPU-URHEILUN
SELVITYSHANKKEITA
YKSIKÖIDEN TOIMINTAVUOSI

Tutkimus-,
kehitys- ja
innovaatiotoiminta
KIHUn tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyksikkö (TKI-yksikkö)
pyrkii olemaan urheilututkimuksen edelläkävijä. Tuemme suomalaisen
urheilun menestysmahdollisuuksia määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä, jonka peruspilareina toimivat tiedon systemaattinen kerääminen ja analysoiminen, tutkimuspohjan rakentaminen ja
kasvattaminen sekä tutkimustiedon jakaminen. Tutkittuun tietoon ja
näyttöön perustuvaa toimintafilosofiaamme tukee aktiivinen innovaatiotoiminta urheilusektorilla. Innovaatiotoimintamme painopisteinä ovat uusien teknologioiden ja digitaalisuuden edistäminen
ja hyödyntäminen urheilussa.
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Vuonna 2021 KIHUn TKI-yksikkö osallistui lukuisiin merkittäviin selvityshankkeisiin. Vuoden alussa julkaistiin KIHUn Jarmo Mäkisen ja
Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Leena Paavolaisen johdolla tehty ”Huippu-urheilun sisäinen arviointi”, jossa arvioitiin
koko suomalaisen huippu-urheilun strategisten tavoitteiden toteutumista strategiakaudella
2017–2020. Toinen merkittävä kokonaisuus
vuonna 2021 TKI-yksikön toiminnassa oli lajiliittojen ja olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa yhteistyössä toteutetun ”Suuren
urheilijakyselyn” raportointi. Tämä aikuisten ja
nuorten maajoukkueurheilijoille suunnattu kyselytutkimus selvitti urheilijoiden elämää kokonaisvaltaisesti niin itse urheilun kuin urheilun ulkopuolisen arjen suhteen. Urheilijoiden
ja valmentajien toimintaan ja asemaan liittyvä
T&K-toiminta oli yksikössä muutenkin monipuolista ja aktiivista sisältäen mm. tutkimusta
urheilun ammattimaistumisesta, urheilun talou-

desta, urheilijoiden kaksoisurista, valmentajien
asemasta ja urheilijoiden vaikuttamismahdollisuuksista.
PITKÄJÄNTEISTÄ
TOIMINTAA VERKOSTOISSA
KIHUn TKI-yksikön tavoitteena on olla kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut monialainen ja innovatiivinen urheilun tutkija ja kehittäjä.
TKI-yhteistyötä vuonna 2021 tehtiin kansallisesti erityisesti suomalaisessa urheilujärjestelmäverkostoissa Olympiavalmennuskeskusten,
valmennuskeskusten, urheiluakatemiaverkoston ja lajiliittojen kanssa. Esimerkkinä pitkäjänteisestä toiminnasta voidaan nostaa KIHUn
johtavan fysiologin Ari Nummelan ja muiden
KIHUn fysiologian asiantuntijoiden merkittävä
panos 14 kestävyyslajin muodostaman yhteistyöverkoston synnyttämisessä ja sen jatkuvuuden takaamisessa. Kestävyyslajien yhteistyöverkosto on järjestänyt liveseminaareja
vuodesta 2017 lähtien ja näistä seminaareista
on KIHUn YouTube-kanavalla (KIHUTV) katsottavissa jo yli 50 korkeatasoista esitystä liittyen
kestävyyslajien valmentautumisprosesseihin.
Vuonna 2021 kyseinen yhteistyöverkosto antoi
yhteisen julkilausuman, jonka keskiössä olivat
fyysisesti aktiivisen elämäntavan korostaminen
ja huoli nykyisen passiivisen elämäntavan aiheuttamasta laajasta kestävyysvajeesta. Julkilausuma sisälsi tärkeän vetoomuksen päättäjille:

”Urheilijan ja valmentajan taustayhteisöjen (kuten seurat, lajiliitot, akatemiat ja valmennuskeskukset) tulee lisätä ja edistää sekä urheilijoiden
että valmentajien ammattilaisuutta. Keskeisten
päättävien tahojen tulee ymmärtää myös huippu-urheilun yhteiskunnallinen merkitys ja toteuttaa sen mukaisesti tarvittavia toimenpiteitä
ja riittävää resursointia sekä lasten ja nuorten
liikunnassa että huippu-urheilussa. Tärkeä huomio on se, että huippu-urheilijan ura luo hyvät
edellytykset myös sen jälkeiselle työelämälle.”

KANSAINVÄLISIÄ HANKKEITA
JA LAAJENEVAA OPPILAITOSYHTEISTYÖTÄ
Tutkimus- ja oppilaitos yhteistyötä TKI-yksikkö
teki sekä kansallisten että kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä TKI-yksikössä tehtiin vuonna 2021 kahdessa Euroopan unionin rahoittamassa hankkeessa.
Viiden eurooppalaisen maan SAPIS-yhteishankkeessa pyritään vahvistamaan urheilijoiden asemaa päätöksenteossa. Seitsemän maan Athletes 4 Society (A4S) -hankkeessa tavoitteena on

KUVASSA A4S-HANKKEEN
AKATEEMISEN TYÖRYHMÄN
TAPAAMINEN HELSINGISSÄ
12

puolestaan nostaa urheilun arvostusta tuomalla esille urheilun myönteisiä puolia urheilijoiden
itsensä esille nostamina. Kansallisesti KIHUn
läheisin tutkimuslaitosten yhteistyötaho on
perinteisesti ollut Jyväskylän yliopisto, jonka
kanssa tutkimus-, opetus- ja opinnäyteyhteistyö jatkui aktiivisena myös vuonna 2021. Uusia yhteistyöavauksia tehtiin mm. Teknologian
tutkimuskeskuksen VTT:n, Työterveyslaitoksen
(TTL) ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun
kanssa. Paikallista oppilaitosyhteistyötä syvennettiin sopimalla virallinen kumppanuussopimus Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa
tavoitteena edistää suomalaisen huippu-urheilun harjoitteluun, valmennukseen ja urheilijoiden kuntoutukseen liittyvää TKI-toimintaa.
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INNOVAATIOTOIMINNASTA
APUA VALMENTAUTUMISEEN
KIHUn innovaatiotoiminnan tavoitteena on kehittää valmennuksellisia innovaatioita uusien
teknologioiden, menetelmien ja toimintatapojen pohjalta. Toiminta vuonna 2021 tapahtui
pääosin suoraan lajiliittojen ja tutkimuslaitosten kanssa tarvelähtöisesti matalan kynnyksen periaatteella. Suoraan urheilijoiden käyttöön suunnattuja toimenpiteitä olivat esim.
Tokion ja Pekingin olympiakisojen simulaatioradat ja kisapaikoilla valmistautumista varten ennakkoon tehdyt 360° videokuvaukset.
Uusiin mittausjärjestelmiin tutustumista ja
kehitystyötä tehtiin erityisesti konenäön,
inertia-antureiden, virtuaalisen todellisuuden ja voiman mittausjärjestelmien suhteen. Suomen Paralympiakomitean myöntämän AHOS-apurahan turvin selvitettiin,
voidaanko pyörätuolikelauksen mittausjärjestelmiä kehittää siten, että urheilijoiden suorituskyvyn testaaminen ja heidän
käyttämien suoritusvälineiden kehittäminen olisi nykyistä yksinkertaisempaa
ja helpompaa. Urheilun digitalisoitumista edistettiin huippu-urheilun datastrategiaan liittyvissä PoC-kokeiluissa
(Proof of Concept), kuten osallistumalla asiantuntijoina Varalan ja Vuokatin valmennuskeskusten vetämiin

rinki- ja talvilajien kehittämishankkeisiin. Kaiken
kaikkiaan innovaatiotoiminta nähdään KIHUlla
suurena mahdollisuutena, koska korkeasti koulutettuna ja teknologisesti edistyneenä yhteiskuntana kilpailuetua suomalaiselle urheilulle
uskotaan olevan löydettävissä nimenomaan yhteiskuntamme omilta vahvuusalueilta.

Toimintamme
resurssit
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Resurssit
HENKILÖKUNTA
KIHUn ammattitaitoinen henkilökunta on toiminnan suurin voimavara. Työn tuloksissa näkyy jokaisen työntekijän, monen kohdalla jo
varsin pitkäaikainen, osaaminen ja kokemus.
Vuoden 2021 aikana KIHUn palveluksessa oli
kaikkiaan 33 vakituista työntekijää. Näistä 13
oli tohtoritutkinnon omaavia ja 12 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Vakituisista
työntekijöistä naisia oli 12 ja miehiä 21. Toimintavuonna jatkettiin vuonna 2020 aloitetulla organisaatiorakenteelle eli kahdella yksiköllä (Valmentautumisen tuki ja TKI) sekä yleishallintoon
ja viestintään keskittyvällä Tukitoimet-osastolla. Kolmen henkilön johtoryhmän muodostaa
KIHUn johtaja sekä yksiköiden johtajat.
HALLITUS
KIHU-säätiön hallitukseen ovat toimintavuonna
2021 kuuluneet puheenjohtaja Tapio Korjus (nimeävänä tahona OK), varapuheenjohtaja Janne
Avela (JY), Lasse Mikkelsson (OK), Mika Lehtimäki (OK), Henrik Kunttu (JY), Urho Kujala (JY,
31.7.2021 asti), Jari Parkkari (JY, 1.8.2021 alkaen), Ari-Pekka Liukkonen (JKL), Sanna Airaksinen (asiantuntijajäsen) ja Hannele Hiilloskorpi (asiantuntijajäsen). Hallituksen kokousten
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33

VAKITUISTA
TYÖNTEKIJÄÄ

21 MIESTÄ
12 NAISTA
13 TOHTORIA
12 MAISTERIA

HENKILÖSTÖ
YKSIKÖITTÄIN

18 %
39 %
42 %

Valmentautumisen tuki
Tutkimus, kehitys, innovaatio
Tukitoiminnot

esittelijänä toimi Aki Salo ja sihteerinä Susanna
Jouhiaho. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa,
joista yksi oli sähköpostikokous. Säätiön johtajana on toiminut Aki Salo.
TALOUS
Vuonna 2021 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. Suomen Olympiakomitea
edelleen jakoi huippu-urheilutukea KIHUlle 195
000 euroa. OKM:n projektiavustuksia kohdistui
vuodelle 2021 112 281,27 euroa. Muut avustukset ja tuotot sekä palvelutoiminnan tuotot olivat
yhteensä 603 637,59 euroa. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 2 625 918,86 euroa.
Tilikauden ylijäämä oli 4 850,46 euroa.

MISTÄ
RESURSSIMME
KOOSTUIVAT
OKM:n toiminta-avustus

1 715 000 €

Olympiakomitean
huippu-urheilutuki

195 000 €
OKM:n projektirahoitus

112 281 €

KIHUSSA VUONNA 2021 TYÖSKENNELLEET
Outi Aarresola
Eero-Pekka Auvinen
Minna Blomqvist
Akseli Holopainen
Esa Hynynen
Mikko Häyrinen
Susanna Jouhiaho
Tero Joutsen
Harri Kapustamäki
Tapani Keränen
Laura Kiema-Hänninen
Markus Kokkonen
Niilo Konttinen
Miika Köykkä
Jari Lämsä
Jussi Mikkola

Kaisu Mononen
Henni Myllykangas
Jarmo Mäkinen
Maarit Nieminen
Aku Nikander
Ari Nummela
Sari Närhi
Joni Oksanen
Emilia Pesonen
Sanna Pusa
Sanna Pylkkänen
Salla Rasmus
Vesa Raussi
Hannaleena Ronkainen
Mirva Rottensteiner
Johanna Saarni

Muut avustukset ja tuotot

Aki Salo
Eero Savolainen
Juuso Sillanpää
Marko Sinisalo
Riku Valleala
Maarit Valtonen
Tia Ventto
Ville Vesterinen
Sami Vierola
Tuomas Vihinen
Krista Vohlakari
Miika Wynne-Ellis
Sirpa Vänttinen
Tomi Vänttinen

603 638 €
Jyväskylän kaupunki

166 000 €

Yhteensä

MILJ. €
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Nostoja
toiminnasta
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NOSTOJA TOIMINNASTA

Ovatko suomalaisurheilijat
valmiita Pekingiin?
Huippu-urheilijan valmentautuminen vaatii kokonaisvaltaista otetta, jolloin myös erilaisten
asiantuntijoiden määrä urheilijan ympärillä on
suuri. Moniammatillinen asiantuntijatoiminta
onkin yksi Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelman osa-alueesta, jolla pyritään parantamaan valmentautumisen laatua ja menestyspotentiaalia (lue: Asiantuntijatoiminnan kuvaus
huippu-urheilun toimintaympäristöissä). Henkilökohtainen valmentaja vastaa yleensä valmennuksen kokonaisuudesta yksilölajeissa, mutta
sen lisäksi tarvitaan useita eri alojen asiantuntijoita. Usein puhutaankin urheilijan tai joukkueen
asiantuntijatiimistä, joka on integroitunut osaksi päivittäistä harjoittelua ja edistää urheilijan
harjoitteluvalmiutta, suorituskykyä ja terveyttä.
Tätä kirjoitettaessa Pekingin talviolympialaiset
ovat juuri alkaneet ja usealla lajilla sekä urheilijalla on juuri takanaan viimeiset valmistautumisjaksot ja leirit ennen kauden pääkilpailuja. Myös
KIHUn asiantuntijoita on ollut mukana usean
lajin valmistautumisessa pitkin harjoitusvuotta

sekä aivan viime viikkoina eri puolilla maailmaa.
Pekingin olympialaisten valmistautumiseen liittyviä yleisiä teemoja lumilajeissa ovat olleet korkeaan ilmanalaan sekä aikaerorasitukseen valmistautuminen.
Valmistautumisen osana alkoi jo noin 3 vuotta
sitten ”Pikkusuksiprojekti”, jossa KIHUn ja mm.
Vuokatti-Rukan Olympiavalmennuskeskuksen
asiantuntijoiden toimesta on selvitetty tarkasti etukäteen Pekingin olosuhteita ja rakennettu
valmistautumisohjeita kilpailuihin niin urheilijoille kuin valmentajille. Tämä erityisesti maastohiihtoon, ampumahiihtoon ja yhdistetyn hiihtoon liittyvä laaja materiaali sisältää tietoa mm.
aikaeroon ja korkeaan ilmanalaan sopeutumisesta, kylmässä urheilemisesta, lumiolosuhteista ja kilpailuradoista. Lisäksi näitä asioita
on käyty säännöllisesti läpi eri lajien valmentajien kanssa. Olosuhteisiin liittyvää materiaalia on
lisäksi jaettu koko olympiajoukkueelle osana
yleisempää Peking-infoa.

MAASTOHIIHDOSSA JA YHDISTETYSSÄ
ON VIIHDYTTY KORKEALLA
Maastohiihdossa ja yhdistetyssä on leireilty
paljon korkeassa ilmanalassa aina viime kesästä lähtien. Näin on pyritty valmistautumaan Pekingin kisalatuihin, jotka sijaitsevat noin 1700 m
merenpinnan yläpuolella. Tärkeää on ollut valmistautua sopeutumiseen, johon menee Pekingissä noin viikko yksilöstä riippuen, ja toisaalta
myös harjoitella kilpailemista korkeassa ilmanalassa, koska MC-kilpailuja 1700m korkeudessa ei juuri ole.
Erityisesti yhdistetyn puolella on paljon nuoria urheilijoita, joilla on toistaiseksi vielä vähän
kokemusta korkean ilmanalan harjoittelusta
tai siellä kilpailemisesta. Tätä onkin harjoiteltu mm. leirikilpailujen muodossa, koska esim.
maailman cupin kilpailuja ei korkealla käytännössä järjestetä.
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- Tämä on oleellista etenkin korkealla kilpailemisen suhteen kokemattomilla urheilijoilla, koska
vauhdinjako korkealla on selvästi tärkeämmässä roolissa kuin merenpinnan tasolla. Tämä
siksi, että kilpailun alun ”ylivauhdin” aiheuttamasta happivelasta on korkealla hypoksian eli
”vähähappisuuden” takia huomattavasti vaikeampaa selvitä kuin merenpinnan tasolla, kertoo KIHUn asiantuntija Jussi Mikkola.
Maastohiihdon osalta leireillä ovat fysiologian asiantuntijan roolissa KIHUlta vuorotelleet
Mikkola, Esa Hynynen ja Ville Vesterinen, joilla
kaikkilla on jo vuosien kokemus pohjoismaisten hiihtolajien valmentautumisen tukemisesta.
Pääpaino on ollut korkeaan ilmanalaan sopeutumisessa sekä siihen liittyvässä kuormittumisen ja palautumisen seurannassa. Tässä on
hyödynnetty mm. yösykeseurantaa, veren laktaattimittauksia ja harjoitusten aikaisia sykemittauksia. Lisäksi on tarkkailtu urheilijoiden
sopeutumista mittaamalla mm. aamupainoa ja
virtsan väriä sekä happisaturaatiota. Asiantuntijan rooliin leireillä kuuluu lisäksi ajoittain myös
esim. leirikilpailujen analyysit sekä suoritusten
videokuvaus myöhempää tekniikan analysointia varten.
Leirien välillä on myös pidetty tiiviisti yhteyttä
joukkueeseen ja fysiologit ovat tehneet analyysejä sykeseurannoista ja antaneet niistä palau-
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tetta valmentajalle ja urheilijalle. Tämän lisäksi
maastohiihtäjät ja yhdistetyn hiihtäjät käyvät
KIHUlla Jyväkylässä säännöllisesti 2-3 kertaa
vuodessa perusteellisissa fysiikkatesteissä.
Yhteydenpitoon on kuulunut myös maajoukkuevalmentajien sparraaminen moninaisissa
harjoitteluun, suorituskykyyn ja palautumiseen
liittyvissä asioissa.
Fysiologian asiantuntijat ovat luonnollisesti yksi osa moniammatillista valmennustiimiä urheilijan ympärillä. Yhteydenpito muiden
asiantuntijoiden (ravitsemus, fysioterapia, lääkäri, psyykkinen valmennus) on tiivistä ja vie
urheilijaa kohti kaikille yhteistä tavoitetta eli
menestymistä. Tiimityössä on kuitenkin huomattu myös haasteita, sillä tietosuojan ja urheilijan henkilötietojen käsittelyn osalta tilanne voi olla ajoittain hankala.
Lue lisää yhdistetyn hiihdon korkeanpaikan
leirien toiminnasta Jussi Mikkolan blogista
”Vähän happea ja paljon rock’n’rollia”,
https://kihu.fi/kihu-syke/kihun-blogi-vahan-happea-ja-paljon-rocknrollia/
FYSIOLOGIAA JA PSYYKKISTÄ
VALMENNUSTA AMPUMAHIIHDOSSA
Kolmannessa pikkusuksilajissa eli ampumahiihdossa on syyskauden ja talven harjoittelu edennyt niin ikään vahvasti Peking

mielessä. Valmentajien ja urheilijoiden tukena
osana valmennustiimiä ovat olleet KIHUn fysiologian asiantuntija Esa Hynynen sekä urheilupsykologi Niilo Konttinen, jotka ovat osallistuneet lajin korkeanpaikan leireille. Tämän lisäksi
tukiurheilijat ovat käyneet KIHUlla Jyväskylässä
fysiikkatesteissä.

Leireillä fysiologisesti ajatellen pääpaino
on ollut korkeaan ilmanalaan sopeutumisessa, jota Hynynen on seurannut urheilijoiden aamupainojen, happisaturaation
sekä virtsan ominaispainon mittauksella.

KESKUSTELUJA
URHEILIJOIDEN KANSSA
KÄYDÄÄN USEIN
VARSIN SPONTAANISTIKIN,
VAIKKA LENTOKENTÄLLÄ
KONETTA ODOTELLESSA.
Kuvassa Niilo Konttinen ja Mari Eder
Munchenin lentokentällä.

- Itse asiassa, urheilijoita myös opetettu
analysoimaan näitä asioita arvioimalla itse
virtsansa tummuus asteikolla 1-3, joka antaa jo hyvän arvion kehon nestetasapainosta. Näin jopa kisa-aamuna on voitu vielä tarvittaessa tilanteeseen reagoida lisäämällä
hieman nestetankkausta ennen kisaa. Myös
laktaattimittaukset harjoitusten aikana välittömänä harjoitustehon ja kuormittavuuden
mittarina ovat olleet käytössä kaikille halukkaille, valaisee asiaa Hynynen.
Psyykkisen valmennuksen osalta toiminta ampumahiihdon tukena on pitänyt sisällään henkilökohtaisia palavereja urheilijoiden kanssa, valmentajapalavereja sekä yleisiä tietoiskuja koko
joukkueelle.
- Tavoitteena on ollut, että urheilija olisi valmis
joka päivä tekemään oman maksimaalisen
suorituksensa ilman, että kantaa mukanaan
mitään ylimääräistä ladulle tai ampumapaikalle, toteaa myös Pekingissä joukkueen tukena
toimiva Konttinen.

Urheilijoiden kanssa käydään läpi paljon itse
suoritukseen ja hyvään suoritustilan rakentamiseen liittyviä asioita. Mietitään paljon omia
kilpailusuorituksia yleisellä tasolla sekä yksittäisiä startteja tarkastellen. Valmistautumisessa hyödynnetään myös erilaisia ajatus- ja
toimintamalleja. Keskusteluissa huomioidaan
aina kokonaisvaltainen lähestyminen urheilijan
sen hetkiseen tilanteeseen. Eli onko elämässä
jotain muita asioita, joilla voi olla vaikutusta kilpailusuoritukseen tai esimerkiksi urheilijan päivittäiseen kuormittumiseen ja palautumiseen.
Arvokisoihin valmistautuminen on aina haaste
urheilijan mielelle, liittyen mm. menestysodotuksiin, kilpailuolosuhteisiin ja matkustamiseen.
Pekingissä erityistä on lisäksi se, että kilpailupaikka on kaikille käytännössä uusi eli kokemusta siellä kilpailemisesta ei ole. Varsinkin tällöin
on tärkeää, että urheilijaa valmistetaan myös
psyykkisesti varautumaan uusiin ja yllättäviin tilanteisiin. Yhtenä tätä helpottavana asiana ovat
olleet ”Pikkusuksiprojektin” tuottama videomateriaali, jota valmentajat ovat kuvanneet valmistautumismatkoilta Pekingiin jo hyvissä ajoin
ennen talvea. Siten urheilijat ovat voineet mielikuvissaan käydä etukäteen kilpailupaikoilla.
Sekä Hynysen että Konttisen työnkuvaan kuuluu lisäksi leirien ulkopuolinen maajoukkuevalmentajien sparraus säännöllisesti sekä tarpeen
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vaatiessa. Leireillä sen sijaan tehtäviin kuuluu
ajoittain myös varsinaisen oman ydinosaamisen ulkopuolisia asioita, kuten kilpailujen aikana juotto- ja varasauvamiehen tehtävät ja videokuvaus. Konttiseen työnkuvaan on lisäksi
kuulunut viime vuosina myös ampumahiihdon
maailman cupin kilpailujen tulosten analysointi sijoitusten, hiihtovauhdin, ammunta-aikojen
sekä osumaprosentin osalta. Tarkastelussa on
ollut suomalaisten suoritukset muihin maihin
sekä toisaalta myös kärkeen ja sijoihin 10. sekä
30. verrattuna. (lue: Suomalaisten urheilijoiden
suoritukset ampumahiihdon maailmancupin
henkilökohtaisilla matkoilla kaudella 2020–
2021, Niilo Konttinen).
KUMPARELASKUUN SATSATTU
URHEILUFYSIOTERAPIAN KAUTTA
Vahvasti jyväskyläläispainotteinen kumparelaskun maajoukkue on saanut tälle kaudelle uutta lisätukea KIHUn ja Jyväskylän urheiluakatemia urheilufysioterapian asiantuntijoista. Lajin
kanssa ovat tiiviisti toimineet kesästä saakka
urheilufysioterapeutit Juuso Sillanpää ja Markus Kokkonen. Toiminta on ollut pääosin Jyväskylän urheiluakatemian resurssoimaa lajin keskitettyään maajoukkuetoiminnan Jyväskylään.
Oheisharjoitteluun on paneuduttu nyt systemaattisemmin ja yksilöllisemmin kuin aikaisempina kausina. Urheilufysioterapeutin johdol-
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la on kesästä lähtien tehty erilaisia räjähtävän
voiman ja nopeuden harjoituksia sekä luonnollisesti myös huoltavaa harjoittelua. Lisäksi uutena asiana harjoitteluun mukaan ovat tulleet
ennen lajiharjoitusta toteutettavat huolelliset
valmistavat ja kehoa aktivoivat harjoitukset.
Siinä on keskitytty erityisesti lantionseudun,
pakaran, alavatsan ja polven (patellajänteet)
valmistamiseen ja aktivointiin. Myös illalla on
toteutettu tilanteesta riippuen palauttavia harjoitteita sekä ajoittain myös passiivisia huoltoja
manuaalisilla tekniikoilla. Käytännössä jokaiselle urheilijalle on tehty myös yksilölliset ohjelmat aktivointeihin ja palauttaviin harjoituksiin.
Fysioterapeuteista Sillanpää on joukkueen
apuna myös Pekingissä. Perillä huomioidaan
erityisesti pitkän lentomatkan ja aikaeron
mahdollisesti aiheuttamat rasitukset yksilötasolla ja niiden vaatimat toimenpiteet.
- Jo pelkästään korkea ilmanala voi aiheuttaa kehoon kuormitusta, jota voidaan urheilufysioterapian keinoin vähentää. Myös
urheilijan harjoituskuorman tarkkailu ja palauttavat harjoitukset ovat tärkeässä roolissa, sillä Pekingissä harjoitus- tai kilpailulaskupäiviä on käytännössä noin viikon
verran yhtä mittaa, toteaa Sillanpää.
Tärkeä osa Pekingiin valmistautumista
ovat olleet myös jo edellä mainitut ohjeis-

tukset mm. matkustamiseen ja aikaeron hallintaan liittyen. Kumparelaskijoilla, kuten monilla
muillakin urheilijoilla, juuri ennen Pekingiä tulee
paljon matkustamista aikavyöhykkeiden yli eri
suuntiin, joka haastaa urheilijan sisäistä kelloa.
Tähän on kuitenkin laadittu tarkat ohjeistukset
mm. valoaltistuksen, harjoittelun, nukkumisen,
syömisen ja melatoniin käytön suhteen, joilla
haittavaikutukset pyritään minimoimaan ja sopeutumista nopeuttamaan.

NOSTOJA TOIMINNASTA

Urheilijakyselyn 2020 poimintoja
%) kuin joukkuepalloilussa tai joukkuelajissa.
Suosituimpia aloituslajeja olivat tosin jalkapallo
ja jääkiekko, yleisurheilun ohella mutta yksilölajien määrän runsaus takasi niille suuremman
harrastusvolyymin ryhmävertailussa. Aloituslajin valinta näytti tuovan mukanaan vahvaa pol-
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Nuorten maajoukkueisiin kuuluvien vastaajien ura alkoi urheiluseurassa keskimäärin noin
6-vuotiaana, vuotta ennen koulun aloittamista.
Harrastus käynnistyi useammin yksilölajissa (54
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10,3
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11,8
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7,7
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Yksilölaji
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NUORTEN MAAJOUKKUEURHEILIJOIDEN
HARRASTUSPOLKU JA VALINNAT

kuriippuvuutta myöhemmälle uralle. Yksilölajien
maajoukkueurheilijat olivat aloittaneet harrastamisen yksilölajeissa ja sama mekanismi toteutui
myös joukkuepalloilulajeissa. Tuloksia kommentoivan Sami Kalajan mukaan tämä ja jotkin muutkin havainnot ”saattavat kertoa toimintakult-

Urheilijoiden ikä
harrastuspolun eri vaiheissa
päälajiryhmittäin
(n=406-411).

11
Ikä vuosina (v)

KIHU julkaisi suomalaisille maajoukkueurheilijoille suunnatun kyselyn tulokset vuonna 2021.
Erikseen raportoituina vastaajaryhminä olivat
16–20-vuotiaat nuoret urheilijat ja tätä vanhemmat aikuiset urheilijat. Kyselyn kattoteemoina olivat urheilu, arki ja yhteiskunta eli toisin
sanoen urheilijan elämä kokonaisvaltaisesti. Siihen vastasi 782 urheilijaa. Tästä laajasta kyselystä nostetaan tässä esille yksi teema
kummastakin vastaajaryhmästä. Nuorten osalta tarkastellaan urheilijan uran varhaista vaihetta: mihin kohtaan ajoittuvat ne pisteet, joiden
kautta lapsi/nuori kiinnittyy yhä vahvemmin urheilujärjestelmään ja kilpaurheiluun. Aikuisten
puolelta nostetaan esille heidän taloutensa rakentuminen, joka on urheilijan ammattimaisen
toiminnan kipupiste, koska urheilulla eläminen
toteutuu selvästi heikommin kuin muut ammattimaisuuden osa-alueet.
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tuurista, joka heikosti tukee aktiivista eri lajien
kokeilemista nuoruusvuosina” (Kalaja 25, 2021).
Tarkalleen ottaen päälaji oli sama kuin ensimmäinen urheiluseurassa harrastettu laji kahdella viidestä (41 %) urheilijasta. Tästäkin johtuen
päälajin aloittamisikä painuu suhteellisen alas,
keskimäärin se aloitettiin 7,6-vuotiaana. Joukkuepalloilussa päälaji aloitettiin yli kaksi vuotta
aiemmin kuin yksilölajeissa (kuvio). Vanhempien vaikutus päälajin aloittamiseen oli selkeä,
yli puolet mainitsi (56 %) liikkeelle panevana
voimana yksinkertaisesti sen, että isä tai äiti oli
vienyt lajin harjoituksiin. Oma kiinnostus oli toki
toinen tärkeä tekijä.
Nuorten maajoukkueeseen kuuluvan urheilijan
harrastaminen päälajissa alkoi siis keskimäärin alle kahdeksanvuotiaana. Sitä seurasi noin
kymmenenvuotiaana aloitettu kilpaileminen
päälajissa. Se, että juuri tästä lajista tuli tietoinen valinta omaksi päälajiksi tapahtui puolestaan keskimäärin noin vuotta myöhemmin.
Yksilölajeissa tämä valinta tehtiin noin kaksi
vuotta myöhemmin kuin joukkuepalloilussa ja
joukkuelajeissa.
Tässä valintavaiheessa, noin 10–12-vuotiaana
vajaa viidesosa urheilijoista lopetti muiden lajien harrastamisen ja lähes viidesosa oli jo lopettanut ne jo aikaisemmassa vaiheessa. Yleisimpänä syynä mainittiin ajan puute. Päälajin
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valintavaiheessa reilu puolet urheilijoista kuitenkin jatkoi edelleen myös muiden lajien harrastamista ja lopetti muut lajit vähitellen. Kovin
varhaisesta ja yksilajisesta erikoistumista ei siten voida näiden urheilijoiden kohdalla puhua.
Valtaosa heistä oli sentään harrastanut urheiluseurassa vähintään kolmea lajia, yhtä lajia vain
noin joka kymmenes.
Tässä ikäjatkumossa (kuvio 1) viimeiseksi asettautuu vaihe, jossa nuoret tekevät päätöksen
päälajiinsa panostamisesta siinä menestyäkseen. Suurimmalla osalla, 58 prosentilla tämä
vaihe ajoittuu 13–16-ikävuoteen mutta myös
melko usealla (37 %) panostaminen on alkanut
jo alle 13-vuotiaana. Tässäkin yksilölajien urheilijat ovat tehneet päätöksensä vanhempana
kuin joukkuepalloilu- ja joukkuelajien urheilijat.
Näistä nuorista urheilijat 57 prosenttia valittiin
ensimmäisen kerran maajoukkueeseen, heidän
ollessa 15–16-vuotiaita. Tätä nuorempana valittujen osuus oli 23 prosenttia ja yli 16-vuotiaana 20 prosenttia.
AIKUISTEN TALOUS ON
AMMATTIMAISUUDEN KIPUPISTE
Aikuisista maajoukkueurheilijoista kolmasosa
panostaa sataprosenttisesti urheilu-uraansa
mutta vain erittäin pieni osa pystyi elämään urheilusta saatavilla tuloilla. Asteikolla nollasta
sataan väite ”Voin elättää itseni urheiluansioil-

la” toteutui nollaprosenttisesti 25 prosentilla
vastaajista ja kaikkien vastaajien keskiarvo oli
5 prosenttia. On selvää, että nämä urheilijat ottavat urheilun tosissaan mutta he eivät pysty tekemään sitä ammattimaisesti.
Aikuisten urheilijoiden tulotaso ei kuitenkaan
poikkea muun samanikäisen väestön eli nuorten aikuisten tulotasosta. Urheilijoista alle 30
tuhatta euroa ansaitsevien osuus oli 57 prosenttia ja sitä enemmän ansaitsevien osuus
oli 32 prosenttia. Tulojen keskiarvo oli tässä aineistossa 27 064 euroa. Aikuisten urheilijoiden
merkittävin rahapotti tulee muusta palkkatyöstä, mikä merkitsee myös sitoutumista muihin
kuin urheiluun liittyviin tavoitteisiin.
Urheilijoista vain 16 prosentilla oli palkkatuloja
urheilemisesta (kuvio 2) ja 18 prosenttia oli saanut OKM:n urheilija-apurahan. Taloudellisten
tosiasioiden näkökulmasta sadalla prosentilla
urheiluun panostaminen voi monen urheilijan
kohdalla kertoa enemmän henkisestä asenteesta kuin materiaalisista mahdollisuuksista.
Suhteellisessa tarkastelussa kaikkien urheilusta saatavien tulojen osuus kaikista tuloista oli
nuorilla (61 %) (jossain määrin paradoksaalisesti) selkeästi korkeampi kuin aikuisilla (28 %).
Tämä johtui siitä, että merkittävin osa nuorten
vanhempien taloudellisesta tuesta ohjautui urheilijoiden vastausten mukaan urheilusta aiheu-

Aikuisten urheilijoiden tulolajit
euromääräisinä osuuksina (n=361)
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tuviin menoihin. Tähän kyselyyn vastanneiden
urheilevien nuorten tulot olivat hieman suuremmat kuin kaikkien suomalaisten nuorten tulot
vastaavissa ikäryhmissä.
Aikuiset urheilijat kokivat taloudellisen tilanteensa haastavampana kuin nuoret. Esimer-
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kiksi aikuisista 48 prosenttia ja nuorista 67
prosenttia oli tyytyväisiä taloudelliseen tilanteeseensa. Edelleen aikuisista 58 % ja nuorista
39 % oli sitä mieltä, että he joutuvat tinkimään
muista menoista urheiluun liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Urheilutulojen puuttumisen ohella voimme vain spekuloida mahdollisia

muita syitä. Ehkä itsenäistyminen, lapsuuden
kodista muuttaminen, kokemus työelämän,
opiskelun ja urheilun kasvavista ja ristikkäisistä vaatimuksista voivat olla muun muassa niitä
tekijöitä, joiden kautta oma taloudellinen tilanne
koetaan vaikeampana kuin nuoruusvaiheessa.
Joka tapauksessa kysyttäessä tekijöistä, jotka
ovat haitanneet tai estäneet näitä urheilijoita
saavuttamasta kansainvälistä tasoa, taloudellisen tuen riittämättömyys sai selkeästi eniten
vastauksia sekä nuorilla että aikuisilla.
KIRJOITUKSEEN LIITTYVÄT RAPORTIT:
Pusa, S., Mäkinen, J., Mononen, K. & Blomqvist,
M. (2021). Urheilijakysely 2020: Aikuiset maajoukkueurheilijat. KIHUn julkaisusarja, nro 81.
ISBN 978-952-7290-25-5 (verkkojulkaisu), ISSN
2489-8317 (verkkojulkaisu). Jyväskylä 2021.
https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2021_pus_urheilijak_urheilijak_79552.
pdf
Mononen, K., Blomqvist, M., Pusa, S. & Mäkinen,
J. (2021). Urheilijakysely 2020: Nuoret maajoukkueurheilijat. KIHUn julkaisusarja, nro 80. ISBN
978-952-7290-24-8 (verkkojulkaisu), ISSN 24898317 (verkkojulkaisu). Jyväskylä 2021.
https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2021_mon_urheilijak_urheilijak_53871.pdf
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NOSTOJA TOIMINNASTA

Training Room –hankkeesta
pysyväksi toimintaympäristöksi
KEHITYSHANKE 2018-2021
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) johdolla kehitettiin Training Room
-osaamiskeskittymää Hippoksen ympäristöön
viimeisten kolmen vuoden ajan Keski-Suomen liiton myöntämän Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankerahoituksen turvin
(pilottihanke 04/2018–07/2019 ja jatkohanke 08/2019–08/2021). Training Roomissa on
kyse valmennusta tukevasta toimintamallista
ja harjoitusympäristöstä, jolla pyritään edistämään urheilijoiden terveyttä, palautumista ja
valmiutta laadukkaaseen harjoitteluun. Training
Roomissa kehitetään toimintamalleja ja tukipalveluiden kokonaisuutta, jossa asiantuntijat
(kuten fysioterapeutti, lääkäri, urheilufysiologi,
ravitsemusasiantuntija, psyykkinen valmentaja)
ovat integroituna lajien valmennustoimintaan
lajille sopivalla tavalla. Hankerahoitus mahdollisti tukipalvelujen laaja-alaisen pilotoinnin
ja kehittämisen. Hankkeen päätoteuttajana oli
KIHU, ja pilotointivaiheen jälkeen Jyväskylän
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Ammattikorkeakoulu (JAMK) sekä Jyväskylän yliopisto tulivat mukaan hankkeeseen osatoteuttajina. Tavoitteena
oli rakentaa valmennuksen ja urheilijaterveydenhuollon moniammatillinen
osaamiskeskittymä ja yhteinen työympäristö Hippokselle. Hankkeessa
luotuja toimintamalleja ja kokemuksia on jo jaettu ja jaetaan jatkossakin urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostoissa.
Hankkeen aikana luotiin Hippokselle fyysinen Training Room
-harjoitteluympäristö
oheisharjoitteluvälineistöineen sekä palautumista- ja vammakuntoutusta edistävine laitteineen,
sisältäen mm. AlterG-painokevennetyn juoksumaton, Recovery Pump -kompressiolahkeet,
Game Ready -kylmäkompressiolaitteen, Avantopool-kylmäal-

taan ja Harvia-infrapunasaunan. Hankkeeseen
osallistui lähes 200 pääasiassa Jyväskylän urheiluakatemian urheilijaa sekä yksilö- että joukkuelajeista: jalkapallo, jääkiekko, koripallo, taitoluistelu, telinevoimistelu, uinti, yleisurheilu ja
joukkuevoimistelu. Päivittäisharjoittelun tukemiseen keskittyvää konseptia kehitettiin ja testattiin urheilijoiden, valmentajien sekä seurojen
kanssa tiiviissä yhteistyössä aina lajin luonne ja
tarpeet huomioiden. Tärkeimpään roolin nousi
erilaiset vammariskiä pienentävät toimenpiteet,
ja samalla kehitettiin myös vammakuntoutuksen moniammatillisia prosesseja. Urheilijoille
tehtiin kuormitukseen ja palautumiseen liittyvää seurantaa ja testausta, sekä kerättiin tietoa
lajikohtaisista harjoittelumääristä ja loukkaantumisista.
KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ TOIMINTAMALLIA
Vuoden 2021 syksy oli Training Roomin osalta
siirtymäaikaa hankerahoituksella toteutetusta
toiminnasta kohti kestävämpää toimintamallia. Tiivis yhteistyö Jyväskylän urheiluakatemian kanssa mahdollisti toiminnan jatkamisen
useamman hankkeeseen osallistuneen lajin
kanssa. Toiminta kohdistui pääasiallisesti Jyväskylän urheiluakatemian ja paikallisten seurojen valmennuksen tukemiseen osana Training Room -kehittämistoimintaa. Training
Room asiantuntijoineen oli Olympiakomitean
tukiurheilijoiden käytettävissä. KIHUlla sijaitse-

va Training Room -tila on erityisesti Hippoksen
ympäristössä harjoittelevien urheilijoiden kannalta ihanteellisessa paikassa. Training Roomin kautta urheilijalla on suora yhteys urheilijaterveydenhuoltoon (lääkärit, fysioterapeutit),
ja aivan vieressä ovat myös Jyväskylän urheiluakatemian ja KIHUn muut asiantuntijat, joilta
Training Roomin työntekijät saavat tarvittaessa
konsultaatioapua. Training Room -konseptissa
on keskeistä, että asiantuntijatoiminta on helposti saavutettavissa lähellä urheilijan ja valmennuksen arkea.
PÄIVITTÄISTOIMINTA
Training Roomin päivittäistoiminnassa päärooli
painottui urheilufysioterapeuteille, jotka toimivat ensisijaisesti sopimuslajeissa osana urheilijan ja joukkueen valmennustiimiä. Tavoitteena on, että lajin erityispiirteet ja vaatimukset
tuntevan fysioterapeutin asiantuntemus siirtyy päivittäisvalmennukseen tukemaan urheilijan laadukasta harjoittelua, suorituskykyä ja
pienentämään vammariskiä. Training room
-toimintamalli mahdollistaa nopean reagoinnin urheilijan oireisiin ja vammoihin, kun hoitokontakti on yleensä nopeasti saatavilla.
Training Roomin vammakuntouksessa loukkaantuneelle urheilijalle räätälöidään harjoitusohjelma, joka koostuu vammakuntoutuksesta ja suorituskyvyn kehittämisestä lajin
vaatimukset huomioiden.

KOULUTUSYMPÄRISTÖ
Päivittäistoiminnan ohella Training Roomin tärkeänä tehtävänä on toimia TKI- (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio) ja koulutusympäristönä,
mahdollistaen mm. liikuntalääketieteeseen erikoistuvien lääkärien, sekä urheilufysioterapian
ja liikuntatieteiden opiskelijoiden kouluttamisen
lähellä valmennuksen ja urheilijan arkea. Training Roomissa integroidaan viimeisintä tutkimustietoa käytäntöön, tuotetaan tutkittua tietoa
valmennukseen ja kehitetään käytänteitä paikallisesti ja valtakunnallisesti. TKI- ja koulutusyhteistyötä toteutetaan yhteistyössä Jyväkylän
yliopiston ja JAMKin sekä urheiluakatemia- ja
valmennuskeskusverkoston kanssa.
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Paras ja viimeisin
tieto käyttöön

27

Tiedon tuottaminen
ja jakaminen
Tärkeimpiä KIHUn toiminnan tehtäviä on varmistaa, että suomalaisilla huippu-urheilutoimijoilla
on käytössään paras mahdollinen ja viimeisin
tieto toiminnan kehittämiseksi. Tätä näyttöön
perustuvaa tietoa voidaan hyödyntää muun
muassa huippu-urheilijoiden valmentautumisen
sekä toiminnan kehittämisen, päätöksenteon ja
johtamisen tukena monissa organisaatioissa.
Tietoa hankitaan oman sekä verkostojen kanssa toteutettavan tutkimus- ja arviointitoiminnan
kautta, osallistumalla kongresseihin ja tapahtumiin sekä osallistuvan asiantuntijatoiminnan
myötä käytännön kokemuksista.
JULKAISUTOIMINTA JA TUOTOKSET
Itse tuotettua tai muualta hankittua näyttöön
perustuvaa tietoa KIHU jakaa muun muassa
monipuolisella julkaisutoiminnalla. Erilaiset
raportit, julkaisut ja artikkelit niin tieteellisissä
kuin valmennuksellisissa julkaisuissa ovat tärkeä osa tätä tiedonjakoa. Jakelukanavat ja mediat ovat nykyään pääasiassa sähköisiä ja painoversioita tehdään vain tapauskohtaisesti.

Erilaisia tutkimusartikkeleita tuotettiin vuoden
aikana yhteensä 25 kpl, joka on huomattavasti
enemmän kuin yleensä toimintavuoden aikana.
Näistä suurin osa eli 23 kpl julkaistiin peer review -lehdissä. Raportteja ja selvityksiä kertyi
julkaisuiksi asti 20 kpl. Suuri osa KIHUn asiantuntijoiden tuottamasta materiaalista oli kuitenkin erilaisia kilpailu- ja harjoitteluanalyysejä ja
tulosraportteja (yht. 55 kpl), jotka ovat yleensä
luottamuksellista tiedontuottamista suoraan
urheilijoille ja valmentajille. Tärkeimmät isot
selvitykset ja raportit julkaistaan yleensä KIHUn
julkaisusarjassa, jolloin ne saavat ISBN-numeroinnin ja ovat kaikkien halukkaiden luettavissa.
Vuoden 2021 aikana KIHUn julkaisusarjassa ilmestyi yhteensä 4 julkaisua, joiden tarkemmat
tiedot näkyvät oheisessa kuviossa.

Julkaisut ja muut
tuotokset vuonna 2021.
 Julkaisusarja 4 kpl
 Tutkimusartikkelit 25 kpl
 Muut artikkelit 12 kpl
 Blogit ja podcasti 11kpl
 Raportit ja selvitykset 20 kpl
 Kilpailu- ja harjoitteluanalyysit 55 kpl
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KIHUn julkaisusarjan julkaisut vuonna 2021.
SUOMALAISTEN URHEILIJOIDEN SUORITUKSET AMPUMAHIIHDON
MAAILMANCUPIN HENKILÖKOHTAISILLA MATKOILLA KAUDELLA 2020–2021
Konttinen N. KIHUn julkaisusarja nro 79.
ISBN 978-952-7290-23-1 (verkkojulkaisu), ISSN 2489-8317 (verkkojulkaisu). Jyväskylä
2021.
URHEILIJAKYSELY 2020: NUORET MAAJOUKKUEURHEILIJAT
Mononen, K., Blomqvist, M., Pusa, S. & Mäkinen, J. V 2021. KIHUn julkaisusarja, nro 80.
ISBN 978-952-7290-24-8 (verkkojulkaisu), ISSN 2489-8317 (verkkojulkaisu).
Jyväskylä 2021.
URHEILIJAKYSELY 2020: AIKUISET MAAJOUKKUEURHEILIJAT
Pusa, S., Mäkinen, J., Mononen, K. & Blomqvist, M. V 2021. KIHUn julkaisusarja, nro 81.
ISBN 978-952-7290-25-5 (verkkojulkaisu), ISSN 2489-8317 (verkkojulkaisu).
Jyväskylä 2021.
URHEILIJOIDEN ÄÄNI: SELVITYS URHEILIJOIDEN
VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSISTA SUOMESSA
Lämsä J., Holopainen A. & Nieminen M. V 2021. KIHUn julkaisusarja nro 83.
ISBN 978-952-7290-28-6 (verkkojulkaisu), ISSN 2489-8317 (verkkojulkaisu).
Jyväskylä 2021.

LUENNOT JA OPETUS
Luennointi osana valmentajakoulutuksia sekä
tieteellisissä ja valmennuksellisissa kongresseissa on tärkeä osa näyttöön perustuvaa tiedon jakamista. KIHUn tutkijoilta ja asiantuntijoilta pyydetään usein luennointia erilaisissa
tapahtumissa. Vuonna 2021 erilaisia luentoja
kertyi yhteensä 111 kappaletta, mikä oli lähes
kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Tässä näkyikin koronapandemian lieventyminen ja sen myötä jälleen lisääntynyt
kongressi- ja seminaaritoiminta niin kotimaassa kuin ulkomailla. KIHUn työntekijöiden antama opetus sisälsi pääosin luentoja tai lyhyitä
luentosarjoja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa sekä eri lajien valmentajakoulutuksissa.

KIHUn henkilökunnan
luennot,opetus ja
opinnäyteohjaukset
vuonna 2021.
 Luennot tieteellisissä kongresseissa 14 kpl
 Urheiluun ja valmennukseen liittyvät
luennot 67 kpl
 Muut luennot 30 kpl
 Opetustapahtumat ja luentosarjat 17 kpl
 Opinnäytetöiden ohjaukset 5 kpl
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KIHUn tutkijat ja asiantuntijat ohjaavat lisäksi
vuosittain useita opinnäytetöitä. Pääosa näistä on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen
tiedekunnan kandidaatin tutkielmia, Pro Gradu
-töitä tai väitöskirjoa. KIHUn ohjauksessa olevien töiden aiheet liittyvät yleensä KIHUn ydintoimintaan eli kärkilajiemme valmentautumisen
tukemiseen tai erilaisiin tutkimus-, kehitys- tai
innovaatioprojekteihin.
VERKOSTOITUMINEN
Tiedon ja osaamisen jakamista sekä oppimista
tapahtuu paljon myös eri asiantuntijoiden koh-
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taamisissa erilaisissa verkostotapahtumissa
ja seminaareissa. Myös osallistuvan asiantuntijatoiminnan kautta viimeisintä tietoa viedään
käytännön valmennuksen tueksi. Samalla tiedonkulkua tapahtuu myös toiseen suuntaan ja
asiantuntijoidemme osaaminen lisääntyy.
Matkustuspäivinä laskettuna ulkomailla tapahtuva toiminta lajien tukena kasvoi selvästi
vuodesta 2020. Matkustaminen oli kaikkiaan
kuitenkin edelleen vähäisempää kuin koronapandemiaa edeltävänä aikana.

Seminaarit
ja opetus
vrk

vrk

58
16

vrk

vrk

vrk

vrk

Kokoukset ja
muut tapahtumat
Seminaarit
ja opetus

vrk

122
156

vrk

Lajiyhteistyö

203
49

Perinteisiä mediatiedotteita julkaistiin KIHUn
toimesta vuoden aikana yhteensä 7 kpl, jotka
liittyivät pääasiassa isoimpien tutkimusraporttien julkaisuun, yhteistyöhankkeisiin tai nimityksiin. Tiedotteet lähetettiin median lisäksi aina
myös KIHUn sidosryhmille, kuten valmennuskeskusten, akatemioiden, tutkimuslaitosten ja
Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajille. Tiedotteiden ohelle tärkeänä perusviestinnän kanavana toimi KIHUn verkkosivut, joilla julkaistiin
kaikki tiedotteet, uutiset ja blogitekstit.

Kokoukset ja
muut tapahtumat

Lajiyhteistyö
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Matkapäivät
vuonna 2021.
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Sosiaalisen median rooli viestinnän kanavana
on jatkuvasti kasvanut. Vuonna 2021 KIHUlla
oli aktiivisessa käytössä Facebook, Instagram,
Twitter sekä Youtube. Näistä Facebook oli
edelleen suosituin sosiaalisen median kanava
seuraajien määrällä mitattuna. Siellä julkaistut
uutiset tavoittivat lukijoita sadoista useisiin tuhansiin. Facebookiin julkaistu sisältö oli hyvin
monipuolista ja se toimiikin eräänlaisena some-viestinnän yleiskanavana. Twitteriä käytettiin enemmän viestittäessä uusista julkaisuista,
tki-toiminnan tuloksista tai yhteistyöhankkeista eri tahojen kanssa. Instagramissa painottui
puolestaan urheilijoita ja valmentajia kiinnostava kuvallinen sisältö. Edellä mainittujen kolmen
sosiaalisen median kanavan seuraajamäärät
lisääntyivät 1–12 % verrattuna edellisvuoteen.
Voimakkainta kasvu oli Instagramissa, jossa
myös seuraajien sitoutuneisuus oli suurinta.
KIHUn verkkosivuilla oli yhteensä 40 126 käyntiä vuoden 2021 aikana, mikä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2020. Verkkosivut ovat
edelleen tärkeä paikka kaikelle KIHUn perustiedolle ja uutisille, vaikka niitä jaetaankin yhä
enemmän sosiaalisen median kautta ja ihmiset
seuraavat KIHUn toimintaa pääasiassa muiden
kanavien välityksellä. Verkkosivuston luetuimmat sisällöt vuonna 2021 olivat
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 KIHUn blogi: 10 faktaa suomalaisista valmentajista, 1132 lukukertaa
 KIHUn blogi: Biomekaanikon työpäivä esiripun takana – työtä urheilijoiden kehityksen
eteen, 906 lukukertaa
 KIHUn blogi: Vuoristoharjoittelu nykypäivän
kestävyysurheilussa, 750 lukukertaa
 Koronavirustartunnat urheiluseuroissa -raportti, 700 lukukertaa
 Podcast: Urheilijan mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukeminen, 695 lukukertaa
Kotimaisten huippu-urheiluun liittyen tutkimusten, raporttien ja opinnäytetöiden julkaisemista
jatkettiin urheilututkimukset.fi -sivuston kautta
yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa. Lisäksi KIHU piti
yllä Valmennustaito.info-sivustoa, jolla Taitotohtorin (Sami Kalaja) blogit saivat runsaasti
lukijoita vuoden varrella. Lisäksi vuonna 2018
aloitetun sponet.fi-sivuston käytön edistämistä
jatkettiin. Sponet-tietokantaa ylläpitää Saksan
IAT ja se sisältää jo yli 100 000 huippu-urheiluun
liittyvää tutkimusta ja julkaisua vapaasti luettavissa. KIHUlta on mahdollista hankkia edistyneempiä toimintoja mahdollistavia käyttäjälisenssejä kyseiseen tietokantaan.

Seuraajamäärät
sosiaalisessa
mediassa (12/2021)
ja muutos vuoteen 2020

3154
2832
2343

(+1%)
(+5%)

(+12%)

Liitteet
VALMENTAUTUMISEN TUEN
ASIANTUNTIJATOIMINTA
AMMUNTA
Ammunnan asiantuntijatoiminnan päätavoitteena on kehittää ja seurata urheilijoiden ammuntatekniikkaa. Maajoukkueen leireillä toteutettavissa testeissä mitataan ammuntatekniikan kannalta oleellisimmat osa-alueet, eli pidon
vakaus, tähtäyksen tarkkuus, liipaisun puhtaus, liipaisun
ajoitus, sekä tasapainon vakaus. Ammuntatekniikkaa pyritään kehittämään reaaliaikaisen palautteen ja pitkän aikavälin seurannan avulla. Reaaliaikaisen palautteen avulla
pystytään puuttumaan akuutteihin ammuntatekniikan ongelmakohtiin, kun taas pidemmän aikavälin seurannalla
nähdään harjoittelun suunnittelun ja painopisteiden vaikutus ammuntatekniikan kehitykseen. Vuonna 2021 painopiste on lisäksi Ampumaurheiluliiton ja Turun Seudun Urheiluakatemian hankkiman uuden testaus- ja palautejärjestelmän,
Coachtechin, käyttöönotossa Turussa. Sen avulla automatisoidaan mittaaminen ja palautteen muodostaminen niin pitkälle, että urheilijat ja valmentajat voivat myös itsenäisesti
tehdä tekniikkaseurantaa.
Projektin vastuuhenkilö: Miika Köykkä (KIHU)
Projektiryhmä: Pirjo Peltola (SAL), Kimmo Yli-Jaskari (OK)
Aloitus - lopetus: 1.1.2021 - 31.12.2021
AMPUMAHIIHTO
KIHUn testit tukiurheilijoille sekä KIHUn fysiologin osallistuminen maajoukkueleireille ja A-maajoukkueurheilijoiden
kuormituksen/palautumisen seuranta leireillä, korkean ilmanalan harjoittelun seurannan kehittäminen ja hyödyntäminen osana maajoukkuetoimintaa sekä valmentajien sparraus. Tukiurheilijoiden psyykkisen valmennuksen tilanteen

alkukartoitus, toiminnan suunnittelu, yhteydenpito, valmentajan työnohjaus, vierailut leireillä ja urheilijoiden yksilölliset
prosessit.
Projektin vastuuhenkilö: Esa Hynynen (KIHU)
Projektiryhmä: Niilo Konttinen (KIHU), Jonne Kähkönen
(SAhl), Olli Ohtonen (OVK Vuokatti-Ruka)
Aloitus - lopetus: 1.6.2020 - 30.4.2022
BEACH VOLLEY
Beach volleyn asiantuntijatoiminnan tavoitteena vuonna
2021 on saavuttaa paikka Tokion olympialaisiin Continental
Cupin kautta sekä menestyä Tokiossa. Lisäksi tavoitteena
on menestyä World Tourilla ja EM-kisoissa. Lisäksi tavoitteena on lajin valmennusjärjestelmän, -kulttuurin ja -tietämyksen kehittäminen pitkäjänteisemmin. KIHUn asiantuntija on mukana kauden aikana useassa turnauksessa
videoimassa ja analysoimassa otteluita. Lisäksi analyysejä
tehdään videoiden perusteella läpi kauden. Analyysien perusteella valmentajien ja urheilijoiden käyttöön tehdään otteluun valmistautumismateriaali tulevista vastustajista taktiikan luomisiin. 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 (KIHU)
Projektiryhmä: Tapani Keränen (KIHU), Kai Liukkonen ja
Toni Vahela (SLeL) ja Lauri Hakala (OK)
Aloitus - lopetus: 1.1.2017 - 31.12.2021
JÄÄKIEKKO
Jääkiekon asiantuntijatoiminnan tavoitteena on tukea lajin
kehittymistä seuraavien toimintojen kautta: 1. Jääkiekon
vaatimusmäärittelyn tavoitteena on rakentaa lajien huipputason vaatimusmäärittely ja sinne johtava pelaajanpo-

lun reitit WiseHockey -älykiekkojärjestelmään hyödyntäen
yhteistyössä Jääkiekkoliitto, Jääkiekon kehityskeskus,
Haaga-Helia, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Varalan Urheiluopisto, Vierumäen urheiluopisto ja Bitwise Oy 2. Lajin
koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen tiivistämällä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston, lajin ja KIHUn välillä sekä osallistuen Vaikuttavuutta arkeen -työryhmään. 3.
Maajoukkueiden psyykkisen valmennuksen asiantuntijoiden verkoston luominen ja asiantuntijuuden kehittäminen.
4. Lajin fyysisen testauksen kehittäminen ja linjaaminen yhteistyössä Kuortaneen ja Vierumäen valmennuskeskusten
kanssa.
Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)
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 (KIHU)
Aloitus - lopetus: 19.8.2020 - 31.5.2022
KEIHÄÄNHEITTO
Keihäänheiton asiantuntijatoiminnan päätavoitteena on
tukea heittotekniikan kehitystä. Liikeanalyysin avulla tuotetaan objektiivista tietoa harjoitus- ja kilpailutilanteiden
heittotekniikasta, jonka avulla valmentajat ja urheilijat voivat suunnata harjoittelun painopisteitä ja kehittää heittotekniikassa ilmeneviä ongelmakohtia. Kevään ja talven aikana
toteutettavissa harjoitustilanteiden mittauksissa pyritään
löytämään heittäjien yksilölliset kehityskohteet ja harjoituksissa painotettavat alueet. Kesän kilpailumittauksissa seurataan, miten harjoittelun painopisteiden avulla on onnistuttu kehittämään heittotekniikkaa, ja miten heittotekniikka
toimii varsinaisessa kilpailutilanteessa. Lisäksi pyritään toteuttamaan ratkaisu liikeanalyysipalautteen automatisoimiseksi harjoitustilanteessa.
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Projektin vastuuhenkilö: Miika Köykkä (KIHU)
Projektiryhmä: Simo Ihalainen, Tomi Vänttinen, Tero Joutsen, Riku Valleala, Harri Kapustamäki (KIHU), Petteri Piironen, Tero Pitkämäki, Olavi Parjanen, Hannu Hämäläinen
(SUL), Mika Lehtimäki (OK)
Aloitus - lopetus: 1.1.2017 - 31.12.2021
KILPAKÄVELY
Kilpakävely on kuluvalla olympiadilla OK:n Huippu-urheiluyksikön painopistelaji ja siten urheilijoita ja valmentajia tuetaan heidän työssään koettujen tarpeiden mukaan kokonaisvaltaisesti. Osallistuvan asiantuntijatoiminnan avulla
seurataan urheilijoiden terveydentilaa, kuormitusta, fyysisiä
ominaisuuksia sekä tekniikkaa harjoitus- ja kilpailukauden
aikana. Seurantaa toteutetaan sekä KIHUssa että harjoitusleireillä ympärivuotisesti.
Projektin vastuuhenkilö: Esa Hynynen (KIHU)
Projektiryhmä: Tero Joutsen, Tapani Keränen, Jussi
Mikkola, Ari Nummela, Maarit Valtonen, Sirpa Vänttinen
(KIHU), Olli-Pekka Kärkkäinen (OK), Valentin Kononen, Jani
Lehtinen, (SUL)
Aloitus - lopetus: 1.9.2021 - 31.8.2024
LENTOPALLO
Lentopallossa KIHUn asiantuntijatoiminnan tavoitteena on
tukea maajoukkueiden menestymistä ja maajoukkuetoiminnan kehittymistä sekä lajin valmennustoiminnan kehittymistä yleisemmin. KIHUn asiantuntija toimii lajin tukena
kansainvälisen tutkimustiedon sekä uusimpien valmennusmenetelmien välittäjänä maajoukkuevalmentajien ja valmentajakoulutuksen tietoon ja käyttöön. Nuorten valmennuskeskuksessa ja aikuisten maajoukkueissa jatketaan
TAikaVolley-harjoittelun seurantasovelluksen käyttöä ja
kehitystyötä. Lisäksi uusitaan sekä lajiharjoittelun että fyysisen harjoittelun linjaukset ja niiden julkaisemiseen rakennetaan verkkosivusto.
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Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)
Projektiryhmä: Tapio Kangasniemi (SLeL), Tommi Pärmäkoski (KUO) ja Lauri Hakala (OK)
Aloitus - lopetus: 1.1.2017 - 31.12.2024
MAALIPALLO
Maalipallon asiantuntijatoiminnan tavoitteena on tukea
miesten maalipallojoukkueen menestymistä vuosittaisissa
arvokisoissa ja Pariisin paralympialaisissa 2024. Asiantuntijatyö on jatkoa jo vuonna 2008 aloitetulle tuloksekkaalle
yhteistyölle. KIHUn asiantuntijat ovat mukana kauden aikana turnauksissa videoimassa ja analysoimassa otteluita. Lisäksi analyysejä tehdään videoiden perusteella. Analyysien
perusteella valmentajien ja urheilijoiden käyttöön tehdään
yhteenvetoraportit tulevista vastustajista taktiikan luomisiin ja turnausyhteenvedot omasta joukkueesta oman pelin
analysoimiseksi ja kehittämisen tueksi. Vuoden 2021 päätapahtuma on EM-kisat Turkissa.
Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)
Projektiryhmä: Jarkko Pokkinen ja Tuomas Törrönen
(Para) sekä Mika Vakkuri ja Kimmo Mustonen (HUY).
Aloitus - lopetus: 1.1.2021 - 31.12.2021
MAASTOHIIHTO
Maastohiihdon asiantuntijatoiminnan tarkoituksena on
auttaa maajoukkueurheilijoita ja valmentajia harjoittelun
optimoinnissa ja valmistautumisessa kauden pääkilpailuihin. Tähän pyritään monipuolisella tukipalvelutoiminnalla
läpi kauden mm. seuraamalla urheilijoiden harjoitustilaa
(kuormitus-palautumisseuranta & fyysisten ominaisuuksien seuranta) sekä tekemällä tekniikkaseurantaa harjoitus- ja kilpailukauden aikana. Lisäksi tukipalvelutoiminnan
kautta tehostetaan tiedonvälitystä urheilijan harjoitustilasta ja harjoittelun onnistumisesta leireiltä kotona oleville
henkilökohtaisille valmentajille. Tukipalveluissa pyritään
säännöllisyyteen ja jatkuvuuteen, jolloin tietojen hyödyntäminen on tehokkaampaa ja seurannasta saadaan pa-

ras hyöty. Asiantuntijatoiminta aloitettiin keväällä 2013 ja
se jatkuu edelleen. KIHUn asiantuntija on mukana osassa
maajoukkueleirejä. Harjoittelun ja kuormituksen seuranta
sekä kontrollirutiinit toimivat leireillä ja myös leirien välillä
etänä. Lisäksi maajoukkueurheilijoilla on mahdollisuus käydä tekemässä KIHUn juoksumatolla rullahiihtäen erilaisia
kontrolliharjoituksia. Tukipalvelutoimintaan liittyvät säännöllisesti Skype-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 ryhmäkohtaiset
tilanteet. Skype-palavereiden lisäksi maastohiihdon ryhmätoimintamalliin kuuluvat valmentajien sparraus- ja koulutustilaisuudet, joissa KIHUn asiantuntijan pyrkii olemaan
mukana. Isona osana asiantuntijatoimintaan sisältyy testaustoiminta, joka toteutetaan 2-3 kertaa harjoituskauden
aikana (kesäkuu, elokuu, syys-lokakuu). Testausjärjestelmän avulla saadaan lisää objektiivista tietoa urheilijoiden
eri ominaisuuksien kehittymisestä. Nämä ns. testileirit kestävät kaksi päivää urheilijaa kohden. Hiihtäjien testiprotokollaan kuuluvat lajinomaiset aerobiset kestävyys- ja anaerobiset suorituskykytestit rullahiihtäen matolla. Lisäksi
hiihtäjiltä testataan yleisiä voima-nopeusominaisuuksia ja
testileiriin sisältyy lääkärin konsultaatioita ja veriarvojen –
sekä hengitysmuuttujien seurantaa.
Projektin vastuuhenkilö: Jussi Mikkola (KIHU)
Projektiryhmä: Esa Hynynen, Ville Vesterinen, Ari Nummela (KIHU), Olli-Pekka Kärkkäinen (OK), Maarit Valtonen (OK/
KIHU), Teemu Pasanen (SHL), Ville Oksanen (SHL)
Aloitus - lopetus: 1.1.2019 - 31.12.2022

MIESTEN TELINEVOIMISTELU
Voima ja voimantuotto-ominaisuudet ovat merkittävässä
asemassa telinevoimistelussa. Voimaominaisuuksien tarve on riippuvainen telinevoimistelijan lajikirjosta. Telinespesialisteilla se on telinekohtaista ja 6-ottelijoilla koko kehoon
painottunutta. KIHUn yhtenä asiantuntijatyön tarkoituksena
on nykytiedon ja valmentajiemme kokemustiedon kasaan
kokoaminen miestelinevoimistelijoiden voimanpolusta lapsuusvaiheesta huippuvaiheeseen saakka. Miesten telinevoimistelumaajoukkue harjoittelee lähes kokonaisuudessa
Olympiavalmennuskeskus Helsingissä (OVK). Siellä heidän
päivittäisvalmennuksensa tukena on Kihun urheilubiomekaniikan asiantuntija yhdessä OVK:n muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.
Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen (KIHU)
Projektiryhmä: Jani Tanskanen (OK), Timo Holopainen ja
miesten telinevoimistelun vastuuvalmentajat (Voimisteluliitto)
Aloitus - lopetus: 1.1.2021 - 31.12.2024
MOUKARINHEITTO
Moukarissa asiantuntijatoiminta sisältää heittäjien tekniikka-analyysejä, harjoitustilanteen tehostamiseen liittyvää
analysointiteknologian kehittämistä, urheilijoiden suorituskykyseurantajärjestelmän kehitystyötä ja lajille tehtäviä
tutkimuskirjallisuusyhteenvetoja.
Asiantuntijatoiminnan
tavoitteena on sekä huippuheittäjien tukeminen että lajin
laajempi kehitystyö, jota tehdään yhteistyössä rinkilajeista vastaavan Varalan urheiluopiston valmennuskeskuksen
kanssa.
Projektin vastuuhenkilö: Vänttinen, T. (KIHU)
Projektiryhmä: Tanskanen, J. (HUY), Finni, J. (SUL), Evilä,
T. (SUL), Lehmusvuori, K. (SUL), Haverinen, M. (Varala)
Aloitus - lopetus: 1.1.2017 - 31.12.2023

PAINI
KIHUn tukitoiminnat painissa käsittävät muun muassa otteluvideoista koostuvien tietokantojen ylläpitoa ja niistä tehtäviä videokoosteita, seurantajärjestelmän kehittämistä ja
erilaisten kirjallisuusyhteenvetojen koostamista.
Projektin vastuuhenkilö: Vänttinen, T. (KIHU)
Projektiryhmä: Sarkkinen, P., Yli-Hannuksela, M.,
Lappalainen, J., Raska, A. (Painiliitto)
Aloitus - lopetus: 1.1.2017 - 31.12.2024
PIKA-AITAJUOKSU
Pika-aitajuoksujen kilpailuanalyysit tehdään merkittävimmistä kansallisista kilpailuista, joissa mukana ovat kärkiaiturit. Aitaväliaikojen lisäksi vauhdikkaimpien aitavälien
aidanylitysnopeudet ja -pituudet mitataan tekniikka-analyysiohjelmalla. Myös harjoitusleirien ja kotipaikkaharjoitusten
aidanylitysanalyysi toteutetaan valmentajien kuvaamista ja
lähettämistä harjoitusvideoista.
Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen (KIHU)
Projektiryhmä: Antti Haapakoski (SUL)
Aloitus - lopetus: 1.1.2020 - 31.12.2021
PITUUSHYPPY JA 3-LOIKKA
Tukipalvelu integroidaan lajivalmennukseen. Asiantuntija
on mukana osassa maajoukkueen leirejä kotimaassa ja ulkomailla tarjoamassa testaus-, valmennus- ja analyysipalvelua. Päivittäisvalmennuksen tukipalvelua tarjotaan SUL:n
pääkaupunkiseudun kaupunkivalmennuskeskuksessa. Lisäksi kilpailukaudella suoritetaan kotimaisissa kilpailuissa
tekniikka- ja vauhdinjuoksunopeusanalyysejä. Näin koostuva kilpailu- ja testitietokanta antaa suuntaviivan hyppääjien
yksilölliselle kehittämiselle kohti arvokisamenestystä.

(SUL), Jari Kataja (SUL) ja Tuomas Sallinen (SUL)
Aloitus - lopetus: 1.1.2021 - 31.12.2021
PURJEHDUS
Purjehduksen asiantuntijatoiminnan tavoitteena on auttaa purjehtijoita kehittymään ja valmistautumaan Pariisin
olympialaisiin. Asiantuntijatoiminta sisältää fyysisten ominaisuuksien testausta ja fysiikkavalmennuksen tukemista
yhteistyössä URHEAn/Olympiavalmennuskeskus Helsingin
kanssa. Fyysisen valmennuksen tuen osalta tavoitteena on
saada purjehduksen vaatimusanalyysi kokonaisuudessaan
valmiiksi ja purjehdusvalmentajien käyttöön. Toisena tavoitteena on testausdataan perustuen ohjata maajoukkuepurjehtijoiden fyysistä harjoittelua kohti olympialaisia.
Projektin vastuuhenkilö: Ville Vesterinen (KIHU)
Projektiryhmä: Vili Kaijansinkko (SPV), Joakim Wilenius
(SPV), Erik Piispa (URHEA), Kimmo Kourunen (URHEA),
Mika Saari (URHEA), Jani Tanskanen (OK/HUY)
Aloitus - lopetus: 14.3.2017 - 30.9.2024
RATAKELAUS
Ratakelauksen asiantuntijatoiminnan päätavoitteena on tukea urheilijoita ja heidän valmentajiaan heidän työssään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Asiantuntijatoiminnan
avulla seurataan urheilijoiden fyysisiä ominaisuuksia sekä
teknistä tekemistä harjoitus- ja kilpailukauden aikana. Seurantaa toteutetaan harjoitusleireillä ympärivuotisesti.
Projektin vastuuhenkilö: Tero Joutsen (KIHU)
Projektiryhmä: Mikko Peltonen (SUL) ja Mika Vakkuri
(PARA)
Aloitus - lopetus: 1.1.2017 - 31.12.2024

Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen (KIHU)
Projektiryhmä: Jani Tanskanen (OK), Tuomo Salonen
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UINTI
Uimaliiton, OK/Huippu-urheiluyksikön ja KIHUn asiantuntijatoiminnan tavoitteena on jatkaa edellisellä olympiadilla toteutettuja kilpailuanalyysien tekoa SM-kisoista ja kansainvälisistä arvokilpailuista ja näin saada tietoa huippu-uinnin
suunnasta sekä vertailu Suomen parhaiden uimarien ja
maailman parhaiden uimarien välillä. Lisäksi KIHUn asiantuntija on osallisena uinnin valmennuskeskusuimareiden
päivittäisvalmennuksen tukena yhdessä Olympiavalmennuskeskus Helsingin asiantuntijaryhmän kanssa.
Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen (KIHU)
Projektiryhmä: Tommi Pulkkinen (SUiL), Matti Mäki (Urhea), Olli-Pekka Kärkkäinen (OK/HUY)
Aloitus - lopetus: 1.1.2021 - 31.12.2024
URHEILUPSYKOLOGINEN TUKITOIMINTA
Kyseessä on nk. matalan kynnyksen tukipalvelu, jonka ensisijaisina kohderyhminä ovat urheilijat, valmentajat sekä
muut kilpa- ja huippu-urheilun toimintaympäristöissä työskentelevät henkilöt. Työskentely- ja toimintamuotoina ovat
ennen kaikkea henkilökohtaiset keskustelut sekä ryhmille
suunnatut tapahtumat.
Projektin vastuuhenkilö: Niilo Konttinen (KIHU)
Projektiryhmä:
Aloitus - lopetus: 1.1.2021 - 31.12.2023
YHDISTETTY
Yhdistetyn hiihdon asiantuntijatoiminnan tarkoituksena on
auttaa maajoukkueurheilijoita ja valmentajia harjoittelun
optimoinnissa ja valmistautumisessa kauden pääkilpailuihin. Tähän pyritään tukipalvelutoiminnalla läpi kauden mm.
seuraamalla urheilijoiden harjoitustilaa (kuormitus-palautumisseuranta & fyysisten ominaisuuksien seuranta). Lisäksi KIHUn asiantuntijat toimivat valmentajien tukena sekä
kestävyysharjoitteluun että voimaharjoitteluun liittyvissä
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asioissa. Tukipalveluissa pyritään säännöllisyyteen ja jatkuvuuteen, jolloin tietojen hyödyntäminen on tehokkaampaa ja
seurannasta saadaan paras hyöty. Isona osana asiantuntijatoimintaan sisältyy testaustoiminta, joka toteutetaan kaksi kertaa harjoituskauden aikana (touko-kesäkuu ja syyskuu). Testausjärjestelmän avulla saadaan lisää objektiivista
tietoa urheilijoiden eri ominaisuuksien kehittymisestä. Testiprotokollaan kuuluvat lajinomaiset aerobiset kestävyys- ja
anaerobiset suorituskykytestit rullahiihtäen matolla.
Projektin vastuuhenkilö: Jussi Mikkola (KIHU)
Projektiryhmä: Tapani Keränen (KIHU), Petter Kukkonen
(SHL), Jari Hiekkavirta (SHL)
Aloitus - lopetus: 1.1.2019 - 31.12.2022

TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA
INNOVAATIOPROJEKTIT
AMMATTIMAISTUVAT KENTÄT?
Tutkimuksessa tarkastellaan urheilun ammattimaistumista. Tutkimus kohdistuu neljään joukkuelajiin: jääkiekkoon,
koripalloon, salibandyyn ja pesäpalloon.

jatoiminasta. Arvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoa toiminnasta kehittämisen tueksi niin paikallisesti keskuksissa kun
valtakunnallisen koordinaation tasolla. Asiantuntijatoiminnalle sinänsä ei ole asetettu tavoitteita, vaan päämääränä on valmennuksen parantaminen ja sitä kautta parempi
huippu-urheilumenestys. Arvioinnin pääkysymyksiä ovat: 1)
Miten asiantuntijatoiminnan ja -tiimien käynnistäminen on
onnistunut kuudessa valtakunnallisessa keskuksessa? 2)
Millaisia toiminnan tuloksia on saavutettu ja miten toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida? 3) Miten asiantuntijatoimintaa tulisi kehittää keskuksissa ja valtakunnallisesti?
Arviointityö jakautuu kolmeen jaksoon. Ensimmäinen jakso
toteutetaan syksyllä 2021, jolloin haastatellaan kaikki kuusi
keskusta (johto + asiantuntijatoiminasta vastaava) asiantuntijatoiminnan tilasta ja kehityksestä. Haastattelujen ja
dokumenttien pohjalta kirjoitetaan jokaisesta keskuksesta
asiantuntijatoiminnan tila -raportti. Toisena työvaiheena uppoudutaan kirjallisuuteen asiantuntija- ja tiimitoiminnasta
sekä suunnitellaan asiantuntijatoimintaa käytännössä luotaavan arviointitiedon hankkiminen keväällä 2022. Kolmannessa vaiheessa, syksyllä 2022 uusitaan keskuskierros ja
hahmotetaan asiantuntijatoiminnan tuloksia sekä vaikuttavuutta. Hanke päättyy loppuraporttiin vuoden 2022 lopulla

Projektin vastuuhenkilö: Outi Aarresola, Jari Lämsä
(KIHU), Hannu Itkonen (JYU)
Projektiryhmä: Kerkko Huhtanen
Aloitus - lopetus: 1.5.2019 - 30.6.2023

Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä (KIHU)
Projektiryhmä: Sanna Pusa, Minna Blomqvist, Kaisu
Mononen, Ville Vesterinen (KIHU), Pia Pekonen (Olympiakomitea)
Aloitus - lopetus: 1.8.2021 - 31.12.2022

ASIANTUNTIJATIIMIEN KÄYNNISTYSVAIHE 2021–22
KIHU toteuttaa arvioinnin huippu-urheilun asiantuntijatoiminnasta kuudessa valtakunnallisessa keskuksessa vuosina 2021-22. Arvioinnin taustalla on OKM:n kolmivuotinen
lisäpanostus asiantuntijatoimintaan, yhteensä 6,5 miljoonaa euroa vuosina 2020-22. Toiminnan koordinaation parantamiseksi Suomen Olympiakomitean osaamisohjelma
julkaisi kesällä 2021 valtakunnalliset linjaukset asiantunti-

AWARE1-TUTKIMUS
Koronapandemia on vaikuttanut urheilijoiden elämään koko
maailmassa. Tieto viruksen vaikutuksesta urheilijoihin ja urheiluun on tärkeää. Kansainvälinen tutkimusryhmä selvittää
Athletes With Acute Respiratory InfEction (AWARE) -tutkimuksessa koronavirusinfektion ja myös muiden hengitystieinfektioiden vaikutusta urheilijoiden terveyteen.

Projektin vastuuhenkilö: Martin Schwellnus (University of
Pretoria, South Africa)
Projektiryhmä: Maarit Valtonen, Katja Mjøsund (KIHU)
Aloitus - lopetus: 1.1.2018 - 1.9.2023
ATHLETES 4 SOCIETY
Euroopan Unionin rahoittamassa Erasmus+ projektissa
vahvistetaan urheilun positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Siinä tutkitaan väestön käsityksiä urheilusta. Kerätään
ja kehitetään inspiroivia esimerkkejä urheilijoista roolimalleina. Luodaan ja testataan urheiluyhteisöille suunnattu
työkalupakki positiivisten ulkoisvaikutusten lisäämiseksi.
Hankkeessa on mukana 12 organisaatiota seitsemästä
Euroopan Unionin jäsenmaasta. Sitä johdetaan Brysselissä sijaitsevasta Vrije-yliopistosta, projektia koordinoi Jens
DeRycke.
Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen (KIHU)
Projektiryhmä:
Aloitus - lopetus: 1.1.2021 - 30.6.2023
HUIPPU-URHEILIJAN INFEKTIOALTTIUS (NOFLU)
Kova fyysinen ja psyykkinen rasitus voi heikentää elimistön
puolustusmekanismeja useilla tavoilla. Kilpailut, matkustaminen, yhteismajoitus, ihmisjoukot sekä uni- ja energiavaje
lisäävät urheilijan alttiutta sairastua hengitystieinfektioihin.
Virusinfektiot leviävät herkästi urheilujoukkueissa. Arvokilpailuissa huippu-urheilijan riski sairastua äkilliseen viruksen
aiheuttamaan hengitystieinfektioon on 7-kertainen verrattuna normaalisti liikkuviin verrokkeihin. Bakteeri-infektiot ovat
harvinaisia. Urheilijan infektioalttiuden mekanismit ovat
huonosti tunnettuja. Virusinfektion komplikaatioriskistä ja
vaikutuksesta suorituskykyyn ei ole riittävästi tutkittua tietoa. Tässä tutkimussarjassa on seurattu ja tutkittu hengitystieinfektioita, niiden etiologiaa ja taustamekanismeja
huipputason lumilajien urheilijoilla, suunnistajilla ja verrokkihenkilöillä. Tutkimussarjasta on julkaistu artikkeleja kansainvälisissä ja kotimaisissa lehdissä.

Projektin vastuuhenkilö: Maarit Valtonen (KIHU), Olli Ruuskanen (Turun Yliopisto)
Projektiryhmä: Raakel Luoto (UTU), Matti Waris (UTU),
Katja Mjøsund (KIHU/PNK), Johanna Ihalainen (JY), Vesa
Raussi (KIHU), Satu Pekkala (JYU), Olli Heinonen (PNK),
Mirva Rottensteiner (KIHU)
Aloitus - lopetus: 1.8.2017 - 1.5.2023
HUIPPU-URHEILUN SISÄINEN ARVIOINTI
Toteutetaan huippu-urheilun sisäinen arviointi koskien strategiakauden 2017-2020 toimintaa yhdessä Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa.
Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen (KIHU)
Projektiryhmä: Leena Paavolainen (HUY), Sanna Pusa, Jari
Lämsä (KIHU)
Aloitus - lopetus: 4.5.2020 - 31.12.2021
HUIPPU-URHEILUN TIETOTYÖ 2021-24
Huippu-urheilun tietotyö sisältää seurannan, arvioinnin ja
kehitystyön Suomen Olympiakomitean osaamisohjelmassa. Tietotyössä noudatetaan KIHUn ja Olympiakomitean
laatimaan seurannan ja arvioinnin suunnitelmaa 2021-24.
Suunnitelman keskeisiä toimenpiteitä ovat huippu-urheilustrategian seuranta ja mittarointi 2021-24, urheiluakatemiatoiminnan eri osa-alueiden seuranta sekä erilaiset arviointi- ja selvityshankkeet.
Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä (KIHU)
Projektiryhmä: Leena Paavolainen (HUY), Ilkka Palomäki
(HUY), Jarmo Mäkinen, Minna Blomqvist, Kaisu Mononen,
Sanna Pusa (KIHU)
Aloitus - lopetus: 23.11.2021 - 31.12.2024

HYÖKKÄYSPELIN TEHOKKUUSANALYYSI MIESTEN JA
NAISTEN HUIPPULENTOPALLOSSA
Projektin tavoite on selvittää hyökkäyspelin tehokkuutta
miesten ja naisten huippulentopallossa. Tutkimuksessa
analysoidaan eri hyökkäysratkaisuiden tehokkuus erilaisissa hyökkäystilanteissa.
Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)
Projektiryhmä: Susanna Koponen ja Juha Ahtiainen (JYU),
Tapio Kangasniemi (SLeL)
Aloitus - lopetus: 1.2.2020 - 31.12.2021
KELAUSVOIMAN MITTAUSMENETELMÄN
KEHITTÄMISPROJEKTI
Suuri osa pyörätuolikelaajista käyttää 3D-tulostettua kapulaa, jonka välityksellä urheilijan tuottama voima välitetään
pyörätuolin kehään ja sitä kautta liikkeeksi. Voimatuoton
optimoimiseksi tulisi kyetä mittaamaan kelaajan kehään
tuottamaa voimaa työnnön eri vaiheissa joko kehästä itsestään tai kapulasta. Tämän tiedon perusteella voidaan kehittää kelauksen suoritusvälineitä (esim. kapulaa tai tuolia) ja/
tai kelaajan tekniikkaa. Käytännön tavoitteena on lopulta
parantaa urheilijan suorituskykyä ja lisätä menestystä sekä
vähentää vammautumisriskiä. Hankkeessa selvitetään,
millaisia teknisiä ratkaisuja voimantuoton mittaamiseen
voidaan teoriassa käyttää ja kokeillaan 1–4 selvityksen
mukaan mahdollisesti käyttökelpoisinta ratkaisua käytännössä. Tuotoksena syntyy raportti mittausteknisistä ratkaisuista ja kokeilu mittausteknologiasta joko kapulassa tai
kilpakelaustuolissa – parhaassa tapauksessa prototyyppi
tai jopa monistettava valmis mittaustekninen ratkaisu.
Projektin vastuuhenkilö: Tomi Vänttinen (KIHU)
Projektiryhmä: Sami Vierola, Tero Joutsen (KIHU), Henri
Manni
Aloitus - lopetus: 1.1.2021 - 1.6.2022
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KESTÄVYYSLAJIEN YHTEISTYÖ SUOMALAISEN KORKEAN PAIKAN HARJOITTELUMALLIN
KEHITTÄMISESSÄ
Tämä hanke on jatkoa vuonna 2016-2018 toteutettuun
kestävyyslajien yhteistyöhankkeelle. Vuosina 2019-2021
on tarkoitus sovitun järjestelmän mukaisesti kerätä mahdollisimman monelta kestävyysurheilijalta korkean paikan
harjoittelu- ja mittausdataa. Harjoitteludata sisältää harjoittelun määrää ja harjoittelun tehoa kuvaavia muuttujia
sekä näistä määritettyjä harjoittelun kuormittavuutta kuvaavia muuttujia. Vuoristossa tai alppimajassa toteutetun
harjoitteluleirin aikana mitatut muuttujat voidaan jakaa
hypoksia-altistukseen sopeutumiseen liittyviin fysiologisiin
muuttujiin, harjoittelun kuormittavuutta kuvaaviin muuttujiin, suorituskykymuutoksia kuvaaviin muuttujiin sekä em.
muutoksia selittäviin taustamuuttujiin. Korkean paikan harjoittelun yksilöllisyys on yksi teema, johon vastauksia haetaan tässä hankkeessa.
Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela (KIHU)
Projektiryhmä: Rami Virlander (Pajulahti), Juha Peltonen
(HULA), Olli-Pekka Kärkkäinen (OK/HUY), Lasse Mikkelsson, Mikko Levola, Nikke Vilmi (Pajulahti), Anne Rikala
(Kisakallio)
Aloitus - lopetus: 1.1.2019 - 31.12.2021
KORONAVIRUSINFEKTIO URHEILIJALLA -TUTKIMUS
COVID-19 pandemia on vaikuttanut urheilijoiden elämään
voimakkaasti. Tieto uuden koronaviruksen vaikutuksista ja
mahdollisista riskeistä urheilijan terveydelle ja suorituskyvylle on tärkeää. Jotta ennaltaehkäisevät toimenpiteet kohdennetaan vaikuttavasti, on oleellista ymmärtää viruksen
leviämistä urheilussa. KIHUn johtamassa tutkimuksessa
kerätään tietoa koronavirusinfektion taudinkuvasta ja taudin pitkäaikaisvaikutuksista urheilijoilla sekä tartuntojen
leviämisestä urheilussa. Tutkimus selvittää myös, miten
urheilijat palaavat harjoitteluun ja kilpailemiseen infektion
jälkeen.
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Projektin vastuuhenkilö: Maarit Valtonen (KIHU)
Projektiryhmä: Katja Mjøsund (KIHU/PNK),  Urho Kujala
(JY), Olli Ruuskanen (Turun yliopisto), Jari Laukkanen (KSSHP; UEF), Johanna Ihalainen (JY), Vesa Raussi (KIHU)
Aloitus - lopetus: 1.8.2020 - 1.5.2022

ja urheilijat näkevät harjoittelun vaikuttavuuden, uusien liikkeiden oppimisen kehitysnopeuden ja mahdollisen hetken
siirtyä liittämään uusi liike kilpailuohjelmaan. Vuoden 2017
tavoitteena on ensimmäisen tavoiteliikeseurantasovelluksen luominen.

LENTOPALLOILIJAN SUORITUSKYKY,
KEHONKOOSTUMUS JA URAKEHITYS
Tarkoituksena selvittää, miten naislentopalloilijoiden suorituskyky kehittyy nuoruudesta aikuisuuteen.

Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen (KIHU)
Projektiryhmä: Mika Lehtimäki (OK), Jani Tanskanen (SVOLI), Timo Holopainen (SVOLI), miesten telinevoimistelun
vastuuvalmentajat
Aloitus - lopetus: 1.1.2017 - 31.12.2021

Projektin vastuuhenkilö: Heikki Peltonen (JYU)
Projektiryhmä: Taija Juutinen (JYU), Johanna Ihalainen
(JYU), Maarit Valtonen, Mikko Häyrinen (KIHU)
Aloitus - lopetus: 1.9.2020 - 1.5.2025
LIIKUNNAN JA URHEILUN TALOUS 2018 -SELVITYS
LTS:n vetämä projekti, jossa selvitetään Suomen liikunnan
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 (KIHU)
Projektiryhmä: Sanna Pusa (KIHU)
Aloitus - lopetus: 1.10.2020 - 31.12.2021
MIESTEN TELINEVOIMISTELUN
TAVOITELIIKESEURANTA
Uusien liikkeiden oppiminen ja niiden liittäminen telinevoimistelun kilpailuohjelmaan on pitkä prosessi. Vaikeiden
liikkeiden oppimisen tapahtuessa kuukausien, jopa vuosien, periodissa kehityksen seuranta on haastavaa. Tämän
tukitoimiprojektin tarkoituksena on luoda mobiilisovellus,
johon urheilija täyttää harjoituksensa jälkeen tehtyjen tavoiteliikkeiden suoritusmäärän ja niissä onnistumisen. Sovellus lähettää uuden täytetyn tiedon palvelimeen valmentajan nähtäväksi. Tätä seurantaa seuraamalla valmentajat

OPETUS- JA OHJAUSTEHTÄVÄT JYVÄSKYLÄN
YLIOPISTOSSA
KIHUn ja Jyväskylän yliopiston välinen sopimus Jarmo Mäkisen opetus- ja ohjaustehtävistä lukuvuoden 2020-2021
osalta.
Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen (KIHU)
Projektiryhmä:
Aloitus - lopetus: 15.9.2020 - 30.5.2021
RESPIRATORY ILLNESS AND INFECTIONS IN
ATHLETES – IOC CONSENSUS
KOK:n vetämä projekti, jossa tehdään systemaattiset katsaukset ja konsensuslausumat urheilija hengitystiesairauksista ja hengitystieinfektioista. Konsensustyö koostuu
kolmesta lausumasta: hengitystiesairaudet (mm. astma ja
allergiat), hengitystieinfektiot ja COVID-19. Konsensusryhmä on kokoontunut kuukausittain etäkokouksissa, lokakuussa 2021 Lausannessa, KOK:n päämajalla sekä marraskuussa 2021 Monacossa.
Projektin vastuuhenkilö: Martin Scwellnus, Lars Engebretsen
Projektiryhmä: Maarit Valtonen, Katja Mjøsund (KIHU)
Aloitus - lopetus: 1.1.2020 - 31.5.2022

SELVITYS URHEILIJOIDEN
VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSISTA (SAPIS)
Hankkeessa selvitetään urheilijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja -valtaa suomalaisissa urheiluorganisaatioissa.
Hanke nivoutuu osaksi kansainvälistä Strenghtening Athlete Power in Sport (SAPIS) -projektia, jonka kartoittaa vastaavia asioita Euroopan tasolla. Kansallisessa hankkeessa
selvitetään urheilijoiden asemaa lajiliittojen ja urheiluakatemioiden rakenteissa sekä haastatellaan nykyisiä urheilijavaikuttajia sekä toteutetaan benchmarking kansainvälisistä
urheilijaorganisaatioista ja pelaajayhdistyksistä.
Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä (KIHU)
Projektiryhmä: Akseli Holopainen, Maarit Nieminen (KIHU),
Harri Syväsalmi, Antti Aine (Turun yliopisto), Emma Terho
(KOK), Markus Juhola (Jalkapallon pelaajayhdistys)
Aloitus - lopetus: 1.1.2021 - 31.1.2022
SEURABAROMETRIN ESISELVITYS
Seurabarometrin esiselvitys tuottaa tietoa suomalaisille urheiluseuroille suunnatun barometrin käynnistämisen tueksi. Esiselvityksen avulla muodostetaan kuva siitä, mitä vaihtoehtoja barometrin toteuttamiseksi on ja mitä asioita siinä
pitää huomioida. Esiselvityksessä toteutetaan muiden barometrien benchmarkkaus, sidosryhmien haastattelut sekä
aiheen käsittely seuratoiminnan tutkijatapaamisessa.
Projektin vastuuhenkilö: Sanna Pusa (KIHU)
Projektiryhmä: Outi Aarresola (KIHU), Anna Kirjavainen,
Matleena Livson, Rainer Anttila, Jaana Tulla (OK)
Aloitus - lopetus: 1.4.2021 - 31.12.2021
SEURATIETOKANTA
Julkinen tietokanta urheiluseuroista. Tiedot kerätään lajiliittojen valtionapuhakemusten yhteydessä. Tietokanta on
käytettävissä osoitteessa https://www.seuratietokanta.fi/

Projektin vastuuhenkilö: Outi Aarresola (KIHU)
Projektiryhmä: Sanna Pusa, Tuomas Vihinen (KIHU)
Aloitus - lopetus: 1.12.2020 - 31.1.2022
SUHTEELLINEN ENERGIAVAJE URHEILUSSA
(NORED-S)
Tavoitteena selvittää, kuinka eri lajien huippu-urheilijoidenenergian ja eri ravintoaineiden saanti vaihtelee yhden harjoituskauden eri vaiheissa. Lisäksi tarkastellaan ravintomuuttujien yhteyttä suorituskyvyn, ulosteen mikrobiomiin,
verimuuttujien ja kehonkoostumuksen muutoksiin sekä
vamma- ja sairastumisalttiuteen. Samalla pyritään myös
kartoittamaan alhaisen energian saatavuuden ja siihen liittyvien oireiden yleisyyttä suomalaisilla huippu-urheilijoilla.
Projektin vastuuhenkilö: Johanna Ihalainen (JY), Maarit
Valtonen (KIHU)
Projektiryhmä: Johanna Lehto (KIHU), Salla Rasmus, Mira
Tuovinen (JYU), Oona Kettunen (JYU), Miika Wynne-Ellis
(JYU), Laura Mierlahti (JYU/PNK), Satu Pekkala (JYU),
Katja Mjösund (KIHU), Jussi Mikkola (JYU), Olli Heinonen
(PNK), Jaakko Mursu (UEF), Juha Hulmi (JYU)
Aloitus - lopetus: 1.5.2021 - 31.12.2023
SUURI URHEILIJAKYSELY
Hankkeessa toteutettiin Suomen ensimmäinen urheilijoita
koskeva kattava tiedonkeruu syksyllä 2020. Urheilijakysely suunnattiin sekä nuorten että aikuisten maajoukkueisiin
kuuluville urheilijoille. Kysely toteutettiin lajiliittojen välityksellä. Tutkimukseen kutsuttiin mukaan kaikki 71 vuonna
2020 opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta saanutta lajiliittoa. Tutkimukseen osallistumisen edellytyksenä oli,
että lajiliitolla on aikuisten ja/tai nuorten maajoukkuetoimintaa. Määräajoin toistuva edustusurheilijoille suunnattu
kysely vahvistaa merkittävästi urheilun tietoperustaa. Urheilijakysely on vastinpari valmentajakyselylle, ja yhdessä ne
vastaavat siitä, että päätöksenteko voi tukeutua ajantasai-

seen tietopohjaan urheilun keskeisimpien toimijaryhmien
osalta.
Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen (KIHU)
Projektiryhmä: Kaisu Mononen, Minna Blomqvist, Sanna
Pusa (KIHU)
Aloitus - lopetus: 1.4.2020 - 31.12.2021
TOKIO 2020 ERITYISOLOSUHTEET
Tiedon keräystä ja välitystä Tokion 2020 olympialaisiin ja
paralympialaisiin valmistautuville urheilijoille ja tukijoukoille. Lajikohtaiset suunnitelmat ja niiden toteutus itse kisoihin. Vuodella siirtyneisiin kilpailuihin tarkennetut suunnitelmat ja niiden toteutus olympialaisiin ja paralympialaisiin
valittujen urheilijoiden osalta.
Projektin vastuuhenkilö: Esa Hynynen (KIHU)
Projektiryhmä: Olli-Pekka Kärkkäinen, Leena Paavolainen
(OK/HUY), Maarit Valtonen (KIHU & HUY), lisäksi muut
lajiryhmävastaavat sekä lajijohto
Aloitus - lopetus: 1.10.2018 - 31.12.2021
TRAINING ROOM JYVÄSKYLÄ HIPPOS
-OSAAMISKESKITTYMÄN KEHITTÄMISHANKE
Uuden ”Training Room Jyväskylä Hippos – osaamiskeskittymän kehittämishanke” - hankkeen tavoitteena on kehittää
edellisen vuoden aikana syntynyttä urheiluvalmennuksen,
kuormituksen ja palautumisen ”Training Room” palvelukokonaisuutta yhdessä alueellisten kumppaneiden kanssa.
Osaamiskeskittymä rakentuu KIHUn johdolla Jyväskylän
Hippoksen kampukselle yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Jyväskylän
ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto toimivat uudessa hankkeessa osatoteuttajina. Termi ”Training Room”
tarkoittaa urheilijoiden kokonaisvaltaisten tukipalveluiden
kokonaisuutta, jonka tehtävänä on edistää urheilijan suorituskykyä ja valmentautumisen laatua. Tukipalvelut kohden-
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tuvat urheilijan kokonaiskuormituksen arviointiin ja hallintaan harjoitukseen valmistauduttaessa, harjoituksen aikana
ja harjoituksen jälkeen palauduttaessa. Training Roomin
tukipalveluiden avulla kuntoutuminen on nopeampaa ja tehokkaampaa.
Projektin vastuuhenkilö: Johanna Lehto, Maarit Valtonen
(KIHU)
Projektiryhmä: Jesse Pajari, Suvi Pajunen, Mira Kaikkonen, Salla Rasmus, Eero Savolainen, Aku Nikander, Henni
Myllykangas, Sanna Pylkkänen, Markus Kokkonen (KIHU),
Johanna Ihalainen, Essi Ahokas (JY), Anu Myllyharju-Puikkonen, Sanna Paasu-Hynynen, Pasi Teräväinen, Ben Waller,
Kari-Pekka Murtonen (JAMK)
Aloitus - lopetus: 1.8.2019 - 31.12.2021
URHEILIJAN HENGITYSTERVEYS
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hengitysoireiden, hengityssairauksien ja astma- ja allergialääkkeiden
käytön yleisyyttä Suomessa väestössä ja eri urheilulajeissa. Jokaisesta lajista rekrytoidaan urheilijoita, jotka ovat
13-35-vuotiaita ja ovat tasoltaan piiritasosta maajoukkuetasoon. Tutkimukseen kutsutaan myös samaa ikäryhmää
olevia henkilöitä, jotka eivät harrasta kilpaurheilua. Urheilijoiden hengitysterveys – Respiratory health in athletes –
Tampereen yliopisto (hengitystutkimus.fi)
Projektin vastuuhenkilö: Jussi Karjalainen, Tampereen
Yliopisto, Keuhkotautien yksikkö
Projektiryhmä: Rikhard Mäki-Heikkilä, Lauri Lehtimäki, Jari
Parkkari, Maarit Valtonen (KIHU)
Aloitus - lopetus: 1.1.2018 - 1.9.2023
URHEILIJAN MIELENTERVEYS: SUOMALAISEEN
KULTTUURIIN SOPIVAN MIELENTERVEYDEN
SEURANTATYÖKALUN KÄÄNTÄMINEN,
KULTTUURINEN TESTAAMINEN JA HOITOPOLUN
RAKENTAMINEN
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Kansainvälinen olympiakomitea on luonut urheilijoiden mielenterveyden seurantaan seurantatyökalun, joka julkaistiin
syksyllä 2020. Tämän tutkimusprojektin tavoitteena kehittää kyseisen työkalun pohjalta yhteinen suomenkielinen
mielenterveyden seurantatyökalu, jota hyödynnetään rakennettaessa mielenterveyden hoitopolkua urheilijoille niin urheilu-uran aikana kuin sen jälkeen. Lisäksi tässä tutkimuksessa pyritään lisäämään tietoa siitä, miten suomalaiset
urheilijat voivat ja kuinka yleisiä psyykkiseen terveyteen liittyvät haasteet ovat. Tavoitteena on luoda yhtenäinen kansallinen toimintamalli, jossa tunnistetaan tukea tarvitsevat
yksilöt urheilun toimintaympäristössä.

ta. Akatemiapulssi, paikallisten urheiluakatemiaverkostojen taloudellisten resurssien seuranta ja valintavaiheen
urheiluoppilaitostoiminnan seuranta tukevat urheiluakatemioiden ja urheilijan toimintaympäristöjen pitkäjänteisestä kehitystyötä, josta päävastuussa ovat olympiakomitea
ja paikalliset urheiluakatemiat. Urheilija-apurahaseuranta
seuraa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien apurahojen määrää ja jakautumista eri urheilulajien kesken historiallisesta perspektiivistä. Seuratietokanta kokoaa yhteen
ensimmäistä kertaa suomalaiset lajiliittojen jäseninä olevat
urheiluseurat ja niiden perustiedot osoitteessa www.seuratietokanta.fi

Projektin vastuuhenkilö: Maarit Valtonen (KIHU)
Projektiryhmä: Hannaleena Ronkainen (KIHU), Aku Nikander (JY/KIHU), Johanna Ihalainen (JY), Johanna Saarni
(KIHU/JY), Tatja Holm (URHEA), Niilo Konttinen, Mirva
Rottensteiner (KIHU)
Aloitus - lopetus: 1.5.2021 - 31.12.2022

Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä (KIHU)
Projektiryhmä:
Aloitus - lopetus: 1.1.2010 - 31.12.2024

URHEILUN TIETOKANNAT
KIHU ylläpitää kuutta urheilun tietopohjaan liittyvää tietokantaa. Tietokannoista tehtävillä yhteenvedoilla tuetaan urheilujärjestelmän jatkuvaa kehittymistä. KIHUn ylläpitämät
tietopohjakokonaisuudet:
* Urheilijan pulssi
* Akatemiapulssi
* Paikallisten urheiluakatemiaverkostojen taloudellisten
resurssien seuranta
* Valintavaiheen urheiluoppilaitostoiminnan seuranta
* Urheilija-apurahaseuranta
* Seuratietokanta
Urheilijan Pulssin tarkoituksena on auttaa urheilija-valmentajapareja ja valmennustiimejä arvioimaan omaa toimintaansa ja lisäksi koota tietoja lajitasolle urheilijoista, lajien
kumppanuuksista sekä lajien huippu-urheilusuunnitelmis-

VALIDITY OF AN AUTOMATED GNSS-IMU SYSTEM IN
BIATHLON RANGE WORK ANALYSIS
Tämän projektin tavoitteena on tutkia GNSS-IMU-anturijärjestelmän käyttömahdollisuuksia ampumahiihdossa. Päätavoitteena on tutkia, kuinka tarkasti järjestelmä pystyy
tunnistamaan automaattisesti ajanhetket, jolloin ampumahiihtäjä tulee ampumapenkalle, astuu ampumamatolle, ampuu laukaukset, poistuu ampumamatolta ja lopulta poistuu
ampumapenkalta sekä aikojen lisäksi käytettävän ampuma-asennon (makuu tai pysty). Ampumapenkkatoiminnan
kehittäminen ampumahiihdossa on tärkeää, koska sprinttikilpailussa se selittää 40 % ja normaalimatkalla 50% urheilijoiden välisistä tasoeroista.
Projektin vastuuhenkilö: Miika Köykkä (KIHU)
Projektiryhmä: Vesa Linnamo (JYU), Olli Ohtonen (JYU),
Keijo Ruotsalainen (JYU), Sami Vierola, Tomi Vänttinen
(KIHU)
Aloitus - lopetus: 23.11.2021 - 31.12.2022

VALMENNUKSEN KYSELYTYÖKALU (MAPS-Q)
URHEILUAKATEMIAYMPÄRISTÖSSÄ: URHEILIJAN
KEHITTYMINEN JA HYVINVOINTI
Tarkoituksena kehittää validi ja toistettava työkalu (valmennuksen kyselytyökalu eli MAPS-Q) suuren urheilijamäärän
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kartoittamiseen.
Projektin vastuuhenkilö: Maarit Valtonen (KIHU), Taija
Juutinen (JYU)
Projektiryhmä: Johanna Ihalainen (JYU), Laura Mierlahti
(URHEA, TSUA), Tatja Holm (URHEA), Ida Heikura (Canadian Sport Institute Pacific and University of Victoria, Kanada), Ville Vesterinen (KIHU), Johanna Saarni (JYU)
Aloitus - lopetus: 1.5.2021 - 1.5.2026

YLÄVARTALON VOIMATASOJEN JA LIIKKUVUUDEN
YHTEYS LENTOPALLON ISKULYÖNNIN KOVUUTEEN –
8 VIIKON HARJOITUSINTERVENTIO NUORILLA MAAJOUKKUEPELAAJILLA
Projektin tavoitteena on selvittää onko kuntopalloilla tehtävä voimaharjoittelu parempi tapa kehittää lentopallon iskulyönnin kovuutta kuin kuntosalilla tapahtuva voimaharjoittelu kahdeksan viikon harjoitusintervention aikana.
Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)
Projektiryhmä: Linda Huhtala, Juha Ahtiainen (JYU), Tapio
Kangasniemi, Oskar Muurinen, Nicolas Buser (SLeL), Tommi Pärmäkoski, Niina Sippola ja Antti Haapakoski (KUO)
Aloitus - lopetus: 1.3.2021 - 31.5.2022

VALMENTAJAKYSELY 2019
Suomalaisen valmennusjärjestelmän toimivuus sekä laadukkaiden toimintaympäristöjen jatkuva kehittäminen edellyttävät systemaattista tiedon keräämistä eri ympäristöissä toimivien valmentajien ja ohjaajien määristä, taustoista,
motiiveista, tarpeista ja kehityspoluista sekä arvoista ja
asenteista. Myös tiedolla johtamisen kannalta on tärkeää,
että tarjolla on ajantasaista ja monipuolista tietoja valmentajista ja valmentamisesta kattaen koko liikunnan ja urheilun kirjon harrasteliikunnasta huippu-urheiluun. Tämän
hankkeen tavoitteena on muodostaa nykykuva suomalaisesta valmentajakunnasta, kuvata valmentajien toimintaa
ja toimintaympäristöä sekä tuottaa uutta tietoa ja lisätä ymmärrystä valmentajien kehityspoluista, motiiveista, arvoista
ja asenteista. Nykytilan kuvauksen ohella aineisto mahdollistaa myös nyt käsillä olevien tulosten tarkastelun suhteessa 2009 vastaaviin valmentajakyselyn tuloksiin.
Projektin vastuuhenkilö: Minna Blomqvist (KIHU)
Projektiryhmä: Kaisu Mononen (KIHU), Kirsi Hämäläinen
(OK)
Aloitus - lopetus: 1.1.2019 - 31.12.2021
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TALOUSTIEDOT
TULOSLASKELMA
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö s.r.
1.1.2021-31.12.2021

1.01.2020-31.12.2020

2 625 918,86

2 500 689,39

-1 601 273,99

-1 582 356,20

-271 178,55

-241 110,41

-41 142,17

-40 033,04

-3 091,61

-4 575,48

Muut kulut

-880 329,41

-693 366,91

Tuotto-/kulujäämä

-171 096,87

-60 752,65

Tuotot

16 759,94

19 022,58

Kulut

-6 812,61

-6 229,83

Tuotto-/kulujäämä

9 947,33

12 792,75

166 000,00

166 000,00

4 850,46

118 040,10

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Kulut
Palkat
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot

SIJOITUS- JA
RAHOITUSTOIMINTA

Yleisavustukset

TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ
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TASE
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö s.r.
VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

31.12.2021

31.12.2020

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut aineettomat hyödykkeet

0,00

3 091,61

9 723,76

10 804,18

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet

290 945,93

290 945,93

OMA PÄÄOMA

31.12.2021

31.12.2020

Peruspääoma

92 503,36

92 503,36

Muut rahastot

255 205,68

255 205,68

Edellisten tilikausien ylijäämä

134 872,77

16 832,67

Tilikauden yli-/alijäämä

4 850,46

118 040,10

Oma pääoma yhteensä

487 432,27

482 581,81

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VIERAS PÄÄOMA

Saamiset

Lyhytaikainen
Saadut ennakot

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset

317 232,06
65 541,45

267 156,05
382 773,51

114 673,50

381 829,55

Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet

1 320,00

2 480,00

Ostovelat

77 117,48

65 002,95

Muut velat

48 504,49

38 592,62

Siirtovelat

494 599,47

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
200 039,56

201 118,00

Rahat ja pankkisaamiset

225 490,95

310 297,94

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 108 973,71

1 198 087,21

621 541,44
1 108 973,71

609 429,83

715 505,40
1 198 087,21
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