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Vuonna 2012 huippu-urheilun toimintatapoja ja
suuntaa alettiin kääntää Huippu-urheilun muutosryhmän (HUMU) viimeisen toimintavuoden implementointivaiheen myötä uusille urille. Lukuisat tapaamiset, työryhmät ja prosessit tähtäsivät uuden,
urheilijan polusta lähtevän, toimintakulttuurin luomiseen ja toimijoiden sitouttamiseen muutosryhmän
ajatusmaailmaan. Monien toimijoiden puheissa ja
toimintatavoissa oli aistittavissa uuden odotusta ja
muutosvalmiutta. HUMU onnistui mielestäni synnyttämään keskustelua urheilun sisällä mm. toimintatapojen muutoksesta, urheilijan ja valmentajan keskiössä pitämisestä, toimijoiden omasta vastuusta
ja yhteistyön kehittämisen tarpeellisuudesta. Myös
osaamisen kehittämisen tärkeys sekä toimivan urheiluakatemiaverkoston viritys nousivat keskiöön.
HUMUn ajatusten ja ministeri Lauri Tarastin esitysten pohjalta Suomen Olympiakomitea perusti
Huippu-urheiluyksikön, sopi yhteistyöstä Suomen Paralympiakomitean kanssa ja esitti KIHUlle
Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelman toteutusvastuuta. KIHUn hallitus suhtautui myönteisesti
Olympiakomitean tarjoukseen todeten, että KIHU
on valmis käynnistämään Osaamisohjelman mukanaan tuomia uusia toimintoja sitä mukaan kun
resurssit sen mahdollistavat. Oman perinteisen toiminnan sopeuttaminen Osaamisohjelmaa vastaavaksi aloitettiin syksyllä 2012 mm. integroimalla
KIHUn johtoryhmän työskentelyyn Huippu-urheiluyksikön johtajaksi nimetty Mika Kojonkoski ja
HUMU-ryhmässä Osaamisohjelmasta päävastuun
kantanut Leena Paavolainen, sekä käynnistämällä henkilökunnan kanssa keskustelut ja suunnittelu
tulevista vastuista ja muutoksista. Monet KIHUlaiset osallistuivat aktiivisesti vuonna 2012 Huippuurheilun muutosryhmän työryhmiin, seminaareihin
ja kokouksiin.
HUMUn käynnistämät prosessit ja tuottamat materiaalit luovat rungon tulevien vuosien toiminnalle.

Huippu-urheilun T&K-ohjelma luo raamitusta ja
suuntaviivoja osaamisen kehittämiselle. Akatemiaohjeistus edesauttaa tämän laajenevan toimintasektorin vastuiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
Asiantuntijatyöt urheilijan polun lapsuus-, nuoruusja huippuvaiheen määrittelemisessä ja sisällöittämisessä, sekä Valmentajan käsikirjan rakentuminen
suuntaavat omilta osiltaan tulevaa toimintakulttuuria.
Viime vuoden aikana SLU:n, Nuoren Suomen ja
Kunto ry:n pohjalle neuvoteltu ja perustettu Valo
ry jäsentää ja selkeyttää omalta osaltaan Suomen
monipolvista liikunnan rakennetta. Jatkossa Valon
ja Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön toimintojen keskinäinen yhteensovittaminen ja
koordinointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta vältytään päällekkäisiltä rakenteilta ja toiminnoilta, ja
luodaan yhdessä tekemisen kulttuuri.
Osaamisohjelma tuo KIHUlle uusia, joskin jo vuonna 1990 kirjoitettuihin säätiön sääntöihin hyvin
istuvia haasteita ja toimintoja. Vastuu valmennusosaamisen kehittämisestä ja valmentajakoulutuksen
koordinoinnista on KIHUlle uusi ja haasteellinen.
Varsin monien itsenäisten toimijoiden toteuttama
ja monipolvinen valmentajakoulutusjärjestelmä
on sisältöineen muutoksen ja virityksen tarpeessa.
Tälle toiminnalle luo hyvän pohjan Suomen Olympiakomitean ja HUMUn käynnistämät tapaamiset
ja suunnittelupalaverit eri toimijoiden kesken. Tulevaisuuden urheilumenestyksen kannalta osaamisen kehittäminen tulee olemaan varsin keskeistä.
Osaamisohjelman keskeisenä tavoitteena on myös
toimivan osaamisverkoston rakentaminen, jotta
Suomessa monilla aloilla varsin korkealuokkainen
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osaaminen saataisiin laajasti urheilijan polun tueksi. Uutena toimintona Osaamisohjelma tuo KIHUlle
myös huippu-urheilun seurannan ja sisäisen arvioinnin. Nämä onnistuessaan ja toimiessaan mahdollistavat osaltaan Opetus- ja kulttuuriministeriön
esille nostaman tiedolla johtamisen toteuttamisen
huippu-urheilun rakenteiden eri tasoilla. Rajallis-

että kansallisen verkoston kanssa unohtamatta ulkomaisten yhteistyökumppanien tarjoaman tietotaidon ja verkostojen merkitystä.
KIHUn toiminnan, sekä toisaalta muiden Jyväskylän toimijoiden verkottumisen kannalta käynnistyi
kesällä 2012 tärkeä kaksivuotinen EAKR-rahoit-

”Osaamisohjelman keskeisenä tavoitteena on myös toimivan
osaamisverkoston rakentaminen, jotta Suomessa monilla
aloilla varsin korkealuokkainen osaaminen saataisiin laajasti
urheilijan polun tueksi.”

ten resurssien kohdentamisessa reaaliaikainen ja
laadukas tieto suunnitelmien toteutumisesta ja toiminnan laadukkuudesta suhteessa suunnitelmiin ja
tavoitteisiin antaa mahdollisuuden kustannustehokkaaseen toimintaan. Viestinnän ja tiedonvälityksen kehittäminen urheilun sisällä liittyy oleellisesti
tavoitteeseen osaamisen kehittämisestä ja tiedon
hyödyntämisestä päätöksenteossa.
KIHUn perinteistä toimintaa on suunnattu 2000-luvulla lähemmäksi urheilun käytännön tekemistä,
tutkimustoiminnasta kehitystyöhön ja käytännön
asiantuntijatoimintaan. Kehityssuunta on perustunut toisaalta urheilutoimijoiden taholta tulleeseen
kysyntään ja KIHUn 2000-luvun strategioiden painotuksiin, ja toisaalta kehitystä on edesauttanut
Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaus- ja tukipolitiikka. Osaamisohjelman vastuiden myötä KIHUn
toiminnassa korostuvat jatkossa entistä selvemmin
urheilijan polulta versova asiakaslähtöinen asiantuntijatyö, t&k-toiminnan suunnittelu entistä selvemmin urheilun käytännön haasteiden pohjalta ja sen
toteutus yhdessä osaamisverkoston muiden toimijoiden kanssa.
Jyväskylän kaupunki käynnisti vuonna 2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön taloudellisella tuella KIHUn toimitilojen osittaisen saneerauksen ja
laajennusosan rakentamisen. Uudet ja uudistetut,
kesäkuussa 2012 käyttöön otetut toimitilat, tarjoavat hyvät puitteet ja kotipesän Osaamisohjelman
toteuttamiselle yhteistyössä sekä jyväskyläläisen

teinen yhteishanke Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian ja terveystieteiden laitosten, Jyväskylän
ammattikorkeakoulun ja KIHUn kesken. Fyysisesti
hanke rakentuu KIHUn uuden testauslaboratotion,
Liikuntatieteellisen tiedekunnan laboratorioiden ja
Hipposhallin muodostamalle kokonaisuudelle. Tällä ”Huipputestausyksikkö kilpaurheilun, liikunnan
ja hyvinvoinnin kehittämisympäristönä” -hankkeella kehitetään yhteistyötahoille yhteinen, laadukas
ja monipuolinen testaus-, tuotekehitys-, tutkimus- ja
koulutusympäristö. Hanke tähtää toimijoiden yhteistyön vahvistamiseen, osaamisen lisäämiseen ja
päällekkäisiä toimintoja yhdistämällä kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Hanke on oiva osoitus
viime vuosina Jyväskylässä virinneeseen eri toimijoiden yhteistyöhakuisuuteen, jota huippu-urheilun
muutosprosessi on osaltaan tukenut ja katalysoinut.

3

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Resurssit
KIHUn keskeisin voimavara on ammattitaitoinen henkilökunta. Vuonna 2012 KIHUssa työskenteli osa- tai kokoaikaisena yhteensä 44 henkilöä, joista yli puolella on vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Kesällä 2012 valmistui toimisto- ja testaustilojen laajennus sekä saneeraus, joka osaltaan antoi lisäresursseja laajentuvan toiminnan uusiin haasteisiin.

Henkilökunta ja organisaatio

4

Keskeisin KIHUn voimavara on ammattitaitoinen
henkilökunta. Toiminta on rakentunut kuvan 1 mukaisesti kolmen tiedeyksikön, toimiston sekä viestintä- ja tietohallintoyksikön varaan. Osaamisohjelma tuonee mukanaan toiminnallisten muutosten
ohessa tarpeen myös organisatoriseen uudelleen
arviointiin. Toimintakaudella 2012 KIHUn palveluksessa osa- tai kokoaikaisena oli yhteensä 44
henkilöä. Näistä seitsemän oli tohtorin tutkinnon
ja 17 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.
Kokoaikaisesta henkilökunnasta kuusi työntekijää
teki tohtoriopintoja. Vuonna 2012 26 työntekijää
oli vakituisessa työsuhteessa, 10 työntekijää toimi määräaikaisilla työsopimuksilla ja kahdeksan
työntekijää oli tuntipalkkauksella.
Työvuosiksi muunnettuna
KIHU maksoi palkkaa
32,4 henkilötyövuotta.
Palkkakustannuksista
opetusministeriön
toiminta-avustus kattoi
15 henkilötyövuotta ja
jäljelle jäävä osa tuli
projektirahoituksesta.
Lisäksi keskuksen merkittävänä voimavarana
oli kaksi KIHUn entistä
eläkkeelle
siirtynyttä
vanhempaa tutkijaa.
Johtajan
neuvoa-antavana elimenä on
tiedeyksiköiden sekä
viestintä- ja tietohallintoyksikön johtajista
koostuva johtoryhmä.

Vuosittain KIHUn projekteissa tekee useita opiskelijoita opinnäytteitä ja opintoihin liittyvää harjoittelua. Tämä tilapäistyövoima lisää ja monipuolistaa mahdollisuuksia toteuttaa projekteja. Toisaalta
KIHUn tutkijat osallistuvat opinnäytteiden ohjaamiseen. Tällä vuosituhannella on valmistunut yhteensä 75 opinnäytettä, joista 15 on ollut lisensiaattitutkielma tai väitöskirja.
KIHUn voimavarana on kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu seitsemänjäseninen asiantunteva hallitus, jonka nimeää kolme perustajatahoa,
Suomen Olympiakomitea, Jyväskylän yliopisto ja
Jyväskylän kaupunki. Hallituksella on mahdollista
laajentaa itseään kahdella kilpa- ja huippu-urheilun valmennuksen ja sen kehittämisen piirissä toimivalla henkilöllä.

SRD Oy
KIHUn yhteydessä toimii KIHU-säätiön 100
%:sti omistama, vuonna
2000 perustettu Sports
Research and Development SRD Oy. Yhtiö on
perustettu
kanavaksi
tehdä tilaustutkimuksia,
tuotekehitystä ja tuottaa palveluja pääsääntöisesti liikunnan ja urheilun alalla toimiville
yritysasiakkaille. Yhtiö
ostaa säätiöltä työntekijöiden työaikaa, sekä
vuokraa tältä tiloja ja
laitteita toimintaansa
varten. SRD Oy pyrkii
katteelliseen,
voittoa
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Olympiakomitean logo saapui myös KIHUn toimitilojen ja Hipposhallin seinään Huippu-urheiluyksikön perustamisen myötä.

tuottavaan toimintaan. Voitot se tulouttaa osinkojen muodossa KIHU-säätiölle käytettäväksi kilpa- ja
huippu-urheilua tukevaan toimintaan. SRD Oy tarjoaa mahdollisuuden täydentää joidenkin KIHUn
osa-aikaisten työntekijöiden työaika kokoaikaiseksi.

Tilat ja laitteet
KIHU toimii Jyväskylän kaupungin liikuntakeskukselta vuokratuissa tiloissa Hippoksen liikuntapuiston alueella. Toimisto- ja mittaustilojen saneeraus
ja laajennus valmistui kesällä 2012, jonka jälkeen
KIHUn käytössä on 37 toimistohuonetta (51 työpistettä), kaksi kokoushuonetta, ATK-serverihuone,
277 m2 laboratorio- ja testaustila, kahvio/taukotila
sekä varasto- ja arkistotiloja. Lisäksi tarvittaessa
käytössä ovat kaupungin hallinnoimat Hipposhallin
80 hengen auditorio ja muut kokoustilat.
Kaupungin hyvätasoiset liikuntapaikat, kuten Hipposhalli harjoitushalleineen, Monitoimitalo, uimahalli, jäähalli, Harjun urheilukenttä, Nisulan jäästadion, Laajavuoren talviurheilukeskus sekä Graniitin
ampumaurheilutilat ovat KIHUn käytettävissä urheilijamittauksiin joustavan yhteistyön luomalta pohjalta.
Kiinteät kontaktit Jyväskylän yliopistoon, ammattikorkeakouluun ja ammattiopistoon, sekä Jyväskylässä toimiviin LIKES- ja Niilo Mäki -Säätiöi-

hin antavat mahdollisuuden synergiaetuihin niin
osaamisen, tilojen kuin laitteistojenkin osalta.
Yhteistyösopimus Jyväskylän yliopiston kanssa on
mahdollistanut monipuolisen kanssakäymisen niin
tutkimusten teossa kuin laitteiden ja tilojen yhteiskäytössäkin. Sopimuksen puitteissa KIHU käyttää
mm. yliopiston Tietohallintokeskuksen ja postin
palveluja. Hipposhalliin on yhdessä rakennettu mittausympäristöä urheilijoiden biomekaanisille ja fysiologisille mittauksille. Vuonna 2012 käynnistettiin
KIHUn aloitteesta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntabiologian ja terveystieteiden laitosten sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteinen EAKR-rahoitteinen kaksivuotinen
”Huipputestausyksikkö kilpaurheilun, liikunnan ja
hyvinvoinnin kehittämisympäristönä” -hanke, jolla
kehitetään yhteistyötahoille yhteinen tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelukokonaisuus ihmisen fyysisten
ominaisuuksien mittaamiseen. Hanke yhdistää toimijoiden hallitsemia tiloja ja mittalaitteita yhteisesti
hallinnoituun, resursoituun ja johdettuun yksikköön.
Hankkeella pyritään kehittämään Jyväskylässä toimivien yksiköiden keskinäistä yhteistyötä, parantamaan osaamista ja kustannustehokkuutta.
Monimuotoinen yhteistyö valmennuskeskusten ja
KIHUn kesken on mahdollistanut näiden tila- ja
laiteresurssien käytön eri urheilulajien kanssa tehtävien tutkimus-, kehitys- ja palveluprojektien mittauksissa.
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Tunnuslukuja
KIHUn vuotuiset varsinaisen toiminnan tuotot ovat
2000-luvulla vaihdelleet 1,2 ja 2,1 milj. euron
välillä. Opetusministeriön toiminta-avustus muodostaa 55–70 % tulorahoituksesta. Jyväskylän kaupungin vuosittainen avustus on ollut 32 000 euroa.
Vuodesta 2012 alkaen kaupungin avustuskäytäntö muuttui; avustus lisääntyi vuositasolla 166 000
euroon ja vastaavasti kaupungin perimä vuokra
laajentuneista toimitiloista johtuen kasvoi 75 000
euron tasosta 246 000 euroon. 30–40 % budjetista muodostuu projektirahoituksesta. Projekteja
tuetaan ohjaamalla toiminta-avustuksella palkatun
henkilöstön työpanosta veloituksetta projekteille.
KIHUn laskennallinen rahoitusosuus muodostaa
useimpien projektien budjetista yli 50 %.

KIHUn vuotuisesta toiminta-avustuksesta käytetään
kiinteisiin palkkakustannuksiin maksimissaan kaksi
kolmasosaa. Projektirahoituksesta valtaosa käytetään palkkoihin. Koko vuosibudjetista (toimintaavustus + projektirahoitus) menee palkkakuluihin
vuosittain 70–75 %.

KIHUssa vuonna 2012 työskennelleet henkilöt
6
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Kuva 1. Kihun

oraganisaatio vuonna

2012.
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Toiminta

ja tulokset vuonna

2012

Toiminnassa pyrittiin edelleen pitkäjänteiseen ja intensiiviseen yhteistyöhön keskeisten lajien ja toimijoiden kanssa. Erilaisiin valmennus- konsultointi- ja kilpailutapahtumiin osallistuminen pysyi lähes vuoden 2011 tasolla, vaikka huippu-urheilun muutokseen liittyvään suunnittelu- ja asiantuntijatoimintaan käytettiinkin varsin paljon työaikaa vuoden aikana.
Vuosi 2012 oli Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimusja kehittämissäätiön (KIHU-säätiön) kolmastoista
toimintavuosi ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn kahdeskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön omistamalla Sports Research and Development SRD Oy:llä täyttyi kahdestoista tilikausi.

8

KIHUn strategiassa keskeisiä arvoja ovat urheilun
kansainvälinen menestys, korkea laatu, innovatiivisuus, sekä eettisesti ja ekologisesti kestävä urheilu.
Näillä arvoilla KIHU pyrkii edistämään suomalaista kilpa- ja huippu-urheilua soveltavan tutkimustoiminnan sekä kehitys- ja palvelutoiminnan kautta.
Vuosille 2009-2015 laaditun strategian mukaan
KIHUn toimintaa kohdistetaan kv. urheilumenestyksen kannalta keskeisimpiin lajeihin ja organisaatioihin, ja tunnistetuille osaamisalueille (oheinen
taulukko). Strategiassa korostetaan myös tuotetun
tieto-taidon hyödynnettävyyden tärkeyttä suomalaisessa kilpa- ja huippu-urheilussa. Strategian viitoituksia sekä näköpiirissä olleita vuodesta 2013
KIHUlle sovittuja Osaamisohjelman vastuita pyrittiin huomioimaan vuonna 2012 toteutetuissa rekrytoinneissa, suunnitelluissa uusissa projekteissa,
urheiluasiakkaille tuotetussa asiantuntija-avussa
sekä kilpa- ja huippu-urheilun toimijoiden kanssa
toteutetussa verkostoyhteistyössä.
Toimintavuoden aikana pidettiin neljä henkilökuntaseminaaria, joissa käsiteltiin mm. yt-lain
edellyttämiä asioita, strategian jalkauttamista,
tutkimuskeskuksessa toteutettavia projekteja sekä
huippu-urheilun muutosprosessin kaavailuja KIHUn
tulevaisuudesta. Tutkijoiden ja HUMU-ryhmän keskinäisiä tapaamisia oli viisi. Johtoryhmä kokoontui
16 kertaa.

KIHU urheilun voimavarana
KIHU toimii pääosin erilaisten tutkimus-, kehitys- ja
palveluprojektien kautta. Ajallisesti, koko henkilökunta huomioiden projektit veivät vuonna 2012
53 % työajasta. Oheinen kuva 2 esittää KIHUn
suhteellisen ajankäytön kehittymisen aikavälillä
2006–2012 eri projektikokonaisuuksiin. Kokonaistyöajasta Olympiakomitean sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön projektit ovat vieneet keskimäärin
molemmat 10 % ja Paralympiakomitean tukemat
projektit alle 5 %. Tämän toimintakertomuksen sivuilla 28–37 on ryhmitelty ja kuvattu vuonna 2012
työstetyt Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat
tutkimusprojektit, Suomen Olympiakomitean ja Paralympiakomitean kehitysprojektit, sekä muut KIHUssa toteutetut hankkeet.

KIHUn osaamisalueet:
1.

Tekniikka- ja kilpailuanalyysit

2.

Voima-nopeusharjoittelu ja
menetelmäkehitys

3.

Kuormittuminen ja palautuminen
urheilussa

4.

Kestävyyssuorituskyky ja -harjoittelu

5.

Sopeutuminen ja harjoittelu korkealla

6.

Taidon oppiminen

7.

Pelianalyysit

8.

Urheilijoiden ja valmentajien
psykologinen tuki

9.

Urheilun yhteiskunnallinen merkitys

10.

Urheilun talous ja organisaatiot

11.

Suomalainen urheilujärjestelmä

Vuosikertomus 2012

Kuva 2. KIHUn
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Yksittäisistä projekteista ajankäytöllisesti laajimpia olivat Suomen Urheiluliiton kanssa toteutettu
”Huippuyleisurheilun tutkimus- ja kehittämistoiminta”, Suomen Ampumaurheiluliiton ja Suomen
Urheiluopiston kanssa toteutettu ”Ammunnan
palvelu- ja kehitysprojekti”, kansainvälinen 14
maan yhteinen huippu-urheilun rakenteiden vertailuprojekti (SPLISS), OKM:n tutkimusrahoituksella toteutetut ”Nuorisotutkimus” ja ”Valmentajan/
ohjaajan asiantuntemus” -projektit, sekä Liikuntakeskus Pajulahdessa toteutetun monivuotisen
”Keihäsolympiadi”-projektin analysointi. Niin
ikään jalkapallon palveluprojektit ja KIHUn uuden
laboratorion käynnistämiseen liittyvä EAKR-hanke
”Huipputestausyksikkö” vaativat runsasta ajankäytöllistä panostusta vuonna 2012. Kokonaisuudessaan projektit ovat kooltaan ja ulkopuolisen rahoituksen osalta varsin pieniä ja monilukuisia. KIHUn
subventio (OKM:n toiminta-avustuksella palkatun
henkilöstön työaika, toimitilojen- ja työvälineiden
kustannukset sekä osin projektien matka ym. kulut) on suurimmassa osassa projekteja ulkopuolista
rahoitusta suurempi. Viime vuosien taloudeltaan
suurimmat projektit ovat olleet TEKES-rahotteinen ”
Urheilun ja kuntoliikunnan laadukas palvelujärjestelmä”, joka liittyy osaamisalueen ”Kuormittuminen
ja palautuminen urheilussa” problematiikkaan, ja

SRD:n projektit

TEKES-projektit

Muut projektit

vuonna 2012 alkanut kaksivuotinen EAKR-hanke
”Huipputestausyksikkö kilpaurheilun, liikunnan ja
hyvinvoinnin kehittämisympäristönä”.
KIHUn strategiassa esitetään, että ”lähennetään
ja konkretisoidaan KIHUn, Olympiakomitean, Paralympiakomitean ja lajiliittojen välistä yhteistyötä”, ”valittuja huippu-urheilulajeja tuetaan mm.
asiantuntija- ja palvelutoiminnan avulla”, kehitetään KIHUn roolia ja resursseja kansainvälisen ja
kansallisen urheilutiedon välityksessä”, ”tuotetaan
huippu-urheilun päätöksenteossa tarvittavaa informaatiota”. Näihin strategisiin haasteisiin on reagoitu mm. pyrkimällä pitkäjänteiseen ja intensiiviseen yhteistyöhön keskeisten asiakaslajien kanssa.
Toiminnan eräinä mittareina on laskettu kontaktikertoja ja osallistumiseen käytettyjä vuorokausia.
Kuvassa 3 esitetään neljän viimevuoden aikana
valmennus-, konsultointi- ja kilpailutapahtumiin kotimaassa ja ulkomailla käytetyt vuorokaudet.
Kehitys- ja palveluprojekteihin liittyen KIHUn tutkijat osallistuivat testaajina, analysoijina ja asiantuntijoina mm. seuraavien lajien koti- ja ulkomaisiin
leiri-, testaus- ja kilpailutapahtumiin; yleisurheilu
(pituus- ja seiväshyppy, keihäänheitto, kilpakävely, kestävyysjuoksu), kivääri- ja pistooliammunta,

9

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Kuva 3. Henkilökunnan osallistuminen tutkimusja asiantuntijatehtäviin leireillä, mittaustapahtumissa ja kilpailuissa (vrk).
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valmistautumiseen ja osallistumiseen kului 6,5 %
kokonaistyöajasta. Ulkomailla pidetyt koulutustilaisuudet olivat pääsääntöisesti esitelmöintiä tieteellisissä kongresseissa ja kotimaiset tilaisuudet lajiliittojen, urheiluopistojen ja urheilun keskusjärjestöjen
tilaisuuksia. KIHU järjesti yhdessä Suomen Olympiakomitean, Paralympiakomitean ja Valmentajat
ry:n kanssa keväällä 2012 ”Huippu-urheilun kehitysprojektien raportointiseminaarin”. Tämä joka
toinen vuosi järjestetty urheiluasiakkaalle suunnattu
seminaari oli järjestyksessään neljäs.
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vammaispöytätennis, pikaluistelu, alppihiihto,
vammaisjousiammunta, kumparelasku, maastohiihto, ampumahiihto, taitoluistelu, uinti, suunnistus,
maalipallo, jalkapallo ja jääkiekko. Kaksi KIHUn
asiantuntijaa oli mukana Lontoon paralympiajoukkueessa tekemässä peli- ja otteluanalyysejä naisten
ja miesten maalipallojoukkueille sekä pöytätennikselle. KIHUn psykologi toimi mm. jääkiekon nuorten (U18 ja U20) maajoukkueiden psykologina ja
Lontoon paralympiajoukkueeen vammaisjousiammunnan psykologina.
KIHUn henkilökunta osallistuu asiantuntijana kilpaja huippu-urheilun parissa toimivien yhteisöjen työryhmiin, kokouksiin ja tilaisuuksiin. Vuonna 2012
keskeiseen rooliin nousi Huippu-urheilun muutosryhmän toimintaan ja huippu-urheilun muutokseen
liittyvät tilaisuudet. Jyväskylän ulkopuolella pidettyihin kokouksiin sekä suunnittelu- ja kehityspalavereihin tutkimuskeskuksen henkilökunta osallistui
120 kertaa käyttäen toimintaan yhteensä 167 työpäivää (Kuva 4). Kokonaistyöajasta näihin kului
6,5 %. Sivuille 48–49 on koostettu henkilökunnan
asiantuntija- ja luottamustoimet vuonna 2012.
KIHUn henkilökunta osallistui tai toimi luennoitsijana erilaisissa seminaari-, kongressi- ja koulutustilaisuuksissa Jyväskylän ulkopuolella vuonna 2012
yhteensä 106 työpäivää (Kuva 5). Tapahtumiin
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Kuva 5. Henkilökunnan osallistuminen seminaareihin, kongresseihin ja koulutustapahtumiin (vrk).
180

2010

160

2011

140

2012

120
100
80
60
40
20
0
kotimaassa

ulkomailla

yhteensä

Vuosikertomus 2012

Taulukko 1. Kihun

projekteihin ja/tai tutkijoiden osaohjaukseen liittyvät tekeillä olevat väitöskirjat.

JATKO-OPISKELIJA

VÄITÖSKIRJAN AIHE

Outi Aarresola

Nuorten urheilupolkujen merkityksellistyminen

Kim Forsblom

Tavoitteenasettelu naisten palloilujoukkueissa

Hannele Forsman

Suomalaisen joukkuepalloilijan tie huipulle

Pia Kaikkonen

Heart rate variability in chronic and acute stress with special reference to nocturnal
sleep and acute challenges after awakening

Toni Mets

Timing of triggering in skilled sharpshooting

Jussi Mikkola

Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun fysiologiset ja neuromuskulaariset adaptaatiomekanismit

Christoph Rotensteiner

The impacts for participation or withdrawal in competitive sports among youth athletes

Tommi Sipari

Urheilu-uralle johtavat kehityspolut ja niihin liittyvät motivaatiotekijät

Ritva Taipale

Acute neuromuscular, cardiovascular and endocrine responses and chronic adaptations to combined strength and endurance training in recreationally endurance
trained men and women

Ville Vesterinen

Individual background factors, various training parameters and acute cardiovascular
and neuromuscular responses as indicators of long-term endurance training response

Tomi Vänttinen

Fyysisen suorituskykyprofiilin, peli- ja kognitiivisten taitojen muutokset 10, 12, ja 14
vuotiailla juniorijalkapalloilijoilla kahden vuoden seurantajakson aikana.

Verkostoyhteistyö
KIHUn strategiassa esille nostettua pyrkimystä tiiviimpään verkostoitumiseen tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatioiden kanssa on toteutettu mm.
pitämällä Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian
laitoksen kanssa säännöllisiä yhteistyöpalavereja,
ylläpitämällä yhdessä kansallista urheilututkimustietokantaa mm. opinnäytetöiden saatavuuden
helpottamiseksi, vaihtamalla avustavan henkilökunnan työpanoksia ja tekemällä yhteisiä laitehankintoja. Sekä liikuntabiologian että liikuntakasvatuksen laitoksen kanssa on meneillään yhteisiä
tutkimushankkeita, joissa tiedekunnan opiskelijat
tekevät opinnäytteitä. KIHUn projekteissa ja/tai
tutkijoiden osaohjauksessa valmistellaan yhtätoista väitöskirjaa Jyväskylän yliopistoon (ks. oheinen
taulukko). Koko tiedekunnan kanssa käynnistettiin
vuonna 2012 säännölliset kokoontumiset tarkoituksena tiivistää yhteistyötä Osaamisohjelman tueksi.
Tutkimuskeskus toimi vuonna 2012 joidenkin Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston opiskelijoiden harjoittelupaikkana. Helsin-

gin Liikuntalääketieteen keskuksen kanssa jatkettiin
yhteistä korkeanpaikan harjoitteluprojektia.
Suomen Urheiluopistolla tehtiin KIHUn ampumatekniikan mittausjärjestelmällä kivääriammunnan
leireillä tekniikkamittauksia. Toiminta perustuu
Suomen Ampumaurheiluliiton, KIHUn ja Suomen
Urheiluopiston tekemään Huippuammunnan kehittämis- ja tutkimusohjelmaan 2009–2016. Projektiin mainitut kolme tahoa palkkasivat edellisen
vuoden tapaan vuodeksi 2012 puolipäiväisen ampumaurheilun kehittäjän. Hanke liittyy KIHUn strategiassa esitettyyn tavoitteeseen huippu-urheilun
seurantajärjestelmien kehittämisestä. Eerikkilän Urheiluopistoon perustetun Sami Hyypiä Akatemian
kanssa rakennettiin yhteistyösopimuksen puitteissa
jalkapallolle tutkimus- ja kehitysohjelmaa vuosille
2012–2016.
Jyväskylässä toimivien LIKES-tutkimuskeskuksen,
Niilo Mäki -Instituutin ja KIHUn kesken on kehitetty
yhteistyötä lähinnä yksiköiden hallintoihin, johtamiseen ja paikalliseen edunvalvontaan liittyvissä
asioissa. LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa KIHUlla
on taloushallinnon keskinäinen varmistusjärjestel-

11

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

12

mä mm. avainhenkilöiden sairastumisten varalle.
Lisäksi vuonna 2012 tehtiin yhteistyössä LIKEStutkimuskeskuksen LINET-yksikön kanssa toimialoittumisen vaikutuksia liikuntajärjestöihin tarkasteleva
sektoritutkimus.

prosessissa ja osallistui Eerikkilän urheiluopiston
Sami Hyypiä-Akatemian toimintaan yhteisen työryhmän ja SHA:n ohjausryhmän jäsenyyden kautta. KIHU osallistui vuonna 2012 Keski-Suomen Urheiluakatemian strategiatyöhön.

Strategia-linjausten mukaan KIHU palvelee suomalaisen liike-elämän huippu-urheiluun liittyvää tuotekehitystä. Vuonna 2012 tätä toteutettiin mm. SRD
Oy:n toiminnan kautta.

KIHUn henkilökuntaa on osallistunut huippu-urheilun muutosryhmän järjestämiin tilaisuuksiin, sekä
muutosryhmän huippu-urheilun t&k-toimintaa suunnittelevan työryhmän toimintaan. Muutosryhmä piti
vuoden 2012 aikana kaksi informaatio- ja keskustelu/työpajatilaisuutta KIHUn henkilökunnan
kanssa.

Strategiassa nostetaan esille KIHUn rooli suomalaisen huippu-urheilujärjestelmän analysoijana ja
kehittäjänä. Tätä roolia on luotu ja kehitetty mm. toteutettujen arviointiprojektien kautta (VOK-arviointi, lajiliittojen kehitysprojektin arviointi, valmennuskeskusten arviointi, Keihäs kohti Lontoota -projektin
arviointi, urheiluakatemioiden auditointi), Suomen
ja kilpailijamaiden urheilun rakenteita ja rahoitusta vertailemalla (Bench marking -projekti, SPLISSprojektit), osallistumalla Olympiakomitean, Paralympiakomitean, lajiliittojen asiantuntijaryhmien ja
VAKE-työryhmän (Olympiakomitea, Opetusministeriö, valmennuskeskukset, KIHU) toimintaan. Lisäksi
KIHU oli vuonna 2012 aktiivisesti mukana Suomen
Olympiakomitean johtamassa lajiliitojen kehitys-

Taulukko 2. Kihun

Kansainvälistä yhteistyötä toteutettiin vuonna 2012
mm. Etelä-Afrikan (University of Cape Town), Ruotsin (Mid Sweden University), Belgian (Vrije Universitet Brussel), Espanjan (Instituto National de
Educatiòn Fisica de Catalunã, Barcelona, INEFC)
ja Norjan (Norwegian School of Sports Sciences)
kanssa.

Raportointi, tiedotus ja tiedonvälitys
KIHUn toiminnassa ja tuotoksissa heijastuu vuosittainen projektien laadullinen ja määrällinen vaih-

kirjallinen, sähköinen, suullinen ja koulutuksellinen tuotos.

ARTIKKELIT JA PALAUTTEET
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8
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27

36

37

27
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4

13

8
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Kv. tieteelliset artikkelit

Koulutusmateriaalit

ESITELMÄT

KOULUTUS

telu. Tutkimusprojektien tieteelliset tuotokset tulevat
yleensä viiveellä, kun taas kehitys- ja palveluprojektien tuotokset ja aktiviteetit kohdentuvat useimmiten ko. toimintavuoteen usein hyvinkin lyhyellä
toimitusajalla.
KIHUn julkaisu- ja tiedonvälitystoiminta koostuu
toisaalta tiedeyhteisölle suunnatuista tutkimusraportoinneista ja kongressiesitelmistä, ja toisaalta
urheiluasiakkaille (valmentaja/urheilija, lajiliitto,
olympiakomitea jne.) kohdennetuista materiaaleista ja kontakteista. Nämä koostuvat mm. käyttöraporteista, videoista, DVD:stä, verkkomateriaaleista
ja konsultoinneista, sekä laajemmalle urheiluasiakaskunnalle suunnatuista lehtikirjoituksista, erilaisissa kotimaisissa koulutustilaisuuksissa esiintymisistä,
koulutustilaisuuksien järjestämiseen osallistumisesta ja valmentajakoulutusmateriaalin tuotannosta.
Oheisessa taulukossa 2 on kuvattu kirjallista, sähköistä, suullista ja koulutuksellista tuotosta 2000-luvulla. Vuonna 2012 KIHU tuotti seitsemän kansainvälistä tutkimusraporttia, 42 muuta artikkelia, 293
käyttöraporttia ja pelianalyysiä, 251 palaute-CD/
DVD:tä ja kolme sähköistä koulutusmateriaalia.
Lisäksi KIHUn henkilökunta piti 28 kansainvälistä
kongressiesitelmää ja 81 luentoa muissa tilaisuuksissa.

KIHUn projekteissa/tutkijoiden osaohjauksessa
valmistui kaksi pro-gradu tutkielmaa ja yksi muu
opinnäyte.
Toiminnasta tiedottamisessa jatkettiin edelleen sosiaalisen median (Facebook) sekä kotisivujen aktiivista käyttöä. Tämän lisäksi tehtiin tärkeimpien
uutisten ja tapahtumien osalta yhteensä kahdeksan
mediatiedotetta ja toiminnan käytännön läheisemmän esittelyn merkeissä tuotettiin KIHU-TV:hen yhteensä viisi videouutista. Tiedonvälityksessä ja viestinnässä alettiin aktiivinen yhteistyö vuoden lopulla
Olympiakomitean ja Paralympiakomitean viestinnän kanssa yhteisten toimintalinjojen ja -tapojen
löytämiseksi tulevaisuutta ajatellen.

Talous
Opetus- ja kulttuuriministeriön KIHU-säätiölle osoittama toiminta-avustus vuonna 2012 oli 1.230.000
euroa (59 %:a koko budjetista) ja Jyväskylän
kaupungin avustus 110.167 euroa. OKM myönsi projektirahoitusta 214.000 (10,2 %), Suomen
Olympiakomitea 89.000 (4,2 % ) ja Suomen Paralympiakomitea 27.500 (1,3 %) euroa. Muut avustukset ja palvelutoiminnan tuotto olivat yhteensä
416.806 euroa (19,8 %). Varsinaisen toiminnan

tuotot olivat yhteensä 2.101.014 euroa (vuonna
2011 1.902.923 euroa). Palkat henkilösivukustannuksineen olivat suurin (1.401.322 euroa, 66,7
%) ja tilavuokrat toiseksi suurin (153.935 euroa,
7,3 %) tilinpäätöksen menoerä. Tilikausi päättyi
16.590 euron ylijäämään.
KIHUn omistaman Sports Research and Development SRD Oy:n liikevaihto oli toimintavuonna
32.368 euroa (vuonna 2011 10.511 euroa). SRD
maksoi KIHUlle palveluista ja työvoimasta yhteistyösopimuksen mukaisesti 23.986 euroa (vuonna
2011 9.356 euroa).

Hallitus ja tilintarkastus
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KIHU-säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi
Jukka Rauhala (Suomen Olympiakomitea) ja varapuheenjohtajana Kari Niemi-Nikkola (Suomen
Olympiakomitea). Muut hallituksen jäsenet olivat
Keijo Häkkinen (Jyväskylän yliopisto), Kalervo
Ilmanen (Jyväskylän yliopisto), Pilvikki HeikinaroJohansson (Jyväskylän yliopisto), Pia Nybäck
(Suomen Olympiakomitea), Sinuhe Wallinheimo
(Jyväskylän kaupunki), Susanna Haarala (kutsuttu lisäjäsen) ja Jarmo Mäkelä (kutsuttu lisäjäsen).
Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimi Jukka
Viitasalo. Toimintavuoden aikana säätiön hallitus
kokoontui seitsemän kertaa. Tilintarkastajina toimivat KHT Anssi Tikkanen SYS Audit Oy:stä ja JHTT
Seppo Lindholm.
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Urheilun

biotieteet

Ari Nummela, yksikön johtaja, tieteenalatutkija
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Biotieteiden yksikön toimintaa vuonna 2012 leimasi useiden uusien projektien alkaminen. Vuoden aikana yksikkö teki työtä yhteensä 27 eri projektissa
(vuonna 2011 21 projektia), joista peräti 16:ssa
on ollut käytännön mittaustoimintaa ja 11 projektia
on ollut analyysi- ja raportointivaiheessa. Tärkeä
osa yksikön ja projektien toimintaa on tiedon välittäminen KIHUn ulkopuolelle valmentajille ja muille
tiedon tarvitsijoille. Projekteissa annetun välittömän
palautteen ja valmentajien kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi projekteista on kirjoitettu artikkeleita
tutkimus- ja valmennusjulkaisuihin. Vuonna 2012
yksikön tutkijat kirjoittivat yhteensä 18 artikkelia,
mikä on vähemmän kuin vuonna 2011 (24 artikkelia). Artikkelien lisäksi Ari Nummela on ollut toimittamassa VK-kustannuksen julkaisemaa Naisten
ja tyttöjen urheiluvalmennus -kirjaa, joka ilmestyi
syksyllä 2012. Kirjallisen materiaalin tuottamisen
sijaan yksikön tutkijat esiintyivät huomattavasti
enemmän kuin aikaisempina vuosina erilaisissa
tiedekongresseissa, seminaareissa ja valmentajien koulutustilaisuuksissa (vuonna 2012 yhteensä
36 esitystä vs. vuonna 2011 26 esitystä). Koska
esiintyminen erilaisissa tilaisuuksissa perustuu tilaisuuden järjestäjän kutsuun, niin jo usean vuoden
ajan lisääntymässä ollut esiintymisten määrä kertoo yksikön asiantuntijuuden kysynnän kasvusta.

Halutuimpia esiintyjiä vuonna 2012 olivat Esa Hynynen (11 esitystä), Tapani Keränen (9 esitystä) ja
Ari Nummela (9 esitystä).
Biotieteiden yksikön tärkein tehtävä on suomalaisen huippu-urheilun palveleminen. Koska yhdeksän hengen yksikkö ei pysty palvelemaan kaikkia
suomalaisia huippu-urheilijoita, niin toimintaa on
ollut pakko keskittää. Vuonna 2012 keskeisimmät
yhteistyökumppanit olivat yleisurheilu (keihäs, pituus, seiväs, kävely ja kestävyysjuoksu), ammunta
(kiväärilajit), pikaluistelu, taitoluistelu, maastohiihto, ampumahiihto ja alppihiihto. Näiden lisäksi vähäistä yhteistyötä on ollut myös joidenkin muiden
lajien ja yksittäisten huippu-urheilijoiden kanssa.
Vaikka biotieteiden yksikön toiminta ei voida arvioida yhteistyölajien ja -urheilijoiden saavutusten
perusteella, niin jonkinlaisen kuvan biotieteiden
yksikön lajiyhteistyöstä saadaan, kun tarkastellaan
voitettujen arvokisamitalien määrää. Biotieteiden
yksikön kanssa yhteistyössä olleet urheilijat saavuttivat vuonna 2012 yhteensä 14 EM-, MM- ja OK-

KIHUN BIOTIETEIDEN YKSIKKÖ
Biotieteiden yksikkö koostuu urheilufysiologian ja biomekaniikan asiantuntijoista. Vuonna 2012 biotieteiden
yksikössä toimi yhdeksän kokopäiväistä työntekijää: neljä urheilufysiologian tutkijaa, kolme biomekaniikan
tutkijaa, ATK-suunnittelija ja laboratoriohoitaja. Sen lisäksi yksikköön kuului yksi osa-aikainen laboratorioteknikko ja marraskuussa työnsä aloittanut urheilufysiologian projektitutkija.
Biotieteiden yksikön toiminta on keskittynyt viiteen eri osaamisalueeseen: (1) kestävyyssuorituskyky ja -harjoittelu, (2) kuormittuminen ja palautuminen urheilussa, (3) korkeanpaikan harjoittelu, (4) tekniikka- ja kilpailuanalyysit sekä (5) voima-nopeusharjoittelu ja menetelmäkehittely.
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mitalia, mikä kertoo, että yksikkö tekee yhteistyötä
suomalaisten huippu-urheilijoiden kanssa.
KIHU toteutti vuosina 2011–2012 Urheilijalähtöisen palveluprojektin, jonka tarkoituksena oli selvittää huippu-urheilijoiden tarvetta käyttää erilaisia
KIHUn tarjoamia asiantuntijapalveluita. Projektissa
tarjottiin palveluita 21:lle Jyväskylän seudulla asuville tai opiskeleville huippu-urheilijoille. Projektin
tulosten mukaan KIHUn tarjoamille asiantuntijapalveluille on tarvetta. Eniten urheilijat käyttivät palautumisen seurantaa, kestävyystestejä ja veriarvojen
seurantaa. Urheilijoilta saadun palautteen avulla KIHU
pyrkii kehittämään asiantuntijapalveluiden
tarjoamista
urheilijoille ja valmentajille.
Tutkijoiden

asiantuntijuuden
kehittymisen vuoksi biotieteiden yksikkö pitää olla aktiivisesti mukana myös tutkimusja
kehittämistoiminnassa.
Lisäksi ulkopuolisella projektirahoituksella tehdyt projektit mahdollistavat asiantuntijaresurssien ylläpitämisen
ja kehittämisen. Biotieteiden
yksikön yhdeksästä työntekijästä kuusi henkilötyövuotta
tulee
toiminta-avustuksesta
ja 3,5 henkilötyövuotta projektirahoituksesta, joten ulkopuolisen projektirahoituksen
merkitys on suuri yksikön toimintakyvyn ja asiantuntijuuden ylläpitämisessä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa biotieteiden yksikkö on keskittynyt viiteen eri osaamisalueeseen: (1) kuormittuminen ja
palautuminen urheilussa, (2) kestävyyssuorituskyky
ja -harjoittelu, (3) tekniikka- ja kilpailuanalyysit, (4)
korkeanpaikan harjoittelu, sekä (5) voima-nopeusharjoittelu ja menetelmäkehittely. Vuoden 2012
aikana aloitettiin kolme merkittävää tutkimus- ja
kehittämishanketta. ”Huipputestausyksikkö” -hankkeessa on mukana KIHUn lisäksi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Liitto/EAKR, ja
sen tarkoituksena on kehittää uusista laboratoriotiloista kansainvälisesti merkittävä huippu-urheilun

monialainen osaamisyksikkö. ”Individual Training
Adaptation” -hanke on KIHUn, Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen ja OKMn rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on kehittää uusia
seurantamenetelmiä kestävyysharjoitteluun. Kansainvälisen yhteyden hankkeeseen tuo yhteistyö
Kapkaupungin yliopiston professorin Mike Lambertin kanssa. Kolmantena merkittävänä tutkimus- ja
kehittämishankkeena käynnistyi Valmennuskeskusten palautejärjestelmien kehittämishanke, jossa
ovat mukana valtakunnalliset valmennuskeskukset
ja KIHU.
KIHUlla on hyvä maine tutkimusyksikkönä ja luotettavana
yhteistyökumppanina yrityksille sekä kansallisesti että
kansainvälisesti, mikä näkyy
mm. siinä, että biotieteiden
yksikköön tulee urheiluun liittyvistä yrityksistä lisääntyvässä määrin kyselyitä erilaisten
menetelmien ja tuotteiden
vaikutuksen testaamisesta ja
tutkimuksesta. Nykyisillä henkilöresursseilla biotieteiden
yksiköllä on ollut valikoidusti
mahdollisuus vastata kysyntään, mutta tavoitteena on,
että uusi Huipputestausyksikkö mahdollistaisi tämän kaltaisen toiminnan lisääntymisen tulevaisuudessa.
Urheilijoiden ja valmentajien kanssa tehtävän yhteistyön ja soveltavan tutkimustyön lisäksi KIHUn
asiantuntijoita tarvitaan myös erilaisissa asiantuntijatyöryhmissä. Biotieteiden yksikön osalta tämä on
tarkoittanut vuonna 2012 Liikuntatieteellisen Seuran Kuntotestausvaliokuntaa, missä Jussi Mikkola
on toiminut, sekä Huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämisohjelman työryhmää, missä Ari Nummela
on toiminut.
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Yhteiskuntatieteiden yksikön tutkimustoiminta säilyi
määrällisesti edellisen vuoden kaltaisena. Tutkimustoiminnassa toteutettiin viittä eri hanketta, joista
uusia olivat urheilun tukijärjestelmiin ja urheilevien
opiskelijoiden opiskeluaikoihin keskittyneet hankkeet. Jo käynnissä olevissa hankkeissa keskityttiin
urheilujärjestelmien kansainväliseen vertailuun
(SPLISS-hanke), suomalaisen urheilun muutosprosessin mahdollisuuksien ja reunaehtojen analysointiin (Suomalaisen urheilun ideaalinen ja reaalinen malli) sekä nuoren urheilija kilpaurheiluun
sosiaalistumisprosessiin. Arvioinnissa raportoitiin
kahdeksan vuotta toimineen keihäsolympiadin toimintamalli.
SPLISS-hankkeessa (Sport policy factors leading
to international sporting success) on kyse eri maiden urheilun toimintapolitiikan ja huippu-urheilun
menestyksen suhteen tarkastelusta. Vuosi 2012
merkitsi hankkeeseen osallistuvien 14 maan keräämän tietomassan vertailevaa analysointia sekä
mittareiden kehittämistä, mihin KIHUn tutkijat osallistuivat kahden teeman – urheiluun osallistuminen
ja tieteellinen tutkimus – parissa. Lisäksi hankkeessa toteutetuista suomalaisista kyselyistä julkaistiin
ensimmäinen kansallinen raportti, jossa urheilijat,
valmentajat ja urheilujohtajat arvioivat suomalaisen urheilun toimintapolitiikkaa omista näkökul-

mistaan. Kuvassa 6 on kuvattu urheilijoiden ja valmentajien käsitys huippu-urheilun eri osa-alueiden
tärkeydestä. Vastauksissa taloudellinen tuki sekä
valmennus nousivat tärkeimmiksi osa-alueiksi, kun
taas tieteellinen tuki ja urheilukulttuuri sekä tukitoimet (huippu)vaiheessa ja uran jälkeen arvioitiin
vähiten tärkeimmiksi.
KIHUn ja LIKESIn yhteistyöllä toteutettu sektoritutkimus ”Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys” julkaistiin
kesällä 2012 Valtion liikuntaneuvoston julkaisusarjassa. Katsaus liikunnan ja urheilun kentän muutoksiin viime vuosikymmeninä niin toimialoittumisen
kuin siihen liittyneen valtion tulosohjausjärjestelmän
näkökumista herättivät keskustelua niin urheilun
kentällä kuin tieteen areenoilla. Tulosohjauksesta
kirjoitetaan kv. peer review artikkelia. Suomalaisen
urheilun muutoksen analysointiin keskittyvä urheilun ideaalinen ja reaalinen tutkimushanke keskittyi
Suomen ja Norjan muutosten ohella Uuden-Seelannin muutosprosessin haltuun ottamiseen. Tutkija Jarmo Mäkinen matkusti keräämään aineistoa
huippu-urheilusta ja sen kansallisesta muutoksesta

KIHUN YHTEISKUNTATIETEIDEN YKSIKKÖ
KIHUn yhteiskuntatieteiden yksikön tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja kansainvälisesti vertailtavaa tietoa
suomalaisesta urheilusta. Vuoden 2012 aikana yksikössä työskenteli viisi tutkijaa, yksi harjoittelija ja siviilipalvelusmies yhteensä 4,3 henkilötyövuoden verran. Tutkijoista Outi Aarresola siirtyi elokuussa Jyväskylän
yliopistoon tohtorikoulutettavaksi ja Jarmo Mäkinen lokakuussa viiden kuukauden tutkijavierailulle Aucland
University of Technology:yn Uuteen-Seelantiin.
Yksikön toimintaan vaikuttivat, etenkin syksystä 2012 lähtien, huippu-urheilun muutosprosessiin liittyneet erilaiset suunnittelu- ja asiantuntijatyöstöt.
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anglosaksiseen kulttuurin Uuteen-Seelantiin. Hankkeen tuloksia julkaistaan vuoden 2014 puolella.
Vuoden 2012 aikana yksikössä on urheilun rakenteiden ja resurssien lisäksi paneuduttu urheilun
mikrososiologiaan. Se tarkoittaa ihmisen oman
sosiaalisen ympäristön ja kokemusmaailman sosiologista tarkastelua. Projektitutkija Outi Aarresola
on työskennellyt Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettavana tehden urheilun yhteiskuntatieteellistä
väitöskirjaa nuorten urheilijoiden sosiaalistumisesta kilpaurheiluun. Tutkimus on osa KIHUn Nuori Urheilija -tutkimushanketta. Tutkimuksesta on vuoden
2012 aikana julkaistu tulosraportit yksilö- ja joukkuelajien nuorista urheilijoista, sekä tieteellinen
artikkeli vanhempien merkityksestä urheiluun sosiaalistumisessa. Lisäksi liikuntajärjestöille on esitelty
tutkimuksen tuloksia, joilla on laaja käyttöarvo erityisesti lasten ja nuorten urheilussa. Tutkimus jatkuu
vuonna 2013 keskittyen erityisesti nuorten urheilijoiden parissa kerättyyn haastattelumateriaaliin.
Uutena sektoritutkimuksena käynnistyi urheilijoiden
tukijärjestelmien kehittämiseen tähtäävä hanke, jossa vuoden 2012 aikana toteutettiin kyselytutkimus

urheilijoiden sosioekonomiseen asemaan liittyen.
Kyselyyn vastasi 630 vähintään maajoukkuetason
urheilijaa. Hankkeen ja kyselyn tulokset julkaistaan
loppuvuodesta 2013. Uutena hankkeena käynnistyi sektoritutkimus Itä-Suomen yliopiston ja Joensuun
urheiluakatemian kanssa urheilevien opiskelijoiden
opintojen etenemisvauhdista – Kuinka hitaita urheilijat ovat? Hanke pyrkii selvittämään urheilijoiden
valmistumisaikoja eri oppilaitoksissa sekä koulutusohjelmissa.
Yhteiskuntatieteen yksikön asiantuntija- ja palvelutoiminnassa painottui Huippu-urheilun muutosprosessin myötä yhteistyö ja verkostoituminen muiden
keskeisten toimijoiden kanssa. Yksikön tutkijat
osallistuivat niin urheilijanpolun eri vaiheiden asiantuntijatyöstöihin kuin huippu-urheilun seurannan
ja arvioinnin valmisteluun. Lisäksi toteutettiin pienimuotoisia selvitysprojekteja Suomen Olympiakomitealle ja yksittäisille lajiliitoille. Koulutustoimintaan osallistuttiin urheiluopistoilla sekä Jyväskylän
yliopistossa. Yksikön tutkijat osallistuivat vuoden
aikana SPLISS-verkostotapaamisiin sekä useisiin
kansallisiin tutkimus- ja urheiluseminaareihin.

Kuva 6. Suomalaisten huippu-urheilijoiden ja valmentajien näkemys urheilun toimintapolitiikan
keydestä (osa-alue koetaan sitä tärkeämmäksi, mitä lähempänä verkoston keskustaa se on)

osa-alueiden tär-
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Käyttäytymistieteiden yksikössä on edustettuna kaksi tieteenalaa, urheilupsykologia ja urheilupedagogiikka, sekä omana erityisalueenaan vammaisurheilu. Urheilupsykologisen asiantuntijatoiminnan
kohteena on ensisijaisesti yksittäisen urheilijan
tai joukkueen toiminta paineenalaisessa kilpailutilanteessa. Huippusuorituksen taustalla vaikuttavia
toiminta- ja ajatusmalleja, tunnereaktioita, havaitsemis- ja tiedonkäsittelyprosesseja sekä suoritusmotivaatiota on aina työstettävä kuitenkin myös
jokapäiväisen harjoittelun yhteydessä. Kolmantena toiminnallisena tasona on urheilijan arki, toisin
sanoen yleinen elämäntilanne ja elämänhallinnan
taidot, sosiaaliset suhteet sekä opiskeluun tai työhön liittyvät asiat.
Vuoden 2012 osalta urheilupsykologian keskeiset toiminta-alueet ovat olleet urheilupsykologinen
tutkimustoiminta, käytännön palvelutoiminta sekä
asiantuntijatoiminta. Urheilupsykologisen tutkimustoiminnan sektorilla keskeisenä hankkeena on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön apurahan tuella
toteutettu Nuorten urheiluun osallistumisen kehityspolkuihin liittyvät motivaatiotekijät ja urheilu-uralle
sosiaalistuminen -projekti. Hankkeen päämääränä on ollut tutkia monitieteisen pitkittäisasetelman
avulla nuoren urheilijan kehittymistä oman lajinsa
huippuosaajaksi.
Valmennusta tukevassa palvelutoiminnassa keskeisimpänä toimintamuotona ovat olleet urheilijoiden

ja joukkueiden sekä valmentajien ja valmennustiimien kanssa käydyt keskustelut. Keskustelujen
tavoitteena on ollut integroida psyykkisen valmennuksen menetelmät luontevaksi osaksi urheilijan/
joukkueen jokapäiväistä toimintaa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2012 aikana urheilupsykologisen palvelutoiminnan piirissä on ollut 12 lajia. Kilpa- ja
huippu-urheilun asiantuntijatehtävät ovat puolestaan liittyneet lähinnä lajiliittojen tutkimus- ja kehittämisohjelmien työstämiseen sekä urheiluyhteisöjen koulutustoimintaan.
Urheilupedagogiikan keskeisiä tutkimuskohteita
ovat motoristen taitojen oppimiseen liittyvät opetukselliset valinnat ja järjestelyt sekä motoristen taitojen ja pelisuorituksen kehittyminen, arviointi ja seuranta. Tavoitteina on tutkia taitavaksi suorittajaksi
kehittymistä sekä tehostaa urheilijan/valmentajan
taitojen oppimista erilaisten opetus- ja ohjausmenetelmien, palautejärjestelyjen ja harjoittelun avulla.
Urheilupedagoginen tutkimustoiminta on vuoden
2012 aikana keskittynyt pääosin kahden laajemman tutkimushankkeen raportoinnin loppuun
saattamiseen. Seurantatutkimuksen ”Development
of Finnish regional soccer players´ physical per-

KIHUN KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN YKSIKKÖ
Käyttäytymistieteiden yksikössä on edustettuna kaksi tieteenalaa: urheilupsykologia ja urheilupedagogiikka.
Näiden lisäksi yksikössä on edustettuna myös yksi urheilututkimuksen erityisala, vammaisurheilu. Yksikön toiminta kohdistuu kolmelle KIHUn strategian määrittämälle osaamisalueelle, joita ovat urheilijoiden ja valmentajien psykologinen tuki, taidon oppiminen sekä tekniikka- ja kilpailuanalyysit. Käyttäytymistieteiden yksikössä
toimi vuonna 2012 kaksi tieteenalatutkijaa, neljä urheilututkijaa ja kolme projektitutkijaa.
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formance and perceptual-motor skill characteristics in U11, U13 and U15 age groups during a
two-year monitoring period” osalta on valmistunut
väitöskirjakooste. Valmentajan asiantuntijuuden kehittymisen osalta on julkaistu raportti laajimmasta
koskaan suomalaisvalmentajille kohdistetusta kyselytutkimuksesta ”Valmentajakysely - kuvaus suomalaisten valmentajien taustoista ja valmentajauran
aikaisista oppimistilanteista”. Asiantuntijatoiminnan osalta on osallistuttu aktiivisesti suomalaisen
valmennusosaamisen ja valmentajakoulutuksen
kehitystyöhön erilaisten seminaarien sekä Valmennusosaamisen käsikirjan työstön muodossa. Lasten
ja nuorten urheilu on ollut keskiössä erityisesti Sami
Hyypiä Akatemian kanssa tehdyssä yhteistyössä
liittyen nuorten jalkapalloilijoiden seurantakonseptin kehitystyöhön.
Yhtenä palvelutoiminnan muotona on ollut suomalaisten huippu-urheilijoiden ja -joukkueiden harjoittelun, kilpailuun valmistautumisen ja menestyksen
tukeminen pelianalyysien avulla. Pelianalyyseissä
on paneuduttu pääosin teknisten ja taktisten tapah-

Paralympiakomitea myönsi KIHUlle tukea kuuteen
eri kehittämisprojektiin. Pääpainotus oli potentiaalisten Lontoon mitalilajien valmistautumisen sekä
itse kisoissa tapahtuvan tukitoiminnan turvaamisessa.
Hankkeet olivat jatkoa jo usean vuoden ajan kestäneelle yhteistyölle. Kehittämistuet kohdistuivat
kelaustuolin nopeusmittarin kehitysprojektiin, sekä
jousiammunnan, pöytätenniksen, maalipallon ja
alppihiihdon kehittämishankkeisiin. Lisäksi KIHU
osallistui ampumaurheilun tutkimus- ja kehittämisohjelman toteuttamiseen yhteistyössä Suomen Urheiluopiston ja Suomen Ampumaurheiluliiton kanssa. Henri Lehto, Mikko Häyrinen ja Niilo Konttinen
olivat mukana Lontoon paralympialaisissa tehtävänään maalipallon, pöytätenniksen ja jousiammunnan tukitoimiin osallistuminen (pelianalyysit ja
psyykkinen valmennus).
KIHUn vammaisurheiluprojekteja esiteltiin Huippuurheilun kehitysprojektien raportointiseminaarissa
Helsingissä, Paralympiakomitean ja VAUn yhtei-

tarkoituk-

sessä mediapäivässä Helsingissä, Performance
Analysis of Sport -maailmankongressissa Iso-Britanniassa, sekä Jyväskylän yliopiston Vammaisurheilu
Suomessa -seminaarissa. Vuonna 2012 kerättiin
myös kyselytutkimusaineisto vammaishuippu-urheilijan arkipäivästä, erityiskysymyksenä lajiliittointegraatio. Urheilututkija Kaisu Mononen toimi Valtion

sena on edesauttaa vammaishuippu-urheilijoiden
menestymistä paralympialaisissa ja muissa kansainvälisissä kilpailuissa. Vuodeksi 2012 Suomen

liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoksen jäsenenä
erityistehtävänään vammaisurheilun aseman seuraaminen huippu-urheilun muutosprosessissa.

tumien analysointiin lähinnä eri joukkuepalloilulajeissa sekä mailapeleissä. Pelianalyyseihin liittyvä
kehitystyö on tuottanut moniin lajeihin reaaliaikaisia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää niin ottelu- kuin harjoitustilanteissakin.
Vammaisurheilun

kehittämisprojektien
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Vuoden 2012 toiminnassa näkyi myös viestinnän
osalta huippu-urheilun muutosryhmän toiminnan
loppumetrit ja sen mukanaan tuomat muutokset
suomalaisessa huippu-urheilussa. Jo vuoden lopulla muodostettiin uuden Olympiakomitean viestintäryhmä, jonka jatkossa muodostavat Olympiakomitean kolme viestintä-/markkinointi henkilöä, KIHUn
viestintäpäällikkö, Palalympiakomitean viestintäpäällikkö ja Valo ry:n viestinnästä vastaava johtaja
Jyrki Kemppainen. Samalla jo vuoden lopussa alettiin valmistautua siihen, että KIHUn viestintä ottaa
vastuun koko Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelman viestinnästä. Luonnollisesti Osaamisohjelman
toiminnasta vastaa pitkälti KIHUn henkilöstö, mutta
koko huippu-urheilun osaamisverkoston rakentumisen myötä myös viestinnän toimintakenttä laajenee
varmasti huomattavasti nykyisestään.
Edellisenä vuonna aloitettua KIHU-TV:tä jatkettiin
yhtenä viestinnän visuaalisena kanavana. KIHUTV:n videojutuilla esiteltiin edelleen KIHUn toimintaa ja yhteistyötä eri lajien ja niiden urheilijoiden
kanssa. Niin ikään jatkettiin tutkimuskeskuksen toiminnasta tiedottamista KIHUn Facebook-sivujen välityksellä. Niiden dynaamisuus antaa paljon mahdollisuuksia nopeaan tiedonjakoon suoraan juuri
niille, joita toimintamme kiinnostaa. Kotisivujen uudistuksen ollessa vielä alustavassa suunnitteluvai-

heessa, Facebook-sivun uutisvirta toimii edelleen
myös KIHUn kotisivujen uutisosion lähteenä.
KIHUn kotisivuilla rekisteröitiin vuoden 2012 aikana keskimäärin 2159 käyntiä kuukaudessa,
mikä oli noin 500 käynti enemmän kuin edellisenä vuonna. Näyttää siltä, että käyntimäärä on nyt
vakiintumassa yli 2000 käyntiin/kk. Sähköisissä
medioissa KIHUn ja sen työntekijät olivat Meltwater Newsin seurannan mukaan esillä yhteensä 125
kertaa vuoden 2012 aikana. Lisäksi vuonna 2012
tuotettiin 5 videojuttua KIHU-TV:hen sekä lähetettiin
8 tiedotetta valtakunnallisiin lehtiin ja verkkomedioihin.
Tietohallinnon osalta yksikkö toteutti perustehtäväänsä tarjoten työntekijöiden käyttöön nopeat
verkkoyhteydet sekä nykyaikaiset tietokoneet. Päivittäinen it-käyttötuki sekä omien palvelimien ylläpito kuuluivat niin ikään yksikön toimintaan vuoden
aikana. Yksikön henkilöstöstä Riku Valleala vastasi
myös yhden biomekaniikan projektin toteutuksesta
(Keihäänheiton tekniikkaseuranta kohti Lontoota).
Yksikkö tuki lisäksi muiden yksiköiden toimintaa ja

KIHUN VIESTINTÄ- JA TIETOHALLINTOYKSIKKÖ
Viestintä- ja tietohallintoyksikön tehtäviä ovat KIHUn viestinnän kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus, valmentajakoulutusmateriaalien tuottaminen, sisäiset tieto- ja viestintätekniikan palvelut sekä verkkoviestinnän kehittäminen. Toiminta on siten sekä sisäistä tukitoimintaa ja palvelua että ulkoisia asiakasprojekteja. Yksikössä
työskenteli vuoden 2012 aikana 3 kokopäiväistä ja 2 osa-aikaista työntekijää. Näillä työntekijöillä täytettiin
viestintäpäällikön, järjestelmäasiantuntijan, media-assistentin sekä osapäiväisen ohjelmoijan ja laboratorioinsinöörin toimet. Resurssit olivat siten yhteensä noin 4 henkilötyövuotta.
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projekteja muun muassa kuvankäsittelyllä, videokuvauksella ja ohjelmistosuunnittelulla. Lisäksi pitkäaikaisen laboratorioteknikkomme Matti Salosen seuraaja löytyi talon sisältä ja viestintä- ja it-yksiköstä.
Siten AMK-insinööri Sami Vierola valittiin KIHUn
uudeksi laboratorioinsinööriksi 1.2.2013 alkaen.
Sähköisiin koulutusmateriaaleihin liittyen tuotettiin
vuoden 2012 aikana Finnjumping ry:lle yhdistetyn
hiihdon oheisharjoitteluvideot. Näillä videoille pyritään tukemaan sekä hyppy- että hiihtotekniikan
harjoittelua. Lisäksi tuotettiin videomateriaali Harjun Woima Jyväskylä ry:lle Nallepainista, joka on
tarkoitettu 2–4-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Näiden lisäksi vuoden 2012 aikana aloitettiin lentopallon tekniikkaopas, johon toteutettiin
videokuvaukset kaikista lentopallon perustekniikoista. Tästä materiaalista koostetaan sekä kirjallinen tekniikkaopas että videomateriaali lentopalloliiton käyttöön vuoden 2013 alkupuolella. Suomen
Urheiluliiton kanssa aloitettiin tuottamaan uusittua
versiota vanhasta keihäänheitto-CD:stä. Uudistettu
versio julkaistaan näillä näkymin sekä multimediaDVD:nä että iPad-sovelluksena. Kuvaukset toteutettiin jo vuoden 2012 puolella ja materiaalin editointi sekä lopullinen koostaminen tapahtuu vuoden
2013 aikana. Näiden lisäksi aloitettiin Kuortaneen

urheiluopiston toimesta valmentajien pedagogisten
taitojen kehittämiseen tähtäävän verkkosivuston
tuottaminen. Tämän sivuston ytimenä tulee olemaan videomateriaali liikkumisen perustaidoista
sekä perusteellinen teoriapaketti perustaitojen kehittämisestä. Materiaalin ja sivuston työstäminen
saadaan valmiiksi kevään 2013 kuluessa. Lisäksi
toteutettiin Huippu-urheilun kehitysprojektien raportointiseminaarin, Kuortaneen World Javelin
Congress II:n sekä kv. Voimaseminaari XV:n luentoesitysten videotaltioinnit ja niiden verkkojakelu
jälkikäteen seminaariosallistujille.
Verkkopalveluiden osalta toteutettiin Valerin eli
kamppailulajien verkkopohjaisen harjoittelun suunnittelu- ja seurantajärjestelmän jatkokehityshanke.
Tämän jatkohankkeen puitteissa Valeria kehitettiin
edelleen erityisesti helppokäyttöisyyden ja raportointitoimintojen osalta. Tämän lisäksi tehtäviin
kuului edelleen myös KIHUn ylläpitämien tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden ylläpitoa ja kehittämistä. Näihin kuuluvat urheiluakatemioiden
urheilijarekisteri, urheilututkimustietokanta (www.
urheilututkimukset.fi), Urheilijan polku -verkkotyökalu, Faktapankki ja Jyväskylän kaupunkivalmennuskeskuksen www-sivut.
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KIHULAISET PARALYMPIAJOUKKUEEN TUKENA
LONTOON PARALYMPIALAISISSA
Mikko Häyrinen, Niilo Konttinen ja Henri Lehto

Kolme KIHUlaista, Niilo Konttinen, Mikko Häyrinen ja Henri Lehto, oli Suomen paralympiajoukkueen osana Lontoon Paralympialaisissa. Konttinen
toimi jousiampujien tukena, Häyrinen toimi vammaispöytätenniksen apuna ja sekä Häyrinen että
Lehto mies- ja naismaalipallojoukkueiden tukena.
Kaikissa lajeissa Lontoota edelsi usean vuoden kestänyt pitkäjänteinen yhteistyö.

Jousiammunta
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Kaiken kaikkiaan Suomi oli saavuttanut jousiammunnassa viisi maapaikkaa. Miesten taljajousen
avoimessa luokassa kilpailivat Keijo Kallunki sekä
Jere Forsberg, miesten W1-luokassa Jean-Pierre
Antonios sekä Osmo Kinnunen ja naisten tähtäinjousen W1/W2-luokassa Saana-Maria Sinisalo.
Konttinen vastasi kisojen aikana psyykkisen valmennuksen tukitoimista. Keskeisenä työskentelymuotona olivat urheilijakohtaiset ohjauskeskustelut,
joissa käsiteltiin ennen kaikkea kilpailuvalmiuteen
liittyviä asioita. Niin ikään urheilijoiden tilannet-

ta käytiin läpi myös joukkueen päävalmentajan,
Kyösti Laasosen kanssa.

Maalipallo
Maalipallossa Lehto ja Häyrinen vastasivat siitä,
että Suomen joukkueilla oli käytössään mahdollisimman hyvät tiedot vastustajasta otteluun valmistautumista varten. Tätä tarkoitusta varten turnauksen aikana kuvattiin ja analysoitiin 34 miesten ja
26 naisten peliä, joista analysoitiin jokainen heitto
ja torjunta. Analyysien perusteella Suomen joukku-
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eille tehtiin analyysikooste tulevasta vastustajasta.
Kooste sisälsi tietoa vastustajan heitto- ja torjuntapelin vahvuuksista ja heikkouksista. Lisäksi käytössä oli videot otteluista. Näin valmentaja Timo Laitinen ja pelaajat pystyivät suunnittelemaan taktiikan
tulevaan otteluun. Jo ennen turnausta tietoa oli kerätty lähes kaikista vastustajista ja erityisesti turnauksen ensimmäisistä vastustajista, koska Lontoossa
tietoa näistä joukkueista ei ehditty saamaan.

Vammaispöytätennis
Vammaispöytätenniksessä Häyrisen tehtävänä oli
kuvata mahdollisimman monta luokan 9 peliä ja
analysoida Esa Miettisen tulevien vastustajien pelit.
Toiminnan tavoitteena oli varmistaa se, että tulevis-

ta vastustajista oli käytössä viimeisin tieto tulevaan
otteluun valmistautumista varten. Analyyseistä tehdyn koosteen sekä videoiden ja jo aiemmista kansainvälisistä turnauksista tehtyjen analyysien perusteella valmentaja Jarno Peltovako ja Miettinen
laativat taktiikan tulevaan otteluun.

Yleistä kisoista
Kokonaisuudessaan Lontoon Paralympialaiset olivat todella hyvin järjestetty tapahtuma, johon britit
suhtautuivat todella innostuneesti. Yleisöä oli lähes
kaikissa tapahtumissa paljon ja he kannustivat
brittiurheilijoiden lisäksi myös kaikkia muita urheilijoita hienosti. Järjestelyt toimivat myös joukkueiden näkökulmasta erittäin hyvin ja urheilijat sekä
valmentajat pystyivät keskittymään tärkeimpään
tehtäväänsä eli kilpailuun valmistautumiseen ja itse
kilpailuihin ilman häiriötekijöitä.

Esimerkkipäivä Lontoossa
Mikko Häyrinen 31.8.2012
6.30 herätys ja aamupala hotellilla
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7.30–8.30 Matkustus hotelilta pöytätenniksen
pelipaikalle Exceliin
8.45–10.00 Otteluiden videointia ja analysointia
10.00–11.00 Matkustus junalla Excelistä
paralympiakylään (junassa pelianalyysiä)
11.00–14.30 Aamun ottelun analysointi ja
palaveri sekä lounas valmentajan ja urheilijan
kanssa
14.30–15.00 Matkustus Paralympiakylästä
Exceliin
15.00–16.30 Huilia ja muiden luokkien pelien katselua Excelissä
16.30–17.30 Otteluiden videointia ja analysointia
17.30–18.15 Matkustus Excelistä Olympiapuistoon maalipallon pelipaikalle Copper
Boxiin

Esimerkkipäivä Lontoossa:
Henri Lehto 5.9.2012
7.30 Herätys ja aamupala kisakylän kioskilla
8.30 Kävellen Copper Boxiin
8.50–11.15 Maalipallon pelianalyysiä 2
peliä (yhden pelin analysointi tietokoneella ja
yhden pelin seuraaminen sekä havainnointi)
11.15–12.15 Lounas- ja kahvitauko
12.15–16.45 Maalipallon pelianalyysiä: 3
peliä (yhden pelin analysointi tietokoneella,
naisten seuraavan päivän vastustajan materiaalin valmistelu valmentajalle ja samalla kahden
pelin seuraaminen sekä havainnointi)
16.45–17.30 Taukoa

21.00–22.00 Matkustus Copper Boxista hotellille

17.30–23.00 Maalipallon pelianalyysiä: 3
peliä (kahden pelin analysointi tietokoneella,
yhden pelin seuraaminen sekä havainnointi
sekä miesten seuraavan päivän vastustajan
materiaalin valmistelu valmentajalle)

22.00- Illallista kaupungilla ja johonkin aikaan nukkumaankin…

23.00 Päivällistä kisakylän ravintolassa ja johonkin aikaan nukkumaankin…

18.15–21.00 Maalipallon pelianalyysiä: 2
peliä

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Liitteet
Tutkimus-, kehitys-, ja
palveluprojektit

sen pelikäsitystestin, valmentajan subjektiivisten arvioiden ja
otteluista tehtävien laadullisten pelianalyysien avulla.

TUTKIMUSPROJEKTIT

Projektiryhmä: Minna Blomqvist, Henri Lehto, Keijo Häkkinen (JYU)

Aseen vaikutukset ampumahiihdon biomekaniikkaan ja energiankulutukseen
Projektin tarkoituksena on selvittää aseen vaikutuksia ampumahiihdon tekniikkaan ja voimantuottoon ja sitä kautta
energiankulutukseen maajoukkuetason ampumahiihtäjillä.
Mittaukset toteutetaan Vuokatissa hiihtoputkessa, jossa urheilijat hiihtävät loivaan ylämäkeen eri nopeuksilla aseen
kanssa ja ilman asetta. Voimantuottoa mitataan hiihdon
aikana sauvoihin ja siteisiin kiinnitetyillä voima-antureilla.
Suoritustekniikkaa tutkitaan videopohjaisella liikeanalyysillä
ja ja lihasten aktiivisuutta mitataan EMG-puvulla.
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Pilottimittaukset tehtiin marraskuussa 2012 ja varsinaiset
mittaukset toteutetaan huhtikuussa 2013. Tuloksista valmistellaan kansainvälinen tieteellinen julkaisu (päävastuu JYU)
ja valmennusraportti urheilijoiden ja valmentajien käyttöön
(KIHU).

Projektin vastuuhenkilö: Tomi Vänttinen

Aloitus - lopetus: 2008-01-01 - 2021-01-01

Huippu-urheilun ideaalinen ja realistinen malli Huippu-urheilun uudistaminen ja muutos Norjassa,
Suomessa ja Uudessa-Seelannissa
Tutkimuksessa keskitytään huippu-urheilun strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen vaikuttavien tekijöiden ja toisaalta
strategioiden toteuttamiseen vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen. Tekijöitä selvitetään Suomen, Norjan ja Uuden-Seelannin huippu-urheilujärjestelmiin liittyvien uudistusten kautta.
Tapauksia tarkastellaan sosiaalista rakennetta ja politiikkaa
koskevista näkökulmista.
Tutkimus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön tieteellisen rahoituksen piiriin.
Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen

Projektin vastuuhenkilö: Sami Kuitunen (KIHU)

Projektiryhmä: Jarmo Mäkinen ja Jari Lämsä

Projektiryhmä: Per-Ole Lindell (SAHL), Vesa Linnamo (JYU),
Sami Kuitunen, Jussi Mikkola, Esa Hynynen (KIHU), Stefan
Lindinger (University of Salzburg, Austria), Walter Rapp
(University of Tubingen, Germany)

Aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2013-12-31

Aloitus - lopetus: 2012-08-01 - 2013-07-31

Fyysisen suorituskykyprofiilin, peli- ja kognitiivisten
taitojen muutokset 10-, 12- ja 14-vuotiailla juniorijalkapalloilijoilla kahden vuoden seurantajakson
aikana
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten peleissä tarvittavat fyysiset, tekniset, havaintomotoriset ja kognitiiviset taidot kehittyvät eri ikäryhmissä sekä ovatko em.
ominaisuuksien kehittyminen ajallisesti yhteydessä toisiinsa
kahden vuoden seurantajakson aikana. Tutkimuksen mittaukset tehdään vuosina 2006 – 2009. Tutkimuksen koeryhminä toimivat jalkapallojuniorit kolmessa ikäryhmässä 10
(n=20), 12 (n=20) ja 14 (n=20) vuotta. Kontrolliryhminä
ei-lajispesifissä mittauksissa toimivat 10 (n=15) - ja 14
(n=15) -vuotiaiden koululaisryhmät.
Tutkimukseen osallistuvien lasten ja nuorten biologista kehittymistä tutkimusjakson aikana seurataan bioimpedanssilaitteella tehtävän kehonkoostumusanalyysin ja hormoninäytteiden avulla. Koehenkilöiden fyysistä suorituskykyä mitataan
nopeus-, ketteryys-, kimmoisuus-, voima- ja kestävyystesteillä.
Lajitaitojen kehittymistä seurataan taitotesteillä ja otteluista
tehtävillä määrällisillä pelianalyyseillä. Havaintomotorisia
ominaisuuksia mitataan ei-lajispesifisillä reaktio- ja havainnointitesteillä sekä lajispesifillä taitotestiradalla. Koehenkilöiden kognitiivista kehitystä seurataan tietotestin, teoreetti-

Individual training adaptation to endurance training program
Tutkimuksen tavoite. Yleisesti hyväksytty fakta on, että säännöllinen aerobinen harjoittelu ja hyvä kestävyyskunto parantavat terveyttä ja vähentävät sairastumisriskiä joidenkin
tautien osalta. Useiden tutkimusten mukaan samanlainen
harjoittelu saa aikaan erilaisen harjoitusvasteen eri ihmisillä.
Sen vuoksi harjoitusohjelman pitäisi olla yksilöllinen, joka
huomioi yksilöiden erilaisen harjoitusvasteen. Ongelmana
kuitenkin on tunnistaa ennen harjoittelun aloittamista tai
harjoittelujakson aikana saako harjoittelu aikaan toivottuja
muutoksia elimistössä vai ei. Viimeaikaiset tutkimustulokset
ovat osoittaneet, että leposykevariaatio saattaisi kertoa jo
ennen harjoittelujakson aloittamista tuottaako aerobinen
kestävyysharjoittelu toivottua harjoitusvastetta. Sen lisäksi
muutokset leposykevariaatiossa saattaisivat kertoa kestävyysharjoitusjakson aikana tuottaako kestävyysharjoittelu
toivottua harjoitusvaikutusta. Toinen menetelmä, joka saattaisi harjoittelujakson aikana kertoa kehittääkö harjoittelu
ja antaisi kuvan elimistön kokemasta stressistä ja palautuneisuudesta, on harjoitussykkeen ja sykkeen palautumisnopeuden muutos. Sykkeen palautumisnopeus vakioidun
submaksimaalisen harjoituksen jälkeen on todettu kuvaavan
elimistön harjoitustilaa ja muutoksia kestävyyssuoritukseen
vaikuttavissa tekijöissä. Sen vuoksi leposykevariaation, harjoitussykkeen ja sykkeen palautumisnopeuden muutokset
voivat auttaa henkilöä kestävyysharjoittelun yksilöllistämisessä ja parantamaan kestävyysharjoittelun vaikutusta.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia: (1) ovatko lepoja harjoitussykkeen ja sykevariaation muutokset yhteydes-
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sä kestävyysominaisuuksien muuttumiseen pitkäkestoisen
harjoitusjakson aikana; (2) voidaanko lepo- ja harjoitussykettä ja sykevariaatiota mittaamalla rakentaa menetelmä,
jonka avulla kestävyysharjoittelua voitaisiin yksilöllistää. Jos
tutkimuksen toinen tavoite toteutuu oletuksen mukaan, niin
tutkimuksen kolmantena tavoitteena on (3) testata uuden
menetelmän toimivuus kestävyysharjoitusohjelman yksilöllistämisessä.
Tutkimuksen merkitys. Jos tutkimuksen oletukset osoittautuvat
todeksi, niin uutta sykepohjaista menetelmää tai menetelmiä
voidaan käyttää hyväksi yksilöllisen kestävyysharjoitteluohjelman rakentamisessa riippumatta sukupuolesta tai aikaisemmasta harjoittelutaustasta. Uudella menetelmällä olisi
monia eri käyttäjäryhmiä: kestävyyskuntoilun aloittavat henkilöt, aktiivikuntoilijat, kestävyysurheilijat lajista riippumatta
sekä erilaiset potilas- tai kuntoutusryhmät, joiden tavoitteena
on kestävyyskunnon kehittäminen. Uudella menetelmällä
voidaan innostaa aloittelijoita kestävyysharjoitteluun ja kestävyyskunnon kehittämiseen, koska palautetta harjoittelun
tuloksista voidaan saadaan päivittäin. Uudella menetelmällä saattaisi näin ollen olla myös kaupallista arvoa, vaikka
tutkimuksen tässä vaiheessa ei yrityskumppania olekaan
mukana.
Aineistot, menetelmät ja toteuttamisympäristö. Tutkimus on
kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2013
alusta toteutetaan 16 viikon kestävyysharjoittelujakso juosten, johon osallistuu 40 fyysisesti aktiivista miestä ja naista.
Ensimmäisen kahdeksan viikon aikana tutkittavat harjoittelevat peruskestävyyttä aloittaen niin monella harjoituskerralla
viikossa ja yhtä kauan kuin he harrastivat liikuntaa ennen
harjoittelujakson alkamista kuitenkin vähintään kolme kertaa
viikossa. Sen jälkeen harjoittelun määrä kasvaa vähitellen
ensimmäisen kahdeksan viikon aikana. Toisen kahdeksan
viikon aikana puolet tutkittavista lisää harjoittelun määrää
(harjoituskerrat ja harjoituksen kesto) tasaisesti ja toinen
puoli tutkittavista lisää harjoittelun tehoa ko. jakson aikana.
Ennen harjoitusjakson alkua sekä 8 ja 16 viikon harjoittelun jälkeen tutkittavien kestävyysominaisuudet mitataan. Sen
lisäksi harjoittelujakson aikana tutkittavien sydämen syke mitataan yön aikana vähintään neljä kertaa viikossa sekä harjoitus- ja palautumissyke jokaisesta kestävyysharjoituksesta.
Myös veren hormonipitoisuuksia mitataan harjoitusjakson
aikana neljän viikon välein kuvaamaan elimistöön kohdistuvaa stressiä. Ensimmäisen vaiheen tuloksista analysoidaan
leposykkeen, harjoitussykkeen ja harjoituksen jälkeisen
palautumissykkeen tai sykevariaation muutoksen suhde kestävyysominaisuuksien muutokseen. Samalla analysoidaan
voidaanko em. muuttujilla ennustaa kestävyyskunnon muuttumista ennen harjoittelun alkua tai harjoittelujakson aikana. Jos em. muuttujat muuttuvat suhteessa kestävyyskunnon
muutokseen, niin niistä rakennetaan menetelmä tai menetelmiä kestävyysharjoittelun seurantaan. Toisessa vaiheessa
vuonna 2013–2014 toteutetaan uudelleen 16 viikon harjoitusjakso juosten, johon osallistuu 40 fyysisesti aktiivista
miestä ja naista. Tässä tutkimuksessa tutkittavat jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä harjoittelee etukäteen
suunnitellun harjoitussuunnitelman mukaan ja toinen ryhmä
harjoittelee uusien menetelmien avulla yksilöllisesti. Molemmat ryhmät harjoittelevat ensimmäiset kahdeksan viikkoa
peruskestävyyttä ja toiset kahdeksan viikkoa korvaamalla
2–3 peruskestävyysharjoitusta tehokkaammilla intervalliharjoituksilla. Uusi menetelmä auttaa toisen ryhmän tutkittavia
harjoittelun rytmittämisessä ja harjoittelun painottamisessa.
Periaatteena on, että kovemmat harjoitukset tehdään menetelmän mukaan mahdollisimman palautuneessa tilassa.

Toisaalta menetelmä oletetaan kertovan saako henkilö
paremman harjoitusvasteen peruskestävyys- vai intervalliharjoittelusta. Toisen vaiheen mittaukset ja testit suoritetaan
samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa. Tutkimus
toteutetaan kokonaisuudessaan Jyväskylässä ja LitM Ville
Vesterinen tekee tutkimuksesta väitöskirjan, joka valmistuu
arviolta vuonna 2015. Väitöskirjan ohjaajina toimivat tutkimuksen johtaja LitT Ari Nummela ja professori LitT Keijo
Häkkinen. Tämän tutkimuksen kanssa rinnalla menee Kapkaupungin yliopistossa harjoittelututkimus, jonka tarkoituksena on tutkia samoja menetelmiä harjoittelun seurannassa
pyöräilijöillä. Tutkimukset toimivat eri rahoituksilla, mutta
tutkijoiden välillä on aktiivinen kirjeenvaihto tutkimustuloksista. Pyöräilytutkimuksen toteuttaa väitöskirjaopiskelija Benoit
Capostagno professori Mike Lambertin ja tohtori Robert
Lambertsin ohjauksessa.
Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela (KIHU)
Projektiryhmä: Ville Vesterinen, Jussi Mikkola, Esa Hynynen
(KIHU), Keijo Häkkinen (JYU), Tanja Laine (KIHU)
Aloitus - lopetus: 2012-11-01 - 2015-12-31

Nuorisotutkimus
Tämän tutkimuksen tehtävänä on kartoittaa urheilijaksi kehittymiseen liittyviä kognitiivis-sosiaalisia aspekteja. Näissä
keskitytään tavoiteorientaation, motivaatioilmaston ja niihin
liittyvien vasteiden edustamiin psykologisiin tekijöihin, nuoren urheilijan sosiaalistumisprosessiin sekä valmennuksellista
näkökulmasta harjoittelun määrään ja laatuun. Tutkimuskohteena ovat vuonna 2010 15 vuotta täyttävät, jalkapalloa,
lentopallo, yleisurheilua ja taitoluistelua urheiluseuroissa
harjoittelevat nuoret (N = noin 10000). Menetelminä käytetään kansainvälisiä, tunnettuja itsearviointilomakkeita, sosiodemografisia tietoja ja suppealle osajoukolle laadullisia
haastatteluja. Määrällinen aineistonkeruu toteutetaan vuosina 2010 ja 2012, laadullinen haastatteluaineisto kerätään vuonna 2011. Tulokset tuottavat kansainvälisesti uutta
tietoa motivaatiotekijöiden keskinäistä vuorovaikutuksesta ja
niiden kytkeytymisestä urheilijaksi kasvamisen kehityspolkuihin. Lisäksi tulokset tuottavat kokemuksellista tietoa nuorten
sosiaalistumisprosessista ja siihen liittyvistä merkityksistä.
Tuloksia voidaan käytännössä hyödyntää laaja-alaisesti
urheiluseuratyössä, nuorten urheilijoiden valmennuksessa,
valmentajien ja muiden liikunnan ammattilaisten koulutuksessa. Tulosten käytännön sovellutusmahdollisuuksia tarjoavat
myös muut tavoitteellista, motivoitunutta toimintaa edellyttävät alueet kuten työelämä, koulutuksen suunnittelu ja kuntoliikuntaharrastusten jatkuvuuden edistäminen. Päätöksenteossa tulokset ovat hyödynnettävissä esim. valittaessa kriteerejä
kannustejärjestelmille tai tuettavalle toiminnalle sekä myös
valmentajien ja opettajien koulutuksessa painotettavista linjanvedoista päätettäessä.
Projektin vastuuhenkilö: Niilo Konttinen
Projektiryhmä: Tommi Sipari, Jari Lämsä, Outi Aarresola,
Ari Nummela
Aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2013-12-31
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Opiskelevien aikuisurheilijoiden sosioekonominen
asema ja tukijärjestelmät
Projektissa tarkastellaan urheilun, opiskelun ja toimeentulon
asettamia haasteita 2010-luvun suomalaisille urheilijoille.
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa suomalaisista opiskelevista aikuisurheilijoista sekä tuotetun tiedon
pohjalta tehdä kehittämisehdotuksia kansallisten tukijärjestelmien uudistamistyöhön.
Projektin vastuuhenkilö: Mikko Kärmeniemi (KIHU)
Projektiryhmä: Mikko Kärmeniemi, Jari Lämsä (KIHU), Jari
Savolainen (OK)
Aloitus - lopetus: 2012-08-01 - 2013-05-31

SPLISS-projekti
SPLISS on alunperin kuuden maan tutkijoiden muodostaman konsortio, jonka tavoitteeksi on asetettu kansakuntien
huippu-urheilun kilpailukyvyn analysointi ja vertailu. Vuonna
2011 käynnistyvä SPLISS -projekti koostuu kahdesta osaprojektista, jotka ovat huippu-urheilujärjestelmien vertailu ja
yleisurheilua koskeva lajivertailu.
SPLISS-projektissa pyritään tuottamaan tietoa, joka tukee
suomalaisen huippu-urheilujärjestelmän kehittämistä. Siinä
käytettävän standardimallin avulla voidaan arvioida suomalaisen järjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia selkeälle
ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla.
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Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä
Projektiryhmä: Jarmo Mäkinen, Ville Kujanpää, Mikko Kärmenniemi
Aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2012-12-31

Valmentajan/ohjaajan asiantuntijuuden kehittyminen
Trudelin & Gilbertin (2006) laajan kirjallisuuskatsauksen mukaan valmentaja oppi valmentamaan laajojen koulutusohjelmien (omaksuminen) ja kokemuksen (osallistuminen) kautta.
Jääkiekkovalmentajille tehdyn kyselyn perusteella (Wright
ym. 2007) valmentajan asiantuntijuuden lähteitä olivat
mm. valmentajakoulutukset, valmentajaklinikat, mentorointi,
kirjat/videot, henkilökohtainen kokemus (työ, perhe, urheilu), valmentajien väliset keskustelut ja internet. Formaalin
valmentajakoulutuksen osuus on tutkimusten mukaan ajassa
mitattuna vähäisempi verrattuna aikaan, jonka valmentaja
käyttää muihin tiedonlähteisiin kehittäessään asiantuntijuuttaan. On myös havaittu, että erilaisia oppimisen lähteitä arvostetaan eri tavalla valmentajan tasosta ja lajista riippuen
(Lemyre ym. 2007). Vaikka valmentajan asiantuntijuuden
kehittymistä on kansainvälisesti tutkittu jo jonkin verran, ei
vastaavaa kartoitusta suomalaisten valmentajien oppimisen
lähteistä ole tehty. Valmentajakoulutukseen liittyvää tutkimusta on toisaalta tehty kansainvälisestikin erityisen niukasti.
Analyysi valmentajakoulutuksen liittyvästä tutkimuksesta 10
vuoden ajalta paljastaa, että vuosien 1995–2005 välisenä aikana raportoituja tutkimuksia oli ainoastaan 19 ja
näistä vain kolme oli toteutettu Euroopassa. Pääsääntöisesti
tutkimukset keskittyivät valmentajakoulutuksen tarpeen ja sisällön analyysiin ja ainoastaan neljässä tutkimuksessa kohteena oli koulutuksen arviointi (McCullick ym. 2006).
Tämän kolmevuotisen tutkimusprojektin päätehtävänä on
tuottaa tietoa siitä, mistä lähteistä ja miten suomalainen

valmentaja/ohjaaja kehittää asiantuntijuuttaan ja osaamistaan valmennusuransa aikana, sekä arvioida nykyisen
valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen vaikuttavuutta.
Ensimmäisen tutkimusvuoden (2009) tavoitteena on kerätä
kyselylomakkeella tietoa siitä, mitä tietolähteitä suomalainen
valmentaja/ohjaaja käyttää asiantuntijuutensa ja osaamisensa kehittämisessä. Kysely suunnataan sekä ammattivalmentajille että vapaaehtoispohjalta toimiville valmentajille
ja ohjaajille valituissa lajeissa. Seuraavien kahden vuoden
2010 ja 2011 aikana keskitytään formaalin valmentaja- ja
ohjaajakoulutuksen vaikuttavuuden arviointiin eri tasoilla.
Lajien valinnassa käytetään hyödyksi vuoden 2009 kyselyaineistoa sekä lajiliittojen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen
kehitystyön pohjaksi tekemiä lajin analyysejä (VOK). Valmentajakoulutuksen arvioinnin pohjana käytetään Gilbertin
& Trudelin (1999) kehittämää arviointistrategiaa. Arviointi
kohdennetaan tarkemmin seuraaville kolmelle osa-alueelle:
1. valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen sisällön toteutuminen
suhteessa ennakkotavoitteisiin 2. valmentajan/ohjaajan tiedot ja taidot sekä 3. valmentajan/ohjaajan toimintatapa ja
kognitiiviset prosessit. Sisällön toteutumista (1) arvioidaan
osallistuvan observoinnin avulla. Koulutuksessa tapahtuvaa tiedollista oppimista (2) arvioidaan ennen ja jälkeen
koulutuksen tehtävillä haastatteluilla ja tietotesteillä. Opitun
soveltamista ja käytännössä toteutumista (3) arvioidaan havainnoimalla valmentajan toimintaa ennen ja jälkeen koulutusta tehtävällä harjoitustapahtumien ja kilpailutilanteiden
systemaattisella observoinnilla ja sisältö- ja päätöksentekoanalyyseillä sekä strukturoiduilla haastatteluilla.
Projektin vastuuhenkilö: Minna Blomqvist (KIHU)
Projektiryhmä: Minna Blomqvist (KIHU), Mikko Häyrinen
(KIHU), Kirsi Hämäläinen (Haaga-Helia) ja Jean Cote
(Queens University)
Aloitus - lopetus: 2009-01-01 - 2013-03-31

KEHITTÄMISPROJEKTIT
Beach volleyn pelianalyysijärjestelmän kehittäminen ja lajianalyysi naisissa
Projektin tavoitteena on kehittää beach volleyhyn pelianalyysimenetelmä, jonka perusteella voidaan tehdä lajianalyysiä naisten pelistä. Lisäksi analyysien perusteella tehdään
koostevideoita otteluihin valmistautumisen avuksi. Analyysien ja videokoosteiden avulla voidaan kehittää suomalaispelaajien ja -parien pelaamista ja harjoittelua ja sitä kautta
parantaa suomalaisparien menestysmahdollisuuksia kohti
Lontoon olympialaisia.
Projektin kohderyhmänä toimivat suomalaiset nais beach
volley -parit ja eri maiden kansainvälisissä turnauksissa
pelaavat naisten beach volley -parit. Pelianalyysit tehdään
DataVolley-ohjelmalla. Analyysien perusteella koostetaan videokoosteet otteluun valmistautumista varten DataVideoSystem-ohjelmalla. Vuonna 2012 kehitetään turnauksen aikaista analyysi- ja palautejärjestelmää.
Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)
Projektiryhmä: Konstantinos Tampouratzis ja Jussi Jokinen
(SLeL)
Aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2012-12-31

Vuosikertomus 2012

Huippuammunnan kehittämis- ja tutkimusohjelma
2009–2016

Huipputestausyksikkö kilpaurheilun, liikunnan ja
hyvivoinnin kehittämisympäristönä

Suomen Ampumaurheiluliiton huippuammunnan kehittämisja tutkimusohjelman keskeisinä tavoitteina on 1) arvioida
huippu-urheilun muuttuvan toimintaympäristön nykytilaa ja
kehityssuuntia 2) tarkentaa ja määrittää huippuammunnan
arvot, missio, visio ja tehdä huippuammunnan nykytilan kartoitus 3) määritellä ja toteuttaa tulevia kehittämis- ja tutkimushankkeita, linjauksia ja toimenpiteitä, sekä 4) pilotoida ja
jatkossa soveltaa myös muihin lajeihin uudenlaista yhteistyömallia, jossa lajiliitto, valmennuskeskus ja KIHU toteuttavat
yhdessä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti lajin huippuurheilun kehittämis- ja tutkimustoimintaa.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU), Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan
liikuntabiologian (JY-LIIK.BIOL) ja terveystieteiden (JY-TERV.
TIET) laitosten sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK)
toiminnan ansiosta Jyväskylä tunnetaan merkittävänä huippuurheilun, liikunnan, hyvinvointialan ja -teknologian ja
kuntoutuksen osaamiskeskittymänä Suomessa. Vaikka Jyväskylässä on asiantuntemusta em. osa-alueisiin, niin eri tahojen yhteistoiminta osaamisen kehittämiseksi on ollut vielä
vähäistä. Lisäksi osaamisen kehittämisen ja uusien toimintojen aloittamiseen tarvitaan kalliita laitehankintoja, joiden
käyttö yhden toimijan toimesta ei ole ympärivuotista. KIHUn
ja Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian ja terveystieteiden
laitosten laboratoriotiloja ja laitteita sekä Hipposhallin mittauslaitteita täydentämällä uusilla laitehankinnoilla saadaan
luotua toimintaympäristön, joka mahdollistaa KIHUn, JYn
ja JAMKin monitieteisen osaamisen yhdistämisen yhdeksi
toimivaksi kokonaisuudeksi. Sen lisäksi tämä yhteistoimintakokonaisuus antaisi hyvät mahdollisuudet antaa liikunta- ja
urheilufysioterapian koulutusta ainoana tahona Suomessa.

Ohjelma koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta: kehittämis-, tutkimus- sekä seurantaohjelmasta. Kehittämisohjelma
sisältää valmennus- ja koulutusjärjestelmän kehittämisen,
lajivalmennukselliset asiat ja valmennuksen tukitoimenpiteet,
kun taas tutkimusohjelmaan liittyvillä hankkeilla tuetaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti lajivalmennusta ja laaditaan huippuammunnan tutkimusstrategia. Seurantaohjelman
avulla varmistetaan selkeät ja tarkoituksenmukaiset raportointikäytännöt ja jatkuva käynnissä olevien projektien ja
prosessien seuranta ja dokumentointi.
KIHUn toiminta korostuu erityisesti tutkimusohjelman alueella. Tutkimusohjelman tavoitteena on toteuttaa laadukasta,
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämis- ja tutkimustoimintaa niin, että se tukee huippuvalmennusta ja edesauttaa
kansainvälistä menestystä. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa
pyritään vähintään olympiadin mittaisiin Opetusministeriön,
Olympiakomitean, Paralympiakomitean, liiton ja valmennuskeskuksen rahoituksella toteutettaviin laajoihin yhteistyö-,
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Kehittämis-, tutkimus- ja
seurantahankkeiden avulla tuetaan ja tehostetaan huippuvalmennusta ja turvataan näin kansainvälinen menestys erityisesti olympia- ja paralympialajeissa. Käytännön tasolla
tutkimusohjelman tavoitteena on lajinomaisen testaus- ja
seurantajärjestelmän kehittäminen ja sen hyödyntäminen leiri- ja päivittäisharjoittelussa sekä ilma- että ruutilajeissa. Toiminnan kehittämisestä vastaa hankkeeseen palkattu huippuammunnan tutkija/kehittäjä. Ampumatekniikan kehittämistä
ja seurantaa toteutetaan harjoitusleireillä, joita pidetään
Suomen Urheiluopistolla. Mittausten kohderyhmänä ovat
kiväärin aikuisten ja nuorten olympiaryhmän, paralympiaryhmän sekä maajoukkueen ampujat. Menetelmiin kuuluvat
videokuvaus eri kuvakulmista, kehon tasapainon mittaus,
tähtäyspisteen liikkeen rekisteröinti, jalkaterän paineen jakautumisen rekisteröinti, aseeseen tuotettujen voimien rekisteröinti (perä-, liipaisin-, ja hihnavoima), sekä suorituksen
subjektiivinen arviointi. Testaus- ja seurantajärjestelmän
testipatteristoa kehitetään koko ajan. Kaikkien seurannassa
käytettävien menetelmien tuottamaa tietoa on mahdollista
hyödyntää välittömästi suoraan harjoitustilanteessa harjoittelun tukena. Tämän lisäksi kaikki mittausaineisto tallennetaan
KIHUn kivääritietokantaan jälkianalyysejä, palautteita ja
pitkäaikaisseurantaa varten.
Projektin vastuuhenkilö: Niilo Konttinen (KIHU)
Projektiryhmä: Simo Ihalainen, Juha-Pekka Kulmala, Kaisu
Mononen, Sami Kuitunen, Matti Salonen, Riku Valleala,
Jukka Viitasalo, (KIHU) Leena Paavolainen, Jari Karinkanta, Juha Hirvi, Tapio Säynevirta, Pasi Wedman (SAL) Kyösti
Lampinen, Hannele Forsman (SUO)
Aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2016-12-31

Tämän projektin päätavoitteena on luoda yhteistoimintamalli ja huipputestausyksikkö, jossa edistetään monialaiseen osaamiseen (huippu-urheilu, liikunta, fysioterapia ja
hyvinvointi) perustuvaa innovaatio- ja liiketoiminnan syntymistä. Tavoitteena on myös uuden yrittäjyyden tukeminen
tuotekehityksen ja soveltavan tutkimuksen myötä. Projektin
päätavoitte toteutetaan viidellä osatavoitteella. Ensimmäiseksi tavoitteena on hankkia olemassa olevia laitteita ja
menetelmiä täydentäviä uusia mittausmenetelmät ja -laitteita, joiden avulla voidaan kehittää uutta osaamista. Toisen
tarkoituksena on luoda urheilijoiden ja kuntoilijoiden testaukseen palvelukonsepteja sekä kuntoutukseen toimintamalli,
jonka avulla urheilijat ja aktiiviliikkujat voisivat saada entistä
parempaa palvelua vammojen kuntoutuksessa. Kolmantena
tarkoituksena on kehittää uuteen toimintaympäristöön liikunta- ja urheilufysioterapian täydennyskoulutus, joka voisi antaa lisäkoulutusta fysioterapeuteille liikunnan ja urheilun parissa toimimiseen. Neljäntenä tavoitteena on markkinoida
kehitettäviä palveluita ja osaamista Keski-Suomessa sekä
koko maassa toimiville organisaatioille ja yrityksille. Viimeisenä osatavoitteena on tehdä palvelutuotteiden ja huipputestausyksikön liiketoimintaselvitykset ja luoda hallinnointija liiketoimintamalli perustettavalle huipputestausyksikölle.
Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen vahvistaa mukana olevien toimijoiden osaamisrakennetta ja edistää innovaatiotoimintaa, tuotekehitystä ja verkostoitumista.
Projektin keskeinen tulos on uusi yhteistoimintamalli ja huipputestausyksikkö, joita hyödyntävät ensisijaisesti toteuttajatahot ja siitä hyötyvät välillisesti urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen asiakkaat sekä ko. alojen yritykset
omassa liiketoiminnassaan.
Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela
Projektiryhmä: Esa Hynynen, Olli Okkonen, Juuso Sillanpää, Toni Pekkola, Aila Ahonen, Risto Rasku, Tanja Laine
Aloitus - lopetus: 2012-05-01 - 2014-06-30

Huippuyleisurheilun tutkimus- ja kehitystoiminta
Tämän hankkeen tavoitteena on edesauttaa suomalaisen
yleisurheilun menestystä vuosien 2011 ja 2012 arvokilpai-
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Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

luissa, pääpainon ollessa vuoden 2012 Lontoon Olympialaisissa.

keihäs otetaan mukaan mittauksiin sen ollessa kenttäkäyttöön valmis.

Yleisurheiluvalmennuksen kehitystoiminta keskittyy vuonna
2011 seuraaviin lajeihin:

Vuonna 2011 tehtiin yksi mittaus heittäjien leirillä harjoitustilanteessa sisähallissa, yksi mittaus etelän harjoitusleirillä
ja kaksi kilpailumittausta kesällä. Tekniikkaseurannan kohderyhmänä olivat Team Finlandin sekä EM-ryhmän keihäänheittäjät. Kaikkien mittausten videotiedostot ja tulosraportit
koottiin jokaisen mittauskerran jälkeen internettiin suojatulle
sivustolle, josta ne olivat kyseisten urheilijoiden ja heidän
valmentajiensa katsottavissa ja edelleen ladattavissa itselleen. Tuloksia käytiin lävitse myös yhteisissä palavereissa
tutkijoiden, urheilijoiden ja valmentajien kesken.

• keihäänheiton tekniikkaseuran kohti Lontoota + älykeihäs
• pituushypyn suoritustekniikan kehittäminen
• kävelytekniikan muuttuminen väsyneenä, siihen vaikuttavat tekijät ja harjoittelu
• seiväshypyn tekninen ja urheilupsykologinen tukitoiminta
Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela (Kihu)
Projektiryhmä: Ari Nummela, Tapani Keränen, Riku Valleala, Niilo Konttinen, Jari Lämsä (KIHU), Lauri Kettunen (TTKK),
Jarmo Mäkelä, Jorma Kemppainen, Mauri Auvinen, Juhani
Evilä, Reima Salonen, Hannu Kangas, Kimmo Kinnunen
(SUL)
Aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2012-12-31

Kamppailulajien harjoituspäiväkirja Valerin jatkokehitys
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Tämän projektin tarkoituksena on edelleen kehittää kamppailulajien harjoituspäiväkirja Valeri. Projekti on jatkoa jo
vuonna 2007 alkaneelle ”Verkkopohjaisen huippu-urheilun
suunnittelu- ja seurantajärjestelmän kehittäminen -pilottihanke kamppailulajeille” -projektille. Järjestelmällä voidaan
suunnitella harjoittelu sekä tallentaa tietokantaan eri yksilöiden ja eri lajien toteuttaman harjoittelun, jota on mahdollista hyödyntää tämän jälkeen moninaisissa yhteenvedoissa
ja vertailuissa. Verkkopohjaisena järjestelmänä sekä tiedon
syöttäminen että hakeminen ympäri maailmaa on mahdollista.
Tässä jatkokehitysvaiheessa tavoitteena on harjoittelun suunnittelun helpottaminen selkeän pohjamallin ja valmiiden
harjoitusmallien avulla. Tämän lisäksi kehitetään urheilijaryhmien hallintaa, harjoittelun yhteenveto- ja raportointimahdollisuuksia sekä yksinkertaistetaan käyttöliittymää.
Projektin vastuuhenkilö: Riku Valleala
Projektiryhmä: Tuomas Vihinen (KIHU), Sauli Heinonen
Aloitus - lopetus: 2012-01-01 - 2012-12-31

Keihäänheiton tekniikkaseuranta kohti Lontoota
Tämän projektin tavoitteena on keihäänheiton suoritustekniikan yksilöllinen seuranta vuosien 2011–2012 aikana.
Kokonaistavoitteena on keihäänheittäjiemme heittotekniikan
kehittäminen sellaiselle tasolle, että Helsingin EM-kisoissa
ja Lontoon Olympialaisissa jokainen mukana oleva heittäjä
saa kaiken kapasiteettinsa itsestään irti ja voi olla luottavainen omaa suoritustekniikkaansa.
Heittäjien suoritustekniikka tutkitaan videokuvauksen, liikeanalyysien ja jalkojen voimantuottomittauksien avulla.
Videokuvauksessa käytetään suurnopeuskameraa 100 ja
250 kuvaa/s nopeuksilla, jolloin mahdollistuu riittävän
tarkat liikeanalyysit sekä laadukas videopalaute. Jalkojen
voimantuoton suuruutta, paineen jakautumista jalkapohjien
alla sekä voimantuottoaikoja mitataan painepohjallisjärjestelmällä. Viimeisen kahden vuoden aikana kehitelty äly-

Vuoden 2012 mittauksia jatketaan kahdesti sisähallissa,
kerran ulkomaan leirillä ja kahdessa kilpailutapahtumassa.
Kausi 2012 on alkukesäpainotteinen, jolloin mittausten ja
analyysienkin panostus on jo hallikaudessa sekä alkukesän
kilpailuissa. Projektiin liittyy omana kokonaisuutenaan Helsingin EM-kisoissa tehtävä nopea video- ja analyysipalaute
valmentajille normaalien tutkimusmittausten lisäksi.
Projektin vastuuhenkilö: Riku Valleala (KIHU)
Projektiryhmä: Simo Ihalainen, Harri Kapustamäki (KIHU),
Mauri Auvinen, Hannu Kangas, Kimmo Kinnunen (SUL)
Aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2012-12-31

Kelaustuolin kehitysprojekti - Lontoo 2012
Tämän projektin tarkoituksena on kehittää uusi ja kilpailukykyinen kelaustuoli suomalaisille pyörätuolikelaajille Lontoon
paralympiakisoihin 2010.
Projektin ensisijaisena tavoitteena on kevyt kelaustuoli. Fuss
ym. (2009) tutkimuksen mukaan 1 kg:n painon pudotus 60
kg:n urheilijan ja kelaustuolin massasta tuottaa 0,13 sekunnin aikavoiton 100 m loppuajassa ja viiden kilon kevennys
vuorostaan jo 0,66 sekunnin. Painon kevennyksellä on neljä kertaa suurempi vaikutus kuin suhteessa samansuuruisella
muutoksella rengaskitkan tai kelaajan ilmanvastuksen pienentämisellä.
Säännöt eivät rajaa kelaustuolin painoa. Nykyisistä tuolien
rakennusmateriaaleista alumiini on jäykkää, mutta painavaa, esim. Leo-Pekka Tähden kilpailutuoli painaa yli 9 kg.
Paino ei tule pelkästään alumiinisten osien massasta, vaan
myös niiden välisistä hitsausliitoksista. Hiilikuiturungot ovat
kevyitä, mutta epoksilaminointi ei anna rungolle alumiinisen kaltaista jäykkyyttä. Jäykkyyden parantaminen epoksin
osuutta kasvattamalla lisää samassa suhteessa koko systeemin painoa. Hiilinanoputki on luonnon kovin materiaali,
jonka teknologinen hyödyntäminen on tutkimustyön myötä
lisääntynyt. Tässä projektissa tarkoituksenamme on kelaustuolin rakentaminen hiilikuidusta, jonka laminointiepoksi
vahvistetaan hiilinanoputkipohjaisella hyptoniitilla tuomaan
jäykkyyttä runkoon, ilman painon lisäystä.
Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen (KIHU)
Projektiryhmä: Simo Ihalainen (KIHU), Elja Kallberg (NSC,
JYU), Marko Hyytiäinen (SUL), Pekka Tähti.
Aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2012-12-31

Vuosikertomus 2012

Kävelytekniikan muuttuminen väsyneenä, siihen
vaikuttavat tekijät ja harjoittelu
Tämän projektin lähtökohtana on kehittää suomalaista
kilpakävelyvalmennusta siten, että tällä hetkellä huipulla
olevat kävelijät pystyisivät edelleen kehittymään mitalikantaan vuoden 2012 Lontoon olympiakisoissa, ja turvattaisiin suomalaisen kävelyurheilun menestymismahdollisuudet
seuraavien kesäolympialaisten jälkeenkin. Kävelyurheilussa
menestyminen vaatii kestävyyskuntotekijöiden lisäksi hyvää
teknistä osaamista. Oleellinen tekijä kilpailusuorituksessa on
tekniikan säilyminen kilpailun loppuvaiheessa, jolloin väsyminen on kaikkein suurinta. Tämän projektin tarkoituksena
on 1) selvittää väsymyksen vaikutusta kävelytekniikkaan ja
löytää ne yksilölliset tekijät, joita kehittämällä väsymyksen
vaikutusta tekniikkaan voidaan vähentää; 2) kehittää hyvän
tekniikan ylläpitoa rajoittavia tekijöitä; sekä 3) seurata harjoittelun vaikutusta kävelytekniikan ylläpitoon väsyneenä.
Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela (KIHU)
Projektiryhmä: Esa Hynynen, Tapani Keränen (KIHU), Marko Kivimäki (SUL)
Aloitus - lopetus: 2009-06-10 - 2012-12-31

Maalipallomaajoukkueet Lontooseen 2012
Projektin kokonaistavoitteena on auttaa joukkueita menestymään vuosien 2009–2011 arvokisoissa sekä Lontoon
paralympialaisissa 2012. Vuonna 2012 pelianalyysi- ja
palautejärjestelmää hyödynnetään valmistavissa turnauksissa ja projektin päätavoitteessa Lontoon paralympialaisissa.
Projektin kohderyhmänä toimivat Suomen maalipallomaajoukkueet ja muut maalipallomaajoukkueet. Pelianalyysien
ja videokoosteiden tekemiseksi kuvataan sekä miesten ja
naisten otteluita, jotka analysoidaan DataVolley-ohjelmalla
ja videokoosteet tehdään DataVideoSystem-ohjelmalla. Lisäksi 2012 jatketaan psyykkisen valmennuksen kehitystoimintaa.
Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)
Projektiryhmä: Henri Lehto ja Tommi Sipari (KIHU), Timo Laitinen, Maarit Lehto ja Kevin Collet (VAU)
Aloitus - lopetus: 2009-01-01 - 2012-12-31

Pikaluistelijoiden potkun voimantuotto ja kinematiikka
Tämän kaksivuotisen projektin tarkoituksena on tarjota valmentajille ja urheilijoille tietoa pikaluistelijoiden potkutekniikasta ja kehittää näin pikaluistelutekniikkaa. Projektiin
osallistuvat maan parhaat pikaluistelijat sekä lupaavimmat
junioriluistelijat, yhteensä noin kymmenen urheilijaa. Luistelusuorituksesta mitataan tutkalla luistelijan nopeus ja kiihtyvyys
alkusuoran ja loppusuoran osalta. Painepohjallisilla mitataan luistelijan jalkojen voimantuottoa ja EMG-housuilla etuja takareisien sekä pohkeiden lihasaktiivisuudet. Lähdöstä
ja alkukiihdytyksestä sekä kaarreluistelusta tehdään painepohjallismittausten lisäksi videoanalyysi.Aikuisten osalta
mittaukset tehdään sisäradalla ja junioreiden osalta joko
Seinäjoella tai Helsingissä, mikäli sisäradalla mittaaminen
ei ole mahdollista.
Vuonna 2011 syksyllä toteutettiin ensimmäiset mittaukset
Norjan Stavangerissa mc-karsinnan yhteydessä. Mittauksista laadittiin yhdistetty tekniikka- ja luistelunopeuspalaute läh-

tö- ja kiihdytysvaiheesta sekä valituille urheilijoille kattavampi suorituskykyanalyysi lähtökiihdytyksestä. Keväällä 2012
koottiin yhteen Heerenveenin mc-kilpailuista saatu nopeusdata kierroksen eri vaiheista 500 m ja 1000 m matkoilta.
Datasta rakennettiin valmennuksen apuvälineeksi tietokantasovellus, jonka avulla voidaan verrata halutun luistelijan
nopeusprofiilia maailman huippuihin ja nähdä, missä kohtaa suoritukset eroavat toisistaan ja kuinka nopeus muuttuu
kilpailusuorituksen aikana. Syksyllä 2012 toteutettiin toiset
mittaukset Saksan Inzellissä leirillä ja mc-karsintakilpailun
yhteydessä. Mittausprotokollaa laajennettiin kehittämällä
videopohjainen analyysimalli kaarrenopeuden määrittämiseen. Sitä testattiin sekä harjoitus- että kilpailutilanteessa
ja siitä saatiin uutta tietoa nopeuden muuttumisesta kaarreluistelussa. Lähtösuoran nopeusmittaukset toteutettiin kärkiluistelijoiden lisäksi myös junioriluistelijoiden osalta. Leirin
aikana tehtiin myös videopalautteita harjoitustilanteessa.
Näiden mittausten lisäksi oltiin mukana Heerenveenin mcavauskilpailuissa marraskuussa tekemässä videopalautteita
harjoitus- ja kisatilanteista.
Projektin vastuuhenkilö: Sami Kuitunen (KIHU)
Projektiryhmä: Sami Kuitunen (KIHU), Simo Ihalainen
(KIHU), Harri Kapustamäki (KIHU), Pasi Koskela (SLL), Pirjo
Lehtinen (SLL)
Aloitus - lopetus: 2011-04-01 - 2012-12-31

Pyörätuoliheittojen koulutusmateriaali
Tämän projektin tavoitteena on valmennuksellisen ja informatiivisen lajikoulutusmateriaalin tuottaminen pyörätuoliheitoista. Projektissa tuotettavaa koulutus-DVD:tä voidaan hyödyntää niin liiton tarjoamassa valmentajakoulutuksessa kuin
omatoimisessakin opiskelussa ja lajitietouden lisäämisessä.
Koulutusmateriaali tulee sisältämään lajien perustekniikoiden kuvauksen, suoritusten biomekaaniset analyysit ja osatekijät, tärkeimmät lajiharjoitteet, harjoittelun ohjelmoinnin
sekä välineiden esittelyn. Koostamisessa hyödynnetään olemassa olevaa KIHUn tutkimusaineistoa viime vuosien ajalta.
Tämän lisäksi kuvataan tarvittavia uusia materiaaleja pyörätuoliheittäjien tekniikoista ja harjoitteista. Kokonaisuus koostetaan editointivaiheiden jälkeen tietokoneella käytettäväksi
multimediamateriaaliksi (DVD).
Projektin vastuuhenkilö: Riku Valleala (KIHU)
Projektiryhmä: Harri Kapustamäki (KIHU), Marko Hyytiäinen ja Erkki Helanoja (vammaisyleisurheilu)
Aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2012-03-31

SUL – Seiväshypyn tutkimusohjelma 2012
Projektin tarkoituksena on selvittää ponnistustapahtumaan
vaikuttavia biomekaanisia tekijöitä ja niiden merkitystä
onnistuneessa hyppysuorituksessa urheilijakohtaisesti. Seiväshypyn aikuisten maajoukkueryhmäläisille (Team Finland
ja EM-ryhmä) tehdään tekniikkaseurantaa hallikilpailujen
yhteydessä ja kesän kilpailukaudella sekä mahdollisuuksien mukaan myös harjoituksissa kauden aikana. Suoritukset
videoidaan suurinopeuksisella videokameralla ja niistä
tehdään tekniikka-analyysit. Vauhdinjuoksunopeuksia seurataan lasertutkalla. Mittauksista koostetaan videopalautteet
urheilijoiden ja valmentajien käyttöön välittömästi mittausten
jälkeen ja tekniikka-analyyseistä tehdään palauteraportit
myöhemmin.
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Vuonna 2011 tehtiin vauhdinjuoksunopeuksien mittaus Kalevan Kisojen seiväsfinaaleista. Lisäksi valituille naishyppääjille tehtiin liikeanalyysi Someron seiväskarnevaalikilpailuiden ja Lapinlahden Eliittikilpailuiden yhteydessä. Miesten
kärkihyppääjille tehtiin liikeanalyysi Lappeenrannan Eliittikilpailuissa. Tuloksia esiteltiin lisäksi seiväshyppääjien leirillä
Pajulahdessa joulukuussa 2011.
Vuonna 2012 mittauksia tehtiin kahdessa hallikauden kilpailussa ja kahdessa kesän kilpailussa. Hallikauden kilpailuissa mitattiin vauhdinjuoksunopeudet sekä valmisteltiin
yksilölliset tekniikkapalauteraportit. Kesän kilpailuja haittasivat olosuhteet ja kärkihyppääjille saatiin tekniikkapalautteet
vain toisesta kilpailusta. Projektiin liittyi myös Helsingin EMkilpailujen yhteydessä toteutetut seiväshyppymittaukset, joissa mitattiin vauhdinjuoksunopeuksia ja tehtiin liikeanalyysi finaalikilpailuista sekä videopalautteet suomalaishyppääjille.
Projektin vastuuhenkilö: Sami Kuitunen (KIHU)
Projektiryhmä: Sami Kuitunen (KIHU), Tapani Keränen
(KIHU), Vesa Rantanen (SUL), Jarno Koivunen (SUL), Steve
Rippon (SUL/OK)
Aloitus - lopetus: 2011-04-01 - 2012-12-31
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Suomalaisen naisjalkapallon kehittäminen lajianalyysistä johdetulla kehittymisen seurannalla ja
harjoittelulla keskittyen erityisesti lajiharjoittelun
kuormituksen hallintaan/laatuun sekä omatoimiseen fyysiseen harjoitteluun
Tämän projektin tavoitteet ovat: 1) Tehdä naisten jalkapallon lajianalyysiä tehdyn miesten lajianalyysin pohjalta
analysoimalla naisten MM-kisojen 2011 otteluita, Suomen
naisten A-maajoukkueen otteluita sekä naisten liigan otteluita, 2) Keskittyä erityisesti suomen naisten ja tyttöjen maajoukkueiden fyysisen kunnon kehittämiseen a) kehittämällä
lajiharjoittelun fyysisen kuormittavuuden hallintaa sekä laatua b) kehittämällä maajoukkuepelaajien omatoimista fyysistä harjoittelua , c) kehittämällä pelaajien kykyä arvioida
omaa harjoittelua d) toteuttamalla säännöllistä kehittymisen
seurantaa kokonaisvaltaisesti ( kunto, taito, pelaaminen,
psyyke ).
Projektin vastuuhenkilö: Tomi Vänttinen
Projektiryhmä: Henri Lehto, Kyösti Lampinen, Hannele Forsman, A. Jeglerz, M. Miettinen
Aloitus - lopetus: 2012-01-01 - 2012-12-31

Suomen miesten koripallomaajoukkueen pelitavan
tehokkuuden teknis-taktinen analyysi
Projektin tarkoituksena on analysoida Suomen miesten koripallomaajoukkueen pelitapaa teknisten ja taktisten muuttujien avulla ja täten selvittää, mitkä seikat Suomen pelitavassa
edistivät Suomen menestystä EM-kisoissa. Toisaalta analysoimalla EM-kisojen mitalijoukkueita pyritään löytämään
tekijöitä, joiden avulla Suomen pelitapaa voidaan kehittää
edelleen ja näin saavuttaa vielä parempaa menestystä.
Projektin kohderyhmänä toimivat miesten EM-kisojen koripallomaajoukkueet. Otteluanalyysit tehdään vuoden 2009
projektista kehitetyllä analyysijärjestelmällä ja järjestelmää
kehitetään sisältämään uusia teknisiä ja taktisia muuttujia.
Analyyseissä käytetään Utilius-ohjelmaa

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)
Projektiryhmä: Henri Lehto (KIHU) ja Henrik Dettmann (SKL)
Aloitus - lopetus: 2012-01-01 - 2013-03-31

Tekniikkaseuranta ja psyykkinen valmennus jousiampujien valmentautumisen tukena
Projektin tavoitteena on tukea jousiampujien valmentautumista kokonaisvaltaisesti lähestymällä suoritusta sekä suoritustekniikan että psyykkisen valmennuksen näkökulmasta.
Vuodesta 2006 lähtien on kehitetty jousiammuntaan soveltuvaa tekniikkaseurantajärjestelmää. Tällä hetkellä seurantajärjestelmään kuuluu tuloksen rekisteröinti, urheilijan
subjektiivisten arvioiden taltioiminen, videokuvaus eri kuvakulmista (etu-, sivu-, taka-, ylä- ja silmäkuva), tähtäyspisteen
suuntautumisen rekisteröinti optoelektronisella järjestelmällä,
nuolen nopeuden mittaaminen, liipaisinvoiman ja kahvaan
kohdistuvan voiman mittaaminen sekä sekä nuolen ja huolihyllyn käyttäytymisen rekisteröinti high-speedkuvauksella.
Keskeistä projektissa on myös urheilijalle ja valmentajalle
tuotettava palaute suoritustekniikasta.
Psyykkisen valmennuksen osalta on käyty läpi urheilijakohtaisesti sekä kilpailuun valmistautumista että kilpailun aikaista toimintaa. Psyykkistä valmennusta on toteutettu vuosina
2010–2012 kotimaassa tapahtuneen tukitoiminnan lisäksi
sekä ulkomaan leireillä että kilpailuissa. Vuosina 2011–
2012 toiminta painottui erityisesti psyykkisen valmennuksen
tukitoimiin. Lontoon paralympialaisissa Niilo Konttinen oli
mukana jousiammuntajoukkueen psyykkisenä valmentajana.
Projektin vastuuhenkilö: Kaisu Mononen (KIHU)
Projektiryhmä: Niilo Konttinen, Riku Valleala, Harri Kapustamäki (KIHU), Keijo Kallunki, Kyösti Laasonen
Aloitus - lopetus: 2006-01-01 - 2012-12-31

Urheilijan polku -verkkotyökalua lajiliitoille
Huippu-urheilun muutosryhmä käynnisti suomalaisten lajiliittojen yhteisen Urheilijan Polkujen kehittämistyön tammikuussa 2011. Työn tavoitteena on varmistaa keskeisille
toimijoille yhteinen, innostava ja konkreettinen viitekehys ja
samalla yhteinen terminologia huippu-urheilun muutostyölle.
Huipulle tähtäävän urheilijan polku on kuvaus siitä, kuinka
matka kohti maailman huippua tulisi lajissa parhaimmillaan
rakentaa.
KIHU toteutti Urheilijan polkutyöhön liittyen verkkopohjaisen
työkalun urheilijan polun työstämiseen. Tavoittena oli saavuttaa yhdenmukainen ja käyttäjäystävällinen tapa urheilijan
polun kuvaamiseen eri lajeissa. Työkalu toimii verkkopohjaisesti paikasta riippumatta yksilöllisillä käyttäjätunnuksilla.
Valmiit urheilijan polut eri lajeissa ovat kaikkien netin käyttäjien luettavissa.
Projektin vastuuhenkilö: Riku Valleala
Projektiryhmä: Tuomas Vihinen, Harri Kapustamäki (KIHU)
Aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2012-05-31

Uuden suurpujottelusuksen käyttötestaus
Suurpujottelusuksi muuttuu kaudella 2012
–2013, jolloin
suksen radius kasvaa miehillä 27 metristä 35 metriin ja

Vuosikertomus 2012

naisilla 23 metristä 30 metriin. Muutoksen taustalla on FISlääketieteellisen komitean loukkaantumisrekisterin tulkinta,
jonka mukaan suurpujottelussa tapahtuu onnettomuuksia jotka olisivat vältettävissä välinemuutoksella. FIS:n ja välinevalmistajien yhdistyksen neuvottelujen tuloksena oli siirtyminen
vähemmän leikaavaan sukseen.

toimintatapoja siten, että turnauksen aikaisesta vastustajaanalyysistä saadaan irti maksimaalinen hyöty. Neljännessä
vaiheessa järjestelmän teknologista ja pedagogista toimivuutta selvitetään laadullisella kyselytutkimuksella. Lisäksi ohjelmoidaan helppokäyttöinen www-käyttöliittymä video- ja
analyysitietokannan ylläpitämiseksi.

Tämän projektin tarkoituksena on kerätä tietoa ja jakaa sitä
laskijoille, jotta heillä olisi paras mahdollinen käsitys uudesta suksimallista ja sen käyttäytymisestä sekä kisaratojen
merkkauksesta aikaisessa vaiheessa ja jo harjoituskaudella
ennen kilpailukauden 2012 - 2013 alkua.

Projektin vastuuhenkilö: Tomi Vänttinen

Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen

PALVELUPROJEKTIT

Projektiryhmä: Tapani Keränen (KIHU), Petri Lindén, JussiPekka Kinnunen (SSF)
Aloitus - lopetus: 2012-01-01 - 2013-05-31

Vammaispöytätenniksen pelianalyysi- ja palautejärjestelmän kehittäminen ja hyödyntäminen kohti
Lontoota
Projektin kokonaistavoite on edistää vammaispöytätennispelaajien mahdollisuuksia menestyä arvokisoissa 2009–
2011 sekä Lontoon paralympialaisissa 2012. Projektilla
autetaan vammaispöytätennispelaajien taktista otteluun valmistautumista pelianalyysien ja videoiden avulla. Vuoden
2012 tavoitteena on edelleen kehittää analyysijärjestelmää entistä tehokkaammaksi olemassa olevien kokemusten
perusteella ja hyödyntää menetelmää projektin päätavoitteessa Lontoon paralympialaisissa. Alkuvuoden aikana
kerätään lisää materiaalia eri pelaajista. Valituista omista
peleistä ja vastustajista tehdään videokoosteet pelaajien ja
valmentajien käyttöön.
Projektin kohderyhmänä toimivat Suomen vammaispöytätennismaajoukkueen pelaajat ja muut vammaispöytätennispelaajat. Ottelut kuvataan kovalevykameroilla ja pelianalyysit ja videokoosteet tehdään Data Volley ja Data Video
System -ohjelmistojen avulla.
Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Projektiryhmä: Lajiliittojen nimeämät henkilöt
Aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2012-12-31

Biomekaaninen tutkimusprojekti yleisurheilun
Euroopanmestaruuskilpailuissa Helsingissä 2012
Projektin tarkoituksena on selvittää suorituskykyyn vaikuttavia keskeisiä biomekaanisia tekijöitä keihäänheiton sekä
seiväs-, pituus- ja korkeushypyn osalta yleisurheilun Euroopan Mestaruuskilpailuissa Helsingissä 27.6.–1.7.2012.
Projektin vastuuhenkilö: Sami Kuitunen (KIHU)
Projektiryhmä: Sami Kuitunen, Tapani Keränen, Riku Valleala, Simo Ihalainen, Harri Kapustamäki (KIHU), Heikki Kyröläinen, Mikko Virmavirta (JYU), Juha Isolehto (JYU/SUL), Steve Rippon (SUL/Pajulahti), Vesa Rantanen, Jarno Koivunen,
Juhani Evilä, Mauri Auvinen, Kari Ihalainen, Kimmo Kinnunen (SUL), Marko Haverinen, Jarkko Kumpulainen (Pajulahti)
Aloitus - lopetus: 2012-06-01 - 2012-12-31

Keihäs kohti Lontoota
Hankkeessa tutkitaan Keihäs kohti Lontoota -projektiin osallistuvien urheilijoiden kehittymistä urheilu-ura näkökulmasta.
Lisäksi analysoidaan hankkeessa toteutettavaa kokonaisvaltaista valmennusta suhteessa muihin vastaaviin kansallisiin
valmennustiimeihin.
Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä (KIHU)

Projektiryhmä: Jarno Peltovako (SPTL)

Projektiryhmä: Leo Pusa, Kimmo Kinnunen, Ville Kujanpää
(KIHU)

Aloitus - lopetus: 2009-01-01 - 2012-12-31

Aloitus - lopetus: 2008-01-01 - 2012-12-31

Vastustaja-analyysijärjestelmän tehostaminen
turnaustilanteissa (kamppailulajit)

Korkeanpaikan harjoittelun yksilöllinen seuranta
huippukestävyysurheilijoilla

Projekti toteutetaan KIHU:n ja osallistuvien lajiliittojen yhteistyönä. Järjestelmän kehittämisen haasteina ovat millaisilla
teknologisilla ja pedagogisilla ratkaisuilla kyetään analysoimaan otteluita turnauksen aikana ja kuinka turnauksessa
käytävät ottelut saadaan tallennettua ja siirrettyä henkilökohtaisiin katselulaitteisiin.

Tämän projektin tarkoituksena on seurata yksilöllisesti huippukestävyysjuoksijoiden ja -kävelijöiden elimistön harjoitusvastetta, kun he harjoittelevat korkealla. Projektin tarkoituksena on jokaisen korkean paikan harjoitusleirin yhteydessä
mitata elimistön kuormittumista ja vaikutusta veren hapenkuljetuskykyyn ja antaa urheilijoille ja valmentajille välitöntä palautetta harjoitusjaksojen onnistumisesta. Tällä tavoin
urheilija ja valmentaja pystyvät entistä paremmin ottamaan
yksilölliset tekijät huomioon korkean paikan leiritystä suunniteltaessa. Projektiin osallistuvat kahdeksan maan parasta
kestävyysjuoksijaa ja kävelijää, jotka hyödyntävät harjoittelussaan säännöllisesti korkeaa ilmanalaa. Projekti on suunniteltu kestävän Lontoon olympialaisiin 2012 asti. Tarkoituksena on, että 2–3 viikoa ennen jokaista vuoristoleiriä, 1–2
päivää ennen vuoristoleiriä sekä 1–2 päivää vuoristoleirin
jälkeen mitataan verimuuttujat, kerätään harjoittelutieto sekä
seurataan urheilijan elimistön kuormittumista korkeassa ilma-

Turnauksen jälkeen kuvattavista otteluista muodostetaan video- ja analyysitietokanta helpottamaan valmistautumista
seuraaviin turnauksiin ja mahdollistamaan turnausvideoiden
käytön koulutuskäytössä.
Käytännössä projektin ensimmäisessä vaiheessa etsitään
sopivat teknologiset ratkaisut, joilla otteluiden analysoiminen turnaustilanteessa onnistuu sujuvasti. Toisessa vaiheessa
teknologian toimivuutta testataan oikeissa turnaustilanteissa
ensin kotimaassa ja sen jälkeen kansainvälisissä arvoturnauksissa. Kolmannessa vaiheessa keskitytään parantamaan
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nalassa. Jokaisen korkeanpaikan leirin yhteydessä mitataan
veren hapenkuljetuskykyä ja tulehdusta kuvaavia verimuuttujia sekä tarkastellaan keuhkojen toimintaa ja arvioidaan
elimistön kuormitustilaa. Vuoristoleirin aikaisen harjoittelun
urheilija kirjaa harjoituspäiväkirjaan. Harjoittelun ja matalan happiosapaineen aiheuttamaa kuormitusta leirin aikana
seurataan mittaamalla sykettä harjoituksista ja levossa.
Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela (KIHU)
Projektiryhmä: Ari Nummela, Esa Hynynen (KIHU), Juha
Peltonen, Anne Koponen, Arja Uusitalo, Heikki Tikkanen
(Helsingin Liikuntalääketieteen keskus / Urheilulääketieteen
säätiö ja Liikuntalääketieteen yksikkö, HY), Tommy Ekblom,
Marko Kivimäki (SUL)
Aloitus - lopetus: 2009-12-01 - 2012-12-31

Käsipallon lajianalyysi
Projektin tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuteen perustuva lajianalyysityö nykyaikaisen huippukäsipallon fysiologisista ja
teknisistä vaatimuksista sekä miehissä että naisissa. Työ on
osa Olympiakomitean ohjaamaa Suomen Käsipalloliiton
lajiprosessia.
Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)
Projektiryhmä: Mikko Häyrinen (KIHU), Thomas Lindstrom,
Björn Monnberg, Björn Nylund, Jani Vaskola, Birgitta Lindholm, Mikael Källman ja Toni Kallio (SKPL)
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Aloitus - lopetus: 2012-05-01 - 2013-04-30

Lentopallon Tekniikkaopas-koulutusmateriaalin
tuotanto
Projektin tavoitteena on tuottaa multimediapohjainen Lentopallon Teknikkakoulu-koulutusmateriaali ja päivittää kirjallinen Tekniikkakoulu-opas lentopallon valmentajakoulutuksen
tueksi sekä itseopiskelumateriaaliksi kenelle tahansa. DVD
ja opas tulevat sisältämään lentopallon eri tekniikat, niiden
kuvaukset, ydinkohdat ja opetuksen. Sisältökäsikirjoituksesta vastaa Suomen Lentopalloliitto ja videokuvauksesta sekä
multimediatuotannosta KIHU.
Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Palveluyhteistyö jalkapallon Veikkausliigajoukkue
JJK:n kanssa
Projektin tarkoituksena on auttaa jalkapallon Veikkausliigajoukkue JJK:a päivittäisessä toiminnassa erilaisin valmennuksen ja testauksen tukitoimin. KIHU:n roolina projektissa on
osallistua joukkueen päivittäisen harjoittelun toteuttamiseen
sekä vastata joukkueen fyysisestä testaamisesta, oheisharjoittelun ohjelmoinnista, otteluiden kuvaamisesta sekä pelianalyysien ja videokoosteiden tuottamisesta joukkueen
käyttöön. Pääsääntöisesti edellämainitut toimet työllistävät
projektin vetäjää, mutta tarvittaessa hyödynnetään myös
projektiryhmän muiden jäsenten työpanosta.
Projektin vastuuhenkilö: Henri Lehto (KIHU)
Projektiryhmä: Tomi Vänttinen (KIHU), Sirpa Vänttinen
(KIHU), Harri Kapustamäki (KIHU), Kari Martonen (JJK) &
Jori Särkkä (JJK)
Aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2013-12-31

Urheilijalähtöinen tukipalvelutoiminta
Projekti on suunniteltu kestävän kaksi vuotta. Ensimmäisessä
vaiheessa (joulukuussa 2010 ja tammikuussa 2011) käydään henkilökohtainen keskustelu kaikkien projektiin valittujen urheilijoiden ja heidän valmentajien kanssa. Keskustelussa esitellään KIHU:n palvelutoiminnan mahdollisuudet
sekä käydään läpi urheilijoiden ja valmentajien tarpeet
asiantuntijapalveluista. KIHU:n tutkijoiden tarjoamat asiantuntijapalvelut sisältävät seuraavat osiot: (1) eri fyysisten
ominaisuuksien seuranta, (2) veriarvojen seuranta, (3) elimistön kuormittumisen seuranta, (4) tekniikan seuranta, (5)
psyykkinen valmennus ja seuranta, (6) tutkimustiedon haku
ja koulutus valmentajia kiinnostaviin aihealueisiin sekä (7)
konsultointi käytännön valmennusongelmissa. Keskustelujen
jälkeen tehdään alustava yksilöllinen suunnitelma KIHU:n
asiantuntijapalveluista kunkin urheilijan / valmentajan osalta. Vuoden 2011 aikana toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet ja vuoden lopussa käydään
palautekeskustelu ja tarkistetaan asiantuntijapalvelutoimenpiteet vuodelle 2012.
Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela

Projektiryhmä: Harri Kapustamäki ja Riku Valleala (KIHU)
sekä Pertti Honkanen ja Tuomas Mikkola (KIHU).

Projektiryhmä: Esa Hynynen, Tapani Keränen, Niilo Konttinen, Tommi Sipari, Jari Lämsä, Jussi Mikkola ja Sirpa Vänttinen

Aloitus - lopetus: 2012-01-01 - 2013-03-31

Aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2012-12-31

Nallepainin videomateriaali

Valmennuskeskusarviointi

Projektin tavoitteena on tuottaa monipuolinen videomateriaali nallepainista. Liikekirjasto vanhemman ja lapsen yhdessä tekemistä harjoitteista kuvataan ja editoidaan. Valmis
videokirjasto jaetaan erikseen toteutettavan verkkosivuston
kautta. Videomateriaali palvelee nallepainiohjaajia ja niiksi
koulutettavia suunnittelun tukimateriaalina sekä nallepainia
harrastavien omaehtoisena lisämateriaalina.

Valmennuskeskusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa
suomalaisten liikunnan koulutuskeskusten yhteydessä toimivien valmennuskeskusten toiminnasta Opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka tekee päätökset valmennuskeskustoiminnan
liittämisestä liikunnan koulutuskeskusten ylläpitämislupiin
vuoden 2011 lopulla. Arvioinnissa on siis kyse ns. kynnysarvioinnista. Arvioinnin tulosten pohjalta tehdään päätökset niistä liikunnan koulutuskeskuksista, joille määritellään
huippu-urheiluun liittyvä erityistehtävä.

Projektin vastuuhenkilö: Riku Valleala
Projektiryhmä: Harri Kapustamäki (KIHU), Pasi Sarkkinen,
Jon Salminen, Sami Joru (Harjun Woima Jyväskylä ry)
Aloitus - lopetus: 2012-01-01 - 2012-12-31

Arvoiintiin osallistuvat kaikki 14 liikunnan koulutuskeskusta.
Valmennuskeskustoimintaa arvioidaan seuraavilla osa-alueilla: 1) huippu-urheilun rakenteet ja resurssit opistoissa, 2)
olosuhteet, 3) valmennuksen asiantuntemus ja osaaminen,
4) lajikumppanuudet sekä urheilijat. Arvioinnista vastaavat
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tieteenalatutkijat Jari Lämsä ja Ari Nummela. Arvioinnin tukena toimi epävirallinen arviointiryhmä, jossa oli edustajia
opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Suomen Olympiakomiteasta
sekä huippu-urheilun muutosryhmästä.
Valmennuskeskusarvioinnin raportti ilmestyi helmikuussa
2012.
Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä
Projektiryhmä: Ari Nummela
Aloitus - lopetus: 2011-05-01 - 2012-02-29

Valmennuskeskusten palautejärjestelmähanke
Hankkeen tavoitteena on rakentaa välittömän palautteen
mahdollistava visuaalinen fysiologis-biomekaaninen palautejärjestelmä huippu-urheilijan päivittäisvalmennuksen
tueksi. Ajatuksena on yhdistää videokuvaa ja analogista
mittasignaalia eri mittauslaitteilta (valokennot, nopeustutka,
kiihtyvyysanturit ym.) ja mahdollistaa niiden samanaikainen esittäminen välittömästi suorituksen jälkeen. Tarvittavaa
anturi- ja tiedonsiirtoteknologiaa on kehitetty Vuokatissa
Liikuntateknologian yksikön vetämissä hankkeissa ja sitä
jatkokehitetään tässä projektissa. KIHU vastaa kehityksestä
käyttöjärjestelmän osalta.
Suunnittelutyö aloitettiin keväällä 2012. Syksyn 2012 aikana järjestelmän osia testattiin käytännön tilanteessa Vuokatissa ja kehitystyötä jatketaan parhaillaan. Vuonna 2012
käynnistetty palautejärjestelmähanke tullaan integroimaan
osaksi valmennuskeskusten isompaa yhteishanketta valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittämiseksi. Sille haetaan OKM:stä rahoitusta vuosille 2013–2014.
Projektin vastuuhenkilö: Mikko Levola (Pajulahti)
Projektiryhmä: Mikko Levola (Pajulahti), Kimmo Yli-Jaskari
(Kuortane), Jyri Pelkonen (Vuokatti), Sami Kuitunen (KIHU)
Aloitus - lopetus: 2012-04-01 - 2013-03-31

Valmentaminen ammattina Suomessa
Suomen Valmentajat ry teki vuonna 2002 selvityksen urheilussa toimivista ammattivalmentajista Suomessa (Suomen
Valmentajat 2002). Hankkeessa kuvattiin suomalaisen
urheiluvalmentajien ammattikunnan tilaa mm. seuraavien
muuttujien avulla: ammattivalmentajien lukumäärää, toimintaympäristö, työolot, palkkaus ja työsopimustilanne.
Hankkeen tulosten mukaan mukaan Suomessa työskenteli
2000-luvun alussa 1 161 ammattivalmentajaa, joista 438
toimi päätoimisina valmentajina.
Ammattivalmennuksen kehitystä ei ole juuri tarkasteltu kyseisen selvityksen jälkeen. Ammattivalmentajakoulutuksen
osalta ns. näyttöpohjaisten tutkintojen rooli ja asema on vakiintunut 2000-luvulla. Ammattivalmentajien työllistymiseen
ovat puolestaan pyrkineet vaikuttamaan Suomen Olympiakomitean nuorten Olympiavalmentajien palkkaushanke,
urheiluakatemioiden kehittämishankkeet sekä liikuntajärjestöjen toimenpiteet valmentajien työpaikkojen lisäämiseksi.
Näiden kehityskulkujen pohjalta nousee tämän selvitystyön
tarve: Miten ammattivalmennus on kehittynyt Suomessa niin
määrällisesti kuin laadullisesti sitten vuosituhannen edellisen
mittauskerran?
Valmentaminen ammattina Suomessa 2011 hankkeen tarkoitus on luoda kuva suomalaisen ammattivalmennuksen

tilasta ja volyymistä sekä verrata tuloksia vuonna 2002
tehtyyn selvitykseen. Hankkeen tavoitteena on vastata mm.
seuraaviin kysymyksiin:
• Kuinka monta päätoimista ja sivutoimista ammattivalmentajaa Suomessa työskentelee v. 2011?
• Mitkä tahot toimivat em. tahojen työnantajina?
• Miten ammattivalmentajien lukumäärä on kehittynyt vuoteen 2002 verrattuna?
• Millaisia laadullisia muutoksia ammattivalmentajien työolosuhteissa (palkkaus, työaika, sopimukset) voidaan
nähdä perustuen ammattivalmentajakyselyyn (n=520)
Hanke toteutetaan Suomen valmentajien ja KIHUn yhteishankkeena. Hankkeen rahoittamiseen osallistuu opetus- ja
kulttuuriministeriö.
Hankkeen raportti julkaistiin keväällä 2012.
Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä
Projektiryhmä: Kimmo Kärmeniemi (KIHU), Kristiina Danskanen (Suomen Valmentajat)
Aloitus - lopetus: 2011-11-01 - 2012-03-31

Videomateriaali yhdistetyn oheisharjoittelusta
Projektin tarkoituksena oli tuottaa laadukas ja ajanmukainen
videomateriaali yhdistetyn hiihdon harjoittelu tueksi. Materiaali sisältää videoclippejä kehonhallintaan, kimmoisuuteen,
tasapainoon, liikkuvuuteen, voimaan ja suksitaitavuuteen
sekä -ponnistustaitavuuteen liittyen. Kuvaukset toteutettiin
talvella 2012 Vuokatin urheiluopistolla. Lopullinen videomateriaali tulee Finnjumpingin kautta jaettavaksi heidän
nettisivujensa yhteyteen.
Projektin vastuuhenkilö: Riku Valleala (KIHU)
Projektiryhmä: Harri Kapustamäki (KIHU), Jari Hiekkavirta
(Finnjumping)
Aloitus - lopetus: 2012-03-01 - 2012-10-31
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Käyttöraportit
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Keränen, T, Evilä, J. Jämsä Hyppykarnevaalit 16.6.2012
Miesten pituushyppy A-kilpailu - nopeus lankulle. Valmennuksen tukitoimi.
Keränen, T. Pituushyppäjien vauhdinjuoksun tekniikka-analyysi leiriharjoituksessa. Valmennuksen tukitoimi.
Keränen, T., Evilä, J. Helsinki EM-kilpailut 1.7.2012 Naisten pituushyppy loppukilpailu - nopeus lankulle. Valmennuksen tukitoimi.
Keränen, T., Evilä, J. Jämsä Hyppykarnevaalit 16.6.2012
Naisten pituushyppy A-kilpailu - nopeus lankulle. Valmennuksen tukitoimi.
Keränen, T., Evilä, J. Lapinlahti Savo Games 8.7.2012
Miesten pituushyppy - nopeus lankulle. Valmennuksen tukitoimi.
Keränen, T., Hynynen, E., Salonen, M., Kapustamäki, H.,
Vänttinen, S. Kävelijät testissä. Kävelijöiden tutkimusmittaus.
Keränen, T., Ihalainen, S., Evilä, J. Tampereen eliittikisat
10.6.2012. Miesten pituushyppy, nopeus lankulle. Valmennuksen tukitoimi.
Keränen, T., Ihalainen, S., Evilä, J. Tampereen eliittikisat
10.6.2012. Naisten pituushyppy, nopeus lankulle. Valmennuksen tukitoimi.
Keränen, T., Ihalainen, S., Hynynen, E. Maajoukkuekävelijän liikeanalyysitestaus. Valmennuksen tukitoimi.
Keränen, T., Kapustamäki, H., Evilä J. Helsinki EM-kilpailut
1.7.2012 Miesten pituushyppy loppukilpailu - nopeus lankulle. Valmennuksen tukitoimi.
Keränen, T., Kinnunen, J-P. Suurpujottelusuksimittauset Levi
17.-18.4.2012. Suksitestileirin mittausraportti.
Keränen, T., Kuitunen, S., Evilä, J. SM-hallit Tampere
19.2.2012 Miesten pituushyppy, nopeus lankulle. Valmennuksen tukitoimi.
Kuitunen S. Athletics ECh2012 - Biomechanical Research
Project / Run-up speeds – Men’s pole vault final. European
Championships in Athletics, Helsinki, Finland, Pole Vault
Men, Final competition, 1.7.2012.
Kuitunen S. Athletics ECh2012 - Biomechanical Research
Project / Run-up speeds – Women’s pole vault final. European Championships in Athletics, Helsinki, Finland, Final
competition Women Pole vault, 30.6.2012.
Kuitunen S. Vauhdinjuoksunopeudet seiväshypyssä naisilla
/ SM-hallit, Tampere 18.2.2012. KIHU:n käyttöraportti.
Kuitunen S. Vauhdinjuoksunopeudet seiväshypyssä / SMhallit, Tampere 18.2.2012. KIHU:n käyttöraportti.
Kuitunen S., Ihalainen S. Lähtösuoran väliajat ja luistelunopeudet Inzellin 500 m mc-karsinnassa 2012. Aikuisten ja
nuorten maajoukkueet sekä ISU-ryhmä, Frillensee Cup, 2.3.11.2012, Inzell, Saksa.
Kujanpää, V. Selvitys nuorten olympiavalmentajista. Esitys
Olympiakomitean nuorten olympiavalmentajien seminaaripäivillä. Suomen Urheiluopisto, 9.1.2012.
Lehto, H. & Martonen, K. Pelianalyysiraportit JJK:lle. Pelianalyysiraportit JJK:lle harjoitusotteluista SJK-JJK (8.12.2011),
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KooTeePee-JJK (16.12.2011), PK-35-JJK (14.1.2012),
JJK-HIFK (28.1.2012) Flora-JJK (9.2.2012) ja JJK-Haka
(6.4.2012), Liigacupin otteluista VPS-JJK (11.2.2012),
Jaro-JJK (15.2.2012), KuPS-JJK (18.2.2012), JJK-Jaro
(7.3.2012) ja VPS-JJK (10.3.2012), Suomen Cupin otteluista KPV-JJK (22.3.2012) ja MIFK-JJK (10.4.2012) sekä
Veikkausliigan otteluista KuPS-JJK (15.4.2012), JJK-Haka
(19.4.2012, JJK-VPS (30.4.2012), JJK-Lahti (5.5.2012),
Inter-JJK (12.5.2012), JJK-MIFK (16.5.2012), TPS-JJK
(21.5.2012), JJK-Jaro (24.5.2012, MYPA-JJK (27.5.2012),
JJK-HJK (16.6.2012), Haka-JJK (25.6.2012), JJK-Honka
(28.6.2012), VPS-JJK (2.7.2012), JJK-Lahti (8.7.2012),
Inter-JJK (15.7.2012), MIFK-JJK (22.7.2012), Jaro-JJK
(5.8.2012), JJK-MYPA (11.8.2012), HJK-JJK (18.8.2012),
KuPS-JJK (26.8.2012), Honka-JJK (15.9.2012), JJK-TPS
(18.9.2012), Lahti-JJK (23.9.2012), JJK-Inter (26.9.2012),
JJK-MIFK (2.10.2012), JJK-TPS (7.10.2012), JJK-Jaro
(19.10.2012), MYPA-JJK (22.10.2012) ja JJK-HJK
(27.10.2012) sekä UEFA Europa League otteluista JJK-Stabaek (5.7.2012), Stabaek-JJK (12.7.2012) ja JJK-FK Zeta
(19.7.2012).
Lehto, H. & Martonen, K. Voitettujen ja hävittyjen otteluiden
vertailu 2012. Voitettujen ja hävittyjen otteluiden vertailu
pelianalyysitilastojen pohjalta.
Lehto, H. & Martonen, K. Päästettyjen maalien analyysi. Analyysiraportti JJK:n päästämistä maaleista kaudella
2012.
Lehto, H. & Vänttinen, T. Technical and tactical analysis of
women’s football in three different levels - part 1: offensive
analysis report. Hyökkäystilanneanalyysi naisten jalkapallosta kolmella eri tasolla.
Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo miehet.
Joukkueanalyysiraportit Kanadasta, Finland Bluesta, Finland
Whitestä, Liettuasta ja Ruotsista. Pajulahti Games, 19.22.1.2012.
Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo naiset.
Joukkueanalyysiraportit Kanadasta, Finland Whitestä,
USA:sta ja Ruotsista. Pajulahti Games, 19.-22.1.2012.
Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo naiset..
Joukkueanalyysiraportit Suomesta, Tanskasta, USA:sta,
Iso-Britanniasta ja Japanista. Malmö Lady InterCup, 17.20.5.2012, Malmö, Ruotsi.
Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo miehet.
Ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista ALG-BRA, ALGGB, BEL-USA, BRA-LIT1, BRA-TUR, FIN-BEL, FIN-GB, FINLIT2, FIN-SWE, FIN-USA, GB-BRA, GB-LIT1, LIT1-ALG, LIT1TUR, LIT2-ALG, LIT2-BEL, LIT2-USA, SWE-BEL, SWE-LIT2,
TUR-ALG, TUR-GB, TUR-USA, USA-SWE. International Men
Goalball Tournament, Trakai, Liettua, 21.-24.6.2012.
Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo miehet.
Joukkueanalyysiraportit Suomesta, Algeriasta, Belgiasta,
Liettuasta, Ruotsista, Turkista, Brasiliasta ja Iso-Britanniasta.
International Men Goalball Tournament, Trakai, Liettua, 2124.6.2012.
Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo miehet.
Ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista LIT-GBR, FIN-BRA,
TUR-SWE, CHN-IRI, KOR-ALG, CAN-BEL, LIT-FIN, GBRTUR, BRA-SWE, CHN-KOR, IRI-CAN, ALG-BEL, TUR-FIN,
SWE-GBR, BRA-LIT, CAN-KOR, BEL-IRI, ALG-CHN, IRI-KOR,
BEL-CHN, CAN-ALG, GBR-FIN, SWE-LIT, TUR-BRA, KORBEL, IRI-ALG, CHN-CAN, FIN-SWE, TUR-ALG, CHN-LIT,

BRA-BEL, IRI-FIN, TUR-FIN, BRA-LIT, TUR-LIT ja FIN-BRA. Lontoon Paralympialaiset, Iso-Britannia, 29.8.-9.9.2012.
Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo miehet.
Joukkueanalyysiraportit Liettuasta, Turkista x 2, Iso-Britanniasta, Ruotsista, Iranista ja Brasiliasta. Lontoon Paralympialaiset 29.8.-9.9.2012.
Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo naiset.
Ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista CHN-GBR, CENBRA, USA-SWE, AUS-JPN, FIN-GBR, BRA-CHN, CANSWE, JPN-USA, DEN-FIN, GBR-BRA, AUS-CAN, SWEJPN, CHN-DEN, BRA-FIN, USA-AUS, JPN-CAN, FIN-CHN,
SWE-AUS, CAN-USA, CHN-USA, JPN-BRA, GBR-SWE,
FIN-CAN, CHN-FIN, SWE-JPN, FIN-SWE ja CHN-JPN.
Lontoon Paralympialaiset 29.8.-9.9.2012.
Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo naiset.
Joukkueanalyysiraportit Iso-Britanniasta, Tanskasta, Brasiliasta, Kiinasta x 2, Kanadasta ja Ruotsista. Lontoon Paralympialaiset 29.8.-9.9.2012.
Lehto, H., Häyrinen, M., Laitinen, T.& Collet, K. Maalipallo
miehet. Joukkueanalyysiraportti Liettuasta. Malmö Men InterCup 2012, Malmö, Ruotsi, 27.-29.7.2012.
Lehto, H., Vänttinen, T., Jeglerz, A. & Miettinen, M. Jalkapallon naisten A-maaottelun Suomi-Englanti teknisen analyysin
raportti.. Analyysiraportti jalkapallon naisten A-maaottelun
Suomi-Englanti (28.2.2012) teknisistä suorituksista.
Lämsä, J. & Mäkinen, J. Huippu-urheilun kehityksestä ja resursseista Pohjoismaissa. Raportti Huippu-urheilun muutosryhmälle 11/2012.
Valleala R., Kuitunen S., Ihalainen S., Kapustamäki H., Ihalainen K., Kinnunen K. ja Auvinen M. Keihäänheiton tekniikkaseuranta kohti Lontoota: Tekniikkaraportti 3.2.2012
Kuortane. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä
2012.
Valleala R., Kuitunen S., Ihalainen S., Kapustamäki H., Ihalainen K., Kinnunen K. ja Auvinen M. Keihäänheiton tekniikkaseuranta kohti Lontoota: Tekniikkaraportti 23.3.2012
Kuortane. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä
2012.
Valleala R., Kuitunen S., Ihalainen S., Kapustamäki H., Ihalainen K., Kinnunen K. ja Auvinen M. Keihäänheiton tekniikkaseuranta kohti Lontoota: Tekniikkaraportti 4.-10.5.2012
Portugali. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä
2012.
Valleala R., Kuitunen S., Ihalainen S., Kapustamäki H., Ihalainen K., Kinnunen K. ja Auvinen M. Keihäänheiton tekniikkaseuranta kohti Lontoota: Tekniikkaraportti 17.6.2012,
Pihtiputaan keihäskarnevaalit. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2012.
Valleala R., Kuitunen S., Ihalainen S., Kapustamäki H., Ihalainen K., Kinnunen K. ja Auvinen M. Keihäänheiton tekniikkaseuranta kohti Lontoota: Tekniikkaraportti EM-kisojen
suomalaisheittäjistä, 27.6.-1.7.2012, Helsinki. Kilpa- ja
huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2012.
Vänttinen, T. Nuorten urheilijoiden fyysiset suorituskykytestit:.
JyPK 10-18 -vuotiaiden tyttöjalkapalloilijoiden testipäivät
(18.3.,4.11., 16.12, JKL), JJK 14-18 -vuotiaiden poikajalkapalloilijoiden testipäivät (20.4.,27.10, JKL)
Vänttinen, T., Stenroos, V. Testipalaute. Fyysisten ominaisuuksien testipalaute JyPK naisjoukkue (JKL 4.11.)
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Vänttinen, T., Viitanen, M. Tietokanta jalkapallon taitotestituloksista. Valtakunnallisten ja piirien taitotestikilpailuiden
tulostietokanta vuosilta 2000-2012.
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Tunde Adisa - Frederic Bellais, Tonnie Heijnen - Andreas
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Hoeven-Wesselink (Kristiansand11) ja Vasina-Vozakova
(Kristiansand11).
Häyrinen, M. & Tampouratzis K. Videokoosteet otteluun
valmistautumiseen, beach volley. Pareista: Agatha-Seixas,
Akers-Hochevar, Banck-Sude, Bansley-Maloney, Bawden-Palmer, Borger-Büthe, Cicolari-Menegatti, GiauoiBenhamou, Gioria-Momoli, Goller-Ludwig, Johns-Boulton,
Kuhn-Zumkehr, Liliana-Baquerizo, Longuet-Hamzaoui, Meppelink-van Gestel,Saka-Rtvelo, Urata-Take ja Zhang-Ma.
Brasilia Open 15.-20.4.2012.
Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääriammunnan tekniikkapalautteet 19-22.3.2012. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2012.
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2.-4.12.2011 ja 2.-4.3.2012.
Lehto, H. & Martonen, K. Ottelukuvaukset ja videokoosteet
JJK:lle. Ottelukuvaukset ja videokoosteet JJK:lle harjoitusotteluista SJK-JJK (8.12.2011), KooTeePee-JJK (16.12.2011),
PK-35-JJK (14.1.2012), JJK-HIFK (28.1.2012) Flora-JJK
(9.2.2012) ja JJK-Haka (6.4.2012), Liigacupin otteluista VPS-JJK (11.2.2012), Jaro-JJK (15.2.2012), KuPS-JJK
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Suomen Cupin otteluista KPV-JJK (22.3.2012) ja MIFKJJK (10.4.2012) sekä Veikkausliigan otteluista KuPS-JJK
(15.4.2012), JJK-Haka (19.4.2012, JJK-VPS (30.4.2012),
JJK-Lahti (5.5.2012), Inter-JJK (12.5.2012), JJK-MIFK
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(22.10.2012) ja JJK-HJK (27.10.2012) sekä UEFA Europa League otteluista JJK-Stabaek (5.7.2012), Stabaek-JJK
(12.7.2012) ja JJK-FK Zeta (19.7.2012).
Lehto, H. & Martonen, K. Testipalautteet JJK:lle. Testipalaute
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Suomessa maailman huippua. Luento Paralympiakomitean
ja VAU:n mediapäivässä Helsingissä 22.5.2012.
Lämsä, J. & Nummela, A. Valmennuskeskusarviointi. Esitys
Opetus- j akulttuuriminniteriön sekä liikunnan koulutuskeskusten välisessä neuvottelutilaisuudessa 19.3.2012.
Nummela A. Paluu merenpinnan tasolle ja valmistautuminen kilpailuun. Urheilulääketiede 2012, m/s Mariella 13.15.4.2012.

Opetus
Grönman, T., Konttinen, N. & Urama, R. Psyykkisen valmennuksen ohjelman soveltaminen seuravalmennuksessa
(1h). Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) liiga- ja juniorivalmentajien koulutustilaisuus/ Suomen urheiluopisto (5.6.2012).
Hynynen E., Vänttinen S. Aerobisen kestävyyden mittaaminen. Demonstraatio Voionmaan lukion valmennusopin kurssilla 2.10.2012.
Häyrinen, M. Fyysisten ominaisuuksien, taidon ja taktiikan
harjoittelu lentopallossa. Valmennus- ja testausopin jatkokurssi II. 2 h Jyväskylän Yliopisto, liikuntabiologian laitos,
Jyväskylä 25.10.2012.
Juri Hanin, J. Tunteiden vaikutus ja hyödyntäminen huippusuorituksessa.. Nuorten Olympiavalmentajien täydennyskoulutus (3 h) 07.05.2012, Jyväskylän Yliopisto.
Juri Hanin: Tunteiden vaikutus ja hyödyntäminen huippusuorituksessa.. Nuorten Olympiavalmentajien täydennyskoulutus (3 h) 07.05.2012, Jyväskylän Yliopisto.
Keränen, T. Utilizing technology in modern coaching of
elite athletes. Englanninkielinen esitys ammattikorkeakoulu
Arcadan opiskelijoille, heidän Jyväskylän vierailullaan.
Keränen, T. Huippuvalmentajan profiili. Nuorten Olympiavalmentajien koulus. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen
tiedekunta, 3.9.2012.
Keränen, T. Mitä biomekaniikka on?. Ulvilan lukio,
7.11.2012.
Konttinen, N. Valmentautumisen psykologian perusteita (4h).
Liikuntatieteiden laitos/ Jyväskylän yliopisto (22.2.2012).
Konttinen, N. Kokonaisvaltainen valmentaminen jääkiekossa (4h). JVK 1/ Suomen urheiluopisto (22.5.2012).
Konttinen, N. Yksilön valmentamisesta joukkuevalmennukseen. JVK 1. 15.8. Suomen urheiluopisto.
Konttinen, N. Urheilupsykologian perusteita (2h). Liikuntatieteiden laitos/ Jyväskylän yliopisto. 26.11. Jyväskylä.
Konttinen, N. Urheilijan psykologinen valmentautuminen
(1h). Jämsän ammattioppilaitos/ 29.11. Jämsä.
Lämsä, J. Elite sport systems. Opetus Sport in Finland opintojaksolla Sport management masters degree ohjelmassa
26.11.2012. Jyväskylän yliopisto.
Lämsä, J. Suomalainen urheilujärjestelmä. Opetus Pajulahden VAT -tutkinolla 4.6.2012.
Mäkinen J. Sport and Economics. Luentosarja (12 h). Jyväskylän yliopisto.
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Nummela A. Korkeanpaikan harjoittelu. Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitos, LBIA016 Valmennus- ja testausopin jatkokurssi II, 9.10.2012.
Vänttinen, T. Koulutustapahtumat Palloliitto: Taidon opettaminen (JKL 10.-11.3., 15.-16.9.), Taitavuus (JKL 24.3.,
29.9.), Pelikäsityksen opettaminen (JKL 6.-7.10.), C-kurssi
(JKL 28.10.).

Saavutetut tunnustuspalkinnot
Nummela A., Vesterinen V. A model to monitor training
effect in distance running. Euopean Athletics Innovation
Awards, Honourable Mention, 2012.

Henkilökunnan asiantuntija- ja
luottamustoimet
Juri Hanin
• Past President (2010-2014), Division 12 - Sport Psychology, International Association of Applied Psychology
(IAAP)
• IAAP Fellow
• International Journal of Sport Science & Coaching (UK),
Editorial Board, member
• International Journal of Sport Psychology (Italy - ISSP),
Editorial Board, member
• Revista de Psicología del Deporte (Spain), Advisory Editorial Board, member
• Applied Psychology: Health & Well being, Editorial
Board, member
• Psychological support group for the JJK head coach,
member (2010 - 2012 )
• Tieteellisten artikkelien arviointia/Guest Reviewer/Reader for:
* International Journal of Sport Psychology
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* International Journal of Sport Science and
Coaching
* Kinesiology Journal
* Journal of Sport and Exercise Psychology
* Journal of Applied Sport Psychology
* Psychology of Sport and Exercise
* Recommendation of Dr. Adams Nicholls’ application for the position of Senior lecturer (UK)

Minna Blomqvist
• “Valmentajan osaaminen” yhteistyöfoorumin jäsen
• Tieteellisten artikkelien arviointia:
• Physical Education and Sport Pedagogy
• The International Journal of Coaching Science

Mikko Häyrinen
• Tieteellisten artikkelien arviointia:
* Journal of Sports Sciences

Jussi Mikkola
• Liikuntatieteellisen seuran Kuntotestausvaliokunnan jäsen

Niilo Konttinen
• Suomen Ampumaurheiluliiton psyykkisen valmennuksentukihenkilö

Sami Kuitunen
• Tieteellisten artikkelien arviointia:
* European Journal of Sport Science
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* Journal of Science and Medicine in Sport
* Liikunta ja Tiede
• KIHU:n edustaja ja asiantuntijajäsen:
* OK – Huippuluistelun kehitysohjelma
* JYU/OUY: Liikkuva Urheilu- ja Lumitutkimus –
Mittausmenetelmiä urheilijoiden, olosuhteiden ja
välineiden testaamiseen (hankkeen ohjausryhmän
jäsen)
* JYU / OUY / Univ. of Salzburg / Vuokatti Sports
Institute / KIHU / International and Finnish
Paralympic Committees: CoachTech – Mittaus- ja
palautteenantojärjestelmän kehittäminen urheiluun
(KIHU:n osuuden koordinointi ja hankkeen ohjausryhmän jäsen)
* Liikuntakeskus Pajulahti/Kuortaneen valmennuskeskus/Vuokatin Urheiluopisto/KIHU: Reaaliaikaisen
palautejärjestelmän kehittäminen päivittäisvalmennuksen apuvälineeksi (KIHU:n osuuden koordinointi ja asiantuntijajäsen)

Esa Hynynen
• Tieteellisten artikkelien arviointia:
* International Journal of Sports Physiology and
Performance

• Urheilijanpolun lapsuusvaiheen asiantuntijaryhmän jäsen
• Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijaryhmän jäsen
• Urheilijan polun huippuvaiheen asiantuntijaryhmän jäsen

Ari Nummela
• Tieteellisten artikkelien arviointia:
* Eur J Appl Physiol
* Int J Sports Med
* Int J Sports Physiol Perf
* J Sports Sci
• Huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämisohjelmatyöryhmän jäsen
• Keski-Suomen Liikunta ry Vuoden urheilija palkitsemistyöryhmän jäsen
• Valmentaja: FC Vaajakoski edustus jalkapallojoukkue

Jukka Viitasalo
• Suomen Olympiakomitean valmennuksen asiantuntijaryhmän jäsen

Pekka Luhtanen

• Kuortaneen Urheiluopistosäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja

• Committee of the Former Committee Members of UEFA,
member

• Eerikkilän Urheiluopiston Sami Hyypiä – akatemian ohjausryhmän jäsen

• Editorial Board Member, Coaching and Sport Science
Journal

• Kuortaneen Urheiluopiston Voimavalmennusseminaarin
järjestelytoimikunnan jäsen

• Reviewer of the Proceedings of the VII World Congress
on Science and Football

• Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön hallituksen jäsen

• Instructor of the UEFA Pro Licence Course, Football Association of Finland

Jari Lämsä
• Suomen Urheiluliiton huippu-urheiluvaliokunnan puheenjohtaja

Kaisu Mononen

• Suomen olympiakomitean lajiliittojen huippu-urheilujärjestelmien kehitysohjelman asiantuntija
• Suomen Olympiakomitean Valmennuskeskustyöryhmän
(VAKE) jäsen
• Opetus- ja kulttuuriministeriön Huippu-urheilun muutoksen seurantaryhmän jäsen
• Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävän työryhmän jäsen

• Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston jäsen

• Huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämisohjelmatyöryhmän jäsen

• Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijaryhmän jäsen

• International Society of Biomechanics (ISB) 2015 kongressin kansallisen tieteellisen toimikunnan jäsen

• Urheilijan polun huippuvaiheen asiantuntijaryhmän jäsen

• Keski-Suomen Urheiluakatemian strategiatyöryhmän jäsen

• Tieteellisten artikkelien arviointia:

• Toimituskuntien jäsen:

* Sports Biomechanics

* Biology of Sport, 1993 -, Corresponding editor

* European Journal of Sport Sciences

* Coaching and Sport Science Journal 1995 –,
Member of the Editorial Board

* Journal of Sports Sciences

Outi Aarresola
• Golfliiton tutkimustoiminnan johtoryhmän jäsen

* Kinesiology 2001- , Member of the Advisory
Board, Section Editor
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Yhteistyökumppanit

• Keski-Suomen Urheiluakatemia

KIHUn ja SRD Oy:n yhteistyökumppanit
vuonna 2012

• Liikuntakeskus Pajulahti

Valtionhallinto
• Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kunnallishallinto
• Jyväskylän kaupungin liikunta- ja vapaa-aikakeskus
• Jyväskylän kaupungin tilapalvelu

Urheilujärjestöt, urheilun keskusjärjestöt, liikuntajärjestöt
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• Kuortaneen Urheiluopisto
• Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia
• Suomen Urheiluopisto
• Tanhuvaaran Urheiluopisto
• Voionmaan urheilulukio
• Vuokatin Urheiluopisto

Kotimaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset
• Ammattikorkeakoulu Arcada
• HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
• Helsingin Liikuntalääketieteen keskus

• Liikuntatieteellinen Seura ry

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu

• Nuori Suomi ry

• Jyväskylän ammattiopisto / mediapaja

• Ski Sport Finland

• Jyväskylän yliopisto / Liikuntatieteiden laitos

• Suomen Ammattivalmentajat ry

• Jyväskylän yliopisto / Liikuntabiologian laitos

• Suomen Ampumahiihtoliitto

• Jyväskylän yliopisto / Motor Behaviour Research Unit

• Suomen Ampumaurheiluliitto

• Jyväskylän yliopisto / Terveystieteiden laitos

• Suomen Hiihtoliitto

• LIKES-tutkimuskeskus		

• Suomen Koripalloliitto

• Työterveyslaitos

• Suomen Lentopalloliitto
• Suomen Liikunta ja Urheilu
• Suomen Luisteluliitto
• Suomen Olympiakomitea
• Suomen Painiliitto
• Suomen Palloliitto
• Suomen Paralympiakomitea
• Suomen Pöytätennisliitto
• Suomen Taitoluisteluliitto
• Suomen Uimaliitto
• Suomen Urheiluliitto
• Suomen Valmentajat ry
• Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry
• Suomen Salibandyliitto ry
• Suomen Käsipalloliitto ry
• Suomen Jääkiekkoliitto ry
• Valo ry

Urheiluopistot, harjoittelukeskukset, koulutusyksiköt, urheiluseurat ja joukkueet
• Eerikkilän Urheiluopisto
• JJK ja JJK-juniorit
• JyPK	

Ulkomaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset
• INEFC, University of Barcelona, Spain
• Mittuniversitetet, Östersund, Sweden
• Norwegian School of Sports Sciences
• Umeå Universitet, Idrottsmedicinska enheten
• University of Cape Town, South Africa
• Vrije Universiteit Brussel

Yritykset
• Dartfish
• Firstbeat Technologies Oy
• Keski-Suomen ELY-keskus
• Keski-Suomen keskussairaala
• Keski-Suomen Liitto
• Myontec Oy
• Noptel Oy
• Omegawave
• SPIRA Oy

Vuosikertomus 2012

Tuloslaskelma ja tase
TULOSLASKELMA
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö r.s.
01.01.2012-31.12.2012

01.01.2011-31.12.2011

Tuotot

2 101 013.65

1 902 923.12

Kulut
Palkat
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Muut kulut

-1 153 857.49
-209 241.94
-38 222.34
-806 868.93

-1 188 142.64
-206 119.12
-41 847.78
-579 925.67

-107 177.05

-113 112.09

Tuotot
Kulut

17 974.17
-4 373.67

17 889.43
-3 547.68

Tuotto-/kulujäämä

13 600.50

14 341.75

110 166.69

32 000.00

16 590.14

-66 770.34

Varsinainen toiminta

Tuotto-/kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Yleisavustukset
Tilikauden ali-/ylijäämä
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TASE
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö r.s.
31.12.2012

31.12.2011

249 694.74

249 694.74

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset

64 397.33
136 633.86

201 031.19

101 990.89
1 525.20

103 516.09

Rahat ja pankkisaamiset

398 432.20

608 413.15

VASTAAVAA YHTEENSÄ

849 158.13

961 623.98

31.12.2012

31.12.2011

92 503.36
255 205.68
28 829.31
16 590.14

92 503.36
255 205.68
95 599.65
-66 770.34

TASE
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö r.s.
52

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ali-/ylijäämä
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 300.00
16 704.19
25 325.62
411 699.83

456 029.64
849 158.13

1 140.00
10 434.65
30 631.51
542 879.47

585 085.63
961 623.98

