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Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

huippu-urheilun t&k-ohjelma luo raamitusta ja 
suuntaviivoja osaamisen kehittämiselle. Akatemi-
aohjeistus edesauttaa tämän laajenevan toiminta-
sektorin vastuiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Asiantuntijatyöt urheilijan polun lapsuus-, nuoruus- 
ja huippuvaiheen määrittelemisessä ja sisällöittämi-
sessä, sekä valmentajan käsikirjan rakentuminen 
suuntaavat omilta osiltaan tulevaa toimintakulttuu-
ria.

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-urheiluyksi-
kön toimintojen keskinäinen yhteensovittaminen ja 
koordinointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta välty-
tään päällekkäisiltä rakenteilta ja toiminnoilta, ja 
luodaan yhdessä tekemisen kulttuuri.

osaamisohjelma tuo kihulle uusia, joskin jo vuon-
na 1990 kirjoitettuihin säätiön sääntöihin hyvin 
istuvia haasteita ja toimintoja. vastuu valmennus-
osaamisen 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 olym-
piakomitean ja humun käynnistämät tapaamiset 
ja suunnittelupalaverit eri toimijoiden kesken. tu-
levaisuuden urheilumenestyksen kannalta osaami-
sen kehittäminen tulee olemaan varsin keskeistä. 
osaamisohjelman keskeisenä tavoitteena on myös 
toimivan osaamisverkoston rakentaminen, jotta 
suomessa monilla aloilla varsin korkealuokkainen 

vuonna 2012 huippu-urheilun toimintatapoja ja 
suuntaa alettiin kääntää huippu-urheilun muutos-
ryhmän (humu) viimeisen toimintavuoden imple-
mentointivaiheen myötä uusille urille. Lukuisat ta-
paamiset, työryhmät ja prosessit tähtäsivät uuden, 
urheilijan polusta lähtevän, toimintakulttuurin luomi-
seen ja toimijoiden sitouttamiseen muutosryhmän 
ajatusmaailmaan. monien toimijoiden puheissa ja 
toimintatavoissa oli aistittavissa uuden odotusta ja 
muutosvalmiutta. humu onnistui mielestäni synnyt-
tämään keskustelua urheilun sisällä mm. toimintata-
pojen muutoksesta, urheilijan ja valmentajan kes-
kiössä pitämisestä, toimijoiden omasta vastuusta 
ja yhteistyön kehittämisen tarpeellisuudesta. myös 
osaamisen kehittämisen tärkeys sekä toimivan ur-
heiluakatemiaverkoston viritys nousivat keskiöön. 

humun ajatusten ja ministeri Lauri tarastin esi-
tysten pohjalta suomen olympiakomitea perusti 
huippu-urheiluyksikön, sopi yhteistyöstä suo-
men Paralympiakomitean kanssa ja esitti kihulle 
huippu-urheiluyksikön osaamisohjelman toteu-
tusvastuuta. kihun hallitus suhtautui myönteisesti 
olympiakomitean tarjoukseen todeten, että kihu 
on valmis käynnistämään osaamisohjelman mu-
kanaan tuomia uusia toimintoja sitä mukaan kun 
resurssit sen mahdollistavat. oman perinteisen toi-
minnan sopeuttaminen osaamisohjelmaa vastaa-
vaksi aloitettiin syksyllä 2012 mm. integroimalla 
kihun johtoryhmän työskentelyyn huippu-urhei-
luyksikön johtajaksi nimetty mika kojonkoski ja 
humu-ryhmässä osaamisohjelmasta päävastuun 
kantanut Leena Paavolainen, sekä käynnistämäl-
lä henkilökunnan kanssa keskustelut ja suunnittelu  
tulevista vastuista ja muutoksista. monet kihulai-
set osallistuivat aktiivisesti vuonna 2012 huippu-
urheilun muutosryhmän työryhmiin, seminaareihin 
ja kokouksiin.

humun käynnistämät prosessit ja tuottamat mate-
riaalit luovat rungon tulevien vuosien toiminnalle. 

JohtaJan aJatuksia
Jukka viitasalo
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osaaminen saataisiin laajasti urheilijan polun tuek-
si. uutena toimintona osaamisohjelma tuo kihulle 
myös huippu-urheilun seurannan ja sisäisen arvi-
oinnin. nämä onnistuessaan ja toimiessaan mah-
dollistavat osaltaan opetus- ja kulttuuriministeriön 
esille nostaman tiedolla johtamisen toteuttamisen 
huippu-urheilun rakenteiden eri tasoilla. rajallis-

ten resurssien kohdentamisessa reaaliaikainen ja 
laadukas tieto suunnitelmien toteutumisesta ja toi-
minnan laadukkuudesta suhteessa suunnitelmiin ja 
tavoitteisiin antaa mahdollisuuden kustannustehok-
kaaseen toimintaan. viestinnän ja tiedonvälityk-
sen kehittäminen urheilun sisällä liittyy oleellisesti 
tavoitteeseen osaamisen kehittämisestä ja tiedon 
hyödyntämisestä päätöksenteossa.

kihun perinteistä toimintaa on suunnattu 2000-lu-
vulla lähemmäksi urheilun käytännön tekemistä, 
tutkimustoiminnasta kehitystyöhön ja käytännön 
asiantuntijatoimintaan. kehityssuunta on perustu-
nut toisaalta urheilutoimijoiden taholta tulleeseen 
kysyntään ja kihun 2000-luvun strategioiden pai-
notuksiin, ja toisaalta kehitystä on edesauttanut 
opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaus- ja tukipoli-
tiikka. osaamisohjelman vastuiden myötä kihun 
toiminnassa korostuvat jatkossa entistä selvemmin 
urheilijan polulta versova asiakaslähtöinen asian-
tuntijatyö, t&k-toiminnan suunnittelu entistä selvem-
min urheilun käytännön haasteiden pohjalta ja sen 
toteutus yhdessä osaamisverkoston muiden toimi-
joiden kanssa.

Jyväskylän kaupunki käynnisti vuonna 2011 
opetus- ja kulttuuriministeriön taloudellisella tuel-
la kihun toimitilojen osittaisen saneerauksen ja 
laajennusosan rakentamisen. uudet ja uudistetut, 
kesäkuussa 2012 käyttöön otetut toimitilat, tarjo-
avat hyvät puitteet ja kotipesän osaamisohjelman 
toteuttamiselle yhteistyössä sekä jyväskyläläisen 

että kansallisen verkoston kanssa unohtamatta ul-
komaisten yhteistyökumppanien tarjoaman tieto-
taidon ja verkostojen merkitystä. 

kihun toiminnan, sekä toisaalta muiden Jyväsky-
län toimijoiden verkottumisen kannalta käynnistyi 
kesällä 2012 tärkeä kaksivuotinen eAkr-rahoit-

teinen yhteishanke Jyväskylän yliopiston liikunta-
biologian ja terveystieteiden laitosten, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun ja kihun kesken. Fyysisesti 
hanke rakentuu kihun uuden testauslaboratotion, 
Liikuntatieteellisen tiedekunnan laboratorioiden ja 
hipposhallin muodostamalle kokonaisuudelle. täl-
lä ”huipputestausyksikkö kilpaurheilun, liikunnan 
ja hyvinvoinnin kehittämisympäristönä” -hankkeel-
la kehitetään yhteistyötahoille yhteinen, laadukas 
ja monipuolinen testaus-, tuotekehitys-, tutkimus- ja 
koulutusympäristö. hanke tähtää toimijoiden yh-
teistyön vahvistamiseen, osaamisen lisäämiseen ja 
päällekkäisiä toimintoja yhdistämällä kustannuste-
hokkaaseen lopputulokseen. hanke on oiva osoitus 
viime vuosina Jyväskylässä virinneeseen eri toimi-
joiden yhteistyöhakuisuuteen, jota huippu-urheilun 
muutosprosessi on osaltaan tukenut ja katalysoinut. 

”Osaamisohjelman keskeisenä tavoitteena on myös toimivan 
osaamisverkoston rakentaminen, jotta Suomessa monilla 

aloilla varsin korkealuokkainen osaaminen saataisiin laajasti 
urheilijan polun tueksi.” 
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henkilökunta ja organisaatio

keskeisin kihun voimavara on ammattitaitoinen 
henkilökunta.  toiminta on rakentunut kuvan 1 mu-
kaisesti kolmen tiedeyksikön, toimiston sekä vies-
tintä- ja tietohallintoyksikön varaan. osaamisoh-
jelma tuonee mukanaan toiminnallisten muutosten 
ohessa tarpeen myös organisatoriseen uudelleen 
arviointiin. toimintakaudella 2012 kihun palve-
luksessa 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 toi-
mi määräaikaisilla työsopimuksilla ja kahdeksan 
työntekijää oli tunti-
palkkauksella. työ-
vuosiksi muunnettuna 
kihu maksoi palkkaa 
32,4 henkilötyövuotta. 
Palkkakustannuksis -
ta opetusministeriön 
toiminta-avustus kattoi 
15 henkilötyövuotta ja 
jäljelle jäävä osa tuli 
projektirahoituksesta. 
Lisäksi keskuksen mer-
kittävänä voimavarana 
oli kaksi kihun entistä 
eläkkeelle siirtynyttä 
vanhempaa tutkijaa. 
Johtajan neuvoa-an-
tavana elimenä on 
tiedeyksiköiden sekä 
viestintä- ja tietohal-
lintoyksikön johtajista 
koostuva johtoryhmä.

ResuRssit

vuosittain kihun projekteissa tekee useita opiske-
lijoita opinnäytteitä ja opintoihin liittyvää harjoit-
telua. tämä tilapäistyövoima lisää ja monipuolis-
taa mahdollisuuksia toteuttaa projekteja. toisaalta 
kihun tutkijat osallistuvat opinnäytteiden ohjaa-
miseen. tällä vuosituhannella on valmistunut yh-
teensä 75 opinnäytettä, joista 15 on ollut lisensi-
aattitutkielma tai väitöskirja.

kihun voimavarana on kahdeksi kalenterivuodek-
si kerrallaan valittu seitsemänjäseninen asiantunte-
va hallitus, jonka nimeää kolme perustajatahoa, 
suomen olympiakomitea, Jyväskylän yliopisto ja 
Jyväskylän kaupunki. hallituksella on mahdollista 
laajentaa itseään kahdella kilpa- ja huippu-urhei-
lun valmennuksen ja sen kehittämisen piirissä toi-

mivalla henkilöllä.

sRD oy

kihun yhteydessä toi-
mii kihu-säätiön 100 
%:sti omistama, vuonna 
2000 perustettu sports 
research and Develop-
ment srD oy. Yhtiö on 
perustettu kanavaksi 
tehdä tilaustutkimuksia, 
tuotekehitystä ja tuot-
taa palveluja pääsään-
töisesti liikunnan ja ur-
heilun alalla toimiville 
yritysasiakkaille. Yhtiö 
ostaa säätiöltä työnte-
kijöiden työaikaa, sekä 
vuokraa tältä tiloja ja 
laitteita toimintaansa 
varten. srD oy pyrkii 
katteelliseen, voittoa 

kihun keskeisin voimavara on ammattitaitoinen henkilökunta. vuonna 2012 kihussa työs-
kenteli osa- tai kokoaikaisena yhteensä 44 henkilöä, joista  yli puolella on vähintään ylem-
pi korkeakoulututkinto. kesällä 2012 valmistui toimisto- ja testaustilojen laajennus sekä sa-
neeraus, joka osaltaan antoi lisäresursseja laajentuvan toiminnan uusiin haasteisiin.
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tuottavaan toimintaan. voitot se tulouttaa osinko-
jen muodossa kihu-säätiölle käytettäväksi kilpa- ja 
huippu-urheilua tukevaan toimintaan. srD oy tar-
joaa mahdollisuuden täydentää joidenkin kihun 
osa-aikaisten työntekijöiden työaika kokoaikaisek-
si. 

tilat ja laitteet

kihu toimii Jyväskylän kaupungin liikuntakeskuk-
selta vuokratuissa tiloissa hippoksen liikuntapuis-
ton alueella. toimisto- ja mittaustilojen saneeraus 
ja laajennus valmistui kesällä 2012, jonka jälkeen 
kihun käytössä on 37 toimistohuonetta (51 työ-
pistettä), 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 hip-
poshalli harjoitushalleineen, monitoimitalo, uima-
halli, jäähalli, harjun urheilukenttä, nisulan jäästa-
dion, Laajavuoren talviurheilukeskus sekä Graniitin 
ampumaurheilutilat ovat kihun käytettävissä urhei-
lijamittauksiin joustavan yhteistyön luomalta poh-
jalta. 

kiinteät kontaktit Jyväskylän yliopistoon, ammat-
tikorkeakouluun ja ammattiopistoon, sekä Jyväs-
kylässä 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 yhteis-
käytössäkin. sopimuksen puitteissa kihu käyttää 
mm. yliopiston tietohallintokeskuksen ja postin 
palveluja. hipposhalliin on yhdessä rakennettu mit-
tausympäristöä urheilijoiden biomekaanisille ja fy-
siologisille mittauksille. vuonna 2012 käynnistettiin 
kihun aloitteesta Jyväskylän yliopiston liikuntatie-
teellisen tiedekunnan liikuntabiologian ja terveys-
tieteiden laitosten sekä Jyväskylän ammattikorkea-
koulun yhteinen eAkr-rahoitteinen kaksivuotinen 
”huipputestausyksikkö kilpaurheilun, liikunnan ja 
hyvinvoinnin kehittämisympäristönä” -hanke, jolla 
kehitetään yhteistyötahoille yhteinen tutkimus-, tuo-
tekehitys- ja palvelukokonaisuus ihmisen fyysisten 
ominaisuuksien mittaamiseen. hanke yhdistää toi-
mijoiden hallitsemia tiloja ja mittalaitteita yhteisesti 
hallinnoituun, resursoituun ja johdettuun yksikköön. 
hankkeella pyritään kehittämään Jyväskylässä toi-
mivien yksiköiden keskinäistä yhteistyötä, paranta-
maan osaamista ja kustannustehokkuutta.

monimuotoinen yhteistyö valmennuskeskusten ja 
kihun kesken on mahdollistanut näiden tila- ja 
laiteresurssien käytön eri urheilulajien kanssa teh-
tävien tutkimus-, kehitys- ja palveluprojektien mitta-
uksissa. 

Olympiakomitean logo saapui myös KIHUn toimitilojen ja Hip-
poshallin seinään Huippu-urheiluyksikön perustamisen myötä.
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Aarresola outi
Blomqvist minna
haapamäki Jussi
happonen Laura
hynynen esa
häyrinen mikko
ihalainen simo
Johansson manu
Jouhiaho susanna
kapustamäki harri
keränen tapani
konttinen niilo
kuitunen sami
kujanpää ville
kärmeniemi mikko

Laine tanja
Lehto henri
Lämsä Jari
manninen timo
mikkola Jussi
mononen kaisu
mäkinen Jarmo
mäkinen mikko
nieminen maarit
nummela Ari
nummela markus
nurminen noora
närhi sari
Pihlaja tuomo
rottensteiner Christoph

kihussa vuonna 2012 työskennelleet henkilöt

salo Juhani
salonen matti
sinisalo marko
sipari tommi
toivonen risto
valleala riku
vesterinen ville
vierola sami
vihinen tuomas
viitasalo Jukka
vänttinen sirpa
vänttinen tomi
Ylönen Alejandro
Åberg marcus

tunnuslukuja

kihun vuotuiset varsinaisen toiminnan tuotot ovat 
2000-luvulla vaihdelleet 1,2 ja 2,1 milj. euron 
välillä. opetusministeriön toiminta-avustus muo-
dostaa 55–70 % tulorahoituksesta. Jyväskylän kau-
pungin vuosittainen avustus on ollut 32 000 euroa. 
vuodesta 2012 alkaen kaupungin avustuskäytän-
tö 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 % budje-
tista 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 käy-
tetään palkkoihin. koko vuosibudjetista (toiminta-
avustus + projektirahoitus) menee palkkakuluihin 
vuosittain 70–75 %. 
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7

kuva 1. kihun oRaganisaatio vuonna 2012.
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vuosi 2012 oli kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- 
ja kehittämissäätiön (kihu-säätiön) kolmastoista 
toimintavuosi ja kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus-
keskus kihun kahdeskymmenestoinen toimintavuo-
si. säätiön omistamalla sports research and De-
velopment srD oy:llä täyttyi kahdestoista tilikausi. 

kihun strategiassa keskeisiä arvoja ovat urheilun 
kansainvälinen menestys, korkea laatu, innovatiivi-
suus, sekä eettisesti ja ekologisesti kestävä urheilu. 
näillä arvoilla kihu pyrkii edistämään suomalais-
ta kilpa- ja huippu-urheilua soveltavan tutkimus-
toiminnan sekä kehitys- ja palvelutoiminnan kautta. 

vuosille 2009-2015 laaditun strategian mukaan 
kihun toimintaa kohdistetaan kv. urheilumenestyk-
sen kannalta keskeisimpiin lajeihin ja organisaa-
tioihin, ja tunnistetuille osaamisalueille (oheinen 
taulukko). strategiassa korostetaan myös tuotetun 
tieto-taidon hyödynnettävyyden tärkeyttä suoma-
laisessa kilpa- ja huippu-urheilussa. strategian vii-
toituksia sekä näköpiirissä olleita vuodesta 2013 
kihulle sovittuja osaamisohjelman vastuita pyrit-
tiin huomioimaan vuonna 2012 toteutetuissa rek-
rytoinneissa, suunnitelluissa uusissa projekteissa, 
urheiluasiakkaille tuotetussa asiantuntija-avussa 
sekä kilpa- ja huippu-urheilun toimijoiden kanssa 
toteutetussa verkostoyhteistyössä. 

toimintavuoden aikana pidettiin neljä henkilö-
kuntaseminaaria, joissa käsiteltiin mm. yt-lain 
edellyttämiä asioita, strategian jalkauttamista, 
tutkimuskeskuksessa toteutettavia projekteja sekä 
huippu-urheilun muutosprosessin kaavailuja kihun 
tulevaisuudesta. tutkijoiden ja humu-ryhmän kes-
kinäisiä tapaamisia oli viisi. Johtoryhmä kokoontui 
16 kertaa. 

toiminta Ja tulokset vuonna 2012

kihu urheilun voimavarana

kihu toimii pääosin erilaisten tutkimus-, kehitys- ja 
palveluprojektien kautta. Ajallisesti, koko henkilö-
kunta huomioiden projektit veivät vuonna 2012 
53 % työajasta. oheinen kuva 2 esittää kihun 
suhteellisen ajankäytön kehittymisen aikavälillä 
2006–2012 eri projektikokonaisuuksiin. kokonais-
työajasta olympiakomitean sekä opetus- ja kult-
tuuriministeriön projektit ovat vieneet keskimäärin 
molemmat 10 % ja Paralympiakomitean tukemat 
projektit alle 5 %. tämän toimintakertomuksen si-
vuilla 28–37 on ryhmitelty ja kuvattu vuonna 2012 
työstetyt opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat 
tutkimusprojektit, suomen olympiakomitean ja Pa-
ralympiakomitean kehitysprojektit, sekä muut ki-
hussa toteutetut hankkeet.  

toiminnassa pyrittiin edelleen pitkäjänteiseen ja intensiiviseen yhteistyöhön keskeisten laji-
en ja toimijoiden kanssa. erilaisiin valmennus- konsultointi- ja kilpailutapahtumiin osallistu-
minen pysyi lähes vuoden 2011 tasolla, vaikka huippu-urheilun muutokseen liittyvään suun-
nittelu- ja asiantuntijatoimintaan käytettiinkin varsin paljon työaikaa vuoden aikana.

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
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Yksittäisistä projekteista ajankäytöllisesti laajim-
pia olivat suomen urheiluliiton kanssa toteutettu 
”huippuyleisurheilun tutkimus- ja kehittämistoi-
minta”, suomen Ampumaurheiluliiton ja suomen 
urheiluopiston kanssa toteutettu ”Ammunnan 
palvelu- ja kehitysprojekti”, kansainvälinen 14 
maan yhteinen huippu-urheilun rakenteiden ver-
tailuprojekti (sPLiss), okm:n tutkimusrahoituksel-
la toteutetut ”nuorisotutkimus” ja ”valmentajan/
ohjaajan asiantuntemus” -projektit, sekä Liikun-
takeskus Pajulahdessa toteutetun monivuotisen 
”keihäsolympiadi”-projektin analysointi. niin 
ikään jalkapallon palveluprojektit ja kihun uuden 
laboratorion käynnistämiseen liittyvä eAkr-hanke 
”huipputestausyksikkö” vaativat runsasta ajankäy-
töllistä panostusta vuonna 2012. kokonaisuudes-
saan projektit ovat kooltaan ja ulkopuolisen rahoi-
tuksen osalta varsin pieniä ja monilukuisia. kihun 
subventio (okm:n toiminta-avustuksella palkatun 
henkilöstön työaika, toimitilojen- ja työvälineiden 
kustannukset sekä osin projektien matka ym. ku-
lut) on suurimmassa osassa projekteja ulkopuolista 
rahoitusta suurempi. viime vuosien taloudeltaan 
suurimmat projektit ovat olleet tekes-rahotteinen ” 
urheilun ja kuntoliikunnan laadukas palvelujärjes-
telmä”, joka liittyy osaamisalueen ”kuormittuminen 
ja palautuminen urheilussa” problematiikkaan, ja 

vuonna 2012 alkanut kaksivuotinen eAkr-hanke 
”huipputestausyksikkö kilpaurheilun, liikunnan ja 
hyvinvoinnin kehittämisympäristönä”. 

kihun strategiassa esitetään, että ”lähennetään 
ja konkretisoidaan kihun, olympiakomitean, Pa-
ralympiakomitean ja lajiliittojen välistä yhteistyö-
tä”, ”valittuja huippu-urheilulajeja tuetaan mm. 
asiantuntija- ja palvelutoiminnan avulla”, kehite-
tään kihun roolia ja resursseja kansainvälisen ja 
kansallisen urheilutiedon välityksessä”, ”tuotetaan 
huippu-urheilun päätöksenteossa tarvittavaa infor-
maatiota”. näihin strategisiin haasteisiin on rea-
goitu mm. pyrkimällä pitkäjänteiseen ja intensiivi-
seen yhteistyöhön keskeisten asiakaslajien kanssa. 
toiminnan eräinä mittareina on laskettu kontakti-
kertoja ja osallistumiseen käytettyjä vuorokausia. 
kuvassa 3 esitetään neljän viimevuoden aikana 
valmennus-, konsultointi- ja kilpailutapahtumiin ko-
timaassa ja ulkomailla käytetyt vuorokaudet.

kehitys- ja palveluprojekteihin liittyen kihun tutki-
jat osallistuivat testaajina, analysoijina ja asiantun-
tijoina mm. seuraavien lajien koti- ja ulkomaisiin 
leiri-, testaus- ja kilpailutapahtumiin; yleisurheilu 
(pituus- ja seiväshyppy, keihäänheitto, kilpakäve-
ly, kestävyysjuoksu), kivääri- ja pistooliammunta, 

kuva 2. kihun suhteellinen aJankäyttö pRoJekteihin vuosina 2006-2012.
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vammaispöytätennis, pikaluistelu, alppihiihto, 
vammaisjousiammunta, kumparelasku, maastohiih-
to, ampumahiihto, taitoluistelu, uinti, suunnistus, 
maalipallo, jalkapallo ja jääkiekko. kaksi kihun 
asiantuntijaa oli mukana Lontoon paralympiajouk-
kueessa tekemässä peli- ja otteluanalyysejä naisten 
ja miesten maalipallojoukkueille sekä pöytätennik-
selle. kihun psykologi toimi mm. jääkiekon nuor-
ten (u18 ja u20) maajoukkueiden psykologina ja 
Lontoon paralympiajoukkueeen vammaisjousiam-
munnan psykologina.

kihun henkilökunta osallistuu asiantuntijana kilpa- 
ja huippu-urheilun parissa toimivien yhteisöjen työ-
ryhmiin, kokouksiin ja tilaisuuksiin. vuonna 2012 
keskeiseen rooliin nousi huippu-urheilun muutos-
ryhmän toimintaan ja huippu-urheilun muutokseen 
liittyvät tilaisuudet. Jyväskylän ulkopuolella pidet-
tyihin kokouksiin sekä suunnittelu- ja kehityspala-
vereihin tutkimuskeskuksen henkilökunta osallistui 
120 kertaa käyttäen toimintaan yhteensä 167 työ-
päivää (kuva 4). kokonaistyöajasta näihin kului 
6,5 %.  sivuille 48–49 on koostettu henkilökunnan 
asiantuntija- ja luottamustoimet vuonna 2012. 

kihun henkilökunta osallistui tai toimi luennoitsija-
na erilaisissa seminaari-, kongressi- ja koulutusti-
laisuuksissa Jyväskylän ulkopuolella vuonna 2012 
yhteensä 106 työpäivää (kuva 5). tapahtumiin 

valmistautumiseen ja osallistumiseen kului 6,5 % 
kokonaistyöajasta. ulkomailla pidetyt koulutustilai-
suudet olivat pääsääntöisesti esitelmöintiä tieteelli-
sissä kongresseissa ja kotimaiset tilaisuudet lajiliit-
tojen, urheiluopistojen ja urheilun keskusjärjestöjen 
tilaisuuksia. kihu järjesti yhdessä suomen olym-
piakomitean, Paralympiakomitean ja valmentajat 
ry:n kanssa keväällä 2012 ”huippu-urheilun ke-
hitysprojektien raportointiseminaarin”. tämä joka 
toinen vuosi järjestetty urheiluasiakkaalle suunnattu 
seminaari oli järjestyksessään neljäs.

kuva 5. henkilökunnan osallistuminen seminaa-
Reihin, kongResseihin Ja koulutustapahtumiin (vRk).

kuva 4. henkilökunnan osallistuminen kokouk-
siin sekä suunnittelu- Ja kehityspalaveReihin (vRk).
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verkostoyhteistyö 

kihun strategiassa esille nostettua pyrkimystä tii-
viimpään verkostoitumiseen tutkimus- ja tuoteke-
hitysorganisaatioiden kanssa on toteutettu mm. 
pitämällä Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian 
laitoksen kanssa säännöllisiä yhteistyöpalavereja, 
ylläpitämällä yhdessä kansallista urheilututkimus-
tietokantaa mm. opinnäytetöiden saatavuuden 
helpottamiseksi, vaihtamalla avustavan henkilö-
kunnan työpanoksia ja tekemällä yhteisiä laite-
hankintoja. sekä liikuntabiologian että liikuntakas-
vatuksen laitoksen kanssa on meneillään yhteisiä 
tutkimushankkeita, joissa tiedekunnan opiskelijat 
tekevät opinnäytteitä. kihun projekteissa ja/tai 
tutkijoiden osaohjauksessa valmistellaan yhtätois-
ta väitöskirjaa Jyväskylän yliopistoon (ks. oheinen 
taulukko). koko tiedekunnan kanssa käynnistettiin 
vuonna 2012 säännölliset kokoontumiset tarkoituk-
sena tiivistää yhteistyötä osaamisohjelman tueksi. 
tutkimuskeskus toimi vuonna 2012 joidenkin Jyväs-
kylän yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammatti-
opiston opiskelijoiden harjoittelupaikkana. helsin-

gin Liikuntalääketieteen keskuksen kanssa jatkettiin 
yhteistä korkeanpaikan harjoitteluprojektia. 

suomen urheiluopistolla tehtiin kihun ampuma-
tekniikan mittausjärjestelmällä kivääriammunnan 
leireillä tekniikkamittauksia. toiminta perustuu 
suomen Ampumaurheiluliiton, kihun ja suomen 
urheiluopiston tekemään huippuammunnan ke-
hittämis- ja tutkimusohjelmaan 2009–2016. Pro-
jektiin mainitut kolme tahoa palkkasivat edellisen 
vuoden tapaan vuodeksi 2012 puolipäiväisen am-
pumaurheilun kehittäjän.  hanke liittyy kihun stra-
tegiassa esitettyyn tavoitteeseen huippu-urheilun 
seurantajärjestelmien kehittämisestä. eerikkilän ur-
heiluopistoon 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, johta-
miseen ja paikalliseen edunvalvontaan liittyvissä 
asioissa. Likes-tutkimuskeskuksen kanssa kihulla 
on taloushallinnon keskinäinen varmistusjärjestel-

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 adaptaa-

tiomekanismit

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 adap-

tations 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.

taulukko 1. kihun pRoJekteihin Ja/tai tutkiJoiden osaohJaukseen liittyvät tekeillä olevat väitöskiRJat.
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mä mm. avainhenkilöiden sairastumisten varalle. 
Lisäksi vuonna 2012 tehtiin yhteistyössä Likes-
tutkimuskeskuksen Linet-yksikön kanssa toimialoit-
tumisen vaikutuksia liikuntajärjestöihin tarkasteleva 
sektoritutkimus. 

strategia-linjausten mukaan kihu palvelee suoma-
laisen liike-elämän huippu-urheiluun liittyvää tuote-
kehitystä. vuonna 2012 tätä toteutettiin mm. srD 
oy:n toiminnan kautta.

strategiassa nostetaan esille kihun rooli suoma-
laisen huippu-urheilujärjestelmän analysoijana ja 
kehittäjänä. tätä roolia on luotu ja kehitetty mm. to-
teutettujen arviointiprojektien kautta (vok-arvioin-
ti, lajiliittojen kehitysprojektin arviointi, valmennus-
keskusten arviointi, keihäs kohti Lontoota -projektin 
arviointi, urheiluakatemioiden auditointi), suomen 
ja kilpailijamaiden urheilun rakenteita ja rahoitus-
ta vertailemalla (Bench marking -projekti, sPLiss-
projektit), osallistumalla olympiakomitean, Para-
lympiakomitean, lajiliittojen asiantuntijaryhmien ja 
vAke-työryhmän (olympiakomitea, opetusministe-
riö, valmennuskeskukset, kihu) toimintaan. Lisäksi 
kihu oli vuonna 2012 aktiivisesti mukana suomen 
olympiakomitean johtamassa lajiliitojen kehitys-

prosessissa ja osallistui eerikkilän urheiluopiston 
sami hyypiä-Akatemian toimintaan yhteisen työ-
ryhmän ja shA:n ohjausryhmän jäsenyyden kaut-
ta. kihu osallistui vuonna 2012 keski-suomen ur-
heiluakatemian strategiatyöhön. 

kihun henkilökuntaa on osallistunut huippu-urhei-
lun muutosryhmän järjestämiin tilaisuuksiin, sekä 
muutosryhmän huippu-urheilun t&k-toimintaa suun-
nittelevan työryhmän toimintaan. muutosryhmä piti 
vuoden 2012 aikana kaksi informaatio- ja kes-
kustelu/työpajatilaisuutta kihun henkilökunnan 
kanssa. 

kansainvälistä yhteistyötä toteutettiin vuonna 2012 
mm. etelä-Afrikan (university of Cape town), ruot-
sin (mid sweden university), Belgian (vrije uni-
versitet 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 vuosit-
tainen projektien laadullinen ja määrällinen vaih-

aRtikkelit Ja Palautteet 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ka

  kv. tieteelliset artikkelit 8 11 15 9 12 12 9 7 12 12 7 10

  muut artikkelit 22 27 36 37 27 13 17 17 35 37 42 28

  käyttöraportit ja pelianalyysit 19 33 61 59 33 125 112 189 100 195 293 95

  Palautevideot, CD:t ja DvD:t 21 80 132 136 65 102 96 193 236 376 251 140

  koulutusmateriaalit 0 2 4 8 4 1 3 6 8 5 3 3

esitelmÄt 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ka

  kv. kongressiesitelmät 44 43 14 25 23 55 20 25 23 26 28 31

  muut esitelmät ja luennot 57 30 45 42 81 63 74 56 88 89 81 64

koulutus 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ka

  väitöskirjat ja lis.työt 2 2 2 2 0 2 0 1 0 1 0 1

  Pro Gradut ja muut opinnäytteet 4 4 3 3 2 2 5 4 13 8 3 5

taulukko 2. kihun kiRJallinen, sähköinen, suullinen Ja koulutuksellinen tuotos.



telu. tutkimusprojektien tieteelliset tuotokset tulevat 
yleensä viiveellä, kun taas kehitys- ja palvelupro-
jektien tuotokset ja aktiviteetit kohdentuvat useim-
miten ko. toimintavuoteen usein hyvinkin lyhyellä 
toimitusajalla. 

kihun julkaisu- ja tiedonvälitystoiminta koostuu 
toisaalta tiedeyhteisölle suunnatuista tutkimusra-
portoinneista ja kongressiesitelmistä, ja toisaalta 
urheiluasiakkaille (valmentaja/urheilija, lajiliitto, 
olympiakomitea jne.) kohdennetuista materiaaleis-
ta ja kontakteista. nämä koostuvat mm. käyttöra-
porteista, videoista, DvD:stä, verkkomateriaaleista 
ja konsultoinneista, sekä laajemmalle urheiluasia-
kaskunnalle suunnatuista lehtikirjoituksista, erilaisis-
sa kotimaisissa koulutustilaisuuksissa esiintymisistä, 
koulutustilaisuuksien järjestämiseen osallistumises-
ta ja valmentajakoulutusmateriaalin tuotannosta.

oheisessa taulukossa 2 on kuvattu kirjallista, säh-
köistä, suullista ja koulutuksellista tuotosta 2000-lu-
vulla. vuonna 2012 kihu tuotti seitsemän kansain-
välistä 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 tilaisuuk-
sissa.

kihun projekteissa/tutkijoiden osaohjauksessa 
valmistui kaksi pro-gradu tutkielmaa ja yksi muu 
opinnäyte.  

toiminnasta tiedottamisessa jatkettiin edelleen so-
siaalisen median (Facebook) sekä kotisivujen ak-
tiivista käyttöä. tämän lisäksi tehtiin tärkeimpien 
uutisten ja tapahtumien osalta yhteensä kahdeksan 
mediatiedotetta ja toiminnan käytännön läheisem-
män esittelyn merkeissä tuotettiin kihu-tv:hen yh-
teensä viisi videouutista. tiedonvälityksessä ja vies-
tinnässä alettiin aktiivinen yhteistyö vuoden lopulla 
olympiakomitean ja Paralympiakomitean viestin-
nän kanssa yhteisten toimintalinjojen ja -tapojen 
löytämiseksi tulevaisuutta ajatellen.

talous   

opetus- ja kulttuuriministeriön kihu-säätiölle osoit-
tama toiminta-avustus vuonna 2012 oli 1.230.000 
euroa (59 %:a koko budjetista) ja Jyväskylän 
kaupungin avustus 110.167 euroa. okm myön-
si projektirahoitusta 214.000 (10,2 %), suomen 
olympiakomitea 89.000 (4,2 % ) ja suomen Para-
lympiakomitea 27.500 (1,3 %) euroa. muut avus-
tukset ja palvelutoiminnan tuotto olivat yhteensä 
416.806 euroa (19,8 %).  varsinaisen toiminnan 
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tuotot olivat yhteensä 2.101.014 euroa (vuonna 
2011 1.902.923 euroa). Palkat henkilösivukustan-
nuksineen 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 Deve-
lopment srD oy:n liikevaihto oli toimintavuonna 
32.368 euroa (vuonna 2011 10.511 euroa). srD 
maksoi kihulle palveluista ja työvoimasta yhteis-
työsopimuksen mukaisesti 23.986 euroa (vuonna 
2011 9.356 euroa).

hallitus ja tilintarkastus 

kihu-säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi 
Jukka rauhala (suomen olympiakomitea) ja va-
rapuheenjohtajana kari niemi-nikkola (suomen 
olympiakomitea). muut hallituksen jäsenet olivat 
keijo häkkinen (Jyväskylän yliopisto), kalervo 
ilmanen (Jyväskylän yliopisto), Pilvikki heikinaro-
Johansson (Jyväskylän yliopisto), Pia nybäck 
(suomen olympiakomitea), sinuhe Wallinheimo 
(Jyväskylän kaupunki), susanna haarala (kutsut-
tu lisäjäsen) ja Jarmo mäkelä (kutsuttu lisäjäsen). 
hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimi Jukka 
viitasalo. toimintavuoden aikana säätiön hallitus 
kokoontui seitsemän kertaa. tilintarkastajina toimi-
vat kht Anssi tikkanen sYs Audit oy:stä ja Jhtt 
seppo Lindholm.
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uRheilun biotieteet

Biotieteiden yksikön toimintaa vuonna 2012 leima-
si useiden uusien projektien alkaminen. vuoden ai-
kana 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 välit-
täminen kihun ulkopuolelle valmentajille ja muille 
tiedon tarvitsijoille. Projekteissa annetun välittömän 
palautteen ja valmentajien kanssa käytyjen keskus-
telujen lisäksi projekteista on kirjoitettu artikkeleita 
tutkimus- ja valmennusjulkaisuihin. vuonna 2012 
yksikön tutkijat kirjoittivat yhteensä 18 artikkelia, 
mikä on vähemmän kuin vuonna 2011 (24 artik-
kelia). Artikkelien lisäksi Ari nummela on ollut toi-
mittamassa 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 valmentaji-
en koulutustilaisuuksissa (vuonna 2012 yhteensä 
36 esitystä vs. vuonna 2011 26 esitystä). koska 
esiintyminen erilaisissa tilaisuuksissa perustuu tilai-
suuden järjestäjän kutsuun, niin jo usean vuoden 
ajan lisääntymässä ollut esiintymisten määrä ker-
too yksikön asiantuntijuuden kysynnän kasvusta. 

halutuimpia esiintyjiä vuonna 2012 olivat esa hy-
nynen (11 esitystä), tapani keränen (9 esitystä) ja 
Ari nummela (9 esitystä). 

Biotieteiden yksikön tärkein tehtävä on suomalai-
sen huippu-urheilun palveleminen. koska yhdek-
sän hengen yksikkö ei pysty palvelemaan kaikkia 
suomalaisia huippu-urheilijoita, niin toimintaa on 
ollut pakko keskittää. vuonna 2012 keskeisimmät 
yhteistyökumppanit olivat yleisurheilu (keihäs, pi-
tuus, seiväs, kävely ja kestävyysjuoksu), ammunta 
(kiväärilajit), pikaluistelu, taitoluistelu, maastohiih-
to, ampumahiihto ja alppihiihto. näiden lisäksi vä-
häistä yhteistyötä on ollut myös joidenkin muiden 
lajien ja yksittäisten huippu-urheilijoiden kanssa. 
vaikka biotieteiden yksikön toiminta ei voida ar-
vioida yhteistyölajien ja -urheilijoiden saavutusten 
perusteella, niin jonkinlaisen kuvan biotieteiden 
yksikön lajiyhteistyöstä saadaan, kun tarkastellaan 
voitettujen arvokisamitalien määrää. Biotieteiden 
yksikön kanssa yhteistyössä olleet urheilijat saavut-
tivat vuonna 2012 yhteensä 14 em-, mm- ja ok-

ari nummela, yksikön johtaja, tieteenalatutkija

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 laboratoriotek-
nikko ja marraskuussa työnsä aloittanut urheilufysiologian projektitutkija. 

Biotieteiden yksikön toiminta on keskittynyt viiteen eri osaamisalueeseen: (1) kestävyyssuorituskyky ja -harjoit-
telu, (2) kuormittuminen ja palautuminen urheilussa, (3) korkeanpaikan harjoittelu, (4) tekniikka- ja kilpailu-
analyysit 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 urheilijalähtöi-
sen palveluprojektin, jonka tarkoituksena oli selvit-
tää huippu-urheilijoiden tarvetta käyttää erilaisia 
kihun tarjoamia asiantuntijapalveluita. Projektissa 
tarjottiin palveluita 21:lle Jyväskylän seudulla asu-
ville tai opiskeleville huippu-urheilijoille. Projektin 
tulosten mukaan kihun tarjoamille asiantuntijapal-
veluille on tarvetta. eniten urheilijat käyttivät palau-
tumisen seurantaa, kestävyystestejä ja veriarvojen 
seurantaa. urheilijoilta saa-
dun palautteen avulla kihu 
pyrkii kehittämään asiantun-
tijapalveluiden tarjoamista 
urheilijoille ja valmentajille.

tutkijoiden asiantuntijuuden 
kehittymisen vuoksi biotietei-
den yksikkö pitää olla aktii-
visesti mukana myös tutkimus- 
ja kehittämistoiminnassa. 
Lisäksi ulkopuolisella projek-
tirahoituksella tehdyt projek-
tit mahdollistavat asiantun-
tijaresurssien ylläpitämisen 
ja kehittämisen. Biotieteiden 
yksikön yhdeksästä työnteki-
jästä kuusi henkilötyövuotta 
tulee toiminta-avustuksesta 
ja 3,5 henkilötyövuotta pro-
jektirahoituksesta, joten ulko-
puolisen projektirahoituksen 
merkitys on suuri yksikön toimintakyvyn ja asian-
tuntijuuden ylläpitämisessä. tutkimus- ja kehittämis-
toiminnassa biotieteiden yksikkö on keskittynyt vii-
teen eri osaamisalueeseen: (1) kuormittuminen ja 
palautuminen urheilussa, (2) kestävyyssuorituskyky 
ja -harjoittelu, (3) tekniikka- ja kilpailuanalyysit, (4) 
korkeanpaikan harjoittelu, sekä (5) voima-nopeus-
harjoittelu ja menetelmäkehittely. vuoden 2012 
aikana aloitettiin kolme merkittävää tutkimus- ja 
kehittämishanketta. ”huipputestausyksikkö” -hank-
keessa on mukana kihun lisäksi Jyväskylän yliopis-
ton liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän am-
mattikorkeakoulu ja keski-suomen Liitto/eAkr, ja 
sen tarkoituksena on kehittää uusista laboratorio-
tiloista kansainvälisesti merkittävä huippu-urheilun 

monialainen osaamisyksikkö. ”individual training 
Adaptation” -hanke on kihun, Jyväskylän yliopis-
ton liikuntabiologian laitoksen ja okmn rahoitta-
ma hanke, jonka tarkoituksena on kehittää uusia 
seurantamenetelmiä kestävyysharjoitteluun. kan-
sainvälisen yhteyden hankkeeseen tuo yhteistyö 
kapkaupungin yliopiston professorin mike Lamber-
tin kanssa. kolmantena merkittävänä tutkimus- ja 
kehittämishankkeena käynnistyi valmennuskeskus-
ten palautejärjestelmien kehittämishanke, jossa 
ovat mukana valtakunnalliset valmennuskeskukset 
ja kihu.

kihulla on hyvä maine tutki-
musyksikkönä ja luotettavana 
yhteistyökumppanina yrityk-
sille sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti, mikä näkyy 
mm. siinä, että biotieteiden 
yksikköön tulee urheiluun liit-
tyvistä yrityksistä lisääntyväs-
sä määrin kyselyitä erilaisten 
menetelmien ja tuotteiden 
vaikutuksen testaamisesta ja 
tutkimuksesta. nykyisillä hen-
kilöresursseilla biotieteiden 
yksiköllä on ollut valikoidusti 
mahdollisuus vastata kysyn-
tään, mutta tavoitteena on, 
että uusi huipputestausyksik-
kö mahdollistaisi tämän kal-
taisen toiminnan lisääntymi-
sen tulevaisuudessa.

urheilijoiden ja valmentajien kanssa tehtävän yh-
teistyön ja soveltavan tutkimustyön lisäksi kihun 
asiantuntijoita tarvitaan myös erilaisissa asiantunti-
jatyöryhmissä. Biotieteiden yksikön osalta tämä on 
tarkoittanut vuonna 2012 Liikuntatieteellisen seu-
ran kuntotestausvaliokuntaa, missä Jussi mikkola 
on toiminut, sekä huippu-urheilun tutkimus- ja ke-
hittämisohjelman työryhmää, missä Ari nummela 
on toiminut.
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Yhteiskuntatieteiden yksikön tutkimustoiminta säilyi 
määrällisesti edellisen vuoden kaltaisena. tutkimus-
toiminnassa toteutettiin viittä eri hanketta, joista 
uusia olivat urheilun tukijärjestelmiin ja urheilevien 
opiskelijoiden opiskeluaikoihin keskittyneet hank-
keet. Jo käynnissä olevissa hankkeissa keskityttiin 
urheilujärjestelmien kansainväliseen vertailuun 
(sPLiss-hanke), suomalaisen urheilun muutospro-
sessin mahdollisuuksien ja reunaehtojen analy-
sointiin (suomalaisen urheilun ideaalinen ja reaa-
linen malli) sekä nuoren urheilija kilpaurheiluun 
sosiaalistumisprosessiin. Arvioinnissa raportoitiin 
kahdeksan vuotta toimineen keihäsolympiadin toi-
mintamalli. 

sPLiss-hankkeessa (sport policy factors leading 
to international sporting success) on kyse eri mai-
den urheilun toimintapolitiikan ja huippu-urheilun 
menestyksen suhteen tarkastelusta. vuosi 2012 
merkitsi hankkeeseen osallistuvien 14 maan ke-
räämän tietomassan vertailevaa analysointia sekä 
mittareiden kehittämistä, mihin kihun tutkijat osal-
listuivat kahden teeman – urheiluun osallistuminen 
ja tieteellinen tutkimus – parissa. Lisäksi hankkees-
sa toteutetuista suomalaisista kyselyistä julkaistiin 
ensimmäinen kansallinen raportti, jossa urheilijat, 
valmentajat ja urheilujohtajat arvioivat suomalai-
sen urheilun toimintapolitiikkaa omista näkökul-

Jari lämsä, yksikön johtaja, tieteenalatutkija

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 sivii-
lipalvelusmies 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 erilai-
set suunnittelu- ja asiantuntijatyöstöt.

mistaan. kuvassa 6 on kuvattu urheilijoiden ja val-
mentajien käsitys huippu-urheilun eri osa-alueiden 
tärkeydestä. vastauksissa taloudellinen tuki sekä 
valmennus nousivat tärkeimmiksi osa-alueiksi, kun 
taas tieteellinen tuki ja urheilukulttuuri sekä tukitoi-
met (huippu)vaiheessa ja uran jälkeen arvioitiin 
vähiten tärkeimmiksi.

kihun ja Likesin yhteistyöllä toteutettu sektoritutki-
mus ”Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys” julkaistiin 
kesällä 2012 valtion liikuntaneuvoston julkaisusar-
jassa. katsaus liikunnan ja urheilun kentän muutok-
siin 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 urhei-
lun ideaalinen ja reaalinen tutkimushanke keskittyi 
suomen ja norjan muutosten ohella uuden-see-
lannin muutosprosessin haltuun ottamiseen. tutki-
ja Jarmo mäkinen matkusti keräämään aineistoa 
huippu-urheilusta ja sen kansallisesta muutoksesta 

uRheilun yhteiskuntatieteet
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anglosaksiseen kulttuurin uuteen-seelantiin. hank-
keen tuloksia julkaistaan vuoden 2014 puolella.       

vuoden 2012 aikana yksikössä on urheilun ra-
kenteiden ja resurssien lisäksi paneuduttu urheilun 
mikrososiologiaan. se tarkoittaa ihmisen oman 
sosiaalisen ympäristön ja kokemusmaailman sosio-
logista tarkastelua. Projektitutkija outi Aarresola 
on työskennellyt Jyväskylän yliopiston tohtorikou-
lutettavana tehden urheilun yhteiskuntatieteellistä 
väitöskirjaa nuorten urheilijoiden sosiaalistumises-
ta kilpaurheiluun. tutkimus on osa kihun nuori ur-
heilija -tutkimushanketta. tutkimuksesta on vuoden 
2012 aikana julkaistu tulosraportit yksilö- ja jouk-
kuelajien nuorista urheilijoista, sekä tieteellinen 
artikkeli vanhempien merkityksestä urheiluun sosi-
aalistumisessa. Lisäksi liikuntajärjestöille on esitelty 
tutkimuksen tuloksia, joilla on laaja käyttöarvo eri-
tyisesti lasten ja nuorten urheilussa. tutkimus jatkuu 
vuonna 2013 keskittyen erityisesti nuorten urheili-
joiden parissa kerättyyn haastattelumateriaaliin.

uutena sektoritutkimuksena käynnistyi urheilijoiden 
tukijärjestelmien kehittämiseen tähtäävä hanke, jos-
sa vuoden 2012 aikana toteutettiin kyselytutkimus 

urheilijoiden sosioekonomiseen asemaan liittyen. 
kyselyyn vastasi 630 vähintään maajoukkuetason 
urheilijaa. hankkeen ja kyselyn tulokset julkaistaan 
loppuvuodesta 2013. uutena hankkeena käynnis-
tyi sektoritutkimus itä-suomen yliopiston ja Joensuun 
urheiluakatemian kanssa urheilevien opiskelijoiden 
opintojen etenemisvauhdista – kuinka hitaita urhei-
lijat ovat? hanke pyrkii selvittämään urheilijoiden 
valmistumisaikoja eri oppilaitoksissa sekä koulutus-
ohjelmissa.  

Yhteiskuntatieteen yksikön asiantuntija- ja palvelu-
toiminnassa painottui huippu-urheilun muutospro-
sessin myötä yhteistyö ja verkostoituminen muiden 
keskeisten toimijoiden kanssa. Yksikön tutkijat 
osallistuivat niin urheilijanpolun eri vaiheiden asi-
antuntijatyöstöihin kuin huippu-urheilun seurannan 
ja arvioinnin valmisteluun. Lisäksi toteutettiin pie-
nimuotoisia selvitysprojekteja suomen olympiako-
mitealle ja yksittäisille lajiliitoille. koulutustoimin-
taan 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 osa-alueiden täR-
keydestä (osa-alue koetaan sitä täRkeämmäksi, mitä lähempänä veRkoston keskustaa se on)
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käyttäytymistieteiden yksikössä on edustettuna kak-
si tieteenalaa, urheilupsykologia ja urheilupedago-
giikka, sekä omana erityisalueenaan vammaisur-
heilu. urheilupsykologisen asiantuntijatoiminnan 
kohteena on ensisijaisesti yksittäisen urheilijan 
tai joukkueen toiminta paineenalaisessa kilpailuti-
lanteessa. huippusuorituksen taustalla vaikuttavia 
toiminta- ja ajatusmalleja, tunnereaktioita, havait-
semis- ja tiedonkäsittelyprosesseja sekä suoritus-
motivaatiota on aina työstettävä kuitenkin myös 
jokapäiväisen harjoittelun yhteydessä. kolmante-
na toiminnallisena tasona on urheilijan arki, toisin 
sanoen yleinen elämäntilanne ja elämänhallinnan 
taidot, sosiaaliset suhteet sekä opiskeluun tai työ-
hön liittyvät asiat.

vuoden 2012 osalta urheilupsykologian keskei-
set toiminta-alueet ovat olleet urheilupsykologinen 
tutkimustoiminta, käytännön palvelutoiminta sekä 
asiantuntijatoiminta. urheilupsykologisen tutkimus-
toiminnan sektorilla keskeisenä hankkeena on ol-
lut opetus- ja kulttuuriministeriön apurahan tuella 
toteutettu nuorten urheiluun osallistumisen kehitys-
polkuihin liittyvät motivaatiotekijät ja urheilu-uralle 
sosiaalistuminen -projekti. hankkeen päämäärä-
nä on ollut tutkia monitieteisen pitkittäisasetelman 
avulla nuoren urheilijan kehittymistä oman lajinsa 
huippuosaajaksi. 

valmennusta tukevassa palvelutoiminnassa keskei-
simpänä toimintamuotona ovat olleet urheilijoiden 

ja joukkueiden sekä valmentajien ja valmennus-
tiimien kanssa käydyt keskustelut. keskustelujen 
tavoitteena on ollut integroida psyykkisen valmen-
nuksen menetelmät luontevaksi osaksi urheilijan/
joukkueen jokapäiväistä toimintaa. kaiken kaikki-
aan vuoden 2012 aikana urheilupsykologisen pal-
velutoiminnan piirissä on ollut 12 lajia. kilpa- ja 
huippu-urheilun asiantuntijatehtävät ovat puoles-
taan liittyneet lähinnä lajiliittojen tutkimus- ja kehit-
tämisohjelmien työstämiseen sekä urheiluyhteisö-
jen koulutustoimintaan. 

urheilupedagogiikan keskeisiä tutkimuskohteita 
ovat motoristen taitojen oppimiseen liittyvät opetuk-
selliset valinnat ja järjestelyt sekä motoristen taito-
jen ja pelisuorituksen kehittyminen, arviointi ja seu-
ranta. tavoitteina on tutkia taitavaksi suorittajaksi 
kehittymistä sekä tehostaa urheilijan/valmentajan 
taitojen oppimista erilaisten opetus- ja ohjausmene-
telmien, palautejärjestelyjen ja harjoittelun avulla. 

urheilupedagoginen tutkimustoiminta on vuoden 
2012 aikana keskittynyt pääosin kahden laa-
jemman tutkimushankkeen raportoinnin loppuun 
saattamiseen. seurantatutkimuksen ”Development 
of Finnish regional soccer players´ physical per-

uRheilun käyttäytymistieteet
niilo konttinen, yksikön johtaja, tieteenalatutkija

kihun kÄyttÄytymistieteiDen yksikkö

käyttäytymistieteiden yksikössä on edustettuna kaksi tieteenalaa: urheilupsykologia ja urheilupedagogiikka. 
näiden lisäksi yksikössä on edustettuna myös yksi urheilututkimuksen erityisala, vammaisurheilu. yksikön toi-
minta kohdistuu kolmelle kihun strategian määrittämälle osaamisalueelle, joita ovat urheilijoiden ja valmen-
tajien 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 characteris-
tics in u11, u13 and u15 age groups during a 
two-year monitoring period” osalta on valmistunut 
väitöskirjakooste. valmentajan asiantuntijuuden ke-
hittymisen osalta on julkaistu raportti laajimmasta 
koskaan suomalaisvalmentajille kohdistetusta kyse-
lytutkimuksesta ”valmentajakysely - kuvaus suoma-
laisten valmentajien taustoista ja valmentajauran 
aikaisista oppimistilanteista”. Asiantuntijatoimin-
nan osalta on osallistuttu aktiivisesti suomalaisen 
valmennusosaamisen ja valmentajakoulutuksen 
kehitystyöhön erilaisten seminaarien sekä valmen-
nusosaamisen käsikirjan työstön muodossa. Lasten 
ja nuorten urheilu on ollut keskiössä erityisesti sami 
hyypiä Akatemian kanssa tehdyssä yhteistyössä 
liittyen nuorten jalkapalloilijoiden seurantakonsep-
tin kehitystyöhön.

Yhtenä palvelutoiminnan muotona on ollut suoma-
laisten huippu-urheilijoiden ja -joukkueiden harjoit-
telun, kilpailuun valmistautumisen ja menestyksen 
tukeminen pelianalyysien avulla. Pelianalyyseissä 
on paneuduttu pääosin teknisten ja taktisten tapah-

tumien analysointiin lähinnä eri joukkuepalloilula-
jeissa sekä mailapeleissä. Pelianalyyseihin liittyvä 
kehitystyö on tuottanut moniin lajeihin reaaliaikai-
sia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää niin otte-
lu- kuin harjoitustilanteissakin.

vammaisurheilun kehittämisprojektien tarkoituk-
sena on edesauttaa vammaishuippu-urheilijoiden 
menestymistä paralympialaisissa ja muissa kan-
sainvälisissä kilpailuissa. vuodeksi 2012 suomen 

Paralympiakomitea myönsi kihulle tukea kuuteen 
eri kehittämisprojektiin. Pääpainotus oli potentiaa-
listen Lontoon mitalilajien valmistautumisen sekä 
itse kisoissa tapahtuvan tukitoiminnan turvaamises-
sa. 

hankkeet olivat jatkoa jo usean vuoden ajan kes-
täneelle yhteistyölle. kehittämistuet kohdistuivat 
kelaustuolin nopeusmittarin kehitysprojektiin, sekä 
jousiammunnan, pöytätenniksen, maalipallon ja 
alppihiihdon kehittämishankkeisiin. Lisäksi kihu 
osallistui ampumaurheilun tutkimus- ja kehittämis-
ohjelman toteuttamiseen yhteistyössä suomen ur-
heiluopiston ja suomen Ampumaurheiluliiton kans-
sa. henri Lehto, mikko häyrinen ja niilo konttinen 
olivat mukana Lontoon paralympialaisissa tehtä-
vänään maalipallon, pöytätenniksen ja jousiam-
munnan tukitoimiin osallistuminen (pelianalyysit ja 
psyykkinen valmennus). 

kihun vammaisurheiluprojekteja esiteltiin huippu-
urheilun kehitysprojektien raportointiseminaarissa 
helsingissä, Paralympiakomitean ja vAun yhtei-

sessä mediapäivässä helsingissä, Performance 
Analysis of sport -maailmankongressissa iso-Britan-
niassa, sekä Jyväskylän yliopiston vammaisurheilu 
suomessa -seminaarissa. vuonna 2012 kerättiin 
myös kyselytutkimusaineisto vammaishuippu-urhei-
lijan arkipäivästä, erityiskysymyksenä lajiliittointeg-
raatio. urheilututkija kaisu mononen toimi valtion 
liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoksen jäsenenä 
erityistehtävänään vammaisurheilun aseman seu-
raaminen huippu-urheilun muutosprosessissa. 
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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 lopul-
la muodostettiin uuden olympiakomitean viestintä-
ryhmä, jonka jatkossa muodostavat olympiakomi-
tean kolme viestintä-/markkinointi henkilöä, kihun 
viestintäpäällikkö, Palalympiakomitean viestintä-
päällikkö ja valo ry:n viestinnästä vastaava johtaja 
Jyrki kemppainen. samalla jo vuoden lopussa alet-
tiin valmistautua siihen, että kihun viestintä ottaa 
vastuun koko huippu-urheiluyksikön osaamisohjel-
man viestinnästä. Luonnollisesti osaamisohjelman 
toiminnasta vastaa pitkälti kihun henkilöstö, mutta 
koko huippu-urheilun osaamisverkoston rakentumi-
sen myötä myös viestinnän toimintakenttä laajenee 
varmasti huomattavasti nykyisestään.

edellisenä vuonna aloitettua kihu-tv:tä jatkettiin 
yhtenä viestinnän visuaalisena kanavana. kihu-
tv:n videojutuilla esiteltiin edelleen kihun toimin-
taa ja yhteistyötä eri lajien ja niiden urheilijoiden 
kanssa. niin ikään jatkettiin tutkimuskeskuksen toi-
minnasta tiedottamista kihun Facebook-sivujen vä-
lityksellä. niiden dynaamisuus antaa paljon mah-
dollisuuksia nopeaan tiedonjakoon suoraan juuri 
niille, joita toimintamme kiinnostaa. kotisivujen uu-
distuksen ollessa vielä alustavassa suunnitteluvai-

heessa, Facebook-sivun uutisvirta toimii edelleen 
myös kihun kotisivujen uutisosion lähteenä. 

kihun kotisivuilla rekisteröitiin vuoden 2012 ai-
kana keskimäärin 2159 käyntiä kuukaudessa, 
mikä oli noin 500 käynti enemmän kuin edellise-
nä vuonna. näyttää siltä, että käyntimäärä on nyt 
vakiintumassa yli 2000 käyntiin/kk. sähköisissä 
medioissa kihun ja sen työntekijät olivat meltwa-
ter 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 verkkomedi-
oihin. 

tietohallinnon osalta yksikkö toteutti perustehtä-
väänsä tarjoten työntekijöiden käyttöön nopeat 
verkkoyhteydet sekä nykyaikaiset tietokoneet. Päi-
vittäinen it-käyttötuki sekä omien palvelimien ylläpi-
to 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 

viestintä- Ja tietohallinto
Riku valleala, yksikön johtaja, viestintäpäällikkö

kihun viestintÄ- Ja tietohallintoyksikkö

viestintä- ja tietohallintoyksikön tehtäviä ovat kihun viestinnän kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus, val-
mentajakoulutusmateriaalien tuottaminen, sisäiset tieto- ja viestintätekniikan palvelut sekä verkkoviestinnän ke-
hittäminen. 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 laboratorioin-
sinöörin toimet. Resurssit olivat siten yhteensä noin 4 henkilötyövuotta.  



23

Vuosikertomus 2012

projekteja muun muassa kuvankäsittelyllä, videoku-
vauksella ja ohjelmistosuunnittelulla. Lisäksi pitkäai-
kaisen laboratorioteknikkomme matti salosen seu-
raaja 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 py-
ritään tukemaan sekä hyppy- että hiihtotekniikan 
harjoittelua. Lisäksi tuotettiin videomateriaali har-
jun Woima Jyväskylä ry:lle nallepainista, joka on 
tarkoitettu 2–4-vuotiaille lapsille ja heidän vanhem-
milleen. näiden lisäksi vuoden 2012 aikana aloi-
tettiin lentopallon tekniikkaopas, johon toteutettiin 
videokuvaukset kaikista lentopallon perusteknii-
koista. tästä materiaalista koostetaan sekä kirjalli-
nen tekniikkaopas että videomateriaali lentopallo-
liiton käyttöön vuoden 2013 alkupuolella. suomen 
urheiluliiton kanssa aloitettiin tuottamaan uusittua 
versiota vanhasta keihäänheitto-CD:stä. uudistettu 
versio julkaistaan näillä näkymin sekä multimedia-
DvD:nä että iPad-sovelluksena. kuvaukset toteutet-
tiin jo vuoden 2012 puolella ja materiaalin edi-
tointi sekä lopullinen koostaminen tapahtuu vuoden 
2013 aikana. näiden lisäksi aloitettiin kuortaneen 

urheiluopiston toimesta valmentajien pedagogisten 
taitojen kehittämiseen tähtäävän verkkosivuston 
tuottaminen. tämän sivuston ytimenä tulee ole-
maan videomateriaali liikkumisen perustaidoista 
sekä perusteellinen teoriapaketti perustaitojen ke-
hittämisestä. materiaalin ja sivuston työstäminen 
saadaan valmiiksi kevään 2013 kuluessa. Lisäksi 
toteutettiin huippu-urheilun kehitysprojektien ra-
portointiseminaarin, kuortaneen World Javelin 
Congress ii:n sekä kv. voimaseminaari Xv:n luen-
toesitysten videotaltioinnit ja niiden verkkojakelu 
jälkikäteen seminaariosallistujille.

verkkopalveluiden osalta toteutettiin valerin eli 
kamppailulajien verkkopohjaisen harjoittelun suun-
nittelu- ja seurantajärjestelmän jatkokehityshanke. 
tämän jatkohankkeen puitteissa valeria kehitettiin 
edelleen erityisesti helppokäyttöisyyden ja rapor-
tointitoimintojen osalta. tämän lisäksi tehtäviin 
kuului edelleen myös kihun ylläpitämien tietojär-
jestelmien ja verkkopalveluiden ylläpitoa ja ke-
hittämistä. näihin kuuluvat urheiluakatemioiden 
urheilijarekisteri, urheilututkimustietokanta (www.
urheilututkimukset.fi), urheilijan polku -verkkotyö-
kalu, Faktapankki ja Jyväskylän kaupunkivalmen-
nuskeskuksen www-sivut.
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kolme kihulaista, niilo konttinen, mikko häyri-
nen ja henri Lehto, oli suomen paralympiajoukku-
een osana Lontoon Paralympialaisissa. konttinen 
toimi jousiampujien tukena, häyrinen toimi vam-
maispöytätenniksen apuna ja sekä häyrinen että 
Lehto mies- ja naismaalipallojoukkueiden tukena. 
kaikissa lajeissa Lontoota edelsi usean vuoden kes-
tänyt pitkäjänteinen yhteistyö. 

Jousiammunta

kaiken kaikkiaan suomi oli saavuttanut jousiam-
munnassa viisi maapaikkaa. miesten taljajousen 
avoimessa luokassa kilpailivat keijo kallunki sekä 
Jere Forsberg, miesten W1-luokassa Jean-Pierre 
Antonios sekä osmo kinnunen ja naisten tähtäin-
jousen W1/W2-luokassa saana-maria sinisalo. 
konttinen vastasi kisojen aikana psyykkisen val-
mennuksen tukitoimista. keskeisenä työskentely-
muotona 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 mahdolli-
simman hyvät tiedot vastustajasta otteluun valmis-
tautumista varten. tätä tarkoitusta varten turnauk-
sen aikana kuvattiin ja analysoitiin 34 miesten ja 
26 naisten peliä, joista analysoitiin jokainen heitto 
ja torjunta. Analyysien perusteella suomen joukku-

kihulaiset PaRalymPiaJoukkueen tukena 
lontoon PaRalymPialaisissa
mikko häyrinen, niilo konttinen ja henri lehto
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eille tehtiin analyysikooste tulevasta vastustajasta. 
kooste sisälsi tietoa vastustajan heitto- ja torjunta-
pelin vahvuuksista ja heikkouksista. Lisäksi käytös-
sä oli videot otteluista. näin valmentaja timo Laiti-
nen ja pelaajat pystyivät suunnittelemaan taktiikan 
tulevaan otteluun. Jo ennen turnausta tietoa oli ke-
rätty lähes kaikista vastustajista ja erityisesti turna-
uksen 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-

esimerkkipäivä lontoossa 
mikko häyrinen 31.8.2012

6.30 herätys ja aamupala hotellilla

7.30–8.30 matkustus hotelilta pöytätenniksen 
pelipaikalle exceliin

8.45–10.00 otteluiden videointia ja analy-
sointia

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 peli-
en katselua excelissä

16.30–17.30 otteluiden videointia ja analy-
sointia

17.30–18.15 matkustus excelistä olympi-
apuistoon maalipallon pelipaikalle Copper 
Boxiin

18.15–21.00 maalipallon pelianalyysiä: 2 
peliä

21.00–22.00 matkustus Copper Boxista ho-
tellille

22.00- illallista kaupungilla ja johonkin ai-
kaan nukkumaankin…

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 materiaa-
lin valmistelu valmentajalle ja samalla kahden 
pelin seuraaminen sekä havainnointi)

16.45–17.30 taukoa

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)

23.00 Päivällistä kisakylän ravintolassa ja jo-
honkin aikaan nukkumaankin…

ta vastustajista oli käytössä viimeisin tieto tulevaan 
otteluun valmistautumista varten. Analyyseistä teh-
dyn koosteen sekä videoiden ja jo aiemmista kan-
sainvälisistä turnauksista tehtyjen analyysien pe-
rusteella valmentaja Jarno Peltovako ja miettinen 
laativat taktiikan tulevaan otteluun. 

Yleistä kisoista

kokonaisuudessaan Lontoon Paralympialaiset oli-
vat todella hyvin järjestetty tapahtuma, johon britit 
suhtautuivat todella innostuneesti. Yleisöä oli lähes 
kaikissa tapahtumissa paljon ja he kannustivat 
brittiurheilijoiden lisäksi myös kaikkia muita urhei-
lijoita hienosti. Järjestelyt toimivat myös joukkuei-
den näkökulmasta erittäin hyvin ja urheilijat sekä 
valmentajat pystyivät keskittymään tärkeimpään 
tehtäväänsä eli kilpailuun valmistautumiseen ja itse 
kilpailuihin ilman häiriötekijöitä.
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tutkimus-, kehitys-, ja 
palveluprojektit

tutkimusPRoJektit

Aseen vaikutukset ampumahiihdon biomekaniik-
kaan ja energiankulutukseen

Projektin tarkoituksena on selvittää aseen vaikutuksia am-
pumahiihdon tekniikkaan ja voimantuottoon ja sitä kautta 
energiankulutukseen maajoukkuetason ampumahiihtäjillä. 
mittaukset toteutetaan vuokatissa hiihtoputkessa, jossa ur-
heilijat 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.

Pilottimittaukset tehtiin marraskuussa 2012 ja varsinaiset 
mittaukset toteutetaan huhtikuussa 2013. tuloksista valmis-
tellaan kansainvälinen tieteellinen julkaisu (päävastuu Jyu) 
ja valmennusraportti urheilijoiden ja valmentajien käyttöön 
(kihu).

Projektin vastuuhenkilö: sami kuitunen (kihu)

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

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

tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten peleis-
sä tarvittavat fyysiset, tekniset, havaintomotoriset ja kog-
nitiiviset taidot kehittyvät eri ikäryhmissä sekä ovatko em. 
ominaisuuksien kehittyminen ajallisesti yhteydessä toisiinsa 
kahden vuoden seurantajakson aikana. tutkimuksen mitta-
ukset tehdään vuosina 2006 – 2009. tutkimuksen koeryh-
minä 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 kehit-
tymistä tutkimusjakson aikana seurataan bioimpedanssilait-
teella tehtävän kehonkoostumusanalyysin ja hormoninäyttei-
den 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 havain-
nointitesteillä sekä lajispesifillä taitotestiradalla. koehenki-
löiden kognitiivista kehitystä seurataan tietotestin, teoreetti-

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

Projektin vastuuhenkilö: tomi vänttinen

Projektiryhmä: minna Blomqvist, henri lehto, keijo häkki-
nen (Jyu)

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 suun-
nitteluun ja kehittämiseen vaikuttavien tekijöiden ja toisaalta 
strategioiden toteuttamiseen vaikuttavien tekijöiden selvittä-
miseen. tekijöitä selvitetään suomen, norjan ja uuden-see-
lannin huippu-urheilujärjestelmiin liittyvien uudistusten kautta. 
tapauksia tarkastellaan sosiaalista rakennetta ja politiikkaa 
koskevista näkökulmista.

tutkimus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön tieteellisen ra-
hoituksen piiriin.

Projektin vastuuhenkilö: Jarmo mäkinen

Projektiryhmä: Jarmo mäkinen ja Jari lämsä

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

individual training adaptation to endurance trai-
ning program

tutkimuksen tavoite. yleisesti hyväksytty fakta on, että sään-
nöllinen aerobinen harjoittelu ja hyvä kestävyyskunto pa-
rantavat 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 kestä-
vyysharjoitusjakson aikana tuottaako kestävyysharjoittelu 
toivottua harjoitusvaikutusta. toinen menetelmä, joka saat-
taisi harjoittelujakson aikana kertoa kehittääkö harjoittelu 
ja antaisi kuvan elimistön kokemasta stressistä ja palautu-
neisuudesta, on harjoitussykkeen ja sykkeen palautumis-
nopeuden muutos. sykkeen palautumisnopeus vakioidun 
submaksimaalisen harjoituksen jälkeen on todettu kuvaavan 
elimistön harjoitustilaa ja muutoksia kestävyyssuoritukseen 
vaikuttavissa tekijöissä. sen vuoksi leposykevariaation, har-
joitussykkeen ja sykkeen palautumisnopeuden muutokset 
voivat auttaa henkilöä kestävyysharjoittelun yksilöllistämises-
sä ja parantamaan kestävyysharjoittelun vaikutusta.

tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia: (1) ovatko lepo- 
ja harjoitussykkeen ja sykevariaation muutokset yhteydes-

liitteet
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sä kestävyysominaisuuksien muuttumiseen pitkäkestoisen 
harjoitusjakson aikana; (2) voidaanko lepo- ja harjoitussy-
kettä 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 yksilöllis-
tämisessä.

tutkimuksen merkitys. Jos tutkimuksen oletukset osoittautuvat 
todeksi, niin uutta sykepohjaista menetelmää tai menetelmiä 
voidaan käyttää hyväksi yksilöllisen kestävyysharjoitteluoh-
jelman rakentamisessa riippumatta sukupuolesta tai aikai-
semmasta harjoittelutaustasta. uudella menetelmällä olisi 
monia eri käyttäjäryhmiä: kestävyyskuntoilun aloittavat hen-
kilöt, aktiivikuntoilijat, kestävyysurheilijat lajista riippumatta 
sekä erilaiset potilas- tai kuntoutusryhmät, joiden tavoitteena 
on kestävyyskunnon kehittäminen. uudella menetelmällä 
voidaan innostaa aloittelijoita kestävyysharjoitteluun ja kes-
tävyyskunnon kehittämiseen, koska palautetta harjoittelun 
tuloksista voidaan saadaan päivittäin. uudella menetelmäl-
lä 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 juos-
ten, johon osallistuu 40 fyysisesti aktiivista miestä ja naista. 
ensimmäisen kahdeksan viikon aikana tutkittavat harjoittele-
vat 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 harjoitte-
lun jälkeen tutkittavien kestävyysominaisuudet mitataan. sen 
lisäksi harjoittelujakson aikana tutkittavien sydämen syke mi-
tataan yön aikana vähintään neljä kertaa viikossa sekä har-
joitus- ja palautumissyke jokaisesta kestävyysharjoituksesta. 
myös veren hormonipitoisuuksia mitataan harjoitusjakson 
aikana neljän viikon välein kuvaamaan elimistöön kohdistu-
vaa stressiä. ensimmäisen vaiheen tuloksista analysoidaan 
leposykkeen, harjoitussykkeen ja harjoituksen jälkeisen 
palautumissykkeen tai sykevariaation muutoksen suhde kes-
tävyysominaisuuksien muutokseen. samalla analysoidaan 
voidaanko em. muuttujilla ennustaa kestävyyskunnon muut-
tumista ennen harjoittelun alkua tai harjoittelujakson aika-
na. Jos em. muuttujat muuttuvat suhteessa kestävyyskunnon 
muutokseen, niin niistä rakennetaan menetelmä tai mene-
telmiä kestävyysharjoittelun seurantaan. toisessa vaiheessa 
vuonna 2013–2014 toteutetaan uudelleen 16 viikon har-
joitusjakso juosten, johon osallistuu 40 fyysisesti aktiivista 
miestä ja naista. tässä tutkimuksessa tutkittavat jaetaan kah-
teen ryhmään. ensimmäinen ryhmä harjoittelee etukäteen 
suunnitellun harjoitussuunnitelman mukaan ja toinen ryhmä 
harjoittelee uusien menetelmien avulla yksilöllisesti. molem-
mat ryhmät harjoittelevat ensimmäiset kahdeksan viikkoa 
peruskestävyyttä ja toiset kahdeksan viikkoa korvaamalla 
2–3 peruskestävyysharjoitusta tehokkaammilla intervallihar-
joituksilla. uusi menetelmä auttaa toisen ryhmän tutkittavia 
harjoittelun rytmittämisessä ja harjoittelun painottamisessa. 
Periaatteena on, että kovemmat harjoitukset tehdään me-
netelmän mukaan mahdollisimman palautuneessa tilassa. 

toisaalta menetelmä oletetaan kertovan saako henkilö 
paremman harjoitusvasteen peruskestävyys- vai intervalli-
harjoittelusta. 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 tut-
kimuksen johtaja litt ari nummela ja professori litt keijo 
häkkinen. tämän tutkimuksen kanssa rinnalla menee kap-
kaupungin yliopistossa harjoittelututkimus, jonka tarkoitukse-
na on tutkia samoja menetelmiä harjoittelun seurannassa 
pyöräilijöillä. tutkimukset toimivat eri rahoituksilla, mutta 
tutkijoiden välillä on aktiivinen kirjeenvaihto tutkimustuloksis-
ta. 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 ke-
hittymiseen liittyviä kognitiivis-sosiaalisia aspekteja. näissä 
keskitytään tavoiteorientaation, motivaatioilmaston ja niihin 
liittyvien vasteiden edustamiin psykologisiin tekijöihin, nuo-
ren urheilijan sosiaalistumisprosessiin sekä valmennuksellista 
näkökulmasta harjoittelun määrään ja laatuun. tutkimuskoh-
teena ovat vuonna 2010 15 vuotta täyttävät, jalkapalloa, 
lentopallo, yleisurheilua ja taitoluistelua urheiluseuroissa 
harjoittelevat nuoret (n = noin 10000). menetelminä käy-
tetään kansainvälisiä, tunnettuja itsearviointilomakkeita, so-
siodemografisia tietoja ja suppealle osajoukolle laadullisia 
haastatteluja. määrällinen aineistonkeruu toteutetaan vuo-
sina 2010 ja 2012, laadullinen haastatteluaineisto kerä-
tään vuonna 2011. tulokset tuottavat kansainvälisesti uutta 
tietoa motivaatiotekijöiden keskinäistä vuorovaikutuksesta ja 
niiden kytkeytymisestä urheilijaksi kasvamisen kehityspolkui-
hin. 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 koulutukses-
sa. tulosten käytännön sovellutusmahdollisuuksia tarjoavat 
myös muut tavoitteellista, motivoitunutta toimintaa edellyttä-
vät alueet kuten työelämä, koulutuksen suunnittelu ja kuntolii-
kuntaharrastusten jatkuvuuden edistäminen. Päätöksenteos-
sa tulokset ovat hyödynnettävissä esim. valittaessa kriteerejä 
kannustejärjestelmille tai tuettavalle toiminnalle sekä myös 
valmentajien ja opettajien koulutuksessa painotettavista lin-
janvedoista 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 suomalai-
sista opiskelevista aikuisurheilijoista sekä tuotetun tiedon 
pohjalta tehdä kehittämisehdotuksia kansallisten tukijärjes-
telmien 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 muodosta-
man konsortio, jonka tavoitteeksi on asetettu kansakuntien 
huippu-urheilun kilpailukyvyn analysointi ja vertailu. vuonna 
2011 käynnistyvä sPliss -projekti koostuu kahdesta osa-
projektista, 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 suo-
malaisen järjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia selkeälle 
ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla.

Projektin vastuuhenkilö: Jari lämsä

Projektiryhmä: Jarmo mäkinen, ville kujanpää, mikko kär-
menniemi

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

valmentajan/ohjaajan asiantuntijuuden kehittymi-
nen

trudelin & Gilbertin (2006) laajan kirjallisuuskatsauksen mu-
kaan valmentaja oppi valmentamaan laajojen koulutusohjel-
mien (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, urhei-
lu), valmentajien väliset keskustelut ja internet. Formaalin 
valmentajakoulutuksen osuus on tutkimusten mukaan ajassa 
mitattuna vähäisempi verrattuna aikaan, jonka valmentaja 
käyttää muihin tiedonlähteisiin kehittäessään asiantuntijuut-
taan. on myös havaittu, että erilaisia oppimisen lähteitä ar-
vostetaan 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 tutkimus-
ta on toisaalta tehty kansainvälisestikin erityisen niukasti. 
analyysi valmentajakoulutuksen liittyvästä tutkimuksesta 10 
vuoden ajalta paljastaa, että vuosien 1995–2005 väli-
senä aikana raportoituja tutkimuksia oli ainoastaan 19 ja 
näistä vain kolme oli toteutettu euroopassa. Pääsääntöisesti 
tutkimukset keskittyivät valmentajakoulutuksen tarpeen ja si-
sällön analyysiin ja ainoastaan neljässä tutkimuksessa koh-
teena oli koulutuksen arviointi (mcCullick ym. 2006).

tämän kolmevuotisen tutkimusprojektin päätehtävänä on 
tuottaa tietoa siitä, mistä lähteistä ja miten suomalainen 

valmentaja/ohjaaja kehittää asiantuntijuuttaan ja osaa-
mistaan 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 osaami-
sensa kehittämisessä. kysely suunnataan sekä ammattival-
mentajille 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 kysely-
aineistoa sekä lajiliittojen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 
kehitystyön pohjaksi tekemiä lajin analyysejä (vok). val-
mentajakoulutuksen 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 tie-
dot ja taidot sekä 3. valmentajan/ohjaajan toimintatapa ja 
kognitiiviset prosessit. sisällön toteutumista (1) arvioidaan 
osallistuvan observoinnin avulla. koulutuksessa tapahtu-
vaa tiedollista oppimista (2) arvioidaan ennen ja jälkeen 
koulutuksen tehtävillä haastatteluilla ja tietotesteillä. opitun 
soveltamista ja käytännössä toteutumista (3) arvioidaan ha-
vainnoimalla valmentajan toimintaa ennen ja jälkeen kou-
lutusta tehtävällä harjoitustapahtumien ja kilpailutilanteiden 
systemaattisella observoinnilla ja sisältö- ja päätöksenteko-
analyyseillä 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 kehittämi-
nen ja lajianalyysi naisissa

Projektin tavoitteena on kehittää beach volleyhyn peliana-
lyysimenetelmä, jonka perusteella voidaan tehdä lajianalyy-
siä naisten pelistä. lisäksi analyysien perusteella tehdään 
koostevideoita otteluihin valmistautumisen avuksi. analyysi-
en ja videokoosteiden avulla voidaan kehittää suomalais-
pelaajien 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 vi-
deokoosteet otteluun valmistautumista varten Datavideosys-
tem-ohjelmalla. vuonna 2012 kehitetään turnauksen aikais-
ta analyysi- ja palautejärjestelmää.

Projektin vastuuhenkilö: mikko häyrinen (kihu)

Projektiryhmä: konstantinos tampouratzis ja Jussi Jokinen 
(slel)

aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2012-12-31
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Vuosikertomus 2012

huippuammunnan kehittämis- ja tutkimusohjelma 
2009–2016

suomen ampumaurheiluliiton huippuammunnan kehittämis- 
ja 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 kar-
toitus 3) määritellä ja toteuttaa tulevia kehittämis- ja tutkimus-
hankkeita, linjauksia ja toimenpiteitä, sekä 4) pilotoida ja 
jatkossa soveltaa myös muihin lajeihin uudenlaista yhteistyö-
mallia, jossa lajiliitto, valmennuskeskus ja kihu toteuttavat 
yhdessä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti lajin huippu-
urheilun kehittämis- ja tutkimustoimintaa.

ohjelma koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta: kehittä-
mis-, tutkimus- sekä seurantaohjelmasta. kehittämisohjelma 
sisältää valmennus- ja koulutusjärjestelmän kehittämisen, 
lajivalmennukselliset asiat ja valmennuksen tukitoimenpiteet, 
kun taas tutkimusohjelmaan liittyvillä hankkeilla tuetaan pit-
käjänteisesti ja suunnitelmallisesti lajivalmennusta ja laadi-
taan huippuammunnan tutkimusstrategia. seurantaohjelman 
avulla varmistetaan selkeät ja tarkoituksenmukaiset rapor-
tointikäytännöt ja jatkuva käynnissä olevien projektien ja 
prosessien seuranta ja dokumentointi.

kihun toiminta korostuu erityisesti tutkimusohjelman alueel-
la. tutkimusohjelman tavoitteena on toteuttaa laadukasta, 
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämis- ja tutkimustoi-
mintaa niin, että se tukee huippuvalmennusta ja edesauttaa 
kansainvälistä menestystä. tutkimus- ja kehittämishankkeissa 
pyritään vähintään olympiadin mittaisiin opetusministeriön, 
olympiakomitean, Paralympiakomitean, liiton ja valmen-
nuskeskuksen rahoituksella toteutettaviin laajoihin yhteistyö-, 
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. kehittämis-, tutkimus- ja 
seurantahankkeiden avulla tuetaan ja tehostetaan huippu-
valmennusta ja turvataan näin kansainvälinen menestys eri-
tyisesti olympia- ja paralympialajeissa. käytännön tasolla 
tutkimusohjelman tavoitteena on lajinomaisen testaus- ja 
seurantajärjestelmän kehittäminen ja sen hyödyntäminen lei-
ri- ja päivittäisharjoittelussa sekä ilma- että ruutilajeissa. toi-
minnan kehittämisestä vastaa hankkeeseen palkattu huippu-
ammunnan tutkija/kehittäjä. ampumatekniikan kehittämistä 
ja seurantaa toteutetaan harjoitusleireillä, joita pidetään 
suomen urheiluopistolla. mittausten kohderyhmänä ovat 
kiväärin aikuisten ja nuorten olympiaryhmän, paralympia-
ryhmän sekä maajoukkueen ampujat. menetelmiin kuuluvat 
videokuvaus eri kuvakulmista, kehon tasapainon mittaus, 
tähtäyspisteen liikkeen rekisteröinti, jalkaterän paineen ja-
kautumisen rekisteröinti, aseeseen tuotettujen voimien rekis-
teröinti (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 harjoitte-
lun 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 karinkan-
ta, Juha hirvi, tapio säynevirta, Pasi Wedman (sal) kyösti 
lampinen, hannele Forsman (suo)

aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2016-12-31

huipputestausyksikkö kilpaurheilun, liikunnan ja 
hyvivoinnin kehittämisympäristönä

kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (kihu), Jyväs-
kylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan 
liikuntabiologian (Jy-liik.Biol) ja terveystieteiden (Jy-teRv.
tiet) laitosten sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) 
toiminnan ansiosta Jyväskylä tunnetaan merkittävänä huip-
puurheilun, liikunnan, hyvinvointialan ja -teknologian ja 
kuntoutuksen osaamiskeskittymänä suomessa. vaikka Jyväs-
kylässä on asiantuntemusta em. osa-alueisiin, niin eri taho-
jen yhteistoiminta osaamisen kehittämiseksi on ollut vielä 
vähäistä. lisäksi osaamisen kehittämisen ja uusien toimin-
tojen 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 mit-
tauslaitteita täydentämällä uusilla laitehankinnoilla saadaan 
luotua toimintaympäristön, joka mahdollistaa kihun, Jyn 
ja Jamkin monitieteisen osaamisen yhdistämisen yhdeksi 
toimivaksi kokonaisuudeksi. sen lisäksi tämä yhteistoiminta-
kokonaisuus antaisi hyvät mahdollisuudet antaa liikunta- ja 
urheilufysioterapian koulutusta ainoana tahona suomessa.

tämän projektin päätavoitteena on luoda yhteistoiminta-
malli ja huipputestausyksikkö, jossa edistetään monialai-
seen osaamiseen (huippu-urheilu, liikunta, fysioterapia ja 
hyvinvointi) perustuvaa innovaatio- ja liiketoiminnan synty-
mistä. tavoitteena on myös uuden yrittäjyyden tukeminen 
tuotekehityksen ja soveltavan tutkimuksen myötä. Projektin 
päätavoitte toteutetaan viidellä osatavoitteella. ensimmäi-
seksi tavoitteena on hankkia olemassa olevia laitteita ja 
menetelmiä täydentäviä uusia mittausmenetelmät ja -laittei-
ta, joiden avulla voidaan kehittää uutta osaamista. toisen 
tarkoituksena on luoda urheilijoiden ja kuntoilijoiden testa-
ukseen palvelukonsepteja sekä kuntoutukseen toimintamalli, 
jonka avulla urheilijat ja aktiiviliikkujat voisivat saada entistä 
parempaa palvelua vammojen kuntoutuksessa. kolmantena 
tarkoituksena on kehittää uuteen toimintaympäristöön liikun-
ta- ja urheilufysioterapian täydennyskoulutus, joka voisi an-
taa lisäkoulutusta fysioterapeuteille liikunnan ja urheilun pa-
rissa toimimiseen. neljäntenä tavoitteena on markkinoida 
kehitettäviä palveluita ja osaamista keski-suomessa sekä 
koko maassa toimiville organisaatioille ja yrityksille. viimei-
senä osatavoitteena on tehdä palvelutuotteiden ja huippu-
testausyksikön liiketoimintaselvitykset ja luoda hallinnointi- 
ja liiketoimintamalli perustettavalle huipputestausyksikölle. 
edellä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen vahvistaa mu-
kana olevien toimijoiden osaamisrakennetta ja edistää in-
novaatiotoimintaa, tuotekehitystä ja verkostoitumista.

Projektin keskeinen tulos on uusi yhteistoimintamalli ja huip-
putestausyksikkö, joita hyödyntävät ensisijaisesti toteuttaja-
tahot ja siitä hyötyvät välillisesti urheilun, liikunnan, hyvin-
voinnin ja kuntoutuksen asiakkaat sekä ko. alojen yritykset 
omassa liiketoiminnassaan.

Projektin vastuuhenkilö: ari nummela

Projektiryhmä: esa hynynen, olli okkonen, Juuso sillan-
pää, 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-



32

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

luissa, pääpainon ollessa vuoden 2012 lontoon olympia-
laisissa.

yleisurheiluvalmennuksen kehitystoiminta keskittyy vuonna 
2011 seuraaviin lajeihin:

• keihäänheiton tekniikkaseuran kohti lontoota + äly-
keihäs

• pituushypyn suoritustekniikan kehittäminen

• kävelytekniikan muuttuminen väsyneenä, siihen vaikutta-
vat tekijät ja harjoittelu

• seiväshypyn tekninen ja urheilupsykologinen tukitoiminta

Projektin vastuuhenkilö: ari nummela (kihu)

Projektiryhmä: ari nummela, tapani keränen, Riku vallea-
la, 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 jatko-
kehitys

tämän projektin tarkoituksena on edelleen kehittää kamp-
pailulajien harjoituspäiväkirja valeri. Projekti on jatkoa jo 
vuonna 2007 alkaneelle ”verkkopohjaisen huippu-urheilun 
suunnittelu- ja seurantajärjestelmän kehittäminen -pilottihan-
ke kamppailulajeille” -projektille. Järjestelmällä voidaan 
suunnitella harjoittelu sekä tallentaa tietokantaan eri yksilöi-
den ja eri lajien toteuttaman harjoittelun, jota on mahdollis-
ta hyödyntää tämän jälkeen moninaisissa yhteenvedoissa 
ja vertailuissa. verkkopohjaisena järjestelmänä sekä tiedon 
syöttäminen että hakeminen ympäri maailmaa on mahdol-
lista.

tässä jatkokehitysvaiheessa tavoitteena on harjoittelun suun-
nittelun helpottaminen selkeän pohjamallin ja valmiiden 
harjoitusmallien avulla. tämän lisäksi kehitetään urheilija-
ryhmien hallintaa, harjoittelun yhteenveto- ja raportointimah-
dollisuuksia 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 suoritustek-
niikan 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 luottavai-
nen omaa suoritustekniikkaansa.

heittäjien suoritustekniikka tutkitaan videokuvauksen, lii-
keanalyysien 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 painepohjallisjär-
jestelmällä. viimeisen kahden vuoden aikana kehitelty äly-

keihäs otetaan mukaan mittauksiin sen ollessa kenttäkäyt-
töön valmis.

vuonna 2011 tehtiin yksi mittaus heittäjien leirillä harjoi-
tustilanteessa sisähallissa, yksi mittaus etelän harjoitusleirillä 
ja kaksi kilpailumittausta kesällä. tekniikkaseurannan koh-
deryhmänä olivat team Finlandin sekä em-ryhmän keihään-
heittäjät. kaikkien mittausten videotiedostot ja tulosraportit 
koottiin jokaisen mittauskerran jälkeen internettiin suojatulle 
sivustolle, josta ne olivat kyseisten urheilijoiden ja heidän 
valmentajiensa katsottavissa ja edelleen ladattavissa itsel-
leen. tuloksia käytiin lävitse myös yhteisissä palavereissa 
tutkijoiden, urheilijoiden ja valmentajien kesken.

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 hel-
singin 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 kilpailuky-
kyinen 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 sekun-
nin aikavoiton 100 m loppuajassa ja viiden kilon kevennys 
vuorostaan jo 0,66 sekunnin. Painon kevennyksellä on nel-
jä kertaa suurempi vaikutus kuin suhteessa samansuuruisella 
muutoksella rengaskitkan tai kelaajan ilmanvastuksen pie-
nentämisellä.

säännöt eivät rajaa kelaustuolin painoa. nykyisistä tuolien 
rakennusmateriaaleista alumiini on jäykkää, mutta paina-
vaa, 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 alumiini-
sen kaltaista jäykkyyttä. Jäykkyyden parantaminen epoksin 
osuutta kasvattamalla lisää samassa suhteessa koko systee-
min painoa. hiilinanoputki on luonnon kovin materiaali, 
jonka teknologinen hyödyntäminen on tutkimustyön myötä 
lisääntynyt. tässä projektissa tarkoituksenamme on kela-
ustuolin 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
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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 mitalikan-
taan vuoden 2012 lontoon olympiakisoissa, ja turvattai-
siin suomalaisen kävelyurheilun menestymismahdollisuudet 
seuraavien kesäolympialaisten jälkeenkin. kävelyurheilussa 
menestyminen vaatii kestävyyskuntotekijöiden lisäksi hyvää 
teknistä osaamista. oleellinen tekijä kilpailusuorituksessa on 
tekniikan säilyminen kilpailun loppuvaiheessa, jolloin väsy-
minen 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 har-
joittelun vaikutusta kävelytekniikan ylläpitoon väsyneenä.

Projektin vastuuhenkilö: ari nummela (kihu)

Projektiryhmä: esa hynynen, tapani keränen (kihu), mar-
ko kivimäki (sul)

aloitus - lopetus: 2009-06-10 - 2012-12-31

maalipallomaajoukkueet Lontooseen 2012

Projektin kokonaistavoitteena on auttaa joukkueita menes-
tymään vuosien 2009–2011 arvokisoissa sekä lontoon 
paralympialaisissa 2012. vuonna 2012 pelianalyysi- ja 
palautejärjestelmää hyödynnetään valmistavissa turnauksis-
sa ja projektin päätavoitteessa lontoon paralympialaisissa. 
Projektin kohderyhmänä toimivat suomen maalipallomaa-
joukkueet ja muut maalipallomaajoukkueet. Pelianalyysien 
ja videokoosteiden tekemiseksi kuvataan sekä miesten ja 
naisten otteluita, jotka analysoidaan Datavolley-ohjelmalla 
ja videokoosteet tehdään Datavideosystem-ohjelmalla. li-
säksi 2012 jatketaan psyykkisen valmennuksen kehitystoi-
mintaa.

Projektin vastuuhenkilö: mikko häyrinen (kihu)

Projektiryhmä: henri lehto ja tommi sipari (kihu), timo lai-
tinen, maarit lehto ja kevin Collet (vau)

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

Pikaluistelijoiden potkun voimantuotto ja kinema-
tiikka

tämän kaksivuotisen projektin tarkoituksena on tarjota val-
mentajille ja urheilijoille tietoa pikaluistelijoiden potkutek-
niikasta ja kehittää näin pikaluistelutekniikkaa. Projektiin 
osallistuvat maan parhaat pikaluistelijat sekä lupaavimmat 
junioriluistelijat, yhteensä noin kymmenen urheilijaa. luistelu-
suorituksesta mitataan tutkalla luistelijan nopeus ja kiihtyvyys 
alkusuoran ja loppusuoran osalta. Painepohjallisilla mita-
taan luistelijan jalkojen voimantuottoa ja emG-housuilla etu- 
ja takareisien sekä pohkeiden lihasaktiivisuudet. lähdöstä 
ja alkukiihdytyksestä sekä kaarreluistelusta tehdään pai-
nepohjallismittausten 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. mittauksis-
ta laadittiin yhdistetty tekniikka- ja luistelunopeuspalaute läh-

tö- ja kiihdytysvaiheesta sekä valituille urheilijoille kattavam-
pi suorituskykyanalyysi lähtökiihdytyksestä. keväällä 2012 
koottiin yhteen heerenveenin mc-kilpailuista saatu nopeus-
data kierroksen eri vaiheista 500 m ja 1000 m matkoilta. 
Datasta rakennettiin valmennuksen apuvälineeksi tietokan-
tasovellus, jonka avulla voidaan verrata halutun luistelijan 
nopeusprofiilia maailman huippuihin ja nähdä, missä koh-
taa 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 määrittämi-
seen. sitä testattiin sekä harjoitus- että kilpailutilanteessa 
ja siitä saatiin uutta tietoa nopeuden muuttumisesta kaar-
reluistelussa. lähtösuoran nopeusmittaukset toteutettiin kär-
kiluistelijoiden lisäksi myös junioriluistelijoiden osalta. leirin 
aikana tehtiin myös videopalautteita harjoitustilanteessa. 
näiden mittausten lisäksi oltiin mukana heerenveenin mc-
avauskilpailuissa 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 infor-
matiivisen lajikoulutusmateriaalin tuottaminen pyörätuolihei-
toista. Projektissa tuotettavaa koulutus-DvD:tä voidaan hyö-
dyntää niin liiton tarjoamassa valmentajakoulutuksessa kuin 
omatoimisessakin opiskelussa ja lajitietouden lisäämisessä.

koulutusmateriaali tulee sisältämään lajien perustekniikoi-
den kuvauksen, suoritusten biomekaaniset analyysit ja osa-
tekijät, tärkeimmät lajiharjoitteet, harjoittelun ohjelmoinnin 
sekä välineiden esittelyn. koostamisessa hyödynnetään ole-
massa olevaa kihun tutkimusaineistoa viime vuosien ajalta. 
tämän lisäksi kuvataan tarvittavia uusia materiaaleja pyörä-
tuoliheittäjien tekniikoista ja harjoitteista. kokonaisuus koos-
tetaan editointivaiheiden jälkeen tietokoneella käytettäväksi 
multimediamateriaaliksi (DvD).

Projektin vastuuhenkilö: Riku valleala (kihu)

Projektiryhmä: harri kapustamäki (kihu), marko hyytiäi-
nen 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. sei-
väshypyn aikuisten maajoukkueryhmäläisille (team Finland 
ja em-ryhmä) tehdään tekniikkaseurantaa hallikilpailujen 
yhteydessä ja kesän kilpailukaudella sekä mahdollisuuksi-
en mukaan myös harjoituksissa kauden aikana. suoritukset 
videoidaan suurinopeuksisella videokameralla ja niistä 
tehdään tekniikka-analyysit. vauhdinjuoksunopeuksia seura-
taan lasertutkalla. mittauksista koostetaan videopalautteet 
urheilijoiden ja valmentajien käyttöön välittömästi mittausten 
jälkeen ja tekniikka-analyyseistä tehdään palauteraportit 
myöhemmin.
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Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

vuonna 2011 tehtiin vauhdinjuoksunopeuksien mittaus ka-
levan kisojen seiväsfinaaleista. lisäksi valituille naishyppää-
jille tehtiin liikeanalyysi someron seiväskarnevaalikilpailui-
den ja lapinlahden eliittikilpailuiden yhteydessä. miesten 
kärkihyppääjille tehtiin liikeanalyysi lappeenrannan eliittikil-
pailuissa. tuloksia esiteltiin lisäksi seiväshyppääjien leirillä 
Pajulahdessa joulukuussa 2011.

vuonna 2012 mittauksia tehtiin kahdessa hallikauden kil-
pailussa ja kahdessa kesän kilpailussa. hallikauden kil-
pailuissa mitattiin vauhdinjuoksunopeudet sekä valmisteltiin 
yksilölliset tekniikkapalauteraportit. kesän kilpailuja haittasi-
vat olosuhteet ja kärkihyppääjille saatiin tekniikkapalautteet 
vain toisesta kilpailusta. Projektiin liittyi myös helsingin em-
kilpailujen yhteydessä toteutetut seiväshyppymittaukset, jois-
sa mitattiin vauhdinjuoksunopeuksia ja tehtiin liikeanalyysi fi-
naalikilpailuista 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

suomalaisen naisjalkapallon kehittäminen laji-
analyysistä johdetulla kehittymisen seurannalla ja 
harjoittelulla keskittyen erityisesti lajiharjoittelun 
kuormituksen hallintaan/laatuun sekä omatoimi-
seen fyysiseen harjoitteluun

tämän projektin tavoitteet ovat: 1) tehdä naisten jalka-
pallon lajianalyysiä tehdyn miesten lajianalyysin pohjalta 
analysoimalla naisten mm-kisojen 2011 otteluita, suomen 
naisten a-maajoukkueen otteluita sekä naisten liigan ottelui-
ta, 2) keskittyä erityisesti suomen naisten ja tyttöjen maa-
joukkueiden fyysisen kunnon kehittämiseen a) kehittämällä 
lajiharjoittelun fyysisen kuormittavuuden hallintaa sekä laa-
tua b) kehittämällä maajoukkuepelaajien omatoimista fyy-
sistä 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 Fors-
man, 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 kori-
pallomaajoukkueen pelitapaa teknisten ja taktisten muuttuji-
en avulla ja täten selvittää, mitkä seikat suomen pelitavassa 
edistivät suomen menestystä em-kisoissa. toisaalta analy-
soimalla 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 kori-
pallomaajoukkueet. 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 jousi-
ampujien valmentautumisen tukena

Projektin tavoitteena on tukea jousiampujien valmentautu-
mista kokonaisvaltaisesti lähestymällä suoritusta sekä suo-
ritustekniikan että psyykkisen valmennuksen näkökulmasta. 
vuodesta 2006 lähtien on kehitetty jousiammuntaan so-
veltuvaa tekniikkaseurantajärjestelmää. tällä hetkellä seu-
rantajärjestelmään kuuluu tuloksen rekisteröinti, urheilijan 
subjektiivisten arvioiden taltioiminen, videokuvaus eri kuva-
kulmista (etu-, sivu-, taka-, ylä- ja silmäkuva), tähtäyspisteen 
suuntautumisen rekisteröinti optoelektronisella järjestelmällä, 
nuolen nopeuden mittaaminen, liipaisinvoiman ja kahvaan 
kohdistuvan voiman mittaaminen sekä sekä nuolen ja huo-
lihyllyn käyttäytymisen rekisteröinti high-speedkuvauksella. 
keskeistä projektissa on myös urheilijalle ja valmentajalle 
tuotettava palaute suoritustekniikasta.

Psyykkisen valmennuksen osalta on käyty läpi urheilijakoh-
taisesti sekä kilpailuun valmistautumista että kilpailun aikais-
ta 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 valmentaja-
na.

Projektin vastuuhenkilö: kaisu mononen (kihu)

Projektiryhmä: niilo konttinen, Riku valleala, harri kapusta-
mäki (kihu), keijo kallunki, kyösti laasonen

aloitus - lopetus: 2006-01-01 - 2012-12-31

urheilijan polku -verkkotyökalua lajiliitoille

huippu-urheilun muutosryhmä käynnisti suomalaisten laji-
liittojen yhteisen urheilijan Polkujen kehittämistyön tammi-
kuussa 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 saavut-
taa yhdenmukainen ja käyttäjäystävällinen tapa urheilijan 
polun kuvaamiseen eri lajeissa. työkalu toimii verkkopoh-
jaisesti paikasta riippumatta yksilöllisillä käyttäjätunnuksilla. 
valmiit urheilijan polut eri lajeissa ovat kaikkien netin käyt-
täjien 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 
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naisilla 23 metristä 30 metriin. muutoksen taustalla on Fis- 
lääketieteellisen komitean loukkaantumisrekisterin tulkinta, 
jonka mukaan suurpujottelussa tapahtuu onnettomuuksia jot-
ka olisivat vältettävissä välinemuutoksella. Fis:n ja välineval-
mistajien yhdistyksen neuvottelujen tuloksena oli siirtyminen 
vähemmän leikaavaan sukseen.

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

Projektin vastuuhenkilö: tapani keränen

Projektiryhmä: tapani keränen (kihu), Petri lindén, Jussi-
Pekka kinnunen (ssF)

aloitus - lopetus: 2012-01-01 - 2013-05-31

vammaispöytätenniksen pelianalyysi- ja palaute-
järjestelmän kehittäminen ja hyödyntäminen kohti 
Lontoota

Projektin kokonaistavoite on edistää vammaispöytätennis-
pelaajien mahdollisuuksia menestyä arvokisoissa 2009–
2011 sekä lontoon paralympialaisissa 2012. Projektilla 
autetaan vammaispöytätennispelaajien taktista otteluun val-
mistautumista pelianalyysien ja videoiden avulla. vuoden 
2012 tavoitteena on edelleen kehittää analyysijärjestel-
mää entistä tehokkaammaksi olemassa olevien kokemusten 
perusteella ja hyödyntää menetelmää projektin päätavoit-
teessa lontoon paralympialaisissa. alkuvuoden aikana 
kerätään lisää materiaalia eri pelaajista. valituista omista 
peleistä ja vastustajista tehdään videokoosteet pelaajien ja 
valmentajien käyttöön.

Projektin kohderyhmänä toimivat suomen vammaispöytä-
tennismaajoukkueen pelaajat ja muut vammaispöytätennis-
pelaajat. ottelut kuvataan kovalevykameroilla ja peliana-
lyysit ja videokoosteet tehdään Data volley ja Data video 
system -ohjelmistojen avulla.

Projektin vastuuhenkilö: mikko häyrinen (kihu)

Projektiryhmä: Jarno Peltovako (sPtl)

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

vastustaja-analyysijärjestelmän tehostaminen 
turnaustilanteissa (kamppailulajit)

Projekti toteutetaan kihu:n ja osallistuvien lajiliittojen yhteis-
työnä. Järjestelmän kehittämisen haasteina ovat millaisilla 
teknologisilla ja pedagogisilla ratkaisuilla kyetään analy-
soimaan otteluita turnauksen aikana ja kuinka turnauksessa 
käytävät ottelut saadaan tallennettua ja siirrettyä henkilökoh-
taisiin katselulaitteisiin.

turnauksen jälkeen kuvattavista otteluista muodostetaan vi-
deo- ja analyysitietokanta helpottamaan valmistautumista 
seuraaviin turnauksiin ja mahdollistamaan turnausvideoiden 
käytön koulutuskäytössä.

käytännössä projektin ensimmäisessä vaiheessa etsitään 
sopivat teknologiset ratkaisut, joilla otteluiden analysoimi-
nen turnaustilanteessa onnistuu sujuvasti. toisessa vaiheessa 
teknologian toimivuutta testataan oikeissa turnaustilanteissa 
ensin kotimaassa ja sen jälkeen kansainvälisissä arvoturna-
uksissa. kolmannessa vaiheessa keskitytään parantamaan 

toimintatapoja siten, että turnauksen aikaisesta vastustaja-
analyysistä saadaan irti maksimaalinen hyöty. neljännessä 
vaiheessa järjestelmän teknologista ja pedagogista toimi-
vuutta selvitetään laadullisella kyselytutkimuksella. lisäksi oh-
jelmoidaan helppokäyttöinen www-käyttöliittymä video- ja 
analyysitietokannan ylläpitämiseksi.

Projektin vastuuhenkilö: tomi vänttinen

Projektiryhmä: lajiliittojen nimeämät henkilöt

aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2012-12-31

PalveluPRoJektit

Biomekaaninen tutkimusprojekti yleisurheilun 
euroopanmestaruuskilpailuissa helsingissä 2012

Projektin tarkoituksena on selvittää suorituskykyyn vaikutta-
via keskeisiä biomekaanisia tekijöitä keihäänheiton sekä 
seiväs-, pituus- ja korkeushypyn osalta yleisurheilun euroo-
pan mestaruuskilpailuissa helsingissä 27.6.–1.7.2012.

Projektin vastuuhenkilö: sami kuitunen (kihu)

Projektiryhmä: sami kuitunen, tapani keränen, Riku vallea-
la, simo ihalainen, harri kapustamäki (kihu), heikki kyrö-
läinen, mikko virmavirta (Jyu), Juha isolehto (Jyu/sul), ste-
ve Rippon (sul/Pajulahti), vesa Rantanen, Jarno koivunen, 
Juhani evilä, mauri auvinen, kari ihalainen, kimmo kinnu-
nen (sul), marko haverinen, Jarkko kumpulainen (Pajulahti)

aloitus - lopetus: 2012-06-01 - 2012-12-31

keihäs kohti Lontoota

hankkeessa tutkitaan keihäs kohti lontoota -projektiin osal-
listuvien urheilijoiden kehittymistä urheilu-ura näkökulmasta. 
lisäksi analysoidaan hankkeessa toteutettavaa kokonaisval-
taista valmennusta suhteessa muihin vastaaviin kansallisiin 
valmennustiimeihin.

Projektin vastuuhenkilö: Jari lämsä (kihu)

Projektiryhmä: leo Pusa, kimmo kinnunen, ville kujanpää 
(kihu)

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

korkeanpaikan harjoittelun yksilöllinen seuranta 
huippukestävyysurheilijoilla

tämän projektin tarkoituksena on seurata yksilöllisesti huip-
pukestävyysjuoksijoiden ja -kävelijöiden elimistön harjoitus-
vastetta, kun he harjoittelevat korkealla. Projektin tarkoituk-
sena on jokaisen korkean paikan harjoitusleirin yhteydessä 
mitata elimistön kuormittumista ja vaikutusta veren hapen-
kuljetuskykyyn ja antaa urheilijoille ja valmentajille välitön-
tä palautetta harjoitusjaksojen onnistumisesta. tällä tavoin 
urheilija ja valmentaja pystyvät entistä paremmin ottamaan 
yksilölliset tekijät huomioon korkean paikan leiritystä suun-
niteltaessa. Projektiin osallistuvat kahdeksan maan parasta 
kestävyysjuoksijaa ja kävelijää, jotka hyödyntävät harjoitte-
lussaan säännöllisesti korkeaa ilmanalaa. Projekti on suun-
niteltu kestävän lontoon olympialaisiin 2012 asti. tarkoituk-
sena 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-
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nalassa. Jokaisen korkeanpaikan leirin yhteydessä mitataan 
veren hapenkuljetuskykyä ja tulehdusta kuvaavia verimuut-
tujia sekä tarkastellaan keuhkojen toimintaa ja arvioidaan 
elimistön kuormitustilaa. vuoristoleirin aikaisen harjoittelun 
urheilija kirjaa harjoituspäiväkirjaan. harjoittelun ja mata-
lan 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 la-
jianalyysityö 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 lind-
holm, mikael källman ja toni kallio (skPl)

aloitus - lopetus: 2012-05-01 - 2013-04-30

Lentopallon tekniikkaopas-koulutusmateriaalin 
tuotanto

Projektin tavoitteena on tuottaa multimediapohjainen lento-
pallon teknikkakoulu-koulutusmateriaali ja päivittää kirjalli-
nen tekniikkakoulu-opas lentopallon valmentajakoulutuksen 
tueksi sekä itseopiskelumateriaaliksi kenelle tahansa. DvD 
ja opas tulevat sisältämään lentopallon eri tekniikat, niiden 
kuvaukset, ydinkohdat ja opetuksen. sisältökäsikirjoitukses-
ta vastaa suomen lentopalloliitto ja videokuvauksesta sekä 
multimediatuotannosta kihu.

Projektin vastuuhenkilö: mikko häyrinen (kihu)

Projektiryhmä: harri kapustamäki ja Riku valleala (kihu) 
sekä Pertti honkanen ja tuomas mikkola (kihu).

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

nallepainin videomateriaali

Projektin tavoitteena on tuottaa monipuolinen videomate-
riaali nallepainista. liikekirjasto vanhemman ja lapsen yh-
dessä 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.

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

Palveluyhteistyö jalkapallon veikkausliigajoukkue 
JJk:n kanssa

Projektin tarkoituksena on auttaa jalkapallon veikkausliiga-
joukkue JJk:a päivittäisessä toiminnassa erilaisin valmennuk-
sen ja testauksen tukitoimin. kihu:n roolina projektissa on 
osallistua joukkueen päivittäisen harjoittelun toteuttamiseen 
sekä vastata joukkueen fyysisestä testaamisesta, oheishar-
joittelun ohjelmoinnista, otteluiden kuvaamisesta sekä pe-
lianalyysien 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) käy-
dään henkilökohtainen keskustelu kaikkien projektiin valit-
tujen urheilijoiden ja heidän valmentajien kanssa. keskus-
telussa esitellään kihu:n palvelutoiminnan mahdollisuudet 
sekä käydään läpi urheilijoiden ja valmentajien tarpeet 
asiantuntijapalveluista. kihu:n tutkijoiden tarjoamat asian-
tuntijapalvelut sisältävät seuraavat osiot: (1) eri fyysisten 
ominaisuuksien seuranta, (2) veriarvojen seuranta, (3) eli-
mistön 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 osal-
ta. vuoden 2011 aikana toteutetaan yksilöllisen suunni-
telman mukaiset toimenpiteet ja vuoden lopussa käydään 
palautekeskustelu ja tarkistetaan asiantuntijapalvelutoimen-
piteet vuodelle 2012.

Projektin vastuuhenkilö: ari nummela

Projektiryhmä: esa hynynen, tapani keränen, niilo kontti-
nen, tommi sipari, Jari lämsä, Jussi mikkola ja sirpa vänt-
tinen

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

valmennuskeskusarviointi

valmennuskeskusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa 
suomalaisten liikunnan koulutuskeskusten yhteydessä toimi-
vien valmennuskeskusten toiminnasta opetus- ja kulttuurimi-
nisteriölle, joka tekee päätökset valmennuskeskustoiminnan 
liittämisestä liikunnan koulutuskeskusten ylläpitämislupiin 
vuoden 2011 lopulla. arvioinnissa on siis kyse ns. kynnys-
arvioinnista. arvioinnin tulosten pohjalta tehdään päätök-
set niistä liikunnan koulutuskeskuksista, joille määritellään 
huippu-urheiluun liittyvä erityistehtävä.

arvoiintiin osallistuvat kaikki 14 liikunnan koulutuskeskusta. 
valmennuskeskustoimintaa arvioidaan seuraavilla osa-alu-
eilla: 1) huippu-urheilun rakenteet ja resurssit opistoissa, 2) 
olosuhteet, 3) valmennuksen asiantuntemus ja osaaminen, 
4) lajikumppanuudet sekä urheilijat. arvioinnista vastaavat 



37

Vuosikertomus 2012

tieteenalatutkijat Jari lämsä ja ari nummela. arvioinnin tu-
kena 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 pa-
lautejärjestelmä huippu-urheilijan päivittäisvalmennuksen 
tueksi. ajatuksena on yhdistää videokuvaa ja analogista 
mittasignaalia eri mittauslaitteilta (valokennot, nopeustutka, 
kiihtyvyysanturit ym.) ja mahdollistaa niiden samanaikai-
nen 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 ai-
kana järjestelmän osia testattiin käytännön tilanteessa vuo-
katissa ja kehitystyötä jatketaan parhaillaan. vuonna 2012 
käynnistetty palautejärjestelmähanke tullaan integroimaan 
osaksi valmennuskeskusten isompaa yhteishanketta valmen-
nuksen osaamisen ja menetelmien kehittämiseksi. sille hae-
taan 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 ur-
heilussa toimivista ammattivalmentajista suomessa (suomen 
valmentajat 2002). hankkeessa kuvattiin suomalaisen 
urheiluvalmentajien ammattikunnan tilaa mm. seuraavien 
muuttujien avulla: ammattivalmentajien lukumäärää, toi-
mintaympäristö, 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 ky-
seisen selvityksen jälkeen. ammattivalmentajakoulutuksen 
osalta ns. näyttöpohjaisten tutkintojen rooli ja asema on va-
kiintunut 2000-luvulla. ammattivalmentajien työllistymiseen 
ovat puolestaan pyrkineet vaikuttamaan suomen olympia-
komitean nuorten olympiavalmentajien palkkaushanke, 
urheiluakatemioiden kehittämishankkeet sekä liikuntajärjes-
töjen 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 tar-
koitus 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 ammattival-
mentajaa suomessa työskentelee v. 2011?

• mitkä tahot toimivat em. tahojen työnantajina?

• miten ammattivalmentajien lukumäärä on kehittynyt vuo-
teen 2002 verrattuna?

• millaisia laadullisia muutoksia ammattivalmentajien työ-
olosuhteissa (palkkaus, työaika, sopimukset) voidaan 
nähdä perustuen ammattivalmentajakyselyyn (n=520)

hanke toteutetaan suomen valmentajien ja kihun yhteis-
hankkeena. hankkeen rahoittamiseen osallistuu opetus- ja 
kulttuuriministeriö.

hankkeen raportti julkaistiin keväällä 2012.

Projektin vastuuhenkilö: Jari lämsä

Projektiryhmä: kimmo kärmeniemi (kihu), kristiina Danska-
nen (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. materi-
aali sisältää videoclippejä kehonhallintaan, kimmoisuuteen, 
tasapainoon, liikkuvuuteen, voimaan ja suksitaitavuuteen 
sekä -ponnistustaitavuuteen liittyen. kuvaukset toteutettiin 
talvella 2012 vuokatin urheiluopistolla. lopullinen video-
materiaali 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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tautumiseen, vammaispöytätennis. yuriy nozdrunov. Czech 
open 2011, ostrava 7.-10.9.2011.

häyrinen, m. & Peltovako, J. videokoosteet otteluun valmis-
tautumiseen, vammaispöytätennis. Frederic Bellais. lignano 
master open 2011, lignano, 23.-27.3.2011.

häyrinen, m. & Peltovako, J. videokoosteet otteluun valmis-
tautumiseen, vammaispöytätennis. linus karlsson. mm-kisat 
2010, Gwangju 25.10.–3.11.2010.

häyrinen, m. & Peltovako, J. videokoosteet otteluun valmis-
tautumiseen, vammaispöytätennis. lin ma. Pekingin para-
lympialaiset 2008, 7.–9.9.2008.

häyrinen, m. & Peltovako, J. vammaispöytätennis. video-
kuvaukset otteluista esa miettinen - tunde adisa, Cedrik 
Cabestany - linus karlsson, vadym kubov - Zhi liang koh, 
tunde adisa - Frederic Bellais, tonnie heijnen - andreas 
aulie, esa miettinen - Frederic Bellais, Cedrik Cabestany - 
tahl leibovitz ja vadym kubov - thomas Bouvais. lontoon 
Paralympialaiset, lontoo, iso-Britannia, 29.8.-9.9.2012.

häyrinen, m. & Peltovako, J. videokoosteet otteluun valmis-
tautumiseen, vammaispöytätennis. Frederic Bellais. lontoon 
Paralympialaiset, lontoo, iso-Britannia, 29.8.-9.9.2012.

häyrinen, m. & tampouratzis k. videokoosteet otteluun 
valmistautumiseen, beach volley. kolocova-slucova (sang-

hai10), mariaClara-Carol (stareJablonski10), talita-an-
tonellil (stareJablonski10), Bawden-Palmer (sanghai11), 
Fendrick-hanson (sanghai11), huang-yue (sanghai11), 
schwaiger-schwaiger (sanghai11), Candelas-Garcia 
(Rome11), hansel-montagnolli (Rome11), holtwick-semm-
ler (Rome11), kessy-Ross (Rome11), kohler-sude (Rome11), 
kuhn-Zumkehr (Rome11), maaseide-torlen (Rome11), 
mullin-Dampney (Rome11), saka-Rtvelo (Rome11), vivian-
lima (Rome11), Xue-Zhang Xi (Rome11), holtwick-semmler 
(kristiansand11), khomyakova-ukolova (kristiansand11), 
saka-Rtvelo (kristiansand11), stiekma-Braakman (kristian-
sand11), van der vlist-mooren (kristiansand11), van der 
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, Baw-
den-Palmer, Borger-Büthe, Cicolari-menegatti, Giauoi-
Benhamou, Gioria-momoli, Goller-ludwig, Johns-Boulton, 
kuhn-Zumkehr, liliana-Baquerizo, longuet-hamzaoui, mep-
pelink-van Gestel,saka-Rtvelo, urata-take ja Zhang-ma. 
Brasilia open 15.-20.4.2012.

ihalainen, s. & vierola, s. ilmakivääriammunnan tekniikka-
palautteet 19-22.3.2012. kilpa- ja huippu-urheilun tutki-
muskeskus, Jyväskylä 2012.

ihalainen, s. & vierola, s. Pienoiskivääriammunnan tekniik-
kapalautteet 4.-6.6.2012. kilpa- ja huippu-urheilun tutki-
muskeskus, Jyväskylä 2012.

ihalainen, s. & vierola, s. ilmakivääri- ja pienoiskivääriam-
munnan tekniikkapalautteet 2.-5.5.2012. kilpa- ja huippu-
urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2012.

ihalainen, s. & vierola, s. ilmakivääriammunnan tekniikka-
palautteet 10.-13.12.2012. kilpa- ja huippu-urheilun tutki-
muskeskus, Jyväskylä 2012.

ihalainen, s., vierola, s. & salonen, m. ilmakivääriammun-
nan tekniikkapalautteet 30.1.-2.2.2012. kilpa- ja huippu-
urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2012.

ihalainen, s., vierola, s., kuitunen, s. & mononen, k. il-
makivääriammunnan tekniikkapalautteet 16.-19.1.2012. 
kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2012.

kuitunen s., ihalainen s. 500 m ja 1000 m luistelunope-
udet heerenveenin mc-kilpailuissa 2011-2012. excel-poh-
jainen tietokanta ja analyysityökalu pikaluistelijoiden luiste-
lunopeuksien vertailuun heerenveenin (neD) mc-kilpailuissa 
2.-4.12.2011 ja 2.-4.3.2012.

lehto, h. & martonen, k. ottelukuvaukset ja videokoosteet 
JJk:lle. ottelukuvaukset ja videokoosteet JJk:lle harjoitusotte-
luista 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 otteluis-
ta 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), 
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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 euro-
pa 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 
JJk:n pelaajille ja valmennusjohdolle joulukuun 2011 sekä 
tammikuun, helmikuun ja maaliskuun 2012 testeistä.

lehto, h., häyrinen, m. & laitinen, t. maalipallo mie-
het. ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista Fin White-
Can*2, Fin White-CZe, Fin Blue-sWe, Fin White-
sWe*2, lit-Can, lit-CZe, sWe-Can, sWe-lit, Fin 
Blue-lit, CZe-sWe, Can-CZe, Fin White-Fin Blue, CZe-
sWe, Fin Blue-Can, Fin Blue-Cze, Fin White-lit ja Fin 
Blue-lit. Pajulahti Games, 19.-22.1.2012.

lehto, h., häyrinen, m. & laitinen, t. maalipallo naiset. 
ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista Can-isR, Can-
sWe*2, Fin Blue-Can, Fin Blue-Fin-White, Fin Blue-
isR*2, Fin White-usa*2, Fin Blue-sWe, Fin White-
Can, Fin Blue-usa, Fin White-isR, Fin White-sWe*2, 
sWe-isR, sWe-usa, usa-Can ja usa-isR. Pajulahti Ga-
mes, 19.-22.1.2012.

lehto, h., häyrinen, m. & laitinen, t. maalipallo naiset.. 
ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista aus-JPn, aus-
usa, Can-GeR, Can-isR*2, Can-Rus, Can-usa, 
Den-aus, Den-esP, Den-neD, esP-aus, esP-neD, 
Fin-aus, Fin-Den, Fin-esP, Fin-isR, Fin-JPn, Fin-neD, 
Fin-usa*2, GB-Can, GB-GeR, GB-sWe, GeR-isR, GRe-
Can, GRe-GB, GRe-sWe, isR-GB, isR-GRe, isR-JPn, isR-
sWe, JPn-Den, JPn-esP, JPn-GB, JPn-neD, neD-aus, 
neD-usa, Rus-GB, Rus-isR, Rus-GRe, sWe-Can, sWe-
Den, sWe-GeR, sWe-Rus, usa-Den, usa-esP, usa-GB 
ja usa-JPn. malmö lady interCup, 17.-20.5.2012, mal-
mö, Ruotsi.

lehto, h., häyrinen, m., laitinen, t.& Collet, k. maali-
pallo miehet. ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista 
CZe-iRi, Fin-Bel, Fin-sWe, iRi-Bel, iRi-lit, lit-Bel X 2 ja 
lit-sWe. malmö men interCup 2012, malmö, Ruotsi, 27.-
29.7.2012.

vänttinen, t. Promo DvD. videokoosteet: tomi Petrescu 
(9.11.), Robert taylor (14.11.)

vänttinen, t., mukkula, m. Judon videotietokantapäivitys 
2012 - miehet. miesjudokoiden videotietokantapäivityk-
set 2012: World Cup (tbilisi, Georgia, 28.1.), Grand 
slam(Pariisi, Ranska, 5.2.), World Cup (oberwart, itä-
valta, 11.2.), Grand Prix (Dusseldorf, saksa, 18.-19.2.), 
World Cup (Praha, tsekki, 25.-26.2.), 60 kg olympiavas-
tustajat (useita turnauksia), olympic Games (lontoo, iso-
Britania, 28.7.)

vänttinen, t., mukkula, m. Judon videotietokantapäivitys 
2012 - naiset. World Cup (sofia, Bulgaria, 28-29.1.), 
Grand slam (Pariisi, Ranska, 4-5.2.), World Cup (Buda-
pest, unkari, 11-12.2.), Grand Prix (Dusseldorf, saksa, 
18.-19.2.), World Cup (varsova, Puola, 25-26.2.), 52 
kg ja 63 kg olympiavastustajat (useita turnauksia), olympic 
Games (lontoo, iso-Britania, 29. ja 31.7.)

vänttinen, t., mukkula, m. videotietokantakoosteet mies-
judokoiden olympiaryhmälle turnausvastustajista. World 
Cup (tbilisi, Georgia, 28.1.), Grand slam (Pariisi, Ranska, 

5.2.), World Cup (oberwart, itävalta, 11.2.), eJu Conti-
nental Championships (Chelyabinsk, venäjä, 26.-29.4.), 
olympic Games (lontoo, iso-Britania, 28.7.)

vänttinen, t., mukkula, m. videotietokantakoosteet naisju-
dokoiden olympiaryhmälle turnausvastustajista. World Cup 
(sofia, Bulgaria, 28-29.1.), Grand slam (Pariisi, Ranska, 
4-5.2.), World Cup (Budapest, unkari, 11-12.2.), Grand 
Prix (Dusseldorf, saksa, 18.-19.2.), World Cup (varsova, 
Puola, 25.-26.2.), eJu Continental Championships (Chely-
abinsk, venäjä, 26.-29.4.), olympic Games (lontoo, iso-
Britania, 29. ja 31.7.)

vänttinen, t., virtanen, J. Painin videotietokantapäivitys 
2012. london test event (lontoo, englanti, 2011), milano 
trophy (milano, italia, 2011), ivan Poddubny (moskova, 
venäjä, 2011), vantaa Cup (vantaa, suomi, 2011), kiki 
Cup (Colorado springs, usa, 28.1.), asian Champion-
ships (Gumi, korea, 16.-19.2.), Panamerican Champi-
onships (Colorado springs, usa, 24.-26.2.), european 
Championships (Belgrad, serbia, 6.-11.3.), Panamerican 
olympic Qualification (orlando, usa, 23.-25.3.), 60 kg  
ja 84 kg olympiavastustajat (useista turnauksista).

vänttinen, t., virtanen, J. videotietokantakoosteet painin 
olympiaryhmälle turnausvastustajista. european Champi-
onships (sofia, Bulgaria, 20.-22.4.), 1st olympic Quali-
fication (taiyan, kiina, 27.-29.4.), 2nd olympic Qualifi-
cation (vantaa, suomi, 4.-6.5.), olympic Games (lontoo, 
iso-Britania,6.8.).

koulutusmateriaalit

hämäläinen, k., Blomqvist, m., laitinen-väänänen, s., 
Parviainen a., Potinkara, P. suomalainen valmennusosaa-
minen valmennusosaamisen käsikirja 2012. suomen olym-
piakomitea. luonnos 10.12.2012.

valleala R., kapustamäki h., hiekkavirta J., kukkonen P., 
hakola l. yhdistetyn hiihdon oheisharjoittelun videomateri-
aali. kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ja Finnjumping 
ry, Jyväskylä/vuokatti 2012.

valleala R., kapustamäki h., sarkkinen P., Joru s., salmi-
nen J. nallepainin videomateriaali. kilpa- ja huippu-urhei-
lun tutkimuskeskus ja harjun Woima Jyväskylä ry, Jyväskylä 
2012.

sivustot ja verkkopalvelut

Blomqvist, m. kokemuksia valmentajakoulutuksesta. sami 
hyypiä akatemian blogi, julkaistu 8/2012.

häyrinen, m. Pelianalyysin ja videoiden käyttö valmennuk-
sessa. kirjoitus sami hyypiä akatemian blogiin. Julkaistu 
13.2.2012.

häyrinen, m. tutkimus pelianalyysin ja videoiden käytöstä 
valmennuksessa englannista. kirjoitus sami hyypiä akate-
mian blogiin. Julkaistu 13.9.2012.

lehto, h. & vänttinen, t. tutkimustuloksia miesten ja poiki-
en teknis-taktisesta lajianalyysistä. Blogiteksti sami hyypiä 
akatemian huippujalkapalloblogissa 10.4.2012.

valleala R., kapustamäki h. huippu-urheilun kehitysprojek-
tien raportointiseminaarin videotaltioinnit ja www-kooste. 
helsinki 11.4.2012.
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valleala R., kapustamäki h. World Javelin Congress ii:n 
videotaltioinnit ja www-kooste. kuortaneen urheiluopisto 
8.-9.11.2012.

valleala R., kapustamäki h. kuortaneen Xv voimavalmen-
nusseminaarin videotaltioinnit ja www-kooste. kuortaneen 
urheiluopisto 9.-11.11.2012.

oPinnÄytteet

Pro Gradu, Diplomityöt ja muut opinnäytteet

Fay, t. vertaileva tutkimus viiden suomen korisliigan playoff-
ottelun ja viiden Pekingin olympialaisten ottelun teknis-tak-
tisten muuttujien välillä. kandidaatin tutkielma, Jyväskylän 
yliopisto, liikuntabiologian laitos.

ihalainen, s. kilpakelaustuolin massan vaikutus pyörätuo-
likelauksen suorituskykyyn - tapaustutkimus. Biomekaniikan 
Pro Gradu -tutkielma, liikuntabiologian laitos, Jyväskylän 
yliopisto, 2012.

ihme J., stützle a. salibandyn maalivahtipeli - maalivahti-
pelin analyysi. liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 
liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, 2012.

luennot ja opetus

luennot tieteellisissÄ konGResseis-
sa
Calderon-soto C., morales a., Rodríguez F., iglesias X., 
Feriche B., vazquez J., Rodríguez-Zamora l., Barrero a., 
hynynen e. heart Rate variability and acute mountain sick-
ness during the acclimatization Period of altitude training 
Camp in elite swimmers. XXXii World Congress of sports 
medicine, Rome, september 27-30, 2012.

hanin,J & hanina m. optimization of athletic performan-
ce: emotion- & action-centered approaches. an invited 
paper at the symposium action-centered strategies in sport 
psychology at the 10th alpsadria psychology conferen-
ce 28.09.2012 lignano-sabbiadoro, italy. abstracts in 
Review of Psychology, international Journal of Croatian 
Psychological association, volume 19, p. 42.

hanina m. & hanin, J. (2012). action-centered profiling 
in optimization of athletic performance: a tutorial.. a work-
shop conducted at the 10th alpsadria Psychology Con-
ference 28.09.2012 lignano-sabbiadoro, italy. abstracts 
in Review of psychology, international Journal of Croatian 
Psychological association, volume 19, p. 45.

hynynen e sydän pelissä – sykevariaation käyttö valmen-
nuksessa. luento liikuntalääketieteen päivillä helsingissä 
6.11.2012.

hynynen e, iglesias X, Feriche B, Calderón C, Ábalos X, 
vázquez J, Barrero a, Rodríguez l, levine BD, Rodríguez 
Fa. heart Rate variability in orthostatic test During Diffe-
rent training Periods in elite swimmers. aCsm 59th an-
nual meeting, san Francisco, California. may 29 – June 
2, 2012, medicine and science in sports and exercise, 
44(5): s579, 2012.

häyrinen, m. Position-specific physical training for vol-
leyball players. invited lecture in 13th international sym-
posium ”Physical Fitness and training adaptation: scien-
tific Basis and Practical applications in sport”, november 
21–23, 2012, Jyväskylä, Finland.

häyrinen, m. & tampouratzis, k. Differences between win-
ning and losing teams in top-level female beach volleyball. 
Poster presentation in World Congress of Performance ana-
lysis of sport iX, 25.-28.7.2012, university of Worcester, 
Worcester uk. Programme & e-Book of abstracts, pp. 170.

häyrinen, m., inkinen, v., mikkola, t. & linnamo, v. Propor-
tion and efficiency of different serve techniques in relation 
to winning in elite female volleyball. Poster presentation in 
World Congress of Performance analysis of sport iX, 25.-
28.7.2012, university of Worcester, Worcester uk. Pro-
gramme & e-Book of abstracts, pp. 120

ihalainen s, kuitunen s, mononen k, salonen m, konttinen 
n, Wedman P effects of aiming and balance on shoo-
ting performance in international and national level air rifle 
shooters. Congress Proceedings, 2nd international Cong-
ress on science and nordic skiing (eds. hakkarainen a, 
lindinger s, linnamo v), 28-31 may, vuokatti, Finland. p. 
37.

kaikkonen P., nummela a., Rusko h. Recovery of heart rate 
variability immediately after endurance exercises on trained 
and non-trained individuals. aCsm 59th annual meeting, 
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san Francisco, California. may 30 – June 2, 2012, me-
dicine and science in sports and exercise, 44(5): s172, 
2012.

kuitunen s technique monitoring in individual sports: Fin-
nish model of sport shooting. invited oral presentation, 
13th international symposium Physical Fitness and training 
adaptation: scientific Basis and Practical applications in 
sport, nov 21-23, 2012, Jyväskylä, Finland.

lehto, h. suomalaisen jalkapallon teknis-taktinen lajiana-
lyysi miehissä ja pojissa. huippu-urheilun kehitysprojektien 
raportointiseminaari, 11.4.2012 helsinki.

lehto, h., häyrinen, m., laitinen, t. & Collet, k. match 
analysis and a comparison between winning and losing 
teams in men’s elite level goalball. Poster presentation in 
World Congress of Performance analysis of sport iX, 25.-
28.7.2012, university of Worcester, Worcester uk. Pro-
gramme & e-Book of abstracts, pp. 118.

lehto, h., häyrinen, m., laitinen, t., Collet, k. & Juntu-
nen, R. a comparison between winning and losing teams 
in women’s elite level goalball. Podium presentation in 
World Congress of Performance analysis of sport iX, 25.-
28.7.2012, university of Worcester, Worcester uk. Pro-
gramme & e-Book of abstracts, pp. 73.

lehto, h., vänttinen, t. & kalema, R. suomalaisen jalkapal-
lon teknis-taktinen lajianalyysi. luento sami hyypiä akatemi-
an huippujalkapalloseminaarissa eerikkilässä 23.3.2012.

lämsä, J. the legitimacy and funding of the Finnish high 
performance sport centers. easm conference, 18-21 sep-
tember 2012, aalborg, Denmark.

mikkola, J. training in XC skiing: neuromuscular aspects. 
13th international symposium “Physical Fitness and training 
adaptation: scientific Basis and Practical applications in 
sport”, Department of Biology of Physical activity,university 
of Jyväskylä.

mäkinen, J. managing the civic activity by the results - eco-
nomic impacts of the states result-based funding system in 
Finland. Working paper presented in 20th easm Confe-
rence in aalborg in the workshop: sport Policy, september 
2012.

nummela a. optimizing and prevention of overtraining in 
endurance sports. 13th international symposium, Physical 
Fitness and training adaptation: scientific Basis and Prac-
tical applications in sport. university of Jyväskylä, Finland, 
november 21.-23.2012.

nummela a., vesterinen v., hynynen e., mikkola J., hok-
ka l. interval training is efficient in improving vo2max in 
runners. aCsm 59th annual meeting, san Francisco, Cali-
fornia. may 30 – June 2, 2012, medicine and science in 
sports and exercise, 44(5): s117, 2012.

Rodríguez Fa, iglesias X, Feriche B, Calderón C, Ábalos X, 
Rodríguez l, vázquez J, Barrero a, hynynen e, levine BD 
effects of altitude training on heart Rate variability in ort-
hostatic test in elite swimmers. aCsm 59th annual mee-
ting, san Francisco, California. may 29 – June 2, 2012, 
medicine and science in sports and exercise, 44(5): 
s227, 2012.

taipale R.s., mikkola J., hokka l, salo t., vesterinen v., 
nummela a. and häkkinen k. mixed maximal and explo-
sive strength training added to endurance training is benefi-
cial for male and female endurance athletes. 2nd internatio-

nal Congress on science and nordic skiing, may 28-31, 
2012, vuokatti, Finland. Congress Proceedings (p.102). 
ed. By hakkarainen a, lindinger s. and linnamo v.

taipale R.s., schumann m., mikkola J., nyman k., ky-
röläinen h., nummela a., häkkinen k. acute neuromus-
cular and hormonal responses to single-session combined 
strength and endurance loadings. 17th annual Congress 
of the european College of sport science, July 4-7, 2012. 
Bruges, Belgium. Book of abstracts (p. 103-104). ed. By 
meeusen R., Duchateau J., Roelands B., klass m., De Geus 
B., Baudry s., tsolakidis e.

taipale R.s., schumann m., mikkola J., sorvisto J., kyrö-
läinen h., nummela a., häkkinen k. acute effects of a 
strength training session on endurance running. 8th inter-
national Conference on strength training, october 24 - 
october 28, 2012, oslo, norway. Congress Proceedings 
(p.173-174), 2012. ed. By Wiig h, Raastad t, hallén J, 
Bojsen-møller J, Paulsen G, seynnes o, krosshaug t, skog-
stad nilsen t and Garthe i.

vänttinen, t. the development of general and soccer-speci-
fic perceptual motor skills during adolescence. Poster pre-
sentation in 59th annual meeting and 3rd World Congress 
on exercise is medicine, 29.5.-2.6.2012, san Francisco, 
usa. in medicine and science in sport & exercise (2012), 
vol. 44, no. 5, supplement, 176.

vänttinen, t. Physical performance and skill profiles of 
young Finnish football players. invited lecture in 13th inter-
national symposium ”Physical Fitness and training adapta-
tion: scientific Basis and Practical applications in sport”, 
november 21–23, 2012, Jyväskylä, Finland.

Äyrämö s., vilmi n., mero a., häkkinen k, Piirainen J., 
Pullinen t., nummela a. and linnamo v. neuromuscular 
fatigue after short-term maximal run in child, youth, and 
adult athletes. XiX Congress of the international society of 
electromyography and kinesiology. Brisbane, australia, 
July 19-21, 2012.

uRheiluun Ja valmennukseen liitty-
vÄt luennot
Blomqvist, m. valmentaJakysely - kuvaus urheilijan po-
lun eri vaiheissa toimivista suomalaisvalmentajista. valmen-
tajakoulutuksen yhteistyöfoorumi, 10.5.2012, helsinki.

haini, J. tunteiden vaikutus ja hyödyntäminen huippusuori-
tuksessa.. nuorten olympiavalmentajien täydennyskouolu-
tus (3h) 07.05.2012, Jyväskylän yliopisto.

hanin, J. tunteiden vaikutus ja hyödyntäminen huppu-
suorituksessa.. luento nuorten olympiavalmentajille. 
07.05.2012 Jyväskylä.

hanin, J. Psychological support for top level athlete.. an 
invited presentation and a chair for the international work-
shop: “london olympics: lessons learned by sport psycho-
logists”) for sport psychologists from slovenia, Croatian and 
monte negro and Finland. 06.10.2012 Pula, Croatia.

hanin, Juri & hanina muza optimization of athletic perfor-
mance: emotion- & action-centered approaches. an invited 
lecture for sports science students (4h). 15.04.2012 kine-
siology Department, Zagreb university, Zagreb, Croatia.
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hynynen e Recovery and stress: What your heart has to 
tell about them?. luento ja demo Jyväskylän yliopistossa 1.-
2.11.2012.

hynynen e aerobisen harjoittelun ohjelmoinnin uusimmat 
tuulet – kynnykseltä kynnykselle vai minne?. luento FireFit-
testaajien täydennyskoulutuksessa, Jyväskylä 9.11.2012.

hynynen e. kuormittumisen ja palautumisen seuranta. luen-
to tanhuvaaran urheiluopistossa vat -kurssilla 12.2.2012.

hynynen e. heart Rate variability related to training-overt-
raining-stress-Burnout. invited lecture. Coaching academy, 
olympic sport Centre, spala, Poland, 20.-21.5.2012.

hynynen e. Recovery and stress: What your heart has to tell 
about them?. luento arcadan liikunnanohjaajaopiskelijoille 
27.9.2012.

hynynen e., keränen t. nuoren kilpakävelijän kehitys: fyy-
sistä kasvua ja väsymyksen vastustusta. huippu-urheilun ke-
hitysprojektien raportointiseminaari, helsinki, 11.4.2012.

hynynen e., keränen t., vänttinen s. kuntotestauksen täy-
dennyskoulutettavien vierailu kihussa 14.2.2012.. kihun 
yleisesittely sekä musclelab ja maRt testijärjestelmien esit-
telyä demonstraatioiden avulla.

häyrinen, m. naisten beach volleyn teknis-taktinen lajiana-
lyysi. huippu-urheilun kehitysprojektien raportointiseminaari 
iv, helsinki, 11.4.2012.

häyrinen, m. & lehto, h. kihun tutkijat analysoimassa vas-
tustajia vammaispalloiluissa. huippu-urheilun kehitysprojek-
tien raportointiseminaari iv, helsinki, 11.4.2012.

ihalainen, s. huippuammunnan kehittämis- ja tutkimusohjel-
ma 2009-2016. huippu-urheilun kehitysprojektien rapor-
tointiseminaari 2012. 11.4.2012 slu-talo, helsinki.

keränen t. metaCafe; alustus aiheeseen huippuvalmenta-
ja. kaupunkivalmennuskeskus, Jyväskylä. 1.2.2012.

keränen, t. nopeus- ja nopeusvoimaharjoittelu. luentosarja 
liikunnanohjauksen perustutkinnon opiskelijoille. tanhuvaa-
ran urheiluopistossa 14.-15.9.2012.

keränen, t. voimaharjoittelu pikajuoksussa. lihasharjoitte-
lu - vetreyttä, voimaa, kestävyyttä vai taitoa. invalidisää-
tiö ortonin, kuntoutus ortononin, Respectan ja suomen 
valmentajat ry:n yhteisseminaari. invalidisäätiö orton 4.-
5.10.2012, helsinki.

keränen, t. Biomekaniikkaa valmennukseen. luento valmen-
tajille suomen urheiluliiton maajoukkueleirillä 15.12.2012. 
liikuntakeskus Pajulahti, 13.-16.12.2012.

keränen, t., Piisilä s. Fyysis-motoristen ominaisuuksien 
kehittämine: nopeus ja nopeusvoima. tanhuvaaran urhei-
luopiston luentokokonaisuus vat 4. kurssin opiskelijoille. 
2.-3.4.2012.

konttinen, n. henkinen valmentautuminen osana jääkiek-
koilijan harjoittelua. Jääkiekon Pohjola-leiri/ vierumäki 
(2.3.2012).

konttinen, n. kilpailuun valmistautuminen i. suomen urhei-
luliiton (sul) nuorten em-ryhmän leiri/ Pajulahden urheilu-
opisto (9.3.2012).

konttinen, n. kilpailuun valmistautumisen rakentaminen i. 
suomen urheiluliiton (sul) nuorten em-ryhmän leiri/ Paju-
lahden urheiluopisto (9.3.2012).

konttinen, n. kilpailuun valmistautuminen ii. suomen urhei-
luliiton (sul) nuorten em-ryhmän leiri/ Pajulahden urheilu-
opisto (23.3.2012).

konttinen, n. kilpailuun valmistautumisen rakentaminen ii. 
suomen urheiluliiton (sul) nuorten em-ryhmän leiri/ Paju-
lahden urheiluopisto (23.3.2012).

konttinen, n. kilpailuun valmistautumisen rakentaminen iii. 
suomen urheiluliiton (sul) nuorten em-ryhmän leiri/ kuorta-
neen urheiluopisto (24.3.2012).

konttinen, n. kokonaisvaltainen valmennus. suomen judo-
liiton valmennusleiri/ Pajulahden urheiluopisto (5.4.2012).

konttinen, n. Joukkueen yhtenäisyys turnaustapahtumissa. 
suomen Jääkiekkoliiton (sJl) u18-maajoukkueen mm-leiri/ 
Brno, tshekki (11.4.2012).

konttinen, n. Joukkueena toimiminen yksilölajeissa. suo-
men urheiluliiton (sul) naisten viestimaajoukkueen valmen-
nusleiri/teneriffa, espanja (9.5.2012).

konttinen, n. Ryhmän kasvaminen Joukkueeksi. suomen 
Jääkiekkoliiton (sJl) u20-maajoukkueen mm-leiri.6.8. lake 
Placid, usa.

konttinen, n. henkisen valmennuksen mahdollisuudet urhei-
luvalmennuksessa. urheilun ja kiikunnan osaamiskeskuksen 
keskustelutilaisuus. 13.9. itä-suomen liikuntaopisto. Joen-
suu.

konttinen, n. Psykologinen valmennus jääkiekossa – psyyk-
kiset taidot. Jyväskylän JyPin seurakäynti ja koulutustilaisuus. 
25.9. Jyväskylä.

konttinen, n. Psykologinen valmennus jääkiekossa – psyyk-
kiset taidot. mikkelin Jukureiden seurakäynti ja koulutustilai-
suus. 4.10. mikkeli.

konttinen, n. Psykologinen valmennus jääkiekossa – psyyk-
kiset taidot. tampereen tapparan seurakäynti ja koulutusti-
laisuus. 9.10. tampere.

konttinen, n. Psykologinen valmennus jääkiekossa – psyyk-
kiset taidot. tampereen ilveksen seurakäynti ja koulutustilai-
suus. 18.10. tampere.

konttinen, n. kilpaurheilijan henkinen hyvinvointi ja ajan-
hallinta. sJal:n talja- ja maastoryhmän leiri. 17.11. tam-
pere.

konttinen, n. henkinen valmennus osana nuoren pesä-
palloilijan harjoittelua. Jyväskylän kirin junioritapahtuma. 
24.11. Jyväskylä.

konttinen, n. Joukkueen valmistautuminen turnaustapah-
tumaan. suomen Jääkiekkoliiton (sJl) u20-maajoukkueen 
mm-leiri.19.12. helsinki.

konttinen, n. Psykologiset tekijät palloilujoukkueen valmen-
nuksessa i. sami hyypiä –akatemian jalkapallovalmentaji-
en koulutuspäivät. 11.9. eerikkilän urheiluopisto.

konttinen, n. Psykologiset tekijät palloilujoukkueen valmen-
nuksessa ii. sami hyypiä –akatemian jalkapallovalmentaji-
en koulutuspäivät. 16.11. eerikkilän urheiluopisto.

kuitunen s vauhdinjuoksunopeus seiväshypyssä - em hel-
sinki 2012. luento seiväshyppääjien lajileirillä, Pajulahden 
valmennuskeskus, 7.12.2012.

kujanpää, v. keihäsolympiadit 2004-2012. esitys leksan 
keihäsolympiadit 2004-2008 ja 2009-2012 -seminaaris-
sa. liikuntakeskus Pajulahti, nastola. 12.10.2012.
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lämsä, J. urheilun seuranta ja arviointi: ehdottelua. osamis-
ohjelman starttifoorumi 13.12.2012, helsinki

lämsä, J. urheilulukioiden seuranta; vertailua vuosilta 2006 
ja 2012. esitys urheiluoppilaitoseminaarissa, 3.5.2012, 
Peurunka.

mononen k. vammaisurheilun tutkimus kihussa. marginaa-
lista menestykseen - vammaisurheilu suomessa -seminaari, 
Jyväskylän yliopisto, 27.11.2012.

nummela a. korkeanpaikan harjoittelun yksilöllinen seuran-
ta huippukestävyysurheilijoilla. huippu-urheilun kehityspro-
jektien raportointiseminaari iv, helsinki, 11.4.2012.

nummela a. korkean paikan harjoittelun yksilöllinen seu-
ranta uimareilla. helsinki, 4.7.2012.

nummela a. kuormittuminen ja palautuminen urheilussa. 
vat6, liikuntakeskus Pajulahti, 15.8.2012.

nummela a. Paluu meren pinnan tasolle ja valmistautumi-
nen kilpailuun. maastohiihdon ja ampumahiihdon leiri, vuo-
katin urheiluopisto, 28.6.2012.

nummela a. nopeuskestävyys. vat, tanhuvaaran urheilu-
opisto, 8.10.2012.

valleala R. keihäänheiton tekniikkaseuranta 2004-2011. 
huippu-urheilun kehitysprojektien raportointiseminaari, 
11.4.2012 helsinki.

valleala R. Biomechanics in Javelin throwing. World Javelin 
Conference 2012, 7-9 november 2012, kuortane high 
Performance training Center, Finland.

vesterinen, v., sipari, t. & horttana, v. Fysiologisen kuormi-
tuksen ja psyykkisen suoritusvireen seuranta taitoluistelussa. 
huippu-urheilun kehitysprojektien raportointiseminaari, hel-
sinki, 11.4.2012.

muut luennot
aarresola, o. nuori urheilija -tutkimuksen tuloksia. esitelmä 
lajiliittojen nuorisovastaavien verkostotapaamisessa helsin-
gissä 24.5.2012.

aarresola, o. vanhempien rooli seuratoiminnassa: asiakas-
suhteesta yhteiskasvattajuuteen?. esitelmä sinettiseurasemi-
naarissa helsingissä 6.10.2012.

hynynen e., vänttinen s. aerobisen kestävyyden mittaami-
nen. Demonstraatiot Jamk:n opiskelijoille 31.1.2012 ja 
21.2.2012.

Juri hanin & muza hanina emotions and athletic perfor-
mance (iZoF & iCC programs).. an invited lecture for 
sports science students and teaching staff, 14.11.2012 at 
the Padova university, Padova, italy.

Juri hanin & muza hanina optimization of athletic per-
formance: emotion- & action-Centered approaches (the 
iZoF & iCC-based research and application programs).. 
an invited presentation at the högskolan Dalarna, 11-
12.12.2012 Falun, sweden.

keränen, t. liikunta, kuntoilu ja ikääntyminen.. luento vaa-
jakosken leijonat r.y. liikuntakeskus hutunki, vaajakoski. 
8.9.2012.

kujanpää, v. keihäs kohti lontoota - urheilijakysely 2011. 
esitys keihäs kohti lontoota -leirillä. liikuntakeskus Pajulahti, 
nastola, 21.2.2012.

lehto, h. vammaishuippu-urheilun tutkimus- ja kehitystyö on 
suomessa maailman huippua. luento Paralympiakomitean 
ja vau:n mediapäivässä helsingissä 22.5.2012.

lämsä, J. & nummela, a. valmennuskeskusarviointi. esitys 
opetus- j akulttuuriminniteriön sekä liikunnan koulutuskeskus-
ten välisessä neuvottelutilaisuudessa 19.3.2012.

nummela a. Paluu merenpinnan tasolle ja valmistautumi-
nen kilpailuun. urheilulääketiede 2012, m/s mariella 13.-
15.4.2012.

oPetus
Grönman, t., konttinen, n. & urama, R. Psyykkisen val-
mennuksen ohjelman soveltaminen seuravalmennuksessa 
(1h). suomen Jääkiekkoliiton (sJl) liiga- ja juniorivalmentaji-
en koulutustilaisuus/ suomen urheiluopisto (5.6.2012).

hynynen e., vänttinen s. aerobisen kestävyyden mittaami-
nen. Demonstraatio voionmaan lukion valmennusopin kurs-
silla 2.10.2012.

häyrinen, m. Fyysisten ominaisuuksien, taidon ja taktiikan 
harjoittelu lentopallossa. valmennus- ja testausopin jatko-
kurssi ii. 2 h Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos, 
Jyväskylä 25.10.2012.

Juri hanin, J. tunteiden vaikutus ja hyödyntäminen huippu-
suorituksessa.. nuorten olympiavalmentajien täydennys-
koulutus (3 h) 07.05.2012, Jyväskylän yliopisto.

Juri hanin: tunteiden vaikutus ja hyödyntäminen huippusuo-
rituksessa.. nuorten olympiavalmentajien täydennyskoulu-
tus (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 olympia-
valmentajien 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 jääkiekos-
sa (4h). Jvk 1/ suomen urheiluopisto (22.5.2012).

konttinen, n. yksilön valmentamisesta joukkuevalmennuk-
seen. Jvk 1. 15.8. suomen urheiluopisto.

konttinen, n. urheilupsykologian perusteita (2h). liikuntatie-
teiden 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 opin-
tojaksolla sport management masters degree ohjelmassa 
26.11.2012. Jyväskylän yliopisto.

lämsä, J. suomalainen urheilujärjestelmä. opetus Pajulah-
den vat -tutkinolla 4.6.2012.

mäkinen J. sport and economics. luentosarja (12 h). Jyväs-
kylän yliopisto.
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nummela a. korkeanpaikan harjoittelu. Jyväskylän yliopis-
ton liikuntabiologian laitos, lBia016 valmennus- ja testaus-
opin jatkokurssi ii, 9.10.2012.

vänttinen, t. koulutustapahtumat Palloliitto: taidon opet-
taminen (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 Psycho-
logy, 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 edi-
torial 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/Rea-
der for:

* international Journal of sport Psychology

* 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’ applica-
tion 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 valmennuksen-
tukihenkilö

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 ohjaus-
ryhmän jäsen)

* liikuntakeskus Pajulahti/kuortaneen valmennuskes-
kus/vuokatin urheiluopisto/kihu: Reaaliaikaisen 
palautejärjestelmän kehittäminen päivittäisvalmen-
nuksen apuvälineeksi (kihu:n osuuden koordi-
nointi ja asiantuntijajäsen)

esa hynynen

• tieteellisten artikkelien arviointia:

* international Journal of sports Physiology and 
Performance

Pekka Luhtanen

• Committee of the Former Committee members of ueFa, 
member

• editorial Board member, Coaching and sport science 
Journal

• Reviewer of the Proceedings of the vii World Congress 
on science and Football

• instructor of the ueFa Pro licence Course, Football as-
sociation of Finland

Jari Lämsä

• suomen urheiluliiton huippu-urheiluvaliokunnan puheen-
johtaja

kaisu mononen

• valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston jäsen

• urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijaryhmän jä-
sen

• urheilijan polun huippuvaiheen asiantuntijaryhmän jä-
sen 

• tieteellisten artikkelien arviointia:

* sports Biomechanics

* european Journal of sport sciences

* Journal of sports sciences

outi Aarresola

• Golfliiton tutkimustoiminnan johtoryhmän jäsen

• urheilijanpolun lapsuusvaiheen asiantuntijaryhmän jä-
sen

• urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijaryhmän jä-
sen

• urheilijan polun huippuvaiheen asiantuntijaryhmän jä-
sen 

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 kehittämisohjelmatyöryh-
män jäsen

• keski-suomen liikunta ry vuoden urheilija palkitsemis-
työryhmän jäsen

• valmentaja: FC vaajakoski edustus jalkapallojoukkue

Jukka viitasalo

• suomen olympiakomitean valmennuksen asiantuntija-
ryhmän jäsen

• kuortaneen urheiluopistosäätiön valtuuskunnan puheen-
johtaja

• eerikkilän urheiluopiston sami hyypiä – akatemian oh-
jausryhmän jäsen

• kuortaneen urheiluopiston voimavalmennusseminaarin 
järjestelytoimikunnan jäsen

• ellen ja artturi nyyssösen säätiön hallituksen jäsen

• suomen olympiakomitean lajiliittojen huippu-urheilujär-
jestelmien kehitysohjelman asiantuntija 

• suomen olympiakomitean valmennuskeskustyöryhmän 
(vake) jäsen

• opetus- ja kulttuuriministeriön huippu-urheilun muutok-
sen seurantaryhmän jäsen

• opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatiedon saavutetta-
vuutta edistävän työryhmän jäsen

• huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämisohjelmatyöryh-
män jäsen

• international society of Biomechanics (isB) 2015 kon-
gressin kansallisen tieteellisen toimikunnan jäsen

• keski-suomen urheiluakatemian strategiatyöryhmän jä-
sen

• toimituskuntien jäsen:

* Biology of sport, 1993 -, Corresponding editor

* Coaching and sport science Journal 1995 –, 
member of the editorial Board

* kinesiology 2001- , member of the advisory 
Board, section editor
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yhteistyökumppanit

kihun ja srD oy:n yhteistyökumppanit 
vuonna 2012

valtionhallinto 

• opetus- ja kulttuuriministeriö      

kunnallishallinto 

• Jyväskylän kaupungin liikunta- ja vapaa-aikakeskus 

• Jyväskylän kaupungin tilapalvelu 

urheilujärjestöt, urheilun keskusjärjestöt, liikunta-
järjestöt 

• liikuntatieteellinen seura ry 

• nuori suomi ry 

• ski sport Finland 

• suomen ammattivalmentajat ry 

• suomen ampumahiihtoliitto 

• suomen ampumaurheiluliitto 

• suomen hiihtoliitto 

• suomen koripalloliitto 

• 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, koulutusyksi-
köt, urheiluseurat ja joukkueet 

• eerikkilän urheiluopisto 

• JJk ja JJk-juniorit 

• JyPk 

• keski-suomen urheiluakatemia 

• kuortaneen urheiluopisto 

• liikuntakeskus Pajulahti

• Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia 

• suomen urheiluopisto 

• tanhuvaaran urheiluopisto 

• voionmaan urheilulukio 

• vuokatin urheiluopisto

kotimaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset 

• ammattikorkeakoulu arcada

• haaGa-helia ammattikorkeakoulu 

• helsingin liikuntalääketieteen keskus 

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

• Jyväskylän ammattiopisto / mediapaja 

• Jyväskylän yliopisto / liikuntatieteiden laitos 

• Jyväskylän yliopisto / liikuntabiologian laitos 

• Jyväskylän yliopisto / motor Behaviour Research unit 

• Jyväskylän yliopisto / terveystieteiden laitos 

• likes-tutkimuskeskus  

• työterveyslaitos 

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
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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

Varsinainen toiminta 

        Tuotot 2 101 013.65 1 902 923.12

        Kulut
            Palkat -1 153 857.49 -1 188 142.64
            Eläkekulut -209 241.94 -206 119.12
            Muut henkilösivukulut -38 222.34 -41 847.78
            Muut kulut -806 868.93 -579 925.67

        Tuotto-/kulujäämä -107 177.05 -113 112.09

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

        Tuotot 17 974.17 17 889.43
        Kulut -4 373.67 -3 547.68

        Tuotto-/kulujäämä 13 600.50 14 341.75

Yleisavustukset 110 166.69 32 000.00

Tilikauden ali-/ylijäämä 16 590.14 -66 770.34
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Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

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

31.12.2012 31.12.2011

VASTAAVAA

   PYSYVÄT VASTAAVAT
   Sijoitukset
      Muut osakkeet ja osuudet 249 694.74 249 694.74

   VAIHTUVAT VASTAAVAT
      Saamiset
      Lyhytaikaiset
         Myyntisaamiset 64 397.33 101 990.89
         Siirtosaamiset 136 633.86 201 031.19 1 525.20 103 516.09

   Rahat ja pankkisaamiset 398 432.20 608 413.15

VASTAAVAA YHTEENSÄ 849 158.13 961 623.98

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

31.12.2012 31.12.2011

VASTATTAVAA

   OMA PÄÄOMA
   Peruspääoma 92 503.36 92 503.36
   Muut rahastot 255 205.68 255 205.68
   Edellisten tilikausien ylijäämä 28 829.31 95 599.65
   Tilikauden ali-/ylijäämä 16 590.14 -66 770.34

   VIERAS PÄÄOMA
   Lyhytaikainen
      Saadut ennakot 2 300.00 1 140.00
      Ostovelat 16 704.19 10 434.65
      Muut velat 25 325.62 30 631.51
      Siirtovelat 411 699.83 456 029.64 542 879.47 585 085.63

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 849 158.13 961 623.98
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