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Uusien toimintatapojen vuosi

Vuosi 2013 oli ensimmäinen varsinainen 
huippu-urheilun muutoksen toteutusvuosi. 
Vaikka olihan tämä muutos alkanut monien 
huippu-urheilun parissa toimivien puheissa 
ja jopa toiminnassa jo edellisen vuoden 
aikana muutosryhmän vielä toimiessa. Kes-
keisenä toimintavuodesta jää mieleen ur-
heiluyhteisössä virinnyt keskustelu, monen 
asian aktivoituminen, mutta toisaalta ehkä 
myös tietynlainen odotus ja neuvottomuus 
siitä, miten muutosprosessi jatkuu ja kehit-
tyy. Huippu-urheilun muutosryhmä antoi 
ajattelulle suunnan ja huippu-urheilun kehi-
tykselle vision, mutta toiminta- ja toteutusta-
vat sisältöineen lankesivat alalla toimijoille, 
joilla yhteinen näkemys ei luonnollisestikaan 
vielä ollut hioutunut. Huippu-urheiluyksikkö 

(HUY) ohjelmineen huomasi toimintavuoden 
alussa olevansa varsin monien, usein nope-
aakin ratkaisua vaativien haasteiden edes-
sä. Uusien toimintatapojen omaksuminen, 
vanhojen poisoppiminen, uusien henkilöi-
den sisäänajautuminen ja vanhojen työnte-
kijöiden ajatusmaailman ja toimintatapojen 
uudelleenrakentuminen on ollut aikaa ja 
varmaankin myös pitkää pinnaa vaativa 
prosessi. HUY:n ja sen ohjelmien suunnas-
ta asiaa tutkiskellen niukat resurssit uuden 
luomiseen eivät ole helpottaneet muutospro-
sessin nopeaa käynnistymistä. Toisaalta yh-
teisössä toimivien henkilökohtaiset panokset 
ja asiaan vihkiytyminen ovat osaltaan kom-
pensoineet vaillinaisia resursseja – tästä kel-
po esimerkki on lajiryhmävastaavien uuras-
taminen, joka on saanut urheiluasiakkaalta 
hyväksynnän ja hyvän palautteen.

JOHTAJAN AJATUKSIA
KULUNEESTA VUODESTA
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Osaamisohjelma

HUY:n kolmesta ohjelmasta Osaamisoh-
jelma pääsi aloittamaan ”liikkuvan junan 
matkassa” – olihan ohjelmasta vastuullisel-
la KIHUlla takanaan yli kaksikymmenvuoti-
nen taival ja osaava henkilökunta. Toki on 
todettava, että ei Osaamisohjelmaa läh-
detty toteuttamaan KIHUn perinteisen toi-
minnan ja toimintamallien pohjalta, vaan 
vuosi toi mukanaan moninaisia muutoksia 
ja kehitysprosesseja, jotka osaltaan suun-
taavat toimintaa tulevina vuosina. Vuosille 
2009–2015 laaditussa KIHUn strategiassa 
on  samansuuntaisia ajatuksia, joita huip-
pu-urheilun muutosprosessissa roolitettiin 
KIHUlle ja Osaamisohjelmalle. Osaamis-
ohjelmavastuut, joista KIHU sopi Opetus- ja 
kulttuuriministeriötä (OKM) kuultuaan Suo-
men Olympiakomitean (OK) ja Paralym-
piakomitean (Para) kanssa 14.11.2012, 
sekä 20.6.2013 OKM:n kanssa solmittu 
Tavoiteohjausasiakirja, mahdollistivat KI-
HUn toiminnan suuntaamisen aiempaa sel-
vemmin asiantuntija- ja kehitystoimintaan 
varsinaisen tutkimustoiminnan painottuessa 
jatkossa verkostoyhteistyöhön tutkimuslaitos-
ten kanssa. Sisällöllisesti huippu-urheilun tut-
kimus- ja kehitystoimintaa linjataan vuonna 
2013 valmistuneessa vuosille 2013–2016 
kohdennetussa ohjelmassa ”Tutkimus- ja ke-
hitystoiminta suomalaisen huippu-urheilun 
menestyksen vahvistajana 2013–2016”. 
Toimintavuonna KIHUn työntekijöiden toi-
menkuvat tarkistettiin, jolloin osalla työnteki-
jöistä nimikkeet muuttuivat vastaamaan pa-
remmin huippu-urheilun muutosta ja KIHUn 
uusia/muuttuneita vastuita. KIHUn palkkaus-
järjestelmä uudistettiin ja johtosääntö sekä 
työpaikkaohjesääntö päivitettiin. Strategi-
nen kumppanuus HUY:n ja KIHUn välille on 
pyritty rakentamaan mm. siten, että KIHUn 
johtaja toimii Osaamisohjelman johtajana 

ja HUY:n johtoryhmän jäsenenä ja HUY:n 
johtaja on kesästä 2013 alkaen toiminut KI-
HUn hallituksen puheenjohtajana. Monien 
työryhmien, suunnittelupalaverien ja hank-
keiden kautta, joissa KIHUn asiantuntijat ja 
tutkijat ovat toimineet yhdessä HUY:n oh-
jelmien, lajien ja VALOn kanssa, on haettu 
yhteisiä näkemyksiä, ajattelutapoja ja toi-
mintatapoja huippu-urheilun muutosproses-
siin. Strateginen yhteistyö KIHUn, OK:n ja 
Paran välillä on konkretisoitunut myös siten, 
että toimintavuonna rakennettiin seitsemän 
lajiyhteistyötä tekevän asiantuntijan palk-
kaus osin KIHUn toimita-avustuksen ja osin 
OK:n ja Paran kehitysrahojen varaan. Tä-
ten voitiin ko. henkilöiden työnkuvat luoda 
lähes projektirahoituksesta riippumattomak-
si ja käynnistää nykyistä pitkäjänteisempi 
lajiyhteistyö. Erityinen panostus KIHUn asi-
antuntijatoiminnassa vuonna 2013 tehtiin 
maastohiihtoon ja pikaluisteluun valmistau-
duttaessa Sotšin olympialaisiin. Parasta pa-
lautetta taustalla toimivalle asiantuntijaorga-
nisaatiolle ja sen lajiyhteistyölle tuli suoraan 
urheilijoilta ja valmentajilta:

”ISOIN MUUTOS AIEMPAAN 
ON SE, ETTÄ KIHU JA

OLYMPIAKOMITEA TULIVAT 
LÄHEMMÄKSI ARKEA. KUN HEILTÄ 

PYYSI JOTAIN, SAI 
AINA VASTAUKSEN.

KAIKKEA HE EIVÄT PYSTY 
JÄRJESTÄMÄÄN, MUTTA 

KAIKKENSA HE OVAT TEHNEET 
URHEILIJAN TOIVEIDEN

TOTEUTTAMISEKSI”
Aino-Kaisa Saarinen, Urheilulehti 9/2014.
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telmien suunnittelijana ja toteuttajana ver-
koston kanssa. Näitä toimintoja on käyn-
nistetty projektirahoituksen turvin vuonna 
2013. Pitkäjänteinen ja systemaattinen toi-
minta vaatii tulevina vuosina lisäresursseja 
ja projektirahoituksen siirtämistä alalla toi-
mivien yksiköiden perusrahoitukseen. Koko 
huippu-urheilutoiminnassa osaaminen ja 
osaamisen lisääminen on jo muutosryhmän 
sekä monien alan toimijoiden suulla todet-
tu keskeiseksi alueeksi, jolla suomalainen 
kilpa- ja huippu-urheilu voi kehittyä ja josta 
voidaan saada kilpailuetua tulevaisuudes-
sa. Osaamisen kehittäminen on nähtävä 
laajasti kaikkien urheilutoimijoiden toimin-
nan kehittymisenä. Se on tyypillistä verkos-
totoimintaa, jossa KIHU/Osaamisohjelma 
on katalysaattorina ja koordinoijana, mutta 
joka rakentuu vahvasti laajan suomalaises-
sa urheilussa ja liikunnassa mukana olevan 
toimija- ja organisaatiokentän varaan. Täs-
sä toiminnassa YHTEISTYÖ on avainsana ja 
menestymisen edellytys.

KIHUn toimitilojen saneeraus ja laajenta-
minen Jyväskylän kaupungin toimesta on 
mahdollistanut sekä KIHUn oman toiminnan 
laajentumisen että ennen kaikkea verkosto-
kumppanien kanssa luotujen yhteishankkei-
den toteuttamisen KIHUn tiloissa. Toiminta-
vuonna tällaisia yhteishankkeita olivat mm. 
EAKR hankerahoituksella yhdessä Jyväs-
kylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun 
kanssa toteutettava testauslaboratorion ke-
hittäminen, LIKES-säätiön ja Keski-Suomen 
Urheiluakatemian (K-S URA) kanssa alueen 
urheilijoille tuotettu konsultatiivinen urheilu-
lääkäritoiminta, kahden HUY:n lajiryhmä-
vastaavan työpisteen sijoittuminen KIHUlle, 
sekä Kasva urheilijaksi Jyväskylässä -han-
ke, jossa yhteistyötahoina ovat olleet mm. 
VALO, HUY:n akatemiaohjelma, Jyväskylän 
kaupunki, Jyväskylän yliopisto, K-S URA, 

Palautetta lukiessa voi olla nöyrästi ylpeä 
kihulaisten osaamisesta ja onnistuneesta 
projektista. On tärkeää, että jatkossa pääs-
tään valittujen lajien kanssa pitkäjänteiseen 
yhteistyöhön, prosesseihin ja yhteiseloon 
projektien sijasta. Tähän on viime vuosina 
ollut pyrkimystä ja siitä mielestäni onnistu-
neena esimerkkinä on KIHUn ja Suomen 
Ampumaurheiluliiton monivuotinen ja mo-
nipuolinen yhteistyö. Toinen esimerkki on 
kehitysyhteistyö nuorten jalkapallossa Sami 
Hyypiä akatemian kanssa yksikön taipaleen 
alkuvaiheista lähtien. 

Verkostoitumista

Osaamisohjelma toi KIHUlle laajentu-
neita vastuita osaamisverkoston ja val-
mennusosaamisen koordinoijana, sekä 
huippu-urheilun arviointi- ja seurantajärjes-

”JUSSI MIKKOLA JA
VILLE VESTERINEN OVAT

OLLEET LEIREILLÄ MUKANA, JA 
OLEN SAANUT 

JOKAISESTA LEIRIPÄIVÄSTÄ KAIKEN 
MAHDOLLISEN PALAUTTEEN. ON

YÖSEURANNAT, TEKNIIKAT, 
HARJOITTELUSTA TEHDYT 

MITTAUKSET,
HAPPISATURAATIOT,

MAITOHAPOT, HYPYT,
VOIMANTUOTOT… SIELTÄ ON 
TULLUT VALTAVA MÄÄRÄ DATAA. 
ITSELLÄNI ON OLLUT SELLAINEN 

TUNNE, ETTÄ OLEN 
VALMENNUKSESSA MUKANA, 

VAIKKA OLEN
OLLUT KOTONA”

Reijo Jylhä, http://yle.fi/urheilu 26.2.2014.
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Jukka Viitasalo
Kihun johtaja

Keski- Suomen Liikunta ja Urheilu sekä mo-
net urheiluseurat. Tämä yhteistyökumppani-
en kanssa KIHUn yhteyteen rakentunut n. 50 
henkilön työyhteisö on mahdollistanut laajan 
yli organisaatioiden ja osaamisalueiden ta-
pahtuvan monipuolisen kanssakäymisen. Yh-
teisessä kahvipöydässä käyty cross-talk on 
omiaan edistämään, kehittämään ja vauhdit-
tamaan huippu-urheilun muutosta. 

Jyväskylän kaupunki huomioi hienolla taval-
la KIHUn yli kaksikymmenvuotisen toiminnan 
ja sen kehittymisen osaksi OK:n ja Paran 
johtamaa suomalaista huippu-urheiluper-
hettä luovuttamalla vuoden 2013 Alvari 
tunnustuksen KIHUlle. Tämän tunnus-
tuksen kaupunki myöntää ”henkilölle 
tai yhteisölle, joka on merkittävällä 
tavalla edistänyt Jyväskylän elin-
keinoelämää ja tehnyt kaupun-
kia tunnetuksi Suomessa ja 
kansainvälisesti”. KIHUn 
kaltaisen asiantuntijaor-
ganisaation voimava-
ra ja menestymisen 
kulmakivi on osaava 
henkilökunta. KIHUn 
ja sen henkilökunnan 
toimintaedellytykset 
rakentuvat sekä pai-
kallisen että valtakun-
nallisen tuen varaan. 
Näiden osatekijöi-
den varaan rakentuu 
myös tulevaisuuden 
KIHU Osaamisohjel-
man veturina. 
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Henkilökunta ja organisaatio

Keskeisin KIHUn voimavara on ammattitai-
toinen henkilökunta. Toimintakaudella 2013 
KIHUn palveluksessa osa- tai kokoaikaisena 
oli yhteensä 40 henkilöä (keskimäärin 29,6 
htv). 27 työntekijää oli vakituisessa työsuh-
teessa. Näistä yhdeksän oli tohtorin tutkin-
non ja 13 ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneita. Kokoaikaisesta henkilökunnas-
ta viisi työntekijää teki tohtoriopintoja. Palk-
kakustannuksista opetusministeriön toimin-
ta-avustus kattoi 15,5 henkilötyövuotta ja 
jäljelle jäävä osa tuli projektirahoituksesta. 
Lisäksi keskuksen merkittävänä voimavara-

na oli kaksi KIHUn entistä eläkkeelle siirty-
nyttä vanhempaa tutkijaa.

KIHUn henkilöstöryhmien ja joidenkin toimi-
en nimikkeet sekä toimenkuvat tarkistettiin 
ja muokattiin toimintavuoden aikana parem-
min Osaamisohjelmaa tukevaksi. Samoin 
päivitettiin KIHUn johtosääntö ja työpaik-
kaohjesääntö. Oheinen kuvio esittää henki-
löstöryhmät ja niissä toimivien henkilöiden 
nimikkeet. 

KIHUn toiminta on rakentunut kolmen tie-
deyksikön, toimiston sekä viestintä- ja tieto-
hallintoyksikön varaan. Osaamisohjelma 

RESURSSIT
Asiantuntijaorganisaationa KIHUn keskeisin toiminnan resurssi on henkilökunta ja sen työpa-
nos, jota oli käytössä vuoden 2013 aikana yhteensä noin 30 henkilötyövuotta. Yhteensä 27 
työntekijää oli vakituisessa työsuhteessa ja näistä 22 työtekijällä on ylempi korkeakoulututkin-
to tai tohtorin tutkinto. Vuoden kokonaisbudjetti oli noin 2,3 milj. euroa.

KIHUn työpaikkayhteisöä 
yhteiskuvassa keväällä 2014.
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KIHUn voimavarana on kahdeksi kalente-
rivuodeksi kerrallaan valittu seitsemänjäse-
ninen asiantunteva hallitus, jonka nimeää 
kolme perustajatahoa: Suomen Olympia-
komitea, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän 
kaupunki. Hallituksella on mahdollisuus 
laajentaa itseään kahdella kilpa- ja huippu-
urheilun valmennuksen ja sen kehittämisen 
piirissä toimivalla henkilöllä.

SRD Oy

KIHUn yhteydessä toimii KIHU-säätiön 100 
%:sti omistama, vuonna 2000 perustettu 
Sports Research and Development SRD Oy. 
Yhtiö on perustettu kanavaksi tehdä tilaustut-
kimuksia, tuotekehitystä ja tuottaa palveluja 
pääsääntöisesti liikunnan ja urheilun alalla 
toimiville yritys- ja yksityisasiakkaille. Yhtiö 
ostaa säätiöltä työtekijöiden työaikaa, sekä 

tuonee mukanaan toiminnallisten muutos-
ten ohessa tarpeen myös organisatoriseen 
uudelleen arviointiin vuoden 2014 aika-
na. Johtajan neuvoa-antavana elimenä on 
yksiköiden johtajista ja toimistopäälliköstä 
koostuva johtoryhmä, johon ulkopuolisina 
oli kutsuttu myös hallituksen puheenjohtaja 
Mika Kojonkoski ja HUY:n asiantuntija Lee-
na Paavolainen.

KIHUn projekteissa joidenkin opiskelijoiden 
on ollut vuosittain mahdollista tehdä opin-
näytteitä ja opintoihin liittyvää harjoittelua. 
Tämä opiskelijatyövoima lisää ja monipuo-
listaa mahdollisuuksia toteuttaa projekteja. 
Toisaalta KIHUn tutkijat osallistuvat opin-
näytteiden ohjaamiseen. Tällä vuosituhan-
nella on KIHUn ohjauksessa valmistunut yh-
teensä 77 opinnäytettä, joista 17 on ollut 
lisensiaattitutkielma tai väitöskirja.

JOHTO & TOIMISTO

JOHTAVAT ASIANTUNTIJAT

TUTKIJAT

VIESTINTÄ, TEKNINEN
JA MUU HENKILÖKUNTA

ASIANTUNTIJAT

Viestintäpäällikkö
Media-assistentti

Järjestelmäasiantuntija
ATK-suunnittelija

Laboratorioinsinööri
Laboratoriohoitaja

Assistentit ja harjoittelijat

Johtaja
Toimistopäällikkö
Toimistoassistentti

Urheilufysiologia

Joukkueurheilu

Kamppailulajit

Urheilubiomekaniikka

Urheilupsykologia (täyttämättä)

Urheilubiomekaniikka

Urheilufysiologia

Urheilupedagogiikka

Urheilupsykologia

Urheilun yhteiskuntatieteet

Tutkijat
Erikoistutkijat
Emeritukset

19%

31%

16%

9%

25%

YHTEENSÄ

32
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vuokraa tältä tiloja ja laitteita toimintaansa 
varten. SRD Oy pyrkii katteelliseen, voittoa 
tuottavaan toimintaa. Voitot se tulouttaa 
osinkojen muodossa KIHU-säätiölle käytet-
täväksi kilpa- ja huippu-urheilua tukevaan 
toimintaan. SRD Oy tarjoaa mahdollisuuden 
täydentää joidenkin KIHUn osa-aikaisten 
työntekijöiden työaika kokoaikaiseksi. 

Tilat ja laitteet

KIHU toimii Jyväskylän kaupungin liikunta-
keskukselta vuokratuissa tiloissa Hippoksen 
liikuntapuiston alueella.  KIHUn käytössä on 
37 toimistohuonetta (51 työpistettä), kaksi 
kokoushuonetta, palvelinhuone, 277 m2:n 
laboratorio- ja mittaustila, kahvio/taukotila 
sekä varasto- ja arkistotiloja. Lisäksi tarvitta-
essa käytössä ovat kaupungin hallinnoimat 
Hipposhallin 80 hengen auditorio ja muut 
kokoustilat. Kaupungin hyvätasoiset liikun-
tapaikat, kuten Hipposhalli harjoitushallei-
neen, Monitoimitalo, uimahalli, jäähalli, 
Harjun urheilukenttä, Nisulan jäästadion, 
Laajavuoren talviurheilukeskus sekä Gra-
niitin ampumaurheilutilat ovat KIHUn käy-
tettävissä urheilijamittauksiin joustavan yh-
teistyön luomalta pohjalta. Kiinteät kontaktit 

Jyväskylän yliopistoon, ammattikorkeakou-
luun ja ammattiopistoon, sekä Jyväskylässä 
toimiviin LIKES-säätiöön ja Niilo Mäki -insti-
tuuttiin antavat mahdollisuuden synergiae-
tuihin niin osaamisen, tilojen kuin laitteisto-
jenkin osalta. Yhteistyösopimus Jyväskylän 
yliopiston kanssa on mahdollistanut moni-
puolisen kanssakäymisen niin tutkimusten 
teossa kuin laitteiden ja tilojen yhteiskäytös-
säkin. Sopimuksen puitteissa KIHU käyttää 
mm. yliopiston Tietohallintokeskuksen ja 
postin palveluja. Hipposhalliin on yhdessä 
Jyväskylän yliopiston ja kaupungin kanssa 
rakennettu mittausympäristöä urheilijoiden/
liikkujien biomekaanisille ja fysiologisille 
mittauksille. Vuonna 2012 käynnistettiin KI-
HUn aloitteesta Jyväskylän yliopiston liikun-
tatieteellisen tiedekunnan liikuntabiologian 
ja terveystieteiden laitosten sekä Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun yhteinen EAKR-rahoit-
teinen kaksivuotinen ”Huipputestausyksikkö 
kilpaurheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin ke-
hittämisympäristönä” -hanke, jolla kehite-
tään yhteistyötahoille yhteinen tutkimus-, 
tuotekehitys- ja palvelukokonaisuus ihmi-
sen fyysisten ominaisuuksien mittaamiseen. 
Hanke yhdistää toimijoiden hallitsemia tilo-
ja ja mittalaitteita yhteisesti hallinnoituun, 
resursoituun ja johdettuun yksikköön. Hank-

KIHUn toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä 
Hipposhallin yhteydessä.
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muodostaa 55–70 % tulorahoituksesta. 
Jyväskylän kaupungin vuosittainen avustus 
on 166 000 euroa, jolla kompensoidaan 
osa toimitilojen vuokrasta. Huippu-
urheiluyksikön kanssa valituille urheilulajeille 
ja yksilötukea saaville huippu-urheilijoille 
sekä valmennusosaamisverkostolle KIHU 
tarjoaa asiantuntijatyön korvauksetta.

KIHUn vuotuisesta toiminta-avustuksesta 
käytetään kiinteisiin palkkakustannuksiin 
maksimissaan kaksi kolmasosaa. Projekti-
rahoituksesta valtaosa menee palkkoihin. 
Koko vuosibudjetista (toiminta-avustus + 
projektirahoitus) kohdentuu palkkakuluihin 
n. 70 %.  Oheinen Kuva 1 esittää KIHUn tu-
lorahoituksen ja palkkakulujen kehittymisen 
2000-luvulla.

keella pyritään kehittämään Jyväskylässä 
toimivien yksiköiden keskinäistä yhteistyötä 
sekä parantamaan osaamista ja kustannus-
tehokkuutta. Hanke on johtamassa vuonna 
2014 kaupallisen testaus- ja tuotekehitysla-
boratorion perustamiseen. Monimuotoinen 
yhteistyö valmennuskeskusten ja KIHUn kes-
ken on mahdollistanut näiden tila- ja laite-
resurssien käytön eri urheilulajien asiantun-
tijatoiminnassa sekä erilaisissa tutkimus- ja 
kehitysprojekteissa.

Tunnuslukuja

KIHUn vuotuiset toiminnan tuotot ovat 
2000-luvulla vaihdelleet 1,2 ja 2,3 milj. euron 
välillä. Opetusministeriön toiminta-avustus 

Kuva1. KIHUN TULORAHOITUKSEN JA PALKKAKULUJEN 
KEHITTYMINEN 2000-LUVULLA. 9
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Vuosi 2013 oli Kilpa- ja huippu-urheilun tut-
kimus- ja kehittämissäätiön (KIHU-säätiön) 
neljästoista toimintavuosi ja Kilpa- ja huip-
pu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn kahdes-
kymmeneskolmas toimintavuosi. KIHU toimi 
Liikunnan ja kansanterveyden edistämis-
säätiön osana v. 1991–1999. KIHU-säätiön 
100 % omistamalla Sports Research and 
Development SRD Oy:llä täyttyi kolmastois-
ta tilikausi. 

Vuosille 2009–2015 laaditussa KIHUn 
strategiassa keskeisiä arvoja ovat urheilun 
kansainvälinen menestys, korkea laatu, in-
novatiivisuus, sekä eettisesti ja ekologisesti 
kestävä urheilu. Näillä arvoilla KIHU pyrkii 
edistämään suomalaista kilpa- ja huippu-
urheilua soveltavan tutkimustoiminnan sekä 
kehitys- ja palvelutoiminnan kautta. Stra-
tegian mukaan KIHUn toimintaa kohdiste-
taan kv. urheilumenestyksen kannalta kes-
keisimpiin lajeihin ja organisaatioihin sekä 
tunnistetuille osaamisalueille. Strategiassa 
korostetaan myös tuotetun tietotaidon hyö-
dynnettävyyden tärkeyttä suomalaisessa kil-
pa- ja huippu-urheilussa. Strategian ohella 
KIHUn toimintaa on ohjannut vuoden 2013 
alusta alkaen Suomen Olympiakomitean ja 
Paralympiakomitean kanssa 14.11.2012 
tehdyn sopimuksen mukaisesti toteutusvastuu 
Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelmasta. 
Sopimukseen perustuen KIHUn hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin toimintavuonna 
HUY:n johtaja ja KIHUn johtaja toimi HUY:n 

johtoryhmän jäsenenä. Menettelyllä pyri-
tään vahvistamaan HUY:n ja KIHUn strate-
gista yhteistyötä. KIHUn toiminnan suuntaa 
ja tavoitteita Osaamisohjelman vastuiden 
pohjalta linjattiin myös toimintavuonna 
Opetus- ja Kulttuuriministeriön kanssa alle-
kirjoitetussa tavoiteasiakirjassa.

Toimintavuoden aikana pidettiin neljä henki-
lökuntaseminaaria, joissa käsiteltiin mm. yt-
lain edellyttämiä asioita, strategian jalkaut-
tamista, tutkimuskeskuksessa toteutettavia 
projekteja, palkkausuudistusta sekä huippu-
urheilun muutosprosessin vaikutuksia KIHUn 
toimintaan. Toimintavuonna KIHUlle raken-
nettiin uusi sopimuspalkkajärjestelmä, joka 
perustuu työn/toimenkuvan vaativuustekijöi-
hin sekä henkilökohtaiseen osaamiseen ja 
työssä suoriutumiseen. KIHUn johtoryhmä 
kokoontui 19 kertaa ja HUYn johtoryhmä 
16 kertaa. Suuren kokousten määrän se-
littää HUY:n toiminnan käynnistyminen ja 
Osaamisohjelmavastuiden kohdentuminen 
KIHUun. Osaamisohjelmaan liittyen val-
mennusosaamisen ohjausryhmä kokoontui 
kolme kertaa. Valmennusosaamisen kehit-
tämistä koordinoitiin ja toteutettiin erillisen 
OKM:n OK:lle myöntämän projektirahoituk-
sen puitteissa yhdessä Suomen Urheiluopis-
ton ja Haaga Helia Ammattikorkeakoulun 
kanssa. 

Valmennusosaamisen kehittämisen lisäk-
si toinen KIHUlle Osaamisohjelman myö-

TOIMINTA JA TULOKSET
Osaamisohjelmavastuiden myötä KIHUn toimintaa suunnattiin vuonna 2013 projektiluontei-
suudesta enemmän pysyviin yhteistyöratkaisuihin urheiluelämän kanssa. Asiantuntijatoimintaa 
käynnistettiin painottuen talvilajeihin Sotshin Olympialaisten myötä. Lisäksi huippu-urheilun si-
säistä seurantaa ja arviointia suunniteltiin ja käynnistettiin yhteistyössä eri toimijioiden kanssa. 
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tä tullut vastuu on huippu-urheilun sisäisen 
arviointijärjestelmän suunnittelu ja toteutus. 
Toimintavuoden aikana käynnistettiin urhei-
lumenestyksen seuranta yhteistyössä Suo-
men Urheilumuseon tietopalvelun kanssa ja 
akatemiaohjelman seuranta HUY:n akatemi-
aohjelman kanssa, toteutettiin HUY:n tukiur-
heilijoille palautekysely sekä suunniteltiin 
laajempaa seurannan ja arvioinnin koko-
naisuutta yhdessä LIKESin, Valon ja Suomen 
Vammaisurheilun (VAU) tutkijoiden kanssa. 
Em. ryhmä päätyi loppuvuodesta hake-
maan rahoitusta liikunnan kansalaistoimin-
nan arvioinnin sateenvarjohankkeelle, jolla 
pyritään selkeyttämään eri arviointien roo-
lia liikunnan ja urheilun kentällä sekä konk-
reettisesti edistämään arviointihankkeita.     

KIHU urheilun voimavarana

KIHU on aiemmin toiminut pääosin erilais-
ten tutkimus-, kehitys- ja palveluprojektien 
kautta. Huippu-urheilun muutosprosessin ja 
Osaamisohjelmavastuiden myötä toimintaa 
suunnattiin vuonna 2013 projektiluonteisuu-
desta enemmän pysyviin yhteistyöratkaisui-
hin urheiluelämän kanssa. KIHUn seitsemän 
asiantuntijan palkkaus rakennettiin KIHUn 
toiminta-avustuksen sekä OK:n ja Paran 
kehitysrahojen kautta lähes projektirahoi-
tuksesta riippumattomaksi. Tämä yhdessä 
toiminta-avustuksesta palkattujen johtavien 
asiantuntijoiden ja muun henkilökunnan 
työpanoksen kanssa antoi mahdollisuuden 
panostaa aiempaa enemmän lajiyhteistyö-
hön mm. leiritys- ja kilpailuolosuhteissa. KI-
HUn henkilökunta osallistui asiantuntijoina 
mm. seuraavien lajien kehitystoimintaan 
tai koti- ja ulkomaisiin leiri-, testaus- ja kil-
pailutapahtumiin: yleisurheilu (pituushyppy, 
keihäänheitto, kilpakävely, ratakelaus), ki-
vääri- ja pistooliammunta, jousiammunta, 
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pikaluistelu, maastohiihto, ampumahiihto, 
mäkihyppy, yhdistetty hiihto, alppihiihto, 
freestyle, lumilautailu, suunnistus, maalipal-
lo, jalkapallo, koripallo, jääkiekko, lento-
pallo, beach volley, salibandy, curling ja 
pesäpallo.

Vuonna 2013 KIHUn kokonaistyöajasta 
käytettiin urheiluasiakkaan toimintaan liitty-
vään tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijatoimin-
taan 54,2 % (v. 2012 53,0 %). Lajiliittojen 
käytännön valmennustoimintaan kohdenne-
tun työajan suhteellinen osuus kasvoi vuo-
den 2012 18,1 %:sta vuonna 2013 20,7 
%:iin. Erityinen panostus kohdistettiin Sotšiin 
valmistautuvien lajien tukemiseen – maasto-
hiihtoon kohdistui yli 1400 tuntia (3,4 % 
kokonaistyöajasta) ja pikaluisteluun lähes 
600 tuntia (1,4 %). Muina laajan yhteistyön 
kohteina olleina lajeina olivat ammunta (yli 
1000 h, 2,5 %), jalkapallo (lähes 900 h, 
2,1 %), kelaustuolin kehittäminen (n. 1000 
h, 2,5 %), sekä keihäänheitto, pituushyppy, 
beach volley, kamppailulajit ja maalipallo 
(kukin 400 - 500 h, 0,9 - 1,2 %). 

Toiminnan eräinä mittareina on laskettu 
kontaktikertoja ja osallistumiseen käytettyjä 
vuorokausia. Kuvassa 2 esitetään kolmen 
viimevuoden aikana valmennus-, konsultoin-
ti- ja kilpailutapahtumiin kotimaassa ja ulko-
mailla käytetyt vuorokaudet. Ulkomaan leiri- 
ja kilpailutapahtumiin käytetyt vuorokaudet 
vuonna 2013 kasvoivat 64 % edellisestä 
vuodesta. Tämä johtui ennen kaikkea maas-
tohiihtoon ja pikaluisteluun kohdistettujen 
vuorokausien kasvusta valmistauduttaessa 
Sotšin talviolympialaisiin. Tämän toiminta-
kertomuksen sivuilla 36-45 on ryhmitelty 
ja kuvattu vuonna 2013 KIHUssa toteutetut 
projektit, hankkeet ja asiantuntijatoiminta. 
Yksittäisistä projekteista ajankäytöllisesti 
laajin (2431 h, 5,5 % kokonaistyöajasta) oli 
KIHUn uuden laboratorion käynnistämiseen 
liittyvä EAKR-hanke ”Huipputestausyksik-
kö”. Mainitut tunnit pitivät sisällään ainoas-
taan KIHUn projektiin panostaman työajan 
(josta hanke maksoi 70 %). Tämän lisäksi 
hankkeessa oli työtekijöitä sekä yliopiston 
että ammattikorkeakoulun palkkauksella. KI-
HUn henkilökunta osallistuu asiantuntijana 
kilpa- ja huippu-urheilun parissa toimivien 
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Kuva 2. KIHUN HENKILÖKUNNAN OSALLISTUMINEN 
TUTKIMUS- JA ASIANTUNTIJATEHTÄVIIN LEIREILLÄ, 

KILPAILUISSA JA MUISSA TAPAHTUMISSA.
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Kuva 4. KIHUN HENKILÖKUNNAN OSALLISTUMINEN SEMI-
NAAREIHIN, KONGRESSEIHIN JA KOULUTUSTAPAHTUMIIN.

yhteisöjen työryhmiin, kokouksiin ja tilai-
suuksiin. Vuonna 2013 keskeiseen rooliin 
nousi Huippu-urheiluyksikön ja sen kolmen 
ohjelman toimintaan liittyvät tilaisuudet. Jy-
väskylän ulkopuolella pidettyihin kokouksiin 
sekä suunnittelu- ja kehityspalavereihin tut-
kimuskeskuksen henkilökunta osallistui 214 
kertaa käyttäen toimintaan yhteensä 278 

työpäivää (Kuva 3). Määrä on kaksinker-
tainen edelliseen vuoteen verrattuna.  Ko-
konaistyöajasta näihin kului 7,4 %.  Sivulle 
56-57 on koostettu henkilökunnan asiantun-
tija- ja luottamustoimet vuonna 2013. KIHUn 
henkilökunta osallistui tai toimi luennoitsija-
na erilaisissa seminaari-, kongressi- ja kou-
lutustilaisuuksissa Jyväskylän ulkopuolella 

järjestöjen tilaisuuksia. Tämän osa-alueen 
ajankäytössä on tapahtunut selvää vähene-
mistä muutaman viime vuoden aikana joh-
tuen panostuksen lisäämisestä käytännön 
urheiluvalmennusta palveleviin asiantuntija-
toimintoihin, osaamisohjelman ja verkosto-
toiminnan mukanaan tuomiin suunnittelu- ja 

vuonna 2013 yhteensä 56 työpäivää (Kuva 
4). Tapahtumiin valmistautumiseen ja osal-
listumiseen kului 4,1 % kokonaistyöajasta. 
Ulkomailla pidetyt koulutustilaisuudet olivat 
pääsääntöisesti esitelmöintiä tieteellisissä 
kongresseissa ja kotimaiset tilaisuudet laji-
liittojen, urheiluopistojen ja urheilun keskus-
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Kuva 3. KIHUN HENKILÖKUNNAN OSALLISTUMINEN 
KOKOUKSIIN SEKÄ SUUNNITTELU- JA KEHITYSPALAVEREIHIN.
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kehitysprosesseihin sekä kokoustoimintaan. 
KIHUn ylläpitoon ja toiminnan kehittämi-
seen (IT, viestintä, laboratorio, toimisto ja 
johto, hallitus- ja johtoryhmätyöskentely, si-
säiset kehityspalaverit jne.) kohdentui vuon-
na 2013 33,8 % kokonaistyöajasta. KIHUn 
henkilökunnan sairastavuus on perinteises-
ti ollut varsin pientä. Näin myös vuonna 
2013, jolloin sairaspoissaolojen osuus oli 
ainoastaan 1,2 % kokonaistyöajasta.

Verkostoyhteistyö  

KIHUn strategiassa ja Osaamisohjelmas-
sa esille nostettua pyrkimystä tiiviimpään 
verkostoitumiseen tutkimus- ja tuotekehitys-
organisaatioiden kanssa on toteutettu mm. 
pitämällä Jyväskylän yliopiston liikuntabio-
logian laitoksen kanssa säännöllisiä yh-
teistyöpalavereja, ylläpitämällä kansallista 
urheilututkimustietokantaa mm. opinnäyte-

töiden saatavuuden helpottamiseksi, vaih-
tamalla avustavan henkilökunnan työpa-
noksia ja tekemällä yhteisiä laitehankintoja. 
Sekä liikuntabiologian että liikuntakasva-
tuksen laitoksen kanssa on meneillään yh-
teisiä tutkimushankkeita, joissa tiedekunnan 
opiskelijat tekevät opinnäytteitä. KIHUn pro-
jekteissa ja/tai tutkijoiden osaohjauksessa 
valmistellaan yhdeksää väitöskirjaa Jyväs-
kylän yliopistoon (Taulukko 1). Koko liikun-
tatieteellisen tiedekunnan kanssa vuonna 
2012 käynnistettyjä kokoontumisia jatkettiin 
vuonna 2013 tarkoituksena tiivistää yhteis-
työtä Osaamisohjelman tueksi. Tutkimuskes-
kus toimi vuonna 2013 neljän Jyväskylän 
yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammat-
tiopiston opiskelijan harjoittelupaikkana. 
Helsingin Liikuntalääketieteen keskuksen 
kanssa jatkettiin yhteistä korkeanpaikan 
harjoitteluprojektia. 

Outi Aarresola

JATKO-OPISKELIJA

Kim Forsblom

Hannele Forsman

Piia Kaikkonen

Toni Mets

Jussi Mikkola

Christoph Rotensteiner

Tommi Sipari

Ville Vesterinen

Nuorten urheilupolkujen merkityksellistyminen

VÄITÖSKIRJAN AIHE

Tavoitteenasettelu naisten palloilujoukkueissa

Suomalaisen joukkuepalloilijan tie huipulle

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

Timing of triggering in skilled sharpshooting

Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun fysiologiset ja neuromuskulaariset
adaptaatiomekanismit

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

Urheilu-uralle johtavat kehityspolut ja niihin liittyvät motivaatiotekijät

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

Taulukko 1. KIHUN PROJEKTEIHIN JA/TAI TUTKIJOIDEN OSA-
OHJAUKSEEN LIITTYVÄT TEKEILLÄ OLEVAT VÄITÖSKIRJAT.
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KIHUn strategiassa ja Osaamisohjelmassa 
nostetaan esille KIHUn rooli suomalaisen 
huippu-urheilujärjestelmän analysoijana ja 
kehittäjänä. Tätä roolia on luotu ja kehitetty 
mm. toteutettujen arviointiprojektien kautta 
(valmennuskeskusten arviointi, pääkaupun-
kiseudun urheiluakatemian kehittämishank-
keen arviointi ja urheiluakatemioiden au-
ditointi) sekä Suomen ja kilpailijamaiden 
urheilun rakenteita ja rahoitusta vertailemal-
la (Bench marking-projekti ja SPLISS-projek-
tit). Lisäksi on osallistuttu Olympiakomitean, 
Paralympiakomitean, lajiliittojen asiantun-
tijaryhmien ja VAKE-työryhmän (olympia-
komitea, opetusministeriö, valmennuskes-
kukset, KIHU) toimintaan. KIHU oli vuonna 
2013 aktiivisesti mukana Suomen Olympia-
komitean Huippu-urheiluyksikön moninaisis-
sa työryhmissä ja kehityshankkeissa, sekä 
osallistui Keski-Suomen Urheiluakatemian 
strategiatyöhön. KIHU on yksi 5.11.2013 
pääkaupunkiseudulle perustetun URHEA-
säätiön perustajajäsenistä ja edustettuna 
säätiön valtuuskunnassa. URHEA on pää-
kaupunkiseudun urheiluakatemian tausta-
organisaatio. KIHU teki vuonna 2013 UR-
HEAn toimintaan ja toimintaympäristöön 
liittyviä selvityksiä ja osallistui tätä kautta 
URHEAn toiminnan kehittämiseen. 

Suomen Urheiluopistolla tehtiin KIHUn am-
pumatekniikan mittausjärjestelmällä kivää-
riammunnan leireillä tekniikkamittauksia. 
Toiminta perustuu Suomen Ampumaurhei-
luliiton, KIHUn ja Suomen Urheiluopiston 
tekemään Huippuammunnan kehittämis- ja 
tutkimusohjelmaan 2009–2016. Eerikkilän 
urheiluopiston Sami Hyypiä -Akatemian 
(SHA) toimintaan KIHU osallistui yhteisen 
työryhmän ja SHA:n ohjausryhmän jäse-
nyyden kautta. SHA:n kanssa rakennettiin 
yhteistyösopimuksen puitteissa jalkapallolle 
tutkimus- ja kehitysohjelmaa vuosille 2013–

2016 sekä analysoitiin Eenet kehittymisen 
seurantajärjestelmän tietokantaa jatkokehi-
tyksen tueksi. KIHUn edustaja on ollut myös 
mukana SHA:n psyykkisen valmennuksen 
asiantuntujaryhmän toiminnassa. Vuokatin 
ja Lapin Valmennuskeskusten ja lumilajien 
kanssa käynnistettiin luminet.fi tietokanta-
pohjaisen palvelusivuston rakentaminen. 
Sen tarkoituksena on toimia valmentajien 
ja urheilijoiden työkaluna lumilajien har-
joittelun seurannassa. Kuortaneen Valmen-
nuskeskuksen kanssa käynnistettiin K-Lab 
testaustietokannan jatkokehitys, joka tähtää 
valtakunnallisen yhtenäisen urheilijatestaus-
järjestelmän ja tietokannan luomiseen ja 
siirtämiseen pilvipalveluiksi. Hankkeet liitty-
vät Osaamisohjelman tavoitteeseen huippu-
urheilun arviointi- ja seurantajärjestelmien 
kehittämisestä ja ovat osa osaamisverkoston 
luontia.

Jyväskylässä toimivien LIKES-säätiön, Niilo 
Mäki -instituutin ja KIHUn kesken on kehitetty 
yhteistyötä lähinnä yksiköiden hallintoihin, 
johtamiseen ja paikalliseen edunvalvontaan 
liittyvissä asioissa. LIKES-tutkimuskeskuksen 
kanssa KIHUlla on taloushallinnon keskinäi-
nen varmistusjärjestelmä mm. avainhenkilöi-
den sairastumisten varalle. Lisäksi vuonna 
2013 tehtiin yhteistyössä LIKES-tutkimuskes-
kuksen LINET-yksikön kanssa toimialoittumi-
sen vaikutuksia liikuntajärjestöihin tarkaste-
leva sektoritutkimus. LIKESin kanssa tarjottiin 
urheilulääkärin konsultatiivisia palveluja 
Keski-Suomen urheiluakatemian urheilijoille 
KIHUn toimitiloissa. Samalla käynnistettiin 
LIKESin aloitteesta keskustelu eri intressita-
hojen kanssa liikuntalääketieteen erikoislää-
kärikoulutuksen siirtämisestä Jyväskylässä 
LIKES-säätiöltä KIHU-säätiölle.

Vuonna 2013 Jyväskylässä käynnistyi ”Kas-
va urheilijaksi Jyväskylässä” -hanke. Sen tar-
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koitus on edistää lasten ja nuorten urheilun 
laatutekijöitä ja lasten urheilun suo-malaista 
mallia. Laatutekijöitä ovat innostus urheiluun, 
monipuoliset liikuntataidot, hyvä fyysinen 
harjoitettavuus ja urheilullinen elämäntapa. 
Lasten urheilun suomalainen malli puoles-
taan tarkoittaa perheen, koulun ja seurojen 
yhteistyötä näiden laatutekijöiden edistämi-
seksi. Hankkeen kohdejoukko on peruskou-
luikäiset, 7–15-vuotiaat lapset. Hankkeessa 
tehdään sekä kokeiluja että pitkäjänteistä 
kehitystyötä. Hanketta hallinnoi Valo, mutta 
toteutuksesta vastaavat eri tasoilla toimivat 
verkostot, mm. jyväskyläläiset urheiluseu-
rat, tutkimuslaitokset, Keski-Suomen liikunta 
ja urheilu, Keski-Suomen Urheiluakatemia, 
Jyväskylän kaupunki, Valo ry ja Olympia-
komitean huippu-urheiluyksikkö. KIHU tar-
joaa hankkeelle toimitilat, toimistotuen sekä 
oman asiantuntijaosaamisensa.

Kansainvälistä yhteistyötä toteutettiin vuon-
na 2013 mm. Etelä-Afrikan (University of 
Cape Town), Ruotsin (Mid Sweden Uni-
versity), Belgian (Vrije Universitet Brussel), 
Espanjan (Instituto National de Educatiòn 
Fisica de Catalunã, Barcelona, INEFC) ja 
Norjan (Norwegian School of Sports Scien-
ces) kanssa. 

Strategialinjausten mukaan KIHU/SRD 
palvelee suomalaisen liike-elämän huippu-
urheiluun liittyvää tuotekehitystä. Vuonna 
2013 tätä toteutettiin SRD:n oy:n toiminnan 
kautta mm. tutkimalla turvotuksen vähentä-
miseen ja palautumisen edistämiseen kehi-
tetyn hoitolaitteen vaikutuksia kuormituksen 
jälkeiseen palautumiseen.

Taulukko 2. KIHUN KIRJALLINEN, SÄHKÖINEN, SUULLINEN JA 
KOULUTUKSELLINEN TUOTOS.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KaARTIKKELIT JA PALAUTTEET

Kv tieteelliset artikkelit 9 12 12 9 7 12 12 7 6 9

Muut artikkelit 37 27 13 17 17 35 37 42 17 27

Käyttöraportit ja pelianalyysit 59 33 125 112 189 100 195 293 218 147

Palautevideot, CD:t, DVD:t 136 65 102 96 193 236 376 251 249 189

Koulutusmateriaalit 8 4 1 3 6 8 5 1 1 4

 
ESITELMÄT  

Kv. kongressiesitelmät 25 23 55 20 25 23 26 28 16 27

Muut esitelmät ja luennot 42 81 63 74 56 88 83 81 107 75

 
KOULUTUS  

Väitöskirjat ja lis työt 2 0 2 0 1 0 1 0 2 1

Pro gradut ja muut opinnäyteet 3 2 2 5 4 13 8 3 52
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Urheiluasiakkaille tuotetaan käyttöraport-
teja, videoita, verkkomateriaaleja, valmen-
tajakoulutusmateriaaleja, konsultointeja ja 
lehtikirjoituksia, sekä esiinnytään erilaisissa 
kotimaisissa koulutustilaisuuksissa ja osallis-
tutaan koulutustilaisuuksien järjestämiseen. 

Oheisessa taulukossa 2 on kuvattu KIHUn 
kirjallista, sähköistä, suullista ja koulutuk-
sellista tuotosta 2000-luvulla. Vuonna 2013 
KIHU tuotti viisi kansainvälistä tutkimusra-
porttia, 17 muuta artikkelia, 218 käyttöra-
porttia ja pelianalyysiä, 249 palaute-cd/
dvd:tä ja yhden koulutusmateriaalin. Lisäksi 
KIHUn henkilökunta piti 16 kansainvälistä 
kongressiesitelmää ja 107 luentoa kotimai-
sissa tilaisuuksissa. KIHUn projekteissa/
tutkijoiden osaohjauksessa valmistui kaksi 
väitöskirjaa. Toinen väitelleistä (Tomi Vänt-
tinen) toimii KIHUssa asiantuntijana. KIHUn 
voimakas panostus toisaalta läheiseen yh-

Raportointi, tiedotus ja tie-
donvälitys

KIHUn toiminnassa ja tuotoksissa heijastuu 
vuosittainen projektien laadullinen ja mää-
rällinen vaihtelu. Tutkimusprojektien tieteel-
liset tuotokset tulevat yleensä viiveellä, kun 
taas kehitys- ja asiantuntijaprojektien tuo-
tokset ja aktiviteetit kohdentuvat useimmiten 
ko. toimintavuoteen usein hyvinkin lyhyellä 
toimitusajalla. 

KIHUn julkaisu- ja tiedonvälitystoiminta koos-
tuu pääosin urheiluasiakkaille (valmentaja/
urheilija, lajiliitto, olympiakomitea jne.) koh-
dennetuista materiaaleista ja kontakteista ja 
osin tiedeyhteisölle suunnatuista tutkimusra-
portoinneista ja kongressiesitelmistä. Var-
sinainen tutkimustoiminta ja siihen liittyen 
tutkimusraportointi pyritään tekemään ver-
kostoyhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa. 

Ari Nummela luennoimassa kunto-
testausverkoston tapaamisessa.
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teistyöhön keskeisten urheilulajien kanssa 
asiantuntijatyötä lisäämällä ja toisaalta pa-
nostus HUY:n ja etenkin Osaamisohjelman 
kehittämiseen mm. lukuisten suunnittelu-
prosessein ja kokousten muodossa vuonna 
2013 heijastuu taulukkoon kirjatun tuotok-
sen määrällisenä vähenemisenä.

Toiminnasta tiedottamisesta toteutettiin sosi-
aalisen median (Facebook) kautta sekä ko-
tisivuja päivittämällä. Tämän lisäksi tehtiin 
tärkeimpien uutisten ja tapahtumien osalta 
yhteensä 5 mediatiedotetta ja toiminnan 
käytännön läheisemmän esittelyn merkeis-
sä tuotettiin KIHU-TV:hen yhteensä 5 video-
uutista. Tiedonvälityksessä ja viestinnässä 
aloittiin aktiivinen yhteistyö Olympiakomite-
an, Paralympiakomitean ja Valon viestinnän 
kanssa yhteisten toimintalinjojen ja -tapojen 
löytämiseksi. Edellisen yhteistyön merkeis-
sä oltiin aktiivisesti mukana liikunnan ja 
urheilun uuden nettiportaalin www.sport.
fi tuottamisessa. Myös KIHUn kotisivut liitet-
tiin osaksi tätä laajempaa sivustoa vuoden 
loppupuolella. AV-viestinnän alueella toteu-
tettiin Olympiakomitealle ja Paralympia-
komitealle useita videokuvauksia ja -koos-

teita mm. tapahtumiin liittyen. KIHU esitteli 
tammikuussa 2013 nykyistä toimintaansa 
toimitilojen saneerauksen ja laajennuksen 
”tupaantuliaisissa” noin 50 kutsuvieraalle.

Talous 

Opetus- ja kulttuuriministeriön KIHU-säätiölle 
osoittama toiminta-avustus vuonna 2013 oli 
1.550.000 euroa (66 %:a koko budjetista) 
ja Jyväskylän kaupungin avustus 166.000 
euroa. OKM myönsi projektirahoitusta 
133.000 (5,6 %), Suomen Olympiakomitea 
140.000 (5,9 %) ja Suomen Paralympiako-
mitea 40.000 (2,0 %) euroa. Muut avustuk-
set ja palvelutoiminnan tuotto olivat yhteen-
sä 305.894 euroa (13,0 %).  Varsinaisen 
toiminnan tuotot olivat yhteensä 2.178.894 
euroa (vuonna 2012 2.101.013 euroa) ja 
koko tulorahoitus 2.354.404 euroa (vuonna 
2012 2.224.779 euroa). Palkat henkilösi-
vukustannuksineen olivat suurin (1.401.322 
euroa, 63,3 %) ja tilavuokrat toiseksi suu-
rin (249.796 euroa, 10,6 %) tilinpäätöksen 
menoerä. Tilikausi päättyi 23.821 euron yli-
jäämään.

Liikunnan ja urheilun uusi verkkosivusto sport.fi avattiin ja 
Kihun kotisivut liittyivät osaksi sport.fi-portaalia.
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KIHUn omistaman Sports Research and 
Development (SRD) Oy:n liikevaihto oli toi-
mintavuonna 43.531 euroa (vuonna 2012 
32.368 euroa). SRD maksoi KIHUlle palve-
luista ja työvoimasta yhteistyösopimuksen 
mukaisesti 19.705 euroa (vuonna 2012 
23.986 euroa).  
 

Hallitus ja tilintarkastus

KIHU-säätiön hallituksen puheenjohtajana 
toimi 30.6.2013 asti toimitusjohtaja Jukka 
Rauhala (taustayhteisö Suomen Olympiako-
mitea) ja varapuheenjohtajana Huippu-ur-
heiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski (Suo-
men Olympiakomitea), ja 1.7.2013 alkaen 
puheenjohtajana Huippu-urheiluyksikön joh-
taja Mika Kojonkoski ja varapuheenjohta-
jana professori Keijo Häkkinen (Jyväskylän 
yliopisto).

Muut hallituksen jäsenet olivat tuotantojohta-
ja Pia Nybäck (Suomen Olympiakomitea), 
yliopistolehtori Kalervo Ilmanen (Jyväskylän 
yliopisto), professori Pilvikki Heikinaro-Jo-
hansson (Jyväskylän yliopisto), kansanedus-
taja Sinuhe Wallinheimo (Jyväskylän kau-
punki), huippu-urheilujohtaja Jarmo Mäkelä 
(Suomen Urheiluliitto, lisäjäsen) ja valmen-
taja Susanna Haarala (Tappara, lisäjäsen). 
Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimi 
johtaja, professori Jukka Viitasalo. Hallitus 
kokoontui kahdeksan kertaa. Tilintarkasta-
jina toimivat KHT Anssi Tikkanen ja HTM, 
JHTT Seppo Lindholm.

KIHU-säätiön hallitus 
keväällä 2014.
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SPORTS LAB JYVÄSKYLÄ 
KILPAURHEILUN, LIIKUN-
NAN JA HYVINVOINNIN KE-
HITTÄMISYMPÄRISTÖNÄ
Huipputestausyksikkö-projekti on Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen, Jyväskylän yli-
opiston liikuntatieteellisen tiedekunnan sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteinen kehittä-
misprojekti. Projektin tavoitteena on mm. luoda urheilijoiden ja kuntoilijoiden testaukseen pal-
velukonsepteja ja perustaa liiketoimintayksikkö, jonka kautta palveluita tarjotaan markkinoille. 
Projekti käynnistyi toukokuussa 2012 ja jatkuu syksyyn 2014, jolloin liiketoiminta käynnistyy 
täydellä teholla nimellä Sports Lab Jyväskylä. Hankittuja laitteita ja menetelmiä on otettu käyt-
töön muutamissa pilottihankkeissa, joista muutama kuvaus tässä raportissa.

Esa Hynynen20
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Kestävyyskuntokoulupilotti

Kevään 2013 aikana isoimpana kokonai-
suutena hankkeessa toteutettiin Kestävyys-
kuntokoulu tavoitteellisesti kuntoileville ai-
kuisille. Pilottiin osallistui 20 miestä ja 20 
naista, joilla oli jo aiempaa juoksutaustaa ja 
jotka harjoittelivat vähintään kolme kertaa 
viikossa ennen pilotin alkua. Pilotin tavoit-
teena oli kehittää konseptia, jossa valmenta-
jan hallinnoima joukko toteuttaa harjoittelun 
pääsääntöisesti itsenäisesti, mutta silti pil-
vipalvelun kautta jatkuvassa seurannassa. 
Lähikontakteja oli kuitenkin kuntotestien, 
yhteisharjoitusten, pienryhmäharjoitusten, 
luentojen ja henkilökohtaisten valmentaja-
tapaamisten muodossa. Tärkeänä osana 
pilottia oli osallistujilta kerätty palaute, jon-
ka pohjalta voidaan arvioida eri osioiden 
onnistumista, kehittää tuotetta edelleen ja 
käyttää myös tuotteen markkinoinnissa.

Harjoittelun ja kunnon kehittymisen seu-
rannan lisäksi yhtenä osiona hyödynnettiin 
kuormittumisen ja palautumisen seurantaa 
sykevariaatiomittausten avulla. Kuntoilijoi-
den osalta menetelmän hyödyntäminen voi 
auttaa harjoittelun optimoinnissa, sillä urhei-

luharjoittelun ulkopuolisten stressitekijöiden 
vaikutuksia kokonaistilaan voidaan tämän 
kautta päästä arvioimaan objektiivisemmin. 
Huippu-urheilijoilla menetelmä kertonee 
selkeämmin harjoitteluun ja kilpailemiseen 
liittyvien stressitekijöiden vaikutuksista, kun 
taas kuntoilijoilla arkielämän haasteiden 
vaihtelu voi näkyä merkittävimpänä tekijänä 
kokonaisuuden kannalta.

Hiihtotestauspilotti

Maastohiihtäjien kuntotestaus on tapahtu-
nut tähän saakka pääasiassa juoksumatolla 
sauvakävelynä ja -loikkana. Keväällä 2013 
toteutettiin hiihtotestauspilotti, missä hyväta-
soisilla kilpahiihtäjillä selvitettiin eri hiihto-
tekniikoiden fysiologisia vasteita portaittain 
nousevassa kuormituksessa. Viisi miestä ja 
viisi naista hiihtivät sauvakävelyn lisäksi rul-
lilla perinteisen (vuorohiihto ja tasatyöntö) ja 
vapaan (kuokka ja wassu) hiihtotavan testit, 
joista määritettiin maksimaalinen hapenotto-
kyky sekä aerobinen ja anaerobinen kynnys 
Kuntotestauksen käsikirjan suositusten mu-
kaisesti. Hiihtotesteille rakennettiin samalla 
omat protokollat, joiden käytettävyyttä tes-

Kestävyyskuntokoulun 
mattotesti käynnissä.
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tattiin tässä projektissa. Sinänsä rullahiihto 
juoksumatolla on jopa helpompaa kuin tiel-
lä, sillä alusta on tasaisesti hyvä koko ajan 
eikä yllätyksiä tule eteen. Hiihtäjien kom-
mentit maksimirasituksesta tukivat ajatusta, 
että tekeminen on lähellä ”oikeaa kisatilan-
netta”.

Hiihtotestauspilotin osalta tuotoksina syntyi-
vät kuormitusmallit suoraan maksimitestiin 
rullasuksilla. Tuloksia on esitetty toukokuussa 
2013 Hiihtoliiton valmentajaseminaarissa 
ja joulukuussa 2013 kansainvälisessä hiih-
tokongressissa (International Congress of 
Science and Skiing, Itävalta). Tulevan vuo-
den aikana pilotista valmistunee lisäksi kak-
si Pro Gradu työtä sekä yleistajuinen kirjoi-
tus suomalaiseen valmennusalan julkaisuun.

Palaute nopeasti käyttöön

Testattavan kannalta olennaista on saada 
luotettavaa ja merkityksellistä tietoa, jota 
pystytään hyödyntämään käytännössä 
oman harjoittelun tukena. Niinpä mittaustu-
lokset ja niiden selkokielinen tulkinta pitäisi 
saada mahdollisimman nopeasti testi-/mit-
taustilanteen jälkeen. Yhtenä osana hanket-
ta kehitetään nopeaa palautejärjestelmää, 
joka pystyy tarjoamaan välitöntä palautetta 
mm. testauslaboratoriossamme tehtävistä 
voimalevymittauksista sekä liikeanalyysistä. 
Liikeanalyysin osalta voidaan järjestelmän 
osalta jo nyt antaa välitöntä palautetta muu-
tamista nivelkulmista esim. kilpakävelyssä 
juoksumatolla. Näin urheilija voi palautteen 
pohjalta korjata tekniikkaa ja saada välittö-
mästi eksaktia tietoa korjauksen onnistumi-
sesta.

Kuntotestien osalta hankkeessa kehitetään 
Kuortaneen urheiluopiston ja Aino Health 

tekemää K-Lab testaustietokantaohjelmis-
toa, joka pystyy myös nopeuttamaan mit-
tausdatan käsittelyä yksittäisissä testeissä. 
Tämän osalta on tehty mainiota yhteistyötä 
kansallisen kuntotestausverkoston kanssa ja 
kehitystyöstä tulee jatkossa hyötymään sel-
västi hanketta suurempi joukko urheilijoiden 
kuntotestauksen parissa työskenteleviä am-
mattilaisia. Tavoitteena testaustietokannan 
suhteen on rakentaa valtakunnallinen tieto-
kanta, mistä voidaan tulevaisuudessa tehdä 
myös kehitystyötä esim. kansallisten viitear-
vojen päivityksen suhteen. Toisaalta yksit-
täisten testien osalta pyritään siihen, että 
urheilijan testitulokset voidaan käsitellä lop-
puverryttelyn aikana sille tasolle, että kaikki 
olennainen tieto testituloksista voidaan käy-
dä yhdessä läpi.

Liiketoimintayksikön perusta-
misen valmistelut

Taustatahojen yhteiseksi näkemykseksi muo-
toutui vuoden 2013 aikana, että keskeisin 
asia projektin päättymisen jälkeen tulee 
olemaan onnistunut liiketoiminta. Osaava 
henkilökunta, hyvät tuotteet ja palvelut pi-
tävät toiminnan kannattavana ja hankkeen 
taustatahojen yhteistyö voi rakentua jatkos-
sa perustettavan yksikön toiminnan yhte-
yteen ja sitä tukemaan. Niinpä iso panos 
vuoden 2013 toiminnasta on keskittynyt 
liiketoiminnan valmisteluun ml. tuotteistuk-
set, markkinatutkimus, laskelmat ja liiketoi-
mintasuunnitelma. Muutamien urheilu- ja lii-
kuntatapahtumien yhteydessä tehtiin myös 
tulevaa markkinointia valmistelevaa työtä 
esittelemällä hanketta sekä suunniteltuja 
tuotteita ja palveluita. 
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ASIANTUNTIJATOI-
MINTA HUIPPU-
URHEILIJOIDEN 
TUKEMISEKSI
Lajiliitot odottavat KIHUn asiantuntijoilta konkreettista apua tehostamaan huippu-urheilijoi-
den käytännön valmennusta erityisesti leireillä ja kilpailuissa, mutta myös päivittäisharjoitte-
lussa. KIHUn asiantuntijoiden kokemusten mukaan aikaisemmin toteutettu projektilähtöinen 
yhteistyö eri lajien kanssa on ollut liian lyhytjänteistä ja kapea-alaista toimintaa joidenkin 
yksittäisten ongelmien ratkaisemiseksi, jolla ei ole ollut tarpeeksi vaikuttavuutta huippu-ur-
heilijoiden valmennuksessa. KIHUn asiantuntijoiden mielestä toimintaa pitäisi muuttaa lyhyt-
jänteisistä pienistä projekteista pitempikestoiseen ja laaja-alaisempaan käytännön yhteistoi-
mintaan lajien huippu-urheilijoiden kanssa.

Ari Nummela
24
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Lähtökohtia

Vuoden 2013 alusta KIHUn rooli muuttui eril-
lisestä huippu-urheilua palvelevasta toimin-
tayksiköstä huippu-urheilun sisäiseksi toimin-
tayksiköksi KIHUn ottaessa kokonaisvastuun 
Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön 
Osaamisohjelman käytännön toteutuksesta. 
Edellä mainittujen kehittämisajatusten mu-
kaan huippu-urheilun asiantuntijatoimintaan 
rakennettiin uusi toimintamalli, joka lisää 
asiantuntijatoimintaa käytännön valmennus-
tilanteissa ja sitä kautta parantaa vaikutta-
vuutta huippu-urheilijoiden valmennuksessa.

Asiantuntijatoiminnan malli

Asiantuntijatoiminnan keskeisenä tavoittee-
na on lisätä osaamista eri lajien sisällä sekä 
eri lajien välillä. Asiantuntijat pitää saada 
osaksi lajin valmennustoimintaa leireillä, 
kilpailuissa ja päivittäisharjoittelussa, jotta 
asiantuntijoiden ymmärrys lajista kehittyisi 

ja lajin huippu-urheilussa mukana olijoiden 
osaaminen asiantuntijoiden osaamisalueilla 
lisääntyisi.

Huippuvaiheen asiantuntijatoimintaa johta-
vat Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaa-
vat. He tekevät yhteistyötä eri lajien huip-
pu-urheilusta vastaavien lajipäälliköiden ja 
päävalmentajien kanssa ja muodostavat 
asiantuntijaryhmän lajin huippu-urheilijoi-
den tueksi kutsumalla mukaan lajin tarvitse-
mat asiantuntijat. 

Asiantuntijaryhmä on mukana lajin huippu-
valmennuksen suunnittelussa ja kokoontuu 
ennen kauden alkua käymään läpi edelli-
sen kauden analyysi sekä tulevan kauden 
suunnitelma. Muulloin asiantuntijaryhmä 
kokoontuu tarvittaessa kauden aikana tar-
koituksen mukaisella kokoonpanolla ratkai-
semaan asiantuntijatoimintaan liittyviä käy-
tännön kysymyksiä ja ongelmia.

Simo Ihalainen ja Sami Vierola testaamassa 
ampujien tekniikkaa Inkoossa. BeachVolley-pelaajat lajinomaisessa 

hyppytestissä Hipposhallilla.
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Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen 
resurssit riittävät 10–15 lajin asiantuntijatoi-
mintaan poisluettuna urheilijan terveyteen 
liittyvä asiantuntemus. Rajallisten resurssien 
vuoksi KIHUn asiantuntijatoimintaa pitää 
kohdistaa painopistelajien sekä Jyväskylän 
seudulla tapahtuvaan huippuyksilötukiur-
heilijoiden tukemiseen. Vuonna 2013 KIHU 
keskittyi kahteen Sotšin olympialajiin, maas-
tohiihtoon ja pikaluisteluun, sekä ammun-
taan, beach volleyyn, jalkapalloon, judoon, 
keihäänheittoon, lentopalloon, maalipal-
loon, pituushyppyyn, painiin ja ratakelauk-
seen.

Esimerkkinä maastohiihto

Maastohiihdon ympärille perustettiin uuden 
toimintamallin mukaisesti asiantuntijaryh-
mä, johon kuuluivat lajiryhmävastaava O-P 
Kärkkäinen, maastohiihdon vastuuvalmen-
tajat Magnar Dalen ja Jussi Piirainen sekä 
KIHUn asiantuntijoista Jussi Mikkola ja Ville 
Vesterinen. Näiden lisäksi Antti Leppävuori 
oli mukana asiantuntijaryhmässä sekä Ari 
Nummela (KIHU) ja Juha Peltonen (Helsingin 
liikuntalääketieteen keskus) olivat asiantunti-
jatukena korkeapaikan leirien seurannassa.

Maastohiihdon asiantuntijatoiminta alkoi 
asiantuntijaryhmän kokoontumisella, jossa 
käytiin läpi leirityssuunnitelma ja asiantunti-
jatarpeet. Ensimmäinen kohtaaminen urheili-
joiden ja valmentajien kanssa oli toukokuus-
sa 2013, jossa käytiin läpi urheilijoiden ja 
valmentajien toiveet asiantuntijatoiminnalle. 
Käytännössä merkittävin osa asiantuntija-
työtä oli KIHUn urheilufysiologien Mikkolan 
tai Vesterisen mukana olo kaikilla hiihtäjien 
leireillä sekä joissakin kilpailuissa. Tämä 
tarkoitti käytännössä noin 110 vuorokautta 
mukanaoloa. Yksilölliset erot asiantuntijatoi-

Rami Hietaniemi tekemässä  
nopeusvoimatestiä asiantuntija Tapani 

Keräsen johdolla.

Keihäänheiton tekniikka-analyysien 
pohdintaa.

Pyörätuolin nopeusmittauslaitteen virittelyä.

Painepohjallisten hyödyntämistä 
pikaluistelijoiden tekniikkaseurannassa.
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minnan hyödyntämisestä vaihtelivat vuoden 
aikana paljon: osa urheilijoista ja valmenta-
jista hyödynsi lähes kaikkea tarjolla ollutta 
tukea ja osa hyödynsi selvästi vähemmän.

Käytännön asiantuntijatoiminta kohdistui 
elimistön kuormittumisen ja palautumisen 
seurantaan, hiihdon tekniikkaseurantaan, 
ominaisuuksien seurantaan, kontrolliharjoi-
tuksiin juoksumatolla sekä tiedon jakami-
seen leireiltä henkilökohtaisille valmenta-
jille. Kuormitus- ja palautumisseurannassa 
pyrittiin säännölliseen seurantaan käyttäen 
useita eri menetelmiä, joilla saatiin kuva au-
tonomisen hermoston toiminnasta, elimistön 
harjoitusvasteesta ja hermo-lihasjärjetelmän 
väsymisestä. Korkeanpaikan leirien yhte-
ydessä seurattiin lisäksi veren kuvassa ja 
punasolumassassa tapahtuvia muutoksia ja 
aamupainoa. KIHUn asiantuntijat hoitivat 
leireillä harjoitusten videoinnin, joiden avul-
la maajoukkuevalmentajajohtoisesti käy-
tiin läpi urheilijoiden teknistä suorittamista. 
Ominaisuuksien seuraamiseen urheilijoilla 
oli mahdollisuus käydä testeissä joko KIHUl-
la tai oman paikkakunnan lähimmällä tes-
tiasemalla. Urheilijoiden henkilökohtaisia 

valmentajia palveltiin leirien aikana siirtä-
mällä kaikki fysiologinen mttaustieto ja tek-
niikkavideot pilvipalvelimeen valmentajien 
saataville.

Palaute maastohiihdon asiantuntijatoimin-
nasta urheilijoiden ja valmentajien taholta 
on ollut lähes pelkästään positiivista. Koska 
menestys Sotšin olympialaisissa oli maas-
tohiihdossa parempi kuin edellisissä olym-
pialaisissa Vancouverissa 2010 tai MM-
kisoissa Val di Fiemmessä 2013, niin se 
kannustanee jatkamaan asiantuntijatoimin-
taa maastohiidossa myös seuraavan olym-
piadin aikana.

Jussi Mikkola hiihtäjien leirillä 
kuvaamassa suoritustekniikkaa.
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URHEILUN
ARVIOINTI ETSII 
PAIKKAANSA
KIHUssa erilaisten hankkeiden ja organisaatioiden toiminnan arviointia on harrastettu projekti-
pohjalta kymmenen vuotta. Huippu-urheilun muutosprosessissa osaamisohjelman osa-alueeksi 
ja samalla KIHUn vastuisiin sisällytettiin huippu-urheilun sisäinen arviointi. Tämä uusi tehtävä 
edellyttää myös uudenlaisia toimenpiteitä.

Jari Lämsä
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Urheilun itsensä ylläpitämän arviointitoimin-
nan lisäksi myös valtion tiedolla johtami-
seen ja arviointiin liittyvät uudistamispyrin-
nöt koskettivat KIHUn yhteiskuntatieteellistä 
yksikköä vuonna 2013. Kun vielä urheilun 
järjestökenttä on jo parin vuoden ajan elä-
nyt jatkuvaa muutosta, niin myös arviointi-
toiminnan rooli ja asemoituminen olivat vuo-
den 2013 lopulla edelleen epäselviä.     

Seuranta ja arviointi ovat työkaluja, joiden 
avulla inhimillisen toiminnan tuloksia ja vai-
kutuksia todetaan sekä arvotetaan. Hyvä 
arviointi toimii palautejärjestelmänä ja on 
myös oppimisen edellytys. Oppiminen ja ke-
hittyminen ovat erityisesti niin sanotun sisäi-
sen arvioinnin tavoitteita. Sisäistä arvioin-
tia toteuttavat parhaiten ne henkilöt, jotka 
ovat osa arvioitavaa toimintaa tai kohdetta. 
Sisäisen arvioinnin osalta KIHUn asiantun-
tijat osallistuivat vuoden aikana huippu-

urheiluyksikön tavoitteiden ja tuloskorttien 
työstämiseen, urheiluakatemiaohjelman toi-
minnan mittareiden muodostamiseen, Kasva 
Urheilijaksi Jyväskylässä kokeiluhankkeen 
kehittävän arvioinnin toteuttamiseen sekä 
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kehit-
tämishankkeen arviointiin. Vuoden lopulla 
toteutettiin palautekysely huippu-urheiluyksi-
kön tukiurheilijoille. Sisäisen arvioinnin osal-
ta keskeiseksi kehittämiskohteeksi nousi vuo-
den aikana arviointikulttuurin edistäminen 
liikunnassa ja urheilussa. Tämä tarkoittaa 
tulevaisuudessa arvioinnin merkityksen esiin 
tuomista, arviointikoulutuksen organisointia 
sekä yhteistyötä ja vertailukehittämistä eri 
sektoreiden kanssa.  

Ulkoisessa arvioinnissa tarkastellaan useim-
miten toiminnan tuloksellisuutta tai vaikutta-
vuutta. Arviointi toteutetaan useimmiten joko 
toiminnan rahoittajan toimeksiannosta tai ti-

ei koskaan jokaisessa
harjoituksessa (n=13 )

noin 75%
harjoituksista (n=16)

noin 50%
harjoituksista (n= 17)

noin 25%
harjoituksista (n=9)

harvemmin kuin 25%
harjoituksista (n=19)

KUINKA USEIN
VALMENTAJA

SEURAA
HARJOITUKSIASI?

30

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus



arvioinnin ympärillä kuhisi vuoden 2013 
aikana useamman kerran. KIHUn, LIKESin 
ja VALOn arvioinnista vastaavat henkilöt 
kokoontuivat vuoden aikana säännöllisesti 
pohtimaan yhteisiä lähtöjä systemaattisen 
tiedon keruun, seurannan ja arvioinnin ke-
hittämiseksi. Ajatus- ja yhteistyö tiivistyi vuo-
den loppua kohden ja jalostui hankkeeksi, 
jonka tarkoitus on tehdä esitys liikunnan 
kansalaistoiminnan tietopohjasta ja seuran-
nasta vuoden 2014 loppuun mennessä.  

lanteessa, jossa arvioinnissa esitettyihin ky-
symyksiin on vaikea vastata itse luotettavas-
ti. Liikunnan ja urheilun kentällä ei ole omaa 
arviointiyksikköä, joka toteuttaisi systemaat-
tista järjestelmätason arviointia. Arviointi on 
pikemminkin projektiluontoista ja sitä toteut-
tavat useat tahot. Myös KIHUn asiantuntijat 
ja tutkijat osallistuvat ulkoisen arvioinnin ja 
tiedolla johtamisen kehittämistyöhön yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa. 

Systemaattisen arviointitiedon merkitys ko-
rostuu erityisesti hajautetuissa ja monita-
soisissa järjestelmissä, joissa hallinnon on 
vaikea saada yhtenäistä ja vertailukelpois-
ta tietoa kaikista toimijoista. Suomalainen 
moniarvoinen ja monitahoinen liikunnan ja 
urheilun kenttä tarjoaakin oivan haasteen 
arviointitoiminnalle. Kokonaisuudessaan 

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, URHEA

Tampereen urheiluakatemia

Turun urheiluakatemia

Keski-Suomen urheiluakatemia, KSURA
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LASTEN JA NUORTEN 
URHEILU – KASVA 
URHEILIJAKSI JYVÄS-
KYLÄSSÄ -HANKE

Kaisu Mononen

Huippu-urheilun muutos nosti esille Urheilijan polun. Tämä tarkoittaa sitä, että urheilijaksi 
kehittymistä tarkastellaan matkana lapsuudesta nuoruusvaiheen kautta huippuvaiheeseen. 
KIHUn toiminnassa huippuvaiheen asiantuntijatoiminta keskittyy urheilijan ja valmentajan 
tukemiseen käytännön harjoittelussa ja valmennuksessa. Lasten ja nuorten urheiluun liittyvä 
asiantuntijatoiminta on luonteeltaan erityyppistä. 
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Koska emme voi olla jokaisen urheilevan 
lapsen tai nuoren käytännön arjessa muka-
na, keskittyy asiantuntijatoiminta ensisijai-
sesti urheilevan lapsen ja nuoren urheilun 
laatutekijöihin ja toimintaympäristöön, sen 
kehitystoiminnan tukemiseen, sekä siihen 
liittyvään seurantaan ja arviointiin. Asian-
tuntijatoiminnalla vaikutetaan siis välillisesti 
urheilevan lapsen ja nuoren elämään.
 
Valtakunnallinen liikuntajärjestö Valo käyn-
nisti yhdessä olympiakomitean kanssa 
elokuussa 2013 kolmivuotisen Kasva Ur-
heilijaksi Jyväskylässä (KUJ) -hankkeen. 
Hankkeen operatiiviseksi toimijaksi muodos-
tettiin ydinryhmä, jonka taustatahoina ovat 
Valo, Jyväskylän kaupunki, Kilpa- ja huippu-
urheilun tutkimuskeskus KIHU, Keski-Suomen 
Urheiluakatemia ja Keski-Suomen Liikunta. 
Jyväskylän yliopisto on mukana hankkees-
sa opinnäytetöitään tekevien opiskelijoiden 
kautta. Hankkeen toteutuksesta vastaavat eri 
tasoilla toimivat verkostot.

KUJ-hankkeen taustalla on asiantuntijoiden 
ja lajiliittojen yhteistyönä syntynyt Lasten ur-
heilun Suomalainen malli. Hanke on kokei-
lu- ja oppimisprosessi, jonka päämääränä 
on edistää lasten urheilun laatutekijöitä ja 
toimintamallia paikallisesti. Laatutekijöitä 
ovat innostus urheiluun, monipuoliset liikun-
tataidot, hyvä fyysinen harjoitettavuus ja 
urheilullinen elämäntapa. Lasten urheilun 
suomalainen malli puolestaan tarkoittaa 
perheen, koulun ja seurojen yhteistyötä näi-
den laatutekijöiden edistämiseksi.  Hank-
keen kohdejoukkona ovat peruskouluikäiset, 
7–15-vuotiaat lapset. Hankkeen perusaja-
tuksina ovat kokeilukulttuuri ja living-lab 
-toiminta, joissa molemmissa arjen käyttäjät 
tai toteuttajat ovat merkittävässä roolissa toi-
minnan kehittäjinä. Kokeilukulttuuri tarkoit-
taa sitä, että syntyneitä ideoita kokeillaan jo 

kehittelyvaiheessa nopeasti ilman suuria re-
sursseja. Living lab –toiminta taas tarkoittaa 
käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa, jossa 
käyttäjät itse tuottavat ongelmiinsa sopivia 
ratkaisuja. 

KUJ-hankkeessa voidaan erottaa kahden 
tyyppistä toimintaa: kokeiluja ja kehitys-
toimintaa. Kokeilujen ideana on, että läh-
detään liikkeelle nopeasti ilman tarkkoja 
suunnitelmia ja tarvittaessa korjataan mat-
kalla. Jo olemassa olevien hyvien käytän-
teiden tukemisen lisäksi hankkeessa on 
käynnistetty paikallisten toimijoiden kanssa 
muun muassa erityyppisiä verkostokokei-
luja (Valmennuspäällikköverkosto, Toimin-
nanjohtajarinki) ja kerhoja (Keski-Palokan 
koulun urheilukerhot, Huhtasuon alueen lii-
kuntataitokerhot, Palloilun monilajikerhot) 
sekä myös ideoitu erilaisia kampanjoita ja 
teemaviikkoja (Täydellinen kouluviikko, Liik-
kuen harrastamaan, Taitoviikko). Hankkeen 
kehitystoiminta taas on luonteeltaan suun-
nitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää, ja 
sitä toteutetaan sekä paikallisella että valta-
kunnan tasolla. Hankkeessa kehitystoimin-
ta on painottunut pääasiassa yläkoulujen 
urheiluluokkien prosesseihin (yläkoulutyö-
pajat urheiluakatemioiden kanssa, urhei-
luluokkien valintakoemenettelyn yhtenäis-
täminen/linjaaminen, urheiluluokkaverkon 
rakentaminen Jyväskylässä, yläkoululaisten 
akatemiajäsenyys ja -palvelut Jyväskylässä). 
Sähköisten työskentely-ympäristöjen kehittä-
minen sekä hanketyöskentelyyn (Pedanet) 
että urheilijan, kodin, koulun ja valmentaji-
en väliseen yhteydenpitoon (Urheilijan Wil-
ma) on myös käynnistynyt. 

Oleellinen osa kehitystyötä on lasten urhei-
lun laatutekijöihin liittyvä asiantuntijatyö, 
jota tehdään sekä paikallisesti että valta-
kunnallisesti. Tähän on kuulunut mm. Kas-
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va Urheilijaksi testistön kehittäminen sekä 
valtakunnalliseen opetussuunnitelmatyöhön 
osallistuminen. Lisäksi hankkeessa on opin-
näytetöiden tekijöitä Jyväskylän yliopistosta. 
Hanketta on myös lähdetty ”kokeiluluontoi-
sesti” arvioimaan heti hankkeen alkuvaihees-
sa ja se jatkuu koko hankkeen ajan. Samalla 
siis kehitetään Kihun arviointitoimintaa.  

Vaikka hanketta toteutetaan paikallisesti, on 
tavoitteena käytäntöjen ja kokemusten jaka-
minen nopealla aikataululla myös Jyväskylän 
ulkopuolelle. Ydintiimiläisten asiantuntemus-
ta ja hankkeesta saatuja kokemuksia onkin 
hyödynnetty jo usealla paikkakunnalla. Esi-
merkiksi Mikkelissä syksyllä 2014 toteutetta-
va Täydellinen liikuntakuukausi hyödyntää 
laajasti KUJ-hankkeen toimintatapoja ja saa-
tuja kokemuksia.

Innostus 

urheiluun

Fyysinen

harjoitetavuus

Urheilulliset

elämäntavat

Monipuoliset

liikuntataidot

TOIMENPIDE-
KOKONAISUUDET:

Koulu:

 Urheiluluokkatoiminta

 Kerhotoiminta

Urheiluseurat:

 Valmennustoiminta

 Seuratoiminta

Perheet

Tutki us ja arvioi i
Viesi tä

Koi

- opetajat

seura / laji

Urheile
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PÄÄMÄÄRÄ ON LASTEN 
URHEILUN LAATUTEKIJÖIDEN JA
TOIMINTAMALLIN EDISTÄMINEN

-
ONAISUUDET:

KEHITYSTYÖ

TULOKSET

Ketterät kokeilut (määrä ja laatu),
kokeilusta oppiminen

Jyväskylä, kehitystyö ja kokeilusta
pysyvät toimintamallit

Jalkautuminen, valtakunnallinen
kehittäminen

Sisällöllinen kehittäminen (lasten
urheilun malli, tutkimustoiminta, 

arviointi)

Tutki us ja arvioi i
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- vanhemmat
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Liikunta- ja urheiluolosuhteet
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LASTEN URHEILUN
SUOMALAINEN MALLI

Urheileva lapsi toiminnan keskiössä

KASVA URHEILIJAKSI
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Valo, Jyväskylän kaupunki, Kihu,
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toisiinsa kahden vuoden seurantajakson aikana. Tutki-
muksen mittaukset tehdään vuosina 2006 – 2009. Tut-
kimuksen koeryhminä toimivat jalkapallojuniorit kolmes-
sa 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 koulu-
laisryhmät.

Tutkimukseen osallistuvien lasten ja nuorten biologista 
kehittymistä tutkimusjakson aikana seurataan bioim-
pedanssilaitteella tehtävän kehonkoostumusanalyysin 
ja hormoninäytteiden avulla. Koehenkilöiden fyysistä 
suorituskykyä mitataan nopeus-, ketteryys-, kimmoisuus-, 
voima- ja kestävyystesteillä. Lajitaitojen kehittymistä 
seurataan taitotesteillä ja otteluista tehtävillä määrälli-
sillä pelianalyyseillä. Havaintomotorisia ominaisuuksia 
mitataan ei-lajispesifisillä reaktio- ja havainnointitesteil-
lä sekä lajispesifillä taitotestiradalla. Koehenkilöiden 
kognitiivista kehitystä seurataan tietotestin, teoreettisen 
pelikäsitystestin, valmentajan subjektiivisten arvioiden 
ja otteluista tehtävien laadullisten pelianalyysien avulla.

Projektin vastuuhenkilö: Vänttinen T.

Projektiryhmä: Blomqvist M., Lehto H., Häkkinen K.

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

Huippu-urheilun ideaalinen ja realistinen malli - Huip-
pu-urheilun uudistaminen ja muutos Norjassa, Suo-
messa ja Uudessa-Seelannissa

Tutkimuksessa keskitytään huippu-urheilun strategiseen 
suunnitteluun ja kehittämiseen vaikuttavien tekijöiden 
ja toisaalta strategioiden toteuttamiseen vaikuttavien 
tekijöiden selvittämiseen. Tekijöitä selvitetään Suomen, 
Norjan ja Uuden-Seelannin huippu-urheilujärjestelmiin 
liittyvien uudistusten kautta. Tapauksia tarkastellaan so-
siaalista rakennetta ja politiikkaa koskevista näkökulmis-
ta.

Tutkimus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön tieteellisen 
rahoituksen piiriin

Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen

Projektiryhmä: Jarmo Mäkinen ja Jari Lämsä

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

Individual training adaptation to endurance training 
program

Tutkimuksen tavoite. Yleisesti hyväksytty fakta on, että 
säännöllinen aerobinen harjoittelu ja hyvä kestävyyskun-
to parantavat terveyttä ja vähentävät sairastumisriskiä 
joidenkin tautien osalta. Useiden tutkimusten mukaan 
samanlainen harjoittelu saa aikaan erilaisen harjoi-
tusvasteen eri ihmisillä. Sen vuoksi harjoitusohjelman 
pitäisi olla yksilöllinen, joka huomioi yksilöiden erilai-
sen harjoitusvasteen. Ongelmana kuitenkin on tunnis-

LIITTEET
TUTKIMUS-, KEHITYS-, JA
PALVELUPROJEKTIT

Tutkimusprojektit
Aseen vaikutukset ampumahiihdon biomekaniikkaan 
ja energiankulutukseen

Projektin tarkoituksena on selvittää aseen vaikutuksia 
ampumahiihdon tekniikkaan ja voimantuottoon ja sitä 
kautta energiankulutukseen maajoukkuetason ampuma-
hiihtäjillä. Mittaukset toteutetaan Vuokatissa hiihtoput-
kessa, jossa urheilijat hiihtävät loivaan ylämäkeen eri 
nopeuksilla aseen kanssa ja ilman asetta. Voimantuot-
toa mitataan hiihdon aikana sauvoihin ja siteisiin kiin-
nitetyillä voima-antureilla. Suoritustekniikkaa tutkitaan vi-
deopohjaisella liikeanalyysillä ja ja lihasten aktiivisuutta 
mitataan EMG-puvulla.

Pilottimittaukset tehtiin marraskuussa 2012 ja varsinai-
set mittaukset toteutettiin huhtikuussa 2013. Mittauksiin 
osallistui 14 maajoukkuetason ampumahiihtäjää (10 
miestä ja 4 naista), jotka hiihtivät ”Wassberg” (V2) 
-tekniikalla 4 asteen ylämäkeen kolmella nopeudella 
(maksimi, 85% maksimista ja 4 m/s naisilla ja 5 m/s 
miehillä) ilman asetta ja aseen kanssa.

Tulokset on analysoitu ja raportoitu yhden urheilijan 
osalta ja tuloksista on toimitettu raportti Ampumahiihto-
liittoon/IBU:lle. Aineistosta valmisteltiin myös kongres-
siesitys joulukuussa 2013 pidettyyn hiihtokongressiin. 
Muilta osin analyysi on vielä kesken. Analyysien valmis-
tuttua tuloksista valmistellaan kansainvälinen tieteellinen 
julkaisu (päävastuu JYU) ja valmennusraportti urheilijoi-
den 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, Aust-
ria), 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 juniorijal-
kapalloilijoilla kahden vuoden seurantajakson aika-
na

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten pe-
leissä tarvittavat fyysiset, tekniset, havaintomotoriset ja 
kognitiiviset taidot kehittyvät eri ikäryhmissä sekä ovatko 
em. ominaisuuksien kehittyminen ajallisesti yhteydessä 
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taa 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 lisäk-
si muutokset leposykevariaatiossa saattaisivat kertoa 
kestävyysharjoitusjakson aikana tuottaako kestävyyshar-
joittelu toivottua harjoitusvaikutusta. Toinen menetelmä, 
joka saattaisi harjoittelujakson aikana kertoa kehittääkö 
harjoittelu ja antaisi kuvan elimistön kokemasta stressistä 
ja palautuneisuudesta, on harjoitussykkeen ja sykkeen 
palautumisnopeuden muutos. Sykkeen palautumisno-
peus vakioidun submaksimaalisen harjoituksen jälkeen 
on todettu kuvaavan elimistön harjoitustilaa ja muutok-
sia kestävyyssuoritukseen vaikuttavissa tekijöissä. Sen 
vuoksi leposykevariaation, harjoitussykkeen ja sykkeen 
palautumisnopeuden muutokset voivat auttaa henkilöä 
kestävyysharjoittelun yksilöllistämisessä ja parantamaan 
kestävyysharjoittelun vaikutusta. Tämän tutkimuksen ta-
voitteena on tutkia: (1) ovatko lepo- ja harjoitussykkeen 
ja sykevariaation muutokset yhteydessä kestävyysomi-
naisuuksien muuttumiseen pitkäkestoisen harjoitusjakson 
aikana; (2) voidaanko lepo- ja harjoitussykettä ja sy-
kevariaatiota 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 kestävyysharjoitusohjel-
man yksilöllistämisessä.

Tutkimuksen merkitys. Jos tutkimuksen oletukset osoittau-
tuvat todeksi, niin uutta sykepohjaista menetelmää tai 
menetelmiä voidaan käyttää hyväksi yksilöllisen kes-
tävyysharjoitteluohjelman rakentamisessa riippumatta 
sukupuolesta tai aikaisemmasta harjoittelutaustasta. Uu-
della menetelmällä olisi monia eri käyttäjäryhmiä: kestä-
vyyskuntoilun aloittavat henkilöt, aktiivikuntoilijat, kestä-
vyysurheilijat lajista riippumatta sekä erilaiset potilas- tai 
kuntoutusryhmät, joiden tavoitteena on kestävyyskunnon 
kehittäminen. Uudella menetelmällä voidaan innostaa 
aloittelijoita kestävyysharjoitteluun ja kestävyyskunnon 
kehittämiseen, koska palautetta harjoittelun tuloksista 
voidaan saadaan päivittäin. Uudella menetelmällä 
saattaisi näin ollen olla myös kaupallista arvoa, vaikka 
tutkimuksen tässä vaiheessa ei yrityskumppania olekaan 
mukana.

Aineistot, menetelmät ja toteuttamisympäristö. Tutkimus 
on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 
2013 alusta toteutetaan 16 viikon kestävyysharjoitte-
lujakso juosten, johon osallistuu 40 fyysisesti aktiivista 
miestä ja naista. Ensimmäisen kahdeksan viikon aikana 
tutkittavat harjoittelevat peruskestävyyttä aloittaen niin 
monella harjoituskerralla viikossa ja yhtä kauan kuin he 
harrastivat liikuntaa ennen harjoittelujakson alkamista 
kuitenkin vähintään kolme kertaa viikossa. Sen jälkeen 
harjoittelun määrä kasvaa vähitellen ensimmäisen kah-
deksan viikon aikana. Toisen kahdeksan viikon aikana 
puolet tutkittavista lisää harjoittelun määrää (harjoitusker-
rat ja harjoituksen kesto) tasaisesti ja toinen puoli tutkitta-

vista lisää harjoittelun tehoa ko. jakson aikana. Ennen 
harjoitusjakson alkua sekä 8 ja 16 viikon harjoittelun 
jälkeen tutkittavien kestävyysominaisuudet mitataan. 
Sen lisäksi harjoittelujakson aikana tutkittavien sydämen 
syke mitataan yön aikana vähintään neljä kertaa vii-
kossa sekä harjoitus- ja palautumissyke jokaisesta kes-
tävyysharjoituksesta. Myös veren hormonipitoisuuksia 
mitataan harjoitusjakson aikana neljän viikon välein ku-
vaamaan elimistöön kohdistuvaa stressiä. Ensimmäisen 
vaiheen tuloksista analysoidaan leposykkeen, harjoitus-
sykkeen ja harjoituksen jälkeisen palautumissykkeen tai 
sykevariaation muutoksen suhde kestävyysominaisuuksi-
en muutokseen. Samalla analysoidaan voidaanko em. 
muuttujilla ennustaa kestävyyskunnon muuttumista ennen 
harjoittelun alkua tai harjoittelujakson aikana. Jos em. 
muuttujat muuttuvat suhteessa kestävyyskunnon muutok-
seen, niin niistä rakennetaan menetelmä tai menetelmiä 
kestävyysharjoittelun seurantaan. Toisessa vaiheessa 
vuonna 2013 – 2014 toteutetaan uudelleen 16 viikon 
harjoitusjakso juosten, johon osallistuu 40 fyysisesti ak-
tiivista miestä ja naista. Tässä tutkimuksessa tutkittavat 
jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä harjoit-
telee etukäteen suunnitellun harjoitussuunnitelman mu-
kaan ja toinen ryhmä harjoittelee uusien menetelmien 
avulla yksilöllisesti. Molemmat ryhmät harjoittelevat en-
simmäiset kahdeksan viikkoa peruskestävyyttä ja toiset 
kahdeksan viikkoa korvaamalla 2–3 peruskestävyyshar-
joitusta tehokkaammilla intervalliharjoituksilla. Uusi 
menetelmä auttaa toisen ryhmän tutkittavia harjoittelun 
rytmittämisessä ja harjoittelun painottamisessa. Periaat-
teena on, että kovemmat harjoitukset tehdään menetel-
män mukaan mahdollisimman palautuneessa tilassa. 
Toisaalta menetelmä oletetaan kertovan saako henkilö 
paremman harjoitusvasteen peruskestävyys- vai interval-
liharjoittelusta. Toisen vaiheen mittaukset ja testit suori-
tetaan samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa. 
Tutkimus toteutetaan kokonaisuudessaan Jyväskylässä 
ja LitM Ville Vesterinen tekee tutkimuksesta väitöskirjan, 
joka valmistuu arviolta vuonna 2015. Väitöskirjan oh-
jaajina toimivat tutkimuksen johtaja LitT Ari Nummela ja 
professori LitT Keijo Häkkinen. Tämän tutkimuksen kans-
sa rinnalla menee Kapkaupungin yliopistossa harjoitte-
lututkimus, jonka tarkoituksena on tutkia samoja mene-
telmiä harjoittelun seurannassa pyöräilijöillä. Tutkimukset 
toimivat eri rahoituksilla, mutta tutkijoiden välillä on ak-
tiivinen kirjeenvaihto tutkimustuloksista. Pyöräilytutkimuk-
sen toteuttaa väitöskirjaopiskelija Benoit Capostagno 
professori Mike Lambertin ja tohtori Robert Lambertsin 
ohjauksessa.

Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela

Projektiryhmä: Ville Vesterinen, Jussi Mikkola, Esa Hyny-
nen, Keijo Häkkinen, Tanja Laine

Aloitus - lopetus: 2012-11-01 - 2015-1
2-31
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toa nuorten sosiaalistumisprosessista ja siihen liittyvistä 
merkityksistä. Tuloksia voidaan käytännössä hyödyntää 
laaja-alaisesti urheiluseuratyössä, nuorten urheilijoiden 
valmennuksessa, valmentajien ja muiden liikunnan am-
mattilaisten koulutuksessa. Tulosten käytännön sovellu-
tusmahdollisuuksia tarjoavat myös muut tavoitteellista, 
motivoitunutta toimintaa edellyttävät alueet kuten työelä-
mä, koulutuksen suunnittelu ja kuntoliikuntaharrastusten 
jatkuvuuden edistäminen. Päätöksenteossa tulokset ovat 
hyödynnettävissä esim. valittaessa kriteerejä kannuste-
järjestelmille tai tuettavalle toiminnalle sekä myös val-
mentajien ja opettajien koulutuksessa painotettavista 
linjanvedoista päätettäessä.

Projektin vastuuhenkilö: Konttinen, Niilo

Projektiryhmä: Sipari, Tommi, Lämsä, Jari, Aarresola, 
Outi, Nummela, Ari

Aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2013-12-31

Opiskelevien aikuisurheilijoiden sosioekonominen 
asema ja tukijärjestelmät

Projektissa tarkastellaan urheilun, opiskelun ja toimeen-
tulon asettamia haasteita 2010-luvun suomalaisille ur-
heilijoille. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta tie-
toa suomalaisista opiskelevista aikuisurheilijoista sekä 
tuotetun tiedon pohjalta tehdä kehittämisehdotuksia 
kansallisten tukijärjestelmien uudistamistyöhön.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Kärmeniemi (KIHU)

Projektiryhmä: Mikko Kärmeniemi, Jari Lämsä (KIHU), 
Jari Savolainen (OK)

Aloitus - lopetus: 2012-08-01 - 2013-05-31

Uuden suurpujottelusuksen käyttötestaus

Suurpujottelusuksi muuttuu kaudella 2012–2013, jol-
loin suksen radius kasvaa miehillä 27 metristä 35 m 
ja naisilla 23:sta 30 metriin. Muutoksen taustalla on 
FIS- lääketieteellisen komitean loukkaantumisrekisterin 
tulkinta, jonka mukaan suurpujottelussa tapahtuu onnet-
tomuuksia jotka olisivat vältettävissä välinemuutoksella. 
FIS:n ja välinevalmistajien yhdistyksen neuvottelujen tu-
loksena oli siirtyminen vähemmän leikaavaan sukseen.

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

Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen

Projektiryhmä: Keränen, T. (KIHU), Lindén, P. (SSF), Kin-
nunen, J-P. (SSF)

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

Kuinka hitaita urheilijat ovat? – Selvitys urheilijoiden 
opintojen etenemisestä

KIHUN ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä toteutetta-
van sektoritutkimuksen tavoitteena on

• Luoda kuva akatemiaurheilijoiden opintojen 
seurannan nykytilasta: onko olemassa rekistereitä/
tietoja, joiden pohjalta voidaan tehdä yleistettävissä 
olevia tulkintoja toisaalta urheilijoiden sijoittumisesta 
toisaalta vaikutuksesta oppilaitoksen rahoitukseen. 
Tämän nykytilan kuvauksen pohjalta tavoitteena 
on laatia ehdotus/suositus seurantajärjestelmän 
kehittämiseksi.

• selvittää urheilijoiden valmistumis- ja opinnoissa 
etenemisen nopeutta (suhteessa muihin ko. alan 
opiskelijoihin) sekä oppilaitoksiin sijoittumista

• mahdollisuuksien mukaan selvittää myös urheili-
joiden opintojen etenemiseen liittyen mm. esteitä, 
uraohjaustarpeita sekä mielikuvia urheilun merkityk-
sestä (tulevaan) työllistymiseen

Tutkimuksessa kerätään aineisto korkea-asteella 
vuosina 2008-12 opiskelleista akatemiauhreilijoista. 
Aineiston perusteella selvitetään oppilaitoskohtaisesti 
urheilijaopiskelijoiden opintojen eteneminen eri 
koulutusaloilla, sukupuolittain sekä eri urheilajeissa ja 
-tasoilla.

Sektoritutkimuksen raportti valmistuu maaliskuun loppuun 
2014 mennessä.

Projektin vastuuhenkilö: Lämsä, Jari & Korhonen, Anu

Projektiryhmä: Tuominen, Visa (Itä-Suomen yliopisto); 
Nenonen, Juho (Itä-Suomen yliopisto); Hokkanen, Tuulia 
(Itä-Suomen yliopisto); Manninen, Timo (KIHU)

Aloitus - lopetus: 2013-02-01 - 2014-03-30

Nuorisotutkimus

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kartoittaa urheilijaksi 
kehittymiseen liittyviä kognitiivis-sosiaalisia aspekteja. 
Näissä keskitytään tavoiteorientaation, motivaatioilmas-
ton ja niihin liittyvien vasteiden edustamiin psykologisiin 
tekijöihin, nuoren urheilijan sosiaalistumisprosessiin sekä 
valmennuksellista näkökulmasta harjoittelun määrään 
ja laatuun. Tutkimuskohteena ovat vuonna 2010 15 
vuotta täyttävät, jalkapalloa, lentopallo, yleisurheilua ja 
taitoluistelua urheiluseuroissa harjoittelevat nuoret (N= 
n. 10000). Menetelminä käytetään kansainvälisiä, 
tunnettuja itsearviointilomakkeita, sosiodemografisia tie-
toja ja suppealle osajoukolle laadullisia haastatteluja. 
Määrällinen aineistonkeruu toteutetaan vuosina 2010 
ja 2012, laadullinen haastatteluaineisto kerätään vuon-
na 2011. Tulokset tuottavat kansainvälisesti uutta tietoa 
motivaatiotekijöiden keskinäistä vuorovaikutuksesta ja 
niiden kytkeytymisestä urheilijaksi kasvamisen kehitys-
polkuihin. Lisäksi tulokset tuottavat kokemuksellista tie-
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Valmentajan/ohjaajan asiantuntijuuden kehittyminen

Trudelin & Gilbertin (2006) laajan kirjallisuuskatsauksen 
mukaan valmentaja oppi valmentamaan laajojen koulu-
tusohjelmien (omaksuminen) ja kokemuksen (osallistumi-
nen) kautta. Jääkiekkovalmentajille tehdyn kyselyn perus-
teella (Wright ym. 2007) valmentajan asiantuntijuuden 
lähteitä olivat mm. valmentajakoulutukset, valmentajakli-
nikat, mentorointi, kirjat/videot, henkilökohtainen koke-
mus (työ, perhe, urheilu), valmentajien väliset keskustelut 
ja internet. Formaalin valmentajakoulutuksen osuus on 
tutkimusten mukaan ajassa mitattuna vähäisempi verrat-
tuna aikaan, jonka valmentaja käyttää muihin tiedon-
lähteisiin kehittäessään asiantuntijuuttaan. On myös 
havaittu, että erilaisia oppimisen lähteitä arvostetaan 
eri tavalla valmentajan tasosta ja lajista riippuen (Le-
myre ym. 2007). Vaikka valmentajan asiantuntijuuden 
kehittymistä on kansainvälisesti tutkittu jo jonkin verran, 
ei vastaavaa kartoitusta suomalaisten valmentajien 
oppimisen lähteistä ole tehty. Valmentajakoulutukseen 
liittyvää tutkimusta on toisaalta tehty kansainvälisestikin 
erityisen niukasti. Analyysi valmentajakoulutuksen liitty-
västä tutkimuksesta 10 vuoden ajalta paljastaa, että 
vuosien 1995–2005 välisenä aikana raportoituja tutki-
muksia oli ainoastaan 19 ja näistä vain kolme oli toteu-
tettu Euroopassa. Pääsääntöisesti tutkimukset keskittyivät 
valmentajakoulutuksen tarpeen ja sisällön analyysiin ja 
ainoastaan neljässä tutkimuksessa kohteena oli koulutuk-
sen arviointi (McCullick ym. 2006).

Tämän kolmevuotisen tutkimusprojektin päätehtävänä 
on tuottaa tietoa siitä, mistä lähteistä ja miten suomalai-
nen valmentaja/ohjaaja kehittää asiantuntijuuttaan ja 
osaamistaan valmennusuransa aikana, sekä arvioida 
nykyisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen vaikuttavuut-
ta.

Ensimmäisen tutkimusvuoden (2009) tavoitteena on ke-
rätä kyselylomakkeella tietoa siitä, mitä tietolähteitä suo-
malainen valmentaja/ohjaaja käyttää asiantuntijuuten-
sa ja osaamisensa kehittämisessä. Kysely suunnataan 
sekä ammattivalmentajille että vapaaehtoispohjalta 
toimiville valmentajille ja ohjaajille valituissa lajeissa. 
Seuraavien kahden vuoden 2010 ja 2011 aikana 
keskitytään formaalin valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 
vaikuttavuuden arviointiin eri tasoilla. Lajien valinnassa 
käytetään hyödyksi vuoden 2009 kyselyaineistoa sekä 
lajiliittojen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehitys-
työn pohjaksi tekemiä lajin analyysejä (VOK). Valmen-
tajakoulutuksen arvioinnin pohjana käytetään Gilbertin 
& Trudelin (1999) kehittämää arviointistrategiaa. Arvi-
ointi kohdennetaan tarkemmin seuraaville kolmelle osa-
alueelle: 1. valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen sisällön 
toteutuminen suhteessa ennakkotavoitteisiin 2. valmen-
tajan/ohjaajan tiedot ja taidot sekä 3. valmentajan/
ohjaajan toimintatapa ja kognitiiviset prosessit. Sisällön 
toteutumista (1) arvioidaan osallistuvan observoinnin 
avulla. Koulutuksessa tapahtuvaa tiedollista oppimista 
(2) arvioidaan ennen ja jälkeen koulutuksen tehtävillä 
haastatteluilla ja tietotesteillä. Opitun soveltamista ja 
käytännössä toteutumista (3) arvioidaan havainnoimal-

la valmentajan toimintaa ennen ja jälkeen koulutusta 
tehtävällä harjoitustapahtumien ja kilpailutilanteiden 
systemaattisella observoinnilla ja sisältö- ja päätöksen-
tekoanalyyseillä sekä strukturoiduilla haastatteluilla.

Projektin vastuuhenkilö: Minna Blomqvist (KIHU)

Projektiryhmä: Minna Blomqvist (KIHU), Mikko Häyri-
nen (KIHU), Kirsi Hämäläinen (Haaga-Helia) ja Jean 
Cote (Queens University)

Aloitus - lopetus: 2009-01-01 - 2013-03-31

Kehittämisprojektit
Beach volleyn asiantuntijatoiminta

Beach volleyn asiantuntijatoiminnan tavoitteena on me-
nestyminen Riossa ja lajin valmennuskulttuurin ja -tietä-
myksen kehittäminen pitkäjänteisemmin. KIHUn asian-
tuntija on mukana kauden aikana useissa turnauksissa 
videoimassa ja analysoimassa otteluita. Lisäksi analyy-
sejä tehdään videoiden perusteella läpi kauden. Ana-
lyysien perusteella valmentajien ja urheilijoiden käyt-
töön tehdään yhteenvetoraportti ja koostevideo tulevista 
vastustajista taktiikan luomisiin. Toisena osana asiantun-
tijatoimintaa on fyysisten ominaisuuksien testaaminen ja 
osallistuminen fyysisen harjoittelun suunnitteluun testitu-
losten perusteella. Fysiikkatesteihin osallistuvat huippu-
parien lisäksi liiton valmennuskeskuksen nuoret pelaajat.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Projektiryhmä: Mikko Häyrinen (KIHU), Kai Liukkonen ja 
Antti Paananen (SLeL) sekä Asko Härkönen (OK)

Aloitus - lopetus: 2013-01-01 - 2016-12-31

CoachTech - Coaching feedback systems and sports 
technology developments

Projektin tarkoituksena on kehittää yleiskäyttöinen tutki-
mus- ja palautteenantojärjestelmä urheiluun. Tavoitteena 
on kehittää järjestelmä, joka mahdollistaa usean erilai-
sen biomekaanisen mittaussignaalin (video, voima, no-
peus ym.) synkronoidun keräämisen.

Projektissa hyödynnettiin Kainuun CWC:n kehittämää 
langatonta tiedonsiirtojärjestelmää, joka integroitiin 
osaksi tätä projektia. Järjestelmän kehitystyö tehtiin Vuo-
katissa ja KIHU:n asiantuntemusta käytettiin järjestelmän 
vaatimusmäärittelyyn sekä suunnitteluun ja testaukseen. 
Ensimmäistä kehitysversiota testattiin kesäkuussä Vuo-
katissa. Havaittuja puutteita korjattiin ja elokuussa jär-
jestelmällä pystyttiin jo keräämään juoksusuorituksesta 
synkronoidusti video- ja analogista mittaussignaalia 
testitapahtumassa Jyväskylässä. Kehitystyötä jatkettiin ja 
joulukuussa Vuokatissa järjestetyssä demonstraatiossa 
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tekniikan kehittämistä ja seurantaa toteutetaan harjoitus-
leireillä, joita pidetään Suomen Urheiluopistolla. Mitta-
usten kohderyhmänä ovat kiväärin aikuisten ja nuorten 
olympiaryhmän, paralympiaryhmän sekä maajouk-
kueen ampujat. Menetelmiin kuuluvat videokuvaus eri 
kuvakulmista, kehon tasapainon mittaus, tähtäyspisteen 
liikkeen rekisteröinti, jalkaterän paineen jakautumisen 
rekisteröinti, aseeseen tuotettujen voimien rekisteröinti 
(perä-, liipaisin-, ja hihnavoima), sekä suorituksen sub-
jektiivinen arviointi. Testaus- ja seurantajärjestelmän testi-
patteristoa kehitetään koko ajan. Kaikkien seurannassa 
käytettävien menetelmien tuottamaa tietoa on mahdol-
lista hyödyntää välittömästi suoraan harjoitustilanteessa 
harjoittelun tukena. Tämän lisäksi kaikki mittausaineisto 
tallennetaan KIHUn kivääritietokantaan jälkianalyysejä, 
palautteita ja pitkäaikaisseurantaa varten.

Projektin vastuuhenkilö: Niilo Konttinen (KIHU)

Projektiryhmä: Simo Ihalainen, Juha-Pekka Kulmala, Kai-
su Mononen, Sami Kuitunen, Matti Salonen, Riku Val-
leala, Jukka Viitasalo, (KIHU) Leena Paavolainen, Jari 
Karinkanta, Juha Hirvi, Tapio Säynevirta, Pasi Wedman 
(SAL) Kyösti Lampinen, Hannele Forsman (SUO)

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

Huipputestausyksikkö kilpaurheilun, liikunnan ja hy-
vivoinnin kehittämisympäristönä

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

Tämän projektin päätavoitteena on luoda yhteistoimin-
tamalli ja huipputestausyksikkö, jossa edistetään monia-
laiseen osaamiseen (huippu-urheilu, liikunta, fysioterapia 
ja hyvinvointi) perustuvaa innovaatio- ja liiketoiminnan 
syntymistä. Tavoitteena on myös uuden yrittäjyyden tuke-
minen tuotekehityksen ja soveltavan tutkimuksen myötä. 
Projektin päätavoitte toteutetaan viidellä osatavoitteella. 
Ensimmäiseksi tavoitteena on hankkia olemassa olevia 

onnistuttiin keräämään samanaikaisesti videosignaalia, 
suksen siteeseen kohdistuvaa voimasignaalia sekä juok-
sumaton kulmadataa rullahiihtosuorituksessa.
Järjestelmää on tarkoitus hyödyntää valmennuskeskusten 
palautejärjestelmähankkeessa, jossa pyrkimyksenä on 
rakentaa lajikohtaiset sovellukset Vuokatin, Pajulahden 
ja Kuortaneen urheiluopistojen käyttöön päivittäisval-
mennuksen apuvälineeksi.

Projektin vastuuhenkilö: Hakkarainen Anni

Projektiryhmä: Hakkarainen Anni, Ohtonen Olli, Leppä-
vuori Antti, Mikkonen Pauli, Kuitunen Sami, Pelkonen 
Jyri, Linnamo Vesa

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

Huippuammunnan kehittämis- ja tutkimusohjelma 
2009-2016

Suomen Ampumaurheiluliiton huippuammunnan kehit-
tämis- ja tutkimusohjelman keskeisinä tavoitteina on 1) 
arvioida huippu-urheilun muuttuvan toimintaympäristön 
nykytilaa ja kehityssuuntia 2) tarkentaa ja määrittää 
huippuammunnan arvot, missio, visio ja tehdä huippu-
ammunnan nykytilan kartoitus 3) määritellä ja toteuttaa 
tulevia kehittämis- ja tutkimushankkeita, linjauksia ja toi-
menpiteitä, sekä 4) pilotoida ja jatkossa soveltaa myös 
muihin lajeihin uudenlaista yhteistyömallia, jossa lajiliit-
to, valmennuskeskus ja KIHU toteuttavat yhdessä pitkä-
jänteisesti ja kokonaisvaltaisesti lajin huippu-urheilun ke-
hittämis- ja tutkimustoimintaa. Ohjelma koostuu kolmesta 
eri kokonaisuudesta: kehittämis-, tutkimus- sekä seuran-
taohjelmasta. Kehittämisohjelma sisältää valmennus- ja 
koulutusjärjestelmän kehittämisen, lajivalmennukselliset 
asiat ja valmennuksen tukitoimenpiteet, kun taas tutki-
musohjelmaan liittyvillä hankkeilla tuetaan pitkäjäntei-
sesti ja suunnitelmallisesti lajivalmennusta ja laaditaan 
huippuammunnan tutkimusstrategia. Seurantaohjelman 
avulla varmistetaan selkeät ja tarkoituksenmukaiset ra-
portointikäytännöt ja jatkuva käynnissä olevien projek-
tien ja prosessien seuranta ja dokumentointi.

KIHUn toiminta korostuu erityisesti tutkimusohjelman 
alueella. Tutkimusohjelman tavoitteena on toteuttaa laa-
dukasta, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämis- ja 
tutkimustoimintaa niin, että se tukee huippuvalmennusta 
ja edesauttaa kansainvälistä menestystä. Tutkimus- ja ke-
hittämishankkeissa pyritään vähintään olympiadin mit-
taisiin Opetusministeriön, Olympiakomitean, Paralym-
piakomitean, liiton ja valmennuskeskuksen rahoituksella 
toteutettaviin laajoihin yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämis-
hankkeisiin. Kehittämis-, tutkimus- ja seurantahankkei-
den avulla tuetaan ja tehostetaan huippuvalmennusta 
ja turvataan näin kansainvälinen menestys erityisesti 
olympia- ja paralympialajeissa. Käytännön tasolla tut-
kimusohjelman tavoitteena on lajinomaisen testaus- ja 
seurantajärjestelmän kehittäminen ja sen hyödyntämi-
nen leiri- ja päivittäisharjoittelussa sekä ilma- että ruuti-
lajeissa. Toiminnan kehittämisestä vastaa hankkeeseen 
palkattu huippuammunnan tutkija/kehittäjä. Ampuma-
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laitteita ja menetelmiä täydentäviä uusia mittausmene-
telmät ja -laitteita, joiden avulla voidaan kehittää uutta 
osaamista. Toisen tarkoituksena on luoda urheilijoiden 
ja kuntoilijoiden testaukseen palvelukonsepteja sekä 
kuntoutukseen toimintamalli, jonka avulla urheilijat ja 
aktiiviliikkujat voisivat saada entistä parempaa palvelua 
vammojen kuntoutuksessa. Kolmantena tarkoituksena on 
kehittää uuteen toimintaympäristöön liikunta- ja urheilu-
fysioterapian täydennyskoulutus, joka voisi antaa lisä-
koulutusta fysioterapeuteille liikunnan ja urheilun parissa 
toimimiseen. Neljäntenä tavoitteena on markkinoida ke-
hitettäviä palveluita ja osaamista Keski-Suomessa sekä 
koko maassa toimiville organisaatioille ja yrityksille. 
Viimeisenä osatavoitteena on tehdä palvelutuotteiden 
ja huipputestausyksikön liiketoimintaselvitykset ja luoda 
hallinnointi- ja liiketoimintamalli perustettavalle huippu-
testausyksikölle. Edellä mainittujen tavoitteiden toteutta-
minen vahvistaa mukana olevien toimijoiden osaamisra-
kennetta ja edistää innovaatiotoimintaa, tuotekehitystä 
ja verkostoitumista.

Projektin keskeinen tulos on uusi yhteistoimintamalli ja 
huipputestausyksikkö, joita hyödyntävät ensisijaisesti 
toteuttajatahot ja siitä hyötyvät välillisesti urheilun, liikun-
nan, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen asiakkaat sekä ko. 
alojen yritykset omassa liiketoiminnassaan.

Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela

Projektiryhmä: Esa Hynynen, Olli Okkonen, Juuso Sil-
lanpää, Toni Pekkola, Aila Ahonen, Risto Rasku, Tanja 
Laine

Aloitus - lopetus: 2012-05-01 - 2014-06-30

Kehittämisyhteistyö jalkapallon Sami Hyypiä Akate-
mian kanssa

Jalkapallon valmennus- ja kehittämiskeskus Sami Hyypiä 
Akatemian kanssa tehtävä monimuotoinen kehittämisyh-
teistyö.

Projektin vastuuhenkilö: Minna Blomqvist (KIHU)

Projektiryhmä: Lehto, H., Vänttinen, T., Blomqvist, M., 
Konttinen, N.

Aloitus - lopetus: 2013-01-01 - 2014-12-31

Keihäänheiton asiantuntijatoiminta

Tämän projektin tavoitteena on keihäänheiton suori-
tustekniikan yksilöllinen seuranta vuosien 2011-2013 
aikana. Kokonaistavoitteena on keihäänheittäjiemme 
heittotekniikan kehittäminen sellaiselle tasolle, että Hel-
singin EM-kisoissa, Lontoon Olympialaisissa ja Mosko-
van MM-kisoissa 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 riittä-
vän tarkat liikeanalyysit sekä laadukas videopalaute. 
Jalkojen voimantuoton suuruutta, paineen jakautumista 
jalkapohjien alla sekä voimantuottoaikoja mitataan 
painepohjallisjärjestelmällä. Viimeisen kahden vuoden 
aikana kehitelty älykeihäs otetaan mukaan mittauksiin 
sen ollessa kenttäkäyttöön valmis.

Vuonna 2011 tehtiin yksi mittaus heittäjien leirillä har-
joitustilanteessa sisähallissa, yksi mittaus etelän harjoi-
tusleirillä ja kaksi kilpailumittausta kesällä. Tekniikka-
seurannan kohderyhmänä olivat Team Finlandin sekä 
EM-ryhmän keihäänheittäjät. Kaikkien mittausten video-
tiedostot ja tulosraportit koottiin jokaisen mittauskerran 
jälkeen internettiin suojatulle sivustolle, josta ne olivat 
kyseisten urheilijoiden ja heidän valmentajiensa katsot-
tavissa ja edelleen ladattavissa itselleen. Tuloksia käytiin 
lävitse myös yhteisissä palavereissa tutkijoiden, urheili-
joiden ja valmentajien kesken.

Vuoden 2012 mittauksia jatketaan kahdesti sisähallis-
sa, kerran ulkomaan leirillä ja kahdessa kilpailutapah-
tumassa. Kausi 2012 on alkukesäpainotteinen, jolloin 
mittausten ja analyysienkin panostus on jo hallikaudes-
sa sekä alkukesän kilpailuissa. Projektiin liittyy omana 
kokonaisuutenaan Helsingin EM-kisoissa tehtävä nopea 
video- ja analyysipalaute valmentajille normaalien tutki-
musmittausten lisäksi.

Projektin vastuuhenkilö: Riku Valleala (KIHU)

Projektiryhmä: Simo Ihalainen, Harri Kapustamäki 
(KIHU), Mauri Auvinen, Hannu Kangas, Kimmo Kinnu-
nen (SUL)

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

Lentopallon asiantuntijatoiminta

Lentopallon asiantuntijatoiminnan tavoitteena on tukea 
maajoukkueiden menestymistä ja maajoukkuetoimin-
nan kehittymistä. KIHUn asiantuntija on jäsenenä lajin 
huippuryhmässä, jonka rooli on tuottaa lisäarvoa lajin 
huippu-urheilutoimintaan ja olla operatiivisen toiminnan 
tukena. Asiantuntija toimii lajin tukena kansainvälisen 
tutkimustiedon sekä uusimpien valmennusmenetelmien 
välittäjänä maajoukkuevalmentajien ja valmentajakou-
lutuksen tietoon ja käyttöön. Lisäksi lajianalyysiä päivi-
tetään säännöllisesti niin, että saadaan tietoa lajin ja 
pelin kehityksestä maailman huipulla sekä aikuisissa 
että nuorissa.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Projektiryhmä: Mikko Häyrinen (KIHU), Antti Paananen, 
Tuomas Sammelvuo, Pertti Honkanen, Pekka Lahtinen, 
Tuomas Mikkola, Tapio Kangasniemi ja Aapo Rantanen 
(SLeL)
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dynnetään olemassa olevaa KIHUn tutkimusaineistoa 
viime vuosien ajalta. Tämän lisäksi kuvataan tarvittavia 
uusia materiaaleja pyörätuoliheittäjien tekniikoista ja 
harjoitteista. Kokonaisuus koostetaan editointivaiheiden 
jälkeen tietokoneella käytettäväksi multimediamateriaa-
liksi (DVD).

Projektin vastuuhenkilö: Riku Valleala (KIHU)

Projektiryhmä: Harri Kapustamäki (KIHU), Marko Hyyti-
äinen ja Erkki Helanoja (vammaisyleisurheilu)

Aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2013-06-30

Suomalaisen valmennusosaamisen kehittäminen

Tavoitteena on lisätä valmentajien osaamista ja mää-
rää Suomessa urheilijan polun eri vaiheissa sekä nostaa 
valmennustoiminnan ja valmentajakoulutuksen laatua. 
Hankkeella tuetaan suomalaisen valmennusosaamisen 
kehittymistä ja tuotetaan osaamista ja työkaluja niille 
toimijoille, joiden tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja 
arvioida valmentajien osaamisen kehittämistä. Hank-
keessa tuotetaan tietoa valmentajuudesta, valmentajan 
oppimisesta sekä keinoista tehostaa oppimista ja ke-
hittymistä. Toiminnalle asetettuja pitkän tähtäimen ta-
voitteita ovat valmentajuuden ja valmennusosaamisen 
vahvistaminen, koulutusjärjestäjien toiminnan tukemi-
nen, kouluttajien koulutusjärjestelmän kehittäminen sekä 
arviointi- ja seurantajärjestelmän kehittäminen.

Projektin vastuuhenkilö: Kirsi Hämäläinen (HUY)

Projektiryhmä: Kirsi Hämäläinen (HUY), Minna Blom-
qvist (KIHU), Riku Valleala (KIHU), Leena Paavolainen 
(HUY), Jukka Tiikkaja (Haaga-Helia)

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

Suomen miesten koripallomaajoukkueen pelitavan 
tehokkuuden teknis-taktinen analyysi

Projektin tarkoituksena on analysoida Suomen miesten 
koripallomaajoukkueen pelitapaa teknisten ja taktisten 
muuttujien avulla ja täten selvittää, mitkä seikat Suomen 
pelitavassa edistivät Suomen menestystä EM-kisoissa. 
Toisaalta analysoimalla EM-kisojen mitalijoukkueita py-
ritään löytämään tekijöitä, joiden avulla Suomen pelita-
paa voidaan kehittää edelleen ja näin saavuttaa vielä 
parempaa menestystä.

Projektin kohderyhmänä toimivat miesten EM-kisojen ko-
ripallomaajoukkueet. Otteluanalyysit tehdään vuoden 
2009 projektista kehitetyllä analyysijärjestelmällä ja jär-
jestelmää kehitetään sisältämään uusia teknisiä ja tak-
tisia muuttujia. Analyyseissä käytetään Utilius-ohjelmaa

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Projektiryhmä: Mikko Häyrinen ja Henri Lehto (KIHU) ja 
Henrik Dettmann (SKL)

Aloitus - lopetus: 2013-01-01 - 2016-12-31

Liikunta- ja urheilutoimiala Keski-Suomessa: selvitys 
toimialan rakenteesta ja osaamistarpeesta

Selvityksessä kuvataan koko maakunnan liikunta‐ ja 
urheilutoimialan talouden volyymi, toimijoiden raken-
teet ja resurssit. Selvityksessä myös tehdään tarvittavat 
osaamiskartoitukset alan toimijoille Keski‐Suomen liiton 
strategiassa esitettyjen kehittämistoimenpiteiden edistä-
miseksi.Rakenneselvitys on tehty yhteistyössä Jyväskylän 
yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntabiolo-
gian laitoksen, Kilpa‐ ja Huippu‐urheilun tutkimuskes-
kuksen (KIHU), Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) 
Sport Business School Finlandin ja Keski‐Suomen Liikun-
ta ry:n (KesLi) kanssa keväällä 2013.

Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä (KIHU)

Projektiryhmä: Aila Ahonen (JAMK), Antti Mero (JY), 
Heikki Pusa (JAMK), Johanna Stenholm (JY), Mikko Mä-
kinen (KIHU), Timo Manninen (KIHU), Petri Lehtoranta 
(Kesli)

Aloitus - lopetus: 2013-01-01 - 2013-05-01

Maalipallon asiantuntijatoiminta

Maalipallon asiantuntijatoiminnan tavoitteena on tukea 
sekä naisten ja miesten maalipallojoukkueiden vuosit-
taisissa arvokisoissa ja Rion olympialaisissa. Asiantunti-
jatyö on jatkoa vuonna 2008 aloitetulle tuloksekkaalle 
yhteistyölle. KIHUn asiantuntija on mukana kauden ai-
kana turnauksissa videoimassa ja analysoimassa otte-
luita. Lisäksi analyysejä tehdään videoiden perusteella. 
Analyysien perusteella valmentajien ja urheilijoiden 
käyttöön tehdään yhteenvetoraportti tulevista vastustajis-
ta taktiikan luomisiin. Toisena osana asiantuntijatoimin-
taa on heittojen biomekaaninen analysointi.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Projektiryhmä: Mikko Häyrinen ja Henri Lehto (KIHU), 
Timo Laitinen, Heikki Juvonen, Kevin Collet ja Hannele 
Pöysti (VAU) sekä Kimmo Mustonen (Para)

Aloitus - lopetus: 2013-01-01 - 2016-12-31

Pyörätuoliheittojen koulutusmateriaali

Tämän projektin tavoitteena on valmennuksellisen ja 
informatiivisen lajikoulutusmateriaalin tuottaminen pyö-
rätuoliheitoista. Projektissa tuotettavaa koulutus-DVD:tä 
voidaan hyödyntää niin liiton tarjoamassa valmentaja-
koulutuksessa kuin omatoimisessakin opiskelussa ja laji-
tietouden lisäämisessä.

Koulutusmateriaali tulee sisältämään lajien perusteknii-
koiden kuvauksen, suoritusten biomekaaniset analyysit 
ja osatekijät, tärkeimmät lajiharjoitteet, harjoittelun oh-
jelmoinnin sekä välineiden esittelyn. Koostamisessa hyö-
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Aloitus - lopetus: 2012-01-01 - 2013-12-31

URHEAn kehittämishankkeen arviointi

Kilpa- ja huippu-urheilun järjestäytyminen pääkaupunki-
seudulla -kehittämishanke käynnistyi vuoden 2011 lo-
pulla. Kyseessä on pitkäntähtäimen kehityshanke, joka 
pohjautuu visioon: pääkaupunkiseudulle valtakunnalli-
nen olympiavalmennuskeskus.

KIHU tukee hankkeen toimintaa arvioimalla hankkeen 
etenemistä yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa. En-
simmäinen arviointi toteutettiin vuoden 2012-13 vaih-
teessa. Toinen arviointi, koskien koko URHEA -verkos-
toa, toteutetaan alkuvuodesta 2014.

Projektin vastuuhenkilö: Lämsä, J.

Projektiryhmä: Kujanpää, V., Manninen, T. (KIHU), Tar-
vonen, S. (URHEA)

Aloitus - lopetus: 2012-01-01 - 2015-12-31

Urheilijalisenssi

Hankkeessa selvitetään lasten ja nuorten urheilussä käy-
tössä olevien harrastaja-/kilpailijalisenssijärjestelmiä eri 
lajeissa. Selvitys kokoaa yhteen perustietoja lisenssseis-
tä ja arvioi järjestelmien hyviä ja huonoja puolia.

Projektin vastuuhenkilö: Pasi Mäenpää (VALO)

Projektiryhmä: Jari Lämsä & Timo Manninen (KIHU)

Aloitus - lopetus: 2013-01-01 - 2013-05-01

Vammaispöytätenniksen asiantuntijatoiminta

Vammaispöytätenniksen asiantuntijatoiminnan tavoit-
teena on tukea huippupelaajan menestymistä vuoden 
2013 EM-kisoissa. KIHUn asiantuntija on EM-kisioissa 
videoimassa ja analysoimassa otteluita. Lisäksi analyy-
sejä tehdään videoiden perusteella läpi kauden. Ana-
lyysien perusteella valmentajien ja urheilijoiden käyt-
töön tehdään yhteenvetoraportti ja koostevideo tulevista 
vastustajista taktiikan luomisiin.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Projektiryhmä: Mikko Häyrinen (KIHU), Kimmo Musto-
nen (Para) ja Mattias Bergqvist (SPTL)

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

Palveluprojektit
Jääkiekon U20-maajoukkueen psyykkisen valmen-
nuksen tukiprojekti

Projektin tarkoituksena on ollut tukea jääkiekon U20-
maajoukkueen valmistautumista Ruotsissa (Malmö) jär-
jestettäviin ikäluokan MM-kilpailuihin. Urheilupsykologi 
(sert.) Niilo Konttinen on ollut valmennusjohdon jäsen, ja 
vastannut osaltaan psyykkisen valmennuksen käytännön 
sisällöistä maajoukkuetapahtumissa kaudella 2013.

Projektin vastuuhenkilö: Konttinen, N.

Projektiryhmä: Konttinen, N.

Aloitus - lopetus: 2013-01-01 - 2014-01-07

Keihäänheiton opetusmateriaali

Projektin tavoitteena on tuottaa keihäänheittoon nyky-
aikainen opetusmateriaali. Pohjana materiaalille toimii 
useita vuosia sitten toteutettu Keihäänheitto-CD. Tuote 
toimii apuna valmentajakoulutuksessa sekä valmentaji-
en ja urheilijoiden itseopiskelussa. Nykyaikaisuus tar-
koittaa sekä sisältöjen päivittämistä sekä tuotteen uusia 
jakelukanavia. Tuotos tullaan julkaisemaan sekä multi-
media-DVD:nä että iPad-julkaisuna. Sisällön vaatimat 
kuvaukset on toteutettu vuoden 2012 aikana. Tekstisi-
sältöjen toimittaminen ja tekninen koostaminen tapahtuu 
vuoden 2013 kuluessa. Projekti toteutetaan Suomen 
Urheiluliiton tilauksesta. Yhteistyössä on mukana KIHUn 
lisäksi myös Kuortaneen Urheiluopisto.

Projektin vastuuhenkilö: Riku Valleala
Projektiryhmä: Harri Kapustamäki (KIHU), Kari Ihalai-
nen, Kimmo Kinnunen, Mauri Auvinen, Tapio Rajala 
(SUL), Petteri Piironen, Ari Saarikoski ja Tiina Vilenius 
(Kuortane)

Aloitus - lopetus: 2012-07-01 - 2014-12-31

Käsipallon lajianalyysi

Projektin tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuteen perustuva 
lajianalyysityö nykyaikaisen huippukäsipallon fysiologi-
sista ja teknisistä vaatimuksista sekä miehissä että nai-
sissa. Työ on osa Olympiakomitean ohjaamaa Suomen 
Käsipalloliiton lajiprosessia.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Projektiryhmä: Mikko Häyrinen (KIHU), Thomas Lind-
strom, Björn Monnberg, Björn Nylund, Jani Vaskola, 
Birgitta Lindholm, Mikael Källman ja Toni Kallio (SKPL)

Aloitus - lopetus: 2012-05-01 - 2013-04-30
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& Jori Särkkä (JJK)

Aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2013-12-31

Palveluyhteistyö Suomen U21-maajoukkueen kanssa 
jalkapallossa

Projektin tarkoituksena on auttaa Suomen U21-maajouk-
kueen toimintaa erilaisin tukitoimin. KIHU:n projektitut-
kijan (Lehto) roolina projektissa on vastata joukkueen 
otteluiden kuvaamisesta sekä pelianalyysien ja video-
koosteiden tuottamisesta joukkueen, valmennuksen ja 
Palloliiton käyttöön. Lisäksi Lehto toimii joukkueenjohta-
jan tehtävissä.

Projektin vastuuhenkilö: Henri Lehto (KIHU)

Projektiryhmä: Henri Lehto (KIHU) & Mika Laurikainen 
(Suomen Palloliitto)

Aloitus - lopetus: 2013-01-01 - 2014-12-31

Pikaluistelun asiantuntijatoiminnan tehostamisprojekti 
Sotsin olympialaisiin

Projektin tarkoituksena on tehostaa KIHU:n asiantuntija-
toimintaa pikaluistelijoiden tueksi Sotsin olympialaisiin 
valmistauduttaessa. Pikaluistelumaajoukkueen mukana 
on matkustanut KIHU:n asiantuntija lähes kaikilla harjoi-
tusleireillä ja kilpailuissa. Asiantuntijatoiminta painottuu 
biomekaniikkaan erilaisten videopalautteiden ja -ana-
lyysien muodossa. Keskeisinä teemoina ovat olleet suo-
ritustekniikan systemaattinen seuranta ja pikaluistimien 
terien toiminnan optimointi biomekaniikan avulla. Yh-
teistyötä terän toiminnan osalta on tehty Lappeenrannan 
Teknillisen Yliopiston kanssa.

Projektin vastuuhenkilö: Sami Kuitunen

Projektiryhmä: Sami Kuitunen (KIHU), Pasi Koskela (Luis-
teluliitto), Mika Lehtimäki (OK), Aki Mikkola (LUT)

Aloitus - lopetus: 2013-06-01 - 2014-02-26

Selvitys huippu-urheilun olosuhdetarpeista

Urheilun olosuhteilla tarkoitetaan yleisesti rakennettuja 
liikuntapaikkoja, joita Suomessa on yli 30 000 kap-
paletta. Niistä suurin osa on kuntien rakentamia ja yllä-
pitämiä. Liikuntapaikkojen rakentamista tuetaan valtion 
toimesta ohjaamalla lähes viidennes valtion liikuntabud-
jetista raketamisavustuksiin. Valtion liikuntaneuvosto yh-
dessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vastaa valta-
kunnallisen liikuntapaikkarakentamisen linjaamisesta ja 
johtamisesta.

Huippu-urheilun liikuntapaikkaolosuhteiden tulisi täyt-
tää kansainvälisen tason harjoittelu- ja valmennusvaa-
timukset sekä kansainvälisten kilpailuiden järjestämis-
vaatimukset. Tätä tavoitetta varten Olym-piakomitean 
huippu-urheiluyksikkö on aloittanut urheilijan polkuun 

Lentopallon Tekniikkaopas-koulutusmateriaalin tuo-
tanto

Projektin tavoitteena on tuottaa multimediapohjainen 
Lentopallon Teknikkakoulu-koulutusmateriaali ja päivit-
tää kirjallinen Tekniikkakoulu-opas lentopallon valmenta-
jakoulutuksen tueksi sekä itseopiskelumateriaaliksi kenel-
le tahansa. DVD ja opas tulevat sisältämään lentopallon 
eri tekniikat, niiden kuvaukset, ydinkohdat ja opetuksen. 
Sisältökäsikirjoituksesta vastaa Suomen Lentopalloliitto 
ja videokuvauksesta sekä multimediatuotannosta KIHU.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

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

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

Maastohiihdon asiantuntijatoiminta

Maastohiihdon asiantuntijatoiminnan tarkoituksena on 
seurata urheilijoiden harjoitustilaa (kuormitus-palautu-
minen) sekä toteuttaa tekniikkaseurantaa harjoitus- ja 
kilpailulukauden aikana. Tätä kautta pyritään autta-
maan urheilijoita ja valmentajia valmistautumisessa 
kauden pääkilpailuhin. KIHUn asiantuntijat ovat leireillä 
mukana ja tekevät mm. laktaattikontrolleja, yösyke/sy-
kevälianalyysejä, ns. pikkumattotestejä , aamupainon 
seurantaa, lepohappisaturaatiomittauksia ja hyppyteste-
jä sekä videoivat hiihtotekniikkaa. Kaikki tiedot myös 
siirretään pilvipalveluhin, jotta myös kotimaassa olevat 
valmentajat saavat tietoa urheiljan harjoitustilasta ja 
hiihtotekniikasta.

Projektin vastuuhenkilö: Jussi Mikkola (KIHU)
Projektiryhmä: Jussi Mikkola, Ville Vesterinen, Ari Num-
mela (KIHU), Olli-Pekka Kärkkäinen (OK), Jussi Piirai-
nen, Magnar Dalen (SHL).

Aloitus - lopetus: 2013-04-01 - 2014-04-01

Palveluyhteistyö jalkapallon Veikkausliigajoukkue 
JJK:n kanssa

Projektin tarkoituksena on auttaa jalkapallon Veikkaus-
liigajoukkue JJK:a päivittäisessä toiminnassa erilaisin 
valmennuksen ja testauksen tukitoimin. KIHU:n roolina 
projektissa on osallistua joukkueen päivittäisen harjoit-
telun toteuttamiseen sekä vastata joukkueen fyysisestä 
testaamisesta, oheisharjoittelun ohjelmoinnista, ottelui-
den kuvaamisesta sekä pelianalyysien ja videokoostei-
den 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) 
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liittyvän olosuhdetyön ja perustanut työtä varten asian-
tuntijaryhmän.

Tämän hankkeen tarkoituksena on selvittää lajiliittojen, 
urheiluakatemioiden sekä valmennuskeskusten huippu-
urheilun olosuhdetarpeet sekä kehityskohteet vuosille 
2014-2022. Selvityksestä saatavaa tietoa käytetään 
valtion liikuntaneuvoston uuden liikuntapaikkarakentami-
sen suunta-asiakirjan sekä liikuntapaikkarakentamisen 
2014-2017 rahoitussuunnitelman laatimisen tukena 
huippu-urheilun osalta. Toiseksi tietoa tarvitaan huippu-
urheilun pitkän aikavälin suunnitelman pohjaksi, kun 
lajien urheiluolosuhteita kehitetään sekä luodaan urhei-
luakatemioille ja valmennuskeskuksille mahdollisimman 
hyvät toimintaedellytykset.

Hankkeen aineisto kerättiin kolmella kyselyllä kesän ja 
syksyn 2013 aikana. Kyselylomake lähettiin 33 lajilii-
tolle, 20 urheiluakatemialle sekä 7 valmennuskeskuk-
selle. Kyselylomakkeiden aihekokonaisuudet olivat 1. 
tausta, 2. arvokisat ja kansainvälisten arvokisaolosuh-
teiden kehittäminen, 3. kilpailu- ja harjoitteluolosuhtei-
den kehittäminen, 4. kilpailu- ja harjoitteluolosuhteiden 
käytettävyys ja 5. valmennus- ja harjoitteluvälineiden 
kehittämistarpeet. Lajiliittojen kyselylomake poikkesi ur-
heiluakatemioiden ja valmennuskeskusten kyselystä (ks. 
liitteet 1 ja 2). Lajiliitoilta kysyttiin arvokisaolosuhteista, 
mutta ei käyttevyyttä ja valmennus- ja harjoitteluväline-
tarpeita.

Kyselyyn vastasi 28/33 lajiliittoa, 16/20 urheiluakate-
miaa ja 5/7 valmennuskeskusta. Kaikkiaan vastaus-pro-
sentiksi muodostui 82. Lajiliittojen vastaajat olivat muu-
tamaa poikkeusta lukuunottamatta toimin-nanjohtajia 
(n=13) ja olosuhdevastaavia (n=11). Urheiluakatemioi-
den vastaajat olivat pääosin akatemiakoordinaattoreita 
(n=7) ja toiminnanjohtajia (n=7). Valmennuskeskuksissa 
kyselyyn vastasivat niiden johtajat.

Urheiluolosuhdekyselyn 2013 lisäksi selvityksen tuke-
na hyödynnettiin SLU:n 2008 olosuhdekyselyä sekä 
Valtion Liikuntaneuvoston 2012 olosuhdekyselyä. Kyse-
lyiden pohjalta laaditaan ehdotus urheiluolosuhteiden 
seurannan systematisoinnista.

Selvityksessä käsitellään käsitettä huippu-urheilun olosuh-
de, olosuhdetarpeita sekä niiden kehittämistä. Tulososi-
ossa käydään tarkemmin läpi kilpailu- ja harjoitteluolo-
suhteet sekä arvokisaolosuhteet. Yksityiskohtaisempaa 
tietoa vastaajien olosuhdetarpeista löytyy liitteestä 4. 
Selvityksen päättää yhteenvetoluku ja ehdotukset huip-
pu-urheilun olosuhteiden kehittämiseksi.

Projektin vastuuhenkilö: Timo Manninen

Projektiryhmä: Timo Manninen & Jari Lämsä

Aloitus - lopetus: 2013-05-01 - 2013-12-31

Valmennuskeskusten palautejärjestelmähanke

Hankkeen tavoitteena on rakentaa välittömän palaut-
teen mahdollistava visuaalis- fysiologis-biomekaaninen 
palautejärjestelmä huippu-urheilijan päivittäisvalmen-
nuksen tueksi. Ajatuksena on yhdistää videokuvaa ja 
analogista mittasignaalia eri mittauslaitteilta (valoken-
not, nopeustutka, kiihtyvyysanturit ym.) ja mahdollistaa 
niiden samanaikainen esittäminen välittömästi suorituk-
sen jälkeen. Tarvittavaa anturi- ja tiedonsiirtoteknologi-
aa on kehitetty Vuokatissa Liikuntateknologian yksikön 
vetämissä hankkeissa ja sitä jatkokehitetään tässä pro-
jektissa. KIHU vastaa kehityksestä käyttöjärjestelmän 
osalta.

Suunnittelutyö aloitettiin keväällä 2012. Syksyn 2012 
aikana järjestelmän osia testattiin käytännön tilanteessa 
Vuokatissa ja kehitystyötä on jatkettu yhteistyössä Coa-
chTech-hankkeen kanssa. Vuonna 2013 valmennuskes-
kusten palautejärjestelmähanke integroitiin osaksi val-
mennuskeskusten isompaa yhteishanketta valmennuksen 
osaamisen ja menetelmien kehittämiseksi. Sille haettiin 
ja saatiin OKM:stä rahoitusta vuosille 2013-14.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa lajisovellukset val-
mennuskeskuskohtaisiin tarpeisiin CoachTech-projektis-
sa kehitetyn palautejärjestelmän pohjalta vuoden 2014 
aikana.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Levola (Pajulahti)

Projektiryhmä: Mikko Levola (Pajulahti), Kimmo Yli-Jas-
kari (Kuortane), Jyri Pelkonen (Vuokatti), Sami Kuitunen 
(KIHU)

Aloitus - lopetus: 2012-04-01 - 2013-03-31

Valmennustaito.info -sivusto

Projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa valmen-
tajien pedagogisten taitojen kehittämiseen tähtäävä 
verkkosivusto (www.valmennustaito.info). Sivusto tulee 
sisältämään laajan teoriapaketin oppimisesta sekä liik-
kumisen perustaitojen videokirjaston mind-map toteutuk-
sena. Sivusto toteutetaan Kuortaneen Urheiluopistolta 
tulleena tilaustyönä. Videokirjaston kuvaukset toteutettiin 
vuoden 2012 lopulla. Videoeditointi, teoriapaketin kir-
joittaminen ja sivuston tekninen koodaus ajoittuvat vuo-
den 2013 alkupuoliskolle.

Projektin vastuuhenkilö: Riku Valleala

Projektiryhmä: Harri Kapustamäki, Tuomas Vihinen 
(KIHU), Kimmo Yli-Jaskari, Tiina Vilenius (Kuortane), 
Sami Kalaja (JKL)

Aloitus - lopetus: 2012-08-01 - 2013-06-30
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etu?. Teoksessa Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) 
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23.
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2:17, 2013
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Saari, A., Mononen, K. Jos liikut tai urheilet, olet aktii-
vinen myös muilla aloilla. Vammaisurheilu & -liikunta, 
1:15, 2013.

Vänttinen, T. Judokat KIHU:n testeissä. Artikkeli Judolehti 
3/2013.

Käyttöraportit

Häyrinen, M., Berqvist, M. & Peltovako, J. Pelianalyy-
siraportit, vammaispöytätennis. Esa Miettinen - Linus 
Karlsson. Lignano Master Open 2013, Lignano Sabbi-
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Vänttinen T., Keränen T., Sarkkinen P., Raska A. Nais-
painijoiden suorituskykytestit. Naispainijoiden nopeus-, 
ketteryys-, tehontuotto- ja kestävyystestien testipalaute 
urheilijoille ja valmentajalle (Jyväskylä, 11.11.).

Vänttinen T., Sarkkinen P., judoliitto, karateliitto, nyrk-
keilyliitto, painiliitto, painonnostoliitto, taekwondoliitto, 
miekkailu- ja 5-otteluliitto I Lajiryhmätapaaminen. Yhtee-
vetoraportti kamppailu- ja voimailulajien I lajiryhmäta-
paamisesta Helsingin Liikuntamyllyssä 9.10. 2013.

Vänttinen, T., Keränen, T., Nummela, A., Mikkola, J., 
Sarkkinen P., Lappalainen J., Yli-Hannuksela M., Tayot 
P., Judo- ja painimaajoukkueen suorituskykytestien testi-
palauteet. Judo- ja painimaajoukkueen nopeus-, kette-
ryys-, tehontuotto- ja kestävyystestien testipalaute urheili-

naiset. Joukkueakohtaiset nalyysiraportit Suomesta ja 
Ruotsista. Maalipallon kansainvälinen turnaus, Madrid, 
Espanja 27.-30.6.2013.

Lehto, H., Häyrinen, M. & Juvonen, H. Maalipallo 
naiset. Joukkuekohtaiset analyysiraportit Venäjästä, Uk-
rainasta, Espanjasta, Turkista, Israelista ja Suomesta. 
Maalipallon EM-kisat, Konya, Turkki, 4.-9.11.2013.

Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo mie-
het. Joukkueakohtaiset nalyysiraportit Belgiasta, Tsekis-
tä ja Suomesta. Maalipallon kansainvälinen turnaus, 
Madrid, Espanja 27.-30.6.2013.

Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo mie-
het. Joukkuekohtaiset analyysiraportit Turkista, Tsekistä 
x 2, Sloveniasta, Liettuasta, Ukrainasta ja Suomesta. 
Maalipallon EM-kisat, Konya, Turkki, 4.-9.11.2013.

Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo mie-
het. Joukkuekohtaiset analyysiraportit Tsekistä ja Suo-
mesta. Open West Flemish Cup Goalball 2013, Brug-
ge, Belgia, 28.-29.9.2013.

Lehto, H., Martonen, K. & Pasoja, J. Pelianalyysiraportit 
JJK:lle. Pelianalyysiraportit JJK:lle JJK:lle harjoitusottelusta 
JJK-SJK (28.3.2013) ja JJK-Notts County (10.7.2013), 
Liigacupin otteluista Lahti-JJK (16.1.2013), TPS-
JJK (25.1.2013), Inter-JJK (29.1.2013), JJK-TPS 
(8.2.2013), JJK-Inter (6.3.2013), HJK-JJK (9.3.2013) 
ja FC Lahti-JJK (6.4.2013), Veikkausliigan otteluis-
ta IFK Mariehamn-JJK (21.4.2013), JJK-FC Lahti 
(28.4.2013), TPS-JJK (5.5.2013), JJK-VPS (9.5.2013), 
RoPS-JJK (12.5.2013), Honka-JJK (17.5.2013), 
JJK-KuPS (23.5.2013), Inter-JJK (26.5.2013), JJK-
HJK (29.6.2013), MYPA-JJK (1.6.2013), Jaro-JJK 
(13.6.2013), JJK-IFK Mariehamn (16.6.2013), 
JJK-TPS (24.6.2013), JJK-Honka (7.7.2013), 
KuPS-JJK (14.7.2013), JJK-Inter (21.7.2013), JJK-
Jaro (31.7.2013), JJK-MYPA (5.8.2013), JJK-Jaro 
(11.8.2013), JJK-FC Lahti (25.8.2013), TPS-
JJK (31.8.2013), JJK-VPS (12.9.2013), Honka-
JJK (22.9.2013), JJK-KuPS (2.10.2013) ja JJK-HJK 
(20.10.2013) sekä Suomen Cupin otteluista BK-46-
JJK (25.4.2013), VPS-JJK (20.5.2013) ja JJK-KuPS 
(17.8.2013).

Lehto, H., Martonen, K. & Pasoja, J. Kumuloituva ana-
lyysiraportti JJK:n otteluista.. Kumuloituva analyysiraport-
ti JJK:n otteluista kaudella 2013.

Lehto, H., Vänttinen, T. & Martonen, K. Fyysiset testit ja 
testipalautteet JJK:lle. fyysiset suorituskykytestit ja testipa-
laute JJK:n pelaajille ja valmennusjohdolle tammikuun ja 
maaliskuun 2013 testeistä.

Lämsä, J., Ahonen, A., Stenholm, J. & Mero, A. Liikun-
ta- ja urheilutoimiala Keski-Suomessa: selvitys toimialan 
rakenteesta ja osaamistarpeesta. Keski-Suomen liitto 
2013, s. 40.
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joille ja valmentajille (JKL, 21.-23.5.).

Koulutusmateriaalit

Honkanen, P., Häyrinen, M., Kapustamäki, H. ja Ran-
tanen, A. Lentopallon tekniikkaopas. 77 sivua ja DVD. 

Sähköiset mediat ja www
Palautteet asiakkaille

Häyrinen, M. & Bergkvist, M. Ottelukuvaukset, vam-
maispöytätennis. 19 ottelun kuvaus. Vammaispöytä-
tenniksen EM-kisat, Lignano Sabbiadoro, Italia, 27.9.-
30.9.2013.

Häyrinen, M., Tampouratzis, K. & Liukkonen, K. Vi-
deokoosteet otteluun valmistautumiseen, beach volley. 
Pareista: Holtwick-Semmler, van Gestel-Meppelink, 
Liliana-Baquerizo, Heidrich-Zumkehr, Ludwig-Walken-
horst, Schwaiger D.-Schwaiger S., Forrer-Vergé-Dépré, 
Bonnerova-Hermannova, Graessli-Kayser, Sinnema-Stie-
kema, Bieneck-Großner, Brzostek-Kolosinska, Gorica-
nec-Hüberli, Hansel-Schützenhöfer, Boulton-Dampney, 
Dumbauskaite-Povilaityte, Ukolova-Popova, Köhler-
Schumacher, Motrich-Prokopeva, Ribera-Triguero, Ba-
burina-Makhno, Nilsson-Yoken, Grawender-Lundqvist, 
Strauss, N.-Strauss, T., Hüttermann-Schillerwein ja 
Laboureur-Sude. 2013 CEV Beach Volleyball Satellite 
Antalya 2.-6.4.2013.

Häyrinen, M., Tampouratzis, K. & Liukkonen, K. Ottelu-
kuvaukset, beach volley. 47 ottelun kuvaus. 2013 CEV 
Beach Volleyball Satellite Antalya 2.-6.4.2013.

Häyrinen, M., Tampouratzis, K. & Liukkonen, K. Vi-
deokoosteet otteluun valmistautumiseen, beach vol-
ley. Pareista: Heidrich-Zumkehr, Forrer-Vergé-Dépré, 
Bieneck-Großner, Schwaiger D.-Schwaiger S., Dubo-
vcova-Nestarcova, Van der Vlist-Wesselink, Boulton-
Dampney, Bloem-Kadijk, Grawender-Lundqvist ja 
Kongshavn-Treland. 2013 CEV Beach Volleyball Euro-
pean Championship Baden Masters, 29.5.-1.6.2013.

Häyrinen, M., Tampouratzis, K. & Liukkonen, K. Ottelu-
kuvaukset, beach volley. 33 ottelun kuvaus. 2013 CEV 
Beach Volleyball European Championship Baden Mas-
ters, 29.5.-1.6.2013.

Häyrinen, M., Tampouratzis, K. & Liukkonen, K. Vi-
deokoosteet otteluun valmistautumiseen, beach volley. 
Pareista: Xue-Zhang Xi, Talita-Lima, Antonelli-Agat-
ha, Maria Clara-Carol, Lili-Seixas, Bawden-Clancy, 
Fendrick-Hochevar, Mashkova-Tsimbalova, Fopma-
Sweat, Ross-Day, Cicolari-Menegatti, Keizer-Van Iersel, 
Kolocova-Slukova, Ukolova-Khomyakova, Elwin-Iatika, 
Pavan-Bansley, Borger-Buthe, Gioria-Giombini, Proko-
peva-Popova, Holtwick-Semmler, Liliana-Baquerizo, 
Heidrich-Zumkehr, Ludwig-Walkenhorst, Dubovcova-

Nestarcova, Bonnerova-Hermannova, Van der Vlist-
Wesselink, Brzostek-Kolosinska, Hansel-Schützenhöfer 
ja Paszek-Kociolek x 2. FIVB Beach Volleyball World 
Championships Mazury, Stare Jablonki, 1.-6.7.2013.

Häyrinen, M., Tampouratzis, K. & Liukkonen, K. Ottelu-
kuvaukset, beach volley. 59 ottelun kuvaus. FIVB Beach 
Volleyball World Championships Mazury, Stare Jablon-
ki, 1.-6.7.2013.

Häyrinen, M., Tampouratzis, K. & Liukkonen, K. Ot-
telukuvaukset, beach volley. 25 ottelun kuvaus. 2013 
CEV Beach Volleyball European Championship Final, 
Klagenfurt, 31.7.-4.8.2013.

Ihalainen, S. & Vierola, S Ilmakivääriammunnan tekniik-
kapalautteet 5.-7.2.2013.. Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskus, Jyväskylä 2012.

Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääriammunnan tekniik-
kapalautteet 14.-17.1.2013. Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskus, Jyväskylä 2012.

Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääriammunnan tekniik-
kapalautteet 18.-21.2.2013. Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskus, Jyväskylä 2013.

Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääriammunnan tekniik-
kapalautteet 11.-14.3.2013. Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskus, Jyväskylä 2013.

Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääriammunnan tekniik-
kapalautteet 22.-25.4.2013. Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskus, Jyväskylä 2013.

Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääri- ja pienoiskivää-
riammunnan tekniikkapalautteet 17.-20.6.2013. Kilpa- 
ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2013.

Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääriammunnan tek-
niikkapalautteet 11.-14.11.2013. Kilpa- ja huippu-
urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2013.

Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääriammunnan tekniik-
kapalautteet 9.-12.12.2013. Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskus, Jyväskylä 2013.

Lehto, H. & Laurikainen, M. Ottelukuvaukset ja video-
koosteet Suomen U21-jalkapallomaajoukkueelle. Ottelu-
kuvaukset ja videokoosteet Suomen U21-jalkapallomaa-
joukkueelle harjoitusotteluista Suomi U21-Mjällby AIF 
(13.2.2013), Suomi U21-Nömme Kalju (15.2.2013), 
Suomi U21-VPS (16.2.2013), Unkari U21-Suomi U21 
(26.3.2013) ja Norja-Suomi (5.6.2013) sekä EM-
karsintaotteluista Suomi-Liettua (11.6.2013), Wales-
Suomi (14.8.2013), Liettua-Suomi (5.9.2013), Suomi-
Englanti (9.9.2013), Moldova-Suomi (14.10.2013) 
ja Englanti-Suomi (14.11.2013).

Lehto, H. & Laurikainen, M. Videokoosteet otteluun val-
mistautumiseen. Videokoosteet otteluihin valmistautumi-
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men Cupin otteluista BK-46-JJK (25.4.2013), VPS-JJK 
(20.5.2013) ja JJK-KuPS (17.8.2013).

Valleala R., Ihalainen S. Keihäänheiton tekniikkapalaut-
teet. Hipposhalli, Jyväskylä, 3.4.2013.

Vänttinen T., Lehtinen V. Pyörätuolirugbyn EM-2013 ot-
teluvideot. Ottelu- ja koostevideot pyörätuolirugbyn EM-
kisat 2013: FIN-ITA (11.8.), FIN-POL, (12.8.), BEL-AUT 
(12.8.), DEN-SWE (13.8.), GBR-CZE (13.8.), FIN-BEL 
(13.8.), FRA-DEN (13.8.), CZE-GBR (13.8.), FIN-GER 
(13.8.), SWE-POL (14.8.), GBR-GER (14.8.), ITA-FRA 
(14.8.), AUT-FIN (14.8.), GER-BEL (14.8.), SUI-ITA 
(14.8.), FIN-GBR (15.8.), SUI-SWE (15.8.), FRA-POL 
(15.8.), BEL-GBR (15.8.), FRA-SUI (15.8.), FIN-FRA 
(16.8.), GER-DEN (16.8.), AUT-POL(17.8.8), FIN-BEL 
(17.8.), GBR-GER (17.8.), SWE-DEN (17.8.).

Vänttinen T., Tayot P. Ottelutietokanta JUDO naiset. Tie-
tokantapäivitykset: MM-kisat 2013 sarjat 52kg, 57kg, 
63kg ja 70kg (Rio de Janeiro, 26.-31.8.).

Vänttinen T., Tayot P. Ottelutietokanta JUDO miehet. Tie-
tokantapäivitykset: MM-kisat 2013 sarjat 60kg, 66kg, 
73kg, 81 ja 90kg (Rio de Janeiro, 26.-31.8.).

Vänttinen, T., Lappalainen, J., Yli-Hannuksela M., Sark-
kinen, P. Videotietokantakoosteet painimaajoukkueelle. 
European Championships (19.-24.3., Tbilisi), World 
Championships (19.-26.9., Budapest).

Sivustot ja verkkopalvelut

Valleala R., Vihinen T., Kapustamäki H., Kalaja S. Val-
mennustaito.info. Taitovalmennukseen keskittyvä verkko-
sivusto.

Vänttinen, T., Lappalainen, J., Yli-Hannuksela M., Sark-
kinen, P. Painin videotietokantapäivitys 2013. Dan Ko-
lov - Nikola Petrov Tournament (15-17.2.), MM-2013 
(16.-22.9.).

Opinnäytteet
Väitöskirjat

Taipale R.S. Acute Neuromuscular, Cardiorespiratory 
and Endocrine Responses and Chronic Adaptations to 
Combined Strength and Endurance Training in Recrea-
tionally Endurance Trained Men and Women. Studies 
in Sport, Physical Education and Health 196, University 
of Jyväskylä, Academic Dissertation, pp 121, 2013.

Vänttinen, T. Growth-associated variation in body size, 
hormonal status, physical performance characteristics 
and perceptual-motor skills in Finnish young soccer 
players – a twoyear follow-up study in the U11, U13 
and U15 age groups. Academic dissertation in Scien-
ce of Sport Coaching and Fitness Testing.

seen Suomen U21-jalkapallomaajoukkueelle Liettuasta 
(*2), Englannista(*2), Walesista ja Moldovasta.

Lehto, H., Häyrinen, M. & Juvonen, H. Maalipallo nai-
set. Ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista SWE-FIN, 
RUS-UKR, GBR-FIN, RUS-SWE, GBR-RUS, UKR-SWE, 
FIN-RUS, UKR-GBR, SWE-GBR, FIN-UKR, ESP-ISR, DEN-
TUR, GER-ISR, DEN-ESP, GER-DEN, TUR-ESP, ISR-DEN, 
TUR-GER, ESP-GER, ISR-TUR, TUR-GER, RUS-GER, FIN-
ESP, ISR-UKR, TUR-FIN, RUS-ISR, ISR-FIN ja RUS-TUR. 
Maalipallon EM-kisat, Konya, Turkki, 4.-9.11.2013.

Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo mie-
het. Ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista BEL-DEN, 
BEL-ESP, CZE-GER, CZE-SWE, ESP-CZE, ESP-SWE, 
ESP-DEN, FIN-CZE, FIN-ESP, FIN-ESP B, FIN-GB, 
FIN-GER, FIN-SWE, SWE-DEN ja SWE-POR. Maali-
pallon kansainvälinen turnaus, Madrid, Espanja, 27.-
30.6.2013.

Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo mie-
het. Ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista TUR-SLO, 
FIN-CZE, BEL-SLO, FIN-TUR, BEL-FIN, CZE-TUR, SLO-
FIN, CZE-BEL, TUR-BEL, SLO-CZE, SWE-ESP, LIT-GER, 
UKR-ESP, LIT-SWE, UKR-LIT, GER-SWE, ESP-LIT, GER-
UKR, SWE-UKR, ESP-GER, CZE-GER, ESP-BEL, UKR-
TUR, FIN-LIT, CZE-BEL, FIN-UKR, ESP-TUR, LIT-GER, FIN-
CZE, TUR-GER ja LIT-ESP. Maalipallon EM-kisat, Konya, 
Turkki, 4.-9.11.2013.

Lehto, H., Häyrinen, M. & Laitinen, T. Maalipallo mie-
het. Ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista CZE-BSI, 
CZE-FIN ja FIN-SLO. Open West Flemish Cup Goal-
ball 2013, Brugge, Belgia, 28.-29.9.2013.

Lehto, H., Häyrinen,M. & Juvonen, H. Maalipallo 
naiset. Ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista ESP-
SWE*2, FIN-ESP*2, FIN-GER*2, FIN-SWE*2 ja GER-
SWE*2. Maalipallon kansainvälinen turnaus, Madrid, 
Espanja, 27.-30.6.2013.

Lehto, H., Martonen, K. & Pasoja, J. Ottelukuvaukset 
ja videokoosteet JJK:lle. Ottelukuvaukset ja videokoos-
teet JJK:lle harjoitusottelusta JJK-SJK (28.3.2013) ja 
JJK-Notts County (10.7.2013), Liigacupin otteluista 
Lahti-JJK (16.1.2013), TPS-JJK (25.1.2013), Inter-JJK 
(29.1.2013), JJK-TPS (8.2.2013), JJK-Inter (6.3.2013), 
HJK-JJK (9.3.2013) ja FC Lahti-JJK (6.4.2013), Veik-
kausliigan otteluista IFK Mariehamn-JJK (21.4.2013), 
JJK-FC Lahti (28.4.2013), TPS-JJK (5.5.2013), 
JJK-VPS (9.5.2013), RoPS-JJK (12.5.2013), Hon-
ka-JJK (17.5.2013), JJK-KuPS (23.5.2013), In-
ter-JJK (26.5.2013), JJK-HJK (29.6.2013), MY-
PA-JJK (1.6.2013), Jaro-JJK (13.6.2013), JJK-IFK 
Mariehamn (16.6.2013), JJK-TPS (24.6.2013), 
JJK-Honka (7.7.2013), KuPS-JJK (14.7.2013), 
JJK-Inter (21.7.2013), JJK-Jaro (31.7.2013), JJK-
MYPA (5.8.2013), JJK-Jaro (11.8.2013), JJK-FC 
Lahti (25.8.2013), TPS-JJK (31.8.2013), JJK-VPS 
(12.9.2013), Honka-JJK (22.9.2013), JJK-KuPS 
(2.10.2013) ja JJK-HJK (20.10.2013) sekä Suo-
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Pro Gradu, Diplomityöt ja muut opinnäytteet

Heikura, Ida Sydämen autonomisen säätelyn yhteys 
kestävyysharjoitteluvasteeseen. Liikuntafysiologian kan-
didaatintutkielma. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän 
yliopisto, ohjaajina KIHUssa Esa Hynynen ja Ville Ves-
terinen.

Myllyaho, Moona Sydämen autonomisen säätelyn 
yhteys määrä- ja tehoharjoittelun aikaansaamaan yk-
silölliseen harjoitteluvaikutukseen. Liikuntafysiologian 
kandidaatintutkielma. Liikuntabiologian laitos. Jyväsky-
län yliopisto, ohjaajina Kihussa Esa Hynynen ja Ville 
Vesterinen.

LUENNOT JA OPETUS

Luennot tieteellisissä kongres-
seissa 

Esa Hynynen, Ibai Mendia, Kristen Monahan and Heik-
ki Kyröläinen VO2max, AEROBIC AND ANAEROBIC 
THRESHOLDS IN FIVE TEST MODES ON TREADMILL 
IN CROSS COUNTRY SKIERS. Suullinen esitys, Inter-
national Congress on Science and Skiing, StChristoph, 
Arlberg, Itävalta.

Fomin R., Masakov L., Vesterinen V. and Nummela A. 
Effect of alactic and lactic training on brain DC poten-
tial in recreational runners. 18th Annual Congress of the 
European College of Sport Science June 26-29, 2013, 
Barcelona, Spain. Book of Abstracts (p.591). Ed By 
Balagué N, Torrents C, Vilanova A, Cadefau J, Tarragó 
R and Tsolakidis E.

Hanin, J. & Hanina, M. The Identification-Control-
Correction (ICC) program: Enhancing athlete’s stress 
tolerance. A keynote at the European Symposium on 
Horizontal Jumps & Hurdles November 8th, 2013 Fa-
lun, Sweden.

Kulmala J-P, Korhonen M, Kuitunen S, Suominen H, 
Heinonen A, Avela J THE ROLE OF PHYSICAL AC-
TIVITY IN AGE RELATED-CHANGES IN WALKING 
MECHANICS. In: Book of abstracts, International Sym-
posium: Physical Activity and Health Promotion during 
life course, Jan 21-23, 2013, Jyväskylä, Finland, p. 
61. ISBN 978-951-39-5001-9 (PDF).

Kulmala JP, Korhonen M, Kuitunen S, Suominen H, Hei-
nonen A, Avela J LOCOMOTION ADAPTATION WITH 
AGE - CHANGES IN JOINT MOMENTS AND PO-
WERS DURING WALKING, RUNNING AND SPRIN-
TING. In: Book of abstracts, 18th annual Congress of 
the European College of Sport Science, Jun 26-29, 
2013, Barcelona, Spain, p. 291. ISBN 978-84-695-

7786-8.

Linnamo V, Ohtonen O, Mikkola J, Rauhamäki H, Lin-
dell P-O, Lindinger S, Kuitunen S Effects of rifle carriage 
on skiing biomechanics in biathlon. 6th Int. Congress 
on Science and Skiing. Dec, 14 – 19, 2013 St. Chris-
toph, Austria. Book of Abstracts, ISBN 978-3-200-
03417-4, Eds. Müller E, Kröll J, Lindinger S, Pfuster-
schmied J, Stöggl T. p 155.

Lämsä, J. Me ja muut: Huippu-urheilututkimuksen mallit. 
Esitys Liikuntatieteen päivillä, Jyväskylässä 13.6.2013.

Lämsä, J. Elite sport infrastructure in rural and urban Fin-
land. Working paper presented in 21th EASM Confe-
rence in Istanbul in the workshop: Sport Policy, Septem-
ber 2013.

Mäkinen, Jarmo Elite sport reforms in New Zealand – 
Comparative view. Working paper presented in 21th 
EASM Conference in Istanbul in the workshop: Sport 
Policy, September 2013.

Mäkinen, Jarmo Huippu-urheilun keskittäminen ja val-
tiollistuminen. Työpaperi, esitetty hallinnon tutkimuksen 
päivillä hallinnon, ohjauksen ja päätöksenteon työryh-
mässä Rovaniemellä marraskuussa 2014.

Rottensteiner, C., Tolvanen , A., Laakso L., Konttinen, 
N. Youth athletes‘ motivivation, perceived competen-
ce and persistence in organized sports: A 12-month 
prospective study. 4th Conference of HEPA Europe. 21-
24.10.2013, Helsinki, Finland.

Ruiz,M & Hanin,Y Psychobiosocial States in Elite Athle-
tes: Multimodal Assessment and Functional Impact on 
Performance. A poster at the 13th ISSP Congress, July 
21-24, 2013 Beijiin, China.

Taipale R.S., Kyröläinen H., Sorvisto J., Schumann M., 
Mikkola J., Nummela A., and Häkkinen K. Strength 
or endurance first?: Effects of combined sessions on 
economy and biomechanics of running. 18th Annual 
Congress of the European College of Sport Scien-
ce June 26-29, 2013, Barcelona, Spain. Book of 
Abstracts (p.516). Ed By Balagué N, Torrents C, Vila-
nova A, Cadefau J, Tarragó R and Tsolakidis E.

Valleala R., Ihalainen S. Biomechanics and feedback 
in Finnish Javelin Throwing. International Symposium: 
Biomechanics from Basic Research to Practical Applica-
tions, Jyväskylä, 28-30 Nov 2013.

Vänttinen, T., Blomqvist, M. The development of soccer-
specific perceptual motor skills during adolescence – a 
two year follow-up study in three age groups. Oral pre-
sentation in the 9th International Symposium on Compu-
ter Science in Sport, In the CD of abstracts, 19.-22.6., 
Istanbul, Turkey.
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19.11.2013.

Hynynen E. Kuormittumisen ja palautumisen seuranta. 
Tanhuvaaran Urheiluopisto, VAT 18.9.2013.

Hynynen, E Hiihtotestaus kehittyy lähemmäs lajia. Lu-
ento Hiihtoliiton Valmentajakerhon kevätseminaarissa 
25.5.2013, Jyväskylä.

Hynynen, E. Spiroergometriaa rullahiihtäen. Demonst-
raatio Spiroergometriapäivänä KIHUssa 19.3.2013.

Hynynen, E. Spiroergometrian laaduntarkkailu, keuhko-
simulaattorin hyödyntäminen. Demonstraatio Spiroergo-
metriapäivänä KIHUssa 19.3.2013.

Häyrinen, M. KIHUn asiantuntijat palloilun tukena - case 
maalipallo. Alustus Jyväskylän Kaupunkivalmennuskes-
kuksen Metacafeessa. Jyväskylä, 13.3.2013.

Häyrinen, M. Lajianalyysi pojat ja miehet. Lentopallon 
II-tason koulutus, Kuortane 17.5.2013.

Häyrinen, M. Ottelun hyökkäystilasto. Lentopallon II-
tason koulutus, Kuortane 17.5.2013.

Häyrinen, M. Harjoittelun ohjelmointi ja suunnittelu. Len-
topallon II-tason koulutus, Kuortane 18.5.2013.

Häyrinen, M. Fyysisen harjoittelun perusteet. Lentopal-
lon II-tason koulutus, Kuortane 18.5.2013.

Häyrinen, M. Fyysinen testaaminen ja tulosten tulkinta. 
Lentopallon II-tason koulutus, Kuortane 18.5.2013.

Häyrinen, M. Ottelun syöttö- ja vastaanottotilasto. Lento-
pallon II-tason koulutus, Kuortane 18.5.2013.

Häyrinen, M. Peruskuntokauden suunnittelu. Lentopallon 
II-tason koulutus, Kuortane 19.5.2013.

Häyrinen, M. Naisten lajianalyysi. Lentopallon II-tason 
koulutus, Kuortane 18.5.2013.

Häyrinen, M. Huippulentopallon lajianalyysi. Lentopal-
lon III-tason koulutus, Kuortane 19.5.2013.

Häyrinen, M. Valmennusfilosofia. Lentopallon III-tason 
koulutus, Varalan urheiluopisto 28.6.2013.

Häyrinen, M. Vuosisuunnitelmat. Lentopallon III-tason 
koulutus, Varalan urheiluopisto 28.6.2013.

Häyrinen, M. KIHUn toiminta palloiluissa. Huippu-ur-
heiluyksikön vastaavien urheilufysioterapeuttien vierailu 
KIHUssa 6.9.2013.

Keränen T., Piispa E. (Suomen Valmentajat) Biomeka-
niikkaa valmennukseen. Suomen Valmentajien valmen-
nusklinikka. Naantali. 2.11.2013.

Wieclaw, G., Konttinen, N., Pihlaja, T. & Hassandra, 
M. Early involvement and pathway specialization: A 
drop out track in cross-country skiing?. FEPSAC 2013 
Conference, 18.-19.5. Paris, France.

Urheiluun ja valmennukseen 
liittyvät luennot 

Blomqvist, M. Valmentajien seurantakysely 2013.. 
Valmennusosaamisen yhteistyöfoorumi, Helsinki, 
26.9.2013.

Blomqvist, M., Hämäläinen, K. Suomalainen valmenta-
jakoulutus ja valmennusosaaminen. Karjalan tasavallan 
pedagogisen instituutin ja Petroskoin valtion yliopiston 
vierailu KIHUlla 27.11.2013.

Forsman, H. Yhteenvetoa SHA:n pilottivaiheen tuloksis-
ta. Huippujalkapalloseminaari, 23-24.11.2013. Sami 
Hyypiä Akatemia, Eerikkilän Urheiluopisto.

Forsman, H. Tutkittua tietoa menestyneiden nuorten jal-
kapalloilijoiden kehityspolusta. Huippujalkapallosemi-
naari, 23-24.11.2013. Sami Hyypiä Akatemia, Eerik-
kilän Urheiluopisto.

Hainin, J. Current issues in sport psychology.. An invited 
talk in K-S Academia (for PE students and coaches) (2t) 
04.02.2013 Jyväskylä.

Hanin, J. Tunteiden vaikutus ja hyödyntäminen huippu-
suorituksessa.. Luento & workshop talvilajivalmentajille 
(6t) 30.01.2013 Vuokatti.

Hanin, J. Working with emotions in coaching.. An in-
vited lecture for K-S Akademia coaches. 18.03.2013 
Viveca, Jyväskylä.

Hanin,J. Current issues in sport psychology.. - A seminar 
for winter sports coaches. 30.01.2013 Vuokatti.

Hanin,J. Emotions in sport: an individualized ap-
proach. Luento & workshop talvilajivalmentajille (6t) 
30.01.2013 Vuokatti.

Hanin,J. Optimization of Performance in Elite Athletes: 
Action-focused Coping. Luento & workshop talvilajival-
mentajille (6t) 30.01.2013 Vuokatti.

Hynynen E Kuormittumisen ja palautumisen seuranta 
urheiluvalmennuksen tukena. Kuortaneen Valmennuskes-
kus, VAT, 23.10.2013.

Hynynen E Recovery, stress and HRV. Laboratory cour-
se, Jyväskylän yliopisto, 18.-20.11.2013.

Hynynen E How to use heart rate variability to help 
athletes and coaches?. Arcada Yrkeshögskola, 
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Keränen T., Pirttimäki M. (Jyväskylän yliopisto) Biome-
kaniikan perusteita taitovalmennukseen. Taitovalmennus 
valmentajien täydennyskoulutus. Jyväskylän yliopisto. 
4.11.2013.

Keränen, T. Biomekaniikkaa valmennukseen. Suomen 
Urheiluliitto 3. tason valmentajakoulutus. Kuortaneen 
Urheiluopisto 5.10.2013.

Keränen, T. Teknologian hyödyntäminen urheilu-
valmennuksessa. Kymeenlaakson Liikunta ry, Kotka 
15.8.2013.

Keränen, T. Kilpakävelijöiden mittaukset KIHUssa. 
Kävelyprojketin päätössymposium. Kihu, Jyväskylä 
8.6.2013.

Konttinen, N. Psyykkinen kilpailuvalmius. Suomen Miek-
kailu ja 5- otteluliiton koulutustilaisuus. 30.1. Helsinki.

Konttinen, N. Henkinen valmentautuminen ja jääkiek-
koilijan harjoittelu. Jääkiekon Pohjola-leiri 2013. 1.3. 
Vierumäki.

Konttinen, N. Psyykkisen valmennuksen järjestäminen 
ampumaurheilussa. Suomen ampumaurheiluliiton (SAL) 
kiväärileiri 26.3. Vierumäki.

Konttinen, N. Kilpaurheilijan kokonaisvaltainen valmen-
nus. Jyväskylän kenttäurheilijoiden (JKU) seminaarii.4.4. 
Jyväskylä.

Konttinen, N. Kilpaurheilijan tavoitteenasettelu. Jyväsky-
län kenttäurheilijoiden (JKU) seminaarii.11.4. Jyväskylä.

Konttinen, N. Nuoren urheilijan valmentautumisen tuke-
minen. Jyväskylän kenttäurheilijoiden (JKU) vanhempai-
nilta.11.4. Jyväskylä.

Konttinen, N. Psyykkinen valmennus osana jääkiekon 
maalivahtivalmennusta. Suomen jääkiekkoliiton (SJL) val-
mennusseminaari.12.5. Vantaa.

Konttinen, N. Kokonaisvaltainen valmennus jääkiekos-
sa I. Suomen jääkiekkoliiton (SJL) JVK-koulutus. 20.5. 
Vierumäki.

Konttinen, N. Psyykkisen valmennuksen tukipalveluiden 
järjestäminen urheilijan polulla.. Huippu-urheiluyksikön 
tarkkuuslajien päivät.19.6. Kisakallio.

Konttinen, N. Otteluun valmistautuminen. Jyväskylän Ki-
rin junioreiden valmennusleiri. 24.7. Jyväskylä.

Konttinen, N. Kokonaisvaltainen valmennus jääkiekos-
sa II. Suomen jääkiekkoliiton (SJL) JVK-koulutus. 13.8. 
Vierumäki.

Konttinen, N. Psyykkinen valmennus huippuvaiheessa.. 
Huippu-urheiluyksikön fysioterapeuttien vierailu KIHUlla. 
6.9. Jyväskylä.

Konttinen, N. Urheilupsykologinen toiminta huippuvai-
heessa.. Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitok-
sen ja KIHUn yhteisseminaari. 11.9. Jyväskylä.

Konttinen, N. Psyykkinen valmennus osana kokonaisval-
taista valmennusta. Curling-maajoukkueiden valmennus-
leiri. 13.10. Kisakallio.

Konttinen, N. Pelaaja-arvioinnin nelikenttä valmentajan 
työkaluna. Tampereen Tapparan valmennusseminaari. 
5.11. Tampere.

Konttinen, N. Nuoren urheilijan henkinen valmennus. 
Suomen ampumaurheiluliiton (SAL) Kaakkois-Suomen 
alueleiri. 16.11. Tanhuvaaran urheiluopisto.

Konttinen, N. Psyykkinen valmennus tarkkuuslajeissa. 
Tarkkuuslajien maajoukkueurheilijoiden tapaaminen. 
17.11. Kisakallio.

Konttinen, N. Psyykkinen valmennus joukkuelajeissa. Jy-
väskylän Kirin valmennusleiri. 23.11. Jyväskylä.

Konttinen, N. Kilpailuvalmiuden rakentaminen joukkue-
urheilussa. Miesten curling-maajoukkueen leiri. 27.11. 
Espoo.

Konttinen, N. Tarkkuuslajien psyykkinen valmennus. 
Tarkkuuslajien maajoukkuevalmentajien tapaaminen. 
30.11. Pajulahti.

Konttinen, N. Psyykkinen valmennus osana urheilijan 
kokonaisvaltaista valmentautumista. Urheilu- ja liikunta-
fysioterapian täydennyskoulutus/ Jyväskylän ammatti-
korkeakoulu. 5.10. Jyväskylä..

Lehto, H. Energiantuottojärjestelmät, hermo-lihasjärjes-
telmä ja perusominaisuuksien kehittäminen jalkapallos-
sa. Luennot Suomen Palloliiton A-valmentajakurssilla. 
Eerikkilä, 10.2.2013.

Lehto, H. KIHU:n asiantuntijapalvelut paralajeissa. Lu-
ento Paralympiakomitean Rio 2016-tapaamisessa. Pa-
julahti, 27.9.2013.

Lämsä, J. Urheiluakatemiaohjelma paikallise kehittämi-
sen tukena - arviointi. Esitys urheiluakatemiapäivillä Jo-
ensuu 30.10.2013.

Lämsä, J. Arviointi ja seuranta. Esitys VAKE-tapaamises-
sa 25.11.2013.

Lämsä, J. Funding of Elite sport. SWI - NED - DEN - FIN 
-SPLISS seminar, Magglingen 5-6.2.2013.

Lämsä, J. Talent identification & development + athlete 
support. SWI - NED - DEN - FIN -SPLISS seminar, Mag-
glingen 5-6.2.2013.

Lämsä, J. Coach education, coach development and 
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Vänttinen, T., Keränen T., Mikkola J., Nummela A., 
Sarkkinen, P., Konttinen, N.,Välimäki, W., Malvela, 
M., Hakkarainen, H., Rautiainen, J., Lehtonen, L. Judo- 
ja painimaajoukkueen testaus- ja koulutuspäivät. Judo- 
ja painimaajoukkueen tapahtumapäivät Jyväskylässä 
21.-23.5. Urheilijoiden suorituskykytestit, urheilupsy-
kologien haastattelut, ryhmäkeskustelut, terveysinfo ja 
mediakoulutus.

Muut luennot 

Aarresola, Outi. Urheilijanpolun Valintavaihe -asi-
antuntijatyö. Valmennusosaamisen yhteistyöfoorumi 
26.9.2013, Helsinki.

Hanin, J. Working with Emotions in Sport.. An invited 
talk for doctoral students and coaches at the University 
of Zagreb, Department of Kinesiology, 04.05.2013, 
Zagreb, Croatia.

Hanin, J. & Hanina, M. Action-Centered Optimization 
of Athletic Performance: A Tutorial. An invited presenta-
tion at the University of Zagreb, Department of Kinesio-
logy, 05.05.2013, Zagreb, Croatia.

Konttinen, N. Urheilupsykologin rooli urheiluvalmennuk-
sessa. Psykologian laitoksen Työelämäilta. 18.3. Jyväs-
kylä.

Konttinen, N. Psyykkinen valmennus ja huippu-osaajak-
si kehittyminen. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu/ 
Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 12.4. Helsinki.

Lämsä, J. Tulosohjausjärjestelmä, huippu-urheilu ja liikun-
talain uudistaminen. Esitys Liikuntalakityöryhmän semi-
naarissa 11.4.2013.

Manninen, T. Athletes’ Dual Careers in Finland, Estonia 
and Latvia. Athletes’ Dual Careers in Finland, Estonia 
and Latvia. SportsSociety Dual Career Seminar, Helsin-
ki, 14.11.2013.

Manninen, T. URHEA:n olosuhdeselvitys - yhteenvetoja 
harjoituspaikoista. Urhean olosuhdeseminaari lajiliitoille 
ja sidosryhmille, Helsinki, 23.1.2013.

Mononen, K. Kohtaako tutkimus ja valmennus vam-
maishuippu-urheilussa?. XIII Liikuntatieteen Päivät, 12.-
13.6.2013, Jyväskylä.

Mononen, K. Finnish National Elite Sports Develop-
ment Programme. Nordic Classification Seminar, 23.-
24.11. 2013, Helsinki, Finland.

Vesterinen V. Aloittelevan kuntoilijan valmennus. SUL:n 
juoksukouluvalmentajien koulutustilaisuus, Jyväskylä, 
24.1.2013.

Vänttinen, T. Taidon oppiminen ja opettaminen. Luento 

Research & Innovation. SWI - NED - DEN - FIN -SPLISS 
semiar, Magglingen 5-6.2.2013.

Lämsä, J. Facilities and (international) competitions. 
SWI - NED - DEN - FIN -SPLISS seminar, Magglingen 
5-6.2.2013.
Lämsä, J. Huippu-urhielun kansallinen tavoitteenasettelu. 
HUY - Lajiliittot, Helsinki 18.6.2013.
Lämsä, J. Seuranta ja arviointi: lajiliitot. Esitys HUY:n ja 
Lajiliittojen seminaarissa 21.10.2013.

Lämsä, J. & Kärmeniemi, M. Financing Dual Career for 
Finnish Athletes. Esitys EU:n urheilu asiantuntijatyöryh-
män seminaarissa Helsingissä 25.6.2013.

Nummela A. Nopeuskestävyysharjoittelu. VAT, Tanhu-
vaaran urheiluopisto, 7.10.2013.

Nummela A. Overtraining and overreaching in sprint 
endurance events. EA Speed Endurance Conference, 
Modern Concepts of Speed Endurance Training, Paju-
lahti Sports Institute, 22.-24.11.2013.

Valleala R., Ihalainen S., Ihalainen K. Biomechanics 
and feedback as a tool for javelin coaching. Europe-
an Throws Symposium, Tanhuvaara, 29 Nov - 1 Dec 
2013.

Viitasalo, J. Yhteistyö urheilijan polulla kehittyy sekä 
paikallisesti että valtakunnallisesti.. Jyväskylän yliopis-
ton 150-v juhlaseminaari, Vuokatin Urheiluopisto. 
5.9.2013.

Viitasalo, J. KIHU ja osaamisohjelma. Esitys Liikuntatie-
teellisen tiedekunnan opiskelijoille. 11.10.2013.

Viitasalo, J. KIHU osaamisohjelman veturina.. Esitys Lii-
kuntatieteellisen tiedekunnan valmennuksen opiskelijoil-
le. 7.11.2013.

Viitasalo, J. KIHUn ja Osaamisohjelma. KIHUn ja osaa-
misohjelman esittely OKn, PARAn ja OKMn edustajille. 
10.1.2013.

Viitasalo, J. KIHU - osa suomalaista huippu-urheilua.. 
KIHUn toiminnan esittely Päijänteen Rotaryklubille. Jkl 
18.4.2013.

Viitasalo, J. KIHU Suomen huippu-urheilun taustalla. Lu-
ento Jyväskylän Tourulan Rotaryklubilla.6.9.2013.

Viitasalo, J. KIHU ja Osaamisohjelma. Luento Suomen 
Liikunnanohjaajat ry:lle. 8.5.2013.

Viitasalo, J. Osamisohjelma.. Osaamisohjelman esittely 
lajiliittojen toiminnanjohtajille. Helsinki. 28.2.2013.

Viitasalo, J. KIHU laajenee ja kehittyy. KIHUn laajennuk-
sen avajaiset. Jyväskylä, 10.1.2013.
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ja malliharjoitus Nuorten jalkapallovalmentajakoulu (Ee-
rikkilä 17.4.).

Opetus 

Hanin, J. An Expert Performance in Sport.. An invited 
public lecture at the Department of Kinesiology, Zagreb 
University, 03.05.2013, Zagreb, Croatia.

Hanin, J. Emotions & Athletic Performance. An inten-
sive course at the International Summer School in Hu-
man Sciences, Jyväskylä University, (24 hrs) 27.05 – 
31.05.2013.

Hynynen E. Kuormittumisen ja palautumisen seuranta. 
Luento MPKK, Jyväskylä, 11.6.2013.

Hynynen E., Vänttinen S. Aerobisen kestävyyden mit-
taaminen. Demonstraatio Voionmaan lukion valmennus-
opin kurssilla 7.3.2013.

Häyrinen, M. Lentopalloilijan profiili ja harjoittelu. Val-
mennus- ja testausopin jatkokurssi II. 2 h Jyväskylän Yli-
opisto, liikuntabiologian laitos, Jyväskylä 19.9.2013.

Keränen, T. Voiman, nopeuden ja suoritustekniikan seu-
ranta.. Urheilu- ja liikuntafysioterapia, oppisopimustyyp-
pinen täydennyskoulutus. Kihu, Jyväskylä 26.4.2013.

Keränen, T. Nopeusvoima ja nopeus. VAT koulutus. Tah-
nuvaara - Savonlinnan Urheiluopisto. 12.-13.8.2013.

Konttinen, N. Kilpailuun valmistautuminen psyykkisen 
valmennuksen näkökulmasta. Luento Jämsän Ammatti-
oppilaitoksessa. 17.1. Jämsä.

Lämsä, J. SPLISS - Sport Policy Factors leading to Inter-
national Sporting Success. Opetus Jyväskylän yliopiston 
master’s degree of Sport management Sport in Finland 
kurssilla 18.11.2013.

Mäkinen, Jarmo Sport and economics. Luentosarja (12 
h) sports management -koulutusohjelmassa Jyväskylän 
yliopistossa syksyllä 2013.

Mäkinen, Jarmo Elite Sport Structures and Reforms. 
Vierailuluento Auckland University of Technology syksy 
2013.

Nummela A. Kestävyyden testaaminen. Urheilu- ja lii-
kuntafysioterapiakoulutus, Jyväskylä 26.4.2013.

Nummela A. Endurance training: optimum vs over-
reaching. Luento, Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian 
laitos, 9.10.2013.

Nummela A. Korkeanpaikan harjoittelu. Luento, Val-
mennus- ja testausopin jatkokurssi II, Jyväskylän yliopis-

ton liikuntabiologian laitos, 31.10.2013.

Vänttinen, T. Valmentajakoulutukset Palloliitto. Taidon 
opettaminen (JKL 16.-17.2., Jämsä 10.-11.5., JKL 14.-
15.9), Taitavuus (JKL 23.3., JKL 28.9.).

Saavutetut tunnustuspalkinnot

Viitasalo, J. Liikuntatieteellisen Seuran kultainen ansio-
merkki. Liikuntatieteellisen Seuran kultainen ansiomerkki. 
12.6.2013.

Viitasalo, J. Suomen Liikunnan ja urheilun hopeinen an-
siomerkki.2.10.2013.
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HENKILÖKUNNAN ASIAN-
TUNTIJA- JA LUOTTAMUS-
TOIMET 2013

Juri Hanin

• Past President (2010-2014), Division 12 - Sport 
Psychology, International Association of Applied 
Psychology (IAAP)

• IAAP Fellow

• International Journal of Sport Science & Coaching 
(UK), Editorial Board, member

• International Journal of Sport Psychology (Italy - 
ISSP), Editorial Board, member

• Revista de Psicología del Deporte (Spain), Adviso-
ry Editorial Board, member

• Applied Psychology: Health & Well being, Edito-
rial Board, member

• Psychological support group for the JJK head coa-
ch, member (2010 - 2012 )

• Tieteellisten artikkelien arviointia/Guest Reviewer/
Reader for:

* International Journal of Sport Psychology

* International Journal of Sport Science and      
 Caching

* Kinesiology Journal

* Journal of Sport and Exercise Psychology

* Journal of Applied Sport Psychology

* Psychology of Sport and Exercise

Recommendation of Dr. Adams Nicholls’ application for 
the position of Senior lecturer (UK)

Minna Blomqvist

• “Valmentajan osaaminen” yhteistyöfoorumin jäsen

• Tieteellisten artikkelien arviointia:

* Physical Education and Sport Pedagogy

* The International Journal of Coaching Science

Mikko Häyrinen

• Suomen Lentopalloliiton huippuryhmän jäsen

• Tieteellisten artikkelien arviointia:

* Journal of Sports Sciences

Jussi Mikkola

• Liikuntatieteellisen seuran Kuntotestausvaliokunnan 
jäse

 
Niilo Konttinen

• Suomen Ampumaurheiluliiton psyykkisen valmen-
nuksentukihenkilö.

Sami Kuitunen

• Tieteellisten artikkelien arviointia:

* Journal of Biomechanics

* Scandinavian Journal of Medicine and Science 
in Sports

• KIHU:n edustaja ja asiantuntijajäsen

* JYU/OUY/Univ. of Salzburg/Vuokatti Sports 
Institute/KIHU/International and Finnish Para-
lympic Committees: CoachTech – Mittaus- ja 
palautteenantojärjestelmän kehittäminen urhei-
luun (KIHU:n osuuden koordinointi ja hankkeen 
ohjausryhmän jäsen)

* Liikuntakeskus Pajulahti/Kuortaneen valmen-
nuskeskus/Vuokatin Urheiluopisto/KIHU: Re-
aaliaikaisen palautejärjestelmän kehittäminen 
päivittäisvalmennuksen apuvälineeksi (KIHU:n 
osuuden koordinointi ja asiantuntijajäsen)

Esa Hynynen

• Tieteellisten artikkelien arviointia:

* Sports Medicine

* Biomedical Human Kinetics

Pekka Luhtanen

• Committee of the Former Committee Members of 
UEFA, member

• Editorial Board Member, Coaching and Sport 
Science Journal

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

Jari Lämsä

• Suomen Urheiluliiton valmennusvaliokunnan jäsen 
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heenjohtaja

• Eerikkilän Urheiluopiston Sami Hyypiä – akatemi-
an ohjausryhmän jäsen

• Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön hallituksen jäsen

• Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön 
Valmennuskeskustyöryhmän (VAKE) jäsen

• Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntatiedon saavu-
tettavuutta edistävän työryhmän jäsen

• Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemiasäätiön UR-
HEVAn valtuuskunnan jäsen

• International Society of Biomechanics (ISB) 2015 
kongressin kansallisen tieteellisen toimikunnan jä-
sen

• Keski-Suomen Urheiluakatemian strategiatyöryh-
män jäsen

• Toimituskuntien jäsen:

* Biology of Sport, 1993 -, Corresponding edi-
tor

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

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

Kaisu Mononen

• Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston 
jäsen

• Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijaryhmän 
jäsen

• Urheilijan polun huippuvaiheen asiantuntijaryhmän 
jäsen

• Tieteellisten artikkelien arviointia:

* Sports Biomechanics

* European Journal of Sport Sciences

* Journal of Sports Sciences

Outi Aarresola

• Golfliiton tutkimustoiminnan johtoryhmän jäsen

• Urheilijanpolun lapsuusvaiheen asiantuntijaryhmän 
jäsen

• Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijaryhmän 
jäsen

• Urheilijan polun huippuvaiheen asiantuntijaryhmän 
jäsen

Ari Nummela

• Tieteellisten artikkelien arviointia:

* International Journal of Sports Medicine

* Physiological Reports

* Sports Medicine

• Huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämisohjelmatyö-
ryhmän jäsen

• Keski-Suomen Liikunta ry Vuoden urheilija palkitse-
mistyöryhmän jäsen

• Urheilijan polun huippuvaiheen asiantuntijaryhmän 
jäsen

• Valmentaja: JKU:n 14-17 v kestävyysjuoksuryhmä

Jukka Viitasalo

• Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön 
johtoryhmän jäsen

• Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön 
osaamisohjelman johtaja

• Kuortaneen Urheiluopistosäätiön valtuuskunnan pu-
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TULOSLASKELMA JA TASE

TULOSLASKELMA

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

01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012Varsinainen toiminta 

        Tuotot 2 178 894,98 2 101 013,65

        Kulut

            Palkat -1 225 273,67 -1 153 857,49

            Eläkekulut -226 753,26 -209 241,94

            Muut henkilösivukulut -39 353,85 -38 222,34

            Muut kulut -839 203,36 -806 868,93

        Tuotto-/kulujäämä -151 689,16 -107 177,05

Sijoitus-  ja rahoitustoiminta

        Tuotot 15 444,01 17 974,17

        Kulut -5 933,84 -4 373,67

        Tuotto-/kulujäämä 9 510,17 13 600,50

Yleisavustukset 166 000,00 110 166,69

Tilikauden ali-/ylijäämä 23 821,01 16 590,14
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Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus-  ja kehittämissäätiö r.s.

31.12.2013 31.12.2012

VASTAAVAA

254 694,74 249 694,74

      Saamiset

      Lyhytaikaiset

94 911,28 64 397,33

58 884,51 153 795,79 40 343,32 104 740,65

195 115,27 0,00

231 350,35 398 432,20

VASTAAVAA YHTEENSÄ 834 956,15 752 867,59

TASE

31.12.2013 31.12.2012

VASTATTAVAA

92 503,36 92 503,36

255 205,68 255 205,68

-50 871,09 28 829,31

23 821,01 -79 700,40

   VIERAS PÄÄOMA

   PYSYVÄT VASTAAVAT
   Sijoitukset

   VAIHTUVAT VASTAAVAT

   Rahoitusarvopaperit

   Rahat ja pankkisaamiset

   OMA PÄÄOMA
   Peruspääoma

   Muut rahastot

   Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

   Tilikauden ali-/ylijäämä

   Lyhytaikainen

1 750,00 2 300,00

37 528,71 16 704,19

66 452,54 25 325,62

      Muut osakkeet ja osuudet

         Myyntisaamiset

         Siirtosaamiset

         Muut osakkeet ja osuudet

      Saadut ennakot

      Ostovelat

      Muut velat

      Siirtovelat 408 565,94 514 297,19 411 699,83 456 029,64

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 834 956,15 752 867,59

TASE

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