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Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Johdanto
Vuonna 2014 jatkettiin huippu-urheilun muutok-

Osaamisohjelman näkyvimpänä toimintana vuonna

sen viitoittamaa tietä huippu-urheilussa. KIHU osa-

2014 oli entisestään vahvistunut osallistuva asian-

na Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikköä pyrki

tuntijuus niin huippuvaiheen lajien tukena kuin las-

osaltaan toteuttamaan suomalaisen huippu-urheilun

ten ja nuorten urheilun kehittämistoimenpiteissä.

pitkän ajan tavoitetta: nousta urheilijan polun osaa-

Asiantuntijuuden toimintamallia urheilijan polun eri

misella ja yhteistyöllä parhaaksi pohjoismaaksi huip-

vaiheissa kehitettiin yhteisesti Olympiakomitean,

pu-urheilussa 2020-luvulla.

Paralympiakomitean ja Valo ry:n kanssa. Käytännön
tasolla merkittäviä lapsuus- ja valintavaiheen asian-

Koko suomalaisen huippu-urheilun johtavana aja-

tuntijatoiminnan ilmentymiä olivat mm. Kasva Ur-

tuksena on edelleen pitää urheilija keskiössä koko

heilijaksi Jyväskylässä -oppimisprosessi sekä Sotshiin

urheilijan polun ajan lapsuudesta huippuvaiheeseen.

tähtäävien talvilajien ja urheilijoiden huippuvaihee-

Tämä on alkanut näkyä entistä voimakkaammin myös

seen liittyvä osallistuva asiantuntijatoiminta kisoihin

KIHUn toiminnassa suuntaamalla resurssia myös las-

valmistautumisen aikana.

ten ja nuorten urheilun kehittämiseen, perinteisesti
jo vahvan huippuvaiheen osaamisen rinnalle.

Vuoden 2014 merkittäviin asioihin kuului myös tutkimuskeskuksen uuden johtajan rekrytointi. Johtaja
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Huippu-urheilun toimintaa määrittävät kolme strate-

Jukka Viitasalo jäi eläkkeelle vuoden 2015 alussa 11

gista tavoitetta:

johtajavuotensa jälkeen. Jukan seuraajaksi valittiin
keväällä LitT Sami Kalaja Jyväskylästä. Sami aloitti

1.

Kansainvälinen menestys.

työnsä varajohtaja Jukan rinnalla syyskuussa ja otti

2.

Osaamisen kehittäminen.

täyden johtajan vastuun vuoden 2015 alusta alka-

3.

Urheilun arvostuksen lisääminen.

en. Vuosi 2014 oli Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiön (KIHU-säätiön) viidestoista

Näiden saavuttamiseksi Huippu-urheiluyksikössä toi-

ja, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

mii kiinteässä yhteistyössä kolme ohjelmaa, joista

kahdeskymmenesneljäs toimintavuosi. KIHU-sääti-

Osaamisohjelman toteutuksesta ja koordinaatiosta

ön omistamalla Sports Research and Development

päävastuu on KIHUlla. Osaamisohjelman vetovas-

Oy:llä täyttyi neljästoista tilikausi.

tuusta huolimatta KIHU toimii aktiivisesti myös Urheiluakatemiaohjelmassa ja Huippuvaiheen ohjelmassa
tilanteista ja tarpeista riippuen.
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Toiminta ja tulokset
Vuonna 2014 KIHUn toiminnan pääalueina olivat osallistuva asiantuntijatoiminta 12 eri lajin huippuvaiheessa
sekä lasten ja nuorten urheilussa, urheilun ja liikunnan arvioinnin ja seurannan kehittäminen sekä tutkimusja kehittämistoiminta, joka osaltaan usein sulautui kahteen aikaisempaan toiminta-alueeseen. Valmennusosaamisen kehittäminen kuului myös KIHUn toimintaan, mutta sen koordinaatiovastuu siirtyi vuoden 2014
aikana Suomen Olympiakomitealle.

Asiantuntijatoiminta huippuvaiheessa
Eri lajien huippuvaiheen asiantuntijatoiminnan ta-

kipäätöksissä määriteltiin, että missä lajeissa KIHUn

voitteena on lisätä osaamisesta niin lajin sisällä kuin

asiantuntijatoiminta on osa Olympiakomitean tukea.

lajien välillä. Tähän pääsemiseksi eri alojen asiantun-

Pääsääntöisesti kyseiset lajit olivat ns. 1-kategorian

tijat ovat osana valmennustiimiä leireillä, kilpailuissa

lajeja, joissa määritelmän mukaisesti on potentiaali-

ja päivittäisharjoittelussa. Osallistuvan asiantunti-

sia olympialaisten mitaliurheilijoita.

juuden kautta tietämys ja yhteinen ymmärrys lajista
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kasvaa kaikkien toimijoiden keskuudessa. Huippuvai-

Lajikohtaisten tukien lisäksi KIHUn asiantuntijat pal-

heen asiantuntijatoimintaa johtavat Huippu-urheilu-

velivat myös huippuyksilötuen piirissä olevia urheili-

yksikön lajiryhmävastaavat.

joita. Tämä tuki rajoittui kuitenkin ainoastaan Jyväskylässä tapahtuvaan asiantuntijatoimintaan. Siten
KIHUn

tietynlaisessa erikoisasemassa olivat Keski-Suomen

osaamista suunnattiin vuonna 2015 yhteensä 14 eri

alueella asuvat urheilijat, mutta myös kauempaakin

olympia- ja paralympialajin huippuvaiheen toimin-

saapui yksilötukiurheilijoita Jyväskylään erilaisten

taan. Ensimmäistä kertaa Huippu-urheiluyksikön tu-

testien ja analyysien perässä.

Asiantuntijatoiminnan

9,0
8,0
7,0

7,9

mallin

mukaisesti
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Kuva 1. KIHUn asiantuntijatoiminta työkuukausina eri lajien huippuvaiheen toiminnassa 2014.
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ASIANTUNTIJAA

KUUKAUTTA TYÖAIKAA
HUIPPUVAIHEEN TUKEEN

ASIANTUNTIJOIDEN
LEIRIVUOROKAUTTA
KOTI- JA ULKOMAILLA

30
OLYMPIALAJIT

PARALYMPIALAJIT

ARVOKISAMITALLIA
ASIANTUNTIJATOIMINNAN LAJEISSA 2014

KULTAA

HOPEAA

PRONSSIA

Maastohiihto: 1 OK-kulta
Yleisurheilu: 1 EM-kulta

Paini: 1 EM-hopea
Maastohiihto: 2 OK-hopeaa

Paini: 1 EM-pronssi
Uinti: 1 EM-pronssi

Jousiammunta: 1 EM-kulta
Ilmakivääri: 1 MM-kulta
Yleisurheilu: 9 EM-kultaa

Maalipallo: 1 MM-hopea
Jousiammunta: 1 EM-hopea

Yleisurheilu: 5 EM-pronssia

Maastohiihto: 1 OK-hopeaa
Uinti: 1 EM-hopea
Yleisurheilu: 3 EM-hopeaa
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Kuva 2. Iivo Niskanen ja Sami Jauhojärvi juoksumattotestissä tutkija Ville Vesterisen valvonnassa.

Maastohiihto – Vakiintunutta yhteistyötä lajin kanssa
Jussi Mikkola

Maastohiihdon asiantuntijatoiminnan tarkoituksena

sen jälkeen 2014 tammikuussa Olympiakisojen pre-

on auttaa maajoukkueurheilijoita ja valmentajia har-

campilla Livignossa.

joittelun optimoinnissa ja valmistautumisessa kauden pääkilpailuihin. Tähän pyritään monipuolisella

Maastohiihtojoukkueen Sotshin Olympialaisten hy-

tukipalvelutoiminnalla läpi kauden mm. seuraamalla

vän menestyksen jälkeen lähtökohdat toiminnalle

urheilijoiden harjoitustilaa (kuormitus-palautumis-

kaudella 2014–2015 olivat hyvät. Uuden valmennus-

seuranta & fyysisten ominaisuuksien seuranta) sekä

johdon ja KIHUn asiantuntijoiden yhteistyöllä asian-

tekemällä tekniikkaseurantaa harjoitus- ja kilpailu-

tuntijatoimintaa pyrittiin integroimaan vielä parem-

kauden aikana. Lisäksi tukipalvelutoiminnan kautta

min maajoukkueen toimintaan ja asiantuntijat olivat

tehostetaan tiedonvälitystä urheilijan harjoitustilasta

mukana mm. leirityksen ja leiriohjelmien suunnitte-

ja harjoittelun onnistumisesta leireiltä kotona oleville

luvaiheessa. Lähtökohtaisesti asiantuntijatoiminnan

henkilökohtaisille valmentajille. Tukipalveluissa pyri-

tavoite oli sama kuin aikaisemminkin – kuormitus- ja

tään säännöllisyyteen ja jatkuvuuteen, jolloin tieto-

palautumisseurannan kautta ja harjoitteluntehon

jen hyödyntäminen on tehokkaampaa ja seurannasta

kontrolloinnilla pyritään parantamaan harjoittelun

saadaan paras hyöty. Asiantuntijatoiminta aloitettiin

laatua.

keväällä 2013 ja se jatkui syksyn 2013 tiiviin leirityk-
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Kuva 3. Maastohiihtäjät leirillä Livignossa.

Kaudella 2014–2015 asiantuntija oli mukana kaikilla

sijoitus oli 4. (myös edellisellä kaudella 4.). Naiset jäi-

leireillä ja muutamissa kisoissa samaan tapaan kuin

vät edellisen talven MC-menestyksestä selvästi (nyt

ennen Sotshia. Leireillä ja leirien välillä etänä tehtiin

maaranking 4., edellisellä kaudella 2.) mutta miehis-

kuormitus-palautumisseurantaa ja fyysisten ominai-

sä neljä eri hiihtäjää saavutti yhteensä 5 maailmancu-

suuksien seurantaa. Muutenkin leirirutiinit jatkuivat

pin palkintopallisijaa, mitä ei ole tapahtunut vuosiin.

samanlaisina kuin edellisellä kaudella (aamupainot,

Vaikka arvokisamenestys ei ollut Sotshin tasolla niin

yösykenalyysit, hyppytestit, laktaattikontrollit, tek-

palaute asiantuntijatoiminnasta on ollut pääsääntöi-

niikkakuvaukset jne.).

sesti positiivista. KIHUn asiantuntijat ovat integroituneet osaksi joukkuetta ja yhteyden pito valmennus-

Falunin MM-kisoissa helmikuussa 2015 menestys (1
mitali) ei ollut yhtä hyvää kuin Sotshissa 2014 (3 mitalia). Maailman cupin maarankingissa (miehet+naiset)

johtoon on säännöllistä ja tiivistä myös leirien välillä.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Keihäänheitto – Yksilöllistä heittotekniikan kehittämistä
ja seurantaa
Riku Valleala
Keihäänheiton asiantuntijatoiminnan taustalla on
jo yli 20 vuotta biomekaanista tutkimusta ja tekniikkaseurantaa. Vuosien saatossa mittaus- ja palautemenetelmät sekä analysoinnin kohteet ovat
valikoituneet ja vakiintuneet tutuiksi kaikille toimijoille. Keihäänheitossa asiantuntijatoiminnan
tavoitteena on heittotekniikan yksilöllinen analysointi ja kehittäminen erilaisten biomekaanisten
mittausten avulla.
Tekniikan seuranta systemaattisemmin erilaisten
mittausten avulla alkaa yleensä vasta vuoden vaihteen jälkeen kuten myös vuonna 2014 tehtiin. Harjoitustilanteissa ja leireillä tekniikkaa analysoitiin
E-Afrikassa helmikuussa, Kuortaneella maaliskuussa, Jyväskylässä huhtikuussa ja Alfamarissa touko-
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kuussa. Treenitilanteessa tehtävä analyysi perustuu
kahden highspeed-kameran (200 k/s) videokuvaan
ja kolmeen heijastavaan markkeriin keihäässä. Näiden avulla tehdään pika-analyysit heittotekniikasta
sisältäen mm. keihään lähtöparametrit (lähtönopeus, -kulma ja hyökkäyskulmat), vetoajan, vetomatkan ja viimeisten askelien kestoajat. Tämä tieto

Kuva 4. Ari Mannio tekniikka-analyyseissä Jyväskylän
Hipposhallissa.

on kontrolloidussa kuvaustilanteessa sisähallissa
käytössä noin 3 minuutin päästä heittosuorituksesta.

tulevat yleensä vain ne, jotka ovat oikeasti tekniikka-

Ulkona sen sijaan haastavampien valaistusolosuhtei-

analyysistä kiinnostuneet ja kokevat saavansa siitä

den vuoksi pika-analyysit tehdään vasta harjoituksen

riittävästi hyötyä, jotta jaksavat Jyväskylään asti läh-

jälkeen ja tulokset saadaan samana iltana.

teä. Kaikille Team Finlandin heittäjille mahdollisuus
Jyväskylän analyysiin oli kuitenkin annettu. Jyväsky-

Vaikka kevään kuluessa olikin käytännössä neljä eril-

lässä oli normaalin liikeanalyysin lisäksi tarkastelun

listä tekniikka-analyysiä, yksittäisen heittäjän kohdal-

kohteena myös jalkojen voimantuotto voimalevyan-

la analyysi toteutui keskimäärin kahdesti. E-Afrikassa

tureille heiton ajalta mitattuna.

oli vain kärkipään heittäjät paikalla, Jyväskylässä niin
ikään vain muutama harva heittäjä ja Kuortaneella

Nopeassa tekniikka-analyysissa on edelleen haas-

puolestaan painotus oli nuorten maajoukkueen heit-

teensa. Sisätiloissa markkeri- ja videopohjainen ana-

täjissä. Näistä Jyväskylän analyysit, joita on toteutet-

lyysi toimii juuri ja juuri riittävällä nopeudella välittö-

tu nyt kahtena vuonna, oli sikäli jälleen poikkeus, että

män palautteen annon kannalta. Ulkona tarvittaisiin

kyseessä on erillinen tekniikka-analyysi, joka ei ole

sen sijaan muunlaisia mittausmenetelmiä välittömi-

yhteydessä maajoukkueleiriin. Tämän vuoksi paikalle

en tulosten saamiseksi. Erilaisia menetelmiä on koko

Vuosikertomus 2014
ajan kartoitettu ja testattu, mutta riittävän tarkkaa,

massa Antti Ruuskasen heittotekniikan virittämisessä

kohtuullisen edullista ja myös leiritilanteissa käyttö-

EM-kultaan johtaneeseen vireeseen.

kelpoista menetelmää ei ole vielä löydetty.
Tekniikkaseurannan lisäksi vuoden aikana käynnisKilpailuista on niin ikään tehty tekniikka-analyysit jo

teltiin ajatusta maajoukkueheittäjiemme fyysisten

vuosien ajan ja kesällä 2014 nämä toteutettiin Pih-

suorituskykytestien tulosten keräämisestä yhteen

tiputaan Keihäskarnevaalien A-kilpailuissa sekä Kale-

tietokantaan. Tarkoituksena on noin viiden viimeisen

van Kisoissa Kuopiossa. Kilpailusuorituksista tehdään

vuoden ajalta kerätyn testitulosten tiedon ja biome-

aina tarkempi noin 30 eri muuttujan ja koko kehon

kaanisten tekniikka-analyysien antamien tietojen

liikkeiden analyysi. Tämä joudutaan tekemään käsi-

pohjalta tarkastella nykypäivän huippuheittäjän fyy-

työnä videot kuva-kuvalta analysoiden, joten tulos-

sistä ja teknistä profiilia. Samalla tämä prosessi saat-

ten saamiseen menee yleensä noin viikon verran,

taisi johtaa mm. päivitettyyn ominaisuustaulukkoon,

kun analysoitavana on yhteensä esim. kolme heittoa

jota edelleenkin urheilijat ja valmentajat kohtuulli-

kuudelta eri heittäjältä. Kesällä 2014 suurin ja merkit-

sen tarkasti syynäävät miettiessään eri metrilukemil-

tävin anti oli Kalevan Kisojen analyyseillä, joilla saa-

le riittäviä fyysisiä ominaisuuksia.

tiin pieniä tiedon lisämurusia, jotka olivat edesautta-
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Kuva 5. Riku Valleala kuvaamassa kilpailuheittoja Lappeenrannaassa.
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Kilpakävely – Systemaattista seurantaa radalla ja testimatolla
Esa Hynynen
Aiempien kilpakävelyyn liittyvien kehitysprojektien

miltei valmentajan silmälle huomaamaton muutos

pohjalta on koottu mittauspatteristo, jossa seurataan

tekniikassa, minkä seurauksena askeleen alun jarru-

kilpakävelyn taloudellisuutta vakiovauhdeilla sekä

tusvoimat kasvoivat. Tämä puolestaan näkyi hengi-

aerobisen kapasiteetin kehitystä maksimitestissä. Fy-

tyskaasujen kautta taloudellisuuden heikkenemise-

siologian ohella biomekaanisia muuttujia seurataan

nä.

lähtökohtaisesti kolmesti harjoitusvuoden sisällä:
joulukuussa, helmikuussa sekä huhtikuussa. Mittaus-

Testiprotokollaa sovitetaan urheilijakohtaisesti tar-

patteristo on suunniteltu siten, että yhden urheilijan

peiden mukaan – osalle riittää muutaman eri vauh-

mittaukset voidaan suorittaa saman päivän sisällä ja

din tarkistus ja osalle tehdään kattava tasotesti lukui-

myös pikapalaute mittauksista pyritään käymään läpi

sine vauhtiportaineen. Fysiologisina muuttujina ovat

urheilijan kanssa ennen kotimatkaa.

syke, veren laktaattipitoisuus ja hengityskaasujen
osalta hapenkulutus, ventilaatio, hengitystiheys yms.

Käyrät, numerot, videot ja niitä tulkitsevat sanalliset

Näin voidaan arvioida mm. maksimaalista aerobista

palautteet tulevat myös mahdollisimman pian peräs-

kapasiteettia, suorituksen taloudellisuutta, hengityk-

tä sähköpostin välityksellä. Valmentajalle tällainen

sen yleistä toimintaa kuormituksessa jne.

monitieteinen mittaristo antaa hyvän kuvan esimer-
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kiksi haettujen tekniikkamuutosten onnistumisesta

Biomekaanisina muuttujina seurataan samasta rata-

ja edelleen niiden vaikutuksesta mm. suorituksen ta-

testistä askelvoimia radan alle sijoitetuilla voimale-

loudellisuuteen. Toisaalta joskus on saatu kiinni myös

vyillä. Näin voidaan tekniikkaa tarkastella askelkon-

Kuva 6. Kilpakävelijä Jarkko Kinnunen ja tutkija Olli Okkonen pohtimassa liikeanalyysin tuloksia.
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Kuva 7. Vaakavoimien seuranta eri testikertojen välillä. Paksu sininen käyrä kuvastaa viimeisintä mittauskertaa
ja kertoo askeleen muuttuneen vähemmän töksähtäväksi ja siten taloudellisemmaksi.
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taktien ajalta tossun alta – tuleeko kontaktin alussa

tymistä omassa kilpailuvauhdissa. Mikäli erityishuo-

liikaa jarrutusta vai kenties aktiivinen ”veto”, mikä on

mioita löytyy, korjausta yritetään tehdä välittömästi

askelfrekvenssi, tuleeko liikaa lentovaihetta yms.

ja liikeanalyysin kautta korjaustoimenpiteiden onnistuminen voidaan vahvistaa heti.

Biomekaaninen tarkastelu jatkuu ratatestin jälkeen
testimatolla, missä liikeanalyysin avulla tarkastellaan

Vuoden 2014 aikana mittauksiin osallistui 1-3 kertaa

sivusuunnasta mm. lonkka- ja polvikulmien käyttäy-

yhteensä 14 eri urheilijaa.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Pikaluistelu – Tekniikkaa ja teknologiaa
Sami Kuitunen
Sotshin Olympialaisten tehostamisprojektin jälkeen

koostettiin videopalautteet luistelijoille. Jatkoanalyy-

pikaluistelun asiantuntijatoimintaa laajennettiin kau-

sinä on tarkoitus toteuttaa myös kilpailusuoritusten

delle 2014-2015 kattamaan koko maajoukkue. Asi-

nopeusprofiilien tarkastelu kilpailujärjestäjältä saa-

antuntijatoiminnan pääpaino säilyi edelleen vahvasti

dun transponderidatan avulla.

tekniikan seurannassa ja kehittämisessä. Toisena asiana oli KIHUn uuden paikannusjärjestelmän (Quup-

Menetelmäpuolella tavoitteena oli kehittää mene-

pa Oy, Suomi) pilotointi ja kehittäminen pikaluistelun

telmäsovellus kaarrenopeuden mittaamiseen pi-

asiantuntijatoiminnan apuvälineeksi.

kaluistelussa. Sovelluksessa hyödynnetään KIHU:n
uutta urheilijapaikannusjärjestelmää (Quuppa Oy,

12

Tekniikan seurantaa toteutettiin syksyn leirillä Ber-

Suomi). Siihen on rakenteilla ohjelmistosovellus, joka

liinissä sekä talven MC-kilpailussa Hollannin Hee-

mahdollistaa reaaliaikaisen nopeuden seurannan

renveenissä. Berliinin leirimittaukset käsittivät A-

ja haluttujen suorituskykymuuttujien automaatti-

maajoukkueelle painepohjallismittaukset suora- ja

sen laskennan heti suorituksen jälkeen. Sovelluksen

kaarreluistelusta sekä lähtökiihdytyksestä yhdistet-

avulla päästään myös tarkastelemaan luistelijan ajo-

tynä videopalautteeseen (Kuvat 8 ja 9). Muille maa-

linjoja kaarteessa. Paikannusjärjestelmää testattiin

joukkueluistelijoille koostettiin videopalautteet, jotka

marraskuussa Oulunkylän tekojääradalla (Kuva 10).

käytiin yhdessä läpi leirin aikana. Heerenveenin MC-

Järjestelmän teknistä kehitystyötä on jatkettu talven

kilpailuun valmistauduttaessa keskityttiin tekniikan

aikana ja ohjelmistosovellus on parhaillaan testaus-

osalta erityisesti kaarreluistelun ajolinjoihin, joista

vaiheessa.

Sotshin Olympialaisten tehostamisprojektin jälkeen pikaluistelun asiantuntijatoimintaa laajennettiin 2014–

Kuva 8. Maajoukkueluistelija Juho Vaittinen valmiina mittauksiin Sami
Kuitusen valvonnassa. (Kuva: Tuomas Nieminen)
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Kuva 9. Urheilijapaikannusjärjestelmän testausta Oulunkylän pikaluisteluradalla marraskuussa 2014.
(Kuva: Quuppa Oy)

		

Kuva 10. Paineen jakautuminen luistimessa (vasen yläkuva) ja voimantuottokäyrät oikean (sininen) ja vasemman (punainen) jalan osalta (alakuva) liu’un loppuvaiheessa yhdistettynä videokuvaan. Mika Poutalan tyylinäyte kaarteen alussa.
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Pituushyppy – Tekniikkaseurannasta optimaaliseen harjoittamiseen
Tapani Keränen
Pituushypyn asiantuntijatoiminnan ytimenä ovat lei-

piä ovat vauhdinjuoksussa saavutetun nopeuden

riharjoittelun tukipalvelut ja kilpailukausilla hyppää-

muutos ponnistuksen aikana, kun hyppääjän kurot-

jien kisahyppyjen tekniikka-analyysit. Näin autetaan

tautuu lentoradalleen, ja niiden tuloksena syntyneen

urheilijoita ja valmentajia kehittämään hyppääjän

ponnistuskulman suuruus. Näihin johtaneita muu-

yksilöllistä hyppytekniikkaa ja suorituskykyä vastaa-

toksia pyritään tulkitsemaan kehonosien liikkeillä

maan kansainvälisen tason kilpailujen haasteisiin.

ja nopeuksilla. Liikeanalyysi on pitkä prosessi, jossa
mittausten jälkeen seuraa moninkertainen aika en-

Harjoitusleireillä asiantuntija tekee mittaukset ja

nen kuin yksittäinen suoritus on analysoitu. Sen takia

kuvaukset. Näin valmentajat pystyvät keskittymään

tämä palvelu kohdistetaan vain pienelle ryhmälle ur-

valmentamiseen. Lajiharjoitusten videokuvauksissa

heilijoista.

käytetään highspeed-kameroita, joiden nopean ku-
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vataajuuden ansiosta 0,12 s mittaisesta ponnistuk-

Nopeampi ja karkeampi tekniikka-analyysiohjelma

sesta nähdään yksityiskohtia jotka peruskameroilla,

Dartfish Team Pro on ”päivittäistyökalu”. Dartfish on

saatika paljaalla silmällä, jäävät näkemättä. Ponnis-

nopea ja sillä voidaan jo harjoituksen aikana tehdä

tuksen yksityiskohtaisempaan analysointiin käytössä

yksinkertaisia analyysejä ja palautteita urheilijoille

on APAS-liikeanalyysiohjelma, joka on biomekaani-

heidän suorituksistaan.

sessa tutkimuksessakin jo vuosikymmeniä käytössä
ollut sovellus. Seuratuista muuttujista merkittävim-

Kuva 11. Ponnistusharjoituksia pituushyppääjien leirillä etelän lämmössä. (Kuva: Anssi Mäkinen)

Vuosikertomus 2014

Kuva 12. Asiantuntija Tapani Keränen kuvaamassa pituushyppääjien suorituksia
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silmä tarkkana. (Kuva: Anssi Mäkinen)

Harjoituksissa ja kilpailuissa lasertutkalla voidaan mi-

urheilijoiden vireys- ja palautumistilaa. Palautumisti-

tata vauhdinjuoksun nopeutta. Sen avulla päästään

lan tarkkailua varten on tulevaisuudessa löydettävä

käsiksi koko vauhdinjuoksun nopeusprofiiliin; juok-

monipuolisempi menetelmä, joka kattaa paremmin

suvauhdin kiihtyvyyteen, maksimiin sekä siihen het-

teholajin urheilijan vireystilan kartoittamisen.

keen kun hyppääjän jalka osuu ponnistuslankkuun.
Käytössä on suomalainen Noptel teollisuustutka, jos-

Lajin kanssa muodostuneen pitkän yhteisen histo-

ta KIHUssa on muokattu urheilukäyttöön soveltuva

rian aikana asiantuntijatoiminnan materiaalista on

nopeustutka. Lasertutkan etu valokennoportteihin

kasvanut iso tietokanta. Sitä analysoimalla, yhdessä

verrattuna on se, että tutkalla saadaan kiinni hetkel-

lajivalmentajan ja urheilijoiden henkilökohtaisten

linen nopeus, kun taas valokennoilla voidaan mitata

valmentajien kanssa, päivitetään suomalaista pituus-

vain kennojen välisen matkan taittamiseen kulunut

hypyn valmennusosaamista tukemaan tulevan hyp-

keskinopeus.

pääjäsukupolven kehitystä. Tulevaisuuden haasteena
onkin entistä parempien mittausmenetelmien sijaan

Pitkien leirijaksojen aikana urheilijoiden nopeusvoi-

lajitekniikan ja suorituskyvyn harjoitusmenetelmien

man ja tehontuoton seurannalla pyritään arvioimaan

valinnan onnistumisprosentin kasvattaminen.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Uinti – Matkalla kohti Rioa
Ari Nummela
KIHUn asiantuntijoiden ja suomalaisten huippu-

täynnä” tekemään hyviä kilpailusuorituksia. Kuvassa

uimareiden yhteistyö alkoi keväällä 2014. Asiantun-

1 näkyy hyvin miten valmistautumisleiri Kyproksella

tijoiden tarkoituksena on olla uimareiden matkassa

7.-20.7. kuormitti urheilijaa ja kisoihin viimeistelyjak-

heidän valmistautuessaan Rion olympialaisiin 2016,

so nosti indeksi huippulukemiin Berliinin EM-kisojen

samalla pohjustaen uinnin menestymistä Rion olym-

ajaksi 16.-25.8.

pialaisten jälkeenkin. Päävalmentaja Bo Jacobsenin
kanssa sovittiin, että KIHUn asiantuntijatoiminta

Leirien ja kilpailujen aikana harjoittelun ja kuormi-

kohdistetaan huippu-uimareiden kuormituksen ja

tuksen seurantaan käytettiin myös laktaatti- ja sy-

palautumisen seurantaan, kilpailuanalyyseihin, uinti-

kemittauksia. Tärkeä ja oleellinen osa osallistuvaa

tekniikan seurantaan sekä korkean paikan harjoitte-

asiantuntijatoimintaa oli keskustelut urheilijoiden

luun. Ensimmäinen korkean paikan leiri toteutettiin

ja valmentajien kanssa leireillä ja kilpailuissa, jois-

kuitenkin vasta tammikuussa 2015.

sa asiantuntijat pääsivät pureutumaan syvemmälle

Kuormituksen ja palautumisen seuranta
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uintivalmennuksen saloihin ja haastamaan uintivalmentajia valmennuksessa sekä toisaalta uimarit ja
valmentajat pääsivät haastamaan asiantuntijoiden

Harjoittelun kuormitusta ja siitä palautumista alet-

osaamista. Uintivalmentajien, uimareiden ja asian-

tiin seuraamaan toukokuussa Berliinin EM-kisoihin

tuntijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen leireillä

valmistautuvalta ryhmältä, jossa oli yhteensä 17 ui-

ja niiden välissä uskotaan kehittävän huippu-uintia

maria, sekä kahdelta parauimarilta, jotka valmistau-

enemmän kuin yksittäiset seurantamittaukset ja nii-

tuivat Eindhovenin EM-kisoihin. Kuormituksen seu-

den tulokset.

rantaan osallistui KIHUn fysiologian asiantuntijoista
Jussi Mikkola ja Ari Nummela. Seuranta toteutettiin

Kilpailuanalyysit

kahdella leirillä ja Berliinin EM-kisoissa paikan päällä

Uinnin kilpailu-analyysit oli yksi palvelu, joka kuului

sekä sähköpostin avulla leirien välisen ajan.

asiantuntijatoimintaan. Analyysin tarkoituksena on
tuottaa kilpailusuorituksen eri osavaiheista objektii-

Keskeisin menetelmä kuormituksen seurantaan oli

vistä dataa samaan tapaan kuin pelianalyyseillä ot-

yösykeanalyysit, joiden avulla voidaan nähdä auto-

teluista. Videolta laskettujen väli- ja käännösaikojen,

nomisen hermoston stressireaktiot harjoitteluun ja

liukupituuksien, vetotiheyksien sekä -pituuksien pe-

muihin stressitekijöihin urheilijan elämässä. Yösyk-

rusteella valmentajat ja urheilijat voivat löytää kehi-

keet mitattiin Firstbeatin Bodyguard-mittarilla ja

tyskohteita ja uusia kilpailutaktiikoita.

analysoitiin Firstbeatin Sports ohjelmalla. Leireillä
urheilijat ja valmentajat saivat tiedon autonomisen

Ensimmäinen vuosi asiantuntijatoiminnassa oli vah-

hermoston tilasta käyttöön saman päivän harjoi-

vasti analyysimenetelmien opiskelua. Tähän opetus-

tuksiin. Leirien välillä tieto saatiin urheilijalle ja val-

ta tarjosivat uinnin päävalmentaja Bo Jacobsen ja

mentajalle lähes päivittäin, kun urheilija oli ladannut

Raino Nieminen Vierumäen Urheiluopistolta. Ana-

omat yösykekeräykset nettipalveluun. Kaikista yömit-

lyysit aloitettiin yleisellä urheilun tekniikka-analyy-

tauksista määritetyistä palautumisindekseistä muo-

sisovellus Dartfish Team Pro:lla. Osallistuvan asian-

dostettiin kuvaaja, joka näyttää urheilijan autonomi-

tuntijuuden konsepti vuonna 2014 oli sellainen, että

sen hermoston tilan (Kuva 13). Matala indeksi kuvaa

Tapani Keränen KIHUn asiantuntijana oli lyhyen ja

kuormittunutta tai stressaavaa tilaa elimistössä ja in-

pitkän radan SM-uinneissa, Mare Nostrum kisasar-

deksin ollessa korkea urheilija on palautunut ja ”akut

jan Canetin (FRA) ja Barcelonan (SPA) sekä vammai-

Vuosikertomus 2014

Kuva 13. Esimerkki yhden uimarin autonomisen hermoston tilan seurannasta kesällä 2014. Mustat pisteet
ovat yksittäisiä mittaustuloksia ja sininen käyrä viikon liukuva keskiarvo. Matala palautumisindeksi kuvaa elimistön stressiä ja korkea indeksi on merkki palautuneesta tilasta. Vasemmalla olevat prosenttiluvut kertovat
miten indeksit jakautuivat eri sektoreihin (alle 20 %, 20–40 %, 40–60 %, 60–80 % ja yli 80 %) urheilijan omalla
skaalalla.
suinnin EM-kisoissa Eindhovenissa ja uinnin pitkän

eiden mukana olleiden kollegoiden kanssa. Heidän

radan EM-kilpailuissa Berliinissä paikalla. Tehtävänä

kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta tuli selväksi,

oli videokuvata SM-kisojen finaalit sekä arvokisois-

että meidän oli parempi tehdä oma analyysisovellus.

sa suomalaisuimareiden suoritukset ja tehdä näistä

Oman sovelluksen suunnittelu alkoi syksyllä 2014

videotallenteista kilpailuanalyysit seuraavaa kisases-

yhdessä Bo Jacobsenin ohjauksessa. Hän vertaili

siota varten. Analyysit lyhyen radan MM-kilpailuista

olemassa olevia analyysimenetelmiä, niiden antia ja

Dohassa (QAT) toteutettiin niin, että valmentajana

esitti valmentajan toivomuksia informaatiosta, josta

kisajoukkueen mukana ollut Jari Varjonen videokuva-

olisi hyötyä. Yhteisen suunnittelun pohjalta oman

si uinnit ja latasi leikkeet pilvipalveluun, jotka sitten

uinninkilpailuanalyysisovelluksen työstäminen alkoi

analysoitiin KIHUlla Jyväskylässä.

vuoden vaihteessa Tapani Keräsen, Sami Vierolan ja
Simo Ihalaisen projektina. Tavoitteena on, että ke-

Alusta lähtien tuli selväksi, että Dartfishillä analyy-

väällä 2015 pitkän radan kilpailuanalyysisovellus on

sien työstäminen oli hidasta. Siksipä markkinoilta

valmis Vaasan SM-uinteihin mennessä.

kartoitettiin uintiin suunniteltuja sovelluksia. Niitä
oli vähän ja ne olivat kalliita. Canetin ja Barcelonan
turneella Keränen verkostoitui muiden maajoukku-
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Kivääriammunta – Tekniikkaseuranta käytännön valmennuksen tukena
Simo Ihalainen
Yhteistyössä valmentajien ja urheilijoiden kanssa on

den taso (pito, tähtäys, liipaisun puhtaus, liipaisun

kivääriammuntaan kehitetty tekniikan mittaukseen

ajoitus), ja tätä tietoa käytetään harjoittelun ohjel-

ja seurantaan soveltuva testilaitteisto. Tämä testilait-

moinnissa. Testitulosten analyysien perusteella on

teisto on ollut nyt jo useamman vuoden ajan kiinteä

huomattu, että erityisesti pidon vakaus vaakasuun-

osa kiväärimaajoukkueen leiritoimintaa, ja testejä

nassa on ratkaiseva tekijä hyvän ammuntatekniikan

tehdään lähes jokaisella maajoukkueen leirillä ilma-

kannalta.

kivääri- ja pienoiskivääriammunnassa. Testilaitteis-
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toon kuuluu videokuvauksen lisäksi tähtäyspisteen

Ammuntaprojektin tuloksia ja erityisesti pitoharjoit-

liikeradan (Noptel), tasapainon (Metitur) sekä liipai-

telun tärkeyttä on esitelty vuoden 2014 aikana Urhei-

suvoiman mittaus. Mittausdatan esittämistä varten

luampuja-lehdessä ja Suomen ampumaurheiluliiton

on kehitetty internetpohjainen sovellus, jossa lauka-

valmennuksen linjauksen palaverissa. Tekniikkaseu-

uksista mitattu data voidaan katsoa välittömästi tes-

rannan tuloksia on pyritty tiedottamaan maajouk-

tin jälkeen. Testitietokannasta löytyvät kunkin urhei-

kuetoiminnan ulkopuolelle, jotta ammunnan asian-

lijan kaikki aikaisemmat testitulokset, joihin ampujat

tuntijatoiminnan tulosten vaikutus ulottuisi myös

ja valmentajat pääsevät käsiksi myös kotikoneiltaan.

nuorten tulevaisuuden huippujen valmennukseen ja

Visuaalisen palautteen lisäksi datasta analysoidaan

harjoittelun painopisteisiin. Ammunnan asiantuntija-

ammuntatekniikan tärkeimpien teknisten osa-aluei-

toiminnan tuloksista on kirjoitettu kaksi kansainvälis-

Kuva 14. Ampuja Juho Kurki ja asiantuntija Simo
Ihalainen tutkailemassa tekniikkamittausten tuYhteistyössä valmentajien ja urheilijoiden kanssa on kivääriammuntaan kehitetty tekniikan mittaukseen ja
loksia.
seurantaan soveltuva testilaitteisto. Tämä testilaitteisto on ollut nyt jo useamman vuoden ajan

Vuosikertomus 2014
tä tiedejulkaisua, joista toinen on nyt julkaistu arvos-

Kaudella 2014 ammunnan tekniikkaseurantaa on laa-

tetussa Scandinavian Journal of Medicine & Science

jennettu koskemaan myös pistooli- ja jousiammun-

in Sports-lehdessä. Tiedejulkaisut kansainvälisissä

taa. Kehitetty mittauslaitteisto on soveltunut hyvin

lehdissä ovat vahvistaneet ammunnan asiantuntija-

myös näiden tarkkuuslajien tekniikan analysointiin.

toiminnan korkean tieteellisen tason.

Näin hyväksi havaittuja käytäntöjä on pystytty hyödyntämään laajemmin eri lajien palvelemiseen.
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Kuva 15. Näkymiä ammunnan internet-sovelluksesta, jolla yksittäisten laukausten mittausarvoja voidaan tarkastella.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Palloilut – Pelianalyysejä ja videokoosteita usean lajin tueksi
Mikko Häyrinen
Eri palloilulajien osalta KIHUn asiantuntijat ovat to-

valmistautumiseen omien pelianalyysien sekä vas-

teuttaneet erilaisia videokuvauksia ja pelianalyysejä

tustaja-analyysien pohjalta. Toteutus on tapahtunut

jo vuosien ajan ja hyvinkin erilaisten lajien parissa.

sekä asiantuntijan ollessa fyysisesti turnauksissa pai-

Perusmenetelmiä on käytetty soveltavasti niin len-

kalla että etänä nettilähetyksiä hyödyntäen. Vuonna

topallon kuin vaikka parapöytätenniksenkin pelisuo-

2014 asiantuntija oli osana joukkuetta seuraavis-

ritusten analysointiin. Vuonna 2014 KIHUn asian-

sa turnauksissa: FIVB Prague Open, 21.-25.5., EM-

tuntijatoiminnan panosta oli mukana kolmessa eri

kisat, Cagliari, 3.-8.6. ja Continental Cup, Kardzhali,

palloilulajissa, jotka olivat maalipallo, lentopallo ja

21.-22.6. Näiden lisäksi nettilähetysten kautta ana-

beach volley. Lisäksi pyörätuolirugbyn pelianalyysit

lyysejä toteutettiin viidestä eri turnauksesta: FIVB

hoidettiin KIHUn laitteilla ja opastuksella, vaikkakin

Fuzhou Open, 22.-27.4., FIVB Shanghai Grand Slam,

ei-kihulaisen Tommi Ojasen käytännössä toteutta-

30.4.-4.5., FIVB Anapa Open, 27.-31.5., Alle 23-vuo-

mana.

tiaiden MM-kisat, Myslowice, 10.-15.6. ja FIVB Xiamen Open, 8.-12.10. Edellä mainittujen lisäksi myös

Maalipallossa yhteistyö KIHUn kanssa on alkanut jo

muissa turnauksissa pidettiin yhteyttä asiantuntijan

vuonna 2008. Asiantuntijatuki sisältää tällä hetkellä

toimesta pelaajiin ja valmentajiin otteluihin valmis-

turnauksista tehtävät pelianalyysit ja videokoosteet.

tautumiseen liittyen.

Näistä on palautteena turnaustilanteessa aina saatu
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raportit 1) oman pelin kehittymisestä ja 2) vastustajien pelistä otteluun valmistautumista varten. Turnaustilanteissa tehtävien analyysien lisäksi väliaikoina
on toteutettu erilaisia analyysejä mm. MM-kisoihin
valmistautumista silmällä pitäen. Vuonna 2014 maalipallon pelianalyysejä tehtiin yhteensä viidestä eri
turnauksesta: Pajulahti Games 17.-19.1.2014, Great
Lions Club Cup, Vilna 24.-27.4 (M), Izolan kansainvälinen turnaus 22.-25.5. (M), Malmö Intercup 30.5.-1.6.
(N) ja MM-kisat, Espoo 30.6.-5.7. (M+N). Menestystäkin vuonna 2014 saatiin mukavasti: miehet MM 2.
ja naiset MM 9. sija.
Pelianalyysien lisäksi on tutkittu heittotekniikkaa
highspeed-kuvausten avulla Pajulahdessa sekä kisaettä harjoitustilanteessa. Lisäksi Pajulahti Gamesissa
mitattiin heittojen nopeuksia tutka avulla. Näistä kuvauksista annettiin sekä livepalautetta (harjoitustilanne) että jälkikäteen tehty palauteraportti.
Beach volleyssa toiminta on painottunut niin ikään
pelianalyyseihin sekä videotallenteiden jakamiseen.
Tämän lisäksi on luotu raportit ja ohjeet taktiseen

Kuva 16. Beach Volley -pelaaja Taru Lahti hyppää ja
Tapani Keränen mittaa ponnistuvoimaa.

Vuosikertomus 2014
Pelianalyysien lisäksi beach volleyssa toteutettiin fyy-

sit, joilla saatiin tietoa oman joukkueen sekä vastus-

sisten ominaisuuksien testaus kahdesti vuoden 2014

tajan pelistä reaaliaikaisesti. Asiantuntija oli läsnä

aikana. Testaus piti sisällään antropometrian mitta-

pelianalyysejä toteuttamassa ja joukkueen tukena

uksen, verenkuvan, nopeusvoimamittaukset (kovalla

FIN-BEL maaotteluissa 21.-23.8., FIN-CAN maaotte-

maalla ja hiekalla), tehontuottoanalyysin, maksimi-

lussa 28.8. sekä Puolan MM-kisoissa 30.8.-21.9. Näis-

voimatestit, kestävyystestin sekä videokuvaukset

tä erityisesti MM-kisat olivat työntäyteinen, mutta

fysioterapian näkökulmasta lajisuoritukseen liittyen.

antoisa ajanjakso myös asiantuntijan näkökulmasta.

Maalis- ja lokakuussa tehtyjen testien perusteella

Ja tuloksenahan näistä kisoista oli historiallisen hieno

tehtiin suosituksia ja konsultoitiin pelaajien fyysis-

9. sija.

tä harjoittelua. Vuoden 2014 parhaita saavutuksia
beach volleyssa olivat Nyströmien EM 9. sija ja Lahti/

Pelaajien palautumisen seurantaan kaivattiin myös

Parkkisen U23 MM 4. sija.

lisäapuja. Näin ollen vuoden aikana testattiin Omegawave-järjestelmän toimivuutta kuormituksen ja

Lentopallossa KIHUn asiantuntija toteutti miesten

palautumisen seurannassa. Omegawave-testin tu-

maajoukkueelle pelianalyysejä, joiden avulla autet-

lokset olivat kuitenkin vaikeasti tulkittavat ja testin

tiin otteluihin valmistautumista. Analyysit tehtiin niin

tuloksena päädyttiin siihen, että etsitään palautumi-

oman joukkueen pelistä kuin vastustajistakin. Tärkeä-

sen seurantaan muita menetelmiä ja/tai testataan

nä elementtinä olivat erityisesti pelinaikaiset analyy-

Omegawavea uudelleen.
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Kuva 17. Mikko Häyrinen lentopallon pelianalyysien parissa Puolan MM-kisoissa.
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Kamppailulajit – Monipuolista asiantuntijatoimintaa
lajien tueksi
Tomi Vänttinen
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KIHUn toiminta voima- ja kamppailulajien lajiryh-

sen suorituskyvyn testaaminen tapahtui sekä KIHUlla

mässä on sisältänyt yhteistyötä judon, karaten, pai-

että harjoitusleireillä. Näiden testien avulla selvitet-

nin, taekwondon ja 5-ottelun kanssa. Edellä maini-

tiin millaisia muutoksia urheilijoiden nopeus-, tehon-

tuista lajeista judon ja painin toivotaan saavuttavan

tuotto- ja kestävyysominaisuuksissa tapahtuu harjoi-

olympiakarsinnoista useampia maapaikkoja vuoden

tus- ja kilpailukausilla. Testitulokset antavat viitteitä

2016 Rio de Janeiron olympialaisissa. Muiden lajien

siitä, mitkä ovat urheilijoidemme vahvuuksia ja mitä

kohdalla toiveet ovat enemmän yksittäisissä urhei-

ominaisuuksia tulisi erityisesti kehittää. Tätä tietout-

lijoissa. Kaiken kaikkiaan kamppailulajien lajiryhmä

ta voidaan hyödyntää harjoittelua suunniteltaessa,

sisältää varsin runsaasti kansainvälistä menestys-

mutta myös valittaessa urheilijoille heidän vahvuuk-

potentiaalia, mikä on nähtävissä sekä aikuisten että

siensa mukaisia ottelustrategioita. Ottelustrategian

nuorten sarjoissa. Vuonna 2014 lajiryhmän aikuisur-

valinnassa esimerkiksi kestävyystyypillä saattaa rat-

heilijat saavuttivat 5 EM-mitalia, minkä lisäksi nuoret

kaisun hakeminen olla järkevämpää väsytyksen jäl-

menestyivät laajalla rintamalla sekä EM- että MM- ki-

keen, kun taas räjähtävätyyppi saattaa pyrkiä ratkai-

soissa.

suihin heti ottelun alussa.

KIHUn tukitoimet kamppailulajien parissa vuonna

Palautumisanalyysejä tehtiin lähinnä yksittäisille ur-

2014 sisälsivät muun muassa urheilijoiden fyysisen

heilijoille. Nämä analyysit perustuivat yön aikana

suorituskyvyn testaamista, palautumisanalyysejä,

tehtyihin syketaltiointeihin, joiden avulla saadaan

otteluvideoista koostuvien tietokantojen ylläpitoa,

tietoa autonomisen hermoston aktiivisuudesta ja

harjoittelun seurantajärjestelmän kehittämistä ja

sitä kautta urheilijoiden palautumistilassa tapahtu-

vuosiyhteenvetojen koostamista. Urheilijoiden fyysi-

vista muutoksista. Sykeanalyysimenetelmät, jotka

Kuva 18. Asiantuntija Tomi Vänttinen seuraa kun
painija Rami Hietaniemi suorittaa ketteryysrataa.

Vuosikertomus 2014
ovat jo useamman vuoden ajan olleet käytössä kes-

KIHUn aloitteesta judon ja painin olympiaryhmissä

tävyysurheilijoilla, ovat vielä kokeiluasteella kamp-

harjoitusseurantakokeilu, joka perustui urheilijoiden

pailulajiryhmän urheilijoilla. Urheilijana kehittymisen

kerran viikossa täyttämään nettikyselyyn. Saatujen

kannalta harjoittelun, levon ja ravitsemuksen välinen

kokemusten perusteella päätettiin vuonna 2014 aloit-

tasapaino on kuitenkin avain menestykseen, joten

taa mobiilipohjaisen seurantatyökalun kehittäminen.

kaikkien edellä mainittujen osa-alueiden tarkempi

Tätä mobiiliversion ensimmäistä versiota testattiin

analysointi tulee mitä todennäköisimmin lisäänty-

kahdella maajoukkuepainijalla. Kokeilun tulokset oli-

mään tulevaisuudessa myös kamppailulajien parissa.

vat rohkaisevia, joten kokeilua on päätetty laajentaa
siten, että vuoden 2015 puolella kaikki edustusmies-

Videoiden hyödyntäminen kamppailulajeissa on ny-

painijat osallistuvat mobiiliseurannan kakkosversion

kyään arkipäivää kaikkialla maailmassa. Videoiden

testaamiseen. Harjoitusseurantaprojektin pääpaino

avulla pyritään analysoimaan omia otteluita ja valmis-

on aluksi selvittää onko kamppailulajeihin rakennet-

tautumaan tulevia vastustajia vastaan ”vakoilemalla”

tavissa yksinkertaista ja käyttäjäystävällistä tiedon

heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Ottelustrate-

keräämissysteemiä, jonka käyttämiseen urheilijat

gian suunnittelun kannalta mahdollisimman kattava

ovat valmiita sitoutumaan. Mikäli käyttäjäkokemuk-

videotietokanta lisää analyysien luotettavuutta. Use-

set ovat positiiviset, kehitetään järjestelmää yhdes-

ammasta ottelusta saatava tieto kertoo paremmin

sä lajilittojen kanssa edelleen siten, että harjoittelu-

mitä tapahtuu systemaattisesti ja toisaalta millaisia

seurannasta saatavaa tietoa saadaan tehokkaammin

variaatioita haetaan ottelukohtaisesti. Kamppailu-

hyödynnettyä päivittäisvalmennuksen tukena.

lajeille on myös ominaista, että sääntöihin tehdään
tasaisin väliajoin melko radikaalejakin sääntömuu-

Kamppailulajien MM-kisat käydään pääasiassa syk-

toksia. Myös huippu-urheiluyksikön nimeämissä

syisin elo-lokakuun välisenä aikana. MM-kisat ovat

painopistelajeissa judossa ja painissa on sääntöihin

suurimmalle osalle maajoukkueurheilijoista kauden

tehty erinäisiä muutoksia edellisten olympiakisojen

päätavoite, joten niiden jälkeen on luontevaa ana-

jälkeen. Otteluvideot ovat tällöin tehokas tapa sel-

lysoida menneen vuoden tapahtumia ja suunnitella

vittää kuinka sääntömuutokset muuttavat lajin vaa-

tulevia. Tämän työn pohjaksi KIHU koosti judo- ja

timuksia. Tämän tiedon avulla puolestaan voidaan

painimaajoukkueen urheilijoille sekä yhdelle naiska-

harjoittelua suunnata siten, että se vastaa entistä

ratekalle vuosiyhteenvedot. Vuosiyhteenvedot sisäl-

paremmin lajin muuttuneita vaatimuksia. Videotie-

sivät tiedot urheilijan kilpailumenestyksestä, kauden

tokantaan otteluita kerätään kuvaamalla turnauksia

aikana tehtyjen fyysisten suorituskykytestien tulok-

paikan päällä tai hakemalla otteluvideoita kansainvä-

sista, yhteenvetoanalyysin harjoittelusta perustuen

listen lajiliittojen ylläpitämiltä mediasivustoilta. KIHU

edellä mainittuun harjoitusseurannan nettikyselyyn

ylläpitää judon ja painin videotietokantoja, jotka

ja kirjallisuuskatsauksen viime vuosina tehdyistä

molemmat sisältävät tuhansia otteluita ja videotie-

kansainvälisistä tutkimuksista kamppailulajien pa-

tokannat kasvavat luonnollisesti koko ajan tasaisesti,

rissa. Vuosiyhteenvetojen tavoitteena oli edesauttaa

kun niitä päivitetään lajiliittojen kilpailukalenterien

urheiluvalmennuksen perustoimintatapaa, jonka pe-

merkittävimpien turnausten otteluilla.

rustana ovat harjoittelun ja tuloskehityksen välisten
yhteyksien systemaattinen analysoiminen sekä kan-

Harjoittelun seurantaa ei kamppailulajeissa ole tehty
keskitetysti juuri laisinkaan. Vuonna 2013 aloitettiin

sainvälisen tutkimustiedon hyödyntäminen.

23

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Lasten ja nuorten urheilun kehittäminen
Niilo Konttinen

Tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatoiminnan linjaukset

minnan keskiöön on noussut edellisiin vuosiin verrat-

KIHUn toimintastrategian sekä toimintasuunnitel-

lu. KIHUn tutkijoiden ja asiantuntijoiden toimintaa

man linjausten mukaisesti KIHUssa toteutetaan tut-

urheilijan polun lapsuus- ja nuoruusvaiheissa ovat

kimus-, kehittämis- ja asiantuntijatoimintaa kaikissa

ohjanneet ennen kaikkea seuraavat asiantuntijatyöt

urheilijan polun vaiheissa. Vuoden 2014 aikana toi-

sekä asiakirjat:

1.

tuna entistä voimakkaammin lasten ja nuorten urhei-

Huippu-urheilun T&K-ohjelma, missä määritellään tutkimus- ja kehittämistarpeet urheilijanpolulla (”Tutkimus- ja kehittämistoiminta suomalaisen huippu-urheilumenestyksen vahvistajana 2013-2016”, Suomen olympiakomitea, 2013) .

2.

Lapsuusvaiheen asiantuntijatyö, jossa on linjattu urheilijan polun lapsuusvaiheen tavoitteita, sisältöjä ja toimenpiteitä (KIHUn julkaisusarja, nro 45, 2014).
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3.

Valintavaiheen asiantuntijatyö, jossa on käsitelty nuorten tavoitteellista kilpaurheilutoimintaa (KIHUn julkaisusarja, nro 46, 2014).

4.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikuntatutkimusrahoituksen suunta-asiakirjan painopisteet, mitkä määrittelevät laajemmin liikuntatieteellisen tutkimuksen tavoite- ja teemaalueet (”Linjaukset liikuntatutkimuksen tukemiseksi vuoteen 2017”, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013: 15).

5.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tekemät linjaukset koskien lajien valmennustoimintaa tukevan asiantuntijatoiminnan kohdentamista päivittäisvalmennuksen rajapintoihin.

Tieteellinen tutkimus toiminnan perustana

puolista tietoa suomalaisten lasten ja nuorten urhei-

KIHUn tutkijoiden ja asiantuntijoiden toiminta lap-

lu- ja liikuntaharrastuksiin liittyvistä tekijöistä, kuten

suus- ja nuoruusvaiheessa pohjautuu soveltavaan

motivaatiosta, tavoitteista, urheilupoluista ja dropout

tieteelliseen tutkimustoimintaan. Keskeisiä tieteen-

-ilmiöstä sekä valmentajien osaamisesta. KIHUn tut-

aloja ovat psykologia, pedagogiikka, kasvatustieteet

kijat olivat myös mukana Jyväskylän yliopiston koor-

sekä sosiaalitieteet.

dinoimassa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Vuonna 2014 KIHUn tutkijat tuottivat uutta ja moni-

Suomessa -kyselytutkimuksen toteutuksessa.

Vuosikertomus 2014

Osallistuva asiantuntijuus toimintatavaksi lasten ja nuorten urheilun
verkostoissa

tajina, luennoitsijoina ja kouluttajina.

KIHUn tutkijoiden ja asiantuntijoiden keskeisenä toi-

Vuonna 2014 pyrittiin entistä korkeampaan tutki-

mintatapana on olla aktiivisesti mukana eri asiantun-

mustulosten sovellusarvoon suomalaisen lapsi- ja

tija-alojen valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa.

nuorisourheilun toimintaympäristössä. Tutkimus-

Lasten ja nuorten urheilun osallistuva asiantuntijuus

toiminnan vaikuttavuutta vahvistettiin välittämällä

keskittyy ensisijaisesti urheilijan polun alkupään laa-

tutkittua tietoa käytännön toimijoiden ja päätöksen-

tutekijöihin ja toimintaympäristöihin, sekä niiden ke-

tekijöiden käyttöön ja keskinäiseen vuoropuheluun

hitystoimintaan, seurantaan ja arviointiin.

erityisesti joukkuelajeissa. Keskeisimpänä yhteistyö-

toimivat omien alojensa työryhmien jäseninä, kirjoit-

kumppaneina olivat Sami Hyypiä -akatemia ja SuoVuonna 2014 valmistui valintavaiheen asiantuntijatyö ”Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä”, jon-

men Jääkiekkoliitto.

mukana. Kasva urheilijaksi -toiminnassa oltiin mu-

Seuranta ja arviointi päätöksenteon
ja kehittämisen välineinä

kana sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla.

Suomalaisen urheilun seurantaa ja arviointia on vii-

Valmennusosaamisen kehittäminen lapsuus- ja nuo-

me vuosina kehitetty yhdessä huippu-urheiluyksikön

ruusvaiheessa oli niin ikään yksi keskeisimmistä osal-

kanssa, kuten myös laajemmassa arvioinnin ja seu-

listuvan asiantuntijuuden kohteista.

rannan Nexus-verkostossa. Keskiössä on ollut urhei-

ka työstämisessä KIHUn asiantuntijat olivat tiiviisti

Palvelu- ja kehittämistoiminta joukkuelajien arjessa

lun indikaattoreiden työstäminen. Tässä yhteydessä
on pureuduttu myös lasten ja nuorten urheilun seurantaan. Lisäksi seurannan ja arvioinnin kokonaisuu-

Palvelu- ja kehittämistoiminnan keskeisinä foorumei-

dessa on työskennelty urheiluakatemiaohjelman pa-

na ovat erilaiset urheilu- ja liikuntayhteisöjen julkai-

rissa, joka omalta osaltaan vaikuttaa urheilijan polun

sut, kokoukset, seminaarit ja koulutustilaisuudet.

rakentumiseen.    

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiantuntijat

Tieteelliset
tutkimusprojektit
• Nuori Urheilija
• Valmentajien seurantatutkimus
• LIITU- Lasten ja nuorten
liikuntakäyttäytyminen
Suomessa
• Suoritusmotivaatio ja motoriikka urheiluseurassa urheilevien lasten pitkäjänteisen
harrastamisen määrittäjinä

Osallistuva
asiantuntijuus
• Lapsuus- ja valintavaiheen
asiantuntijatyöt
• Kasva Urheilijaksi –toiminta
(KUJ, Toiminnan arviointi,
Ideakirja, Taitovalmiustestin
kehitystyö)
• Lapsuus- ja valintavaiheen
valmennusosaamisen kehittäminen

Palvelu- ja
kehittämistoiminta
• SHA-seurantakonsepti
• Jääkiekkoliiton drop out
–selvitys
• Jääkiekkoliiton ja Palloliiton
psyykkisen valmennuksen
kehittäminen

• Valmennusosaamisen ja
Lasten ja nuorten urheilun
valtakunnallisten kehittäjien
verkostossa toimiminen

Kuva 19. Lasten ja nuorten urheilun toiminta-alueet vuonna 2014.

Seuranta ja arviointi
• Lasten urheilun indikaattorityöskentely
• Urheiluakatemioiden arviointi
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Seuranta ja arviointi verkostoituu
Jari Lämsä
Seurannan ja arvioinnin tehtävänä on tuottaa syste-

tuntijaryhmä, joka käynnisti strategiatyön loppuvuo-

maattista ja ajankohtaista tietoa siitä, miten etene-

desta 2014. Valmistuvan strategian avulla nykyistä

mme kohti huippu-urheilun visiota ”Olemme me-

pirstaleista mallia pyritään kehittämään kohti toimi-

nestynein Pohjoismaa 2020”. Menestyvän urheilun

vaa arviointiverkostoa yhdistämällä voimavaroja eri

seuranta- ja arviointitoiminta keskittyi vuoden 2014

toimijoiden kanssa.

aikana yhteistyössä huippu-urheiluyksikön kanssa
kuten strategisten tavoitteiden indikaattoreita, tu-

Huippu-urheilun seuranta hahmottuu

loskortteja sekä erilaisten tukijärjestelmien haku- ja

Menestyvän urheilun seurannan ja arvioinnin tavoit-

seurantakäytäntöjä.

teena on tukea huippu-urheilun kansallista kehitys-

kehittämään seurannan ja arvioinnin perustyökaluja,

työtä. Vuoden 2014 aikana pääpaino oli yhteistyös-
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Yhteistyö seurannan ja arvioinnin ympärillä tiivistyi

sä huippu-urheiluyksikön sekä akatemiaohjelman

vuonna 2014. KIHUn arviointitiimi toteutti yhdessä

kanssa. Huippu-urheiluyksikön kanssa työstettiin

LIKESin ja VAUn arvioitsijoiden kanssa hankkeen, jos-

suomalaisen menestyvän huippu-urheilun strategi-

sa pohdittiin liikunnan kansalaistoiminnan arviointia

sia tavoitteita sekä niistä johdettuja indikaattoreita.

niin valtion avustusjärjestelmän kuin järjestöjen toi-

Lisäksi uudistettiin lajiliittojen ja huippu-urheilijoiden

minnan kehittämisen näkökulmista. Osittain tämän

tukijärjestelmiä, erityisesti urheilijoiden ja lajiliitto-

hankkeen seurauksena syntyi Nexus – suomalaisen

jen haku- ja raportointilomakkeita. Urheiluakatemi-

liikunnan ja urheilun seurannan ja arvioinnin asian-

oille rakennettiin pilottiversio tuloskortista, johon

MUUTOS
2005

2009

2012

2013

2012 - 2013

OMAT TULOT
Osanottomaksut
Pääsyliput
Muut tuotot
Varainhankinnan tuotot
Sijoitus- ja rahoitustoim. tuotot
Satunnaiset tuotot
Omat tulot yhteensä
Omat tulot kokonaismenoista
Varainhankinnan tuotot kokonaismenoista

-

9 329 561 €
2 916 032 €
4 473 597 €
38 868 839 €
271 667 €
2 907 €

13 580 096 €
4 087 381 €
4 710 789 €
46 800 351 €
344 022 € 296 €

15 537 905 €
3 433 383 €
10 329 062 €
54 537 248 €
90 077 €
2 579 €

18 487 957 €
3 861 679 €
8 924 258 €
56 512 526 €
702 361 €
49 221 €

55 319 269 €

69 522 934 €

83 750 100 €

88 538 001 €

75 %
70 %

75 %
67 %

78 %
65 %

78 %
64 %

-

2 950 052 €
428 296 €
1 404 803 €
1 975 278 €
792 438 €
46 642 €
4 787 902 €
0%
-1 %

Omat t
100000 000 €
80000 000 €
60000 000 €
40000 000 €
20000 000 €
- €
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MENOT
Palkat ja palkkiot
Eläke- ja henkilösivukulut
Matka- ja majoituskulut
Muut varsinaisen toiminnan kulut
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä
Varainhankinnan kulut
Sijoitus- ja rahoitustoim. kulut
Kokonaismenot
Henkilöstön määrä
Palkat/henkilömäärä
Hyväksytyt menot

-

15 336 112 €
3 327 405 €
17 734 261 €
31 273 653 €

-

21 120 070 €
4 023 449 €
23 832 262 €
36 275 874 €

-

25 522 042 €
4 942 691 €
26 503 293 €
42 414 278 €

-

26 435 414 €
5 532 270 €
28 793 873 €
43 605 734 €

-

67 671 431 € -

85 251 655 € -

99 382 303 € -

104 367 291 €

-

6 044 112 € 271 667 € -

7 535 907 € 147 021 € -

8 463 726 € 90 077 € -

8 968 191 €
183 884 €

-

73 987 210 € -

92 934 582 € -

107 936 106 € -

113 519 366 €

389,2
39 404 €
55 568 261 €

432,3
48 861 €
76 890 544 €

485,5
52 569 €
91 374 232 €

491,2
53 820 €
98 486 842 €

13 479 561 €
1 077 324 €
1 677 812 €
351 001 €

17 692 950 €
1 452 648 €
2 407 764 €
664 104 € -

20 541 000 €
1 785 106 €
2 637 748 €
789 489 €

21 282 000 €
1 320 308 €
3 190 158 €
795 976 €

24 174 366 €

26 588 443 €

913 372 €
589 579 €
2 290 581 €
1 191 456 €
4 984 988 €
504 465 €
93 807 €
5 583 259 €
5,7
1 252 €
7 112 610 €

Henki
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

2005

AVUSTUKSET
Valtion toiminta-avustus
Valtion erityisavustukset
Olympiakomitean avustus
Muut valtion avustukset
Valtion apu yhteensä
Valtion apu hyväksytyistä menoista %

16 585 698 €

30 %

22 217 466 €

29 %

26 %

27 %

TASE
Saamiset
Taseen loppusumma

2 669 100 €
5 524 120 €

5 363 604 €
7 882 389 €

7 055 579 €
12 147 072 €

32 613 533 €
46 449 149 €

-

741 000 €
464 798 €
552 410 €
1 585 465 €
32 %
2 414 077 €
30 %
1%
28 %
26 %
25 557 953 € 24 %
34 302 077 €

Valtion ap
me

2005

Kuva 20. Esimerkki lajiliittojen seurantakortista. Korttiin on laskettu kaikkien lajiliittojen (70) yhteenlasketut taloustiedot.

Vuosikertomus 2014
sisältyi varsinaisen tavoite- ja tulososion lisäksi tiivis

tojen keskuudessa. Yhteistyöhanke jatkuu vuodelle

seuranta keskeisistä talous- ja toimintamittareista.

2015, jolloin päivitetään ja laajennetaan lajiliittojen

Loppuvuodesta toteutettiin laaja akatemiaurheilija-

seurantakorttien tietoja sekä valmistellaan vastaava

kysely, johon vastasi 1975 urheilijaa yhteensä 19 eri

seurantakortti muille valtakunnallisille liikunta- ja ur-

urheiluakatemiasta.

heilujärjestöille.

Liikuntajärjestöjen toiminta- ja talo- NEXUS - Liikunnan ja urheilun arviustiedot yhteen paikkaan
oinnin asiantuntijaryhmä
KIHU yhteistyössä LIKES tutkimuskeskuksen ja VAU

Liikunnan ja urheilun seuranta- ja arviointitoiminta

ry:n kanssa toteuttivat vuoden aikana liikuntajärjes-

vauhdittui merkittävästi vuoden 2014 loppupuolella

töjen arvioinnin kehittämishankkeen, jonka tuloksen

tutkimuskeskusten ja keskusjärjestöjen edustajien

syntyi lajiliittojen seurantakortti. Kortissa esitetään

löytäessä yhteisen intressin seurannan ja arvioinnin

kootusti liittojen toiminta- ja taloustietoja usean vuo-

kehittämiseksi. Lokakuussa Tampereelle kokoontu-

den ajalta. Tiedon kokoamisen lisäksi seurantakortin

neet VALOn, Olympiakomitean, KIHUn, LIKESin ja

tavoitteena on systematisoida tiedon tuottamisen

VAUn edustajat muodostivat suomalaisen liikunnan

prosessia sekä määrittää tiedon tarpeita. Vuoden

ja urheilun seurannan ja arvioinnin asiantuntijaryh-

lopulla valmistunut seurantakortti 1.0 sisälsi tietoa

män ja käynnistivät arvioinnin strategiatyön. Strate-

lajiliittojen talous- ja tilinpäätöstiedoista, kansalais-

gia työssä keskeisiksi tavoitteiksi nousivat kansallisen

toiminnasta, lisenssi- ja harrastajarekistereistä sekä

arviointiverkoston rakentaminen sekä arviointikult-

kansainvälisestä urheilumenestyksestä.

tuurin edistäminen.
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Seurantakortin pilottiversio sai positiivisen vastaanMUUTOS

oton niin opetus- ja kulttuuriministeriössä kuin lajiliit-

2012 - 2013

2 950 052 €
428 296 €
1 404 803 €
1 975 278 €
792 438 €
46 642 €
4 787 902 €
0%
-1 %

913 372 €
589 579 €
2 290 581 €
1 191 456 €
4 984 988 €
504 465 €
93 807 €
5 583 259 €
5,7
1 252 €
7 112 610 €

Omat tulot yhteensä
100000 000 €
80000 000 €
60000 000 €
40000 000 €
20000 000 €
- €

2009

2012

2013

80 %
78 %
76 %
74 %
72 %

2005

120000 000 €

500,0

100000 000 €

400,0

80000 000 €

300,0

60000 000 €

200,0

40000 000 €

100,0

20000 000 €

0,0

2005

2009

2012

2013

Valtion apu hyväksytyistä
menoista %

2005

2009

2012

2009

2012

2013

Hyväksytyt menot

Henkilöstön määrä
600,0

741 000 €
464 798 €
552 410 €
1 585 465 €
32 %
2 414 077 €
30 %
1%
28 %
26 %
25 557 953 € 24 %
34 302 077 €

2005

Omat tulot
kokonaismenoista

2013

- €

2005

2009

2012

2013

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Tutkimus- ja kehittämistoiminta
KIHUn tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on pitkä

tutkimusprojektit: Individual training adaptation to

ja vahva historia vuosien varrelta. Onhan tutkimus-

endurance training program, Kuinka hitaita urheilijat

keskus syntynyt nimenomaan soveltavan ja monitie-

ovat – selvitys urheilijoiden opintojen etenemisestä

teisen tutkimustoiminnan edistämiseksi. Tutkimus-

ja Nuori urheilija. Tämän lisäksi KIHU oli mukana laa-

toimintaa ohjaa nykyään pääasiassa vuonna 2013

jassa LIITU-tutkimuksessa ja monia aikaisempia pro-

valmistunut Suomalaisen huippu-urheilun tutkimus-

jekteja oli edelleen raportointivaiheessa.

ja kehittämistoiminnan ohjelma vuosille 2013-2016.
Sen mukaan kaikki tutkimustoiminta suunnitellaan

Kehittämisprojektien kategoriaan vuonna 2014 voi-

käytännön tasolta, urheilijoiden ja valmentajien ar-

daan laskea kuuluneen mm. seuraavat projektit:

jesta nousevien tarpeiden mukaisesti.

Sami Hyypiä Akatemian seurantakonseptin kehittäminen, Yksilöllisesti valmistetun painehaalarin vaiku-
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Vuoden 2014 tutkimusprojektien lista on suhteelli-

tus fyysiseen suorituskykyyn, Huipputestausyksikkö

sen lyhyt, ainakin verrattuna joihinkin aikaisempiin

kilpaurheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin kehittämis-

vuosiin. Tätä selittänee se, että KIHUn toiminnan pai-

ympäristönä, URHEAn kehittämishankkeen arviointi,

nopiste on toisaalta siirtynyt yhä enemmän käytän-

Voiman polku ja Jääkiekkoliiton drop out -selvitys.

töön ja osallistuvan asiantuntijatoiminnan suuntaan,

Tarkemmat kuvaukset vuonna 2014 käynnissä olleis-

ja lisäksi tutkimus- ja asiantuntijatoiminta ovat entis-

ta tutkimus- ja kehittämisprojekteista löytyvät vuosi-

tä enemmän sulautuneet toisiinsa. Toisien sanoen,

kertomuksen liiteosiosta.

tutkimuksellisiakin menetelmiä ja asetelmia käytetään tarpeen mukaan hyvin paljon myös asiantunti-

KIHUn omiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin on

jatoiminnassa ja sen kautta syntyneiden kysymysten

aina liittynyt myös omien työntekijöiden jatko-opin-

selvittämisessä.

toja. Näiden lisäksi KIHUn tutkijat ohjaavat aktiivisesti väitöskirjaopiskelijoita myös eri sidosryhmien kaut-

Vuonna 2014 KIHUssa oli käynnissä mm. seuraavat

ta ja erilaisissa yhteistyöprojekteissa (Taulukko 1).

JATKO-OPISKELIJA

VÄITÖSKIRJAN AIHE

Outi Aarresola

Nuorten urheilupolkujen merkityksellistyminen

Kim Forsblom

Tavoitteenasettelu naisten palloilujoukkueissa

Hannele Forsman

Suomalaisen joukkuepalloilijan tie huipulle

Piia Kaikkonen

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

Toni Mets

Timing of triggering in skilled sharpshooting

Jussi Mikkola

Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun fysiologiset ja neuromuskulaariset
adaptaatiomekanismit

Christoph Rotensteiner

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

Tommi Sipari

Urheilu-uralle johtavat kehityspolut ja niihin liittyvät motivaatiotekijät

Ville Vesterinen

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

Taulukko1. KIHUn projekteihin ja/tai tutkijoiden osaohjaukseen liittyvät vuonna 2014 tekeillä olleet väitöskirjat.
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Sports Lab tarjoaa palveluita huippu-urheilun ulkopuolelle
KIHU, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tie-

Sports Labin kärkituotteet

dekunta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu aloitti-

Sports Lab tarjoaa Keski-Suomen alueen urheiluse-

vat lokakuussa 2014 yhteisen liiketoiminnan, jon-

urojen urheilijoille kunkin lajin omia testipaketteja

ka tarkoituksena on tarjota valmennus-, testaus- ja

mutta myös KIHUn asiantuntijoiden käyttämiä huip-

urheilufysioterapiapalveluja aktiiviliikkujille ja kil-

pu-urheilijoiden testejä. Tarkoituksena ei ole pelkäs-

paurheilijoille. Liiketoiminta aloitettiin yhden vuo-

tään maakunnallinen toiminta vaan ko. testipalveluja

den kokeiluhankkeena, jonka aikana katsotaan onko

tarjotaan myös Keski-Suomen alueen ulkopuolella

Keski-Suomessa ja koko valtakunnassa todellista tar-

olevien seurojen urheilijoille.

vetta em. palvelujen tarjoajalle. Liiketoimintayksikön
nimeksi valikoitui Sports Lab Jyväskylä ja se toimii

Sports Lab pystyy parhaiten palvelemaan kestävyys-

ainakin ensimmäisen vuoden kokeiluvaiheen aikana

kunnon kehittämisestä kiinnostuneita aktiiviliikkujia

KIHUn omistaman SRD Oy:n alla ja Sports Labin toi-

kestävyyskuntokoulutuotteilla, jotka voidaan rää-

mitilat löytyvät KIHUn pitkältä toimistokäytävältä ja

tälöidä kullekin ryhmälle tai liikkujalle yksilöllisesti.

labratiloista Hipposhallista.

Kestävyyskuntokoulun tarkoituksena on tarjota yk-

Sports Labilla kolme työntekijää
Sports Labin taustayhteisöt valitsivat KIHUn biotietei-

silöllistä tukea harjoitteluun ja valmentautumiseen,
kun tavoitteena on massajuoksutapahtuma tai ylipäätään oman kunnon kehittäminen.

den yksikön johtajan, Ari Nummelan, johtamaan
toimintaa oman toimensa ohella. Varsinaisen palve-

Kolmantena keihäänkärkenä Sports Labin palveluissa

lutoimintansa Sports Lab aloitti kahden kuntotestaa-

on urheilufysioterapiapalvelut. Niiden tarkoituksena

jan, Niina Karstusen ja Tero Joutsenen, voimin loka-

on ensisijaisesti tarjota aktiiviliikkujille ja urheilijoil-

kuussa 2014. Molemmat ovat saaneet koulutuksensa

le tukea harjoitteluun vammojen ennaltaehkäisyn ja

Jyväskylästä Liikunnalta ja heillä on aikaisempaa

optimaalisen suorituksen näkökulmasta. Tämä toi-

työkokemusta kuntotestaustoiminnasta. Heidän val-

minta tähtää siihen, että harjoittelu olisi tuottavam-

mennusosaaminen on karttunut myös oman urheilu-

paa ja hyviä harjoituspäiviä kuluisi entistä vähemmän

harrastuksen kautta. He olivat myös valmistelemassa

urheiluvammojen hoitoon ja kuntoutukseen.

yksikön perustamista KIHUn, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteisessä Huip-

Viimeisenä kärkituotteena Sports Labilla on urheilu-

putestausyksikkö -hankkeessa, joka sai rahoituksen

alan yrityksille tarjottava tutkimuspalvelu. Sen tar-

EU:n EAKR-tuesta.

koituksena on tarjota yrityksille korkeatasoista tutkimuspalvelua, jonka avulla yritykset voivat testata

Joulukuussa 2014 aloitti yksikön kolmas työntekijä

omien tuotteidensa ominaisuuksia ja mahdollisesti

Juuso Sillanpää työnsä urheilufysioterapiapalvelujen

osoittaa tulosten avulla omien tuotteidensa erin-

tuottajana. Hän on saanut fysioterapeutin koulutuk-

omaisuutta.

sen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja on toiminut
fysioterapeuttina eri urheilijoille ja urheilijaryhmille.
Lisäksi hänellä on omakohtaista kokemusta urheilusta oman urheiluharrastuksen kautta.
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Tiedon jakaminen
KIHUn tehtävänä on tuottaa ja jakaa tietoa päätök-

KIHUn tuottamaa ja hankkimaa tietoa jaettiin vuonna

sen teon ja johtamisen tueksi suomalaisessa urhei-

2014 monin eri keinoin ja erilaisten kanavien kautta.

lussa. Tietoa hankitaan oman ja verkostojen kanssa

Erilaiset raportit, julkaisut ja artikkelit niin tieteellisis-

toteutettavan tutkimustoiminnan lisäksi kotimaisista

sä kuin valmennuksellisissa julkaisuissa on edelleen

ja kansainvälisistä julkaisuista sekä osallistumassa

iso osa KIHUn tuottaman tiedon jakelua. Jakeluka-

kongresseihin ja tapahtumiin. Tieteellisen tiedon

navat vaan ovat vaihtuneet painetuista raporteis-

ohella KIHU kerää kokemusperäistä tietoa asiantunti-

ta useimmiten sähköisiksi julkaisuiksi. Merkittäviä

jatoiminnasta ja valmentajakoulutuksista sekä erilai-

vuoden 2014 julkaisuja olivat mm. urheilijan polun

sista urheiluvalmennuksen ekosysteemeistä.

lapsuus- ja valintavaiheiden asiantuntijatyöstöt, jot-

KIHUn kirjallinen, sähköinen ja suullinen tuotos 2014
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5
9
5

KV TIETEELLISET
ARTIKKELIT
KV. KONGRESSIESITELMÄT
KOULUTUSMATERIAALIT

76
50
54

KÄYTTÖRAPORTIT
JA PELIANALYYSIT
MUUT ESITELMÄT
JA LUENNOT
PALAUTEVIDEOT,
CD:t, DVD:t

ka toteutettiin yhdessä verkoston kanssa ja julkaistiin

jakaminen ja oman osaamisen kehittyminen yhdistyi-

KIHUn julkaisusarjassa.

vät saumattomasti samalla kertaa.

Tiedon jakaminen painottui entistä enemmän myös

Tiedon jakamiseen liittyi olennaisesti myös erilaisten

henkilökohtaisiin kontakteihin osallistuvan asiantun-

sähköisten kanavien kehittäminen ja ylläpitäminen.

tijatoiminnan kautta urheilijan polun kaikissa vaiheis-

KIHUlla oli koordinatiivinen vastuu liikunnan ja ur-

sa. Lapsuus- ja valintavaiheiden toiminnassa kihulai-

heilun yhteisen www-sivuston sport.fi:n teknisestä

set osallistuivat monien eri työryhmien ja verkostojen

kehittämisestä. Sisällölliset asiat päätti kollektiivisesti

toimintaan ja jakoivat tietoa sekä osaamistaan myös

sport.fi:n toimituskunta, joka muodostui Valon, OKn,

tämän toiminnan kautta. Huippuvaiheen toiminnas-

Paran ja KIHUn viestintäihmisistä. Tiedon jakaminen

sa KIHUn asiantuntijaresurssia käytettiin yhteensä 14

ja viestintä on saanut sport.fi-sivuston kautta aikai-

lajissa, joiden kohtaamisissa harjoituksissa, leireillä ja

sempaa yhteisemmän ja näkyvämmän viestintäka-

kilpailuissa tietoa siirtyi molempiin suuntiin ja yhtei-

navan, joilla vieraillessaan käyttäjälle tulee laajempi

nen ymmärrys ja osaaminen eri lajeissa kehittyivät.

kokonaiskuva suomalaisesta liikunnasta ja urheilusta.

KIHUn henkilökunta osallistui lisäksi useisiin semi-

Lisäksi urheilun kotimaisten tutkimusten, raporttien

naareihin ja kongresseihin niin koti- kuin ulkomailla.

ja opinnäytetöiden julkaisemista jatkettiin urheilutut-

Näissä tapahtumissa tietoa jaettiin erilaisten esitys-

kimukset.fi-sivuston kautta.

ten sekä henkilökohtaisten keskustelun kautta eri
alojen osaajien kanssa. Tässäkin tapauksessa tiedon

Tietoja ja osaamista jaettiin vuoden 2014 aikana li-
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KIHUn henkilökunnan osallistuminen tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin leireillä, kilpailuissa ja muissa tapahtumissa 2014

256

VRK KOTIMAASSA

520

264
VRK KOTIMAASSA

VRK YHTEENSÄ

45

VRK KOTIMAASSA

92

47

VRK KOTIMAASSA

VRK YHTEENSÄ

KIHUn henkilökunnan osallistuminen seminaareihin,
kongresseihin ja koulutustapahtumiin 2014

säksi entistä enemmän myös sosiaalisen median

Nuorten Olympialeirien luentotaltioinnit ja video-

kautta sekä erilaisten videoiden ja seminaarikoostei-

koosteet, joita käytettiin sekä tiedon jakamiseen että

den muodossa. KIHU tuotti lisäksi erilaisia fiilisvide-

kyseisten tapahtumien markkinointiin.

oista sekä mm. Santahaminan Olympiapäivien sekä

Tiedon jakamiseen liittyviä tunnuslukuja 2014

518 990
10 711
15 436
843

ERI KÄVIJÄÄ
SPORT.FI-SIVUSTOLLA
ERI KÄVIJÄÄ URHEILUTUTKIMUKSET.FI
-SIVUSTOLLA

ERI KÄVIJÄÄ KIHUn
ALASIVULLA SPORT.FI:SSÄ
ERI TYKKÄÄJÄÄ KIHUn
FACEBOOKISSA VUDEN 2014 LOPUSSA
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Resurssit
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Henkilökunta ja hallitus
Osaava henkilökunta on aina ollut KIHUn suurin toi-

koski sekä lajiryhmävastaava Olli-Pekka Kärkkäinen.

minnan voimavara. Työn tuloksissa kumuloituu jo-

Hallituksen puheenjohtajana toimi Huippu-urheilu-

kaisen asiantuntijan, tutkijan ja muun työntekijän

yksikön johtaja Mika Kojonkoski (Suomen Olympia-

osaaminen ja kokemus. Vuonna 2014 KIHUn palve-

komitea) ja varapuheenjohtajana professori Keijo

luksessa oli 33 vakituista työntekijää. Näistä 11 oli

Häkkinen (Jyväskylän yliopisto).

tohtoritutkinnon omaavia ja 14 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Vakituisista työntekijöistä

Muut hallituksen jäsenet olivat tuotantojohtaja Pia

miehiä oli 25 ja naisia 8.

Nybäck (Suomen Olympiakomitea), johtaja Ilkka Rahnasto (Suomen Olympiakomitea), yliopistolehtori Ka-

Toiminta pohjautui edellisvuosien mukaisesti kolmen

lervo Ilmanen (Jyväskylän yliopisto), professori Mirja

tiedeyksikön ja viestintä- ja it-yksikön toiminnalle. Yk-

Hirvensalo (Jyväskylän yliopisto), kansanedustaja Si-

sikköjako auttaa toiminnan organisoimisessa ja hen-

nuhe Wallinheimo (Jyväskylän kaupunki), huippu-

kilöstöjohtamisessa, vaikkakin useimmat projektit

urheilujohtaja Jarmo Mäkelä (Suomen Urheiluliitto,

ja asiantuntijatoimintakin menee yli yksikkörajojen.

lisäjäsen) ja valmennuspäällikkö Marjoona Teljo (lisä-

Työntekijäryhminä KIHU muodostui vuoden 2014

jäsen). Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimi joh-

aikana tutkijoista, asiantuntijoista, johtavista asian-

taja, professori Jukka Viitasalo. Hallitus kokoontui yh-

tuntijoista sekä viestinnästä, teknisestä ja muusta

deksän kertaa. Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö

henkilökunnasta. Johtajan neuvoa-antavana elimenä

SYS Audit Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-

ja yhteisiä asioita koordinoivana tahona toimi joh-

tilintarkastaja Anssi Tikkanen ja HTM-yhteisö Tilintar-

toryhmä, joka koostui yksiköiden johtajista sekä toi-

kastus Riuttanen Oy, päävastuullisena tilintarkastajan

mistopäälliköstä. Lisäksi johtoryhmän kokouksissa oli

KHT-tilintarkastaja Lauri Heinonen.

läsnä ajoittain hallituksen puheenjohtaja Mika Kojon-
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JOHTO & TOIMISTO
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Johtaja
Toimistopäällikkö
Toimistoassistentti

ASIANTUNTIJAT
Urheilufysiologia
Kamppailulajit
Urheilubiomekaniikka

JOHTAVAT ASIANTUNTIJAT

10%

Joukkueurheilu

Urheilubiomekaniikka

23%

Urheilufysiologia
Urheilupedagogiikka

Urheilupsykologia (täyttämättä)

YHTEENSÄ

VIESTINTÄ, TEKNINEN
JA MUU HENKILÖKUNTA
Viestintäpäällikkö
Media-assistentti
Järjestelmäasiantuntija
Ohjelmistosuunnittelija
Laboratorioinsinööri
Laboratoriohoitaja

23%
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17%

27%
TUTKIJAT
Tutkijat
Erikoistutkijat
Emeritukset

Kuva 21. KIHUn eri henkilöstöryhmät 2014.

Urheilupsykologia
Urheilun yhteiskuntatieteet
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Talous
Vuonna 2014 OKM:n säätiölle osoittama toiminta-

tukset ja tuotot sekä palvelutoiminnan tuotot olivat

avustus oli yhteensä 1.615.000 ja Jyväskylän kaupun-

yhteensä 666.356 euroa. Varsinaisen toiminnan tuo-

gin avustus 166.000 euroa. OKM myönsi projektira-

tot olivat yhteensä 2.526.116 euroa. Tilikauden ali-

hoitusta 130.000. Suomen Olympiakomitea osallistui

jäämä oli 58.994,82 euroa.

KIHUn asiantuntijoiden palkkaukseen 150.000 eurolla ja Paralympiakomitea 40.000 eurolla. Muut avus-

KIHUn tulorahoituksen jakautuminen vuonna 2014
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1 615 000
666 356
166 000
150 000
130 000
40 000

OKM:n
TOIMINTA AVUSTUS
MUUT AVUSTUKSET
JA TUOTOT
JYVÄSKYLÄN
KAUPUNKI
OLYMPIAKOMITEAN
ASIANTUNTIJATUKI
OKM:n
PROJEKTIRAHOITUS
PARALYMPIAKOMITEAN
ASIANTUNTIJATUKI

Vuosikertomus 2014

Liitteet
Tutkimus-, kehitys-, ja palveluprojektit
Tutkimusprojektit
Fyysisen suorituskykyprofiilin, peli- ja kognitiivisten taitojen muutokset 10-, 12- ja 14-vuotiailla juniorijalkapalloilijoilla kahden vuoden seurantajakson aikana
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten peleissä tarvittavat fyysiset, tekniset, havaintomotoriset ja
kognitiiviset taidot kehittyvät eri ikäryhmissä sekä ovatko
em. ominaisuuksien kehittyminen ajallisesti yhteydessä
toisiinsa kahden vuoden seurantajakson aikana. Tutkimuksen mittaukset tehdään vuosina 2006 – 2009. Tutkimuksen
koeryhminä toimivat jalkapallojuniorit kolmessa ikäryhmässä 10 (n=20), 12 (n=20) ja 14 (n=20) vuotta. Kontrolliryhminä ei-lajispesifissä mittauksissa toimivat 10 (n=15) - ja
14 (n=15) -vuotiaiden koululaisryhmät.
Tutkimukseen osallistuvien lasten ja nuorten biologista kehittymistä tutkimusjakson aikana seurataan bioimpedanssilaitteella tehtävän kehonkoostumusanalyysin ja hormoninäytteiden avulla. Koehenkilöiden fyysistä suorituskykyä
mitataan nopeus-, ketteryys-, kimmoisuus-, voima- ja kestävyystesteillä. Lajitaitojen kehittymistä seurataan taitotesteillä ja otteluista tehtävillä määrällisillä pelianalyyseillä.
Havaintomotorisia ominaisuuksia mitataan ei-lajispesifisillä
reaktio- ja havainnointitesteillä sekä lajispesifillä taitotestiradalla. Koehenkilöiden kognitiivista kehitystä seurataan
tietotestin, 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
Individual training adaptation to endurance training program
Tutkimuksen tavoite. Yleisesti hyväksytty fakta on, että
säännöllinen aerobinen harjoittelu ja hyvä kestävyyskunto
parantavat terveyttä ja vähentävät sairastumisriskiä joidenkin tautien osalta. Useiden tutkimusten mukaan samanlainen harjoittelu saa aikaan erilaisen harjoitusvasteen eri
ihmisillä. Sen vuoksi harjoitusohjelman pitäisi olla yksilöllinen, joka huomioi yksilöiden erilaisen harjoitusvasteen.
Ongelmana kuitenkin on tunnistaa ennen harjoittelun
aloittamista tai harjoittelujakson aikana saako harjoittelu

aikaan toivottuja muutoksia elimistössä vai ei. Viimeaikaiset tutkimustulokset ovat osoittaneet, että leposykevariaatio saattaisi kertoa jo ennen harjoittelujakson aloittamista
tuottaako aerobinen kestävyysharjoittelu toivottua harjoitusvastetta. Sen lisäksi muutokset leposykevariaatiossa
saattaisivat kertoa kestävyysharjoitusjakson aikana tuottaako kestävyysharjoittelu toivottua harjoitusvaikutusta.
Toinen menetelmä, joka saattaisi harjoittelujakson aikana
kertoa kehittääkö harjoittelu ja antaisi kuvan elimistön
kokemasta stressistä ja palautuneisuudesta, on harjoitussykkeen ja sykkeen palautumisnopeuden muutos. Sykkeen
palautumisnopeus vakioidun submaksimaalisen harjoituksen jälkeen on todettu kuvaavan elimistön harjoitustilaa ja
muutoksia kestävyyssuoritukseen vaikuttavissa tekijöissä.
Sen vuoksi leposykevariaation, harjoitussykkeen ja sykkeen
palautumisnopeuden muutokset voivat auttaa henkilöä
kestävyysharjoittelun yksilöllistämisessä ja parantamaan
kestävyysharjoittelun vaikutusta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia: (1) ovatko lepo- ja harjoitussykkeen
ja sykevariaation muutokset yhteydessä kestävyysominaisuuksien muuttumiseen pitkäkestoisen harjoitusjakson
aikana; (2) voidaanko lepo- ja harjoitussykettä ja sykevariaatiota mittaamalla rakentaa menetelmä, jonka avulla kestävyysharjoittelua voitaisiin yksilöllistää. Jos tutkimuksen
toinen tavoite toteutuu oletuksen mukaan, niin tutkimuksen kolmantena tavoitteena on (3) testata uuden menetelmän toimivuus kestävyysharjoitusohjelman yksilöllistämisessä.
Tutkimuksen merkitys. Jos tutkimuksen oletukset osoittautuvat todeksi, niin uutta sykepohjaista menetelmää tai menetelmiä voidaan käyttää hyväksi yksilöllisen kestävyysharjoitteluohjelman rakentamisessa riippumatta sukupuolesta
tai aikaisemmasta harjoittelutaustasta. Uudella menetelmällä olisi monia eri käyttäjäryhmiä: kestävyyskuntoilun
aloittavat henkilöt, aktiivikuntoilijat, kestävyysurheilijat
lajista riippumatta sekä erilaiset potilas- tai kuntoutusryhmät, joiden tavoitteena on kestävyyskunnon kehittäminen.
Uudella menetelmällä voidaan innostaa aloittelijoita kestävyysharjoitteluun ja kestävyyskunnon kehittämiseen, koska
palautetta harjoittelun tuloksista voidaan saadaan päivittäin. Uudella menetelmällä saattaisi näin ollen olla myös
kaupallista arvoa, vaikka tutkimuksen tässä vaiheessa ei
yrityskumppania olekaan mukana.
Aineistot, menetelmät ja toteuttamisympäristö. Tutkimus
on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2013
alusta toteutetaan 16 viikon kestävyysharjoittelujakso juosten, johon osallistuu 40 fyysisesti aktiivista miestä ja naista.
Ensimmäisen kahdeksan viikon aikana tutkittavat harjoittelevat peruskestävyyttä aloittaen niin monella harjoitus-
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kerralla viikossa ja yhtä kauan kuin he harrastivat liikuntaa
ennen harjoittelujakson alkamista kuitenkin vähintään kolme kertaa viikossa. Sen jälkeen harjoittelun määrä kasvaa
vähitellen ensimmäisen kahdeksan viikon aikana. Toisen
kahdeksan viikon aikana puolet tutkittavista lisää harjoittelun määrää (harjoituskerrat ja harjoituksen kesto) tasaisesti
ja toinen puoli tutkittavista lisää harjoittelun tehoa ko. jakson aikana. Ennen harjoitusjakson alkua sekä 8 ja 16 viikon
harjoittelun jälkeen tutkittavien kestävyysominaisuudet
mitataan. Sen lisäksi harjoittelujakson aikana tutkittavien
sydämen syke mitataan yön aikana vähintään neljä kertaa
viikossa sekä harjoitus- ja palautumissyke jokaisesta kestävyysharjoituksesta. Myös veren hormonipitoisuuksia mitataan harjoitusjakson aikana neljän viikon välein kuvaamaan
elimistöön kohdistuvaa stressiä. Ensimmäisen vaiheen tuloksista analysoidaan leposykkeen, harjoitussykkeen ja harjoituksen jälkeisen palautumissykkeen tai sykevariaation
muutoksen suhde kestävyysominaisuuksien muutokseen.
Samalla analysoidaan voidaanko em. muuttujilla ennustaa
kestävyyskunnon muuttumista ennen harjoittelun alkua
tai harjoittelujakson aikana. Jos em. muuttujat muuttuvat
suhteessa kestävyyskunnon muutokseen, niin niistä rakennetaan menetelmä tai menetelmiä kestävyysharjoittelun
seurantaan. Toisessa vaiheessa vuonna 2013 – 2014 toteutetaan uudelleen 16 viikon harjoitusjakso juosten, johon osallistuu 40 fyysisesti aktiivista miestä ja naista. Tässä
tutkimuksessa tutkittavat jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä harjoittelee etukäteen suunnitellun harjoitussuunnitelman mukaan ja toinen ryhmä harjoittelee
uusien menetelmien avulla yksilöllisesti. Molemmat ryhmät harjoittelevat ensimmäiset kahdeksan viikkoa peruskestävyyttä ja toiset kahdeksan viikkoa korvaamalla 2 – 3
peruskestävyysharjoitusta tehokkaammilla intervalliharjoituksilla. Uusi menetelmä auttaa toisen ryhmän tutkittavia
harjoittelun rytmittämisessä ja harjoittelun painottamisessa. Periaatteena on, että kovemmat harjoitukset tehdään
menetelmän mukaan mahdollisimman palautuneessa
tilassa. Toisaalta menetelmä oletetaan kertovan saako
henkilö paremman harjoitusvasteen peruskestävyys- vai
intervalliharjoittelusta. Toisen vaiheen mittaukset ja testit
suoritetaan samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.
Tutkimus toteutetaan kokonaisuudessaan Jyväskylässä ja
LitM Ville Vesterinen tekee tutkimuksesta väitöskirjan, joka
valmistuu arviolta vuonna 2015. Väitöskirjan ohjaajina toimivat tutkimuksen johtaja LitT Ari Nummela ja professori
LitT Keijo Häkkinen. Tämän tutkimuksen kanssa rinnalla
menee Kapkaupungin yliopistossa harjoittelututkimus, jonka tarkoituksena on tutkia samoja menetelmiä harjoittelun
seurannassa pyöräilijöillä. Tutkimukset toimivat eri rahoi-

tuksilla, mutta tutkijoiden välillä on aktiivinen kirjeenvaihto
tutkimustuloksista. Pyöräilytutkimuksen toteuttaa väitöskirjaopiskelija Benoit Capostagno professori Mike Lambertin ja tohtori Robert Lambertsin ohjauksessa.
Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela
Projektiryhmä: Ville Vesterinen, Jussi Mikkola, Esa Hynynen, Keijo Häkkinen, Tanja Laine
Aloitus - lopetus: 2012-11-01 - 2015-12-31
Kuinka hitaita urheilijat ovat? – Selvitys urheilijoiden
opintojen etenemisestä
KIHUN ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä toteutettavan
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 urheilijoiden
opintojen etenemiseen liittyen mm. esteitä, uraohjaustarpeita sekä mielikuvia urheilun merkityksestä (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 (ItäSuomen yliopisto); Manninen, Timo (KIHU)
Aloitus - lopetus: 2013-02-01 - 2014-03-30

Kehittämisprojektit
Beach volleyn asiantuntijatoiminta
Beach volleyn asiantuntijatoiminnan tavoitteena on menestyminen Riossa ja lajin valmennuskulttuurin ja -tietämyksen kehittäminen pitkäjänteisemmin. KIHUn asian-
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tuntija on mukana kauden aikana useissa turnauksissa
videoimassa ja analysoimassa otteluita. Lisäksi analyysejä
tehdään videoiden perusteella läpi kauden. Analyysien perusteella valmentajien ja urheilijoiden käyttöön tehdään
yhteenvetoraportti ja koostevideo tulevista vastustajista
taktiikan luomisiin. Toisena osana asiantuntijatoimintaa
on fyysisten ominaisuuksien testaaminen ja osallistuminen
fyysisen harjoittelun suunnitteluun testitulosten perusteella. Fysiikkatesteihin osallistuvat huippuparien 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
Huippuammunnan kehittämis- ja tutkimusohjelma 20092016
Suomen Ampumaurheiluliiton huippuammunnan kehittämis- ja tutkimusohjelman keskeisinä tavoitteina on 1)
arvioida huippu-urheilun muuttuvan toimintaympäristön
nykytilaa ja kehityssuuntia 2) tarkentaa ja määrittää huippuammunnan arvot, missio, visio ja tehdä huippuammunnan nykytilan kartoitus 3) määritellä ja toteuttaa tulevia
kehittämis- ja tutkimushankkeita, linjauksia ja toimenpiteitä, sekä 4) pilotoida ja jatkossa soveltaa myös muihin
lajeihin uudenlaista yhteistyömallia, jossa lajiliitto, valmennuskeskus ja KIHU toteuttavat yhdessä pitkäjänteisesti ja
kokonaisvaltaisesti lajin huippu-urheilun kehittämis- ja
tutkimustoimintaa. Ohjelma koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta: kehittämis-, tutkimus- sekä seurantaohjelmasta.
Kehittämisohjelma sisältää valmennus- ja koulutusjärjestelmän kehittämisen, lajivalmennukselliset asiat ja valmennuksen tukitoimenpiteet, kun taas tutkimusohjelmaan
liittyvillä hankkeilla tuetaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti lajivalmennusta ja laaditaan huippuammunnan
tutkimusstrategia. Seurantaohjelman avulla varmistetaan
selkeät ja tarkoituksenmukaiset raportointikäytännöt ja jatkuva käynnissä olevien projektien ja prosessien seuranta ja
dokumentointi.
KIHUn toiminta korostuu erityisesti tutkimusohjelman
alueella. Tutkimusohjelman tavoitteena on toteuttaa laadukasta, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämis- ja
tutkimustoimintaa niin, että se tukee huippuvalmennusta ja edesauttaa kansainvälistä menestystä. Tutkimus- ja
kehittämishankkeissa pyritään vähintään olympiadin mittaisiin Opetusministeriön, Olympiakomitean, Paralympiakomitean, liiton ja valmennuskeskuksen rahoituksella
toteutettaviin laajoihin yhteistyö-, tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Kehittämis-, tutkimus- ja seurantahankkeiden

avulla tuetaan ja tehostetaan huippuvalmennusta ja turvataan näin kansainvälinen menestys erityisesti olympia- ja
paralympialajeissa. Käytännön tasolla tutkimusohjelman
tavoitteena on lajinomaisen testaus- ja seurantajärjestelmän kehittäminen ja sen hyödyntäminen leiri- ja päivittäisharjoittelussa sekä ilma- että ruutilajeissa. Toiminnan
kehittämisestä vastaa hankkeeseen palkattu huippuammunnan tutkija/kehittäjä. Ampumatekniikan kehittämistä
ja seurantaa toteutetaan harjoitusleireillä, joita pidetään
Suomen Urheiluopistolla. Mittausten kohderyhmänä ovat
kiväärin aikuisten ja nuorten olympiaryhmän, paralympiaryhmän sekä maajoukkueen ampujat. Menetelmiin
kuuluvat videokuvaus eri kuvakulmista, kehon tasapainon
mittaus, tähtäyspisteen liikkeen rekisteröinti, jalkaterän
paineen jakautumisen rekisteröinti, aseeseen tuotettujen
voimien rekisteröinti (perä-, liipaisin-, ja hihnavoima), sekä
suorituksen subjektiivinen arviointi. Testaus- ja seurantajärjestelmän testipatteristoa kehitetään koko ajan. Kaikkien
seurannassa käytettävien menetelmien tuottamaa tietoa
on mahdollista hyödyntää välittömästi suoraan harjoitustilanteessa harjoittelun tukena. Tämän lisäksi kaikki mittausaineisto tallennetaan KIHUn kivääritietokantaan jälkianalyysejä, palautteita ja pitkäaikaisseurantaa varten.
Projektin vastuuhenkilö: Niilo Konttinen (KIHU)
Projektiryhmä: Simo Ihalainen, Juha-Pekka Kulmala, Kaisu
Mononen, Sami Kuitunen, Matti Salonen, Riku Valleala,
Jukka Viitasalo, (KIHU) Leena Paavolainen, Jari Karinkanta, Juha Hirvi, Tapio Säynevirta, Pasi Wedman (SAL) Kyösti
Lampinen, Hannele Forsman (SUO)
Aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2016-12-31
Huipputestausyksikkö kilpaurheilun, liikunnan ja hyvivoinnin kehittämisympäristönä
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU), Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan liikuntabiologian (JY-LIIK.BIOL) ja terveystieteiden (JYTERV.TIET) laitosten sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun
(JAMK) toiminnan ansiosta Jyväskylä tunnetaan merkittävänä huippuurheilun, liikunnan, hyvinvointialan ja -teknologian ja kuntoutuksen osaamiskeskittymänä Suomessa.
Vaikka Jyväskylässä on asiantuntemusta em. osa-alueisiin,
niin eri tahojen yhteistoiminta osaamisen kehittämiseksi
on ollut vielä vähäistä. Lisäksi osaamisen kehittämisen ja
uusien toimintojen aloittamiseen tarvitaan kalliita laitehankintoja, joiden käyttö yhden toimijan toimesta ei ole ympärivuotista. KIHUn ja Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian
ja terveystieteiden laitosten laboratoriotiloja ja laitteita
sekä Hipposhallin mittauslaitteita täydentämällä uusilla laitehankinnoilla saadaan luotua toimintaympäristön, joka
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mahdollistaa KIHUn, JYn ja JAMKin monitieteisen osaamisen yhdistämisen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Sen
lisäksi tämä yhteistoimintakokonaisuus antaisi hyvät mahdollisuudet antaa liikunta- ja urheilufysioterapian koulutusta ainoana tahona Suomessa.
Tämän projektin päätavoitteena on luoda yhteistoimintamalli ja huipputestausyksikkö, jossa edistetään monialaiseen osaamiseen (huippu-urheilu, liikunta, fysioterapia ja
hyvinvointi) perustuvaa innovaatio- ja liiketoiminnan syntymistä. Tavoitteena on myös uuden yrittäjyyden tukeminen
tuotekehityksen ja soveltavan tutkimuksen myötä. Projektin päätavoitte toteutetaan viidellä osatavoitteella. Ensimmäiseksi tavoitteena on hankkia olemassa olevia laitteita ja
menetelmiä täydentäviä uusia mittausmenetelmät ja -laitteita, joiden avulla voidaan kehittää uutta osaamista. Toisen
tarkoituksena on luoda urheilijoiden ja kuntoilijoiden testaukseen palvelukonsepteja sekä kuntoutukseen toimintamalli, jonka avulla urheilijat ja aktiiviliikkujat voisivat saada
entistä parempaa palvelua vammojen kuntoutuksessa. Kolmantena tarkoituksena on kehittää uuteen toimintaympäristöön liikunta- ja urheilufysioterapian täydennyskoulutus,
joka voisi antaa lisäkoulutusta fysioterapeuteille liikunnan
ja urheilun parissa toimimiseen. Neljäntenä tavoitteena on
markkinoida kehitettäviä palveluita ja osaamista Keski-Suomessa sekä koko maassa toimiville organisaatioille ja yrityksille. Viimeisenä osatavoitteena on tehdä palvelutuotteiden
ja huipputestausyksikön liiketoimintaselvitykset ja luoda
hallinnointi- ja liiketoimintamalli perustettavalle huipputestausyksikölle. Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen vahvistaa mukana olevien toimijoiden osaamisrakennetta ja edistää innovaatiotoimintaa, tuotekehitystä ja
verkostoitumista.
Projektin keskeinen tulos on uusi yhteistoimintamalli ja
huipputestausyksikkö, joita hyödyntävät ensisijaisesti toteuttajatahot ja siitä hyötyvät välillisesti urheilun, liikunnan,
hyvinvoinnin ja kuntoutuksen asiakkaat sekä ko. alojen yritykset omassa liiketoiminnassaan.
Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela
Projektiryhmä: Esa Hynynen, Olli Okkonen, Juuso Sillanpää,
Toni Pekkola, Aila Ahonen, Risto Rasku, Tanja Laine
Aloitus - lopetus: 2012-05-01 - 2014-06-30
Kehittämisyhteistyö jalkapallon Sami Hyypiä Akatemian
kanssa
Jalkapallon valmennus- ja kehittämiskeskus Sami Hyypiä
Akatemian kanssa tehtävä monimuotoinen kehittämisyhteistyö.
Projektin vastuuhenkilö: Minna Blomqvist (KIHU)
Projektiryhmä: Lehto, H., Vänttinen, T., Blomqvist, M., Kont-

tinen, N.
Aloitus - lopetus: 2013-01-01 - 2015-12-31
URHEAn kehittämishankkeen arviointi
Kilpa- ja huippu-urheilun järjestäytyminen pääkaupunkiseudulla -kehittämishanke käynnistyi vuoden 2011 lopulla.
Kyseessä on pitkäntähtäimen kehityshanke, joka pohjautuu
visioon: pääkaupunkiseudulle valtakunnallinen olympiavalmennuskeskus.
KIHU tukee hankkeen toimintaa arvioimalla hankkeen etenemistä yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa. Ensimmäinen arviointi toteutettiin vuoden 2012-13 vaihteessa. Toinen arviointi, koskien koko URHEA -verkostoa, toteutetaan
alkuvuodesta 2014.
Projektin vastuuhenkilö: Lämsä, J.
Projektiryhmä: Kujanpää, V., Manninen, T. (KIHU), Tarvonen, S. (URHEA)
Aloitus - lopetus: 2012-01-01 - 2015-12-31
Voiman polku
Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on 1. Parantaa
perusliikkumisen ja lajitaitovalmiuksien kehittämistä lihaskunnon näkökulmasta, 2. Konkretisoida voimaharjoittelu-käsitettä lasten ja nuorten harjoittelussa (ryhti, perusliikkuminen, nostamisen perusteet), 3. Systematisoida
voimaharjoittelun kehittämistä urheilijan polun lapsuus- ja
valintavaiheessa ja 4. Kehittää konkreettisia arviointityökaluja ja laadullisia mittareita.
Hankkeen tuotoksena syntyy urheilijan polun voimaharjoittelun opetusmateriaali, joka julkaistaan sekä verkkäsivustona että mobiilisovelluksena vuoden 2015 aikana. Lisäksi
tuotetaan erilaisia voimaharjoittelun sisältöjä ja koulutuskokonaisuuksia valmentajien ja opettajien täydennyskoulutuksiin sekä suomalaisen valmentajakoulutusjärjestelmän
osaksi.
KIHUn tehtävänä on toimia hankkeessa kuvausasiantuntijana sekä sähköisten materiaalien ja sovellusten tuottajana.
Projektin vastuuhenkilö: Hannele Hiilloskorpi
Projektiryhmä: Jaakko Kailajärvi, Jenni Puputti, Riku Valleala, Pekka Rindell, Marko Haverinen, Mikko Tiirikainen, Tommi Pärmäkoski, Pulmu Puonti, Erik Piispa, Kirsi Hämäläinen,
Kati Pasanen, Tomi Tolsa.
Aloitus - lopetus: 2014-09-01 - 2016-08-01

Palveluprojektit
Jääkiekon U20-maajoukkueen psyykkisen valmennuksen
tukiprojekti
Projektin tarkoituksena on ollut tukea jääkiekon U20-maa-
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joukkueen valmistautumista Ruotsissa (Malmö) järjestettäviin 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 nykyaikainen opetusmateriaali. Pohjana materiaalille toimii useita vuosia sitten toteutettu Keihäänheitto-CD. Tuote toimii
apuna valmentajakoulutuksessa sekä valmentajien ja urheilijoiden itseopiskelussa. Nykyaikaisuus tarkoittaa sekä
sisältöjen päivittämistä sekä tuotteen uusia jakelukanavia.
Tuotos tullaan julkaisemaan sekä multimedia-DVD:nä että
mobiilisovelluksena. Sisällön vaatimat kuvaukset on toteutettu vuoden 2012 aikana. Tekstisisältöjen toimittaminen
ja tekninen koostaminen tapahtuu vuoden 2015 loppuun
mennessä. Projekti toteutetaan Suomen Urheiluliiton tilauksesta. Yhteistyössä on mukana KIHUn lisäksi myös Kuortaneen Urheiluopisto.
Projektin vastuuhenkilö: Riku Valleala
Projektiryhmä: Harri Kapustamäki (KIHU), Kari Ihalainen,
Kimmo Kinnunen, Mauri Auvinen, Tapio Rajala (SUL), Petteri Piironen, Ari Saarikoski ja Tiina Vilenius (Kuortane)
Aloitus - lopetus: 2012-07-01 - 2015-12-31
Palveluyhteistyö Suomen U21-maajoukkueen kanssa jalkapallossa
Projektin tarkoituksena on auttaa Suomen U21-maajoukkueen toimintaa erilaisin tukitoimin. KIHU:n projektitutkijan
(Lehto) roolina projektissa on vastata joukkueen otteluiden
kuvaamisesta sekä pelianalyysien ja videokoosteiden tuottamisesta joukkueen, valmennuksen ja Palloliiton käyttöön.
Lisäksi Lehto toimii joukkueenjohtajan tehtävissä.
Projektin vastuuhenkilö: Henri Lehto (KIHU)
Projektiryhmä: Henri Lehto (KIHU) & Mika Laurikainen
(Suomen Palloliitto)
Aloitus - lopetus: 2013-01-01 - 2014-12-31
Yksilöllisesti valmistetun painehaalarin vaikutus fyysiseen suorituskykyyn
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksilöllisesti
valmistetun painevaatteen (kokovartalohaalari) vaikutuksia
fyysiseen suorituskykyyn urheilijoilla. Tutkimukseen osallistuu n. 30 lajiensa kotimaiseen parhaimmistoon lukeutuvaa
aktiiviurheilijaa, joista puolet edustavat teholajeja (mm.

yleisurheilu, palloilulajit) ja puolet kestävyyslajeja (mm.
kestävyysjuoksu, suunnistus). Tutkittaville valmistetaan yksilöllisten mittojen mukaan painevaate (kokovartalohaalari,
Lymed Oy) ja tutkittavat tekevät tyypillisiä urheiluharjoittelussa käytettäviä fyysisen suorituskyvyn testejä nopeuden,
nopeusvoiman, kestävyyden ja tasapainon osalta painehaalarin kanssa ja tavallisessa urheiluvaatetuksessa (sortsit ja
t-paita) eri mittauskerroilla noin viikon välein.
Projektin vastuuhenkilö: Sami Kuitunen (KIHU)
Projektiryhmä: LitT Sami Kuitunen (KIHU), LitT Ari Nummela
(KIHU), LitM, FT Erkka Heinä (Lymed Oy), LitM Niina Karstunen (KIHU), LitM Tero Joutsen (KIHU)
Aloitus - lopetus: 2014-06-01 - 2015-05-31

Julkaisut
Tutkimusraportit
Peer review -originaaliartikkelit
Taipale R.S., Mikkola J., Salo T., Hokka L., Vesterinen V., Kraemer WJ., Nummela A. & Häkkinen K. Mixed maximal and
explosive strength training in recreational endurance runners. Journal of Strength and Conditioning Research, 28(3),
689-99.
Taipale R.S., Schumann M., Mikkola J., Nyman K., Kyröläinen H., Nummela A., Häkkinen K. Acute neuromuscular and
metabolic responses to combined strength and endurance loadings: the “order effect” in recreationally endurance trained runners. Journal of Sport Sciences, 2014. DOI:
10.1080/02640414.2014.889842
Vesterinen, V., Hokka, L., Hynynen, E., Mikkola, J., Häkkinen,
K., Nummela, A. Heart rate-running speed index may be an
efficient method of monitoring endurance training adaptation. Journal of Strength and Conditioning Research, 28(4):
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Vänttinen, T. Yhteenvetoraportti urheilijoille - judo. Yhteenvetoraportti painimaajoukkueen urheilijoille vuoden 2014
toiminnasta: Ottelut, fyysisen suorituskyvyn testit, harjoitusseuranta, tutkimuskirjallisuus.
Vänttinen, T. Yhteenvetoraportti urheilijoille - karate. Yhteenvetoraportti karateka Helena Kuusitolle vuoden 2014

toiminnasta: Ottelut, fyysisen suorituskyvyn testit, harjoitusseuranta, tutkimuskirjallisuus.
Vänttinen, T., Blomqvist, M., Forsman, H., Lampinen, K.
Sami Hyypiä akatemian seurapalautteet. Poikajoukkueiden
fyysisten suorituskykytestien ja taitotestien seurapalaute
2014: FC Honka, FC Inter, FC Jazz, FC Kuusysi, HJK, HJS, Ilves,
Jippo, JJK, KooTeePee, KuPS, KäPa, OLS, Pallo-Iirot, TPS, VPS.
Vänttinen, T., Blomqvist, M., Forsman, H., Lampinen, K.
Sami Hyypiä akatemian seurapalautteet. Tyttöjoukkueiden
fyysisten suorituskykytestien ja taitotestien seurapalaute
2014: FC Honka, Ilves, JyPK, ONS, Pallokissat, TiPS, TPS.
Vänttinen, T., Guttorm, J., Inkilä, V. Lumilautakrossi - Argumentti I. Lumilautakrossin fysiologisia ja biomekaanisia mittauksia. Raportti ja palautevideot. Pyhä, 26.-27.11.
Vänttinen, T., Keränen, T., Sarkkinen, P., Lappalainen, J.,
Yli-Hannuksela, M. Painimaajoukkueen suorituskykytestit.
Kreikkalais-roomalaisten miespainijoiden suorituskykytestien tulospalautteet (Ilmajoki, 27.2.)
Vänttinen, T., Sarkkinen, P., Kaltevo, A. Karatemaajoukkueen
suorituskykytestit. Naiskaratekoiden suorituskykytestien
tulospalautteet: JKL 20.2.
Vänttinen, T., Sarkkinen, P., Lappalainen, J. Painimaajoukkueen EM-kisa selvitys. Palautekysely painimaajoukkueen
urheilijoille EM-kisoihin valmistavan jakson onnistumisesta.
Vänttinen, T., Sarkkinen, P., Tayot, P., Pekkola, M. Judomaajoukkueen suorituskykytestit. Miesjudokoiden suorituskykytestien tulospalautteet (25.1. Pajulahti, 7.3. Pajulahti,
20.5. Varala)
Vänttinen, T., Stenroos, V. Naisjalkapalloilijoiden suorituskykytestit. Testipalautteet: JyPK edustusjoukkue (JKL 7.2.),
JyPK B-juniorit (JKL 7.2.)
Vänttinen, T.,Keränen T., Haverinen, M., Sarkkinen, P., Tayot,
P., Pekkola, M. Judomaajoukkueen suorituskykytestit. Naisjudokoiden suorituskykytestien tulospalautteet (25.1. Pajulahti, 7.3. Pajulahti, 20.5. Varala)

Koulutusmateriaalit
Blomqvist, M. & Forsman, H. Sami Hyypiä Akatemian valmentajaseminaari. Tuloskoosteet poika- ja tyttöjoukkuei-

Vuosikertomus 2014
den pelaajien kokemuksista valmentajan toiminnasta ja
jalkapallon harrastamisesta, kevät 2014-syksy 2014. Sami
Hyypiä Akatemian valmentajaseminaari 14-16.11.2014, Eerikkilän Urheiluopisto, Eerikkilä.
Keränen, T. 850plus. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus. 2014.
Lehto, H., Häyrinen, M., Laitinen, T. & Collet, K. Maalipallo
miehet. Joukkuekohtainen analyysiraportti Suomesta, Algeriasta, Espanjasta, USA:sta ja Ukrainasta. Maalipallon kansainväliset turnaukset, Belgia ja Liettua 2014.
Vänttinen, T. Kirjallisuuskatsaus - karate. Yhteenvetoraportti
karaten tutkimuskirjallisuudesta.
Vänttinen, T., Blomqvist, M., Lampinen, K., Forsman, H.
Sami Hyypiä akatemian luokittelutaulukot. Sami Hyypiä
akatemian seurantakonseptin fyysisten suorituskykytestien
luokittelutaulukot pojille ja tytöille.

Sähköiset mediat ja www
Palautteet asiakkaille
Blomqvist, M & Forsman, H. Sami Hyypiä Akatemian seurapalautteet. Poikajoukkueiden teknisten, taktisten, fyysisten
ja psyykkisten valmiuksien itsearvioinnit, kevät 2014: FC
Honka, FC Inter, FC Jazz, FC Kuusysi, HJK, HJS, Ilves, Jippo,
JJK, KooTeePee, KuPS, KäPa, OLS, Pallo-Iirot, TPS, VPS.
Blomqvist, M. & Forsman, H Sami Hyypiä Akatemian seurapalautteet. Tyttöjoukkueiden valmentajien palautteen anto
ja valmentajan toiminnan arviointi, syksy 2014: FC Honka,
Ilves, JyPK, ONS, Pallokissat, TiPS, TPS.
Blomqvist, M. & Forsman, H. Sami Hyypiä Akatemian seurapalautteet. Tyttöjoukkueiden teknisten, taktisten, fyysisten
ja psyykkisten valmiuksien itsearvioinnit, kevät 2014: FC
Honka, Ilves, JyPK, ONS, Pallokissat, TiPS, TPS.
Blomqvist, M. & Forsman, H. Sami Hyypiä Akatemian seurapalautteet. Tyttöjoukkueiden pelaajien kokemukset valmentajan toiminnasta ja jalkapallon harrastamisesta, kevät
2014: FC Honka, Ilves, JyPK, ONS, Pallokissat, TiPS, TPS.
Blomqvist, M. & Forsman, H. Sami Hyypiä Akatemian seurapalautteet. Poikajoukkueiden pelaajien kokemukset valmentajan toiminnasta ja jalkapallon harrastamisesta, kevät

2014: FC Honka, FC Inter, FC Jazz, FC Kuusysi, HJK, HJS, Ilves,
Jippo, JJK, KooTeePee, KuPS, KäPa, OLS, Pallo-Iirot, TPS, VPS.
Blomqvist, M. & Forsman, H. Sami Hyypiä Akatemian seurapalautteet. Poikajoukkueiden valmentajien palautteen
anto, kevät 2014: FC Honka, FC Inter, FC Jazz, FC Kuusysi,
HJK, HJS, Ilves, Jippo, JJK, KooTeePee, KuPS, KäPa, OLS, Pallo-Iirot, TPS, VPS.
Blomqvist, M. & Forsman, H. Sami Hyypiä Akatemian seurapalautteet. Tyttöjoukkueiden valmentajien palautteen
anto, kevät 2014: FC Honka, Ilves, JyPK, ONS, Pallokissat,
TiPS, TPS.
Blomqvist, M. & Forsman, H. Sami Hyypiä Akatemian seurapalautteet. Poikajoukkueiden valmentajien palautteen anto
ja valmentajan toiminnan arviointi, syksy 2014: FC Honka,
FC Inter, FC Jazz, FC Kuusysi, HJK, HJS, Ilves, Jippo, JJK, KooTeePee, KuPS, KäPa, OLS, Pallo-Iirot, TPS, VPS.
Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus,
beach volley. 29 ottelun tallennus. FIVB Fuzhou Open, 22.27.4.2014.
Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus,
beach volley. 26 ottelun tallennus. FIVB Shanghai Grand
Slam, 30.4.-4.5.2014.
Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus,
beach volley. 57 ottelun tallennus. FIVB Prague Open, 21.25.5.2014.
Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus,
beach volley. 2 ottelun tallennus. FIVB Anapa Open, 27.31.5.2014.
Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus,
beach volley. 57 ottelun tallennus. 2014 CEV Beach Volleyball European Championship Final, Cagliari, 3.-8.6.2014.
Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus,
beach volley. 10 ottelun tallennus. FIVB Under 23 World
Championships, Myslowice, 10.-15.6.2014.
Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach
volley. Pareista: Galesev-Antonic. 2014-2016 CEV Beach Volleyball Continental Cup, miehet, Kardzhali, 21.-22.6.2014.
Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus,
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beach volley. 7 ottelun tallennus. 2014-2016 CEV Beach Volleyball Continental Cup, miehet, Kardzhali, 21.-22.6.2014.
Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus,
beach volley. 3 ottelun tallennus. 2014-2016 CEV Beach
Volleyball Continental Cup, naiset, Kardzhali, 21.-22.6.2014.
Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus,
beach volley. 1 ottelun tallennus. FIVB Xiamen Open, 8.12.10.2014.
Häyrinen, M., Lehto, H. & Juvonen, H. Maalipallo naiset.
Ottelukuvaukset otteluista FIN-ISR, FIN-RUS, FIN-SWE X 2,
FIN-TUR, FIN-USA, RUS-ISR, RUS-SWE, RUS-TUR X 2, RUSUSA X 2, SWE-ISR, SWE-USA, TUR-ISR, TUR-SWE, USA-ISR X
2 ja USA-TUR. Pajulahti Games 17.-19.1.2014.
Häyrinen, M., Lehto, H. & Juvonen, H. Maalipallo naiset.
Ottelukuvaukset otteluista FIN-RUS, FIN-TUR, ISR-DEN,
RUS-DEN, RUS-SWE, RUS-USA, TUR-BEL, UKR-BEL, UKRESP, UKR-GBR, UKR-ISR ja USA-ISR. Malmö Intercup 30.5.1.6.2014.
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Häyrinen, M., Lehto, H., Laitinen, T. & Collet, K. Maalipallo
miehet. Ottelukuvaukset otteluista ALG-SWE, CZE-ALG, CZELIT, CZE-RUS, FIN-ALG X 2, FIN-CZE X 2, FIN-LIT, FIN-RUS,
FIN-SWE, LIT-ALG X 2, LIT-CZE, LIT-SWE, RUS-SWE, RUS-ALG,
RUS-CZE ja SWE-RUS. Pajulahti Games 17.-19.1.2014
Häyrinen, M., Lehto, H., Laitinen, T. & Collet, K. Maalipallo
miehet. Ottelukuvaukset otteluista BEL-DEN, ISR-UKR, SWEBEL, UKR-DEN ja UKR-GBR. Malmö Intercup 30.5.-1.6.2014.
Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääriammunnan tekniikkapalautteet 13.-16.1.2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2014.
Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääriammunnan tekniikkapalautteet 3.-5.2.2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2014.
Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääriammunnan tekniikkapalautteet 17.-19.2.2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2014
Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääriammunnan tekniikkapalautteet 17.-21.3.2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2014.

Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääri- ja pienoiskivääriammunnan tekniikkapalautteet 22.-25.4.2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2014.
Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmapistooliammunnan tekniikkapalautteet 17.4.2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2014.
Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääri- ja pienoiskivääriammunnan tekniikkapalautteet 19.-22.5.2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2014.
Ihalainen, S. & Vierola, S. Jousiammunnan tekniikkapalautteet 15.5.2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus,
Jyväskylä 2014.
Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmapistooliammunnan tekniikkapalautteet 30.6.2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2014.
Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääri- ja pienoiskivääriammunnan tekniikkapalautteet 23.-26.6.2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2014.
Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääri- ja pienoiskivääriammunnan tekniikkapalautteet 4.-7.8.2014. Kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2014.
Ihalainen, S. & Vierola, S. Jousiammunnan tekniikkapalautteet 1.9.2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus,
Jyväskylä 2014.
Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmapistooliammunnan tekniikkapalautteet 1.9.2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2014.
Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääriammunnan tekniikkapalautteet 8.-10.12.2014. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2014
Ihalainen, S., Häyrinen, M., Kuitunen, S., Juvonen, H., Collet, K. & Laitinen, T. Videopalaute maalipallon heittoanalyyseistä. Videopalaute maalipallomaajoukkueiden heittokuvauksista Pajulahden urheiluopistolla 15.3.2014.
Lehto, H. Videopalautteet ja materiaalin jako Sami Hyypiä
Akatemian kehittymisen seurantatapahtumissa. Videopalautteet ja materiaalin jako joukkueille Sami Hyypiä Akatemian kehittymisen seurantatapahtumissa vuonna 2014.

Vuosikertomus 2014
Lehto, H., Häyrinen, M. & Juvonen, H. Maalipallo naiset.
Ottelukuvaukset otteluista AUS-UKR, BRA-ISR, BRA-SWE,
BRA-USA, CHN-RUS, CHN-SWE, GER-TUR, JPN-UKR, SWEAUS, SWE-ISR, SWE-UKR, TUR-ISR, TUR-USA ja USA-GER.
MM-kisat, Espoo 30.6.-5.7.2014.
Lehto, H., Häyrinen, M., Laitinen, T. & Collet, K. Maalipallo
miehet. Ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista ALG-ESP,
ALG-GER, ALG-UKR, BEL-CAN, BEL-CHN, BEL-LTU, BEL-TUR,
BRA-BEL, BRA-IRI, BRA-JPN, CAN-CHN, CAN-JPN, CAN-BRA,
CHN-EGY, CHN-JPN, CHN-LTU, CHN-TUR, CHN-ALG, CZEALG, CZE-IRI, CZE-USA, ESP-GER, FIN-ALG, FIN-BRA, FINCHN, FIN-CZE, FIN-ESP, FIN-GER, FIN-IRI, FIN-UKR, FIN-USA
X 2, GER-ESP, IRI-ALG, IRI-ESP, IRI-GER, JPN-EGY, LTU-BRA
X 2, LTU-CAN, LTU-CZE, LTU-TUR, LTU-JPN, LTU-USA, TURCAN, TUR-EGY, TUR-JPN, UKR-IRI, USA-ESP, USA-GER, USAIRI, USA-TUR ja USA-UKR. MM-kisat, Espoo, 30.6.-5.7.2014.
Lehto, H., Häyrinen, M., Laitinen, T. & Collet, K. Maalipallo
miehet. Ottelukuvaukset otteluista ALG-USA, BEL-EGY, BELJPN, BRA-EGY, BRA-TUR, CAN-EGY, CHN-ALG, CZE-ESP, CZEGER, ESP-UKR, GER-UKR, LTU-EGY ja UKR-CZE. MM-kisat,
Espoo, 30.6.-5.7.2014.
Lehto, H., Häyrinen, M., Laitinen, T. & Collet, K. Maalipallo
miehet. Ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista FIN-AZE,
FIN-SLO, CZE-SLO, AZE-CZE, FIN-CZE, FIN-ESP, FIN-ITA, CZEESP ja FIN-TUR. Maalipallon kansainvälinen turnaus, Izola,
Slovenia 22.-25.5.2014.
Lehto, H., Jeglertz, A. & Miettinen, M. Videokoosteet naisten jalkapallon A-maajoukkueelle maaottelusta SuomiSkotlanti. Videokoosteet naisten jalkapallon A-maajoukkueelle maaottelusta Suomi-Skotlanti, Eerikkilä, 13.2.2014.
Manninen, T. Urhean olosuhdeselvitys 2014, arvioita harjoituspaikoista oppilaitoksittain. Urhean olosuhdetyö 2014.
Manninen, T. Urhean olosuhdeselvitys 2014 - arvioita harjoituspaikoita oppilaitoksittain_esitys. Urhean olosuhdetyö
2014.
Manninen, T. URHEA -verkoston arviointi. Urhea 2014.
Manninen, T. Huippu-urheilupäivien palaute - Vierumäki.
Huippu-urheilupäivät 6-7.10.2014, Vierumäki.
Manninen, T. Sotsiarviointi2014 - palautekysely olympiajoukkueelle. Sotsin olympiajoukkueen palaute, 2014.

Manninen, T. Opiskelevien urheilijoiden lisäopintoajan tarpeesta korkeakoulussa. Arvio urheilijoiden lisäopintoajan
tarpeesta korkeakouluissa.
Manninen, T. & Lämsä, J. Urheilulukioiden olympiaurheilijat 2006-2014. Koonti urheilulukioiden olympiaurheilijoista
2006-2014.
Sammelvuo, T., Giolito, N., Soloducha, K. & Häyrinen, M.
Otteluun valmistautumismateriaali, lentopallo. Videomateriaali ottelupalaveriin Kuubasta, Etelä-Koreasta, Brasiliasta, Saksasta, Tunisiasta, Venäjästä, Kanadasta, Kiinasta ja
Bulgariasta. Lentopallon miesten MM-kisat, Puola, 30.8.21.9.2014.
Soloducha, K., Häyrinen, M., Giolito, N. & Sammelvuo, T. Ottelukuvaukset ja pelianalyysit, lentopallo. 39 ottelua. Lentopallon miesten MM-kisat, Puola, 30.8.-21.9.2014.
Vänttinen, T., Pascal, T. Videokoosteet judomaajoukkueelle. Vastustajatietokanta judomaajoukkueen käyttöön MM2014 kisoihin.
Vänttinen, T., Sarkkinen, P., Lappalainen, J., Ylihannuksela,
M. Videokoosteet painimaajoukkueelle. Vastustajatietokanta painimaajoukkueen käyttöön vuoden 2014 EM- ja
MM-kisoihin.

Sivustot ja verkkopalvelut
Aarresola, O. Jos urheilu olisikin taas vapaa-aikaa?. Blogikirjoitus Valon Lasten ja nuorten urheilun verkkosivuilla
2.6.2014.
Aarresola, O. Yhden tähden vanhempi. Blogikirjoitus sport.
fi-kanavalla. Julkaistu 16.12.2014.
Vihinen, T. Menestysseurantatietokanta. Pilottiversio laajasta kansallisesta urheilijoiden kehitys- ja menestystietokannasta.
Vihinen, T., Kapustamäki, H., Karstunen, N. Sports Lab Jyväskylän verkkosivut. Sports Lab Jyväskylän verkkosivujen
suunnittelu ja toteutus.
Vänttinen, T., Sarkkinen, P. Kamppailulajien urheilijoiden
harjoitusseuranta. Verkkopohjainen harjoitusseurantapilotti judo- ja painimaajoukkueiden urheilijoille (Helmikuu
2014).
Vänttinen, T., Sarkkinen, P. Kamppailulajien harjoitusseu-
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ranta. Verkkopohjainen harjoitusseurantakysely kamppailulajien maajoukkueurheilijoille.
Vänttinen, T., Sarkkinen, P., Kaltevo A. Karaten videotietokanta. Videotietokantajärjestelmän pystyttäminen: European Championships Tampere 1.-4.5.2014.
Vänttinen, T., Sarkkinen, P., Lappalainen, J., Yli-Hannuksela,
M. Painin videotietokanta. Päivitykset: Golden Grand Prix
Baku 21.-23.9.2013, Thor Masters Nykobing 1.2., Oceania
Chapionships Pago Pago 19.-22.3., Pan American Championships 2.-4.5. Recife, European Championships Vantaa 1.6.4., Asian Championships 8.-11.4. Bangkok, African Chapionships 19.-20.5. Alexandria, World Cup Teheran 15.-16.5.,
Golden Grand Prix Baku 25.-27.7., World Championships
Tashkent 8.-14.9.
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Vänttinen, T., Sarkkinen, P., Tayot, P, Pekkola, M. Judon
videotietokanta. Päivitykset: European Open Sofia 1.2.,
Grand Slam Pariisi 8.-9.2., Grand Prix Dusseldorf 21.-23.2.,
European Open Praque 1.-2.3., Grand Prix Tbilisi 21.-23.3.,
Grand Prix Samsun 28.-30.3., European Championships
Montpellier 24.-27.4., Pan American Championships 24.26.4., Grand Slam Baku 9.-11.5., Grand Prix Havana 6.-86., Pan American Open El Salvador 12.-15.6., Grand Slam
Tyumen 5.-6.7., Pan American Open Miami 1.-2.8., World
Championships Chelyabinsk 25.-31.8.

Opinnäytteet
Pro Gradu, Diplomityöt ja muut opinnäytteet
Häkkinen T. Submaksimaalinen juoksutesti arvioitaessa
maksimaalista suorituskykyä kovatehoisen- ja määräharjoittelun aikana kestävyysjuoksijoilla. Pro- Gradu tutkielma,
valmennus- ja testausoppi,Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, syksy 2014.
Mendia Iztueta, Ibai ASSESSMENT OF VENTILATORY
THRESHOLDS FROM HEART RATE VARIABILITY IN FIVE INCREMENTAL TREADMILL TESTS IN CROSS COUNTRY SKIERS.
Master’s Thesis in Exercise Physiology, Spring 2014, Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä.
Partanen J. Changes in nocturnal heart rate variability and
endurance performance during a high-intensity or high-volume endurance training period in recreational endurance
runners. Master’s Thesis, Science of Sport Coaching and
Fitness Testing, Department of Biology of Physical Activity,

University of Jyväskylä, Spring 2014.

Luennot ja opetus
Luennot tieteellisissä kongresseissa
Aarresola, O. The social contexts of developmental paths in
competitive sports.. Oral presentation in EASS 2014 Conference, May 7-10.
Hanin, J & Hanina, M Coping with underperformance in
elite athletes: The Task formulation for Optimal Performance (TFOP framework. An invited paper at the International
Forum on Motivation and Emotion. 28.05.2014 Jyväskylä,
Finland.
Hanin, J. Optimal Feeling States and Performance: An Individualized Approach. An invited paper presented at the
International Symposium “Healthy Life Style – Between
Myth & Reality”. Proceedings, (pp. 1-4). 15.5-16.5.2014,
Ljubljana, Slovenia.
Heikura I., Vesterinen V., Mero A., Nummela A. Individual
Adaptation to Endurance Training Guided by Heart Rate
Variability. International Symposium on Exercise Physiology
- Focus on High-Intensity Training and Nutrition, University
of Jyväskylä, Department of Biology of Physical Activity, Jyväskylä 19.-21.11.2014.
Kulmala J-P, Korhonen M, Kuitunen S, Suominen H, Heinonen A, Mikkola A, Avela J Which muscles are responsible for
age-related deterioration in human locomotion?. 7th World
congress of Biomechanics, Boston, USA, 6-11.7.2014.
Kulmala J-P, Korhonen M, Kuitunen S, Suominen H, Heinonen A, Mikkola A, Avela J Which muscles are responsible
for age-related locomotor decline.. The International 22nd
Puijo Symposium “Physical Exercise in Clinical Medicine –
Critical Appraisal of Scientific Evidence”, Kuopio, 28.6.2014.
Lehto, H. Pelianalyysi ja videokuva - keinoja pelaamisen perusvalmiuksien ja pelin oppimisen havainnollistamiseen.
Seminaariesitys Sami Hyypiä Akatemian valmentajaseminaarissa. Eerikkilä, 15.11.2014.
Nummela A. Monitor Athlete’s Training Load. International
Symposium on Exercise Physiology- Focus on High-Intensity
Training and Nutrition, University of Jyväskylä, Department
of Biology of Physical Activity, Jyväskylä 19.-21.11.2014.

Vuosikertomus 2014
Vesterinen, V., Häkkinen, K., Laine, T., Hynynen, E., Mikkola,
J., Nummela, A. Heart rate variability as a predictor of individual adaptation to endurance training. Oral presentation
in ACSM 61th Annual Meeting, Orlando, Florida. May 27 –
May 31, 2014. Medicine and Science in Sports and Exercise,
46(5): S888, 2014.
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Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö s.r.				
				
					01.01.2014-31.12.2014		
01.01.2013-31.12.2013
				
								
Varsinainen toiminta 				
				
Tuotot				
2 526 116,12			
2 178 894,98
				
Kulut				
Palkat				
-1 358 911,40			
-1 225 273,67
Eläkekulut				
-239 439,08			
-226 753,26
Muut henkilösivukulut		
-45 293,65			
-39 353,85
Muut kulut				
-1 122 372,90			
-839 203,36
				
Tuotto-/kulujäämä			
-239 900,91			
-151 689,16
				
Sijoitus- ja rahoitustoiminta				
				
Tuotot				
19 945,11			
15 444,01
Kulut				
-5 039,02			
-5 933,84
				
Tuotto-/kulujäämä			
14 906,09			
9 510,17
				
Yleisavustukset				
166 000,00			
166 000,00
				
Tilikauden ali-/ylijäämä			
-58 994,82			
23 821,01

Vuosikertomus 2014

Tase

		
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö s.r.				
				
							31.12.2014			
VASTAAVAA				
				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Sijoitukset				
Muut osakkeet ja osuudet				
266 778,47			
				
VAIHTUVAT VASTAAVAT 			
Saamiset				
Lyhytaikaiset				
Myyntisaamiset			
68 427,82			
94 911,28
Siirtosaamiset			
186 245,56
254 673,38
58 884,51
						
Rahoitusarvopaperit				
Muut osakkeet ja osuudet				
200 105,27			
				
Rahat ja pankkisaamiset					
45 202,59			
				
VASTAAVAA YHTEENSÄ					766 759,71			
				
				
				
				
TASE
			
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö s.r.				
				
							31.12.2014			
VASTATTAVAA 			
				
OMA PÄÄOMA 			
Peruspääoma						
92 503,36			
Muut rahastot						
255 205,68			
Edellisten tilikausien alijäämä				
-27 050,08			
Tilikauden yli-/alijäämä					
-58 994,82			
					
VIERAS PÄÄOMA				
Lyhytaikainen				
Saadut ennakot			
2 380,00				
1 750,00
Ostovelat				
13 852,47			
37 528,71
Muut velat				
34 388,54			
66 452,54
Siirtovelat				
454 474,56
505 095,57
408 565,94
				
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 				766 759,71			

31.12.2013

254 694,74

153 795,79

195 115,27
231 350,35
834 956,15
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31.12.2013

92 503,36
255 205,68
-50 871,09
23 821,01

514 297,19
834 956,15
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