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Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Vaikuttavaa osaamista
Vuosi 2015 oli allekirjoittaneen ensimmäinen vuosi Kilpa- 

ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen johtajana. Vaikka 

hyvin tiesin tulevani asiantuntijaorganisaatioon, niin silti 

huikea osaamisen taso yllätti ja yllättää edelleenkin. Ki-

hulaisten osaaminen on erinomainen sekoitus koulutuk-

sen ja tutkimustyön kerryttämää tieteelliseen näyttöön 

perustuvaa tutkimustietoa sekä aktiivisen ja osallistuvan 

asiantuntijatyön mukana karttunutta kokemusperäistä 

tietoa. KIHUn työntekijöitä yhdistää intohimoinen suhde 

kilpa- ja huippu-urheiluun. Tämä ilmenee muun muassa 

vahvana sitoutumisena työntekoon. KIHUssa on valta-

va määrä erilaista osaamista, joka mielestäni jalkautuu 

hyvin tehokkaalla tavalla suomalaisen urheilun hyväksi. 

KIHUn brändi on näkemykseni mukaan erittäin vahva. Ja 

mistäpä muusta tämä brändi syntyy, kuin osaavista kihu-

laisista urheilun käytännön rajapinnassa.

Missä urheilijat – sinne osaaminen
Kilpa- ja huippu-urheilu tutkimuskeskuksen toimintaa oh-

jasivat vuonna 2015 suomalaisen urheilun kolme strate-

gista tavoitetta: kansainvälinen menestys, korkeatasoinen 

osaaminen ja arvostettu urheilu. Strategiset tavoitteet 

olivat sisään kirjoitettuna kaikkeen KIHUn toimintaan. 

Rajanveto näiden tavoitteiden välille on vaikeaa ja osin 

jopa tarpeetonta. KIHUn toiminnalle oli ja on edelleenkin 

tunnusomaista vahva yhteistyö Suomen Olympiakomite-

an Huippu-urheiluyksikön kanssa. Olympiakomitean kol-

mesta ohjelmasta KIHUn vastuulla on Osaamisohjelma. 

Osaamisohjelma ei kuitenkaan elä omaa elämäänsä, vaan 

se hengittää yhdessä Huippuvaiheen ohjelman ja Akate-

miaohjelman kanssa. Monissa tapauksissa on mahdoton 

eritellä mihin ohjelmaan mikäkin asia kuuluu ja hyvä niin. 

Olympiakomitean ja Paralympiakomitean ohella toinen 

merkittävä KIHUn yhteistyökumppani on Jyväskylän yli-

opisto ja etenkin sen liikuntatieteellinen tiedekunta. 

Vuonna 2015 yhteistyö yliopiston ja etenkin sen liikunta-

tieteellisen tiedekunnan kanssa oli lähes päivittäistä. Var-

sinainen tieteellinen tutkimustoiminta on KIHUssa aikai-

sempia vuosia vähäisemmässä osassa. Tämä on tietoinen 

valinta, ei niinkään siksi, etteikö tutkimustyötä arvostet-

taisi, vaan pikemminkin siksi, että toiminta halutaan viedä 

lähemmäksi urheilijoiden arkea ja päivittäisvalmennusta. 

Tieteellisen tutkimuksen tekeminen tieteen pelisäännöil-

lä on urheilijoiden ja valmentajien tiedon tarpeen kan-

nalta liian hidas reitti. Tuloksia tarvitaan jo kauan ennen 

niiden mahdollista julkaisemista. Tieteellistä tutkimusta 

KIHUssa ei kuitenkaan täysin unohdettu vuonna 2015. 

Lapsi urheilee -tutkimus on mittava tutkimushanke, jossa 

selvitetään mikä kiinnittää lapsia urheiluseuratoimintaan. 

Tutkimus käynnistyi massiivisilla mittauksilla ja se on jo 

nyt herättänyt suurta mielenkiintoa, vaikka tätä kirjoitet-

taessa datan keruu ja analysointi ovatkin vielä kesken. 

KIHU-taustaisista henkilöistä tohtoreiksi väittelivät Piia 

Kaikkonen ja Cristoph Rottensteiner. Piia Kaikkosen väi-

töskirja “Post-exercise heart rate variability: A new ap-

proach to evaluation of exercise-induced physiological 

training load” tarkastettiin 13.6.2015 ja Christoph Rot-

tensteinerin väitöskirja “Young Finnish athletes’ partici-

pation in organized team sports” 14.11.2015. Lämpimät 

onnittelut vielä kerran tuoreille tohtoreille.

Monenlaista toimintaa
Vuosi 2015 oli Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuk-

sen näkökulmasta osallistuvan asiantuntijuuden toimin-

nan jatkamisen, verkostojen rakentamisen ja koordinoin-

nin sekä liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutuksen 

käynnistämisen vuosi. KIHUn toiminta painottui käytän-

nön toimintaan – sinne missä urheilijat ja valmentajat 

ovat. Ajankäytöllä mitattuna merkittävin toimintomuoto 

oli osallistuva asiantuntijuus. Pääasiallisina kumppaneina 

olivat Olympiakomitean nimeämät ykköskategorian lajit. 

Tässä vuosikertomuksessa on toisaalla lajikohtaisesti eri-

telty tarkemmin osallistuvan asiantuntijuuden sisältöjä. 

KIHUn arjessa voimakas panostus asiantuntijatoimintaan 

näyttäytyi muun muassa hiljaisuutena toimitiloissa suu-

ren osan työntekijöistä ollessa tien päällä. Yksi ydintee-
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moja osallistuvassa asiantuntijuudessa oli yhdessä oppi-

minen. KIHUn asiantuntijat eivät siis olleet lajien pinnassa 

”päälle päsmäröimässä”, vaan aidosti oppimassa yhdessä 

valmentajien ja muiden urheilijoiden kanssa toimivien 

tahojen kanssa. Eräs hyvin mielenkiintoinen kokeilu oli 

Tapani Keräsen toimiminen pääkaupunkiseudun urhei-

luakatemiassa URHEAssa. Perimmäinen ajatus mukaili 

KIHUn linjausta ”osaaminen sinne missä urheilijat ovat”. 

URHEA-kokeilu kuvastaa erinomaisesti urheiluakatemioi-

den asemaa lajien rinnalla tiedon jalkauttamisen jakelu-

kanavina. Varsinaisen lajityöskentelyn ohessa KIHUn asi-

antuntijat vierailivat urheiluakatemioissa sparraamassa 

valmentajayhteisöjä. Valmentajakoulutus ei painotu KI-

HUn tehtävässä osaamisen edistäjänä. Kuitenkin valmen-

tajan ammattitutkinnolla ja valmentajan erityisammatti-

tutkinnolla KIHUlaiset olivat 2015 haluttuja vierailijoita. 

Valmentajakoulutukseen liittyy yksi vuoden 2015 merkit-

tävimmistä onnistumisista. Pitkällisen yrittämisen jälkeen 

kentän haasteisiin pystyttiin vastaamaan ja Jyväskylän 

yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan tarjoamiin 

valmennus- ja testausopin opintoihin saatiin mukaan val-

mennuksen käyttäytymistieteellinen osuus, joka sisältää 

muun muassa psyykkistä valmennusta ja motorista oppi-

mista. Tämä näkökulman laajentuminen on kauan odo-

tettu ja todella tervetullut. KIHU osallistui sekä tämän 

prosessin suunnitteluun että toteutukseen.

Pidän liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutuksen tuloa 

KIHUlle yhtenä vuoden 2015 suurimmista saavutuksis-

ta. Terveydenhuollon ammattilaiset täydentävät KIHUn 

osaamisprofiilia luontevalla tavalla. Lisäksi yhteispalkka-

us Olympiakomitean kanssa syventää yhteistyötä entises-

tään. Aika näyttää kuinka laajaksi terveydenhuoltopuoli 

KIHUlla asettuu. Kentän tarpeet etenkin asiantuntijaver-

kostojen toiminnan johdolle ja koordinoinnille ovat suu-

ret.



4

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Urheilijapyramidi seisoo 
päälaellaan
KIHUn toiminta ei rajoitu ainoastaan toimimiseen 

huippuvaiheen urheilijoiden kanssa. Yksi suomalai-

sen urheilujärjestelmän kompastuskiviä on harjoittelu 

valintavaiheessa. Toisen asteen urheilulukiot ja -ammatti-

oppilaitokset tarjoavat erilaisine kaksoisuraratkaisuineen 

mallin menestyksellisesti yhdistää harjoittelu ja koulun-

käynti. Perusopetuksessa tämänkaltaiset ratkaisut ovat 

kuitenkin harvinaisia. Toisella asteella on perusasteeseen 

nähden moninkertainen määrä urheilijoita tukitoimien 

piirissä (esimerkiksi urheilijan opinto-ohjaus tai erikois-

luokat). Pyramidin pitäisi kuitenkin rakentua siten, että 

pohja olisi leveä. 

Vuonna 2015 yksi keskeinen toiminto valintavaiheen 

urheilun laatutekijöiden edistämiseksi oli urheiluylä-

koulutoiminta. KIHUn edustajat osallistuivat aktiivisesti 

työryhmätyöskentelyihin, joissa Olympiakomiteavetoi-

sesti rakennettiin erilaisia ratkaisumalleja yläkouluihin, 

tavoitteina kaksi kertaa päivässä tapahtuva harjoittelun 

mahdollistaminen sekä koulukäynnin ja urheilemisen 

yhdistämisestä huolehtiminen. Mikäli urheiluluokkien 

kokeilulupa näkee päivänvalon, KIHUlla tulee olemaan 

merkittävä rooli kokeilun arvioinnissa ja seurannassa. 

Seurannan kohteina ovat muun muassa urheilu- ja kou-

lumenestys sekä viihtyvyys. Pidän tärkeänä olla mukana 

urheiluluokkakokeilun kaltaisissa kehitysprosesseissa, jol-

loin KIHU profiloituu luontevasti koko urheilijan polulle.

Osaamisen lisääminen
Osaamisen lisääminen rakentuu tiedon ympärille. Tämä 

tieto voi olla tutkimustietoa tai kokemusperäistä tietoa. 

KIHUn toiminta vuonna 2015 käsitti kaikkia seuraavia vai-

heita: tiedon hankkiminen, jakaminen ja hyödyntäminen. 

Tiedon hankkimiseen kuuluvat muun muassa itse toteu-

tettu tieteellinen tutkimus, muualta kerätty tutkimustieto 

sekä tietovarannon kartuttaminen toiminnassa oppimal-

la. Myös arvioinnilla ja toiminnan dokumentoinnilla han-

kitaan tietoa. Tiedon jakamiseen lukeutuvat esimerkiksi 

artikkelit, julkaisut, koulutukset ja seminaarit. Verkosto-

mainen toimintatapa, joka sisältää systemaattisen vuo-

ropuhelun, on tehokas keino jakaa tietoa. Esimerkkejä 

tiedon hyödyntämisestä ovat osallistuva asiantuntijuus, 

tiimityöskentely ja tiedolla johtaminen.

Vuoden 2015 tiedon jakamiseen liittyen kunniamai-

ninnan ansaitsee erityisesti Motorisen oppimisen tie-

teellinen kongressi, jonka KIHU ja Jyväskylän yliopisto 

järjestivät marraskuussa Kisakallion urheiluopistolla 

Lohjalla. Kyseinen kongressi oli tieteelliseltä anniltaan 

erittäin korkeatasoinen tarjoten samalla kuitenkin kosolti 

myös käytännön oppeja. Toinen merkittävä tiedon jaka-

misen foorumi oli Liikuntatieteellisen Seuran järjestämä 

Kuntotestauspäivät. Näiden päivien järjestelyissä KIHU 

oli aktiivisesti mukana sekä etukäteissuunnittelussa ja 

-järjestelyissä että itse päivien luennoinneissa. Jyväsky-

län yliopiston liikuntabiologian laitoksen kansainvälinen 
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symposiumi oli niin ikään tapahtuma, jossa KIHUlaisia oli 

runsaasti esiintymässä.

Vuonna 2015 KIHU järjesti yhdessä Paviljongin kongressi-

keskuksen kanssa ensimmäisen Huipulla tuulee -verkos-

toseminaarin. Tapahtuma sai innostuneen vastaanoton 

ja olen hyvin luottavainen, että se varmistaa paikkansa 

myös tulevaisuudessa.

Sosiaalinen media ja etenkin blogit ovat nykyaikainen ja 

tehokas tapa jakaa tietoa. KIHUn Facebook-sivu saavutti 

suuren lukijajoukon, samaten kuin Juoksu- ja Taitotohto-

rien blogikirjoitukset.

Jyväskylän osaamiskeskittymän 
rakentuminen
Vuonna 2015 Jyväskylässä työstettiin intensiivisesti Hip-

poksen alueen Master plania. Tämä kunnianhimoinen 

suunnitelma alueen kehittämisestä on toteutuessaan 

jotakin ainutlaatuista. Hippoksen kehittämisen yhtey-

dessä korostuivat ajatukset Jyväskylän Osaamiskeskitty-

mästä, jossa KIHUlla on erittäin keskeinen rooli yhdessä 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan, 

ammattikorkeakoulun ja LIKESin kanssa. Näen Hippoksen 

kehittämisen ja KIHUn siinä mukanaolon sekä Hipposta 

että KIHUa hyödyttävänä. Tässä kehittämistyössä Sports 

Lab Jyväskylä on yksi toimintamuoto, johon usein viita-

taan onnistuneena yhteistyön päänavauksena. KIHUn, 

yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisponnisteluin 

pyörittämä Sports Lab Jyväskylä lisäsi vuonna 2015 tun-

nettuuttaan ja antoi uskoa toiminnan jatkumisen mah-

dollisuuksiin.

Yhteistyö KIHUN pitkäaikaisen kumppanin LIKESin kanssa 

tiivistyi entisestään. Sisällöllisen yhteistyön lisäksi vuonna 

2015 KIHUn ja LIKESin hallintoja yhdistettiin. Näin saavu-

tettiin sekä toiminnallisia että taloudellisia synergiaetuja. 

Näen KIHUn ja LIKESin välisen yhteistyön tärkeänä myös 

siinä mielessä, että sillä viestitään samalla asialla ole-

mista. Huippu-urheilun ja kansanterveyden edistäminen 

eivät saa olla keskenään kilpailevia kokonaisuuksia, vaan 

pikemminkin toinen toistaan täydentäviä ja tukevia koli-

kon eri puolia. 

KIHU ja muutoksen pyörteet
Huippu-urheilun muutosprosessi eteni vauhdikkaas-

ti myös vuonna 2015. Vertauskuvallisesti ilmaistuna 

KIHU-laiva luovi menestyksellisesti muutoksen tuulissa. 

Ainakin itselläni on sellainen olo, että kävipä järjestöjen 

fuusioissa ja alueorganisaatioiden rakentumisissa kuinka 

tahansa, niin KIHUlle löytyy oma perusteltu paikkansa ko-

konaisuudessa.
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KIHUn asiantuntijatoiminta työkuukausina eri lajien huippuvaiheen toiminnassa 2015.

Eri lajien huippuvaiheen asiantuntijatoiminnan tavoittee-

na on lisätä osaamisesta niin lajin sisällä kuin lajien välil-

lä. Tähän pääsemiseksi eri alojen asiantuntijat ovat osana 

valmennustiimiä leireillä, kilpailuissa ja päivittäisharjoit-

telussa. Osallistuvan asiantuntijuuden kautta tietämys ja 

yhteinen ymmärrys lajista kasvaa kaikkien toimijoiden 

keskuudessa. Eri lajien huippuvaiheen asiantuntijatoi-

mintaa johtavat Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaa-

vat. 

Asiantuntijatoiminnan mallin mukaisesti KIHUn osaamis-

ta suunnattiin vuonna 2015 yhteensä 18 eri olympia- ja 

paralympialajin huippuvaiheen toimintaan. Pääsääntöi-

sesti kyseiset lajit olivat 1-kategorian lajeja, joissa mää-

ritelmän mukaisesti on potentiaalisia olympialaisten 

mitaliurheilijoita. Tosin toiminnan laajuus ja toiminta-

tavat vaihtelivat lajien välillä suuresti – joissakin lajeissa 

pitkällisenkin yhteistyön pohjalta toimittiin hyvin laajaa 

ja intensiivistä, toisissa taas enemmän kokeilunomaista 

ja hyvien käytäntöjen etsimistä. Yhteensä 12 lajissa työ-

ajallinen panostus oli vähintään 1 työkuukauden verran. 

Laajamittaisinta ja ajallisestikin suurinta asiantuntijatoi-

minta oli maastohiihdossa, jossa keskityttiin voimakkaas-

ti hiihtäjien harjoittelun seurannan ja testaustoiminnan 

kehittämiseen. 

Lajikohtaisen toiminnan lisäksi KIHUn asiantuntijat pal-

velivat myös huippuyksilötuen piirissä olevia urheilijoi-

ta. Tämä tuki rajoittui kuitenkin ainoastaan Jyväskylässä 

tapahtuvaan asiantuntijatoimintaan. Siten tietynlaisessa 

erikoisasemassa olivat Keski-Suomen alueella asuvat ur-

heilijat, mutta myös kauempaakin saapui yksilötukiurhei-

lijoita Jyväskylään erilaisten testien ja analyysien perässä. 

Toiminta ja tulokset
Asiantuntijatoiminta huippuvaiheessa
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18 lajia KIHUn huippuvaiheen asiantuntijatoiminnan piirissä

13 osallistuvaa asiantuntijaa tukemassa urheilijoiden valmennusta

57 kuukautta asiantuntijoiden työaikaa huippuvaiheen tukeen

456 asiantuntijoiden leirivuorokautta

23 arvokisamitalia asiantuntijatoiminnan lajeissa
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Maastohiihdon asiantuntijatoiminnan tarkoituksena on 

auttaa maajoukkueurheilijoita ja valmentajia harjoitte-

lun optimoinnissa ja valmistautumisessa kauden pää-

kilpailuihin. Tähän pyritään monipuolisella tukipalvelu-

toiminnalla läpi kauden mm. seuraamalla urheilijoiden 

harjoitustilaa (kuormitus-palautumisseuranta & fyysis-

ten ominaisuuksien seuranta) sekä tekemällä tekniik-

kaseurantaa harjoitus- ja kilpailukauden aikana. Lisäksi 

tukipalvelutoiminnan kautta tehostetaan tiedonvälitystä 

urheilijan harjoitustilasta ja harjoittelun onnistumisesta 

leireiltä kotona oleville henkilökohtaisille valmentajille. 

Tukipalveluissa pyritään säännöllisyyteen ja jatkuvuu-

teen, jolloin tietojen hyödyntäminen on tehokkaampaa 

ja seurannasta saadaan paras hyöty. Asiantuntijatoiminta 

aloitettiin keväällä 2013 ja se jatkuu edelleen. 

Kaudella 2015–2016 asiantuntija oli mukana kaikilla lei-

reillä lukuun ottamatta toukokuun Kilpisjärven lumileiriä 

ja lokakuun sprinttileirejä. Lisäksi asiantuntija oli mukana 

muutamissa kisoissa (Olos, Ruka MC, Lahti MC). Leirien ja 

kisareissujen myötä matkapäiviä asiantuntijoille tuli vuo-

den aikana hieman yli 80. Harjoittelun ja kuormituksen 

seuranta sekä kontrollirutiinit toimivat leireillä edellis-

vuosien tapaan. Lähtökohtaisesti asiantuntijatoiminnan 

tavoite oli sama kuin aikaisemminkin – kuormitus- ja pa-

lautumisseurannan sekä harjoitteluntehon kontrolloinnin 

kautta pyritään parantamaan harjoittelun laatua.

Tukipalvelutoimintaan liittyivät nyt säännöllisesti Skype-

palaverit joka toinen viikko, johon osallistuivat maasto-

hiihdon valmennusjohto, huoltopäällikkö, OK:n kestä-

vyyslajien lajiryhmävastaava, OK:n lääkäri sekä ainakin 

yksi KIHUn asiantuntija. Palavereissa käytiin läpi ajan-

kohtaisia asioita (mm. leiritykset) ja urheilijakohtaiset 

tilanteet. Skype-palavereiden lisäksi maastohiihdon ryh-

mätoimintamalliin kuuluivat valmentajien sparraus- ja 

koulutustilaisuudet, joita pidettiin neljä kertaa KIHUn 

asiantuntijan ollessa mukana kolmessa eri tapahtumassa. 

Uutena isona asiana kaudelle 2015–2016 tuli kattava 

testausjärjestelmä, joka toteutettiin kolme kertaa harjoi-

tuskauden aikana (kesäkuu, elokuu, syys-lokakuu). Tes-

tausjärjestelmän avulla saatiin lisää objektiivista tietoa 

urheilijoiden eri ominaisuuksien kehittymisestä. Nämä 

ns. testileirit kestivät kaksi päivää urheilijaa kohden. Hiih-

täjien testiprotokollaan kuuluivat lajinomaiset aerobiset 

kestävyys- ja anaerobiset suorituskykytestit rullahiihtäen 

matolla. Näiden testien osalta myös analysoitiin lihasak-

tiivisuuksia ja tekniikkaa mm. kevyen liike-analyysin avul-

la. Lisäksi hiihtäjiltä testattiin yleisiä voima-nopeusomi-

naisuuksia. Testileireihin kuului myös terveydenhoitoon 

liittyviä verikokeita ja lääkärinvastaanotto sekä fysiotera-

peutin konsultaatioita.  

Kokonaisuutena asiantuntijatoiminnan perusrutiinit hoi-

tuivat pääosin edellisten kausien tapaan. Leirin välissä 

yhteydenpito ryhmävalmentajiin tehostui säännöllisten 

Skype-palavereiden kautta. Suunnitelmallinen testaus-

järjestelmä KIHUlla alkoi ja se sai urheilijoiden sekä val-

mentajien keskuudessa hyvän vastaanoton.

Maastohiihto
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Keihäänheitossa asiantuntijatoiminnan tavoitteena on 

heittotekniikan yksilöllinen analysointi ja kehittäminen 

erilaisten biomekaanisten mittausten avulla. Vuonna 

2015 toimintaa jatkettiin tutuilla mittausmenetelmillä ja 

toimintatavoilla, jotka ovat hioutuneet pitkäaikaisen kei-

häänheittotutkimuksen myötä kaikille tutuiksi. Toimin-

nan piirissä olivat keihäänheiton maajoukkueurheilijat, 

nuorten maajoukkue sekä parakeihäänheitto. 

Heittotekniikan seuranta painottui tänäkin vuonna ajan-

jaksolle maaliskuusta kotimaisen kilpailukauden huipen-

nukseen eli Kalevan kisoihin. Harjoitus- ja leiritilanteissa 

tekniikkaa analysoitiin kolmesti: maaliskuussa Kuorta-

neella, huhtikuussa Jyväskylässä ja toukokuussa Portu-

galissa. Harjoitustilanteessa tehtävä analyysi perustuu 

kahden highspeed-kameran (200 k/s) videokuvaan ja kol-

meen heijastavaan markkeriin keihäässä. Näiden avulla 

tehdään pika-analyysit heittotekniikasta sisältäen mm. 

keihään lähtöparametrit, vetoajan, vetomatkan ja vii-

meisten askelien kestoajat. Tämä tieto on kontrolloidussa 

kuvaustilanteessa sisähallissa käytössä noin 3 minuutin 

päästä heittosuorituksesta. Ulkomaan leirillä Portugalis-

sa heitot tehtiin ulkona, jolloin nopea liikeanalyysi ei ole 

mahdollinen valaistusolosuhteiden vuoksi. Tällöin ana-

lyysit tehtiin vasta harjoitusten jälkeen, ja tulokset käytiin 

lävitse samana iltana keskustellen samalla huolellisesti 

mitä mikäkin muuttuja ja sen arvot tarkoittavat ko. heit-

täjän tekniikan kehittämisen kannalta.

Jyväskylässä voidaan perinteisen liikeanalyysin lisäksi to-

teuttaa myös maan reaktiovoimien mittaus heiton kah-

den viimeisen askeleen ajalta. Tästä mittauksesta on jo 

jonkin verran vertailuaineistoa parin viime vuoden ajalta, 

mutta reaktiovoima-arvojen hyödyntäminen tekniikan 

analysoinnissa on edelleen varsin alkutaipaleella. Tähän 

vaikuttaa erityisesti mittauskertojen vähäinen lukumäärä 

urheilijaan kohden. Seurannan tulisi siis olla systemaatti-

sempaa ja useammin toistuvaa.

Kilpailuissa toteutettiin aiempien vuosien tapaan tarkem-

pi noin 30 eri muuttujan liikeanalyysi, joka tehtiin Pihtipu-

taan Keihäskarnevaaleilla sekä Kalevan Kisoissa Porissa. 

Kilpailuissa analyysi toteutettiin noin 7-8 heittäjälle per 

kilpailu analysoiden 2 heittoa/heittäjä. Tämä laajempi lii-

keanalyysi vie kohtuullisen paljon aikaa toteuttaa, jonka 

vuoksi analysoitavien heittojen määrää tulee rajata. Kes-

kustelun liikeanalyysien tuloksista jää kesän kilpailujen 

osalta pääosin vain sähköpostin ja puhelimen varaan, ja 

tässä onkin kehittämisen varaa tuleville vuosille. Olisihan 

tarkemmat keskustelut asiantuntijoiden, urheilijoiden ja 

valmentajien kesken varmasti hyödyllisiä myös kesken 

kilpailukauden.

Vuoden 2015 aikana aloitettiin myös videopohjaisen ns. 

pika-analysaattorin rakentaminen. Kyseisen ohjelmiston 

tavoitteena on tarjota työkalu nopeaan keihään lähtö-

parametrien analysointiin videokuvan avulla. Nykyinen 

Simi-järjestelmän nopea liikeanalyysi toimii hyvin vain 

sisätiloissa, joissa saadaan riittävä kontrasti keihään 

markkereiden ja taustan välille. Nopea palaute harjoitus-

tilanteessa auttaisi jatkossa entistä tehokkaampaan tek-

niikkaharjoitteluun ja virheiden korjaamiseen. 

Keihäänheitto
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Aiempien kilpakävelyyn liittyvien kehitysprojektien poh-

jalta on koottu mittauspatteristo, jossa seurataan kilpa-

kävelyn taloudellisuutta vakiovauhdeilla sekä aerobisen 

kapasiteetin kehitystä maksimitestissä. Fysiologian ohella 

biomekaanisia muuttujia seurataan lähtökohtaisesti kol-

mesti harjoitusvuoden sisällä: joulukuussa, helmikuussa 

sekä huhti-toukokuussa. Mittauspatteristo on suunnitel-

tu siten, että yhden urheilijan mittaukset voidaan suorit-

taa saman päivän sisällä ja myös pikapalaute mittauksista 

pyritään käymään läpi urheilijan kanssa ennen kotimat-

kaa. Käyrät, numerot, videot ja niitä tulkitsevat sanalliset 

palautteet tulevat myös mahdollisimman pian perästä 

sähköpostin välityksellä. Valmentajalle tällainen moni-

tieteinen mittaristo antaa hyvän kuvan esimerkiksi ha-

ettujen tekniikkamuutosten onnistumisesta ja edelleen 

niiden vaikutuksesta mm. suorituksen taloudellisuuteen. 

Huomionarvoista on, että tehdyt tekniikkamuutokset 

saattavat aluksi jopa heikentää taloudellisuutta, mutta 

mikäli muutos on onnistunut ja se saadaan harjoittelun 

kautta ”ajettua sisään”, taloudellisuus vastaavasti para-

nee – ja mikä tärkeintä, vauhti kasvaa! 

Testiprotokollassa on päädytty tekemään kaikille katta-

va tasotesti 5–8 × 1000m. Fysiologisina muuttujina ovat 

syke, veren laktaattipitoisuus ja hengityskaasujen osalta 

hapenkulutus, ventilaatio, hengitystiheys yms. Näin voi-

daan arvioida mm. maksimaalista aerobista kapasiteet-

tia, suorituksen taloudellisuutta, hengityksen yleistä toi-

mintaa kuormituksessa sekä saadaan tietoon harjoittelua 

ohjaavat yksilölliset kynnysarvot.

Biomekaanisina muuttujina seurataan samasta ratates-

tistä askelvoimia radan alle sijoitetuilla voimalevyillä. 

Näin voidaan tekniikkaa tarkastella askelkontaktien ajalta 

tossun alta – tuleeko kontaktin alussa liikaa jarrutusta vai 

kenties aktiivinen ”veto”, mikä on askelfrekvenssi, tulee-

ko liikaa lentovaihetta yms. 

Biomekaaninen tarkastelu jatkuu ratatestin jälkeen tes-

timatolla, missä liikeanalyysin avulla tarkastellaan sivu-

suunnasta mm. lonkka- ja polvikulmien käyttäytymistä 

omassa kilpailuvauhdissa. Mikäli erityishuomioita löytyy, 

korjausta yritetään välittömästi ja liikeanalyysin kautta 

korjaustoimenpiteiden onnistuminen voidaan vahvistaa 

heti. 

Vuoden 2015 aikana mittauksiin osallistui 1–3 kertaa yh-

teensä 13 eri urheilijaa.

Kilpakävely
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Pituushypyn asiantuntijatoiminta keskittyi vuonna 2015 

leiriharjoitusten tukemiseen ja kilpailuanalyyseihin. 

Harjoitusleireillä asiantuntija teki mittaukset, kuvaukset 

ja niiden analyysit. Näin valmentajat pystyvät keskitty-

mään valmentamiseen. Yhteisissä aivoriihissä objektiivi-

sen datan ja valmentajan silmän kokemusperän pohjalta 

tehtiin pohdinnat hyppääjien harjoittelun ja yksilöllisen 

suoritustekniikan tilasta ja tulevaisuudesta. Useamman 

vuoden yhteistyön myötä tukiohjelma on tuottanut ison 

datapankin urheilijoiden suorituksista ja kilpailuanalyy-

seistä. Vuoden 2015 aikana tätä seurantaa käytettiin 

aikaisempaa runsaammin urheilijan polun vaiheen tar-

kasteluun ja tulevaisuuden suuntaamiseen. Jo yksinker-

tainen vauhdinjuoksunopeuden ja hyppypituuden pitkän 

aikajänteen muutosten tarkastelu on antanut selkeitä 

viitteitä hyppääjien vahvuuksien ja yksilöllisen hyppytek-

niikan avaintekijöistä. 

Vauhdinjuoksunopeus on mieshyppääjillämme korkeal-

la tasolla. Usea heistä saavuttaa lankulle tulonopeuden, 

jota yli 8 metrin hyppy edellyttää, osa jopa arvokisojen 

finalistien vaatimuksen. Vauhdinjuoksua harjoituksissa ja 

kilpailuissa mittasimme Noptel-lasertutkalla. Varsin huo-

maamattomana mittausmenetelmänä sitä voidaan käyt-

tää myös televisioiduissa kilpailuissa, mikä on mahdoton-

ta valokennoilla toteuttaa. Tutka tarjoaa mahdollisuuden 

hetkellisen nopeuden mittaamiseen aina ponnistuskon-

taktiin saakka, joka tulee olemaan entistä tärkeämpi 

muuttuja hyppääjiemme vauhdinjuoksun optimoinnin 

arvioimiseksi tulevaisuudessa. Kasvanut nopeus on etu, 

mutta haaste ponnistukselle, sillä hidas lankulletulo suo 

enemmän aikaa ponnistukselle ja siihen valmistautumi-

selle kuin nopea tulo.

Lajiharjoituksissa nopeataajuuskamera on ehdoton edel-

lytys. Vauhdinjuoksun viimeisten vaiheiden ja lyhyen, alle 

0,130 s ponnistushetken yksityiskohtia ei näe perusvi-

deokameralla, saatikka paljaalla silmällä. Viime vuodet 

ovat tuoneet tähän helpotusta, sillä markkinoille on tullut 

älypuhelimia ja tabletteja, jotka tarjoavat tämän mahdol-

lisuuden valmentajille jo perustoimintana vähintäänkin 

tyydyttävällä tasolla. Näin hyvälaatuisten leiritallenteiden 

tulkinta on tullut syvällisemmäksi, kun valmentajat ovat 

jo arkipäivässään omilla puhelimillaan ja tableteillaan 

astuneet sisään digimaailmaan ja käyttävät menetelmiä 

kotipaikkavalmennuksessaan.

Kaudella 2015 emme tehneet yhtään varsinaista liike-

analyysiä kisoista tai harjoituksista. Sen sijaan käytimme 

nopeampaa, mutta karkeampaa tekniikka-analyysiohjel-

ma Dartfish Team Pro:ta työkalunamme leireillä ja kil-

pailuissa. Vaikka sen suoma data on vajavaisempaa kuin 

tutkimustyössä käytettävien liikeanalyysiohjelmien, niin 

etuna pidimme laajemman analyysidatan kertymistä per 

hyppääjä, jolloin tällainen otos kertoo paremmin heidän 

tavastaan hypätä kuin yksittäinen kilpailuista valittu suo-

ritus. Tulevaisuudessa olisi kuitenkin tärkeää päästä vuo-

sittain merkittävässä kilpailussa tekemään liikeanalyysi-

kuvaukset ja tarkat, useita muuttujia sisältävät, analyysit 

hyppääjien kilpailusuorituksista samaan tapaan kuin se 

keihäänheitossa on toteutettu.

Pituushyppy
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KIHUn asiantuntijoiden ja suomalaisten uimareiden yh-

teistyö kohti Rion olympialaisia alkoi keväällä 2014. Pää-

valmentaja Bo Jacobsenin kanssa sovittiin, että KIHUn 

asiantuntijatoiminta kohdistetaan huippu-uimareiden 

kuormituksen ja palautumisen seurantaan, kilpailu-

analyyseihin, uintitekniikan seurantaan sekä korkean pai-

kan harjoitteluun.

San Luis Potosi, Meksiko, 1900 m
Ensimmäinen korkeanpaikan leiri toteutettiin La Loman 

harjoittelukeskuksessa, San Luis Potosissa, Meksikossa, 

joka sijaitsee 1900 m:n korkeudessa. Kolmen viikon leiril-

le valittiin 12 uimaria, joista kaksi joutui jäämään sairas-

tumisen vuoksi pois. Ennen leiriä kaikki urheilijat kävivät 

verikokeissa, joissa mitattiin perusverenkuva, rautavaras-

tot (S-Ferrit, fS-TfR), tulehdusarvot (S-hs-CRP), punasolu-

massa ja stressi (Firstbeat analyysi). Näillä mittauksilla 

pyrittiin varmistamaan, että kaikki urheilijat ovat tervei-

tä, normaalissa harjoitustilanteessa ja rautavarastot ovat 

kunnossa.

Suurin osa urheilijoista oli ensimmäistä kertaa harjoitte-

lemassa korkealla, joten harjoittelun seurantaa tehtiin 

tavallista tarkemmin leirin aikana. Tällä pyrittiin varmis-

tamaan, että urheilijoilla on riittävästi aikaa sopeutumi-

seen korkeaan ilmanalaan ennen kuin tehdään kuormit-

tavia harjoituksia. Urheilijoiden seurannan toteutti Ari 

Nummela KIHUlta. Urheilijoilta seurattiin autonomisen 

hermoston vastetta (Firstbeat analyysi) aikaeroon, hy-

poksiaan ja harjoitteluun. Vaikka urheilijoiden reaktiot 

hypoksiaan ja aikaeroon olivat hyvinkin erilaiset, niin 

kaikki urheilijat olivat viimeistään viiden päivän jälkeen 

valmiita koviin harjoituksiin. Sykeanalyysin lisäksi veren 

happisaturaatio, aamupaino, harjoittelu ja urheilijoiden 

tuntemukset kirjattiin päivittäin. Lisäksi laktaattimittauk-

sia toteutettiin lähes jokaisessa uintitreenissä ja kolmessa 

seurantatestissä. Edellä mainittuja seurantoja käytettiin 

hyväksi harjoittelun yksilölliseen muokkaamiseen tilan-

teen mukaan. Harjoittelu toteutettiin ryhmässä ja pää-

osin kolmen päivän rytmeissä, joista kaksi ensimmäistä 

päivää oli kuormittavia ja kolmas päivä kevyt (Kuva 2).

Leirin tavoitteena oli erityisesti punasolumassan ja sitä 

kautta aerobisen kestävyyden parantaminen. Punasolu-

massa kasvoi 7/10 urheilijalla keskimäärin 3,8 %, mikä 

oli odotettu 1900 m:n korkeudella tehdystä leiristä. 

Kaikki uimarit osallistuivat kilpailuun noin viikon kulut-

tua Suomeen tulon jälkeen, jolloin aikaeron vaikutukset 

tuntuivat vielä kehossa. Siitä huolimatta 6/10 uimareista 

teki yhteensä 11 henkilökohtaista ennätystä. Ainoastaan 

kolmella uimarilla tulostaso jäi yli 4 % omasta ennätysta-

sostaan. Korkeanpaikan leiri oli kaikkien seurantatulosten 

valossa onnistunut, mutta siitä huolimatta huippu-uima-

rit ja valmentajat eivät halunneet jatkaa korkeanpaikan 

valmistautumista kohti Rioa. Lisäksi päävalmentaja Bo Ja-

cobsen jätti tehtävänsä keväällä 2015 ja uimarit jatkoivat 

Rion valmistautumista ilman päävalmentajaa henkilökoh-

taisten valmentajien ja Jari Varjosen johdolla.

Uinti

La Loman uintiharjoituskeskus, San Luis Potosi, Meksiko.
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Kilpailuanalyysin kehittäminen
Vuoden 2015 aikana kehitimme uinnin kilpailuanalyysiso-

velluksen. Analyysiohjelman suunnittelu alkoi jo syksyllä 

2014 silloisen uinnin päävalmentaja Bo Jacobsenin oh-

jeistuksella ja sen vuoden kilpailumatkojen kokemusten 

pohjilta. Kilpailuanalyysiä varten uimarin kisauinti vide-

oidaan ja tallenteesta määritetään analyysisovelluksella 

eri uintisektoreiden nopeudet, vetopituudet ja -tiheydet 

sekä liuku- ja käännösajat. Analysoinnin haasteena on 

nopea prosessi, sillä tavoitteena on, että aamun alkuerä-

uinneista tieto on käytettävissä uimareille ja valmentajille 

iltapäivän loppukilpailuihin.

Keväällä 2015 pitkän radan SM-uinneissa ensimmäinen 

versio oli käytössä 50–200 m kilpailumatkoille. Seuraa-

vaa, parannettua versiota, käytettiin kesällä Mare No-

strum uinneissa Canetissa Ranskassa. Pitkän radan MM-

kilpailuissa Venäjän Kazanissa tällä sovelluksella tehtiin 

suomalaisuimareiden kisa-analyysit välittömästi paikan 

päällä. Lontoossa käytyjen vammaisuinnin MM-kilpailu-

jen analyysit tehtiin vasta kilpailujen jälkeen Suomessa 

paikalla olleiden valmentajien videotallenteista.

Syksyllä 2016 tehtiin analyysiohjelma myös lyhyelle radal-

le. Sen ensikokeilu tapahtui lyhyen radan SM-kilpailuissa 

Espoossa marraskuussa. Joulukuussa Israelin Netanayssa 

käytyjen lyhyen radan EM-kilpailujen analyysit toteutet-

tiin välittömästi, mutta Suomesta käsin. Kisajärjestäjä 

ja LEM tarjosivat palvelun, joka jakoi jokaisen kisasuori-

tuksen videotallenteen välittömästi lajin jälkeen Spiideo.

net palvelimen välittämänä. Analyysin jälkeen palaute 

toimitettiin välittömästi ruutukaappaamalla kuva analyy-

sinäkymästä ja lähettämällä se Suomen kisajoukkueen 

johdon WhatsUp keskusteluryhmään. 

Korkeanpaikan leirin keskimääräinen Firstbeat palautumisindeksi (sininen viiva) ja harjoittelun subjektiivinen kuormitus-
tuntemus (oranssi pylväs).
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Kivääriammunta

Yhteistyössä valmentajien ja urheilijoiden kanssa on 

kivääriammuntaan kehitetty tekniikan mittaukseen ja 

seurantaan soveltuva testilaitteisto. Tämä testilaitteisto 

on ollut nyt jo useamman vuoden ajan kiinteä osa ki-

väärimaajoukkueen Kivääriammunnan suoritustekniikan 

mittaukseen on jo vuodesta 2010 lähtien käytetty mitta-

uslaitteistoa, jolla tähtäyspisteen liikerata, tasapaino ja 

liipaisuvoima saadaan taltioitua jokaisesta ammutusta 

laukauksesta. Tämä testilaitteisto on kiinteä osa kivää-

rimaajoukkueen leiritoimintaa, ja testejä tehdään lähes 

jokaisella maajoukkueen leirillä ilmakivääri- ja pienois-

kivääriammunnassa. Kerättyä dataa hyödynnetään sekä 

välittömään palautteeseen, että pidempiaikaiseen tek-

niikan kehityksen seurantaan. Valmentaja pystyy seuraa-

maan ammuntatekniikan kannalta oleellisia muuttujia 

ammuntasuorituksen aikana, ja ampuja näkee oman suo-

rituksensa välittömästi laukauksen jälkeen. Välittömän 

palautteen avulla pystytään opettamaan ja auttamaan 

ampujia suoritustekniikan hiomisessa huipputasolle. 

Testien tulokset ja mitattu data tallennetaan tietokan-

taan, johon ampujat ja valmentajat pääsevät käsiksi myös 

kotikoneiltaan. Datasta analysoidaan ammuntatekniikan 

tärkeimpien teknisten osa-alueiden taso (pito, tasapaino, 

tähtäys, liipaisun puhtaus, liipaisun ajoitus), ja tätä tietoa 

käytetään harjoittelun ohjelmoinnissa. Kattavan mitta-

usaineiston pohjalta on pystytty määrittämään huippu-

ammuntaan vaadittavat viitearvot. Näihin pohjautuen 

ampujan ja valmentajan on helppo nähdä ammuntatek-

niikan vahvuudet ja heikkoudet, ja suunnata harjoittelun 

painopisteitä tämän tiedon perusteella. 

Kivääriammunnan tuloksia on julkaistu kahdessa kan-

sainvälisessä tiedelehdessä. Testitulosten analyysien 

perusteella on huomattu, että erityisesti pidon vakaus 

vaakasuunnassa on ratkaiseva tekijä hyvän ammuntatek-

niikan kannalta. Vakaa pito testitilanteessa on selvässä 

yhteydessä myös kaudella ammuttujen kilpailujen tulos-

tasoon. Vuonna 2015 päästiin ensimmäistä kertaa varsi-

naiseen kilpailutilanteeseen mittaamaan samat muuttu-

jat, joita aikaisemmin on mitattu harjoitusolosuhteissa. 

Kilpailutilanteen mittaaminen nosti esiin selvän eron 

ampujien välillä siinä, miten harjoitustilanteen tekninen 

taso ja laukauksen ohjelma pystytään säilyttämään pai-

neen alaisessa tilanteessa.

Kivääriammuntaan kehitettyä mittaus- ja palautejärjes-

telmää on käytetty myös pistooliammunnassa, jousiam-

munnassa ja ampumahiihdossa. Pistooliammunnassa 

painottuvat samat tekniikan osa-alueet, jotka on kivääri-

ammunnassa todettu suoritustekniikan kannalta tärkeiksi 

(pito, tähtäys, liipaisu ja liipaisun ajoitus). Jousiammun-

nassa tasapainon mittaus on todettu hyödylliseksi lisäin-

formaatioksi, jonka avulla ampuma-asentoon on voitu 

tehdä muutoksia. Ampumahiihdossa mittausjärjestelmää 

hyödynnetään IBU:n rahoittamassa tutkimusprojektissa, 

jossa pyritään selvittämään rasituksen vaikutuksia am-

muntasuoritukseen. Jyväskylän yliopiston ja Salzburgin 

yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettavassa projektis-

sa lopputuloksena pyritään luomaan fysiologisen suori-

tuskyvyn ja ammunnan suorituskyvyn mittaava testi. 
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Palloilut

Vuonna 2015 KIHUn huippuvaiheen asiantuntijatoi-

minnan painopistelajit olivat palloilulajeista maalipallo, 

beach volley ja lentopallo. Näiden lajien kanssa yhteistyö 

on jatkunut useita vuosia. Lisäksi joukkueurheilun asian-

tuntija oli mukana kehittämässä muidenkin palloilulajien 

toimintaa toimimalla joukkuepelien asiantuntijaryhmän 

jäsenenä.

Maalipallossa asiantuntijatuki sisälsi vuoden 2015 aika-

na turnauksista tehtävät pelianalyysit ja videotallenteet. 

Turnauksen aikana vastustajista tehtiin materiaali taktii-

kan tekemiseen ja otteluun valmistautumiseen. Turnauk-

sen jälkeen valmennuksen käyttöön työstettiin raportti 

omasta pelistä. Vuonna 2015 asiantuntijat olivat mukana 

neljässä turnauksessa: Pajulahti Games 17.–19.1.2015 

(M+N), Malmö Intercup 3.4.–5.4. (N), IBSA World Ga-

mes, Soul 10.–17.5 (N), EM-kisat, Kaunas 8.–11.7. (M+N). 

Vuoden 2015 päätuloksia olivat miesten EM-hopea sekä 

naisten joukkueen EM-kisojen 7. sija ja World Gamesien 

8. sija.

Pelianalyysien lisäksi Pajulahti Gamesissa mitattiin heitto-

jen nopeuksia tutkan avulla ja samalla kuvattiin heittoja 

tarkemmin. Näistä mittauksista ja kuvauksista tuotettiin 

jälkikäteen tehty palauteraportti.

Beach volleyssa toiminta on painottunut niin ikään pe-

lianalyyseihin sekä videotallenteiden jakamiseen. Tämän 

lisäksi on luotu raportit ja ohjeet taktiseen valmistau-

tumiseen vastustaja-analyysien pohjalta. Toteutus on 

tapahtunut sekä asiantuntijan ollessa fyysisesti turna-

uksissa paikalla että etänä nettilähetyksiä hyödyntäen. 

Vuoden 2015 aikana asiantuntija oli parien tukena seu-

raavissa turnauksissa: FIVB Fuzhou Open, 22.–26.4., FIVB 

Moscow Grand Slam 26.–31.5., European Games, Baku, 

16.–21.6., EM-kisat, Klagenfurt, 28.7.–2.8. ja Continental 

Cup, Thessaloniki, 5.–6.9. Näiden lisäksi nettilähetysten 

kautta analyysejä toteutettiin kahdesta turnauksesta: 

FIVB Olsztyn Grand Slamista, 25.–30.8. ja FIVB Sochi 

Openista, 8.–13.9. Edellä mainittujen lisäksi myös muissa 

turnauksissa piti yhteyttä pelaajiin ja valmentajiin ottelui-

hin valmistautumisen yhteydessä. 

Pelianalyysien lisäksi beach volleyssa toteutettiin fyysis-

ten ominaisuuksien testaus kahdesti vuoden 2015 aika-

na. Testaus piti sisällään antropometrian mittauksen, 

verenkuvan, nopeusvoimamittaukset (kovalla maalla ja 

hiekalla), tehontuottoanalyysin, maksimivoimatestit ja 

kestävyystestin. Huhti- ja marraskuussa tehtyjen testien 

perusteella tehtiin suosituksia ja konsultoitiin pelaajien 

fyysistä harjoittelua. 

Vuoden 2015 parhaita saavutuksia beach volleyssa olivat 

Sinisalon ja Ahtiaisen hopeamitali ja Sirenin ja Määttäsen 

4. sija alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa sekä Lahden ja Leh-

tosen 4. sija FIVB Sochi Openissa. Lisäksi Suomen naisten 

joukkue voitti Continental Cupin 4. kierroksen turnauk-

sen ja lunasti paikan kesäkuussa 2016 pelattavaan Con-

tinental Cupin finaalin, jossa on jaossa yksi paikka Rion 

olympialaisiin.

Lentopallossa KIHUn asiantuntija oli mukana miesten 

maajoukkueen valmennustiimissä tekemässä pelianalyy-

sejä, joiden avulla autettiin otteluihin valmistautumista. 

Analyysiä tehtiin niin oman joukkueen pelistä kuin vas-

tustajistakin. Oman joukkueen analyysejä käytettiin har-

joittelun ja pelaamisen suunnittelussa sekä palautteen 

annossa pelaajille. Vastustaja-analyysejä käytetiin puo-

lestaan ensin taktiikan suunnittelussa ennen otteluita ja 

sitten pelin aikana, jolloin saatiin tietoa oman joukkueen 

sekä vastustajan pelistä reaaliaikaisesti. Asiantuntija oli 

läsnä pelianalyysejä toteuttamassa ja joukkueen tukena 

maailman liigan kotiotteluissa FIN–BEL 23.–24.5., FIN–

POR 5.–6.6. ja FIN¬–NED 26.–27.6., FIN–GER maaottelus-

sa 17.–19.9., EM-kisojen viimeistelyleirillä Kuortaneella 

30.9.–8.10. sekä Italian EM-kisoissa 9.–18.10. Lisäksi vuo-

den lopussa asiantuntija oli mukana vuoden 2016 olym-

piakarsintojen viimeistelyleirillä 26.–31.12. Lisäksi asian-

tuntija osallistui maajoukkueohjelman suunnitteluun.
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Vuonna 2015 KIHUn toiminta voima- ja kamppailulajien 

lajiryhmässä sisälsi yhteistyötä judon, painin, taekwon-

don ja 5-ottelun kanssa. Nämä tukitoimet käsittivät muun 

muassa urheilijoiden fyysisen suorituskyvyn testaamista, 

palautumisanalyysejä, otteluvideoista koostuvien tie-

tokantojen ylläpitoa, harjoittelun seurantajärjestelmän 

kehittämistä ja erilaisten kirjallisuusyhteenvetojen koos-

tamisia. 

Urheilijoiden fyysisen suorituskyvyn testien avulla selvi-

tettiin urheilijoiden nopeus-, tehontuotto- ja kestävyyso-

minaisuuksien tasoa. Kyseisten testien avulla pyrittiin 

selvittämään mitkä ovat urheilijoidemme vahvuuksia ja 

mitä ominaisuuksia tulisi erityisesti kehittää. Fyysisen 

suorituskykytestien osalta KIHU tekee kehitysyhteistyötä 

myös itse testien kehittämisessä. Vuonna 2015 kamp-

pailulajien osalta kehitystyönkohteena oli taekwondon 

lajispesifinen suorituskykytesti, jossa peruslähtökohtana 

oli simuloida ottelua ja sitä kautta analysoida taekwon-

dourheilijoiden lajinomaisia reaktionopeus-, nopeus- ja 

kestävyysominaisuuksia. 

Videoiden käyttö on kuvaustekniikoiden kehittymisen 

myötä entistä merkittävämpi osa-alue kamppailulajien 

valmennustoiminnassa. Videoiden avulla pyritään analy-

soimaan omia otteluita ja valmistautumaan tulevia vas-

tustajia vastaan ”vakoilemalla” heidän vahvuuksiaan ja 

heikkouksiaan. Ottelustrategian suunnittelun kannalta 

mahdollisimman kattava videotietokanta lisää analyysien 

luotettavuutta. Useammasta ottelusta analysoitu tieto 

kertoo tarkemmin mitä urheilija tekee systemaattisesti 

ja toisaalta millaisia variaatioita tapahtuu ottelu- ja tur-

nauskohtaisesti. Kamppailulajeissa videotietokanta muo-

dostuu otteluista, jotka on kuvattu turnauksissa paikan 

päällä tai ladattu kansainvälisten lajiliittojen ylläpitämiltä 

mediasivustoilta. 

Vuonna 2013 aloitettiin KIHUn aloitteesta judon ja painin 

olympiaryhmissä harjoitusseurantakokeilu, joka perustui 

urheilijoiden kerran viikossa täyttämään nettikyselyyn. 

Saatujen kokemusten perusteella päätettiin vuonna 2014 

aloittaa mobiilipohjaisen seurantatyökalun kehittämi-

nen. Tätä mobiiliversion ensimmäistä versiota testattiin 

kahdella maajoukkuepainijalla. Kokeilun tulokset olivat 

rohkaisevia, joten kokeilua päätettiin laajentaa siten, että 

vuonna 2015 suurin osa kreikkalais-roomalaisen paini-

maajoukkueen urheilijoista osallistui mobiiliseurannan 

kakkosversion testaamiseen. Harjoitusseurantaprojektin 

pääpaino oli selvittää, saadaanko kamppailulajin urheili-

jat sitoutumaan päivittäin tapahtuvaan systemaattiseen 

harjoitusseurantaan. Vuonna 2015 toteutettu seuran-

tajaksokokeilu onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Ur-

heilijoille ja valmentajille tehtyjen yhteenvetoraporttien 

lisäksi harjoitusseurannan tuloksia on tuotu esille suoma-

laisessa valmennusteoksessa Huippu-urheiluvalmennus 

– teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa.

KIHUn tarjoama asiantuntijatoiminta kamppailulajeille 

vuonna 2015 sisälsi runsaasti eritasoisia kirjallisuusyh-

teenvetoja yksittäisten turnausten matkustusohjeistuk-

sista koko kauden kattaviin vuosiyhteenvetoihin. Näiden 

kirjallisuuskatsauksien ja yhteenvetojen tavoitteena oli 

varmistaa, että kamppailu- ja voimailulajien maajoukku-

eilla on käytettävissään uusin mahdollinen kansallinen ja 

kansainvälinen tutkimustieto lajien suunnitellessa, ke-

hittäessä ja toteuttaessa huipputason valmennustoimin-

taansa.

Kamppailulajit
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Ampumahiihto

Vuonna 2015 KIHU teki kehittämisyhteistyötä ampuma-

hiihtoliiton kanssa sekä käytännön tasolla että osana 

suurempaa kansainvälistä tutkimusprojektia. Käytännön 

tasolla tapahtuva toiminta sisälsi maajoukkueurheilijoi-

den ammunta-analyysejä harjoitusleirillä Vuokatissa ja 

kisatilanteessa Hochfilzenin maailmancupissa. Hochfil-

zenin maailmancupissa kuvattiin ja analysoitiin ammun-

nan lisäksi myös hiihtotekniikkaa. Projektin tavoitteena 

on tuottaa tietoa ampumahiihtomaajoukkueen käyttöön 

ajatellen vuoden 2016 maailmanmestaruuskilpailuja, jot-

ka käydään nimenomaan Itävallan Hochfilzenissä.   

Kansainvälisen ampuhiihtoliiton rahoittamaan tutkimus-

hankkeeseen KIHU osallistui yhdessä ampumahiihtolii-

ton, Jyväskylän yliopiston, Vuokatin urheiluopiston ja 

Salzburgin yliopiston kanssa. Tutkimushankkeessa selvi-

tetään sekä hiihdon että ammunnan fysiologisia ja bio-

mekaanisia mekanismeja simuloidussa ampumahiihto-

kilpailussa. Tutkimuksen koehenkilöinä toimivat nuorten 

ja aikuisten maajoukkuetason ampumahiihtäjät. Hank-

keen pilottimittaukset tehtiin vuonna 2015 ja varsinainen 

tutkimushanke toteutetaan vuonna 2016. KIHUn osuus 

mittauksissa on erityisen vahvasti ammunnan biomekaa-

nisten muuttujien selvittämisessä siten, että tulokset pal-

velevat ampumahiihtäjiemme ammuntataitojen kehitty-

mistä myös käytännön tasolla.
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Liikuntalääketieteen 
erikoislääkärikoulutus 
Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskus tarjoaa mo-

nipuolista ja laadukasta liikuntalääketieteen erikois-

lääkärikoulutusta yhteistyössä Itä-Suomen Yliopiston 

lääketieteellisten yksikön kanssa. Liikuntalääketieteen 

erikoislääkärikoulutus kestää viisi vuotta. Tästä koulutuk-

sesta liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri työsken-

telee KIHUlla 6–12 kuukautta. Erikoistuva lääkäri toimii 

K-S Urheiluakatemian vastuulääkärinä yhdessä koulut-

tajan kanssa. Näin hän kehittää paikallisten urheilijoiden 

ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa sekä hoitaa potilai-

Liikuntalääketieteellinen toiminta
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ta traumatologian, rasitusvammojen ja muiden urheilun 

erityiskysymysten alueella. Lisäksi hän toimii asiantunti-

jana paikallisille urheiluseuroille ja osana laajempaa val-

takunnallista Olympiakomitean lääkäriverkostoa. KIHU 

tarjoaa myös monipuolista kokemusta fysiologian labora-

toriossa ja maajoukkue- ja kilpaurheilijoiden suoritusky-

vyn testauksessa. Kouluttajana KIHUlla toimii Liikuntalää-

ketieteen erikoislääkäri, LT, Maarit Valtonen. Erikoistuvan 

lääkärin on lisäksi mahdollisuus työskennellä lääkäritut-

kijajaksolla Jyväskylän Yliopiston, KIHUn ja Keski-Suomen 

keskussairaalan liikuntalääketieteellisissä tutkimushank-

keissa osana erikoistumiskoulutusta. 

Olympiakomitean 
terveydenhuollon verkosto
KIHU johtaa Olympiakomitean osaamisohjelmaa ja asian-

tuntijaverkostojen toimintaa. KIHUn vastuulääkäri Maarit 

Valtonen toimii myös Olympiakomitean vastuulääkärinä. 

Olympiakomitean urheilijaterveydenhuollon tavoittee-

na on lisätä urheilijan terveyttä ja terveitä harjoituspäi-

viä sairauksia ja vammoja ennaltaehkäisevän toiminnan 

kautta. Olympiakomitean tavoitteena on edistää urhei-

lulääketieteen osaamista, arvostusta ja yhteistyötä Suo-

messa. Olympiakomitean vastuulääkäri ja KIHU koordi-

noivat lääkäriverkoston toimintaa, sekä kehittävät lajien, 

urheiluakatemioiden ja Olympiakomitean tukiurheilijoi-

den terveydenhuoltoa yhdessä Liikuntalääketieteen kes-

kusten, Suomen Urheilulääkäriyhdistyksen ja Olympia-

komitean lääkäriverkoston kanssa. Lisäksi vastuulääkäri 

johtaa Suomen Olympiajoukkueen terveydenhuollon val-

mistautumista kohti Rion Olympialaisia yhdessä kesälaji-

en lajilääkäreiden kanssa.
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Tutkimustoiminta
Lapsuus- ja valintavaiheessa tutkimustoiminnan tarkoi-

tuksena on tuottaa tietoa lasten ja nuorten liikunnan ja 

urheilun harrastamisesta ja niihin yhteydessä olevista 

tekijöistä sekä valmentajien osaamisen kehittymisestä 

Suomessa. 

Vuonna 2015 käynnistyi kolme vuotta kestävä Suomen 

opetus- ja kulttuuriministeriön tukema tutkimushanke 

“Suoritusmotivaatio ja motoriikka pitkäjänteisen liikun-

ta- ja urheiluharrastuksen määrittäjinä: Tutkimuskoh-

teena 10-vuotiaat suomalaiset lapset”. Tutkimushank-

keen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä motivaatiosta, 

motorisista taidoista, fyysisestä aktiivisuudesta sekä nii-

den välisistä suhteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. 

Tavoitteena on, että tutkimuksesta saatavalla tiedolla 

kyettäisiin valottamaan liikunnallisen ja urheilullisen 

elämäntavan rakentumiseen yhteydessä olevia tekijöitä 

liikuntasuhteen kehittymisen kannalta kriittisessä ikä-

vaiheessa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Turun, Jy-

väskylän, Rovaniemen, Tampereen, Lohjan, Mikkelin, 

Lahden ja Joensuun kaupunkien vuonna 2005 syntyneet 

lapset. Tutkimusmenetelminä käytetään kyselylomakkei-

ta, haastatteluita, motorisen koordinaation testejä (KTK), 

heitto-kiinniotto-testiä sekä fyysisen aktiivisuuden objek-

tiivista seurantaa. Kansainvälistä yhteistyötä hankkeessa 

tehdään mm. Professori Jean Côtén (Queen’s University, 

Canada) sekä Professori Marc Lochbaumin kanssa (Texas 

Tech University, USA), joka oli hankkeen vierailevana tut-

kijana KIHUlla marraskuussa 2015. 

Kansallista tutkimusyhteistyötä tehtiin pääasiassa Jyväs-

kylän yliopiston kanssa. KIHUn asiantuntijat ovat aktiivi-

sesti mukana Jyväskylän Yliopiston hallinnoimassa mo-

nitieteisessä seurantatutkimuksessa ”Lasten ja nuorten 

liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU-tutkimus)”. Tut-

kimuksen tavoitteena on hahmottaa liikunnan kokonais-

kuvaa viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisilla lapsilla 

ja nuorilla. Tammikuussa 2017 Jyväskylän yliopistossa 

järjestettävän kansainvälisen lasten liikunnan CIAPSE-

kongressin suunnittelussa on oltu niin ikään mukana. 

Helmikuussa 2015 tutkija Outi Aarresola oli vierailijana 

Asiantuntijatoiminta lasten ja nuorten urheilussa
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Göteborgin yliopistossa (Institutionen för kost- och id-

rottsvetenskap, IKI) aiheenaan urheilupolut. 

Kehittämis- ja asiantuntijatoiminta
Kehittämis- ja asiantuntijatoiminnan tavoitteena on edis-

tää urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantun-

tijatöissä määriteltyjä sisältöjä, syventää urheilijan polun 

laatu- ja menestystekijöitä, suodattaa ja tiivistää tutki-

mus- ja asiantuntijatietoa urheilutoimijoiden käyttöön, 

kehittää toimintamalleja ja menetelmällisiä ratkaisuja 

sekä tuottaa suunnittelua ja päätöksentekoa tukevaa 

tietoa urheilun piirissä toimiville tahoille.  Vuonna 2015 

toiminnan keskeisiä teemoja olivat laatutekijät, urheilu-

polut ja biologisen iän merkitys.

Lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin liittyvää kehit-

tämistoimintaa tehtiin tiiviissä yhteistyössä VALOn ja las-

ten ja nuorten urheilun verkoston kanssa. Keskeisimpinä 

projekteina olivat sinettiseurakriteereiden uudistaminen 

sekä Kasva Urheilijaksi taitovalmiustestin pisteytyksen ke-

hittäminen urheileville lapsille ja nuorille sopivaksi. Sami 

Hyypiä -akatemian kanssa jatkettiin yhteistyötä juniorijal-

kapalloilijoiden pelaajakehitykseen liittyvässä asiantun-

tijatoiminnassa. Lisäksi osallistuttiin Suomen Palloliiton 

valmentajakoulutusten kehittämiseen ja toteutukseen.

Yläkoulutoiminnan kehittäminen oli vuonna 2015 vilkasta 

sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Paikallisesti edis-

tettiin Kasva Urheilijaksi Jyväskylässä -toiminnan kautta 

mm. yläkoululaisten monipuolisia harjoittelumahdolli-

suuksia ja aamuharjoittelun aikaikkunan löytämistä. Val-

takunnan tasolla osallistuttiin aktiivisesti urheiluluokkien 

valintakokeiden sekä yläkoululeirityksen kehittämiseen.

Vuoden 2015 aikana pyrittiin kehittämään lasten ja 

nuorten urheiluun liittyvän tutkimus- ja asiantuntija-

tiedon välittämistä. Asiantuntijaluentoja pidettiin mm. 

Kuntotestauspäivillä, Olympiakomitean Pelaajapolku 

-päivillä, Kasva Urheilijaksi Jyväskylässä -vanhempien ja 

valmentajien illoissa, kansainvälisessä ICCE-kongressissa 

Vierumäellä sekä lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen 

seminaareissa. Lisäksi julkaistiin artikkeleita Liikunta ja 

tiede -lehdessä, LIITO-lehdessä, Valmentajalehdessä sekä 

Sport.fi -sivustolla. Kasva urheilijaksi Ideakirjaan tuotet-

tiin myös runsaasti sisältöä paikallisten Kasva urheilijaksi 

Jyväskylässä kokeilujen pohjalta ja Lasten ja nuorten hyvä 

harjoittelu -kirjaan tuotettiin asiantuntija-artikkeleita. 



22

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Seurannan ja arvioinnin rooli on osana osaamisohjelmaa 

tuottaa ajankohtaista ja systemaattista tietoa suomalai-

sen huippu-urheilun tilasta ja kehittymisestä. Vuoden 

2015 aikana systematisoitiin edelleen menestyvän huip-

pu-urheilun seurantakäytäntöjä, päätettiin menestyvän 

huippu-urheilun strategisten tavoitteiden indikaattorit 

sekä saatiin maaliin SPLISS -tutkimukset.  

Tietoa kerätään – haasteena 
systemaattinen hyödyntäminen
Menestyvää huippu-urheilua tukeva seuranta on kehit-

tynyt vuosien 2013-15 aikana pääosin eri osa-alueista 

kerättävien tietotarpeiden määrittämisellä sekä tiedon 

keruun systematisoinnilla. Alla olevaan taulukkoon on 

koottu menestyvän huippu-urheilun seurantakokonai-

suus. Vuoden 2015 aikana päästiin yhteisymmärrykseen 

strategisten tavoitteiden indikaattoreista, uudistettiin ur-

heilija-apurahojen hakusisällöt ja prosessi sekä toteutet-

tiin valmennuskeskusarviointi. Seurantakokonaisuuden 

hahmottuessa toiminnan painopiste siirtyy seurantatie-

don helpompaan hankkimiseen (rekisterit, digitalisointi) 

sekä tiedon parempaan jakamiseen ja hyödyntämiseen 

toiminnan kehittämisessä.

Yksikön työntekijät ovat osallistuneet useisiin huippu-

urheiluyksikön tai lajiliittojen käynnistämiin kehityspro-

sesseihin arvioinnin asiantuntijoina. Vuonna 2015 em. 

prosesseja olivat Uimaliiton Huimaseura-auditointi, kol-

men lajiliitojen seurojen tyytyväisyys lajiliiton palveluihin 

-seurantahanke sekä HUY:n lajien toimintaympäristön 

kehittäminen.  

Liikunnan ja urheilun seurannan ja arvioinnin asiantunti-

jaryhmä, Nexus, jatkoi toimintaansa pääosin hankkeiden 

muodossa. KIHU–LIKES yhteistyöllä päivitettiin lajiliitto-

jen seurantakortit tiliselvitys- ja toimintatietojen osalta, 

toteutettiin selvitys muille valtakunnallisille ja alueellisille 

liikuntajärjestöille valtionavustusjärjestelmän kehittämi-

seksi sekä jatkettiin keskusteluja sekä keskusjärjestöjen 

että OKM:n ja VLN:n kanssa liikunnan seuranta- ja arvi-

ointitoiminnan kehittämisestä.

Kansainväliset vertailut maaliin
KIHU on vuodesta 2011 lähtien ollut mukana kahdessa 

huippu-urheilun vertailevassa tutkimuksessa; 1) SPLISS 

ja 2) yleisurheilu SPLISS. 15 eri maan huippu-urheilun 

toimintapolitiikoita vertaillut SPLISS-tutkimus julkaisi lop-

puraporttinsa vuoden 2015 lopulla. Tutkimuksen tuloksia 

esiteltiin useissa kansallisissa tilaisuuksissa. Myös SPLISS 

-yleisurheilututkimuksen loppuraportti valmistui vuoden 

loppuun mennessä. KIHU osallistuu edelleen SPLISS-

tutkimusyhteistyöhön. Vuoden 2016 aikana selvitetään 

kansalaisten halukkuutta rahoittaa suoraan kansallista 

huippu-urheilua. Tutkimukseen osallistuu Suomen lisäksi 

Japani, Australia, Belgia, Hollanti sekä Iso-Britannia. 

Seuranta ja arviointi

Menestyvän huippu-urheilun seurantakokonaisuus.

MENESTYVÄ HUIPPU-URHEILU SEURANTA PÄIVITYS

Strategiset tavoitteet strategisten tavoitteiden indikaattorit kerran vuodessa

Huippuvaiheen ohjelma urheilija-apurahahaku
lajien vuosi-ilmoitus ja suunnitelma
lajien perustiedot / olympiadi
joukkuepalloilun seuranta

2 krt vuodessa
kerran vuodessa
joka neljäs vuosi
kerran vuodessa

Akatemiaohjelma akatemioiden valtion avustuksen haku
akatemiaurheilijakysely (2014)
akatemiahenkilöstökysely (2014)

kerran vuodessa
joka neljäs vuosi
joka neljäs vuosi

Osaamisohjelma valmennuskeskusarviointi 2011 & 2015
valmentajakyselyt 2009 & 2013
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KIHUn tutkimus- ja kehittämistoiminta pohjautuu tutki-

muskeskuksen taustoihin yliopistolähtöisenä tiede- ja 

tutkimusyksikkönä. Onhan tutkimuskeskus syntynyt ni-

menomaan soveltavan ja monitieteisen tutkimustoimin-

nan edistämiseksi. Kaikkea toimintaa leimaakin edelleen 

tieteellinen kriittisyys ja validit sekä tarkat tutkimusme-

netelmät, vaikka niitä sovellettaisiin hyvinkin käytännön-

läheisiin kohteisiin. Tutkimustoimintaa ohjaa nykyään 

pääasiassa vuonna 2013 valmistunut Suomalaisen huip-

pu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjelma 

vuosille 2013-2016. Sen mukaan kaikki tutkimustoiminta 

suunnitellaan käytännön tasolta, urheilijoiden ja valmen-

tajien arjesta nousevien tarpeiden mukaisesti. 

Vuonna 2015 alkoi uutena isona tutkimusprojektina 

lasten suoritusmotivaatioon ja liikunnallisiin taitoihin 

keskittyvä hanke ”Suoritusmotivaatio ja motoriikka pit-

käjänteisen liikunta- ja urheiluharrastuksen määrittäji-

nä: Tutkimuskohteena 10-vuotiaat suomalaiset lapset”. 

Kahdeksassa suuressa kaupungissa ja tuhansia oppilaita 

koskettavan projektin tärkeimpänä tavoitteena on saada 

tietoa liikunnallisen ja urheilullisen elämäntavan raken-

tumiseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi pitkäaikaisena 

liikuntafysiologian projektina jatkui ”Individual training 

adaptation to endurance training program” -projekti. 

Tarkemmat kuvaukset vuonna 2015 käynnissä olleista 

tutkimus- ja kehittämisprojekteista löytyvät vuosikerto-

muksen liiteosiosta. 

KIHUn omiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin on aina 

liittynyt myös omien työntekijöiden jatko-opintoja. Näi-

den lisäksi KIHUn tutkijat ohjaavat aktiivisesti väitöskir-

jaopiskelijoita myös eri sidosryhmien kautta ja erilaisissa 

yhteistyöprojekteissa (Taulukko x).

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

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 noctur-
nal sleep and acute challenges after awakening

Simo Ihalainen Technical determinants of superior rifle shooting technique

Jussi Mikkola Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun fysiologiset ja neuromuskulaariset 
adaptaatiomekanismit

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

Ville Vesterinen Individual background factors, various training parameters and acute cardiovas-
cular and neuromuscular responses as indicators of long-term endurance training 
response

KIHUn projekteihin ja/tai tutkijoiden osaohjaukseen liittyvät vuonna 2015 tekeillä olleet väitöskirjat.
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Sports Lab Jyväskylä aloitti toimintansa lokakuussa 2014 

yhden vuoden kokeiluhankkeena, jonka rahoittajina toi-

mivat KIHU, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväsky-

län yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Sports Lab 

aloitti toimintansa SRD Oy:n alla ja se vuokrasi toimintaan 

tarvittavat tilat, menetelmät ja laitteet pääosin KIHUlta, 

mutta osin myös JAMK:lta. Ensimmäinen toimintavuosi 

päättyi syyskuussa 2015 selvästi tappiolliseen tulokseen. 

Taustatahot olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että yksi 

vuosi on liian lyhyt aika liiketoiminnan nostamiseksi voi-

tolliseksi. Sen vuoksi syksyllä 2015 taustatahot sopivat 

Sports Lab liiketoimintaprojektin jatkamisesta vielä toi-

senkin vuoden elokuun loppuun 2016.

Toiseen toimintavuoteen lähdettiin syksyllä samoilla ta-

voitteilla kuin ensimmäiseenkin – taloudellisesta tulok-

sesta oli vain tarkoitus tehdä positiivinen. Ensimmäisen 

vuoden tuloksen parantamiseen lähdettiin lisäämällä 

Sports Labin tunnettuutta ja panostamalla myyntityöhön. 

Sen sijaan tuotevalikoimaa ei tässä vaiheessa lähdetty 

muuttamaan tai kehittämään. Myös tekijät säilyivät enti-

sellään: KIHUn biotieteiden yksikön johtaja Ari Nummela 

jatkoi edelleen oman toimensa ohella Sports Lab yksikön 

johtajana. Varsinaista palvelutoiminnan pyörittämistä 

jatkoivat testaajat Niina Karstunen ja Tero Joutsen sekä 

fysioterapeutti Juuso Sillanpää. Lisäksi laboratoriopalve-

luja voitiin tarjota KIHU laboratoriohoitaja Sirpa Väntti-

sen kautta.

Sports Labin toiminnan tarkoituksena on osaamisellaan 

auttaa liikunnan harrastajia saavuttamaan tavoitteensa, 

oli se sitten kunnon kohottaminen, maratonin juokse-

minen tai vaikka SM-mitali. Sports Labin urheiluvalmen-

nuksen, kuntotestauksen ja urheilufysioterapian asian-

tuntijapalvelujen keskeisenä ajatuksena on parantaa 

harjoittelun vaikuttavuutta laadukkaalla valmennuksella 

ja seurannalla ja lisätä terveitä harjoituspäiviä valmen-

nuksen ja fysioterapian yhteistyöllä.

Sports Lab eroaa muista urheiluvalmennukseen, kunto-

testaukseen ja urheilufysioterapiaan liittyvien asiantunti-

japalvelujen tuottajista pääasiassa siten, että Sports Labin 

palvelut perustuvat tutkimukseen ja huippu-urheilijoiden 

kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Lisäksi käytössä on erittäin 

laaja ja kattava menetelmä- ja laitevalikoima testauksen 

toteuttamiseksi.

Ensimmäisen toimintavuoden myyntituotoista yli 50 % 

tuli eri yrityksille tehdyistä tilaustutkimuksista. Se onkin 

testaus-, valmennus- ja fysioterapiapalvelujen lisäksi 

merkittävä kärkituote Sports Labin toiminnassa. Tilaus-

tutkimusten tarkoituksena on tarjota yrityksille korkea-

tasoista tutkimuspalvelua, jonka avulla yritykset voivat 

testata omien tuotteidensa ominaisuuksia ja osoittaa 

tutkimusten avulla tuotteiden validiutta ja menetelmien 

toistettavuutta. Toisaalta Sports Labin mittauspalveluja 

yritykset voivat käyttää omaan tuotekehitykseen.

Sports Lab Jyväskylän ensimmäinen toimintavuosi
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KIHUn tehtävänä on tuottaa ja jakaa tietoa päätöksen 

teon ja johtamisen tueksi suomalaisessa urheilussa. 

Tietoa hankitaan oman ja verkostojen kanssa toteutet-

tavan tutkimustoiminnan lisäksi kotimaisista ja kansain-

välisistä julkaisuista sekä osallistumassa kongresseihin ja 

tapahtumiin. Tieteellisen tiedon ohella KIHU kerää ko-

kemusperäistä tietoa asiantuntijatoiminnasta ja valmen-

tajakoulutuksista sekä erilaisista urheiluvalmennuksen 

ekosysteemeistä. 

KIHUn tuottamaa ja hankkimaa tietoa jaettiin vuonna 

2015 monin eri keinoin ja erilaisten kanavien kautta. 

Erilaiset raportit, julkaisut ja artikkelit niin tieteellisis-

sä kuin valmennuksellisissa julkaisuissa on edelleen iso 

osa KIHUn tuottaman tiedon jakelua. Jakelukanavat ovat 

kuitenkin vaihtuneet painetuista raporteista useimmiten 

sähköisiksi julkaisuiksi. Selkeästi ovatkin lisääntyneet eri-

laiset blogikirjoitukset ja artikkelit verkkosivustoilla, ku-

ten sport.fi:ssä.

Tiedon jakaminen painottui entistä enemmän myös 

henkilökohtaisiin kontakteihin osallistuvan asiantunti-

jatoiminnan kautta urheilijan polun kaikissa vaiheissa. 

Lapsuus- ja valintavaiheiden toiminnassa kihulaiset osal-

listuivat monien eri työryhmien ja verkostojen toimin-

taan ja jakoivat tietoa sekä osaamistaan myös tämän 

toiminnan kautta. Huippuvaiheen toiminnassa KIHUn asi-

antuntijaresurssia käytettiin yhteensä 18 lajissa, joiden 

kohtaamisissa harjoituksissa, leireillä ja kilpailuissa tietoa 

siirtyi molempiin suuntiin ja yhteinen ymmärrys ja osaa-

minen eri lajeissa kehittyivät. 

Tammikuussa 2015 järjestettiin Jyväskylän osaaminen 

urheiluvalmennuksen tukena -seminaari yhdessä Jyväs-

kylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa. 

Tapahtuman pääasiallisena ideana oli tarjota 45 vuoden 

aikamatka urheilututkimuksesta asiantuntijatoimintaan. 

Samalla seminaari toimi pitkäaikaisen KIHUn johtajan 

Jukka Viitasalon läksiäisseminaarina. 

tieteelliset artikkelit 9
muut artikkelit 27

raportit ja selvitykset 13
kilpailu- ja harjoitteluanalyysit 91

esitykset tiedekongresseissa 15
muut esitykset ja luennot 73

Tiedon hankinta, analysointi ja jakaminen

KIHUn henkilökunnan osallistuminen seminaareihin, 
kongresseihin ja koulutustapahtumiin 2015 (vuorokaut-
ta).

KIHUn henkilökunnan osallistuminen tutkimus- ja asian-
tuntijatehtäviin leireillä, kilpailuissa ja muissa tapahtu-
missa 2015 (vuorokautta).

240216

Kotimaassa Ulkomailla

119

29

Kotimaassa Ulkomailla



26

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

KIHUn henkilökunta osallistui lisäksi useisiin seminaa-

reihin ja kongresseihin niin koti- kuin ulkomailla. Näis-

sä tapahtumissa tietoa jaettiin erilaisten esitysten sekä 

henkilökohtaisten keskustelun kautta eri alojen osaajien 

kanssa. Tässäkin tapauksessa tiedon jakaminen ja oman 

osaamisen kehittyminen yhdistyivät saumattomasti. 

Osallistumisaktiivisuus erilaisiin seminaareihin ja koulu-

tustapahtumiin kasvoi jonkin verran edelliseen vuoteen 

verrattuna. Tähän toki vaikuttaa tapahtumien määrän 

vaihtelu vuosittain.

Tiedon jakamiseen liittyi olennaisesti myös erilaisten säh-

köisten kanavien kehittäminen ja ylläpitäminen. KIHUlla 

oli koordinatiivinen vastuu liikunnan ja urheilun yhteisen 

www-sivuston sport.fi:n teknisestä kehittämisestä. Sisäl-

lölliset asiat päätti kollektiivisesti sport.fi:n toimituskunta, 

joka muodostui Valon, OKn, Paran ja KIHUn viestintäih-

misistä. Tiedon jakaminen ja viestintä on saanut sport.

fi-sivuston kautta aikaisempaa yhteisemmän ja näky-

vämmän viestintäkanavan, joilla vieraillessaan käyttäjälle 

tulee laajempi kokonaiskuva suomalaisesta liikunnasta ja 

urheilusta. Lisäksi urheilun kotimaisten tutkimusten, ra-

porttien ja opinnäytetöiden julkaisemista jatkettiin urhei-

lututkimukset.fi-sivuston kautta yhteistyössä Jyväskylän 

yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa.

Tietoja ja osaamista jaettiin vuoden 2015 aikana lisäksi 

entistä enemmän myös sosiaalisen median kautta sekä 

erilaisten videoiden ja seminaarikoosteiden muodossa. 

Sosiaalisen median puolella uutena kanavana otettiin 

käyttöön myös Instagram kuvallisen viestinnän tehosta-

miseen. KIHU tuotti lisäksi erilaisia fiilisvideoita sekä mm. 

Huippu-urheilun verkostopäivien, Santahaminan Olym-

piapäivien sekä Nuorten Olympialeirien luentotaltioinnit 

ja videokoosteet, joita käytettiin sekä tiedon jakamiseen 

että kyseisten tapahtumien markkinointiin.

759 252 käyntiä sport.fi-sivustolla

12 670 käyntiä kihun www-sivuilla

17 483 käyntiä urheilututkimukset.fi:ssä

43 088 käyntiä valmennustaito.info:ssa

1329 seuraajaa kihun facebook-sivulla vuoden 2015 lopussa

954 seuraajaa kihun twitter-tilillä vuoden 2015 lopussa
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Henkilökunta
Osaava henkilökunta on KIHUn suurin toiminnan voima-

vara. Työn tuloksissa kumuloituu jokaisen asiantuntijan, 

tutkijan ja muun työntekijän osaaminen ja kokemus. 

Vuonna 2015 KIHUn palveluksessa oli 33 vakituista työn-

tekijää. Näistä 11 oli tohtoritutkinnon omaavia ja 14 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Vakituisis-

ta työntekijöistä miehiä oli 25 ja naisia 8. 

Toiminta pohjautui edellisvuosien mukaisesti kolmen 

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

sikköjako auttaa toiminnan organisoimisessa ja hen-

kilöstöjohtamisessa, vaikkakin useimmat projektit ja 

asiantuntijatoimintakin menee yli yksikkörajojen. Työn-

tekijäryhminä KIHU muodostui vuoden 2014 aikana tut-

kijoista, asiantuntijoista, johtavista asiantuntijoista sekä 

viestinnästä, teknisestä ja muusta henkilökunnasta (Kuva 

x). Johtajan neuvoa-antavana elimenä ja yhteisiä asioita 

koordinoivana tahona toimi johtoryhmä, joka koostui 

yksiköiden johtajista sekä toimistopäälliköstä. Lisäksi 

johtoryhmän kokouksissa oli läsnä ajoittain hallituksen 

puheenjohtaja Mika Kojonkoski sekä lajiryhmävastaava 

Olli-Pekka Kärkkäinen. 

Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana toimi Huippu-urheiluyksi-

kön johtaja Mika Kojonkoski (Suomen Olympiakomitea) 

ja varapuheenjohtajan professori Keijo Häkkinen (Jyväs-

kylän yliopisto).

Muut hallituksen jäsenet olivat tuotantojohtaja Pia Ny-

bäck (Suomen Olympiakomitea), johtaja Ilkka Rahnasto 

(Suomen Olympiakomitea), yliopistolehtori Kalervo Ilma-

nen (Jyväskylän yliopisto), professori Mirja Hirvensalo 

(Jyväskylän yliopisto), kansanedustaja Sinuhe Wallinhei-

mo (Jyväskylän kaupunki), huippu-urheilujohtaja Jarmo 

Mäkelä (Suomen Urheiluliitto, lisäjäsen) ja valmennus-

päällikkö Marjoona Teljo (lisäjäsen).

Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimi johtaja Sami 

Kalaja. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Tilintarkas-

tajina toimivat KHT-yhteisö SYS Audit Oy, päävastuullise-

na tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Anssi Tikkanen ja 

HTM-yhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy, päävastuullise-

na tilintarkastajan KHT-tilintarkastaja Lauri Heinonen.

Resurssit

9 %

24 %

15 %24 %

21 %
6 %

Johto ja toimisto

Asiantuntijat

Johtavat asiantuntijat

Tutkijat

Viestintä, it ja tekninen

Urheilijan terv.huolto

KIHUn henkilöstöryhmät 2015.



28

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Talous
Vuonna 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) KI-

HU-säätiölle osoittama toiminta-avustus oli 1 615 000 eu-

roa ja Jyväskylän kaupungin avustus 166 000 euroa. OKM 

myönsi projektirahoitusta 370 000 euroa. Suomen Olym-

piakomitea osallistui KIHUn asiantuntija-toimintaan 150 

000 eurolla ja Paralympiakomitea 30 000 eurolla. Muut 

avustukset ja tuotot sekä palvelutoiminnan tuotot olivat 

yhteensä 193 016 euroa. Varsinaisen toiminnan tuotot 

olivat yhteensä 2 184 314 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 

69 891 euroa.

OKM:n toiminta-avustus 1 615 000 
muut avustukset ja tuotot 193 016 

jyväskylän kaupunki 166 000
olympiakomitean asiantuntijatuki 150 000

okm:n projektirahoitus 370 000
paralympiakomitean asiantuntijatuki 30 000

KIHUn tulorahoituksen jakautuminen vuonna 2015.

KIHUSSA VUONNA 2015 TYÖSKENNELLEET

Aarresola Outi Kuitunen Sami Puska Maija

Blomqvist Minna Lehto Henri Selänne Harri

Frantsi Janita Lämsä Jari Sillanpää Juuso

Hynynen Esa Manninen Timo Sinisalo Marko

Häyrinen Mikko Mikkola Jussi Toivonen Risto

Ihalainen Simo Mononen Kaisu Valleala Riku

Johansson Manu Mononen Nina Valtonen Maarit

Jouhiaho Susanna Mäkinen Jarmo Vesterinen Ville

Joutsen Tero Mäkinen Tuomas Vierola Sami

Kalaja Sami Nieminen Maarit Vihinen Tuomas

Kallinen Ville Nummela Ari Viitasalo Jukka

Kapustamäki Harri Närhi Sari Vänttinen Sirpa

Keränen Tapani Pekkarinen Ville-Matias Vänttinen Tomi

Konttinen Niilo Pihlaja Tuomo
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Liitteet
Asiantuntijatoiminta
Ampumahiihdon asiantuntijatoiminta
Yhteistyön tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa suomalaisille 

ampumahiihtäjille sekä hiihdosta että ammunnasta. Tieto tuo-

tetaan kansainvälisen lajiliiton rahoittaman tutkimusprojektin ja 

kisa-analyysien avulla.

Projektin vastuuhenkilö: Tomi Vänttinen ja Simo Ihalainen

Projektiryhmä: Tomi Vänttinen, Simo Ihalainen, Marko Laakso-

nen ja Vesa Linnamo

Aloitus–lopetus: 2015-01-01–2016-12-31

Beach volleyn asiantuntijatoiminta
Beach volleyn asiantuntijatoiminnan tavoitteena on menestymi-

nen Riossa ja lajin valmennuskulttuurin ja -tietämyksen kehittä-

minen pitkäjänteisemmin. KIHUn asiantuntija on mukana kau-

den 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 asiantuntijatoi-

mintaa on fyysisten ominaisuuksien testaaminen ja osallistumi-

nen fyysisen harjoittelun suunnitteluun ja toteutukseen testitu-

losten perusteella. Fysiikkatesteihin osallistuvat huippuparien 

lisäksi liiton valmennuskeskuksen nuoret pelaajat.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Projektiryhmä: Mikko Häyrinen ja Tapani Keränen (KIHU), Kai 

Liukkonen (SLeL) ja Antti Paananen (OK)

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

Huippuammunnan kehittämis- ja tutkimusohjelma 2009–
2016
Suomen Ampumaurheiluliiton huippuammunnan kehittämis- ja 

tutkimusohjelman keskeisinä tavoitteina on 1) arvioida huip-

pu-urheilun muuttuvan toimintaympäristön nykytilaa ja kehi-

tyssuuntia 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 tutki-

mustoimintaa. Ohjelma koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta: 

kehittämis-, tutkimus- sekä seurantaohjelmasta. Kehittämisoh-

jelma sisältää valmennus- ja koulutusjärjestelmän kehittämisen, 

lajivalmennukselliset asiat ja valmennuksen tukitoimenpiteet, 

kun taas tutkimusohjelmaan liittyvillä hankkeilla tuetaan pit-

käjänteisesti ja suunnitelmallisesti lajivalmennusta ja laaditaan 

huippuammunnan tutkimusstrategia. Seurantaohjelman avulla 

varmistetaan selkeät ja tarkoituksenmukaiset raportointikäytän-

nöt ja jatkuva käynnissä olevien projektien ja prosessien seuran-

ta ja dokumentointi.

KIHUn toiminta korostuu erityisesti tutkimusohjelman alueella. 

Tutkimusohjelman tavoitteena on toteuttaa laadukasta, suun-

nitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämis- ja tutkimustoimintaa 

niin, että se tukee huippuvalmennusta ja edesauttaa kansain-

välistä menestystä. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa pyritään 

vähintään olympiadin mittaisiin Opetusministeriön, Olympiako-

mitean, Paralympiakomitean, liiton ja valmennuskeskuksen ra-

hoituksella toteutettaviin laajoihin yhteistyö-, tutkimus- ja kehit-

tämishankkeisiin. Kehittämis-, tutkimus- ja seurantahankkeiden 

avulla tuetaan ja tehostetaan huippuvalmennusta ja turvataan 

näin kansainvälinen menestys erityisesti olympia- ja paralym-

pialajeissa. 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, paralympia-

ryhmän sekä maajoukkueen ampujat. Menetelmiin kuuluvat vi-

deokuvaus eri kuvakulmista, kehon tasapainon mittaus, tähtäys-

pisteen liikkeen rekisteröinti, jalkaterän paineen jakautumisen 

rekisteröinti, aseeseen tuotettujen voimien rekisteröinti (perä-, 

liipaisin-, ja hihnavoima), sekä suorituksen subjektiivinen arvi-

ointi. Testaus- ja seurantajärjestelmän testipatteristoa kehite-

tään koko ajan. Kaikkien seurannassa käytettävien menetelmien 

tuottamaa tietoa on mahdollista hyödyntää välittömästi suoraan 

harjoitustilanteessa harjoittelun tukena. Tämän lisäksi kaikki mit-

tausaineisto tallennetaan KIHUn kivääritietokantaan jälkianalyy-

sejä, palautteita ja pitkäaikaisseurantaa varten.

Projektin vastuuhenkilö: Niilo Konttinen (KIHU)

Projektiryhmä: Simo Ihalainen, Juha-Pekka Kulmala, Kaisu Mo-

nonen, Sami Kuitunen, Matti Salonen, Riku Valleala, Jukka Viita-

salo (KIHU), Leena Paavolainen, Jari Karinkanta, Juha Hirvi, Tapio 

Säynevirta, Pasi Wedman (SAL), Kyösti Lampinen, Hannele Fors-

man (SUO)

Aloitus–lopetus: 2010-01-01–2016-12-31
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Kamppailulajien asiantuntijatoiminta
KIHUn tukitoiminta vuosina 2015–2016 voima- ja kamppailula-

jien lajiryhmässä sisältää yhteistyötä judon, painin, taekwondon 

ja 5-ottelun kanssa. Toimintaan kuuluu suorituskykytestejä ja 

palautumisanalyysejä urheilijoille, otteluvideoista koostuvien 

tietokantojen ylläpitoa, harjoittelun seurantajärjestelmän kehit-

tämistä ja erilaisten kirjallisuusyhteenvetojen koostamista.

Projektin vastuuhenkilö: Tomi Vänttinen ja Pasi Sarkkinen

Projektiryhmä: Tomi Vänttinen, Pasi Sarkkinen, Juha Lappalai-

nen, Jesus Ramal, Pascal Tayot, Jouko Pakarinen

Aloitus–lopetus: 2015-01-01–2016-12-31

Keihäänheiton asiantuntijatoiminta
Keihäänheiton asiantuntijatoiminnan tavoitteena on keihäänhei-

ton suoritustekniikan yksilöllinen seuranta. Kokonaistavoitteena 

on keihäänheittäjiemme heittotekniikan kehittäminen sellaiselle 

tasolle, että arvokilpailuissa jokainen mukana oleva heittäjä saa 

kaiken kapasiteettinsa itsestään irti ja voi olla luottavainen omaa 

suoritustekniikkaansa.

Heittäjien suoritustekniikka tutkitaan videokuvauksen, liikeana-

lyysien ja jalkojen voimantuottomittauksien avulla. Videokuva-

uksessa käytetään suurnopeuskameraa 200 kuvaa/s nopeudella, 

jolloin mahdollistuu riittävän tarkat liikeanalyysit sekä laadukas 

videopalaute.

Vuosittainen tekniikan seuranta koostuu sekä harjoitusleireillä 

että kilpailutilanteissa tehtävistä analyyseistä. Harjoituksissa ja 

leireillä analyysit pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään 

välittömästi harjoitustilanteessa, jolloin voidaan hyödyntää no-

peaa palautetta tekniikan kehittämisessä. Kilpailusuorituksista 

tehdään tarkemmat koko kehon liikeanalyysit, jolloin tuloksiin ja 

palautteisiin menee noin viikon verran.

Pääasiallisesti keihäänheiton asiantuntijatoiminta kohdistuu 

Olympiakomitean yksilötukiurheilijoihin sekä nuorten ja aikuis-

ten maajoukkueisiin.

Projektin vastuuhenkilö: Riku Valleala (KIHU)

Projektiryhmä: Simo Ihalainen, Harri Kapustamäki (KIHU), Kim-

mo Kinnunen ja Kari Ihalainen (SUL)

Aloitus–lopetus: 2011-01-01–2016-12-31

Lentopallon asiantuntijatoiminta
Lentopallon asiantuntijatoiminnan tavoitteena on tukea maa-

joukkueiden menestymistä ja maajoukkuetoiminnan kehittymis-

tä. KIHUn asiantuntija on jäsenenä lajin huippuryhmässä, jonka 

rooli on tuottaa lisäarvoa lajin huippu-urheilutoimintaan ja olla 

operatiivisen toiminnan tukena. Asiantuntija toimii lajin tukena 

kansainvälisen tutkimustiedon sekä uusimpien valmennusme-

netelmien välittäjänä maajoukkuevalmentajien ja valmentaja-

koulutuksen tietoon ja käyttöön. Lisäksi lajianalyysiä päivitetään 

säännöllisesti niin, että saadaan tietoa lajin ja pelin kehityksestä 

maailman huipulla sekä aikuisissa että nuorissa.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Projektiryhmä: Mikko Häyrinen (KIHU), Tuomas Sammelvuo, 

Pertti Honkanen, Tapio Kangasniemi ja Aapo Rantanen (SLeL) 

sekä Jukka Rautakorpi (OK)

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

Maalipallon asiantuntijatoiminta
Maalipallon asiantuntijatoiminnan tavoitteena on tukea sekä 

naisten ja miesten maalipallojoukkueiden vuosittaisissa arvoki-

soissa ja Rion olympialaisissa. Asiantuntijatyö on jatkoa vuonna 

2008 aloitetulle tuloksekkaalle yhteistyölle. KIHUn asiantuntija 

on mukana kauden aikana turnauksissa videoimassa ja analysoi-

massa otteluita. Lisäksi analyysejä tehdään videoiden perusteel-

la. Analyysien perusteella valmentajien ja urheilijoiden käyttöön 

tehdään yhteenvetoraportti tulevista vastustajista taktiikan luo-

misiin. Toisena osana asiantuntijatoimintaa on heittojen biome-

kaaninen analysointi.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Projektiryhmä: Mikko Häyrinen ja Henri Lehto (KIHU), Timo Lai-

tinen, Heikki Juvonen, Kevin Collet ja Hannele Pöysti (VAU) sekä 

Kimmo Mustonen (Para)

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

Maastohiihdon asiantuntijatoiminta
Maastohiihdon asiantuntijatoiminnan tarkoituksena on seura-

ta urheilijoiden harjoitustilaa (kuormitus-palautuminen) sekä 

toteuttaa tekniikkaseurantaa harjoitus- ja kilpailulukauden ai-

kana. Tätä kautta pyritään auttamaan urheilijoita ja valmentajia 

valmistautumisessa kauden pääkilpailuhin. KIHUn asiantuntijat 

ovat leireillä mukana ja tekevät mm. laktaattikontrolleja, yösyke/

sykevälianalyysejä, ns. pikkumattotestejä , aamupainon seuran-

taa, lepohappisaturaatiomittauksia ja hyppytestejä sekä videoi-

vat hiihtotekniikkaa. Kaikki tiedot myös siirretään pilvipalveluhin, 

jotta myös kotimaassa olevat valmentajat saavat tietoa urheiljan 

harjoitustilasta ja hiihtotekniikasta.

Projektin vastuuhenkilö: Jussi Mikkola (KIHU)

Projektiryhmä: Jussi Mikkola, Ville Vesterinen, Esa Hynynen, Ari 

Nummela (KIHU), Olli-Pekka Kärkkäinen (OK), Reijo Jylhä, Eero 

Hietanen, Olli Ohtonen (SHL).

Aloitus–lopetus: 2013-04-01–2016-12-31

Pituushypyn asiantuntijatoiminta
Pituushypyssä urheilubiomekaniikan asiantuntija on mukana 

lajin kärkiurheilijoiden leireillä ja joissakin kilpailuissa. Yhteistyö 

on ulottunut vuoden 2015 syksystä lähtien myös säännöllisesti 

päivittäisvalmennukseen Helsingin Myllypuron Liikuntamyllyssä, 

kun asiantuntijatoiminta jalkautui Helsinginseudun urheiluaka-

temia Urheaan. Asiantuntija on lajivalmentajan ja henkilökoh-
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taisten valmentajien tukena, tekee laji- ja harjoitusanalyysejä 

sekä suorituskykytestauksia. Tämän toiminnan tavoitteena on 

lisätä objektiivista laji- ja urheilijatietämystä, vapauttaa valmen-

taja keskittymään valmentamiseen ja tuomaan ulkopuolinen nä-

kemys laji- ja ominaisuusharjoitteluun.

Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen

Projektiryhmä: Tapani Keränen

Aloitus–lopetus: 2014-01-01–2016-12-31

Uinnin asiantuntijatoiminta
Huippu-uinnin asiantuntijatoiminnan tarkoituksena on tukea 

suomalalaisten huippu-uimarien valmistautumista Rio de Ja-

neiron 2016 olympialaisiin. Asiantuntijatoiminnan tavoitteena 

on lisätä osaamista huippu-uimarien valmennuksessa siten, että 

asiantuntijat osallistuvat uimarien leireille ja kilpailuihin. Asian-

tuntijatoimintaa pyritään integroimaan kiinteästi lajin valmen-

nussuunnitelmaan, jotta valmentajien ja asiantuntijoiden, val-

mentajien ja huippu-urheilijoiden kohtaamisten määrä lisääntyy 

ja edellytykset osaamisen karttumiseen paranee. KIHUn uinnin 

asiantuntijatoiminta keskittyy uimarien harjoituskuormituksen 

seurantaan, kilpailuanalyyseihin ja korkeanpaikan harjoitteluun. 

Asiantuntijatoiminta on kuitenkin prosessi, jonka aikana asian-

tuntijatoimintaa voidaan muokata päävalmentajan, huippu-ui-

marien ja valmentajien toivomaan suuntaan.

Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela

Projektiryhmä: Tapani Keränen, Jussi Mikkola, Bo Jacobsen, Jari 

Varjonen, Olli-Pekka Kärkkäinen

Aloitus–lopetus: 2014-03-01–2016-12-31

Tutkimus- ja kehittämis-
projektit
Individual training adaptation to endurance training program
Tutkimuksen tavoite. Yleisesti hyväksytty fakta on, että säännöl-

linen aerobinen harjoittelu ja hyvä kestävyyskunto parantavat 

terveyttä ja vähentävät sairastumisriskiä joidenkin tautien osal-

ta. Useiden tutkimusten mukaan samanlainen harjoittelu saa 

aikaan erilaisen harjoitusvasteen eri ihmisillä. Sen vuoksi harjoi-

tusohjelman pitäisi olla yksilöllinen, joka huomioi yksilöiden eri-

laisen harjoitusvasteen. Ongelmana kuitenkin on tunnistaa en-

nen harjoittelun aloittamista tai harjoittelujakson aikana saako 

harjoittelu aikaan toivottuja muutoksia elimistössä vai ei. Viime-

aikaiset tutkimustulokset ovat osoittaneet, että leposykevariaa-

tio saattaisi kertoa jo ennen harjoittelujakson aloittamista tuot-

taako 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 antai-

si kuvan elimistön kokemasta stressistä ja palautuneisuudesta, 

on harjoitussykkeen ja sykkeen palautumisnopeuden muutos. 

Sykkeen palautumisnopeus vakioidun submaksimaalisen har-

joituksen jälkeen on todettu kuvaavan elimistön harjoitustilaa 

ja muutoksia kestävyyssuoritukseen vaikuttavissa tekijöissä. Sen 

vuoksi leposykevariaation, harjoitussykkeen ja sykkeen palautu-

misnopeuden muutokset voivat auttaa henkilöä kestävyyshar-

joittelun yksilöllistämisessä ja parantamaan kestävyysharjoit-

telun vaikutusta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia: (1) 

ovatko lepo- ja harjoitussykkeen ja sykevariaation muutokset 

yhteydessä kestävyysominaisuuksien muuttumiseen pitkäkes-

toisen harjoitusjakson aikana; (2) voidaanko lepo- ja harjoitussy-

kettä ja sykevariaatiota mittaamalla rakentaa menetelmä, jonka 

avulla kestävyysharjoittelua voitaisiin yksilöllistää. Jos tutkimuk-

sen toinen tavoite toteutuu oletuksen mukaan, niin tutkimuksen 

kolmantena tavoitteena on (3) testata uuden menetelmän toimi-

vuus kestävyysharjoitusohjelman yksilöllistämisessä.

Tutkimuksen merkitys. Jos tutkimuksen oletukset osoittautuvat 

todeksi, niin uutta sykepohjaista menetelmää tai menetelmiä 

voidaan käyttää hyväksi yksilöllisen kestävyysharjoitteluohjel-

man rakentamisessa riippumatta sukupuolesta tai aikaisem-

masta harjoittelutaustasta. Uudella menetelmällä olisi monia 

eri käyttäjäryhmiä: kestävyyskuntoilun aloittavat henkilöt, aktii-

vikuntoilijat, kestävyysurheilijat lajista riippumatta sekä erilaiset 

potilas- tai kuntoutusryhmät, joiden tavoitteena on kestävyys-

kunnon kehittäminen. Uudella menetelmällä voidaan innostaa 

aloittelijoita kestävyysharjoitteluun ja kestävyyskunnon kehittä-

miseen, koska palautetta harjoittelun tuloksista voidaan saadaan 

päivittäin. Uudella menetelmällä saattaisi näin ollen olla myös 

kaupallista arvoa, vaikka tutkimuksen tässä vaiheessa ei yritys-

kumppania 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 peruskestä-

vyyttä aloittaen niin monella harjoituskerralla viikossa ja yhtä 

kauan kuin he harrastivat liikuntaa ennen harjoittelujakson al-

kamista 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 mita-

taan. 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 aika-

na neljän viikon välein kuvaamaan elimistöön kohdistuvaa stres-
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siä. Ensimmäisen vaiheen tuloksista analysoidaan leposykkeen, 

harjoitussykkeen ja harjoituksen jälkeisen palautumissykkeen tai 

sykevariaation muutoksen suhde kestävyysominaisuuksien muu-

tokseen. Samalla analysoidaan voidaanko em. muuttujilla ennus-

taa kestävyyskunnon muuttumista ennen harjoittelun alkua tai 

harjoittelujakson aikana. Jos em. muuttujat muuttuvat suhtees-

sa kestävyyskunnon muutokseen, niin niistä rakennetaan mene-

telmä 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 suunni-

tellun harjoitussuunnitelman mukaan ja toinen ryhmä harjoitte-

lee uusien menetelmien avulla yksilöllisesti. Molemmat ryhmät 

harjoittelevat ensimmäiset kahdeksan viikkoa peruskestävyyttä 

ja toiset kahdeksan viikkoa korvaamalla 2–3 peruskestävyyshar-

joitusta tehokkaammilla intervalliharjoituksilla. Uusi menetelmä 

auttaa toisen ryhmän tutkittavia harjoittelun rytmittämisessä ja 

harjoittelun painottamisessa. 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 suo-

ritetaan samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa. Tutkimus 

toteutetaan kokonaisuudessaan Jyväskylässä ja LitM Ville Veste-

rinen tekee tutkimuksesta väitöskirjan, joka valmistuu arviolta 

vuonna 2015. Väitöskirjan ohjaajina toimivat tutkimuksen joh-

taja LitT Ari Nummela ja professori LitT Keijo Häkkinen. Tämän 

tutkimuksen kanssa rinnalla menee Kapkaupungin yliopistossa 

harjoittelututkimus, jonka tarkoituksena on tutkia samoja me-

netelmiä harjoittelun seurannassa pyöräilijöillä. Tutkimukset 

toimivat eri rahoituksilla, mutta tutkijoiden välillä on aktiivinen 

kirjeenvaihto tutkimustuloksista. Pyöräilytutkimuksen toteuttaa 

väitöskirjaopiskelija Benoit Capostagno professori Mike Lamber-

tin ja tohtori Robert Lambertsin ohjauksessa.

Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela

Projektiryhmä: Ville Vesterinen, Jussi Mikkola, Esa Hynynen, Kei-

jo Häkkinen, Tanja Laine

Aloitus–lopetus: 2012-11-01–2015-12-31

Suoritusmotivaatio ja motoriikka pitkäjänteisen liikunta- ja 
urheiluharrastuksen määrittäjinä: Tutkimuskohteena 10-vuo-
tiaat suomalaiset lapset
Tutkimushankkeen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä moti-

vaatiosta, motorisista taidoista, fyysisestä aktiivisuudesta sekä 

niiden välisistä suhteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Ta-

voitteena on, että tutkimuksesta saatavalla tiedolla kyettäisiin 

valottamaan liikunnallisen ja urheilullisen elämäntavan rakentu-

miseen yhteydessä olevia tekijöitä liikuntasuhteen kehittymisen 

kannalta kriittisessä ikävaiheessa. Tutkimuksen kohderyhmänä 

ovat Turun, Jyväskylän, Rovaniemen, Tampereen, Lohjan, Mik-

kelin, Lahden ja Joensuun kaupunkien vuonna 2005 syntyneet 

lapset. Tutkimusmenetelminä käytetään kyselylomakkeita, haas-

tatteluita, motorisen koordinaation testejä (KTK), heitto-kiinni-

otto-testiä sekä fyysisen aktiivisuuden objektiivista seurantaa. 

Kansainvälistä yhteistyötä hankkeessa tehdään mm. Professori 

Jean Côtén (Queen’s University, Canada) sekä Professori Marc 

Lochbaumin kanssa (Texas Tech University, USA), joka oli hank-

keen vierailevana tutkijana KIHUlla marraskuussa 2015.

Projektin vastuuhenkilö: Niilo Konttinen

Projektiryhmä: Kaisu Mononen, Ville Kallinen, Jean Côté 

(Canada), Marc Lochbaum (USA)

Aloitus–lopetus: 2015-01-01–2017-12-31

URHEAn kehittämishankkeen arviointi
Kilpa- ja huippu-urheilun järjestäytyminen pääkaupunkiseudulla 

-kehittämishanke käynnistyi vuoden 2011 lopulla. Kyseessä on 

pitkäntähtäimen kehityshanke, joka pohjautuu visioon: pääkau-

punkiseudulle valtakunnallinen olympiavalmennuskeskus.

KIHU tukee hankkeen toimintaa arvioimalla hankkeen etenemis-

tä yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa. Ensimmäinen arviointi 

toteutettiin vuoden 2012-13 vaihteessa. Toinen arviointi, koski-

en 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 perus-

liikkumisen ja lajitaitovalmiuksien kehittämistä lihaskunnon nä-

kökulmasta, 2. Konkretisoida voimaharjoittelu-käsitettä lasten 

ja nuorten harjoittelussa (ryhti, perusliikkuminen, nostamisen 

perusteet), 3. Systematisoida voimaharjoittelun kehittämistä 

urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheessa ja 4. Kehittää konk-

reettisia arviointityökaluja ja laadullisia mittareita.

Hankkeen tuotoksena syntyy urheilijan polun voimaharjoittelun 

opetusmateriaali, joka julkaistaan sekä verkkäsivustona että mo-

biilisovelluksena kesällä 2016. Lisäksi tuotetaan erilaisia voima-

harjoittelun sisältöjä ja koulutuskokonaisuuksia valmentajien ja 

opettajien täydennyskoulutuksiin sekä suomalaisen valmentaja-

koulutusjärjestelmän 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 Pär-

mäkoski, Pulmu Puonti, Erik Piispa, Kirsi Hämäläinen, Kati Pasa-

nen, Tomi Tolsa.
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Aloitus–lopetus: 2014-09-01–2016-12-31

We Need Power
Selvittää nopeusvoimaharjoituksessa käytteävillä harjoitusliik-

keillä sarjan pituuden vaikutus maksimaalisen tehon tuottoon.

Projektin vastuuhenkilö: Jaakko Hanhikoski (JYU)

Projektiryhmä: Tapani Keränen (KIHU), Juha Ahtiainen (JYU)

Aloitus–lopetus: 2014-01-01–2015-12-31

Yksilöllisesti valmistetun painehaalarin vaikutus fyysiseen 
suorituskykyyn
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksilöllisesti val-

mistetun painevaatteen (kokovartalohaalari) vaikutuksia fyysi-

seen suorituskykyyn urheilijoilla. Tutkimukseen osallistuu n. 30 

lajiensa kotimaiseen parhaimmistoon lukeutuvaa aktiiviurhei-

lijaa, joista puolet edustavat teholajeja (mm. yleisurheilu, pal-

loilulajit) ja puolet kestävyyslajeja (mm. kestävyysjuoksu, suun-

nistus). Tutkittaville valmistetaan yksilöllisten mittojen mukaan 

painevaate (kokovartalohaalari, Lymed Oy) ja tutkittavat tekevät 

tyypillisiä urheiluharjoittelussa käytettäviä fyysisen suoritusky-

vyn testejä nopeuden, nopeusvoiman, kestävyyden ja tasapai-

non osalta painehaalarin kanssa ja tavallisessa urheiluvaatetuk-

sessa (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

Keihäänheiton opetusmateriaali
Projektin tavoitteena on tuottaa keihäänheittoon nykyaikainen 

opetusmateriaali. Pohjana materiaalille toimii useita vuosia sit-

ten toteutettu Keihäänheitto-CD. Tuote toimii apuna valmentaja-

koulutuksessa sekä valmentajien ja urheilijoiden itseopiskelussa. 

Nykyaikaisuus tarkoittaa sekä sisältöjen päivittämistä sekä tuot-

teen uusia jakelukanavia. Tuotos tullaan julkaisemaan mobii-

lisovelluksena sekä tableteille että puhelimille. Sisällön vaatimat 

kuvaukset on toteutettu vuoden 2012 aikana. Tekstisisältöjen 

toimittaminen ja tekninen koostaminen tapahtuu vuoden 2016 

loppuun mennessä. Projekti toteutetaan Suomen Urheiluliiton 

tilauksesta. Yhteistyössä on mukana KIHUn lisäksi myös Kuorta-

neen 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: 2012-07-01–2016-12-31

Arviointiprojektit
HuimaSeura-auditointi
Suomen Uimaliiton HuimaSeura-auditoinnit ovat osa liiton huip-

pu-uinnin kehittämistyötä. HuimaSeura-auditointien tarkoitus 

on nostaa seurojen huippu-uintitoiminnan kansainvälistä kilpai-

lukykyä. Kihun rooli on toimia auditointien ulkopuolisena asian-

tuntijana sekä konsultoida HuimaSeura-toiminnan kehittämistä.

Projektin vastuuhenkilö: Ippe Natunen (Uimaliitto)

Projektiryhmä: Ippe Natunen (Uimaliitto) Outi Aarresola (Kihu)

Aloitus–lopetus: 2014-11-01–2016-12-31

Liikunnan ja urheilun seurannan ja arvioinnin toteuttaminen: 
Lajiliittojen seurantakortti, avainindikaattorit sekä NEXUS-
verkoston koordinaatio
Hanke tähtää seurannan ja arvioinnin edistämiseen suomalai-

sessa liikunnassa ja urheilussa. Hanke vahvistaa liikuntajärjes-

töistä kerättävää tietopohjaa, määrittää ja nostaa esille liikunnan 

ja urheilun keskeiset avainindikaattorit sekä laajentaa NEXUS –

ryhmän toiminnan ryhmästä kaikille arvioinnista kiinnostuneille 

tarkoitetuksi verkostoksi.

Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen

Projektiryhmä: Jarmo Mäkinen, Jari Lämsä ja Tuomas Vihinen

Aloitus–lopetus: 2015-11-01–2016-04-30

Liikuntajärjestöjen seurantakortti (Seuranta ja arvionti 
01/05/15–31/10/15)
Hankkeessa tähdätään arvioinnin ja seurannan systemaatti-

seen toteuttamiseen liikunnan kansalaistoiminnan osalta. Sen 

kärkenä ovat seurantakortit, joihin pyritään kokoamaan kunkin 

järjestön taloutta, kansalaisosallistumista ja urheilumenestystä 

koskevat tiedot. Tieto kootaan tiiviiseen ja visuaalisesti selkeään 

muotoon. Lisäksi hankkeessa edistetään liikuntasektorin arvioin-

tityötä kokonaisuutena ja tähdätään sitä toteuttavan osaamis-

verkoston (NEXUS) laajentamiseen.

Hanke on jatkoa vuonna 2013 OKM:n rahoituksen saaneeseen 

KIHU:n LIKES:n ja VAU:n kansalaistoiminnan arviointihankkee-

seen. Vuoden 2014 aikana toteutettiin seurantakorttien käyt-

töönoton pilottivaihe. Vuoden 2015 kehittämistoimenpiteet 

seurantakortin osalta ovat seuraavat:

1. Seurantakortin taloustietojen siirron rakentaminen sähköi-
sesti uudelta tiliselvityslomakkeelta.

2. Menestystietojen ulottaminen palloilulajeihin ja niiden 
vienti sport.fi-sivustolle.

3. Seurantakortin kansalaistoiminta- ja lisenssitietojen kysy-
minen valtion avun hakulomakkeelle ja tiedon siirron ra-
kentaminen sähköisesti.
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4. Kyselyn tekeminen muille järjestöille ja niiden seuranta-
korttien valmistelu ja siihen liittyvien mittareiden ja indi-
kaattorien kehittäminen.

5. Seurantakortin visuaalisen ilmeen kehittäminen

6. Siirrytään käyttämään aitoa tietokantaohjelmistoa tauluk-
kolaskentasovelluksen sijaan, jos edellä kuvatut kehittämis-
toimenpiteet toteutuvat.

Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen

Projektiryhmä: Jarmo Mäkinen, Tuomas Vihinen, Jari Lämsä, Kati 

Lehtonen, Kaarlo Laine

Aloitus–lopetus: 2015-05-01–2015-12-31

Selvitys Susikoulusta
Susikoulu on Suomen Koripalloliiton ja Kisakallion urhieluopiston 

kehittämä konsepti, jonka tarkoitus oli helpottaa perheiden mat-

kaa seuraamaan koripallon EM-kilpailujen Montpellier´ssä 2015.

Susikoulu oli tarkoitettu fanimatkalla olleiden suomalaisten per-

heiden alakouluikäisille lapsille. Susikoulua oli neljänä päivänä 

(7.-10.9.2015) klo 9-13 välisenä aikana. Susikouluun osallistui yh-

teensä 24 lasta kaikilta alakoulun luokilta. Susikoulun ohjaavana 

opettajana toimi kokenut suomalainen luokanopettaja. Koulun 

ohjelmassa oli normaalia koulutöiden tekemistä sekä ranskalai-

seen kulttuuriin tutustumista. Susijengin vierailu oli yksi Susikou-

lun kohokohdista.

KIHU toteutti selvityksen Susikoulusta. Selvitystä varten Susi-

kouluun osallistuneet lapset täyttivät kyselylomakkeet ja heidän 

huoltajiaan haastateltiin. Lisäksi haastateltiin Susikoulun ohjaava 

opettaja sekä Susikoulun vastuuhenkilö Kisakallion urheiluopis-

tosta. Selvityksen on tarkoitus toimia sekä Susikoulun dokumen-

tointina että ”työkirjana” mahdollisia vastaavia kouluja suunni-

teltaessa.

Projektin vastuuhenkilö: Nieminen, M. (KIHU)

Projektiryhmä: Lämsä, J., Puska, M., Mononen, K.

Aloitus–lopetus: 2015-08-01–2015-12-31

Seurojen tyytyväisyys lajiliittojen palveluihin
Hankkeessa rakennettiin kolmelle lajiliitolle yhteinen kysely 

(webropol), jolla analysoitiin lajin jäsenseurojen tyytyväisyyttä 

lajiliiton tarjoamiin palveluihin. Palvelut jaettiin eri luokkiin: 1) 

sarjatoiminta, 2) koulutus, 3)seuratoiminta sekä 4) muut palve-

lut. Lisäksi seuroilta kysyttiin asioita joita lajiliiton tulisi säilyttää 

tai kehittää palvelutoiminnassaan.

Ensimmäinen kyselykierros lajien seuroille toteutettiin syksyllä 

2015. Kyselyyn vastasi yhteensä 292 seuraa. Vastausprosentit 

olivat: Koripalloliitto 40 %, Palloliitto 33 % ja Salibandyliitto 23 %.

Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä (KIHU)

Projektiryhmä: Maarit Nieminen (KIHU), Vesa Walden (Koripal-

loliitto), Marco Casagrande (Palloliitto), Jari Kinnunen (Saliban-

dyliitto)

Aloitus–lopetus: 2015-06-01–2017-12-31

Valmennuskeskusarvointi 2015
Arvioinnissa tarkastellaan urheiluopistojen yhteydessä toimivia 

valmennuskeskuksia, joita arvioitiin edellisen kerran vuonna 

2011. Kuusi opistoa sai vuoden 2012 alusta lähtien huippu-ur-

heilun erityistehtävän ja valtakunallisen valmennuskeskussta-

tuksen. Status oli määräaikainen kestäen vuoden 2015 loppuun 

saakka. Maaliskuussa 2015 OKM kutsui valmennuskeskusten ar-

viointiryhmän kokoon ja päätti uudesta arvioinnista.

Arvoinnin keskeiset osa-alueet ovat: 1) Valmennuskeskuksen 

resurssit ja toimintatavat, 2) Valmennuskeskuksen toiminnan 

vaikuttavuus päivittäisvalmenukseen, 3) valmennuskeskuksen 

toiminnan vaikuttavuus maajoukkue- ja talenttivalmennukseen 

sekä 4) Valmennuskeskuksen osaaminen – sen kehittäminen ja 

jakaminen.

Arviointiin ilmoittautuivat kaikki 11 urheiluopistoa. Ensimmäi-

sessä vaiheessa opistojen itsearvioinnin perusteella pudotettiin 

kolme opistoa pois varsinaisesta arvioinnista, joka suoritettiin 

yhden päivän mittaisena arviointikäyuntinä. Arvioinnin alusta-

via tuloksia esiteltiin 22.10.2015. Opistoille tuloksia esiteltiin 

7.11.2015.

Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä (KIHU)

Projektiryhmä: Ari Nummela (KIHU), Maija Puska (KIHU)

Aloitus–lopetus: 2015-03-01–2016-03-31

Julkaisut

Julkaisusarja
Blomqvist M. ja Hämäläinen K. Valmentajien seurantakysely 

2013. KIHUn julkaisusarja nro 49. ISBN 978-952-5676-76-1 (PDF-

julkaisu). Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä, 54 

s, 2015.

Mäkinen J., Lämsä J., Aarresola O., Frantsi J., Vihinen T., Laine K., 

Lehtonen K. ja Saari A. Liikuntajärjestöjen arvioinnin kehittämi-

nen ja lajiliittokysely. KIHUn julkaisusarja nro 50. ISBN 978-952-

5676-77-8 (PDF-julkaisu). Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskes-

kus, Jyväskylä, 46 s, 2015.

Tutkimusartikkelit (peer review)
Aarresola, O., Itkonen, H. & Lämsä, J. Poikkeavat polut muuttu-

vassa urheilussa – rationalisoituvan urheilun nykysosialisaatio 

nuorten tulkitsemana. Kasvatus & Aika 9 (3), 55-71.

Aarresola, O.; Aira, T.; Itkonen, H.; Kokko, S.; Pihlaja, T.; Kontti-

nen, N. Joukkuelajeja harrastavien nuorten urheilupolut. Nuori-
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sotutkimus 33 (1), 3-17.

Forsman, H., Gråstén, A., Blomqvist, M., Davids, K., Liukkonen, J. 

& Konttinen N Development and validation of the Perceived Ga-

me-Specific Soccer Competence Scale. Journal of Sports Scien-

ces, 2015. DOI:10.108002640414.2015.1125518

Forsman, H., Gråstén, A., Blomqvist, M., Davids, K., Liukkonen, 

J., & Konttinen, N. Development of perceived competence, tac-

tical skills, motivation, technical skills, and speed and agility in 

young soccer players. Journal of Sports Sciences, 2015. DOI: 

10.108002640414.2015.1127401

Ihalainen S., Linnamo V., Mononen K., Kuitunen S. Elite Rifle 

Shooters’ Technique Test Measures are Related to Competition 

Performances. International Journal of Sports Physiology and 

Performance. http:dx.doi.org10.1123ijspp.2015-0211

Ihalainen, S., Kuitunen, S., Mononen, K. and Linnamo, V. De-

terminants of elite-level air rifle shooting performance. Scan-

dinavian Journal of Medicine & Science in Sports. doi: 10.1111/

sms.12440

Jaakkola,T., Hillman,C.,Kalaja,S. & Liukkonen, J. The associations 

among fundamental movement skills, self-reported physical ac-

tivity and academic performance during junior high school in 

Finland.. Journal of Sports Sciences 201533(16):1719-29

Koski, P., Lämsä, J. Finland as a small sports nation: socio-histo-

rical perspectives on the development of national sport policy. 

International Journal of Sport Policy and Politics, Vol 7, 3, 2015, 

p. 421-441.

Rottensteiner, C., Laakso, L., Konttinen, N. Sustained Participa-

tion in Youth Sports Related to Coach-Athlete Relationship and 

Coach-Created Motivational Climate. International Sport Coa-

ching Journal, 2015, 2, 29-38

Taipale R.S., Mikkola J., Nummela A., Sorvisto J., Nyman K., Ky-

röläinen H., Häkkinen K. Combined strength and endurance ses-

sion order: differences in force production and oxygen uptake. 

International Journal of Physiology and Performance, 10(4): 418-

425, 2015

Vesterinen V., Nummela A., Äyrämö S., Laine T., Hynynen E., Mik-

kola J., Häkkinen K. Monitoring training adaptation with a sub-

maximal running test in field conditions. International journal of 

sports physiology and performance. 2015 Aug 16. doi: http:dx.

doi.org10.1123ijspp.2015-0366

Vesterinen, V., Häkkinen, K., Laine, T., Hynynen, E., Mikkola, J., 

Nummela, A. Predictors of individual adaptation to high-volume 

or high-intensity endurance training in recreational endurance 

runners. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 

2015 Aug 6. doi: 10.1111/sms.12530. [Epub ahead of print]

Tutkimusartikkelit
Blomqvist, M., Mononen, K., Konttinen, N., Koski, P., Kokko, S. 

Urheilu ja seuraharrastaminen. Lasten ja nuorten liikuntakäyt-

täytyminen Suomessa. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.). Val-

tion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2.

Muut artikkelit ja blogit
Aarresola, O. Lasten ja nuorten monenkirjavat urheilupolut. 

Teoksessa Hannu Itkonen & Antti Laine (toim.) Liikunta yhteis-

kunnallisena ilmiönä. Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen 

laitos. Tutkimuksia 1/2015.

Aarresola, O. Teema-artikkeli: Juniorit valitsevat. Teoksessa Las-

ten ja nuorten hyvä harjoittelu. Lahti: VK-kustannus, 162-163.

Aarresola, O. Teema-artikkeli: Sukupolviosaaminen valmentajan 

taitona.. Teoksessa Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu. Lahti: VK-

kustannus, 171-172.

Blomqvist. M. Valmentajien seurantakysely 2013. Valmentaja-

lehti, 2015/2.

Hanhikoski J (JYO), Keränen T We Need Power!. Huippu-urheilu-

uutiset, SUL, 4:42-43, 2015.

Hynynen E. Hiihtäjän taloudellisuus tasatyönnössä, wassbergissa 

ja juoksussa. Hiihto, 2/2015, 28-31.

Hynynen E. Hyvä uni parantaa suorituskykyä. Hiihto 5, 54-59, 

2015.

Kalaja, S. KTK-testi on käyttökelpoinen työkalu nuorten urheilus-

sa. Liikunta Tiede 52 4/15;62-66

Kalaja, S. Liikkuvuuden harjoittaminen. Teoksessa: Suomen Val-

mentajat (toim.)Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu

Kalaja,S. & Jaakkola, T. Taidon harjoittaminen. Teoksessa: Suo-

men Valmentajat (toim.)Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu

Keränen, T. Faktaa ja myyttejä naisten valmennuksesta. Huippu-

urheilu-uutiset, SUL, 2:2023, 2015.

Kuitunen Sami, Koskela Pasi Teknologian avulla lisää vauhtia pi-

kaluistelijoille. Valmentaja-lehti, 1/2015, s. 11

Mikkola J. Hiihtäjän kuntopiiri. Latu ja Polku, 1:19.

Mononen K Nuorten urheilussa tavoitteeksi yksilöllisten polku-

jen mahdollistaminen. http://www.sport.fi. 2.7.2015.

Mononen K. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen on tärkeää 

myös lasten urheilussa. http://www.sport.fi 20.5.2015.

Mononen K. Nuoren urheilijan hyvä päivä – ei mitään rakettitie-

dettä. http://www.sport.fi 29.4.2015

Mononen K. Valintavaiheessa kohti yksilöllistä nousujohteista 

harjoittelua. Valmentajalehti 4/2015

Nummela A. Sykerajat ja kynnysarvot kestävyysharjoittelus-

sa. Juoksutohtori -blogi, www.sportslab.fi/juoksutohtori/, 

22.5.2015.
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Nummela A. Mihin kynnyksiä tarvitaan kestävyysharjoitte-

lussa?. Juoksutohtori -blogi, www.sportslab.fi/juoksutohtori/, 

24.8.2015.

Nummela A. Onko hitaasta juoksuharjoittelusta hyötyä?. Juoksu-

tohtori -blogi, www.sportslab.fi/juoksutohtori/, 5.12.2015.

Nummela A. Onko fysiologian tietämys tarpeen huippuvalmen-

tajalle?. Juoksutohtori -blogi, www.sportslab.fi/juoksutohtori/, 

23.12.2015

Vesterinen, V. Biohakkeri seuraa hyvinvointinsa osatekijöitä tek-

nologian avulla. Liikunta ja Tiede, 52 (5), 37-41, 2015

Vänttinen, T. Biologinen ikä ja sen määrittäminen. Lehtiartikkeli 

Liito 3/15.

Vänttinen, T. Biologinen ikä vaikuttaa valintoihin. Lehtiartikkeli 

Liikunta & Tiede 2-32015.

Raportit ja selvitykset
Keränen, T. Kooste kylmähoidon vaikutuksesta.. Suomen uima-

liitto.

Lehtonen, Kati ja Mäkinen, Jarmo Liikuntajärjestöjen valtion-

avustujärjestelmän kehittäminen - Valtakunnallisille ja alueellisil-

le järjestöille suunnatun kyselyn raportointi. Liikunnan ja kansan-

terveyden julkaisuja 310 ISBN (pdf) 978-951-790-396-7

Lämsä, J., Nieminen, M. Salibandy: seurakysely 2015. KIHU. Käyt-

töraportti.

Lämsä, J., Nieminen, M. Palloliitto; seurakyselyn tulokset 2015. 

KIHU, KÄyttöraportti 2015

Lämsä, J., Nieminen, M. Koripalloliitto: Seurakyselyn tulokset 

2015. KIHU. Käyttöraportti, 2015

Manninen T. & Lämsä J. Urheiluakatemiaverkoston osaaminen. 

Käyttöraportti, 50 s., Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 

KIHU, 2015.

Nieminen, M. Naisvalmentajuuden tilanne Suomessa. Lyhyt kat-

saus naisvalmentajien tilanteeseen Suomessa aikaisempien tut-

kimusten valossa. KIHU ja Suomen Valmentajat. 2015.

Nieminen, M. Valmentaa kuin nainen. Valmentaa kuin nainen 

-hankkeen webropol-kyselyn analyysi. KIHU ja Suomen Valmen-

tajat. 2015.

Nieminen, M. & Puska, M. #Susikoulu Montpellier´ssä. Selvitys 

Koripalloliiton ja Kisakallion urheiluopiston toteuttamasta #Su-

sikoulusta Montpellier´ssä koripallon EM-kilpailuiden 2015 yh-

teydessä. KIHU, Koripalloliitto ja Kisakallion urheiluopisto. 2015.

Nieminen, M. & Puska, M. #Susikoulu Montpellier´ssä -tiivistel-

mä. Tiivistelmä Susikoulu Montpellier´ssä -selvityksestä. KIHU, 

Koripalloliitto ja Kisakallion urheiluopisto. 2015.

Puska, M., Lämsä, J: Valtion urheilijoiden valmennus- ja harjoit-

teluapurahojen haku v. 2015; yhteenveto. Käyttöraportti, KIHU, 

2015

Vänttinen, T. Paikannusjärjestelmän arviointiraportti. Arvionti 

kaupallisen paikkannusjärjestelmän käytettävyydestä Eerikkilän 

urheiluopistolle.

Vänttinen, T., Blomqvist, M., Forsman, H., Lampinen, K. Sami 

Hyypiä akatemian kehitystyö. Sami Hyypiä akatemian seuranta-

konseptin fyysisten suorituskykytestien ja taitotestien yksilöpa-

lautemallin kehittäminen.

Vänttinen, T., Hulmi, J., Laakso, M., Ramal, J. Taekwondo - Nutri-

on strategy. Ravitsemus- ja palautumisstrategia taekwondossa.

Vänttinen, T., Lappalainen, J. Hajatelmia. Viimeistely-, matkus-

tus- ja aikaerotietoutta painimaajoukkueelle Las Vegasin MM-

kisoihin.

Kilpailu- ja harjoitteluanalyysit
Blomqvist, M. & Forsman, H. Sami Hyypiä Akatemian seurapa-

lautteet. Poikajoukkueiden pelaajien teknisten, taktisten, fyy-

sisten ja psyykkisten valmiuksien itsearvioinnit, kevät 2015: 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 seura-

palautteet. Tyttöjoukkueiden teknisten, taktisten, fyysisten ja 

psyykkisten valmiuksien itsearvioinnit, kevät 2015: FC Honka, 

Ilves, JyPK, ONS, Pallokissat, TiPS, TPS.

Blomqvist, M. & Lahti, H. Sami Hyypiä Akatemian seurapalaut-

teet. Tyttöjoukkueiden valmentajien palautteen annon arviointi, 

kevät 2015: FC Honka, Ilves, JyPK, ONS, Pallokissat, TiPS, TPS

Blomqvist, M. & Lahti, H. Sami Hyypiä Akatemian seurapalaut-

teet. Poikajoukkueiden valmentajien palautteen annon arviointi, 

kevät 2015: FC Honka, FC Inter, FC Jazz, FC Kuusysi, HJK, HJS, Il-

ves, Jippo, JJK, KooTeePee, KuPS, KäPa, OLS, Pallo-Iirot, TPS, VPS.

Häyrinen, M., Keränen, T., Vänttinen, T., Vänttinen, S., & Liukko-

nen, K. Beach volley -pelaajien fyysisten ominaisuuksien testien 

testipalaute. Testipäivä Jyväskylässä 30.4.2015.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 

volley. 68 ottelun tallennus. FIVB Fuzhou Open, 21.-25.4.2015.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 

volley. 8 ottelun tallennus. FIVB Lucerne Open, 12.-17.5.2015.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 

volley. 12 ottelun tallennus. FIVB Prague Open, 20.-24.5.2015.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 

volley. 78 ottelun tallennus. FIVB Moscow Grand Slam, 26.-

31.5.2015.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 

volley. 5 ottelun tallennus. FIVB Stavanger Major, 9.-13.6.2015.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
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volley. 59 ottelun tallennus. 2015 European Games, Baku, 16.-

21.6.2015.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 

volley. 55 ottelun tallennus. EM-kisat, Klagenfurt, 28.7.-2.8.2015.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 

volley. 6 ottelun tallennus. FIVB Long Beach Grand Slam, 18.-

23.8.2015.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 

volley. 16 ottelun tallennus. FIVB Olsztyn Grand Slam, 25.-

30.8.2015.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 

volley. 3 ottelun tallennus. CEV Continental Cup 3. kierros, Para-

limni 9.-10.5.2015.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 

volley. 7 ottelun tallennus. CEV Continental Cup 4. kierros, Thes-

saloniki 5.-6.9.2015.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 

Pareista: BawdenClancy, BieneckWeiland, Bonnerova-Herman-

nova x 3, BraakmanSinnema, BroderValjas x 2, CunhaLiubymova 

x 2, DicelloCarico, FendrickSweat x 2, HochevarMcGuire, Huma-

naParedesPischke, KlugGallay, LabourerSude x 3, LiliCarolMaxi-

mo x 2, LobatoSoria, MacTawishWhitaker, MersmannSchneider, 

MomoliGiombini x 2, NoriOlayo, NyströmNyström x 2, PataMa-

tauatu, PavanBansley x 2, PlesiutschnigSchutzenhöfer x 2, Pro-

kopevaSyrtseva, RadarongUdomchavee, SchumacherSeyffert, 

SchwaigerHansel x 2, SummerFopma x 2, TakeMizoe, TanakaKu-

sano, TsiartsianiArvaniti, vanGestelVanderVlist x 2, WalshRoss, 

WangYue x 2 ja ZolnercikovaJakubsova. FIVB Fuzhou Open, 21.-

25.4.2015.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 

Pareista: AgathaSeixas x 2, BabenkaMileuskaya, BawdenClancy, 

BieneckGrössner, Bonnerova-Hermannova, BorgerButhe, Bro-

derValjas, CandelasRios, CunhaAbbaszade x 2, DicelloCarico, 

DubovcovaNestarcova x 3, ForrerVergeDepre x 2, GoricanecHu-

berli, HeidrichZumkehr x 2, HoltwickSemmler x 2, HumanaPa-

redesPischke, JulianaAntonelli, KessyDay x 4, KolocovaSlukova 

x 2, LairdArtacho, LarissaTalita x 4, LilianaBaquerizo x 2, Lima-

Fernanda, LiliCarolMaximo x 3, LudwigWalkenhorst, Mashko-

vaTsimbalova, MenegattiOrsiToth x 2, MeppelinkVanIersel x 4, 

MotrichRudykh x 2, NoriOlayo, SalgadoSalgado x 2, Shalayeus-

kayaSiakretava x 2, SummerFopma, TeuflZass, UkolovaBirlova, 
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Nestarcova x 5, DumbauskaitePovilaityte x 2, ForrerVergeDepre 

x 2, GiombiniToti x 2, GoricanecHuberli x 3, HeidrichZumkehr x 
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nasta. IBSA World Games 2015, Soul, 8.-18.5.2015.

Häyrinen, M., Lehto, H. & Juvonen, H. Maalipallo naiset. Jouk-

kuekohtainen analyysiraportti Saksasta, Suomesta, Venäjästä ja 

Ukrainasta. Maalipallon EM-kilpailut 2015, 8.-11.7.2015.

Häyrinen, M., Lehto, H., Laitinen, T. & Collet, K. Maalipallo mie-

het. Ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista BEL-AUS, BEL-

CAN, CHN-BEL, ESP-EGY, KOR-ESP, TUR-EGY, TUR-ESP, TUR-KOR ja 
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tutkimuskeskus, Jyväskylä 2015.

Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääri- ja pienoiskivääriammun-
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Keränen T. Jyväskylä Indoor Games vauhdinjuoksumittaukset ja 

tekniikkakauvaukset.. Jyväskylä Indoor Games, Hipposhalli, Jy-
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Keränen T. Pituushyppy ja kolmiloikka SM-halleissa.. Tekniikka-
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sumittaukset ja tekniikka-analyysit, Jämsä, 27.6.2015.
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Keränen T., Ihalainen S., Valleala R., Kapustamäki H. Kuulan-
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Lehto, H. Videopalautteet ja materiaalin jako Sami Hyypiä Aka-

temian kehittymisen seurantatapahtumissa.. Videopalautteet ja 

materiaalin jako joukkueille Sami Hyypiä Akatemian kehittymi-

sen seurantatapahtumissa vuonna 2015.

Lehto, H. Pelianalyysiraportit Sami Hyypiä Akatemian kehitty-

misen seurantatapahtumissa.. Pelianalyysiraportit Sami Hyypiä 

Akatemian kehittymisen seurantatapahtumissa pelatuissa otte-

luissa vuonna 2015.

Lehto, H., Häyrinen, M. & Juvonen, H. Maalipallo naiset. Otte-

lukuvaukset ja pelianalyysit otteluista CAN-ISR, CAN-Näpäjä x 2, 

CAN-USA, FIN-CAN, FIN-ISR, FIN-Näpäjä, FIN-USA, ISR-Näpäjä 

x 2, ISR-USA, USA-CAN ja USA-ISR. Pajulahti Games 2015, 16.-

18.1.2015.

Lehto, H., Häyrinen, M. & Juvonen, H. Maalipallo naiset. Ottelu-

kuvaukset ja pelianalyysit otteluista BEL-DEN, BEL-ESP, BEL-USA, 

DEN-JPN, ESP-RUS, ESP-SWE, ESP-TUR, FIN-BEL, FIN-DEN, FIN-

GBR, FIN-GER, FIN-JPN, FIN-USA, GBR-BEL, GBR-DEN, GBR-JPN, 

GER-ESP, GER-GRE, GER-TUR, GRE-DEN, GRE-ESP, GRE-RUS, GRE-

SWE, JPN-BEL, JPN-RUS, JPN-USA, RUS-GER, RUS-SWE, SWE-

GBR, SWE-TUR, TUR-GRE, TUR-JPN, TUR-RUS, USA-DEN, USA-

GBR, USA-RUS ja USA-TUR. Malmö InterCup 2015, 2.-5.4.2015.

Lehto, H., Häyrinen, M. & Juvonen, H. Maalipallo naiset. Video-

koosteet vastustajista Israel, Kreikka, Ruotsi, Saksa, Venäjä ja Uk-

raina. Maalipallon EM-kilpailut 2015, 8.-11.7.2015.

Lehto, H., Häyrinen, M. & Juvonen, H. Maalipallo naiset. Jouk-
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kuekohtainen analyysiraportti Kanadasta ja Suomesta. Pajulahti 

Games 2015, 16.-18.1.2015.

Lehto, H., Häyrinen, M. & Juvonen, H. Maalipallo naiset. Jouk-

kuekohtainen analyysiraportti Espanjasta, Kreikasta, Suomesta ja 

Tanskasta. Malmö InterCup 2015, 2.-5.4.2015.

Lehto, H., Häyrinen, M., Laitinen, T. & Collet, K. Maalipallo miehet. 

Ottelukuvaukset otteluista FIN1-FIN2, FIN1-LIT1 x 2, FIN1-LIT2 
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Lehto, H., Häyrinen, M., Laitinen, T. & Collet, K. Maalipallo mie-
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do. Taekwondon naismaajoukkueurheilijoiden ruokapäiväkirja-
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(eds. Hakkarainen A, Lindinger S, Linnamo V), ISBN: 978-951-39-

6216-6, p. 69.

Kalaja, S. Combining skill, endurance and strength. Invited pre-

sentation in the 16th International Symposium on Combined 

Endurance and Strength Training for Physical Fitness and Sports 

Performance, Department of Biology of Physical Activity, Univer-

sity of Jyväskylä, 23.-25.9.2015.

Kalaja, S. How to teach reindeers to fly - motor skill learning. 

10th ICCE Global Coach Conference, 23-25.8.2015, Vierumäki, 

Finland

Kalaja, S. Motor skill learning. International Sport Physiotherapy 

congress, Mission possible, Helsinki 21.-23.3.2015

Kalaja, S. Making the school physically active. 12th Convention 

of the International Confederation of Principals 3-6 August 2015 

- Helsinki, Finland

Kalaja, S. Welcome speech. 1.st scientific congress in motor skill 

acquistion, Kisakallio Sport Institute 18.-20.11.2015

Lämsä, J. What actually changed?Use of SPLISS model in the eva-

luation of elite sport reform in Finland. World Congress on Elite 

Sport Policy, Melbourne 23-24.11.2015

Mononen K., Aarresola O Roundtable for coaching directors. 

10th ICCE Global Coach Conference, ”Coach and Athlete Empo-

werment: a winning combination”, 23-25 August 2015, Vierumä-

ki, Finland

Mäkinen, Jarmo EVOLVING BALANCE BETWEEN STATE AND 

SPORT MOVEMENT? – FINNISH ELITE SPORT REFORM 2009-

2013. Esitelmä EASM-konferenssissa Coventryssa

Nummela A. Cardiorespiratory responses and adaptations to 

endurance exercise and training. 16th International Symposium, 

University of Jyväskylä, 23.9.2015

Vesterinen V., Häkkinen K., Laine T., Hynynen E., Mikkola J., Num-

mela A. Submaximal running test in monitoring endurance trai-

ning adaptation. ACSM 62nd Annual Meeting, San Diego, Califor-

nia. May 26 – 30, 2015.
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Urheiluun ja valmennukseen 
liittyvät luennot
Blomqvist, M. Valmennusosaaminen ja valmentajana kehittymi-

nen. Luento Jyväskylän yliopiston urheiluvalmentajaopiskelijoil-

le. 29.1.2015.

Hynynen E Urheilijan kuormittuneisuuden mittaaminen ja seu-

ranta. Luento Santahamina, Urheilukoulu, 21.5.2015

Hynynen E. Urheilijan kuormittuneisuuden mittaaminen ja seu-

ranta sekä palautumisen optimointi. Luento, Turun Seudun Ur-

heiluakatemia, 24.11.2015

Hynynen, E Lapsen kestävyys = VO2max = Q × a-vO2 ero, vai 

jotain ihan muuta?. Ilta urheilevien alakouluikäisten lasten val-

mentajille ja vanhemmille keskiviikkona 29.4.2015 klo 18.00-

20.00 Jyväskylän Hipposhallin auditoriossa

Häyrinen, M. Co-operation between paralympic sports and 

KIHU. Esitys North-East Parasport Exchange Project -seminaaris-

sa. Helsinki 17.4.2015.

Häyrinen, M. KIHUn toiminta palloiluissa. Esitys KIHUn, Suomen 

Urheiluopiston, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumä-

en toimipisteen ja Suomen Jääkiekkoliiton yhteistyöpalaverissa 

20.3.2015.

Kalaja, S. Nuoren urheilijan hyvä päivä. luento Olympiakomitean 

urheiluyläkouluseminaarissa Tampereen Varalassa 12.3.2015

Kalaja, S. Taitojen valmentaminen. Voimisteluliiton valmentaja-

koulutus Kuortane 3.1.2015

Kalaja, S. Taidon oppiminen ja harjoittelu. Suunnistusliiton val-

mentajaseminaari, 23.1.2015 Vierumäki

Kalaja, S. Nuoren urheilijan hyvä päivä. Ilta urheilevien alakou-

luikäisten lasten valmentajille ja vanhemmille keskiviikkona 

29.4.2015 klo 18.00-20.00 Jyväskylän Hipposhallin auditoriossa

Kalaja, S. Monipuolinen harjoittelu. Varsinais-Suomen seurapar-

lamentti, Paimio 15.9.2015

Kalaja, S. Kuperkeikasta kolmoisvolttiin. Suomen Olympiakomite-

an pelaajapolkupäivä, Helsinki 16.9.2015

Kalaja,S. Taitovalmennus. Turun urheiluakatemian valmentajata-

paaminen 15.9.2015

Keränen, T. Biomekaniikkaa valmennukseen.. Jääkiekkoval-

mentajien ammattitutkinto, Suomen Urheiluopisto, Vierumäki, 

26.8.2015.

Keränen, T. Biomekaniikkaa yleisurheiluvalmennukseen.. SUL:n 

3. tason valmentajatutkinto, Kuortaneen urheiluopisto, Kuorta-

ne, 31.10.2015.

Keränen, T. Valitulla polulla. Turun seudun urheiluakatemia, Veri-

tas stadion, Turku, 25.11.2015.

Keränen, T. Ominaisuuksien kehittäminen. Urheiluakatemiaver-

koston koordinaattorien ja valmentajien tapaaminen, Urhea, 

Helsinki, 4.9.2015.

Keränen, T. Ominaisuuksien polku. Vuokatin urheiluakatemian 

valmentajien koulutuspäivä, Vuokatin urheiluopisto, Vuokatti, 

12.10.2015.

Keränen, T. Rugby - We need power!. Jyväskylän Rugby Club ry. 

pelaajakohtaaminen. KIHU, Jyväskylä, 15.4.2015.

Keränen, T. We Need Power. Eteläisen alueen yleisurheiluval-

mentajien koulutus, Mäkelänrinteen uintikseskus, Helsinki, 

22.5.2015.

Keränen, T. Telinevoimistelijat valitulla polulla. Miesteline-

voimistelijoiden maajoukkueleiri, Kuortaneen urheiluopisto, 

10.12.2015.

Konttinen, N., Aarresola, O. & Häyrinen, M. Monipuolisuus ja 

monilajisuus pelaajapoluissa. Esitys Olympiakomitean Pelaaja-

polku-päivässä 16.9.2015.

Lehto, H., Forsman, H., Lahti, H. & Lampinen, K. . Palautetilai-

suudet Sami Hyypiä Akatemian tapahtumissa. Palautetilaisuudet 

joukkueille Sami Hyypiä Akatemian kehittymisen seurantatapah-

tumissa 2015.

Luhtanen, P. Pelianalyysi ja pelikäsitys jalkapallossa. Sami Hyypiä 

Akatemian 1. kansainvälinen valmentajaseminaari, Eerikkilän ur-

heiluopisto 13-15.11.2015.

Luhtanen, P. Nuorten maajoukkueiden kehitystrendejä. Sami 

Hyypiä Akatemian 1. kansainvälinen valmentajaseminaari, Eerik-

kilän urheiluopisto 13-15.11.2015.

Lämsä, J. Hiihdon tulevaisuusnäkymät suomalaisessa yhteiskun-

nassa. Esitys Vuokatin urheiluopiston 70 v. juhlaseminaarissa 

25.6.2015. Sotkamo

Lämsä, J. Joukkuelajit - Suurin liikuttaja?. Esitys HUY:n joukkuela-

jien pelaajapolkupäivillä 16.9.2015. Helsinki

Lämsä, J. Huippu-urheilujärjestelmien kansainvälinen viitekehys. 

Esitys HUY:n valmennusseminaarissa 21.4.2015

Lämsä, J. Huippu-urheilun kv. mallit; SPLISS. Esitys Suomen ur-

heiluliiton valmennusvaliokunnassa 4.6.2015. Helsinki

Lämsä, J. Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Esi-

tys urheiluakatemiapäivillä 11.5.2015. Oulu

Lämsä, J. Tiedolla johtaminen. Esitys HUY:n valmennusseminaa-

rissa 21.4.2015. Helsinki

Lämsä, J. & Lehtonen, K. Tiedolla johtaminen. Esitys järjestöpäi-

villä 19.5.2015 Helsinki

Lämsä, J., Nummela, A. Valmennuskeskusarvointi 2015. Esitys 

Urheiluopistopäivillä 1.4.2015. Tampere

Lämsä, J., Nummela, A., Puska, M. VAKE arviointi 2015. Esitys 

urheiluopistojen hallitopäivillä Vuokatissa 7.11.2015
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Lämsä, J., Nummela, A., Puska, M. VAKE arviointi 2015; tulokset. 

Esitys arvioinnin ohjausryhmälle 22.10.2015. Helsinki.

Mikkola J. Lasten ja nuorten voimaharjoittelu. Ilta urheilevien 

alakouluikäisten lasten valmentajille ja vanhemmille keskiviikko-

na 29.4.2015 klo 18.00-20.00 Jyväskylän Hipposhallin auditori-

ossa

Mikkola J. Maastohiihdon fysiologiset vaatimukset. Wanhat Hiih-

toveikot ry vuosikokous 28.5.2015, Hotelli Rantasipi, Laajavuori, 

Jyväskylä.

Mononen K Lasten ja nuorten urheilun laatutekijät. Kuntotes-

tauspäivät: Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn arviointi 

sekä mittaaminen, 21.3.2015 Kisakallion urheiluopisto

Mononen K., Tast L. Lasten ja nuorten urheilun laatutekijät. Tai-

tavaksi vedessä. Uimaliiton, Uimaopettajaliiton ja Hengenpelas-

tusliiton Valmentaja- ja ohjaajafoorumi, 20.9.2015 Hyvinkää

Natunen, I. & Aarresola, O. Kokemuksia HuimaSeura-auditoin-

neista. Lajiliittojen sparraustapaaminen 7.9.2015.

Nummela A. Altitude training camp, La Loma, San Luis Potosi, 

Mexico. Suomen uimaliiton leiri, 23.3.2015 Helsinki

Nummela A. Väitteitä ja uskomuksia nopeuskestävyysharjoitte-

lusta. JKU:n huippu-urheiluilta 11.3.2015

Nummela A. Pitkän matkustuksen ja aikaeron rasitukset ja miten 

niihin tulisi valmistautua?. Yhteisellä tekemisellä ja jakamisella 

sinivalkoinen matka kohti Rioa, Rion lajijohdon ja nuorten olym-

piavalmentajat seminaari, Suomen olympiakomitea, Kisakallion 

urheiluopisto, 20.5.2015.

Nummela A. Korkeanpaikan leirityksen kokemukset. Suomen 

Uimaliiton Valmentaja- ja ohjaajafoorumi, Rantasipi Sveitsi, Hy-

vinkää, 19.9.2015

Nummela A. Korkeanpaikan harjoittelu. Lajianalyysit eri urheilu-

lajeissa ja urheiluvalmennuksen ohjelmointi, luentosarja, Jyväs-

kylän yliopisto, liikuntabiologia laitos, 4.11.2015

Nummela A. Technological Advancements Supporting Training 

of Elite Endurance Athletes. Sportdata Performance Forum 23.-

24.11.2015, Berlin, Germany

Valleala R. Javelin Throwing Technique and Biomechanics. Athle-

tics Coaches Seminar, 6.-8.11.2015 Oslo.

Valleala R. Perfomance support in Finnish Javelin Throw. Athle-

tics Coaches Seminar, 6.-8.11.2015 Oslo.

Valleala R. ja Kinnunen K. High Release Speed at any Cost. The 

European Javelin Symposium 21-22 Nov 2015, Tanhuvaara.

Vesterinen, V. Kestävyysharjoittelun perusteet. Rasti E4:n järjes-

tämä valmennusluento, Äänekoski, 3.3.2015

Muut luennot
Aarresola, O. Menestys toteutuu laatukriteerien kautta. Esitys 

Suomen Uimaliiton valmentaja- ja ohjaajafoorumissa 20.9.2015, 

Hyvinkää.

Aarresola, O. EVVK vai FILEISSÄ? Miten nuoret saa mukaan vapaa-

ehtoistoimijoiksi?. Esitys ESLUn seuraseminaarissa 31.1.2015.

Kalaja, S. Asiantuntijatoiminnan tulevaisuuden näkymien tarkas-

telua. Jyväskylän osaaminen urheiluvalmennuksen tukena Semi-

naari, Jyväskylä 15.1.2015

Kalaja, S. Voimistelu taitojen edistäjänä. Jyväskylän korkeakoulun 

ja yliopiston senioriyhdistyksen 30-vuotisjuhlaluentosarja Vanha 

ja uusi voimistelu, Jyväskylä 26.1.2015

Kalaja, S. Liikuntataitojen oppiminen. VALO ry:n koulutusristeily, 

5.-7.2.2015

Kalaja, S. KIHU osaamisohjelman vetäjänä. Tampereen urheilu-

akatemian valmentajatapaaminen 17.3.2015

Kalaja, S. OPS2016 ja Move! - fyysisen toimintakyvyn seuranta-

järjestelmä. Kuntotestauspäivät 2015

Kalaja, S. KTK-testi - mittaa oma taitoälykkyytesi. Kuntotestaus-

päivät 2015

Kalaja, S. 10 000 tunnin myytti. Kuntotestauspäivät 2015

Kalaja, S. Nuorten hyvinvoinnin edistämisen johtaminen. Rehto-

ri-instituutin koulutusjohtamisen symposium, Jyväskylä 9.6.2015

Kalaja, S. Learning motor skills. Jyväskylän kaupungin pohjois-

mainen tapaaminen 26.6.2015

Kalaja, S. KIHU osana Jyväskylän osaamiskeskittymää. Jyväskylän 

Kesän avajaistilaisuus 7.7.2015

Kalaja, S. KIHU - Research Institute for Olympic Sports. Neste Ral-

ly Finland, VIP guests 31.7.2015

Kalaja, S. Työhyvinvoinnin edistäminen. Millpointin henkilöstön 

työhyvinvointipäivä, Lappeenranta 28.8.2015

Kalaja, S. Lasten ja nuorten monipuolinen harjoittelu. Liikunta-

lääketieteen ilta. Kouvola 1.10.2015

Kalaja, S. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus urheiluosaa-

misen edistäjänä. Lisäopetuksen asiantuntijaryhmän vierailu. 

KIHU 6.11.2015

Kalaja,S. Koulupäivän liikunnallistaminen. Eduskunnan sivistysva-

liokunnan kuulemistilaisuus. Helsinki 21.10.2015

Mononen K KIHUn vammaisurheilututkimus. Erityisliikunnan 

tutkijatapaaminen 12.3.2015, Jyväskylän yliopisto

Mäkinen, Jarmo Kommenttipuheenvuoro Team Danmarkin Jens 

Meibomin esitykseen. Huippu-urheilun II verkostotapaaminen 

Kuortaneella

Paavolainen, L., Lämsä, J., Aarresola, O., Kirjavainen, A. Huippu-

urheilun strategiset tavoitteet ja indikaattorit. Esitys Suomen 

Olympiakomitean hallitukselle 4.2.2015. Vierumäki



43

Vuosikertomus 2015

Valleala R. Video oppimisen apuvälineenä urheiluvalmennukses-

sa. eTEVÄ-hankkeen tapaaminen 20.5.2015, Jyväskylä.

Vesterinen, V. Biohakkerointi - terveyden ja suorituskyvyn opti-

mointia. Liikuntalääketieteen päivät, Helsinki, 5.11.2015

Vänttinen, T. Biologisen kehitysasteen merkitys nuorten valmen-

nuksessa. Luento: Kuntotestauspäivät 2015 (21.3.), KESLI:n ilta 

urheilevien lasten valmentajille ja vanhemmille (29.5.), SHA val-

mentajaseminaari (14.11.)

Opetus
Aarresola, O. Athlete paths in Finland - what concepts, models 

and theories could be useful in the future?. Roundtable presen-

tation in IKI Göteborg, 19.2.2015.

Aarresola, O. Finnish athlete development model – practical 

implications in sport clubs. Seminar preseantation in IKI, Göte-

borg, Feb 2015.

Häyrinen, M. Lentopalloilijan profiili ja harjoittelu. Lajianalyysit 

eri urheilulajeissa ja urheiluvalmennuksen ohjelmointi. 2 h Jy-

väskylän Yliopisto, liikuntabiologian laitos, Jyväskylä 16.11.2015.

Kalaja, S. Havaintomotoriikan kehittäminen. Liikunnan ja terve-

ystiedon opettajien valtakunnalliset koulutuspäivät, Salo 31.1-

1.2.2015

Kalaja, S. Motoristen taitojen oppiminen. Liikuntabiologian lai-

toksen opiskelijat. Jyväskylä 9.11.2015

Kalaja,S. Motorinen oppiminen. Liikuntapedagogiikan opiskeli-

jat. Jyväskylä 16.11.2015

Lämsä, J. (Elite) sport in Finland: trends, resources and organiza-

tion. Opetus JAMK:n sport Business opiskelijoille 2.11.2015

Lämsä, J. Elite sport; case Finland. Opetus Jyväskylän yliopistossa 

SPOSMAPRO opiskelijoille 26.20.2015

Lämsä, J.. Valmennuksen laatujärjestelmät. Opetus VeAT -tutkin-

nolla 10.12.2015. Vierumäki

Mäkinen, Jarmo Sport & Economics -luentosarja. Viisi englannin 

kielistä luentoa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen ja kauppa-

korkean opiskelijoille syksyllä 2015

Vänttinen, T. Suomen Palloliitto koulutus. Valmentajakoulutuk-

set: D-, C- ja B-kurssit 2015, JKL.
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Tuloslaskelma
   

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

01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014

Varsinainen toiminta 

        Tuotot 2 184 314,18 2 526 116,12

        Kulut
            Palkat -1 260 551,12 -1 358 911,40
            Eläkekulut -236 051,13 -239 439,08
            Muut henkilösivukulut -41 093,37 -45 293,65
            Muut kulut -763 878,83 -1 122 372,90

        Tuotto-/kulujäämä -117 260,27 -239 900,91

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

        Tuotot 28 265,66 19 945,11
        Kulut -7 114,68 -5 039,02

        Tuotto-/kulujäämä 21 150,98 14 906,09

Yleisavustukset 166 000,00 166 000,00

Tilikauden ali-/ylijäämä 69 890,71 -58 994,82
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Tase     

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

31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA

   PYSYVÄT VASTAAVAT
   Sijoitukset
      Muut osakkeet ja osuudet 290 945,93 266 778,47

   VAIHTUVAT VASTAAVAT
      Saamiset
      Lyhytaikaiset
         Myyntisaamiset 90 690,51 68 427,82
         Siirtosaamiset 2 108,42 92 798,93 186 245,56 254 673,38

   Rahoitusarvopaperit
         Muut osakkeet ja osuudet 182 793,00 200 105,27

   Rahat ja pankkisaamiset 351 459,65 45 202,59

VASTAAVAA YHTEENSÄ 917 997,51 766 759,71

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

31.12.2015 31.12.2014
VASTATTAVAA

   OMA PÄÄOMA
   Peruspääoma 92 503,36 92 503,36
   Muut rahastot 255 205,68 255 205,68
   Edellisten tilikausien alijäämä -86 044,90 -27 050,08
   Tilikauden yli-/alijäämä 69 890,71 -58 994,82
   Oma pääoma yhteensä 331 554,85 261 664,14

   VIERAS PÄÄOMA
   Lyhytaikainen
      Saadut ennakot 2 380,00 2 380,00
      Ostovelat 60 781,36 13 852,47
      Muut velat 38 055,86 34 388,54
      Siirtovelat 485 225,44 586 442,66 454 474,56 505 095,57

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 917 997,51 766 759,71
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