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KIHU YHDISTÄÄ URHEILUN TUTKIMUKSEN, KEHITYKSEN JA ASIANTUNTIJAT

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU tekee työtä suomalaisen urheilun hyväksi. Tavoitteena on edistää kilpa- ja huip-
pu-urheilua innovatiivisella, eettisesti vastuullisella ja korkeatasoisella soveltavalla tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijatoimin-
nalla.

KIHU aloitti toimintansa vuonna 1991. Tutkimuskeskuksessa työskentelee yhteensä 35 asiantuntijaa, tutkijaa ja teknisen hen-
kilökunnan edustajaa urheilun yhteiskuntatieteiden, biotieteiden ja käyttäytymistieteiden osaamisalueillta. KIHU-säätiön hal-
lituksessa ovat edustettuina Suomen Olympiakomitea, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki ja urheilujärjestöt.

HUIPPU-URHEILUN SOLMUKOHTA 

Toimimme osana kilpa- ja huippu-urheilun verkostoa, johon kuuluvat esimerkiksi Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralym-
piakomitea, Jyväskylän yliopisto, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Valo sekä valmennuskeskukset, urheilua-
katemiat, tutkimuslaitokset ja lajiliitot.

Meillä on vetovastuu Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelmasta, jonka kautta vastaamme suoma-
laisen huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä osallistuvan asiantuntijuuden kehittämisestä ja toteuttamisesta 
urheilijan polulla. Näin varmistamme, että urheilijoilla, valmentajilla ja muilla sidosryhmillä on käytössään viimeisin tieto ja 
osaaminen.
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KIHU COMBINES SPORTS RESEARCH, DEVELOPMENT AND EXPERTISE

KIHU, the Research Institute for Olympic Sports, works for Finnish sports. Its mission is to promote Finnish top-level sports 
through advanced, innovative and ethically responsible applied research and development and expertise activities.

KIHU started in 1991. The research institute employs thirty-five experts, researchers and members of technical staff, repre-
senting various fields of biological, behavioral and social sciences. The members of the Executive Board of KIHU Foundation 
represent the Finnish Olympic Committee, the University of Jyväskylä, the City of Jyväskylä and sports associations.

PIVOTAL ROLE 

KIHU is part of a network of operators in the field of competitive sports, collaborating with organisations such as the Finnish 
Olympic Committee, the Paralympic Committee, the University of Jyväskylä, the Finnish Sports Confederation Valo, training 
centres, sports academies, research institutes and sports federations.

KIHU is responsible for leading the Research and Development Programme of the Finnish Olympic Committee’s High Perfor-
mance Unit, developing and implementing research, development and coaching expertise within elite sport. This is to ensure 
that Finnish athletes, coaches and other stakeholders have the latest know-how at their disposal.
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OSALLISTUVA ASIANTUNTIJATOIMINTA

Osallistuvan asiantuntijatoiminnan tarkoituksena on luoda, kehittää ja 
jakaa uutta tietoa ja osaamista urheilijoiden, valmentajien, lajijärjestöjen 
ja urheiluseurojen käyttöön. Toiminta on osa Suomen Olympiakomitean 
koordinoimaa huippu-urheilutukea. 

MUKANA URHEILIJAN POLULLA

Urheilijan polku alkaa rakentua jo lapsuudessa. Teemme yhteistyötä urhei-
lujärjestöjen kanssa, jotta urheilu olisi tulevaisuudessakin lapsia ja nuoria 
innostavaa toimintaa. Edistämme osaltamme toimintamallia, jossa koti, 
koulu ja vanhemmat luovat edellytykset liikuntataitojen hankkimiseen ja 
urheilulliseen elämäntapaan. Tukemalla liikkuvaa lapsuutta luomme mah-
dollisuuksia sekä liikunnalliseen elämäntapaan että huippu-urheilijaksi 
kasvamiseen.

Huippu-urheiluvaiheessa asiantuntijamme toimivat osana urheilijan val-
mennustiimiä. He osallistuvat käytännön valmennuksen ja harjoittelun 
suunnitteluun ja seurantaan lajin tarpeista ja käytännöstä nousevista toi-
veista riippuen. Tuen muotoja voivat olla esimerkiksi fysiologian mittauk-
set, suoritustekniikan analysointi, pelianalyysit ja pelitaidon kehittäminen.

KIHU edistää lasten ja nuor-
ten liikuntamahdollisuuksia 
yhdessä Valo ry:n kanssa. 
Käytännön tavoitteita ovat 
esimerkiksi liikunnan lisäämi-
nen koulupäivään sekä koulu-
jen ja urheiluseurojen välisen 
yhteistyön syventäminen. 
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PARTICIPATORY EXPERTISE

Participatory expertise activities aim to create, develop and share infor-
mation and know-how with athletes, coaches, national sports federations 
and local sports associations. These activities are part of the elite sport 
programme coordinated by the Finnish Olympic Committee. 

ATHLETE PATHWAY

The athlete’s path starts in childhood. We cooperate closely with sports 
associations so that children and youth of the future would also find the 
world of sports inspiring. For our part, we promote an operating model in 
which home, school and parents create the prerequisites for acquiring phy-
sical skills and adopting a sports-friendly lifestyle. By supporting children’s 
physical activity, we create opportunities for both a sports-friendly lifes-
tyle and growing into a top athlete.

In elite sports, our experts are part of an athlete’s coaching team. They 
participate in the planning and follow-up of coaching and training depen-
ding on the needs and practices of the particular disciplines. Practical sup-
port may take the form of physiological measurements, technique analy-
ses, match analyses as well as enhancement of skills, for example.

KIHU promotes childhood 
physical activity in cooperati-
on with Valo. Practical goals 
include having more physical 
education in school curricula 
and strengthening the coope-
ration between schools and 
sports associations.
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TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Meidät tunnetaan vahvana soveltavan urheilututkimuksen osaajana. Tutkimustoimintamme ulottuu urheilijan koko polulle 
aina lasten liikkumisen tutkimisesta huippu-urheilijoiden harjoitusmenetelmien kehittämiseen. Aihealueita ovat muun muassa 
urheilubiomekaniikka, -fysiologia, -psykologia ja -pedagogiikka sekä urheilun yhteiskuntatieteet. 

Tutkimus- ja kehitystoimintamme perustuu huippu-urheilun tutkimusohjelmaan ja kentältä nouseviin tarpeisiin. Toteutamme 
tutkimusta ja kehitystä useimmiten verkoston ja yhteistyötahojen kautta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yksi pitkäai-
kaisimmista kumppaneistamme on Jyväskylän yliopisto.

T&K-toiminnalla on tärkeä 
rooli myös oman osaami-
semme kehittämisessä. 
Useimpien työntekijöidemme 
työnkuvaan kuuluukin niin 
tutkimustyötä kuin osallis-
tuvaa asiantuntijatoimintaa 
kentällä. Käytännön yhteistyö 
on myös kanava uuden tie-
don ja parhaiden käytäntöjen 
levittämiseen.

URHEILIJA! Yhdistä huippu-urheilu

ja opiskelu Keski-Suomessa.

Suomen Olympiakomitean hyväksymä 
huippu-urheiluakatemia

heli.nieminen@ksura.net • www.ksura.net



7WWW.KIHU.FI

RESEARCH & DEVELOPMENT

We are known as a strong expert in applied sports research. Our research activities cover the entire Athlete’s Path: from the 
study of physical activity in childhood to the development of training methods of top athletes. The research areas include, 
among others, sport biomechanics, sport physiology, sport psychology, sport pedagogy and sport sociology. 

Our research and development work is based on an elite sports research programme and practical requests coming from the 
field. Usually, we carry out our R&D activities, both in Finland and internationally, through our network of partners. One of our 
long-term partners is the University of Jyväskylä.

Our R&D activity plays an im-
portant part in the develop-
ment of our own know-how 
as well. The job descriptions 
of most of our employees 
include both research and 
hands-on activity in the field. 
Practical collaboration is also 
a channel for distributing 
new information and best 
practices.

tel. 014 636 311 • info@hotellialba.fi 
www.hotellialba.fi
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TIEDON TULKKI

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on kehittää ja jakaa osaamista suomalaista huippu-urheilua koskevan päätöksenteon tuek-
si. Toimimme tiedon hankkijana, muokkaajana ja välittäjänä sekä autamme löytämään lajille ja urheilijalle olennaista tietoa. 
Laadimme myös selvityksiä ja raportteja eri toimijoille. 

Tutkimustyömme kautta syntyvää, uutta, tietoa jaamme muun muassa osallistuvan asiantuntijatyön kautta, seminaareissa 
ja kongresseissa, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tärkeä tiedon jakamisen kanava ovat myös huippu-urheilua käsit-
televät julkaisut.

Esimerkkejä onnistuneesta tiedonvälityksestä:

SPORT.FI on suomalaisen liikunnan ja urheilun 
yhteinen viestintäkanava. Sivuston taustalta 
löytyvät KIHUn lisäksi Valo, Olympiakomitea 
ja Paralympiakomitea.

URHEILUTUTKIMUKSET.FI kokoaa suomalai-
sen urheilututkimuksen tuottamat julkaisut 
yhteen paikkaan. Sivustoa ylläpitävät KIHU ja 
Jyväskylän yliopisto.
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SHARING KNOWLEDGE

One of our most important tasks is to develop and share know-how to support Finnish sports policy makers in their work. We 
acquire, edit and distribute information both for various sports organisations and individual athletes. We also carry out studies 
and prepare reports for different operators. 

Our research generates novel information which we share in seminars, congresses, websites and social media as well as 
through our participatory expertise activities. Publications about top sports constitute another important information sharing 
channel.

Examples of successful information sharing:

SPORT.FI is a joint information sharing chan-
nel for Finnish sports. Behind this website are 
KIHU, Valo, the Finnish Olympic Committee 
and Paralympic Committee.

URHEILUTUTKIMUKSET.FI (the National Sports 
Research Database) is an online service for 
publications produced by Finnish sports re-
searchers. The service is maintained by KIHU 
and the University of Jyväskylä. 

Koulutus – Valmennus – Työhyvinvointi
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ARVIOINTI JA SEURANTA OPPIMISEN TUKENA

Arvioinnin ja seurannan avulla urheilijat, valmentajat ja muut sidosryhmät saavat luotettavaa tietoa, joka auttaa suunnittele-
maan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi.

Vastaamme urheilijan polun seuranta- ja arviointitoiminnasta sekä sen kehittämisestä. Toteutamme erilaisia arviointihankkei-
ta ja tarjoamme eri toimijoiden käyttöön työkaluja, jotka antavat palautetta toiminnasta ja auttavat kartoittamaan toiminnan 
tuloksia ja vaikutuksia. 

Olemme myös mukana rakentamassa suomalaisen liikunnan ja urheilun seurannan ja arvioinnin verkostoa yhdessä Valo ry:n ja 
Suomen Olympiakomitean kanssa.

Arviointi pohjautuu aina mo-
nipuoliseen tietoon arvioita-
vasta kohteesta.  Arviointi voi 
liittyä niin valmennukseen, 
harjoitteluun, kilpailuun, 
urheilijan menestykseen kuin 
lajiliittojen ja valmennuskes-
kusten toimintaan ja talou-
teen.
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ASSESSMENT AND FOLLOW-UP

Our assessment and follow-up functions provide athletes, coaches and other stakeholders with reliable information, helping 
them to decide on measures for reaching their targets.

We are responsible for development, assessment and follow-up activities in respect of the Athlete’s Path. We carry out various 
assessment projects and equip the different parties with tools that provide feedback and help to analyse results and impacts. 

We are also involved in the development of a follow-up and assessment network for Finnish sports in cooperation with Valo 
and the Finnish Olympic Committee.

Assessments are based on 
diverse information about 
the subject assessed.  Asses-
sments may be related to 
coaching, training, competing 
or an athlete’s achievement 
as well as to the general or 
financial operation of sports 
federations and training 
centres.

Pajulahdentie 167, 15560 Nastola
puh. (03) 885 511, www.pajulahti.com

PAJULAHTI HIGH 
PERFORMANCE 
TRAINING CENTER

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Urheilu- ja liikuntafysioterapian 
asiantuntijapalveluja

Räätälöimme työpaikkasi tarpeisiin koulutuksia, 
työhyvinvointia tukevia liikuntapalveluita ja  
henkilöstön hyvinvointianalyysejä.



KILPA- JA HUIPPURHEILUN TUTKIMUSKESKUS - KIHU
KIHU - RESEARCH INSTITUTE FOR OLYMPIC SPORTS

Rautpohjankatu 6, 40700 Jyväskylä
puh. / tel. 020 781 1500

Kilpa- ja huippu-urheilun tavoitteena on aina ykköspaikka. 

Siihen tähtää myös suomalaisen Quupan kehittämä 

paikannusjärjestelmä. 

Quuppa-järjestelmän avulla urheilusuorituksia voidaan 

seurata ja analysoida reaaliajassa. Se kykenee seuraamaan 

tarkasti ja kolmiulotteisesti myös erittäin nopeasti liikkuvia 

kohteita, kuten golfpalloa tai jääkiekkoa. Samanaikaisesti 

seurattavia kohteita voi olla kymmeniä, mikä avaa 

analytiikalle ja valmennukselle täysin uusia mahdollisuuksia.

Lue lisää ja katso esimerkkejä nettisivuiltamme quuppa.com 

www.quuppa.com
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