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kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

ja yhteistyötä tehden voidaan saada aikaan oleel-

lisia muutoksia. toisaalta suomi on huippu-urheilijan 

polun koko matkalla jäänyt viimeisen parinkymmenen 

vuoden aikana siinä määrin jälkeen kilpailijamaiden 

kehityksestä, että pelkillä toimintatapojen muutoksilla 

ja nykyresurssien uudelleenallokoinnilla ei eroa kuro-

ta tehokkaasti kiinni. huippu-urheilun omien toimin-

tojen ja rakenteiden remontin lisäksi tarvitaan koko 

urheilu (liikunta)kentän toimijoiden ja rakenteiden uu-

distamista ja järkiperäistämistä. tällä yhdessä yhteis-

kunnan ja elinkeinoelämän lisäsatsausten kanssa voi-

daan suomalaiselle huippu-urheilulle luoda riittävän 

laaja ja ammattimaisesti toimiva kokonaisuus, jolta 

voidaan odottaa nykyistä parempaa ja laajempaa 

urheilullista menestystä muutaman olympiadin kulut-

tua. vuosi 2012 implementoitivaiheineen tullee näyt-

tämään, löytyykö meistä urheilun ja liikunnan alalla 

toimijoista, sekä resursseista päättävistä poliittisista 

tahoista riittävää ymmärrystä, kauaskatseisuutta ja it-

sensä likoon laittamista uuden huippu-urheilukulttuurin 

luomiseen.

vuosi 2011 oli suomalaisessa huippu-urheilussa tu-

loksellisesti perin vaisu varsinkin perinteisissä lajeis-

samme. on jatkunut trendi, joka on ollut nähtävillä 

koko 2000-luvun. valoa menestystä janoaville ovat 

tarjoilleet lähinnä palloilulajit. taitoluistelu, alppihiihto 

ja lumilautailu ovat yksilölajeja, jotka ovat vakiinnut-

tamassa asemiaan arvostetuimpien lajien kärkikym-

menikössä. Perinteisistä lajeista yleisurheilu (3.) ja 

mäkihyppy (5.) sinnittelivät vaatimattomista menestyk-

sistään huolimatta edelleen vuonna 2011 listan kärki-

päässä. ampumahiihdon nousu listan kymmenennelle 

sijalle on osoittanut, miten ”yksikin pääsky voi tehdä 

kesän” ja palauttaa lajille kansallisen kiinnostuksen. 

monelle lajille tulevaisuudenuskoa on luonut syksyllä 

2010 käynnistynyt huippu-urheilun muutostyö. vuo-

si 2011 kului taustojen rakentamiseen ja yhteisen 

ajatusrakennelman luomiseen. lukuisissa humun 

järjestämissä seminaareissa ja kokouksissa on ollut 

ilahduttavan runsaslukuinen osallistujajoukko ideoi-

massa parempaa huippu-urheilun huomenta suomel-

le. yksituumaisuus ja positiivinen suhtautuminen uudis-

tusajatuksiin on ollut käsin kosketeltavaa aina alalla 

vuosikymmenet toimineita konkareita myöten. huippu-

urheiluyhteisö on tajunnut, että nyt on muutoksen hetki, 

oikea momentum.

huippu-urheilun muutosprosessi on tuonut virtaa ja 

saanut aikaan, varsinkin paikallisilla tasoilla uutta ajat-

telua ja ideointia, jota ilman liikahduksia tuskin olisi 

tapahtunut. tästä esimerkkinä on mm. monella paik-

kakunnalla urheiluakatemiatoiminnan vilkastuminen, 

tai Jyväskylässä monen perinteisesti yksin puurtaneen 

tahon selvä yhteistyöhakuisuus. on ymmärretty, että 

yhdessä toimien 1+1 on enemmän kuin 2. tämä tu-

kee myös humun viljelemää ajatusta, että ensimmäi-

seksi ei tarvitse vaatia lisäresursseja, vaan olemassa 

olevaa toimintaa koordinoimalla, järkiperäistämällä 

JohtaJan aJatuksia
Jukka viitasalo

”Monelle lajille 
tulevaisuudenuskoa on 
luonut syksyllä 2010 
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muutostyö. Yksituumaisuus 
ja positiivinen suhtautuminen 
uudistusajatuksiin on ollut 
käsin kosketeltavaa aina alalla 
vuosikymmenet toimineita 
konkareita myöten.”



vuosikertomus 2011

kihun toiminnassa vakiintuneen asiakaslähtöisen tut-

kimus-, kehitys- ja palvelutoiminnan lisäksi merkittävä 

voimanponnistus vuonna 2011 oli kolmannen ”scien-

ce for success” kongressin järjestäminen. tämä 

nuorten urheiluun teemalla ”tie huipulle” keskittynyt 

kongressi käsitteli mm. lahjakkuutta, nuoren urheili-

jan elämänhallintaa ja lajivalintaa. hyvistä asiakas-

palautteista päätellen teema- ja esiintyjävalintamme 

onnistuivat varsin hyvin. kongressin yhteydessä jär-

jestettiin myös urheilupsykologian nuorten asiantunti-

joiden (enyssP) toimesta kaksipäiväinen Workshop. 

kongressin yhteydessä vietetyt kihun 20-vuotisjuhlat 

ja monet kauniit onnittelupuheet antoivat meille kihu-

laisille hyvän mielen ja uutta potkua tulevaisuuden 

ponnistuksiin.

vuosi 2011 oli kihun toiminnassa siinä suhteessa 

historiallinen, että Jyväskylän kaupunki käynnisti 

opetus- ja kulttuuriministeriön taloudellisella tuella 

kihun toimitilojen saneerauksen ja laajennusosan 

rakentamisen. vuonna 2012 voidaan purkaa 

käytävätiloihin vuosien varrella rakennetut ”mai-

semakonttorit” ja tarjota henkilökunnalle nyky-

aikaiset toimitilat. samoin saadaan eri puolille 

hippoksen liikuntakeskusta rakennetut tutkimus- 

ja mittaustilat keskitettyä saman katon alle val-

mistuvaan tutkimus-, tuotekehitys- ja palvelula-

boratorioon.

vuonna 2011 humun kanssa käynnistynyt 

keskustelu kihun integroitumisesta perustet-

tavaan suomen olympiakomitean alaiseen 

huippu-urheiluyksikköön johtanee vuonna 

2012 päätöksiin ja kihun tulevan toimin-

nan suuntaamiseen nykyistä läheisemmin 

suomalaiseen huippu-urheiluun. suoma-

laisessa uudessa huippu-urheilun tulevai-

suudessa kihun verkottuminen toisaalta 

urheiluasiakkaan suuntaan ja toisaalta 

tiedon tuottamis- ja jakamisverkostoon 

tarjoaa ison haasteen. tähän kihun 

20-vuotinen toiminta ja 2000-luvulla 

tehdyt kurssimuutokset antavat hyvät 

valmiudet. 
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Tilat ja laitteet

kihu toimii Jyväskylän kaupungin liikuntakeskukselta 

vuokratuissa (843 m2) tiloissa hippoksen liikuntapuis-

ton alueella. hipposhallin yhteydessä on käytössä 23 

toimistohuonetta ja näissä yhteensä 35 työpistettä, 

kaksi kokoushuonetta ja hipposhallin 80 hengen au-

ditorio, kaksi biotieteiden kuormitustilaa, sekä ampu-

matekniikan ja psykomotoriikan mittaustila. Jyväskylän 

kaupunki käynnisti vuonna 2011 kihun toimitilojen 

osittaisen saneerauksen ja kokonaispinta-alaltaan yli 

700 neliömetrin laajennusosan rakentaminen. työt 

valmistuvat toukokuun 2012 loppuun mennessä. 

tällöin kihun toimistotilat laajenevat nykyisestä 21 

työhuoneesta 37 työhuoneeseen ja laboratorio/mit-

taustilat 210 neliömetristä 277 neliömetriin. lisäksi 

valmistuu yksi uusi kokoustila ja atk-serverihuone.

kaupungin hyvätasoiset liikuntapaikat, kuten hippos-

halli harjoitushalleineen, monitoimitalo, uimahalli, 

jäähalli, harjun urheilukenttä, nisulan jäästadion, 

laajavuoren talviurheilukeskus sekä Graniitin ampu-

maurheilutilat ovat kihun käytettävissä urheilijamitta-

uksiin joustavan yhteistyön luomalta pohjalta. 

yhteistyösopimus Jyväskylän yliopiston kanssa on 

mahdollistanut monipuolisen kanssakäymisen niin 

tutkimusten teossa kuin laitteiden ja tilojen yhteiskäy-

tössäkin. sopimuksen puitteissa kihu käyttää mm. 

yliopiston tietohallintokeskuksen ja postin palveluja. 

kiinteät kontaktit Jyväskylän yliopistoon, ammattikor-

keakouluun ja ammattiopistoon, sekä Jyväskylässä toi-

miviin likes- ja niilo mäki säätiöihin antavat mahdol-

lisuuden synergiaetuihin niin osaamisen, tilojen kuin 

laitteistojenkin suhteen. kihun toimitilojen laajennus 

tuo tullessaan paremmat laboratorio- ja mittaustilat. 

ResuRssit

tähän liittyen käynnistettiin vuonna 2011 kihun aloit-

teesta neuvottelut Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelli-

sen tiedekunnan, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja 

likes-tutkimuskeskuksen kanssa yhteisen fyysisten omi-

naisuuksien mittaamiseen keskittyvän testaus-, tuoteke-

hitys- ja tutkimuslaboratorion luomiseksi yhdistämällä 

toimijoiden hallitsemia tiloja ja mittalaitteita yhteisesti 

hallinnoituun, resursoituun ja johdettuun yksikköön. 

suunnittelu ja toteutus ajoittunevat vuodelle 2012. 

monimuotoinen yhteistyö valmennuskeskusten ja ki-

hun kesken on mahdollistanut näiden tila- ja laitere-

surssien käytön eri urheilulajien kanssa tehtävien tutki-

mus-, kehitys- ja palveluprojektien mittauksissa. 

Henkilökunta ja organisaatio

keskeisin kihun voimavara on ammattitaitoinen hen-

kilökunta. toiminta rakentuu kuvan 1 mukaisesti kol-

men tiedeyksikön, toimiston sekä viestintä- ja tietohal-

lintoyksikön varaan. toimintakaudella 2011 kihun 

palveluksessa osa- tai kokoaikaisena oli yhteensä 

41 henkilöä. näistä seitsemän oli tohtorin tutkinnon 

ja 17 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. 

kokoaikaisesta henkilökunnasta kuusi työntekijää 

teki tohtoriopintoja. vuonna 2011 26 työntekijää 

oli vakituisessa työsuhteessa, 12 työntekijää toimi 

määräaikaisilla työsopimuksilla ja kolme työntekijää 

oli tuntipalkkauksella. työvuosiksi muunnettuna kihu 

maksoi palkkaa 33,5 henkilötyövuotta. Palkkakustan-

nuksista opetusministeriön toiminta-avustus kattoi 15 

henkilötyövuotta ja jäljelle jäävä osa tuli projektirahoi-

tuksesta. lisäksi keskuksen merkittävänä voimavarana 

oli kaksi kihun entistä eläkkeelle siirtynyttä vanhem-

paa tutkijaa. Johtajan neuvoa-antavana elimenä on 

KIHUn keskeisin voimavara on ammattitaitoinen henkilökunta. Vuonna 2011 KIHUssa työs-
kenteli osa- tai kokoaikaisena yhteensä 41 henkilöä, joista  yli puolella on vähintään ylem-
pi korkeakoulututkinto. Toimitilojen osalta käynnistyi vuoden aikana sekä vanhojen toimisto-
tilojen saaneraus sekä uuden laajennusosan rakentaminen.
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tiedeyksiköiden sekä viestintä- ja tietohallintoyksikön 

johtajista koostuva johtoryhmä.

vuosittain kihun projekteissa tekee useita opiskeli-

joita opinnäytteitä ja opintoihin liittyvää harjoittelua. 

tämä tilapäistyövoima lisää ja monipuolistaa mahdol-

lisuuksia toteuttaa projekteja. toisaalta kihun tutkijat 

osallistuvat opinnäytteiden ohjaamiseen. tällä vuosi-

tuhannella on valmistunut vuosittain 2–7 opinnäytettä, 

joista keskimäärin yksi on ollut lisensiaattitutkielma tai 

väitöskirja. vuonna 2011 kihun tutkijoiden osaohja-

uksessa valmistui yksi väitöskirja ja seitsemän muuta 

opinnäytettä.

kihun voimavarana on kahdeksi kalenterivuodeksi 

kerrallaan valittu seitsemänjäseninen asiantunteva 

hallitus, jonka nimeää kolme perustajatahoa, suomen 

olympiakomitea, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän 

kaupunki. hallituksella on mahdollista laajentaa itse-

ään kahdella kilpa- ja huippu-urheilun valmennuksen 

ja sen kehittämisen piirissä toimivalla henkilöllä.

SRD Oy

kihun yhteydessä toimii kihu-säätiön 100 %:sti 

omistama, vuonna 2000 perustettu sports research 

and Development srD oy. yhtiö on perustettu kana-

vaksi tehdä tilaustutkimuksia, tuotekehitystä ja tuottaa 

palveluja pääsääntöisesti liikunnan ja urheilun alalla 

toimiville yritysasiakkaille. yhtiö ostaa säätiöltä työte-

kijöiden työaikaa, sekä vuokraa tältä tiloja ja laitteita 

toimintaansa varten. srD oy pyrkii katteelliseen, voit-

toa tuottavaan toimintaa. voitot se tulouttaa osinko-

jen muodossa kihu-säätiölle käytettäväksi kilpa- ja 

huippu-urheilua tukevaan toimintaan. srD oy tarjo-

aa mahdollisuuden täydentää joidenkin kihun osa-

aikaisten työntekijöiden työaika kokoaikaiseksi. 

Tunnuslukuja

kihun vuotuiset varsinaisen toiminnan tuotot ovat 

2000-luvulla vaihdelleet 1,2–1,9 milj. euron välillä. 

opetusministeriön toiminta-avustus muodostaa 55 

–70 % tulorahoituksesta. Jyväskylän kaupungin vuo-

sittainen avustus on ollut 32 000 euroa. loppuosa 

budjetista muodostuu projektirahoituksesta. Projekte-

ja tuetaan ohjaamalla toiminta-avustuksella palkatun 

henkilöstön työpanosta veloituksetta projekteille. ki-

hun laskennallinen rahoitusosuus muodostaa useim-

pien projektien budjetista yli 50 %.

kihun vuotuisesta toiminta-avustuksesta käytetään 

kiinteisiin palkkakustannuksiin maksimissaan kaksi 

kolmasosaa. Projektirahoituksesta valtaosa menee 

palkkoihin. koko vuosibudjetista (toiminta-avustus + 

projektirahoitus) menee palkkakuluihin 70–75 %. 
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aarresola outi
Blomqvist minna
Blomqvist roope
happonen laura
hokka laura
hynynen esa
häyrinen mikko
ihalainen simo
Johansson manu
Jouhiaho susanna
Juntunen Jouni
kapustamäki harri
keränen tapani
kinnunen markus

konttinen niilo
kuitunen sami
kujanpää ville
kärmeniemi mikko
lehto henri
litmanen liisa
lämsä Jari
mikkola Jussi
mononen kaisu
mäkinen Jarmo
nieminen maarit
nummela ari
nummela markus
närhi sari

KIHUssa vuonna 2011 työskennelleet henkilöt

Kuva 1. Kihun oraganisaatio vuonna 2011.

Pihlaja tuomo
rottensteiner Christoph
salonen matti
sinisalo marko
sipari tommi
toivonen risto
valleala riku
vesterinen ville
vierola sami
vihinen tuomas
viitasalo Jukka
virranniemi eetu
vänttinen sirpa
vänttinen tomi
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vuosi 2011 oli kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja 

kehittämissäätiön (kihu-säätiön) kahdestoista toimin-

tavuosi ja kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 

kihun kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi. 

säätiön omistamalla sports research and Develop-

ment srD oy:llä täyttyi yhdestoista tilikausi. 

kihun strategiassa keskeisiä arvoja ovat urheilun kan-

sainvälinen menestys, korkea laatu, innovatiivisuus, 

sekä eettisesti ja ekologisesti kestävä urheilu. näillä 

arvoilla kihu pyrkii edistämään suomalaista kilpa- ja 

huippu-urheilua soveltavan tutkimustoiminnan sekä ke-

hitys- ja palvelutoiminnan kautta. 

strategian mukaan kihun toimintaa kohdistetaan kv. 

urheilumenestyksen kannalta keskeisimpiin lajeihin 

ja organisaatioihin, ja tunnistetuille osaamisalueille 

(oheinen taulukko). strategiassa korostetaan myös 

tuotetun tietotaidon hyödynnettävyyden tärkeyttä 

suomalaisessa kilpa- ja huippu-urheilussa. strategian 

viitoituksia pyrittiin seuraamaan vuonna 2011 toteu-

tetuissa rekrytoinneissa, suunnitelluissa uusissa projek-

teissa, urheiluasiakkaille tuotetussa asiantuntija-avussa 

sekä kilpa- ja huippu-urheilun toimijoiden kanssa to-

teutetussa verkostoyhteistyössä. 

toimintavuoden aikana pidettiin kuusi henkilökunta-

seminaaria, joissa käsiteltiin mm. yt-lain edellyttämiä 

asioita, strategian jalkauttamista, tutkimuskeskuksessa 

toteutettavia projekteja sekä huippu-urheilun muutos-

prosessin kaavailuja kihun tulevaisuudesta. Johtoryh-

mä kokoontui 17 kertaa. kihun sisäinen palkkauksen 

uudistamista käsitellyt työryhmä kokoontui 16 kertaa 

ja toimitilojen laajennuksen kalustusta suunnitellut työ-

ryhmä kuusi kertaa. 

toiminta Ja tulokset vuonna 2011

kihulle tehtiin toimintavuonna henkilökunnan palkit-

semisjärjestelmä sekä ohjeistus yhteistyökumppanien, 

luottamushenkilöiden ja yksityishenkilöiden muistami-

sesta. liiteosassa sivulla 42 on esitetty vuoden 2011 

huomionosoitukset.

KIHU urheilun voimavarana

kihu toimii pääosin erilaisten tutkimus-, kehitys- ja 

palveluprojektien kautta. ajallisesti, koko henkilökun-

ta huomioiden projektit veivät vuonna 2011 56 % 

työajasta. oheinen kuva 2 esittää kihun suhteellisen 

KIHUn strategiassa määriteltyihin haasteisiin reagoitiin mm. pyrkimällä pitkäjänteiseen 
ja intensiiviseen yhteistyöhön keskeisten asiakaslajien kanssa. Henkilökuntaa osallistuikin 
vuoden aikana erilaisiin valmennus- konsultointi- ja kilpailutapahtumiin yhteensä 424 työ-
päivän verran, mikä on noin 80 % enemmän kuin vuonna 2010.

1.	 Tekniikka-	ja	kilpailuanalyysit

2.	 Voima-nopeusharjoittelu	ja	
menetelmäkehitys

3.	 Kuormittuminen	ja	palautuminen	
urheilussa

4.	 Kestävyyssuorituskyky	ja	
-harjoittelu

5.	 Sopeutuminen	ja	harjoittelu	
korkealla

6.	 Taidon	oppiminen

7.	 Pelianalyysit

8.	 Urheilijoiden	ja	valmentajien	
psykologinen	tuki

9.	 Urheilun	yhteiskunnallinen	
merkitys

10.	Urheilun	talous	ja	organisaatiot

11.	Suomalainen	urheilujärjestelmä

KIHUn	osaamisalueet:
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ajankäytön kehittymisen aikavälillä 2006–2011 eri 

projektikokonaisuuksiin. kokonaistyöajasta olympia-

komitean sekä opetus- ja kulttuuriministeriön projektit 

veivät  molemmat n. 10 % ja Paralympiakomitean 

tukemat projektit alle 5 %. esitetyissä luvuissa on mu-

kana sekä vuonna 2011, että aiemmin aloitetut moni-

vuotiset projektit. tämän toimintakertomuksen sivuilla 

24-32 on ryhmitelty ja kuvattu vuonna 2011 työstetyt 

opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat tutkimuspro-

jektit, suomen olympiakomitean ja Paralympiako-

mitean kehitysprojektit, sekä muut kihussa toteutetut 

hankkeet.  

yksittäisistä projekteista eniten aikaa (6,1 % koko-

naistyöajasta) käytettiin kihun mittakaavassa varsin 

laajaan tekes-projektiin ”urheilun ja kuntoliikunnan 

laadukas palvelujärjestelmä”. tämä projekti liittyy 

kihun osaamisalueen ”kuormittuminen ja palautumi-

nen urheilussa” problematiikkaan. 23,3 % työajasta 

kului ryhmään ”muut projektit”, johon sisältyi 27 eri 

vaiheissa ollut projektia. suurimpia yksittäisiä koko-

naisuuksia tässä ryhmässä olivat yhteistyössä suomen 

ampumaurheiluliiton ja suomen urheiluopiston kans-

sa toteutettu ”ammunnan palvelu- ja kehitysprojekti” 

(3,8 %), kansainvälinen kahdeksan maan yhteinen 

huippu-urheilun rakenteiden vertailuprojekti (sPliss, 

3,4 %) sekä liikunnan toimialaprojekti (2,7 %). ko-

konaisuudessaan projektit ovat kooltaan ja ulkopuoli-

sen rahoituksen osalta varsin pieniä ja monilukuisia. 

kihun subventio (okm:n toiminta-avustuksella palka-

tun henkilöstön työaika, toimitilojen- ja työvälineiden 

kustannukset sekä osin projektien matka ym. kulut) on 

suurimmassa osassa projekteja ulkopuolista rahoitusta 

suurempi. 

kihun strategiassa esitetään, että ”lähennetään ja 

konkretisoidaan kihun, olympiakomitean, paralym-

piakomitean ja lajiliittojen välistä yhteistyötä”, ”valit-

tuja huippu-urheilulajeja tuetaan mm. asiantuntija- ja 

palvelutoiminnan avulla”, ”kehitetään kihun roolia ja 

resursseja kansainvälisen ja kansallisen urheilutiedon 

välityksessä” ja ”tuotetaan huippu-urheilun päätöksen-

teossa tarvittavaa informaatiota”. näihin strategisiin 

haasteisiin on reagoitu mm. pyrkimällä pitkäjäntei-

seen ja intensiiviseen yhteistyöhön keskeisten asiakas-

lajien kanssa. toiminnan eräinä mittareina on laskettu 

kontaktikertoja ja osallistumiseen käytettyjä vuorokau-

sia. kuvassa 3 esitetään kolmen viime vuoden aikana 

valmennus-, konsultointi- ja kilpailutapahtumiin koti-

maassa ja ulkomailla käytetyt vuorokaudet.

kehitys- ja palveluprojekteihin liittyen kihun tutkijat 

osallistuivat testaajina, analysoijina ja asiantuntijoi-

na mm. seuraavien lajien koti- ja ulkomaisiin leiri-, 

Kuva 2. projeKtien suhteellinen ajanKäyttö projeKteihin vuosina 2006-2011.
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testaus- ja kilpailutapahtumiin: yleisurheilu (pituus- ja 

seiväshyppy, keihäänheitto, kilpakävely, pyörätuolike-

laus), kivääri- ja haulikkoammunta, istumalentopallo, 

pyörätuolirugby, vammaispöytätennis, alppihiihto, lu-

milautailu, maalipallo, sprinttihiihto ja taitoluistelu. 

kihun henkilökunta osallistuu asiantuntijana kilpa- 

ja huippu-urheilun parissa toimivien yhteisöjen työ-

ryhmiin, kokouksiin ja tilaisuuksiin. vuonna 2011 

Jyväskylän ulkopuolella pidettyihin kokouksiin sekä 

suunnittelu- ja kehityspalavereihin tutkimuskeskuksen 

henkilökunta osallistui 131 kertaa käyttäen toimin-

taan yhteensä 197 työpäivää (kuva 4). kokonaistyö-

ajasta näihin kului 4,1 %. sivuille 42-43 on koostettu 

henkilökunnan asiantuntija- ja luottamustoimet vuonna 

2011. 

kihun henkilökunta osallistui tai toimi luennoitsijana 

erilaisissa seminaari-, kongressi- ja koulutustilaisuuk-

sissa Jyväskylän ulkopuolella vuonna 2011 yhteensä 

144 työpäivää (kuva 5). tapahtumiin valmistautumi-

seen ja osallistumiseen kului 8,1 % kokonaistyöajas-

ta. ulkomailla pidetyt koulutustilaisuudet olivat pää-

sääntöisesti esitelmöintiä tieteellisissä kongresseissa 

ja kotimaiset tilaisuudet lajiliittojen, urheiluopistojen ja 

urheilun keskusjärjestöjen tilaisuuksia.

Verkostoyhteistyö 

kihun strategiassa esille nostettua pyrkimystä tiiviim-

pään verkostoitumiseen tutkimus- ja tuotekehitysor-

ganisaatioiden kanssa on toteutettu mm. pitämällä 

Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen kans-

sa säännöllisiä yhteistyöpalavereja, toteuttamalla 

kansallinen urheilututkimustietokanta mm. opinnäy-

tetöiden saatavuuden helpottamiseksi, vaihtamalla 

avustavan henkilökunnan työpanoksia ja tekemällä 

yhteisiä laitehankintoja. sekä liikuntabiologian että 

Kuva 5. henKilöKunnan osallistuminen seminaarei-
hin, Kongresseihin ja Koulutustapahtumiin.

Kuva 4. henKilöKunnan osallistuminen KoKouKsiin 
seKä suunnittelu- ja Kehityspalavereihin.
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Kuva 3. henKilöKunnan osallistuminen tutKimus- ja 
asiantuntijatehtäviin leireillä, mittaustapahtumissa ja 
Kilpailuissa.
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liikuntatieteiden laitoksen kanssa on meneillään yh-

teisiä tutkimushankkeita, joissa tiedekunnan opiskeli-

jat tekevät opinnäytteitä. kihun projekteissa ja/tai 

tutkijoiden osaohjauksessa valmistellaan kahtatoista 

väitöskirjaa Jyväskylän yliopistoon (taulukko 1). tutki-

muskeskus toimi vuonna 2011 joidenkin Jyväskylän 

yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston 

opiskelijoiden harjoittelupaikkana. helsingin liikunta-

lääketieteen keskuksen kanssa jatkettiin yhteistä korke-

anpaikan harjoitteluprojektia. haaga-helia ammatti-

korkeakoulun vierumäen yksikön kanssa toteutettiin 

valmentajan/ohjaajan asiantuntijuuteen liittyvää tutki-

mushanketta. hankkeeseen liittyy vierumäen opiskeli-

joiden opinnäytteitä.

suomen urheiluopistolla tehtiin kihun ampumatek-

niikan mittausjärjestelmällä kivääriammunnan leireillä 

tekniikkamittauksia. toiminta perustuu suomen ampu-

maurheiluliiton, kihun ja suomen urheiluopiston teke-

mään huippuammunnan kehittämis- ja tutkimusohjel-

maan 2009–2016. Projektiin mainitut kolme tahoa 

palkkasivat edellisen vuoden tapaan vuodeksi 2011 

puolipäiväisen ampumaurheilun kehittäjän. han-

ke liittyy kihun strategiassa esitettyyn tavoitteeseen 

huippu-urheilun seurantajärjestelmien kehittämisestä. 

eerikkilän urheiluopistoon perustetun sami hyypiä 

akatemian kanssa rakennettiin yhteistyösopimuksen 

puitteissa jalkapallolle tutkimus- ja kehitysohjelmaa 

vuosille 2012–2016.

Jyväskylässä toimivien likes-tutkimuskeskuksen, niilo 

mäki -instituutin ja kihun kesken on kehitetty yhteis-

työtä lähinnä yksiköiden hallintoihin, johtamiseen ja 

paikalliseen edunvalvontaan liittyvissä asioissa. likes-

tutkimuskeskuksen kanssa kihulla on taloushallinnon 

keskinäinen varmistusjärjestelmä mm. avainhenkilöi-

den sairastumisten varalle. lisäksi vuonna 2011 teh-

tiin yhteistyössä likes-tutkimuskeskuksen linet-yksikön 

kanssa selvitys 15 eri lajiliiton lisenssiharrastajista 

Jatko-opiskelija Väitöskirjan aihe
outi aarresola nuorten urheilupolkujen merkityksellistyminen

kim Forsblom tavoitteenasettelu naisten palloilujoukkueissa

hannele Forsman suomalaisen joukkuepalloilijan tie huipulle

esa hynynen sydämen sykevariaatio kroonisessa ja akuutissa stressissä

Pia kaikkonen heart rate variability in chronic and acute stress with special reference to nocturnal 

sleep and acute challenges after awakening

arto karppinen taajuusvastemenetelmän soveltuvuus ja vaikuttavuus hyvinvoinnin arvioinnissa.

toni mets timing of triggering in skilled sharpshooting

Jussi mikkola yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun fysiologiset ja neuromuskulaariset adaptaa-

tiomekanismit

Christoph rotensteiner the impacts for participation or withdrawal in competitive sports among youth athletes

tommi sipari urheilu-uralle johtavat kehityspolut ja niihin liittyvät motivaatiotekijät

ritva taipale acute neuromuscular, cardiovascular and endocrine responses and chronic adap-

tations to combined strength and endurance training in recreationally endurance 

trained men and women

ville vesterinen individual background factors, various training parameters and acute cardiovascular 

and neuromuscular responses as indicators of long-term endurance training response

tomi vänttinen Fyysisen suorituskykyprofiilin, peli- ja kognitiivisten taitojen muutokset 10, 12, ja 14 

vuotiailla juniorijalkapalloilijoilla kahden vuoden seurantajakson aikana.

tauluKKo 1. Kihun projeKteihin ja/tai tutKijoiden osaohjauKseen liittyvät teKeillä olevat väitösKirjat.
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sekä toteutettiin toimialoittumisen vaikutuksia liikunta-

järjestöihin tarkasteleva sektoritutkimus. 

strategian linjausten mukaan kihu palvelee suoma-

laisen liike-elämän huippu-urheiluun liittyvää tuoteke-

hitystä. vuonna 2011 tätä toteutettiin mm. tekes-pro-

jektin ja osin srD:n oy:n toiminnan kautta.

strategiassa nostetaan esille kihun rooli suomalaisen 

huippu-urheilujärjestelmän analysoijana ja kehittäjä-

nä. tätä roolia on luotu ja kehitetty mm. toteutettujen 

arviointiprojektien kautta (vok-arviointi, lajiliittojen 

kehitysprojektin arviointi, valmennuskeskusten arvi-

ointi, keihäs kohti lontoota-projektin arviointi, urheilu-

akatemioiden auditointi), suomen ja kilpailijamaiden 

urheilun rakenteita ja rahoitusta vertailemalla (Bench- 

marking -projekti, sPliss-projektit), osallistumalla 

olympiakomitean, paralympiakomitean, lajiliittojen 

asiantuntijaryhmien ja vake-työryhmän (olympiako-

mitea, opetusministeriö, valmennuskeskukset, kihu) 

toimintaan. lisäksi kihu oli vuonna 2011 aktiivisesti 

mukana suomen olympiakomitean johtamassa kuu-

den lajiliiton kehitysprosessissa ja osallistui eerikkilän 

urheiluopiston sami hyypiä-akatemian toimintaan yh-

teisen työryhmän ja sha:n ohjausryhmän jäsenyyden 

kautta. kihu osallistui vuonna 2011 keski-suomen 

urheiluakatemian (ksura) strategiatyöhön, sekä ks-

uran, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian ja ki-

hun yhteisiin kehityspalavereihin. 

kihun henkilökuntaa on osallistunut huippu-urheilun 

muutosryhmän järjestämiin tilaisuuksiin, sekä muutos-

ryhmän huippu-urheilun t&k-toimintaa suunnittelevan 

työryhmän toimintaan. muutosryhmä piti vuoden 

2011 aikana kaksi informaatio- ja keskustelutilaisuut-

ta kihun henkilökunnan kanssa sekä järjesti media-

tapaamisen Jyväskylässä, jossa kihu esitteli toimin-

taansa.

kansainvälisessä yhteistyötä toteutettiin vuonna 2011 

mm. etelä-afrikan (university of Cape town), ruotsin 

(mid sweden university), Belgian (vrije universitet 

Brussel) ja norjan (norvegian school of sports scien-

ces) kanssa. 

ARTIKKELIT JA PALAUTTEET 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 KA

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

  Muut artikkelit 30 22 27 36 37 27 13 17 17 35 37 27

  Käyttöraportit ja pelianalyysit 2 19 33 61 59 33 125 112 189 100 195 78

  Palautevideot, CD:t ja DVD:t 32 21 80 132 136 65 102 96 193 236 376 130

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

ESITELMÄT 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 KA

  Kv. kongressiesitelmät 26 44 43 14 25 23 55 20 25 23 26 31

  Muut esitelmät ja luennot 67 57 30 45 42 81 63 74 56 88 89 69

KOULUTUS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 KA

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

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

tauluKKo 2. Kihun Kirjallinen, sähKöinen, suullinen ja KoulutuKsellinen tuotos.
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Raportointi, tiedotus ja tiedonvälitys

kihun toiminnassa ja tuotoksissa heijastuu vuosittai-

nen projektien laadullinen ja määrällinen vaihtelu. 

tutkimusprojektien tieteelliset tuotokset tulevat yleensä 

viiveellä, kun taas kehitys- ja palveluprojektien tuotok-

set ja aktiviteetit kohdentuvat useimmiten ko. toiminta-

vuoteen usein hyvinkin lyhyellä toimitusajalla. 

kihun julkaisu- ja tiedonvälitystoiminta koostuu toisaal-

ta tiedeyhteisölle suunnatuista tutkimusraportoinneista 

ja kongressiesitelmistä, ja toisaalta urheiluasiakkaille 

(valmentaja/urheilija, lajiliitto, olympiakomitea jne.) 

kohdennetuista materiaaleista ja kontakteista. nämä 

koostuvat mm. käyttöraporteista, videoista, DvD:stä, 

verkkomateriaaleista ja konsultoinneista, sekä laajem-

malle urheiluasiakaskunnalle suunnatuista lehtikirjoi-

tuksista, erilaisissa kotimaisissa koulutustilaisuuksissa 

esiintymisistä, koulutustilaisuuksien järjestämiseen 

osallistumisesta ja valmentajakoulutusmateriaalin tuo-

tannosta. vuonna 2011 kihu järjesti Jyväskylässä 

”science for success iii – tie huipulle” kongressin, 

joka keskittyi nuoren urheilijan kehittymisen ja val-

mennuksen  ongelmatiikkaan. tämä kaksipäiväinen 

kongressi keräsi yhteensä 215 osanottajaa. sen 

yhteydessä järjestettiin yhdessä Jyväskylän yliopiston 

liikuntatieteiden laitoksen kanssa kaksipäiväinen ur-

heilupsykologiaan nuorten asiantuntijoiden (enyssP) 

kansainvälinen workshop, joka oli avoin myös kihu-

kongressiin osallistujille. sFs iii -kongressin yhteydessä 

vietettiin kihun 20-vuotisjuhlia.

oheisessa taulukossa 2 on kuvattu kirjallista, sähköis-

tä, suullista ja koulutuksellista tuotosta 2000-luvulla. 

vuonna 2011 kihu tuotti 12 (2000-luvun keskiarvo 

10,7) kansainvälistä tutkimusraporttia, 37 (27,0) 

muuta artikkelia, 195 (78,4) käyttöraporttia ja pe-

lianalyysiä, 376 (130,3) palaute-cd/DvD:tä ja 5 

(3,4) koulutusmateriaalia. lisäksi kihun henkilökunta 

piti 26 (30,8) kongressiesitelmää, 89 (69,2) luentoa 

kotimaisissa tilaisuuksissa ja konsultoi n. 30 urheilula-

jin valmentajia. 

kihun projekteissa/tutkijoiden osaohjauksessa val-

mistui 4 pro-gradu tutkielmaa ja 4 muuta opinnäytet-

tä. kihun urheilututkija esa hynysen väitteli aiheesta 
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”heart rate variability in Chronic and acute stress”.  

koko 2000-luvun aikana väitöskirjoja on valmistunut 

keskimäärin 1,3 kpl ja gradutöitä 3,7 kpl vuosittain.

laitoksen sisäistä tiedonvälitystä kehitettiin mm. uuden 

viestintäsuunnitelman avulla ja ottamalla käyttöön 

uudistettu intranetti ”kihunet”. uuden viestintäsuun-

nitelman mukaisesti viestintä laajeni toimintavuonna 

myös sosiaaliseen mediaan kihun Facebook-sivun 

perustaminen myötä. vuoden aikana tuotettiin lisäksi 

yhteensä 11 kihun toiminnasta kertovaa videojuttua 

kihu-tv:hen. 

Talous

opetus- ja kulttuuriministeriön kihu-säätiölle osoitta-

ma toiminta-avustus vuonna 2011 oli 1 230 000 eu-

roa (65 %:a koko budjetista) ja Jyväskylän kaupungin 

avustus 32 000 euroa. okm myönsi projektirahoitus-

ta 199 000 (10 %), suomen olympiakomitea 73 

000 (4 % ) ja suomen Paralympiakomitea 33 500 (2 

%) euroa. muut avustukset ja palvelutoiminnan tuotto 

olivat yhteensä 139 386 euroa (7 %). varsinaisen 

toiminnan tuotot olivat yhteensä 1 902 923 euroa 

(vuonna 2010  1 804 610 euroa). Palkat henkilö-

sivukustannuksineen olivat suurin (1 436 109 euroa, 

75 %) ja tilavuokrat toiseksi suurin (74 493 euroa, 4 

%) tilinpäätöksen menoerä. tilikausi päättyi 66 770 

euron alijäämään.

kihun omistaman sports research and Development 

srD oy:n liikevaihto oli toimintavuonna 10 511 

euroa (vuonna 2010 27 862 euroa). srD maksoi 

kihulle palveluista ja työvoimasta yhteistyösopimuk-

sen mukaisesti euroa 9 356 (vuonna 2010 14 233 

euroa).  

Hallitus ja tilintarkastus

kihu-säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Jukka 

rauhala (suomen olympiakomitea) ja varapuheen-

johtajana kari niemi-nikkola (suomen olympiakomi-

tea). muut hallituksen jäsenet olivat keijo häkkinen 

(Jyväskylän yliopisto), kalervo ilmanen (Jyväskylän 

yliopisto), Pilvikki heikinaro-Johansson (Jyväskylän 

yliopisto), Pia nybäck (suomen olympiakomitea), 

sinuhe Wallinheimo (Jyväskylän kaupunki), susanna 

haarala (kutsuttu lisäjäsen) ja Jarmo mäkelä (kutsuttu 

lisäjäsen). hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimi 

Jukka viitasalo. toimintavuoden aikana säätiön halli-

tus kokoontui seitsemän kertaa. tilintarkastajina toimi-

vat kht Paavo tuukkanen ja Jhtt seppo lindholm.
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uRheilun biotieteet

Biotieteiden yksikössä on vuoden 2011 aikana tehty 

työtä yhteensä 21 eri projektissa, joista yhdeksässä 

on ollut käytännön mittaustoimintaa ja 12 projektia 

on ollut analyysi- ja raportointivaiheessa. Biotieteiden 

yksikön näkyviä toiminnan osia projekteissa tapah-

tuvien mittausten lisäksi ovat tutkijoiden kirjoittamat 

artikkelit ja raportit tutkimus- ja valmennusjulkaisuissa 

(24 kirjoitusta vuonna 2011) sekä tutkijoiden esiinty-

miset tiedekongresseissa, valmentajaseminaareissa ja 

valmentajien koulutustilaisuuksissa (26 esitystä vuonna 

2011). Biotieteiden yksikön pitkäaikainen projektiyh-

teistyö jatkui vuonna 2011 yleisurheilun, ammunnan, 

pikaluistelun, taitoluistelun ja alppihiihdon kanssa.

kihu:n strategian ja huippu-urheilun muutosryhmän 

yksi keskeinen ajatus on saattaa kihu:n asiantuntijat 

ja valmentajat tekemään entistä enemmän yhteistyötä 

käytännön valmennustoiminnassa. tämän yhteistyön 

suurimpia esteitä ovat olleet resurssit, mikä tarkoittaa, 

että alla mainituilla asiantuntijaresursseilla pitää pal-

vella koko suomalaista huippu-urheilijajoukkoa. olym-

piakomitean tukiurheilijoita vuonna 2011 oli talvi- ja 

kesälajeissa yhteensä 239 yksilöurheilijaa ja kuusi 

palloilulajia. näin ollen jokaista asiantuntijaa kohti on 

siis 30 yksilöhuippu-urheilijaa ja yksi palloilulaji, jossa 

on lisäksi noin 20 urheilijan ryhmä. tämä tarkoittaa 

matemaattisella tasajaolla noin neljä työpäivää yhtä 

urheilijaa kohti. tämän vuoksi asiantuntijatoimintaa 

on pakko kohdistaa projektiluonteisesti keskittäen kos-

kemaan vain tiettyjä urheilijaryhmiä kerrallaan. tätä 

toimintaa vaikeuttaa vielä se, että olympiakomitean 

tuen piirissä on yli 40 lajin urheilijoita, joilla kaikilla 

on omat yksilölliset tarpeensa sekä harjoittelu- ja leiri-

tysaikataulunsa, mikä hajottaa asiantuntijoiden toimin-

takenttää melkoisesti. 

toinen käytännön palvelutoimintaan vaikuttavana teki-

jänä on ollut raha. urheilijat ovat useimmiten nuoria 

opiskelijoita, joilla menestyäkseen ei ole aikaa työs-

säkäyntiin urheilu-uran ohessa, mikä tarkoittaa, että 

heillä ei ole rahaa maksaa asiantuntijoiden palveluis-

ta. myös lajiliittojen satsaus asiantuntijoiden palvelui-

hin on vähäistä.

ari nummela, yksikön johtaja, tieteenalatutkija

KIHUN BIOTIETEIDEN YKSIKKÖ

Biotieteiden yksikkö koostuu urheilufysiologian ja biomekaniikan asiantuntijoista. Biotieteiden yk-
sikössä toimi vuonna 2011 11 kokopäiväistä työntekijää: viisi urheilufysiologian tutkijaa, kolme 
biomekaniikan tutkijaa, ATK-suunnittelija, laboratorioteknikko ja laboratoriohoitaja. 

Biotieteiden yksikön toiminta on keskittynyt viiteen eri osaamisalueeseen: (1) kestävyyssuorituskyky ja 
-harjoittelu, (2) kuormittuminen ja palautuminen urheilussa, (3) korkeanpaikan harjoittelu, (4) tekniik-
ka- ja kilpailuanalyysit sekä (5) voima-nopeusharjoittelu ja menetelmäkehittely.
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edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi kihu 

käynnisti vuonna 2011 urheilijoiden tukipalvelupro-

jektin, johon valittiin 20 olympiakomitean tukiurhei-

lijaa, jotka harjoittelevat pääasiassa Jyväskylässä. 

tämän projektin tarkoituksena on selvittää huippu-

urheilijoiden yksilölliset tarpeet erilaisille asiantunti-

japalveluille, joita kihu voi tarjota. nämä palvelut 

ovat kaikki ilmaisia projektissa mukana oleville urhei-

lijoille, jolloin palvelujen hinta ei ole esteenä palve-

lujen käytölle. tämän kaksivuotisen projektin lopussa 

vuonna 2012 tehdään yhteenveto projektin tuomista 

kokemuksista urheilijoiden, valmentajien ja asiantunti-

joiden näkökulmasta.

Biotieteiden yksikkö sai vuonna 2011 merkittävän li-

säresurssin toteuttamaan tehtäväänsä huippu-urheilun 

osaamisen kehittämisessä ja asiantuntijuuden jakami-

sessa valmentajien avuksi, kun maaliskuun alusta litt 

sami kuitunen aloitti biomekaniikan tutkijana. kuitu-

sen asiantuntemus, joka on kehittynyt oman valmen-

nustyön, tohtorin väitöstyön ja aspiren akatemiassa 

Qatarissa tehdyn työn myötä, on ollut jo ensimmäisi-

nä kuukausina merkittävä lisäresurssi biomekaniikan 

osaamisalueille.

vaikka kihu:n strategiassa on nostettu painopisteeksi 

käytännön yhteistyö eri lajien huippu-urheilijoiden ja 

valmentajien kanssa, niin edelleen tärkeänä toimin-

nan alueena on soveltava tutkimustyö. tutkimustyön 

tekeminen on keskeisessä asemassa, kun puhutaan 

asiantuntijaorganisaatiossa asiantuntijuuden kehit-

tämisestä. tutkimus- ja kehittämistyön lopettaminen 

tarkoittaisi myös asiantuntijuuden kehittämisen lopet-

tamista, sillä asiantuntijuus on tutkitun tiedon hallin-

taa käytännön sovellutuksen näkökulmasta. Jos tästä 

poistetaan tutkittu tieto, ei jää jäljelle kuin käytäntöön 

soveltaminen, mikä on jo hyvin lähellä valmentamista. 

vuonna 2011 biotieteiden yksikön merkittävin tuotos 

tutkimuksen alueella oli esa hynysen väitöskirjan val-

mistuminen: “heart rate variability in Chronic and 

acute stress With special reference to nocturnal 

sleep and acute Challenges after awakening”. hy-

nysen tutkimustyö kroonisesta ja akuutista stressistä on 

tuonut mukanaan myös käytännön sovellutuksia urhei-

lijoiden ja valmentajien avuksi, minkä vuoksi se on 

erinomainen esimerkki asiantuntijuuden kehittymisestä 

tutkimustyössä urheilijoita ja valmentajia hyödyttävällä 

tavalla.

urheilijoiden ja valmentajien kanssa tehtävän yhteis-

työn ja soveltavan tutkimustyön lisäksi kihu:n asian-

tuntijoita tarvitaan myös erilaisissa asiantuntijatyöryh-

missä. Biotieteiden yksikön osalta tämä on tarkoittanut 

vuonna 2011 liikuntatieteellisen seuran kuntotestaus-

valiokuntaa, missä Jussi mikkola on toiminut, sekä 

valmennuskeskusten arviointityötä ja huippu-urheilun 

tutkikus- ja kehittämisohjelman työryhmää, missä mo-

lemmissa ari nummela on toiminut.
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suomalaisen urheilujärjestelmän tutkimustoiminta kes-

kittyi vuoden 2011 aikana kansainvälisen sPliss-

hankkeen (sport Policy Factors leading to international 

sporting success) kahteen erilliseen projektiin; sPliss 

– urheilujärjestelmävertailuun sekä sPliss – yleisurhei-

luvertailuun. hankkeissa selvitetään niitä huippu-urhei-

lumenestykseen vaikuttavia tekijöitä, joihin voidaan 

vaikuttaa kansallisella ohjelmapolitiikalla. molempien 

projektien viitekehys pohjautuu aiemmista tutkimuksis-

ta tiivistettyyn kriittisten menestystekijöiden pilarimalliin 

(ks. kuva 6.), jota sovelletaan useissa maissa myös 

kansallisen huippu-urheilupolitiikan jäsentäjänä. vuo-

den 2011 osalta sPliss-hankkeiden painopiste oli 

aineistojen keruussa, jotka saatiin suomen osalta 

valmiiksi. yleisurheiluvertailun, jossa on mukana neljä 

maata, aineiston analyysiä toteutettiin loppuvuodesta 

yhteistyössä hankkeen koordinaatiotahon, vrije uni-

versitet Brussel:in, kanssa. myös urheilujärjestelmä-

vertailussa, johon osallistuu 15 kansakuntaa, yksikkö 

toimii aktiivisesti kansainvälisen verkoston osana avus-

taen aineiston analyysissä. hankkeen tuloksista rapor-

Jari lämsä, yksikön johtaja, tieteenalatutkija

KIHUN YHTEISKUNTATIETEIDEN YKSIKKÖ

KIHUn yhteiskuntatieteiden yksikön tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja kansainvälisesti vertailtavaa 
tietoa suomalaisesta urheilusta. Yksikön toiminta on viime vuosina painottunut kahdelle alueelle: suo-
malaisen urheilujärjestelmän, erityisesti sen rakenteiden ja resurssien, analysointiin sekä arviointi- ja 
seurantahankkeisiin. Vuoden 2011 aikana yksikön toiminta suuntautui myös nuorten urheilijan polun 
mikrososiologiseen tarkasteluun. 

Toimintavuonna yksikössä työskenteli yhteensä kuusi tutkijaa (4,2 henkilötyövuotta) ja yksi harjoit-
telija, jotka painivat vuoden aikana kahden tieteellisen tutkimushankkeen, kolmen sektoritutkimus-
hankkeen sekä kolmen arviointihankkeen parissa. Hankkeissa tehtiin yhteistyötä kansallisesti LIKES-
tutkimuskeskuksen ja kansainvälisesti SPLISS -verkoston kanssa.

toidaan vuodesta 2012 lähtien, mutta jo aineiston 

keruun, alustavan analyysin ja aiempien tutkimusten 

perusteella voidaan todeta, että suomalainen huippu-

urheilujärjestelmä ei enää perustu urheiluliikemalliin, 

mutta emme toisaalta ole kyenneet muodostamaan 

strategisesti johdettua ja koordinoitua järjestelmää. 

tutkimushankkeiden ohella yksikön tutkijat kirjoittivat 

suomalaisen urheilun rakenteista ja organisoinnista 

yhteispohjoismaiseen teokseen, nordic elite sport, 

jossa neljän eri Pohjoismaan tutkijat analysoivat 

huippu-urheilun historiallista kehitystä, nykyistä organi-

soitumista sekä menestyslajeja. Pohjoismaiden ohella 

yksikössä on tarkasteltu uuden-seelannin urheilujärjes-

telmää ja -ohjelmapolitiikkaa.   

kansallisesti yksikkö toteutti sektoritutkimusta ”toimi-

alaprojektin” muodossa, jossa selvitettiin liikunnan 

uRheilun yhteiskuntatieteet
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toimialakohtaisen järjestörakenteen vaikutuksia kan-

salaistoimintaan ja liikuntajärjestöjen toimintatapaan. 

hankkeessa analysoitiin yhteensä 32 liikuntajärjestön 

taloutta vuosilta 2001, 2005 ja 2009. aineiston 

analyysiä syvennettiin kuuden lajiliiton toiminnanjohta-

jien haastatteluilla. tutkimuksessa todettiin, että valtion 

siirtyminen tulosohjaukseen vuoden 1993 alussa on 

jonkin verran vaikuttanut liikuntajärjestöjen toimintaan 

ja talouteen, mutta lajiliittojen toimintaa ohjaa kuiten-

kin enemmän niiden omat peruslähtökohdat kuin val-

tion tulosohjaus. selvänä puutteena tulosohjauksessa 

nähdään liikunnan kansalaistoiminnan heikko paino-

arvo.      

arvioinnin osalta vuoden 2011 aikana raportoitiin 

lajiliittojen kehitysprosessien ja Fortum tutor -toimin-

nan arvioinnit, jatkettiin tiedon keruuta keihäsolympi-

adi-hankkeessa sekä toteutettiin yhteistyössä urheilun 

biotieteiden yksikön kanssa liikunnan koulutuskeskuk-

sissa toimivien valmennuskeskusten arviointi. valmen-

nuskeskusarvioinnissa todettiin, että valmennuksen 

organisointi ja resurssit vaihtelevat merkittävästi eri 

opistojen välillä - vain seitsemässä opistossa oli val-

mennuskeskusyksikkö. valmennuskeskusten asiantunti-

jat painottuivat vahvasti fyysiseen tai lajivalmennuk-

seen, laajempien asiantuntijapalveluiden jäädessä 

vähäisiksi. valmennuskeskusten toiminnan ja resurs-

sien kannalta yhteistyö lajiliittojen kanssa on elintär-

keää, mutta kumppanuuksien käytännön toteutuksissa 

on suuria eroja. arvioinnissa lajiliitot tunnistivat myös 

opistojen välisen kilpailuasetelman. lisäksi havaittiin, 

että valtion avustusjärjestelmät eivät juuri tue koulutus-

keskusten huippu-urheilutoimintaa.  

yhteiskuntatieteen yksikön asiantuntija- ja palvelutoi-

minnassa toteutettiin pienimuotoisia selvitysprojekteja 

suomen olympiakomitealle, suomen valmentajat 

ry:lle sekä yksittäisille lajiliitoille. koulutustoimintaan 

osallistuttiin urheiluopistoilla sekä Jyväskylän yliopis-

tossa. yksikön tutkijat osallistuivat vuoden aikana 

sPliss – verkostotapaamisiin sekä useisiin kansallisiin 

tutkimus- ja urheiluseminaareihin. lisäksi yksikkö on 

ylläpitänyt huippu-urheilun faktapankkia (www.kihu.

fi/faktapankki). 

Urheiluohjelmien rakenne ja organisointi:  
integroitu ohjelmapolitiikka 

Taloudellinen tuki 

Lahjakkuuksien identifiointi &  
kehittäminen 

Urheilijan tuki 
uralla ja uran jälkeen 

Harjoitteluolosuhteet 

Valmennus & 
valmennuksen kehittäminen 

Kv. + kans. 
kilpailutoiminta 

Tutkimus 

TULOKSET 

Perusta &  
osallistuminen 
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Huippu-urheilun arvostus: 
media & sponsorointi 

Pilari 1. 

Pilari 2. 

Pilari 3. 

Pilari 8. 

Pilari 7. 

Pilari 6. 

Pilari 5. 

Pilari 4. 

Pilari 9. 
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Kuva 6. yhdeKsän urheilun ohjelmapolitiiKan pilaria, jotKa vaiKuttavat huippu-urheilumenestyKseen (muoKattu läh-
teestä de Bosscher et al. 2006)
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urheilupsykologisen toiminnan kohteena ovat ensi-

sijaisesti harjoituksissa ja kilpailutilanteissa ilmenevä 

urheilijan toiminta- ja ajatusmallit, tunnereaktiot, ha-

vaitsemis- ja tiedonkäsittelyprosessit sekä suoritusmo-

tivaatio. tavoitteena on edistää urheilijan suoritusky-

kyä erityisesti kilpailupaineen alla, hänen psyykkisiä 

taitoja sekä yleistä hyvinvointia ja henkistä kasvua. 

vuoden 2011 osalta urheilupsykologian keskeiset 

toiminta-alueet ovat olleet urheilupsykologinen tutki-

mustoiminta, käytännön palvelutoiminta ja asiantunti-

jatoiminta. 

urheilupsykologisen tutkimustoiminnan sektorilla on 

ollut kaksi keskeistä hanketta. molempien hankkeiden 

rahoituksesta on vastannut opetus- ja kulttuuriministe-

riö. nuorten urheiluun osallistumisen kehityspolut liitty-

vät motivaatiotekijät ja urheilu-uralle sosiaalistuminen 

-projektin tavoitteena on ollut tutkia monitieteisen pit-

kittäisasetelman avulla nuoren urheilijan kehittymistä 

oman lajinsa huippuosaajaksi. Whole and part trai-

ning schemes in psychomotor learning -projektissa on 

puolestaan keskitytty ulkoisen palautteen merkityksen 

kartoittamiseen psykomotorisen taitosuorituksen oppi-

misessa. 

valmennusta tukevassa palvelutoiminnassa keskeisim-

pänä toimintamuotona ovat olleet urheilijoiden sekä 

valmentajien/valmennustiimien kanssa käydyt ohjaus-

keskustelut. keskustelujen tavoitteena on ollut osaltaan 

täydentää valmennustoiminnan kokonaisvaltaisuutta 

ja integroida psyykkisen valmennuksen menetelmät 

luontevaksi osaksi urheilijan/joukkueen jokapäiväistä 

toimintaa. 

yksikössä toimivat psykologit ovat osallistuneet myös 

erilaisiin asiantuntijatehtäviin kilpa- ja huippu-urheilun 

parissa. asiantuntijatehtävät ovat liittyneet esimerkiksi 

lajiliittojen tutkimus- ja kehittämisohjelmien työstämi-

seen, erilaisten urheiluyhteisöjen koulutustoimintaan 

sekä valmentajakoulutukseen. 

urheilupedagogiikan keskeisiä tutkimuskohteita ovat 

motoristen taitojen oppimiseen liittyvät opetukselli-

set valinnat ja järjestelyt sekä motoristen taitojen ja 

uRheilun käyttäytymistieteet
niilo konttinen, yksikön johtaja, tieteenalatutkija

KIHUN KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN YKSIKKÖ

Käyttäytymistieteiden yksikössä on edustettuna kaksi tieteenalaa: urheilupsykologia ja urheilupeda-
gogiikka. Näiden lisäksi yksikössä on edustettuna myös yksi urheilututkimuksen erityisala, vammais-
urheilu. Yksikön toiminta kohdistuu kolmelle KIHUn strategian määrittämälle osaamisalueelle, joita 
ovat urheilijoiden ja valmentajien psykologinen tuki, taidon oppiminen sekä tekniikka- ja kilpailu-
analyysit.

Käyttäytymistieteiden yksikössä toimi vuonna 2011 kaksi tieteenalatutkijaa, neljä urheilututkijaa ja 
kolme projektitutkijaa. 
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pelisuorituksen kehitys, arviointi ja seuranta. taidon 

oppimisen tutkimuksessa tavoitteena on ollut tehostaa 

urheilijan/valmentajan taidon oppimista erilaisten 

opetus- ja ohjausmenetelmien, palautejärjestelyjen ja 

harjoittelun avulla. 

urheilupedagogisen tutkimustoiminnan keskiössä on 

vuoden 2011 aikana ollut kaksi tutkimushanketta. 

toisessa on raportoitu aiemmin kerättyä seuranta-ai-

neistoa nuorten urheilijoiden taitojen ja ominaisuuksi-

en kehittymisestä jalkapallossa ja toisessa on selvitetty 

valmentajan asiantuntijuuden kehittymistä sekä val-

mentajakoulutuksen vaikuttavuutta. Fyysisen suoritus-

kykyprofiilin, peli- ja kognitiivisten taitojen muutokset 

10-, 12- ja 14-vuotiailla juniorijalkapalloilijoilla kah-

den vuoden seurantajakson aikana -projektin viimei-

sin tuotos julkaistiin Journal of strength and Condition 

research -lehdessä. valmentajan asiantuntijuuden 

kehittyminen -projektissa koostettiin 2009 toteutetusta 

valmentajakyselystä opinnäytetyö salibandyvalmenta-

jista sekä tarkempia lajikohtaisia raportteja jalkapal-

lo-, jääkiekko-, jalkapallo- ja lentopalloliitolle. lisäksi 

kyselyn tuloksia esiteltiin madeiralla urheilupsykologi-

an (FePsaC) kongressissa sekä vok -hankkeen se-

minaarissa, jonka aiheena oli toiminnassa oppimi-

nen valmentajan työssä. voimisteluliiton lajitutkinnon 

arvioinnista 2010 alkanutta valmentajakoulutusten 

arviointia jatkettiin arvioimalla lentopalloliiton ii-tason 

koulutus sekä Palloliiton D-tason valmentajakoulutus, 

joka toteutettiin yhteistyössä Palloliiton keski-suomen 

piirin kanssa. yhteistyössä Porton yliopiston tutkimus-

ryhmän kanssa on julkaistu artikkeli international Jour-

nal of sport Psychology -lehdessä liittyen valmentajan 

toiminnan arviointiin lentopallon valmennustilantees-

sa.

yksikön yhtenä palvelutoiminnan muotona on ollut tu-

kea suomalaisten huippu-urheilijoiden ja -joukkueiden 

harjoittelua, kilpailuun valmistautumista ja menestystä 

pelianalyysien avulla. Pelianalyyseissä on paneuduttu 

pääosin teknisten ja taktisten tapahtumien analysoin-

tiin lähinnä eri joukkuepalloilulajeissa sekä mailape-

leissä. Pelianalyyseihin liittyvä kehitystyö on tuottanut 

moniin lajeihin reaaliaikaisia menetelmiä, joita voi-

daan hyödyntää niin ottelu- kuin harjoitustilanteissa-

kin.

vammaisurheilun kehittämisprojektien tarkoituksena 

on edesauttaa vammaishuippu-urheilijoiden menes-

tymistä paralympialaisissa ja muissa kansainvälisissä 

kilpailuissa. vuodeksi 2011 suomen Paralympiako-

mitea myönsi kihulle tukea seitsemään eri kehittämis-

projektiin. useimmat hankkeista olivat jatkoa jo usean 

vuoden ajan kestäneelle yhteistyölle. kehittämistuet 

kohdistuivat kelaustuolin kehitysprojektiin, yleisurhei-

lun koulutusmateriaalin sekä jousiammunnan, pöy-

tätenniksen, maalipallon, pyörätuolirugbyn ja alppi-

hiihdon kehittämishankkeisiin. lisäksi kihu osallistui 

ampumaurheilun tutkimus- ja kehittämisohjelman to-

teuttamiseen yhteistyössä suomen urheiluopiston ja 

suomen ampumaurheiluliiton kanssa. 

kihun vammaisurheiluprojekteja esiteltiin Pajulah-

ti Games- tapahtumassa nastolassa, suomi meets 

norja -seminaarissa helsingissä sekä kansainvälisen 

Paralympiakomitean järjestämässä vista -kongres-

sissa Bonnissa, saksassa. lisäksi tuotoksia esiteltiin 

Journal of Quantitative analysis in sports  -julkaisussa 

sekä vammaisurheilu ja -liikunta -lehdessä. syyskuus-

sa 2011 järjestetyssä science for success iii-kongres-

sissa paralympiaurheilu oli myös esillä. alppihiihtäjä 

katja saarinen oli kertomassa omasta urheilijan po-

lustaan ja kanadalainen apulaisprofessori Gordon 

Bloom esitteli tutkimuksiinsa perustuen paralympia-

urheilijoiden valmentajien ominaisuuksia. vuonna 

2011 käynnistettiin myös kyselytutkimus vammais-

huippu-urheilijan arkipäivästä, erityiskysymyksenä la-

jiliittointegraatio. lisäksi urheilututkija kaisu mononen 

valittiin valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaok-

sen jäseneksi kaudelle 2011–2015.
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vuoden 2011 painopisteinä olivat sisäinen kehitys-

työ viestinnän ja tietohallinnon osalta. tämän lisäksi 

toiminnan kohteissa näkyivät vahvasti kihun laajen-

nukseen ja huippu-urheilun muutokseen liittyvät suun-

nitelmat ja tulevaisuuden näkymät. vuonna 2010 

aloitettua kihun viestinnän linjausten suunnittelua 

jatkettiin varsinaisen viestintäsuunnitelman laadinnal-

la. tällä suunnitelman määritellään käytännön tason 

toiminta ja toimenpiteet. kihun uusittu intranet eli 

kihunet saatiin koko henkilökunnan käyttöön vuoden 

2011 alusta alkaen. yksittäinen iso projekti vuoden 

2011 aikana oli science for success iii – tie huipulle 

kongressin toteuttaminen. tämä työllisti yksikköä eri-

tyisesti kongressin yleisen viestinnän ja markkinoinnin, 

videotaltiointien, valokuvauksien ja luentoihin liittyvän 

atk-tekniikan osalta vuoden mittaan varsin paljon.

edellisenä vuonna aloitettua kihu-tv:tä jatkettiin yh-

tenä viestinnän visuaalisena kanavana. kihu-tv:n 

videojutuilla esiteltiin edelleen kihun toimintaa ja 

yhteistyötä eri lajien ja niiden urheilijoiden kanssa. 

uusimpana viestinnällisenä toimenpiteenä kihulle 

avattiin Facebook-sivut, joiden kautta pyrittiin sisäistä 

”uutiskynnystä” madaltamaan  ja toisaalta kertomaan 

kihun toiminnasta suoraan niille ihmisille, joita toi-

mintamme kiinnostaa. ainakin toistaiseksi kihun fa-

cebook-sivun uutisvirta toimii myös kihun kotisivujen 

uutisosion lähteenä. 

kihun kotisivuilla rekisteröitiin vuoden 2011 aikana 

keskimäärin 1652 käyntiä kuukaudessa. vuoden kulu-

essa kävijämäärä oli selkeästi kasvussa siten, että 1. 

vuosipuoliskon aikana kävijöitä oli keskimäärin 1088 

käyntiä/kk ja jälkimmäisellä puoliskolla jo 2216 

käyntiä/kk. näyttää siltä, että käyntimäärä onkin 

vakiintumassa noin 2000 käyntiin/kk. sähköisissä 

medioissa kihun ja sen työntekijät olivat meltwater 

newsin ja Webnewsmonitorin seurantojen mukaan 

esillä yhteensä 103 kertaa vuoden 2011 aikana. 

lisäksi vuonna 2011 tuotettiin 11 videojuttua kihu-

tv:hen sekä tuotettiin 10 mediatiedotetta valtakunnal-

lisiin lehtiin ja verkkomedioihin.

viestintä- Ja tietohallinto
riku valleala, yksikön johtaja, viestintäpäällikkö

KIHUN VIESTINTÄ- JA TIETOHALLINTOYKSIKKÖ

Viestintä- ja tietohallintoyksikön tehtäviä ovat KIHUn viestinnän kokonaisvaltainen suunnittelu ja to-
teutus, valmentajakoulutusmateriaalien tuottaminen, sisäiset tieto- ja viestintätekniikan palvelut sekä 
verkkoviestinnän kehittäminen. Toiminta on siten sekä sisäistä tukitoimintaa ja palvelua että ulkoisia 
asiakasprojekteja. Yksikössä työskenteli vuoden 2011 aikana 3 kokopäiväistä ja 2 osa-aikaista 
työntekijää. Näillä työntekijöillä täytettiin viestintäpäällikön, järjestelmäasiantuntijan, media-assis-
tentin ja kahden projektipohjaisen atk-ohjelmoijan toimet. Resurssit olivat siten yhteensä noin 4 hen-
kilötyövuotta. 
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tietohallinnon osalta yksikkö toteutti perustehtäväänsä 

laitehankintojen, päivittäisen it-käyttötuen sekä omien 

palvelimien ylläpidon muodossa. yksikön henkilöstö 

vastasi kokonaan myös yhden biomekaniikan pro-

jektin toteutuksesta (keihäänheiton tekniikkaseuranta 

kohti lontoota). yksikkö tuki lisäksi muiden yksiköiden 

toimintaa ja projekteja muun muassa kuvankäsittelyl-

lä, videokuvauksella ja ohjelmistosuunnittelulla. lisäksi 

vuoden aikana kehitettiin eteenpäin www-pohjaista 

materiaalijaon palvelua. sen avulla kuka tahansa ki-

hun tutkija voi helposti rakentaa esim. suoritustekniik-

kamittausten verkkopohjaisen palautteen urheilijoille 

ja valmentajille. Palvelun tukee videoita, erilaisia 

mittasignaaleja sekä liitetiedostojen avausta. kunkin 

palautteen näkymä ikkunoineen ja painikkeineen on 

aina vapaasti muokattavissa kuhunkin tilanteeseen 

parhaiten soveltuvaksi. uutta materiaalijako on tähän 

mennessä käytetty aktiivisimmin ammunnan, pikaluis-

telun ja yleisurheilun tekniikkapalautteissa.

sähköisiin koulutusmateriaaleihin liittyen tuotettiin vuo-

den 2011 aikana nuori suomelle kasva urheilijaksi 

ominaisuustestin ohjevideot. näiden videoiden tarkoi-

tuksena on helpottaa ominaisuustestien toteuttamista 

ohjeiden mukaan ja vakioidusti. nämä testit on suun-

niteltu mittaamaan 11–15-vuotiaiden, kilpaurheilusta 

kiinnostuneiden nuorien, fyysisiä ominaisuuksia. vide-

ot tuotettiin sekä verkkokäyttöön että video-DvD:llä 

jaettavaksi. tämän lisäksi aloitettiin Paralympiakomi-

tean tukemana tuolikeihäänheiton ja -kuulantyönnön 

koulutusmateriaalin tuottaminen. materiaalin työstämi-

nen ja ohjelmointi on viimeistelyvaiheessa, ja valmis 

tuoliheittojen koulutus-dvd valmistuu vuoden 2012 

kuluessa.

erillisiä uusina tietojärjestelminä ja verkkopalveluina 

toteutettiin vuonna 2011 urheilijan polku -työkalu 

sekä Jyväskylän kaupunkivalmennuskeskuksen www-

sivut. ensin mainitun verkkopohjaisen työkalun tehtä-

vänä oli tarjota lajiliitoille yhtenäinen tapa urheilijan 

polun luomiseen ja dokumentointiin eri lajeissa. lajiliit-

tojen ns. ”polkutalkoot” ovat osa huippu-urheilun muu-

tokseen liittyviä toimenpiteitä. kaupunkivalmennuskes-

kuksen www-sivut (www.kaupunkivalmennuskeskus.fi) 

puolestaan pyrkivät välittämään tietoa Jyväskylän ja 

erityisesti hippoksen alueen toiminnasta niin urheilijan 

kuin valmentajan näkökulmasta. keskuksen toiminnan 

keskiössä ovat ns. arena- ja Forum-toiminta sekä alu-

een huippu-urheiluun liittyvien toimijoiden yhteistyön 

kehittäminen. tämän lisäksi tehtäviin kuului edelleen 

myös eri tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden ylläpi-

toa ja kehittämistä. näihin kuuluvat mm. urheiluaka-

temioiden urheilijarekisteri, urheilututkimustietokanta 

(www.urheilututkimukset.fi) ja valeri eli verkkopoh-

jainen harjoittelun suunnittelu- ja seurantajärjestelmä 

kamppailulajeihin.
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Tutkimus-, kehitys-, ja 
palveluprojektit

TUTKIMUSPROJEKTIT

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

tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten peleis-
sä tarvittavat fyysiset, tekniset, havaintomotoriset ja kog-
nitiiviset taidot kehittyvät eri ikäryhmissä sekä ovatko em. 
ominaisuuksien kehittyminen ajallisesti yhteydessä toisiinsa 
kahden vuoden seurantajakson aikana. tutkimuksen mitta-
ukset tehdään vuosina 2006 – 2009. tutkimuksen koeryh-
minä toimivat jalkapallojuniorit kolmessa ikäryhmässä 10 
(n=20), 12 (n=20) ja 14 (n=20) vuotta. kontrolliryhminä 
ei-lajispesifissä mittauksissa toimivat 10 (n=15) - ja 14 
(n=15) -vuotiaiden koululaisryhmät. 

tutkimukseen osallistuvien lasten ja nuorten biologista kehit-
tymistä tutkimusjakson aikana seurataan bioimpedanssilait-
teella tehtävän kehonkoostumusanalyysin ja hormoninäyttei-
den avulla. koehenkilöiden fyysistä suorituskykyä mitataan 
nopeus-, ketteryys-, kimmoisuus-, voima- ja kestävyystesteillä. 
lajitaitojen kehittymistä seurataan taitotesteillä ja otteluista 
tehtävillä määrällisillä pelianalyyseillä. havaintomotorisia 
ominaisuuksia mitataan ei-lajispesifisillä reaktio- ja havain-
nointitesteillä sekä lajispesifillä taitotestiradalla. koehenki-
löiden kognitiivista kehitystä seurataan tietotestin, teoreetti-
sen pelikäsitystestin, valmentajan subjektiivisten arvioiden ja 
otteluista tehtävien laadullisten pelianalyysien avulla.

Projektin vastuuhenkilö: vänttinen t.

Projektiryhmä: Blomqvist m., lehto h., häkkinen k.

aloitus - lopetus: 2008-01-01 - 2021-01-01

Huippu-urheilun ideaalinen ja realistinen malli - 
Huippu-urheilun uudistaminen ja muutos Norjassa, 
Suomessa ja Uudessa-Seelannissa

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

tutkimus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön tieteellisen ra-
hoituksen piiriin

Projektin vastuuhenkilö: Jarmo mäkinen

Projektiryhmä: Jarmo mäkinen ja Jari lämsä

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

Nuorisotutkimus

tämän tutkimuksen tehtävänä on kartoittaa urheilijaksi ke-
hittymiseen liittyviä kognitiivis-sosiaalisia aspekteja. näissä 
keskitytään tavoiteorientaation, motivaatioilmaston ja niihin 
liittyvien vasteiden edustamiin psykologisiin tekijöihin, nuo-
ren urheilijan sosiaalistumisprosessiin sekä valmennuksellista 
näkökulmasta harjoittelun määrään ja laatuun. tutkimuskoh-
teena ovat vuonna 2010 15 –vuotta täyttävät, jalkapalloa, 
lentopallo, yleisurheilua ja taitoluistelua urheiluseuroissa 
harjoittelevat nuoret (n= n. 10000). menetelminä käyte-
tään kansainvälisiä, tunnettuja itsearviointilomakkeita, so-
siodemografisia tietoja ja suppealle osajoukolle laadullisia 
haastatteluja. määrällinen aineistonkeruu toteutetaan vuo-
sina 2010 ja 2012, laadullinen haastatteluaineisto kerä-
tään vuonna 2011. tulokset tuottavat kansainvälisesti uutta 
tietoa motivaatiotekijöiden keskinäistä vuorovaikutuksesta ja 
niiden kytkeytymisestä urheilijaksi kasvamisen kehityspolkui-
hin. lisäksi tulokset tuottavat kokemuksellista tietoa nuorten 
sosiaalistumisprosessista ja siihen liittyvistä merkityksistä. 
tuloksia voidaan käytännössä hyödyntää laaja-alaisesti 
urheiluseuratyössä, nuorten urheilijoiden valmennuksessa, 
valmentajien ja muiden liikunnan ammattilaisten koulutukses-
sa. tulosten käytännön sovellutusmahdollisuuksia tarjoavat 
myös muut tavoitteellista, motivoitunutta toimintaa edellyttä-
vät alueet kuten työelämä, koulutuksen suunnittelu ja kuntolii-
kuntaharrastusten jatkuvuuden edistäminen. Päätöksenteos-
sa tulokset ovat hyödynnettävissä esim. valittaessa kriteerejä 
kannustejärjestelmille tai tuettavalle toiminnalle sekä myös 
valmentajien ja opettajien koulutuksessa painotettavista lin-
janvedoista päätettäessä.

Projektin vastuuhenkilö: konttinen, niilo

Projektiryhmä: sipari, tommi, lämsä, Jari, aarresola, outi, 
nummela, ari

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

SPLISS-projekti

sPliss on alunperin kuuden maan tutkijoiden muodosta-
man konsortio, jonka tavoitteeksi on asetettu kansakuntien 
huippu-urheilun kilpailukyvyn analysointi ja vertailu. vuonna 
2011 käynnistyvä sPliss -projekti koostuu kahdesta osa-
projektista, jotka ovat huippu-urheilujärjestelmien vertailu ja 
yleisurheilua koskeva lajivertailu.

sPliss-projektissa pyritään tuottamaan tietoa, joka tukee 
suomalaisen huippu-urheilujärjestelmän kehittämistä. siinä 
käytettävän standardimallin avulla voidaan arvioida suo-
malaisen järjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia selkeälle 
ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla.

Projektin vastuuhenkilö: lämsä, J.

Projektiryhmä: mäkinen, J., kujanpää, v. & kärmenniemi, 
m.

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

liitteet
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Sprinttihiihdon jatkoprojekti

vuoden 2010 - 2011 projekti on jatkoa vuonna 2006 - 
2007 toteutuneelle sprinttihiihtoprojektille, jossa selvitettiin 
sprinttihiihdon lajisuorituksen fysiologisia vaatimuksia sekä 
tutkittiin intervallinomaisessa kilpailumuodossa tapahtuvaa 
väsymistä ja palautumista sprinttihiihtokilpailun lähtöjen 
välillä. lisäksi selvitettiin eri kunto-ominaisuuksien vaikutusta 
sprinttihiihtosuoritukseen. tässä projektissa tehdään lisäana-
lyysejä tasatyönnön voimantuotosta ja tekniikasta vuoden 
2007 mittausaineistosta (vuokatin hiihtotunnelin voimale-
vymittaukset ja kuvaukset). lisäanalyysien tarkoituksena on 
selvittää, mitkä biomekaaniset tekijät erottelevat nopeimmat 
ja hitaimmat tasatyöntäjät sprinttikilpailussa, sekä miten tek-
niikka ja voimantuotto muuttuvat väsymisen seurauksena. 
uutena asiana vuoden 2010 toukokuussa tehtiin voimatuot-
tomittauksia ja kuvauksia sprinttihiihdon lähdöstä. näillä 
mittauksilla pyritään selvittämään optimaalista lähtötapaa, 
koska sprinttihiihtokilpailuissa lähdön onnistumisella voi olla 
oleellinen merkitys lopputulokseen varsinkin radoilla, joissa 
ohittaminen on vaikeaa. Projekti on kansainvälistä yhteis-
työtä, jossa ovat mukana mid sweden university (swedish 
Wintersport Centrum), Jyväskylän yliopisto ja kihu. Projek-
tissa tutkittiin suomalaisia ja ruotsalaisia kansallisen ja kan-
sainvälisen tason miessprinttereitä.

Projektin vastuuhenkilö: vesa linnamo

Projektiryhmä: Jussi mikkola (kihu), vesa linnamo (Jy), mar-
ko laaksonen (midswedenuni), h-C holmberg (midswe-
denuni)

aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2011-12-31

Toimialaprojekti- Liikunnan toimialakohtaisen 
järjestörakenteen vaikutukset liikunnan kansalais-
toiminnan kehittymiseen

Projektin tavoitteena on selvittää miten liikunnan ja urheilun 
kentän toimialoittaminen on vaikuttanut liikunnan kansalais-
toimintaan ja liikuntajärjestöjen toimintatapaan. selvitys 
tähtää opetus- ja kulttuuriministeriön (okm) liikunta- ja ur-
heilujärjestöjen rakenteita ja toimintatapaa koskevan tie-
topohjan laajentamiseen ja niitä koskevan päätöksenteon 
tukemiseen.

Projektin vastuuhenkilö: Jarmo mäkinen

Projektiryhmä: Jari lämsä, maarit haarma, Jarmo mäkinen, 
kaarlo laine ja kati lehtonen

aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2011-10-31

Valmentajan/ohjaajan asiantuntijuuden kehittymi-
nen

trudelin & Gilbertin (2006) laajan kirjallisuuskatsauksen mu-
kaan valmentaja oppi valmentamaan laajojen koulutusohjel-
mien (omaksuminen) ja kokemuksen (osallistuminen) kautta. 
Jääkiekkovalmentajille tehdyn kyselyn perusteella (Wright 
ym. 2007) valmentajan asiantuntijuuden lähteitä olivat 
mm. valmentajakoulutukset, valmentajaklinikat, mentorointi, 
kirjat/videot, henkilökohtainen kokemus (työ, perhe, urhei-
lu), valmentajien väliset keskustelut ja internet. Formaalin 
valmentajakoulutuksen osuus on tutkimusten mukaan ajassa 
mitattuna vähäisempi verrattuna aikaan, jonka valmentaja 
käyttää muihin tiedonlähteisiin kehittäessään asiantuntijuut-

taan. on myös havaittu, että erilaisia oppimisen lähteitä ar-
vostetaan eri tavalla valmentajan tasosta ja lajista riippuen 
(lemyre ym. 2007). vaikka valmentajan asiantuntijuuden 
kehittymistä on kansainvälisesti tutkittu jo jonkin verran, ei 
vastaavaa kartoitusta suomalaisten valmentajien oppimisen 
lähteistä ole tehty. valmentajakoulutukseen liittyvää tutkimus-
ta on toisaalta tehty kansainvälisestikin erityisen niukasti. 
analyysi valmentajakoulutuksen liittyvästä tutkimuksesta 10 
vuoden ajalta paljastaa, että vuosien 1995–2005 väli-
senä aikana raportoituja tutkimuksia oli ainoastaan 19 ja 
näistä vain kolme oli toteutettu euroopassa. Pääsääntöisesti 
tutkimukset keskittyivät valmentajakoulutuksen tarpeen ja si-
sällön analyysiin ja ainoastaan neljässä tutkimuksessa koh-
teena oli koulutuksen arviointi (mcCullick ym. 2006). 

tämän kolmevuotisen tutkimusprojektin päätehtävänä on 
tuottaa tietoa siitä, mistä lähteistä ja miten suomalainen 
valmentaja/ohjaaja kehittää asiantuntijuuttaan ja osaa-
mistaan valmennusuransa aikana, sekä arvioida nykyisen 
valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen vaikuttavuutta.

ensimmäisen tutkimusvuoden (2009) tavoitteena on kerätä 
kyselylomakkeella tietoa siitä, mitä tietolähteitä suomalainen 
valmentaja/ohjaaja käyttää asiantuntijuutensa ja osaami-
sensa kehittämisessä. kysely suunnataan sekä ammattival-
mentajille että vapaaehtoispohjalta toimiville valmentajille 
ja ohjaajille valituissa lajeissa. seuraavien kahden vuoden 
2010 ja 2011 aikana keskitytään formaalin valmentaja- ja 
ohjaajakoulutuksen vaikuttavuuden arviointiin eri tasoilla. 
lajien valinnassa käytetään hyödyksi vuoden 2009 kysely-
aineistoa sekä lajiliittojen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen 
kehitystyön pohjaksi tekemiä lajin analyysejä (vok). val-
mentajakoulutuksen arvioinnin pohjana käytetään Gilbertin 
& trudelin (1999) kehittämää arviointistrategiaa. arviointi 
kohdennetaan tarkemmin seuraaville kolmelle osa-alueelle: 
1. valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen sisällön toteutuminen 
suhteessa ennakkotavoitteisiin 2. valmentajan/ohjaajan tie-
dot ja taidot sekä 3. valmentajan/ohjaajan toimintatapa ja 
kognitiiviset prosessit. sisällön toteutumista (1) arvioidaan 
osallistuvan observoinnin avulla. koulutuksessa tapahtu-
vaa tiedollista oppimista (2) arvioidaan ennen ja jälkeen 
koulutuksen tehtävillä haastatteluilla ja tietotesteillä. opitun 
soveltamista ja käytännössä toteutumista (3) arvioidaan ha-
vainnoimalla valmentajan toimintaa ennen ja jälkeen kou-
lutusta tehtävällä harjoitustapahtumien ja kilpailutilanteiden 
systemaattisella observoinnilla ja sisältö- ja päätöksenteko-
analyyseillä sekä strukturoiduilla haastatteluilla.

Projektin vastuuhenkilö: minna Blomqvist (kihu)

Projektiryhmä: minna Blomqvist (kihu), mikko häyrinen 
(kihu), kirsi hämäläinen (haaga-helia) ja Jean Cote 
(Queens university)

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

KEHITTÄMISPROJEKTIT

Beach volleyn pelianalyysijärjestelmän kehittämi-
nen ja lajianalyysi naisissa

Projektin tavoitteena on kehittää beach volleyhyn peliana-
lyysimenetelmä, jonka perusteella voidaan tehdä lajianalyy-
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siä naisten pelistä. lisäksi analyysien perusteella tehdään 
koostevideoita otteluihin valmistautumisen avuksi. analyysi-
en ja videokoosteiden avulla voidaan kehittää suomalais-
pelaajien ja -parien pelaamista ja harjoittelua ja sitä kautta 
parantaa suomalaisparien menestysmahdollisuuksia kohti 
lontoon olympialaisia. 

Projektin kohderyhmänä toimivat suomalaiset nais beach 
volley -parit ja eri maiden kansainvälisissä turnauksissa 
pelaavat naisten beach volley -parit. Pelianalyysit tehdään 
Datavolley-ohjelmalla. analyysien perusteella koostetaan vi-
deokoosteet otteluun valmistautumista varten Datavideosys-
tem-ohjelmalla. vuonna 2012 kehitetään turnauksen aikais-
ta analyysi- ja palautejärjestelmää.

Projektin vastuuhenkilö: mikko häyrinen (kihu)

Projektiryhmä: konstantinos tampouratzis ja Jussi Jokinen 
(slel)

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

Huippuammunnan kehittämis- ja tutkimusohjelma 
2009-2016

suomen ampumaurheiluliiton huippuammunnan kehittämis- 
ja tutkimusohjelman keskeisinä tavoitteina on 1) arvioida 
huippu-urheilun muuttuvan toimintaympäristön nykytilaa ja 
kehityssuuntia 2) tarkentaa ja määrittää huippuammunnan 
arvot, missio, visio ja tehdä huippuammunnan nykytilan kar-
toitus 3) määritellä ja toteuttaa tulevia kehittämis- ja tutkimus-
hankkeita, linjauksia ja toimenpiteitä, sekä 4) pilotoida ja 
jatkossa soveltaa myös muihin lajeihin uudenlaista yhteistyö-
mallia, jossa lajiliitto, valmennuskeskus ja kihu toteuttavat 
yhdessä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti lajin huippu-
urheilun kehittämis- ja tutkimustoimintaa. ohjelma koostuu 
kolmesta eri kokonaisuudesta: kehittämis-, tutkimus- sekä 
seurantaohjelmasta. kehittämisohjelma sisältää valmennus- 
ja koulutusjärjestelmän kehittämisen, lajivalmennukselliset 
asiat ja valmennuksen tukitoimenpiteet, kun taas tutkimus-
ohjelmaan liittyvillä hankkeilla tuetaan pitkäjänteisesti ja 
suunnitelmallisesti lajivalmennusta ja laaditaan huippuam-
munnan tutkimusstrategia. seurantaohjelman avulla varmis-
tetaan selkeät ja tarkoituksenmukaiset raportointikäytännöt 
ja jatkuva käynnissä olevien projektien ja prosessien seu-
ranta ja dokumentointi. 

kihun toiminta korostuu erityisesti tutkimusohjelman alueel-
la. tutkimusohjelman tavoitteena on toteuttaa laadukasta, 
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämis- ja tutkimustoi-
mintaa niin, että se tukee huippuvalmennusta ja edesauttaa 
kansainvälistä menestystä. tutkimus- ja kehittämishankkeissa 
pyritään vähintään olympiadin mittaisiin opetusministeriön, 
olympiakomitean, Paralympiakomitean, liiton ja valmen-
nuskeskuksen rahoituksella toteutettaviin laajoihin yhteistyö-, 
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. kehittämis-, tutkimus- ja 
seurantahankkeiden avulla tuetaan ja tehostetaan huippu-
valmennusta ja turvataan näin kansainvälinen menestys eri-
tyisesti olympia- ja paralympialajeissa. käytännön tasolla 
tutkimusohjelman tavoitteena on lajinomaisen testaus- ja 
seurantajärjestelmän kehittäminen ja sen hyödyntäminen lei-
ri- ja päivittäisharjoittelussa sekä ilma- että ruutilajeissa. toi-
minnan kehittämisestä vastaa hankkeeseen palkattu huippu-
ammunnan tutkija/kehittäjä. ampumatekniikan kehittämistä 
ja seurantaa toteutetaan harjoitusleireillä, joita pidetään 
suomen urheiluopistolla. mittausten kohderyhmänä ovat 

kiväärin aikuisten ja nuorten olympiaryhmän, paralympia-
ryhmän sekä maajoukkueen ampujat. menetelmiin kuuluvat 
videokuvaus eri kuvakulmista, kehon tasapainon mittaus, 
tähtäyspisteen liikkeen rekisteröinti, jalkaterän paineen ja-
kautumisen rekisteröinti, aseeseen tuotettujen voimien rekis-
teröinti (perä-, liipaisin-, ja hihnavoima), sekä suorituksen 
subjektiivinen arviointi. testaus- ja seurantajärjestelmän 
testipatteristoa kehitetään koko ajan. kaikkien seurannassa 
käytettävien menetelmien tuottamaa tietoa on mahdollista 
hyödyntää välittömästi suoraan harjoitustilanteessa harjoitte-
lun tukena. tämän lisäksi kaikki mittausaineisto tallennetaan 
kihun kivääritietokantaan jälkianalyysejä, palautteita ja 
pitkäaikaisseurantaa varten.

Projektin vastuuhenkilö: niilo konttinen (kihu)

Projektiryhmä: simo ihalainen, Juha-Pekka kulmala, kaisu 
mononen, sami kuitunen, matti salonen, riku valleala, 
Jukka viitasalo, (kihu) leena Paavolainen, Jari karinkan-
ta, Juha hirvi, tapio säynevirta, Pasi Wedman (sal) kyösti 
lampinen, hannele Forsman (suo)

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

Huippuyleisurheilun tutkimus- ja kehitystoiminta

tämän hankkeen tavoitteena on edesauttaa suomalaisen 
yleisurheilun menestystä vuosien 2011 ja 2012 arvokilpai-
luissa, pääpainon ollessa vuoden 2012 lontoon olympia-
laisissa. 

yleisurheiluvalmennuksen kehitystoiminta keskittyy vuonna 
2011 seuraaviin lajeihin:

• keihäänheiton tekniikkaseuran kohti lontoota + äly-
keihäs

• pituushypyn suoritustekniikan kehittäminen

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

• seiväshypyn tekninen ja urheilupsykologinen tukitoiminta

Projektin vastuuhenkilö: ari nummela (kihu)

Projektiryhmä: ari nummela, tapani keränen, riku vallea-
la, niilo konttinen, Jari lämsä (kihu), lauri kettunen (ttkk), 
Jarmo mäkelä, Jorma kemppainen, mauri auvinen, Juhani 
evilä, reima salonen, hannu kangas, kimmo kinnunen 
(sul)

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

Jyväskylän kaupunkivalmennuskeskuksen verkko-
sivut

Projektin tavoitteena oli tuottaa Jyväskylän kaupunkivalmen-
nuskeskukselle www-sivut. sivujen tarkoituksena on esitellä 
kaupunkivalmennuskeskuksen toimintoja sekä tiedottaa 
ajankohtaisista tapahtumista keskuksessa. lisäksi mukana 
on myös kaupunkivalmennuskeskuksen urheilu- ja harjoittelu-
paikkojen sekä yhteistyötahojen esittelyt. sivustolla yritetään 
koota yhteen tieto kaikista niistä tukipalveluista, joita Jyväs-
kylän hippoksen alue pystyy huippu-urheilijalle ja huippu-
urheilijaksi pyrkivälle tarjoamaan.

Projektin vastuuhenkilö: riku valleala (kihu)
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Projektiryhmä: tuomas vihinen, harri kapustamäki (kihu), 
aki karjalainen, Pasi sarkkinen (Jyo), marko malvela (k-s 
ura)

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

Keihäänheiton tekniikkaseuranta kohti Lontoota

tämän projektin tavoitteena on keihäänheiton suoritustek-
niikan yksilöllinen seuranta vuosien 2011–2012 aikana. 
kokonaistavoitteena on keihäänheittäjiemme heittotekniikan 
kehittäminen sellaiselle tasolle, että helsingin em-kisoissa 
ja lontoon olympialaisissa jokainen mukana oleva heittäjä 
saa kaiken kapasiteettinsa itsestään irti ja voi olla luottavai-
nen omaa suoritustekniikkaansa.

heittäjien suoritustekniikka tutkitaan videokuvauksen, lii-
keanalyysien ja jalkojen voimantuottomittauksien avulla. 
videokuvauksessa käytetään suurnopeuskameraa 100 ja 
250 kuvaa/s nopeuksilla, jolloin mahdollistuu riittävän 
tarkat liikeanalyysit sekä laadukas videopalaute. Jalkojen 
voimantuoton suuruutta, paineen jakautumista jalkapohjien 
alla sekä voimantuottoaikoja mitataan painepohjallisjär-
jestelmällä. viimeisen kahden vuoden aikana kehitelty äly-
keihäs otetaan mukaan mittauksiin sen ollessa kenttäkäyt-
töön valmis. 

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

vuoden 2012 mittauksia jatketaan kahdesti sisähallissa, 
kerran ulkomaan leirillä ja kahdessa kilpailutapahtumassa. 
kausi 2012 on alkukesäpainotteinen, jolloin mittausten ja 
analyysienkin panostus on jo hallikaudessa sekä alkukesän 
kilpailuissa. Projektiin liittyy omana kokonaisuutenaan hel-
singin em-kisoissa tehtävä nopea video- ja analyysipalaute 
valmentajille normaalien tutkimusmittausten lisäksi.

Projektin vastuuhenkilö: riku valleala (kihu)

Projektiryhmä: simo ihalainen, harri kapustamäki (kihu), 
mauri auvinen, hannu kangas, kimmo kinnunen (sul)

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

Kelaustuolin kehitysprojekti - Lontoo 2012

tämän projektin tarkoituksena on kehittää uusi ja kilpailuky-
kyinen kelaustuoli suomalaisille pyörätuolikelaajille lontoon 
paralympiakisoihin 2010.

Projektin ensisijaisena tavoitteena on kevyt kelaustuoli. Fuss 
ym. (2009) tutkimuksen mukaan 1 kg:n painon pudotus 60 
kg:n urheilijan ja kelaustuolin massasta tuottaa 0,13 sekun-
nin aikavoiton 100 m loppuajassa ja viiden kilon kevennys 
vuorostaan jo 0,66 sekunnin. Painon kevennyksellä on nel-
jä kertaa suurempi vaikutus kuin suhteessa samansuuruisella 
muutoksella rengaskitkan tai kelaajan ilmanvastuksen pie-
nentämisellä.

säännöt eivät rajaa kelaustuolin painoa. nykyisistä tuolien 
rakennusmateriaaleista alumiini on jäykkää, mutta paina-
vaa, esim. leo-Pekka tähden kilpailutuoli painaa yli 9 kg. 
Paino ei tule pelkästään alumiinisten osien massasta, vaan 
myös niiden välisistä hitsausliitoksista. hiilikuiturungot ovat 
kevyitä, mutta epoksilaminointi ei anna rungolle alumiini-
sen kaltaista jäykkyyttä. Jäykkyyden parantaminen epoksin 
osuutta kasvattamalla lisää samassa suhteessa koko systee-
min painoa. hiilinanoputki on luonnon kovin materiaali, 
jonka teknologinen hyödyntäminen on tutkimustyön myötä 
lisääntynyt. tässä projektissa tarkoituksenamme on kela-
ustuolin rakentaminen hiilikuidusta, jonka laminointiepoksi 
vahvistetaan hiilinanoputkipohjaisella hyptoniitilla tuomaan 
jäykkyyttä runkoon, ilman painon lisäystä.

Projektin vastuuhenkilö: tapani keränen (kihu)

Projektiryhmä: simo ihalainen (kihu), elja kallberg (nsC, 
Jyu), marko hyytiäinen (sul), Pekka tähti.

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

Kelkkajääkiekon lajianalyysi

kelkkajääkiekosta on tehty vähän tutkimuksia ja erityisesti 
taidollis-tekninen analyysi puuttuu. analyysin avulla voidaan 
kehittää harjoitusmenetelmiä ja pelitapaa. 

Projektissa analysoidaan vancouverin paralympialaisten 
otteluita, joista analysoidaan ajallisia, taktisia ja teknisiä 
muuttujia. otteluanalyysit tehdään videoiden perusteella 
käyttäen Dartfish-ohjelmaa.

tutkimuksen tuloksista tehdään tieteellinen julkaisu täyttä-
mään iPC:n vaatimukset.

Projektin vastuuhenkilö: mikko häyrinen (kihu)

Projektiryhmä: Jouni Juntunen, henri lehto ja minna Blom-
qvist (kihu), Bartosz molik, natalia morgulec-adamowicz 
and andrzej kosmol (Jozef Pilsudski university of Physical 
education in Warsaw)

aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2011-06-30

Kävelytekniikan muuttuminen väsyneenä, siihen 
vaikuttavat tekijät ja harjoittelu

tämän projektin lähtökohtana on kehittää suomalaista 
kilpakävelyvalmennusta siten, että tällä hetkellä huipulla 
olevat kävelijät pystyisivät edelleen kehittymään mitalikan-
taan vuoden 2012 lontoon olympiakisoissa, ja turvattai-
siin suomalaisen kävelyurheilun menestymismahdollisuudet 
seuraavien kesäolympialaisten jälkeenkin. kävelyurheilussa 
menestyminen vaatii kestävyyskuntotekijöiden lisäksi hyvää 
teknistä osaamista. oleellinen tekijä kilpailusuorituksessa on 
tekniikan säilyminen kilpailun loppuvaiheessa, jolloin väsy-
minen on kaikkein suurinta. tämän projektin tarkoituksena 
on 1) selvittää väsymyksen vaikutusta kävelytekniikkaan ja 
löytää ne yksilölliset tekijät, joita kehittämällä väsymyksen 
vaikutusta tekniikkaan voidaan vähentää; 2) kehittää hyvän 
tekniikan ylläpitoa rajoittavia tekijöitä; sekä 3) seurata har-
joittelun vaikutusta kävelytekniikan ylläpitoon väsyneenä.

Projektin vastuuhenkilö: ari nummela (kihu)

Projektiryhmä: esa hynynen, tapani keränen (kihu), mar-
ko kivimäki (sul)
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aloitus - lopetus: 2009-06-10 - 2012-12-31

Maalipallomaajoukkueet Lontooseen 2012

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

Projektin vastuuhenkilö: mikko häyrinen (kihu)

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

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

Pikaluistelijoiden potkun voimantuotto ja kinema-
tiikka

tämän kaksivuotisen projektin tarkoituksena on tarjota val-
mentajille ja urheilijoille tietoa pikaluistelijoiden potkutek-
niikasta ja kehittää näin pikaluistelutekniikkaa. Projektiin 
osallistuvat maan parhaat pikaluistelijat sekä lupaavimmat 
junioriluistelijat, yhteensä noin kymmenen urheilijaa. luistelu-
suorituksesta mitataan tutkalla luistelijan nopeus ja kiihtyvyys 
alkusuoran ja loppusuoran osalta. Painepohjallisilla mita-
taan luistelijan jalkojen voimantuottoa ja emG-housuilla etu- 
ja takareisien sekä pohkeiden lihasaktiivisuudet. lähdöstä 
ja alkukiihdytyksestä sekä kaarreluistelusta tehdään pai-
nepohjallismittausten lisäksi videoanalyysi.aikuisten osalta 
mittaukset tehdään sisäradalla ja junioreiden osalta joko 
seinäjoella tai helsingissä, mikäli sisäradalla mittaaminen 
ei ole mahdollista.

Projektin vastuuhenkilö: sami kuitunen (kihu)

Projektiryhmä: sami kuitunen (kihu), simo ihalainen 
(kihu), harri kapustamäki (kihu), Pasi koskela (sll), Pirjo 
lehtinen (sll)

aloitus - lopetus: 2011-04-01 - 2012-12-31

Pyörätuoliheittojen koulutusmateriaali

tämän projektin tavoitteena on valmennuksellisen ja infor-
matiivisen lajikoulutusmateriaalin tuottaminen pyörätuolihei-
toista. Projektissa tuotettavaa koulutus-DvD:tä voidaan hyö-
dyntää niin liiton tarjoamassa valmentajakoulutuksessa kuin 
omatoimisessakin opiskelussa ja lajitietouden lisäämisessä.

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

Projektin vastuuhenkilö: riku valleala (kihu)

Projektiryhmä: harri kapustamäki (kihu), marko hyytiäi-
nen ja erkki helanoja (vammaisyleisurheilu)

aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2012-03-31

Pyörätuolirugbyn pelianalyysi- ja videoeditointijär-
jestelmän kehittäminen kohti Lontoota

Projektin kokonaistavoite on edistää pyörätuolirugbymaa-
joukkueen mahdollisuuksia menestyä arvokisoissa 2009–
2011 sekä lontoon paralympialaisissa 2012. Projektissa 
kehitetään vuosien 2005–2007 aikana luotua peliana-
lyysi- ja video-editointijärjestelmää ja autetaan pyörätuoli-
rugbymaajoukkueen taktista otteluun valmistautumista pe-
lianalyysien ja videoiden avulla. Järjestelmän kehitystyön 
tavoitteena ovat: 1) pystyä paneutumaan peliä ennen vas-
tustajaan videoiden ja tilastojen avulla entistä paremmin, 
2) pelin aikana valmentajille voidaan antaa reaaliaikaista 
palautetta ja 3) pelin jälkeen pelaajille ja valmentajille voi-
daan antaa sekä video- että tilastopalaute nopeasti. 

Projektin kohderyhmänä toimivat suomen pyörätuolirugby-
maajoukkue ja muut pyörätuolirugbymaajoukkueet. ottelut 
kuvataan kovalevykameroilla ja pelianalyysit ja videokoos-
teet tehdään käyttäen Dartfish-ohjelmaa joko reaaliajassa 
otteluiden aikana tai videoiden perusteella.

Projektin vastuuhenkilö: mikko häyrinen (kihu)

Projektiryhmä: henri lehto (kihu) ja tommi ojanen (vau)

aloitus - lopetus: 2009-01-01 - 2011-12-31

SUL – Seiväshypyn tutkimusohjelma 2012

Projektin tarkoituksena on selvittää ponnistustapahtumaan 
vaikuttavia biomekaanisia tekijöitä ja niiden merkitystä 
onnistuneessa hyppysuorituksessa urheilijakohtaisesti. sei-
väshypyn aikuisten maajoukkueryhmäläisille (team Finland 
ja em-ryhmä) tehdään tekniikkaseurantaa hallikilpailujen 
yhteydessä ja kesän kilpailukaudella sekä mahdollisuuksi-
en mukaan myös harjoituksissa kauden aikana. suoritukset 
videoidaan suurinopeuksisella videokameralla ja niistä 
tehdään tekniikka-analyysit. vauhdinjuoksunopeuksia seura-
taan lasertutkalla. mittauksista koostetaan videopalautteet 
urheilijoiden ja valmentajien käyttöön välittömästi mittausten 
jälkeen ja tekniikka-analyyseistä tehdään palauteraportit 
myöhemmin.

Projektin vastuuhenkilö: sami kuitunen (kihu)

Projektiryhmä: sami kuitunen (kihu), tapani keränen 
(kihu), vesa rantanen (sul), Jarno koivunen (sul), steve 
rippon (sul/ok)

aloitus - lopetus: 2011-04-01 - 2012-12-31

Suomalaisen jalkapallon kehittäminen teknisen ja 
taktisen lajianalyysin avulla

Projektin tarkoituksena on analysoida suomalaista jalkapal-
loa teknisten ja taktisten muuttujien osalta. saatuja tutkimus-
tuloksia verrataan kansainvälisissä tutkimuksissa esitettyihin 
huipputason arvoihin. tutkimustulosten perusteella pyritään 
muodostamaan objektiivinen kuva suomalaisen jalkapallon 
tasosta. erityisesti pyritään tunnistamaan ne kehityskohteet, 
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joihin suomalaisessa jalka-pallovalmennuksessa on syytä 
keskittyä, jotta pelaajiemme tekninen ja taktinen osaaminen 
tulevai-suudessa vastaisi kansainvälistä huipputasoa. kan-
sainvälisen vertailun lisäksi tavoitteena on päästä vertaa-
maan kotimaisten huippupelaajien (a-maajoukkue), nuorten 
huippupelaajien (u16-maajoukkue) ja kansallisen tason 
pelaajien (veikkausliiga) eroja pelitaidoissa ja taktisessa 
osaami-sessa. vastaavaa tarkastelua ei tällä vuosituhannel-
la ole tehty, joten päivitetyn tiedon saaminen on ensiarvoi-
sen tärkeää kotimaisen jalkapalloilun kehittämiseksi.

Projektin vastuuhenkilö: tomi vänttinen (kihu)

Projektiryhmä: henri lehto (kihu), kari ukkonen (sPl)

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

Taidon opettaminen DVD: Suomen palloliiton 
D-tason koulutusmateriaalipäivitys

Projektin tarkoituksena on päivittää palloliiton D-tason tai-
don opettamisen kurssin opetusmateriaaleja. Projektissa tuo-
tetaan kurssilaisille vastaedes jaettava DvD ja lyhyitä video-
tiedostoja mallisuorituksista palloliiton kouluttajien käyttöön.

Projektin vastuuhenkilö: vänttinen t.

Projektiryhmä: vänttinen t., lehto h., kapustamäki h., Cle-
wer P.

aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2011-04-01

Taitoluisteluharjoittelu kuormittavuuden seuranta

suuren harjoittelumäärän vuoksi harjoittelun kuormittavuu-
den arviointi on tärkeä tekijä huipputaitoluistelijoiden har-
joittelussa, jotta voidaan ennakoida ylikuormittumista ja 
ylikuntoa. tähän asti harjoittelun kuormittavuuden arviointi 
taitoluistelussa on perustunut urheilijoiden omaan tuntemuk-
seen ja valmentajien kokemukseen, mutta tarve on löytää 
objektiivisia ja käytäntöön soveltuvia menetelmiä, joiden 
avulla harjoittelun kuormittavuutta voitaisiin arvioida taito-
luistelussa. harjoittelun kuormittavuutta taitoluistelussa tai 
siihen sopivia menetelmiä ei ole aikaisemmin tutkittu eikä 
aiheesta saa apua kirjallisuudesta. tämän projektin tarkoi-
tuksena on tutkia erilaisilla käytäntöön soveltuvilla menetel-
millä harjoittelun kuormittavuutta huipputaitoluistelijoilla eri 
harjoituskausilla. toisena tärkeänä tavoitteena on tutkia tai-
toluistelun kilpailusuoritusten (lyhyt- ja vapaaohjelma) kuor-
mittavuutta ja niistä palautumista. kun taitoluisteluun sopivat 
menetelmät harjoittelun kuormittavuuden seurantaan on ke-
hitetty, niin kolmantena tavoitteena on tutkia huipputaitoluis-
telijoiden harjoituskäytäntöjä harjoittelun kuormittavuuden 
näkökulmasta ja sitä kautta kehittää suomalaista taitoluis-
teluvalmennusta.

Projektin vastuuhenkilö: ari nummela (kihu)

Projektiryhmä: ari nummela, esa hynynen, tommi sipari 
(kihu), laura tast, tero hämäläinen (stll)

aloitus - lopetus: 2010-04-13 - 2011-12-31

Tekniikkaseuranta ja psyykkinen valmennus jousi-
ampujien valmentautumisen tukena

Projektin tavoitteena on tukea jousiampujien valmentautu-
mista kokonaisvaltaisesti lähestymällä suoritusta sekä suo-

ritustekniikan että psyykkisen valmennuksen näkökulmasta. 
vuodesta 2006 lähtien on kehitetty jousiammuntaan so-
veltuvaa tekniikkaseurantajärjestelmää. tällä hetkellä seu-
rantajärjestelmään kuuluu tuloksen rekisteröinti, urheilijan 
subjektiivisten arvioiden taltioiminen, videokuvaus eri kuva-
kulmista (etu-, sivu-, taka-, ylä- ja silmäkuva), tähtäyspisteen 
suuntautumisen rekisteröinti optoelektronisella järjestelmällä, 
nuolen nopeuden mittaaminen, liipaisinvoiman ja kahvaan 
kohdistuvan voiman mittaaminen sekä sekä nuolen ja huo-
lihyllyn käyttäytymisen rekisteröinti high-speedkuvauksella. 
vuonna 2011 tavoitteena on suorittaa mittauksia myös 
ulko-olosuhteissa. 

keskeistä projektissa on myös urheilijalle ja valmentajalle 
tuotettava palaute suoritustekniikasta. Psyykkisen valmennuk-
sen osalta on käyty läpi urheilijakohtaisesti sekä kilpailuun 
valmistautumista että kilpailun aikaista toimintaa.

Projektin vastuuhenkilö: kaisu mononen (kihu)

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

aloitus - lopetus: 2006-01-01 - 2011-12-31

Urheilijan polku -verkkotyökalua lajiliitoille

huippu-urheilun muutosryhmä käynnisti suomalaisten laji-
liittojen yhteisen urheilijan Polkujen kehittämistyön tammi-
kuussa 2011. työn tavoitteena on varmistaa keskeisille 
toimijoille yhteinen, innostava ja konkreettinen viitekehys ja 
samalla yhteinen terminologia huippu-urheilun muutostyölle. 
huipulle tähtäävän urheilijan polku on kuvaus siitä, kuinka 
matka kohti maailman huippua tulisi lajissa parhaimmillaan 
rakentaa.

kihu toteutti urheilijan polkutyöhön liittyen verkkopohjaisen 
työkalun urheilijan polun työstämiseen. tavoittena oli saavut-
taa yhdenmukainen ja käyttäjäystävällinen tapa urheilijan 
polun kuvaamiseen eri lajeissa. työkalu toimii verkkopoh-
jaisesti paikasta riippumatta yksilöllisillä käyttäjätunnuksilla. 
valmiit urheilijan polut eri lajeissa ovat kaikkien netin käyt-
täjien luettavissa.

Projektin vastuuhenkilö: riku valleala (kihu)

Projektiryhmä: tuomas vihinen, harri kapustamäki (kihu)

aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2012-05-31

Urheiluakatemioiden urheilijarekisterin ylläpitojär-
jestelmä

Projektin tavoitteena oli toteuttaa suomalaisten urheiluaka-
temioiden käyttöön www-pohjainen urheilijarekisteri, joka 
mahdollistaa urheilijoiden pitkäjänteisen urheilu- ja opinto-
uran seurannan ja tilastoinnin. tietokanta sisältää siten ur-
heilijoiden perustietoja sekä tietoa opiskelun etenemisestä 
ja urheilumenestyksestä. Järjestelmä on toteutettu niin, että 
tietoja päivitetään akatemioiden pääkäyttäjien ja tarvittaes-
sa oppilaitosten edustajien toimesta vuosi-/lukukausitasolla. 
tietokannasta on mahdollista tehdä erilaisia yhteenvetoja 
esim. jakaumina ja keskiarvoina haluttujen asioiden ja vuo-
sien mukaan luokitellen.

Projektin vastuuhenkilö: Jari lämsä (kihu)

Projektiryhmä: riku valleala, tuomas vihinen (kihu)



32

kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

aloitus - lopetus: 2010-01-01 - 2011-12-31

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

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

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

Projektin vastuuhenkilö: mikko häyrinen (kihu)

Projektiryhmä: Jarno Peltovako (sPtl)

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

Vastustaja-analyysijärjestelmän tehostaminen 
turnaustilanteissa (kamppailulajit)

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

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

käytännössä projektin ensimmäisessä vaiheessa etsitään 
sopivat teknologiset ratkaisut, joilla otteluiden analysoimi-
nen turnaustilanteessa onnistuu sujuvasti. toisessa vaiheessa 
teknologian toimivuutta testataan oikeissa turnaustilanteissa 
ensin kotimaassa ja sen jälkeen kansainvälisissä arvoturna-
uksissa. kolmannessa vaiheessa keskitytään parantamaan 
toimintatapoja siten, että turnauksen aikaisesta vastustaja-
analyysistä saadaan irti maksimaalinen hyöty. neljännessä 
vaiheessa järjestelmän teknologista ja pedagogista toimi-
vuutta selvitetään laadullisella kyselytutkimuksella. lisäksi oh-
jelmoidaan helppokäyttöinen www-käyttöliittymä video- ja 
analyysitietokannan ylläpitämiseksi.

Projektin vastuuhenkilö: kihu

Projektiryhmä: lajiliittojen nimeämät henkilöt

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

PALVELUPROJEKTIT

Kasva Urheilijaksi -ominaisuustestin ohjevideot

Projektin tarkoituksena oli tuottaa nuori suomen kasva 
urheilijaksi hankkeen ominaisuustestauksen ohjevideot. 
nämä ohjevideot opastavat testien pitäjiä suoritusvälinei-
den, -paikkojen ja -tekniikoiden toteuttamisessa kukin omal-
la tahollaan. ohjevideoista tehtiin video-DvD sekä valmiit 
videot www-sivustolle upotusta varten. tämän lisäksi ohjeis-
tota tehtiin vihko, joka jaettiin yhdessä DvD:n kanssa.

Projektin vastuuhenkilö: riku valleala (kihu)

Projektiryhmä: harri kapustamäki (kihu), Jarkko Finni (nuo-
ri suomi)

aloitus - lopetus: 2011-01-01 - 2011-09-30

Keihäs kohti Lontoota

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

Projektin vastuuhenkilö: Jari lämsä (kihu)

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

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

Korkeanpaikan harjoittelun yksilöllinen seuranta 
huippukestävyysurheilijoilla

tämän projektin tarkoituksena on seurata yksilöllisesti huip-
pukestävyysjuoksijoiden ja -kävelijöiden elimistön harjoitus-
vastetta, kun he harjoittelevat korkealla. Projektin tarkoituk-
sena on jokaisen korkean paikan harjoitusleirin yhteydessä 
mitata elimistön kuormittumista ja vaikutusta veren hapen-
kuljetuskykyyn ja antaa urheilijoille ja valmentajille välitön-
tä palautetta harjoitusjaksojen onnistumisesta. tällä tavoin 
urheilija ja valmentaja pystyvät entistä paremmin ottamaan 
yksilölliset tekijät huomioon korkean paikan leiritystä suun-
niteltaessa. Projektiin osallistuvat kahdeksan maan parasta 
kestävyysjuoksijaa ja kävelijää, jotka hyödyntävät harjoitte-
lussaan säännöllisesti korkeaa ilmanalaa. Projekti on suun-
niteltu kestävän lontoon olympialaisiin 2012 asti. tarkoituk-
sena on, että 2-3 viikoa ennen jokaista vuoristoleiriä, 1-2 
päivää ennen vuoristoleiriä sekä 1-2 päivää vuoristoleirin 
jälkeen mitataan verimuuttujat, kerätään harjoittelutieto sekä 
seurataan urheilijan elimistön kuormittumista korkeassa ilma-
nalassa. Jokaisen korkeanpaikan leirin yhteydessä mitataan 
veren hapenkuljetuskykyä ja tulehdusta kuvaavia verimuut-
tujia sekä tarkastellaan keuhkojen toimintaa ja arvioidaan 
elimistön kuormitustilaa. vuoristoleirin aikaisen harjoittelun 
urheilija kirjaa harjoituspäiväkirjaan. harjoittelun ja mata-
lan happiosapaineen aiheuttamaa kuormitusta leirin aikana 
seurataan mittaamalla sykettä harjoituksista ja levossa.

Projektin vastuuhenkilö: ari nummela (kihu)

Projektiryhmä: ari nummela, esa hynynen (kihu), Juha 
Peltonen, anne koponen, arja uusitalo, heikki tikkanen 
(helsingin liikuntalääketieteen keskus / urheilulääketieteen 



33

vuosikertomus 2011

säätiö ja liikuntalääketieteen yksikkö, hy), tommy ekblom, 
marko kivimäki (sul)

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

Palveluyhteistyö jalkapallon Veikkausliigajoukkue 
JJK:n kanssa

Projektin tarkoituksena on auttaa jalkapallon veikkausliiga-
joukkue JJk:a päivittäisessä toiminnassa erilaisin valmennuk-
sen ja testauksen tukitoimin. kihu:n roolina projektissa on 
osallistua joukkueen päivittäisen harjoittelun toteuttamiseen 
sekä vastata joukkueen fyysisestä testaamisesta, oheishar-
joittelun ohjelmoinnista, otteluiden kuvaamisesta sekä pe-
lianalyysien ja videokoosteiden tuottamisesta joukkueen 
käyttöön. Pääsääntöisesti edellämainitut toimet työllistävät 
projektin vetäjää, mutta tarvittaessa hyödynnetään myös 
projektiryhmän muiden jäsenten työpanosta.

Projektin vastuuhenkilö: henri lehto (kihu)

Projektiryhmä: tomi vänttinen (kihu), sirpa vänttinen 
(kihu), harri kapustamäki (kihu), kari martonen (JJk) & 
Jori särkkä (JJk)

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

Urheilijalähtöinen tukipalvelutoiminta

Projekti on suunniteltu kestävän kaksi vuotta. ensimmäisessä 
vaiheessa (joulukuussa 2010 ja tammikuussa 2011) käy-
dään henkilökohtainen keskustelu kaikkien projektiin valit-
tujen urheilijoiden ja heidän valmentajien kanssa. keskus-
telussa esitellään kihu:n palvelutoiminnan mahdollisuudet 
sekä käydään läpi urheilijoiden ja valmentajien tarpeet 
asiantuntijapalveluista. kihu:n tutkijoiden tarjoamat asian-
tuntijapalvelut sisältävät seuraavat osiot: (1) eri fyysisten 
ominaisuuksien seuranta, (2) veriarvojen seuranta, (3) eli-
mistön kuormittumisen seuranta, (4) tekniikan seuranta, (5) 
psyykkinen valmennus ja seuranta, (6) tutkimustiedon haku 
ja koulutus valmentajia kiinnostaviin aihealueisiin sekä (7) 
konsultointi käytännön valmennusongelmissa. keskustelujen 
jälkeen tehdään alustava yksilöllinen suunnitelma kihu:n 
asiantuntijapalveluista kunkin urheilijan / valmentajan osal-
ta. vuoden 2011 aikana toteutetaan yksilöllisen suunni-
telman mukaiset toimenpiteet ja vuoden lopussa käydään 
palautekeskustelu ja tarkistetaan asiantuntijapalvelutoimen-
piteet vuodelle 2012.

Projektin vastuuhenkilö: ari nummela (kihu)

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

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

Valmennuskeskusarviointi

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

set niistä liikunnan koulutuskeskuksista, joille määritellään 
huippu-urheiluun liittyvä erityistehtävä. 

arvoiintiin osallistuvat kaikki 14 liikunnan koulutuskeskusta. 
valmennuskeksutoimintaa arvioidaan seuraavilla osa-alueil-
la: 1) huippu-urheilun rakenteet ja resurssit opistoissa, 2) 
olosuhteet, 3) valmennuksen asiantuntemus ja osaaminen, 
4) lajikumppanuudet sekä urheilijat. arvioinnista vastaavat 
tieteenalatutkijat Jari lämsä ja ari nummela. arvioinnin tu-
kena toimi epävirallinen arviointiryhmä, jossa oli edustajia 
opetus- ja kulttuuriministeriöstä, suomen olympiakomiteasta 
sekä huippu-urheilun muutosryhmästä. 

valmennuskeskusarvioinnin raportti ilmestyy helmikuussa 
2012

Projektin vastuuhenkilö: Jari lämsä (kihu)

Projektiryhmä: ari nummela (kihu)

aloitus - lopetus: 2011-05-01 - 2012-02-29

Valmentaminen ammattina Suomessa

suomen valmentajat ry teki vuonna 2002 selvityksen ur-
heilussa toimivista ammattivalmentajista suomessa (suomen 
valmentajat 2002). hankkeessa kuvattiin suomalaisen 
urheiluvalmentajien ammattikunnan tilaa mm. seuraavien 
muuttujien avulla: ammattivalmentajien lukumäärää, toi-
mintaympäristö, työolot, palkkaus ja työsopimustilanne. 
hankkeen tulosten mukaan mukaan suomessa työskenteli 
2000-luvun alussa 1 161 ammattivalmentajaa, joista 438 
toimi päätoimisina valmentajina. 

ammattivalmennuksen kehitystä ei ole juuri tarkasteltu ky-
seisen selvityksen jälkeen. ammattivalmentaja koulutuksen 
osalta ns. näyttöpohjaisten tutkintojen rooli ja asema on va-
kiintunut 2000-luvulla. ammattivalmentajien työllistymiseen 
ovat puolestaan pyrkineet vaikuttamaan suomen olympia-
komitean nuorten olympiavalmentajien palkkaushanke, 
urheiluakatemioiden kehittämishankkeet sekä liikuntajärjes-
töjen toimenpiteet valmentajien työpaikkojen lisäämiseksi. 
näiden kehityskulkujen pohjalta nousee tämän selvitystyön 
tarve: miten ammattivalmennus on kehittynyt suomessa niin 
määrällisesti kuin laadullisesti sitten vuosituhannen edellisen 
mittauskerran? 

valmentaminen ammattina suomessa 2011 hankkeen tar-
koitus on luoda kuva suomalaisen ammattivalmennuksen 
tilasta ja volyymistä sekä verrata tuloksia vuonna 2002 
tehtyyn selvitykseen. hankkeen tavoitteena on vastata mm. 
seuraaviin kysymyksiin:

• kuinka monta päätoimista ja sivutoimista ammattival-
mentajaa suomessa työskentelee v. 2011?

• mitkä tahot toimivat em. tahojen työnantajina?

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

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

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

hankkeen raportti julkaistaan keväällä 2012.
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kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Projektin vastuuhenkilö: Jari lämsä (kihu)

Projektiryhmä: mikko kärmeniemi (kihu), kristiina Danska-
nen (suomen valmentajat)

aloitus - lopetus: 2011-11-01 - 2012-03-31

Julkaisut

TUTKIMUSRAPORTIT

Peer review -originaaliartikkelit

hanin, J. Coaching Philosophy, eclecticism and Positivism: 
a Commentary.. annual review of high Performance Coa-
ching & Consulting (pp. 119-123). 

hanin, y. emotion expertise in high achievement sport: a 
commentary on Chan and mallett’s “the value of emotional 
intelligence for high performance coaching. international 
Journal of sports sciences and Coaching, vol. 6 (3), pp. 
341-344. 

hanin, y. the value of emotional intelligence for high per-
formance coaching: a Commentary,. international Journal 
of sports sciences and Coaching, vol. 6 (3), 341-344. 

hynynen e., konttinen n., kinnunen u., kyröläinen h., rus-
ko h. the incidence of stress symptoms and heart rate va-
riability during sleep and orthostatic test. eur J appl Physiol 
111 (5):733–741, 2011. 

häyrinen, m., Juntunen, J., Blomqvist, m., övermark, s., 
molik, B., kosmol, a. and morgulec-adamowicz, n. 
match analysis of elite ice sledge hockey in Paralympics 
2010. Journal of Quantitative analysis in sports: vol. 7: iss. 
3, article 9. Doi: 10.2202/1559-0410.1350. 

kelly l, kuitunen s, racinais s, Cresswell a recruitment of 
the plantar intrinsic foot muscles with increasing postural de-
mand. Clin Biomech 2011 aug 22 [epub ahead of print] .

mikkola J., vesterinen v., taipale r., Capostagno B., häk-
kinen k., nummela a. effects of strength training regimens 
on performance in recreational endurance runners. Journal 
of sports sciences, 29(13):1359-1371, 2011. 

Pereira, F., Garca, P., Blomqvist, m. & mesquita, i. instruc-
tional approaches in youth volleyball training settings: the 
influence of players age and gender. international Journal 
of sport Psychology, 24(3), 2011. 

ruiz, m. & hanin, y. Perceived impact of anger on Perfor-
mance of skilled karate athletes.. Psychology of sport & 
exercise, 12, pp. 242-249. 

smolander J., ajoviita m., Juuti t., nummela a., rusko h. 
estimating oxygen consumption from heart rate and heart 
rate variability without individual calibration. Clinical Phy-
siology and Functional imaging, 31: 266-271, 2011. 

vesterinen, v., häkkinen, k., hynynen, e., mikkola, J., hok-
ka, l., nummela, a. heart rate variability in prediction of 
individual adaptation to endurance training in recreational 
endurance runners. scandinavian Journal of medicine and 
science in sports, 2011 aug 3. [epub ahead of print]. 

vänttinen t, Blomqvist m, nyman k, häkkinen k. Changes 
in body composition, hormonal status and physical fitness 
in 11, 13 and 15 year old Finnish regional youth soccer 
players during a two year follow-up. J strength Cond res. 
2011 sep 14. [epub ahead of print]. 

Muut tutkimusraportit

hanin, J. emotion-centered and action-centered profiling in 
elite sport: incorporating the concept of individual differen-
ces.. in: D. milanovic & G. sporis (eds.) Proceedings Book 
of the 6th international scientific Conference on kinesiolo-
gy. (pp. 368-374), university of Zagreb, Zagreb, Croatia. 

KIHUN JULKAISUSARJA
ihalainen s., mikkola J., hynynen e., hänninen J., Järvinen 
t., keränen t., lehtinen P., nummela a. Pikaluistelun ja mo-
difioidun jalkaprässitestin voimantuotto ja lihasaktiivisuudet. 
kihun julkaisusarja nro 22. isBn 978-952-5676-36-5 
(PDF-julkaisu). kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jy-
väskylä, 26 s, 2011. 

ihalainen s., mononen k., kuitunen s., konttinen n., salo-
nen m., Wedman P. tähtäyspisteen liikkeen ja kehon tasa-
painon vaikutus ammuntasuoritukseen maajoukkuetason ja 
kansallisen tason ilmakivääriampujilla. kihun julkaisusarja 
nro 28. isBn 978-952-5676-45-7 (PDF-julkaisu). kilpa- ja 
huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä, 21 s, 2011. 

konttinen n., mononen k., Pihlaja t., sipari t., arvinen-
Barrow m., selänne h. urheiluvammojen esiintyminen ja 
niiden hoito nuorisourheilussa - kohderyhmänä 1995 synty-
neet urheilijat. kihun julkaisusarja nro 25. isBn 978-952-
5676-40-2 (PDF-julkaisu). kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus-
keskus, Jyväskylä, 16 s, 2011. 

konttinen n., mononen k., Pihlaja, t., sipari, t., arvinen-
Barrow, m. & selänne, h. urheiluvammojen esiintyminen 
ja niiden hoito nuorisourheilussa- kohderyhmänä 1995 
syntyneet urheilijat. kihun julkaisusarja nro 25. isBn 978-
952-5676-41-9 (PDF-julkaisu). kilpa- ja huippu-urheilun tut-
kimuskeskus, Jyväskylä, 16 s. 

konttinen n., mononen k., ruiz, m. & Pihlaja, t. ulkoisen 
palautteen merkitys ampumasuorituksen harjoittelussa.. ki-
hun julkaisusarja nro 26. isBn 978-952-5676-42-6 (PDF-
julkaisu). kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä, 
26 s. 

konttinen, n., mononen k., ruiz m., Pihlaja t. ulkoisen 
palautteen merkitys ampumasuorituksen harjoittelussa - tut-
kimuskohteena varusmiehet ja kadetit. kihun julkaisusarja 
nro 26. isBn 978-952-5676-43-3 (PDF-julkaisu). kilpa- ja 
huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä, 26 s, 2011. 

kujanpää v. kohti kestävää huippu-urheilumenestystä: laji-
liittojen huippu-urheilujärjestelmien kehitysprosessin arvioin-
ti. kihun julkaisusarja nro 23. isBn 978-952-5676-37-2 
(PDF-julkaisu). kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväs-
kylä, 63 s, 2011. 

nieminen, m. Fortum tutor -ohjelman arviointi. kihun jul-
kaisusarja nro 24. isBn 978-952-5676-39-6 (PDF-julkai-
su). kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä, 59 
s, 2011. 



35

vuosikertomus 2011

vesterinen v., hokka l., hynynen e., häkkinen k., mikkola 
J., nummela a., taipale r., vänttinen s. tavoitteena laadu-
kas maratonkoulu. kihun julkaisusarja nro 27. isBn 978-
952-5676-44-0 (PDF-julkaisu). kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskus, Jyväskylä, 40 s, 2011. 

MUUT PAINETUT JULKAISUT

Artikkelit lehdissä, kirjoissa ja seminaariraporteis-
sa

aarresola, o. vok-hankkeen vaikuttavuus arvioitiin : harp-
paus valmentajakoulutuksen kehittämisessä.. valmentaja 17 
(2011): 1, s. 4-5. 

aarresola, o. ”en mennyt judokurssille leikkimään” – kohti 
nuorten näköistä kilpaurheilua. teoksessa mikko salasuo 
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seura, verkkojulkaisuja 39, s. 16-18. 

hanin, J., hanina, m. kilpailutilanteiden hallinta (Ch. 
5.10) - Controlling competition situations.. (2011 in press). 
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kologian perusteet (osat 1). 

hanin, J., hanina, m., & rantanen, v. kilpailemaan harjoit-
teleminen: tie menestykseen lontoossa. (training to compe-
te: a way to success in london).. huippu-urheilun-uutiset, 
1, ss.20-23. 

hanin, J., hanina, m., & rantanen, v. miten halita muutos 
urheilussa (how to manage change in sport).. huu (huip-
pu-urheilun-uutiset), 2, ss.16-18. 

hanin, J., hanina, m., & rantanen, v. kilpailemaan har-
joitteleminen: tie menestykseen lontoossa. (training to com-
pete: a way to success in london).. huu (huippu-urheilun-
uutiset), 1, ss.20-23.

hanin, y.l. arousal and athletic Performance.. in: micheli, 
lyle J. (ed.) encyclopedia of sports medicine, vol.1, (pp. 
94-97). sage Publications.  

hokka, l. autonominen hermosto valmennusapuna. suun-
nistaja 6/2011, s. 54 

hokka, l. vaste kestävyysharjoitteluun on yksilöllistä. suun-
nistaja 5/2011, s. 28-29 

hynynen e. syke ja sykevariaatiomittaukset stressin seuran-
nan apuvälineinä. hiihtäjä 38(2), 8-9, 2011. 

hynynen e. sykevaihtelu on ikkuna elimistön stressireaktioi-
hin. liikunta ja tiede 48(2-3): 33-36, 2011. 

hynynen e. Penkkiurheilukin vaatii hyvää kuntoa. helsingin 
sanomat, 234: 2, 2011. 

hynynen e., kaasalainen k., keränen t. kilpakävelyteknii-
kan haasteet väsyessä. huippu-urheilu-uutiset, 3, 22-23, 
2011. 

hynynen, e. kun liika on liikaa, kohtuus liian vähän. hiihto, 
2(3), 32-37, 2011. 

keränen, t. mistä syntyvät huippuhypyt?. huippu-urheilun 
uutiset,sul,1: 16-19,2011. 

keränen, t. voima ja teho. valmentaja, suomen valmenta-
jat ry., 2:34-37, 2011. 

kuitunen s, rantanen v, koivunen J seiväshypyn vauhdin-
juoksunopeudet kalevan kisoissa 2011. huippu-urheilu-
uutiset 3:38-39, 2011. 

kuitunen s, rippon s seiväshypyn kuvasarja-analyysi, min-
na nikkanen. huippu-urheilu-uutiset 4:58-59, 2011. 

lämsä, J. huippu-urheilu on jännityksen metsästystä. sano-
malehti kaleva 18.5.2011.

lämsä, J. Finnish elite sport - from class-based tensions to 
pluralist complexity. in svein s. andersen & lars tore rong-
lan (eds.). nordic elite sport. same ambitions - different 
tracks.universitetsforlaget, p. 83-106. 

lämsä, J. lions onthe ice: the success story of Finnish ice 
hockey. in svein s. andersen & lars t. ronglan (eds.). nor-
dic elite sport. same ambitions - different tracks. universi-
tetsforlaget, p. 152-167. 

mononen k. vammaisurheilijan tuki muodostuu pienistä pu-
roista. vammaisurheilu- ja liikunta, 1, 23, 2011. 

mononen k. menestys nuorena ei ennusta aikuisiän me-
nestystä kilpaurheilussa. liikunta ja tiede, 48, 5:68-69, 
2011. 

mäkinen, J. the anatomy of elite sports organization in Fin-
land. in svein s. andersen & lars t. ronglan (eds.). same 
ambitions - different tracks. universistetsforlaget, p. 209-
223. 
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(14.1.2011), CF iberos-JJk (20.2.2011, CF Badalona 
(23.2.2011) ja haka-JJk (21.4.2011), liigacupin ot-
teluista JJk-vPs (28.1.2011), aC oulu-JJk (5.2.2011), 
roPs-JJk (6.2.2011), kuPs-JJk (16.2.2011), tamu-JJk 
(9.3.2011), JJk-Jaro (12.3.2011), JJk-inter (19.3.2011) ja 
honka-JJk (26.3.2011), veikkausliigan otteluista honka-JJk 
(6.5.2011), JJk-myPa (9.5.2011), roPs-JJk (12.5.2011), 
JJk-haka (16.5.2011), tPs-JJk (20.5.2011), JJk-kuPs 
(23.5.2011) hJk-JJk (29.5.2011), JJk-vPs (9.6.2011), 
Jaro-JJk (13.6.2011), JJk-miFk (16.6.2011), inter-
JJk (20.6.2011), JJk-honka (23.6.2011), myPa-JJk 
(4.7.2011), JJk-roPs (11.7.2011), haka-JJk (15.7.2011), 
JJk-tPs (24.7.2011), kuPs-JJk (31.8.2011), JJk-hJk 
(6.8.2011), JJk-Jaro (15.8.2011), JJk-inter (27.8.2011), 
honka-JJk (8.9.2011), JJk-myPa (11.9.2011), roPs-JJk 
(18.9.2011), JJk-haka (25.9.2011), tPs-JJk (28.9.2011), 
hJk-JJk (13.10.2011), JJk-vPs (16.10.2011), JJk-miFk 
(26.10.2011) ja inter-JJk (29.10.2011) sekä suomen Cu-
pin ottelusta FC lahti-JJk (29.4.2011). 

lehto, h., häyrinen, m. & ojanen, t. ottelukuvaukset ja 
videokoosteet, pyörätuolirugby. ottelukuvaukset ja video-
koosteet otteluista sui-Den, neD-Fin, Fin-Pol, neD-Den, 
Fin-sWe, Den-Fin, sWe-Pol, sui-Fin ja neD-sWe. Da-
nish Quadrugby open, hilleröd, tanska, 12.-14.8.2011. 

lehto, h., häyrinen, m. & ojanen, t. ottelukuvaukset ja 
videokoosteet, pyörätuolirugby. ottelukuvaukset ja video-
koosteet otteluista aut-Den, Bel-aut, Bel-Den,Bel-Fra, 
Bel-GB, sWe-Bel,Fra-sWe, GB-sWe, Fin-aut, Fin-Bel, 
Fin-Den*2, Fin-Ger, Fin-hol, Fin-sWe, Fra-Pol, GB-
Fra, Ger-Fra, Ger-GB, Ger-sui, ire-Ger, neD-Bel, Pol-
Den, Pol-Ger, sui-Fra, sui-GB, sui-ire, sui-Pol, sWe-
aut ja sWe-Den. Pyörätuolirugbyn em-kisat, nottwil, 
sveitsi, 30.9-10.10.2011. 

lehto, h., häyrinen, m., laitinen, t. & Collet, k. maali-
pallo miehet. ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista 
Fin-Can, Fin-lit, Fin-slo, Fin-GB, Fin-sWe, GB-slo, 
lit-Can, lit-GB, sWe-GB, sWe-slo, slo-lit, slo-Can, 
sWe-lit ja Can-GB. Pajulahti Games 2011, Pajulahti, 
20.-23.1.2011. 
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lehto, h., häyrinen, m., laitinen, t. & Collet, k. maalipal-
lo miehet. ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista alG-
Bel, alG-Bra, alG-usa, aus-slo, aus-sWe, aus-tur, 
Bel-hun, Bel-JPn, Bra-Bel, Bra-JPn, Bra-usa, Can-
Bel, Can-esP, Can-irQ, Can-sWe, Can-tha, Can-
tur, esP-aus, esP-slo, esP-sWe, Fin-alG, Fin-Bel*2, 
Fin-Bra, Fin-esP, Fin-hun, Fin-JPn, Fin-tur, Fin-usa, 
hun-JPn, irQ-esP, irQ-esP, slo-irQ, slo-tha, slo-tur, 
sWe-Bel, sWe-tha, tur-alG, usa-Can ja usa-JPn. 
iBsa World Games 2011, antalya, turkki, 4.-10.4.2011. 

lehto, h., häyrinen, m., laitinen, t. & Collet, k. maalipal-
lo miehet. DvD-koosteet otteluista alG-Bel, alG-Bra, alG-
usa, Bel-hun, Bra-JPn, Bra-usa, Can-esP ja esP-aus 
sekä maali- ja rankkarikoosteet Belgiasta ja kanadasta. 
iBsa World Games 2011, antalya, turkki, 4.-10.4.2011. 

lehto, h., häyrinen, m., laitinen, t. & Collet, k. maali-
pallo miehet. ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista Fin-
lit1, esP-GB, sWe-lit2, Den-Fin, lit1-usa, GB-sWe, 
lit2-esP, usa-Den, GB-lit2, sWe-esP, Den-lit1, Fin-
usa, lit1-GB, Fin-sWe, lit2-Den, esP-usa, lit1-Fin, 
lit2-esP, Fin-lit2 ja lit1-esP. international men Goalball 
tournament, vilna, liettua, 18-21.8.2011. 

lehto, h., häyrinen, m., laitinen, t. & Collet, k. maalipal-
lo miehet. DvD-koosteet otteluista Fin-lit1, esP-GB, sWe-
lit2, Den-Fin, lit1-usa, lit2-esP, usa-Den, sWe-esP ja 
Fin-usa. international men Goalball tournament, vilna, 
liettua, 18-21.8.2011. 

lehto, h., häyrinen, m., laitinen, t. & Collet, k. maali-
pallo miehet. ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista 
Bel-esP, Bel-tur, Den-Bel, Den-lit, esP-Den, esP-lit, 
slo-Ger, slo-hun, sWe-slo, tur-Den, tur-esP, Fin-
Ger, Fin-sWe*2, Fin-lit, Fin-hun, Fin-Bel, Fin-slo, 
Ger-sWe, hun-Ger, sWe-tur, esP-sWe, Ger-tur, 
lit-slo ja lit-tur. maalipallon em-kisat, assens, tanska 
17.-23.10.2011. 

lehto, h., häyrinen, m., laitinen, t. & karhunen, k. maa-
lipallo naiset. ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista 
Can-sWe, Fin-Can (*2), Fin-isr (*2), Fin-sWe (*2), 
Fin-usa, isr-Can, isr-usa, sWe-usa (*2) ja usa-Can. 
Pajulahti Games 2011, Pajulahti, 20.-23.1.2011. 

lehto, h., häyrinen, m., laitinen, t. & karhunen, k. maa-
lipallo naiset. ottelukuvaukset ja pelianalyysit otteluista 
Den-esP*2, Den-Ger, Den-rus*2, Fin-Den, Fin-rus, 
Fin-esP, Fin-Ger, Fin-sWe, GB-isr, GB-tur, Ger-esP, 
isr-sWe, isr-tur*2, sWe-esP, Den-isr, rus-ukr, tur-
esP, rus-esP, rus-Den, rus-Ger, Fin-isr, Fin-ukr, 
sWe-GB, sWe-ukr, tur-sWe, tur-ukr, ukr-GB, ukr-
isr ja rus-sWe. maalipallon em-kisat, assens, tanska, 
17.-23.10.2011. 

vänttinen, t. Judon videotietokantapäivitys 2011 - naiset. 
naisjudokoiden videotietokantapäivitykset 2011: tokio 
Grand slam (tokio, Japani, 11.-13.12.2010), em-2011 
(istanbul, turkki, 21.-24.4.), Grand slam (rio de Janeiro, 
Brasilia, 18.-19.6.), World Cup(sao Paolo, Brasilia, 25.-
26.6.), World Cup (miami, usa, 2.-3.7.), european Cup 
(hampuri, saksa 23.-24.7.), mm-2011 (Pariisi, ranska, 
23.-28.8.), GP (amsterdam, hollanti, 19.11.), Grand 
slam (tokio, Japani, 9.-10.12) 

vänttinen, t., mukkula, m. Judon videokoosteet 2011 - 
miesten olympiaryhmä. sarjat 60kg ja 66 kg: em-2011 
istanbul, mm-2011 Pariisi, GP amsterdam. 

vänttinen, t., mukkula, m. Judon videotietokantapäivitys 
2011 - miehet. miesjudokoiden videotietokantapäivitykset 
2011: Grand slam (tokio, Japani, 11.-13.12.2010), em-
2011 (istanbul, turkki, 21.-24.4.), World Cup (tallinna, 
eesti, 11.-12.6.), Grand slam (rio de Janeiro, Brasilia, 
18.-19.6.), World Cup(sao Paolo, Brasilia, 25.-26.6.), 
World Cup (miami, usa, 2.-3.7.), european Cup (ham-
puri, saksa 23.-24.7.), mm-2011 (Pariisi, ranska, 23.-
28.8.), GP (amsterdam, hollanti, 19.11.), Grand slam 
(tokio, Japani, 9.-10.12). 

vänttinen, t., mukkula, m. videotietokantakoosteet miesju-
dokoiden olympiaryhmälle turnausvastustajista. World Cup 
sao Paolo, Grand slam rio de Janeiro, World Cup miami, 
em-2011 istanbul, mm-2011 Pariisi, Grand slam tokio. 

vänttinen, t., mukkula, m. Judon videokoosteet 2011 - 
naisten olympiaryhmä. sarjat 52kg ja 63kg: em-2011 
istanbul, mm-2011 Pariisi, GP amsterdam. 

vänttinen, t., mukkula, m. videotietokantakoosteet naisju-
dokoiden olympiaryhmälle turnausvastustajista.. World Cup 
sao Paolo, Grand slam rio de Janeiro, World Cup miami, 
em-2011 istanbul, mm-2011 Pariisi, Grand slam tokio. 

vänttinen, t., virtanen, J. Painin videotietokanta - koosteet 
2011. em-2011 Dortmund, mm-2011 istanbul. 

vänttinen, t., virtanen, J. Painin videotietokantapäivitys 
2011. Painin videotietokantapäivitykset 2011: France 
GP (Creteil, ranska, 30.-31.1.2010), herman kare (kou-
vola, suomi, 14.-16.1.), em-2011 (Dortmund, saksa, 
29.3.-3.4.), aC (tashkent, uzbekistan, 19.-22.5.), Gol-
den Grand Prix (Baku, azerbaidzan, 8.-10.7.), Pytlasinski 
(radom, Puola, 5.-6.8.), mm-2011 (istanbul, turkki, 12.-
18.9.). 

vänttinen, t., virtanen, J. videotietokantakoosteet painin 
olympiaryhmälle turnausvastustajista. em-2011 Dortmund, 
mm-2011 istanbul.

Koulutusmateriaalit

nummela a. kestävyys. nuori suomi, kasva urheilijak-
si nettisivut, http://kasvaurheilijaksi.fi/nuorisuomi/sivu.
php?id=2783. 

nummela a. lihaskunto. nuori suomi, kasva urheilijaksi 
nettisivut, http://www.kasvaurheilijaksi.fi/nuorisuomi/sivu.
php?id=2782. 

vänttinen, t., kapustamäki, h., lehto, h., matinlassi, a., 
Clewer, P. taidon opettaminen. DvD palloliiton D-tason tai-
don opettaminen -kurssille. yhteistyössä kihu ja Palloliitto. 

Sivustot ja verkkopalvelut

lämsä J., vihinen t., valleala r. akatemiarekisteri. kilpa- ja 
huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2011. 

valleala r., vihinen t., vertainen J. urheilijan polku -verkko-
sivusto. kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 
2011. 
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valleala r., vihinen t., vierola s., kapustamäki, h. Jyväs-
kylän kaupunkivalmennuskeskuksen verkkosivut. kilpa- ja 
huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä 2011. 

OPINNÄYTTEET
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hynynen, e. heart rate variability in chronic and acute 
stress with special reference to nocturnal sleep and acute 
challenges after awakening. studies in sport, Physical edu-
cation and health, university of Jyväskylä, PhD Dissertation, 
74p. 

Pro Gradu, Diplomityöt ja muut opinnäytteet

Forsström, J. tasa-arvon toteutuminen suomen valmennusra-
kenteessa. haaGa-helia ammattikorkeakoulu liikunnan ja 
vapaa-ajan koulutusohjelma opinnäytetyö 2011. 

happonen, l. luistaako? motivaation laadun yhteys harjoit-
teluun 15-vuotiailla maastohiihtäjillä. Psykologian laitos, Pro 
gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 

hokka, l. serum hormone concentrations and physical 
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ning in recreational male and female endurance runners. 
master’s thesis, science of sport Coaching and Fitness 
testing, Department of Biology of Physical activity, spring 
2011, university of Jyväskylä. 

inkinen, v. naisten lentopallon teknis-taktinen lajianalyy-
si - vertailu neljän tason välillä. valmennus- ja testausopin 
Pro Gradu -tutkielma, liikuntabiologian laitos, Jyväskylän 
yliopisto, 2011. 

Juntunen, J., virmavirta, m., vänttinen, t. aeroBisen 
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län yliopisto. 

korsman, J. salibandyvalmentajan asiantuntijuus ja siihen 
yhteydessä olevat tekijät. liikuntapedagogiikan pro gra-
du –tutkielma. liikuntatieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 
2011. 

lähitie, m., virmavirta, m., vänttinen, t. nuorten Jalka-
PalloiliJoiDen kestÄvyys-, noPeus-, voima- Ja ket-
teryysominaisuuDet kenttÄPelaaJilla. kandidaatin 
tutkielma, liikuntafysiologia, liikuntabiologian laitos, Jyväs-
kylän yliopisto. 

sedergren, t. & Pylkkönen, m. valmentajan ajankäyttö. 
haaGa-helia ammattikorkeakoulu liikunnan ja vapaa-
ajan koulutusohjelman opinnäytetyö 2011. 

Luennot ja opetus

LUENNOT TIETEELLISISSÄ KONGRES-
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Blomqvist, m & häyrinen, m., hämäläinen, k. learning 
sources reported by international level coaches. FePsaC 
european Congress of sport Psychology, 12-17 July, 
2011, madeira, Portugal. 

hanin, J. emotions in sport: Current issues & Perspectives.. 
a paper presented at the invited symposium at the 16th an-
nual Congress of the european College of sport science, 
liverpool, uk.Proceedings book. 

hanin, J. emotion-centered and action-centered profiling in 
elite sport: incorporating the concept of individual differen-
ces.. an invited keynote at the 6th international scientific 
conference on kinesiology, september 8-11, 2011 opati-
ja, Croatia. Proceedings book, pp. (368-374). 

hanin, J. From Competition anxiety to emotions in sport.. 
an invited keynote at the enyssP workshop, the 3rd kihu 
science for success Congress. 12.10.2011 Jyväskylä. 

hanin, J. emotion-centered and action-centered optimizati-
on of athletic performance.. an invited keynote at the 1st 
european tenpin Bowling Federation international Coa-
ching Conference, 12.11.2011 kuortane, Finland. 

hynynen e. heart rate variability in chronic and acute 
stress. 2nd international Congress on soldiers’ Physical 
Performance. Congress Proceedings pp. 111, Jyväskylä, 
Finland, may 4-7, 2011. 

hynynen e., vesterinen v., sipari t., tast l., nummela a. 
Physiological stress of Competing and training in Figure 
skating. aCsm 58th annual meeting, Denver, Colorado. 
may 31 – June 4, 2011, medicine and science in sports 
and exercise, 43(5): s6, 2011. (thematic Poster). 

häyrinen, m., Blomqvist, m. & Peltovako, J. Developing a 
match analysis and Feedback system to Paralympic table 
tennis. oral presentation in vista2011 scientific Confe-
rence, Bonn, Germany, 31.8.–3.9.2011. vista2011 
scientific Conference Booklet, pp. 71-72. 

häyrinen, m., Juntunen, J., Blomqvist, m., övermark, s., 
molik, B., kosmol, a. & morgulec-adamowicz, n. time 
analysis of elite ice sledge hockey in Paralympics 2010. 
oral presentation in vista2011 scientific Conference, 
Bonn, Germany, 31.8.–3.9.2011. vista2011 scientific 
Conference Booklet, pp. 72-73. 

häyrinen, m., lehto, h., mikkola, t., honkanen, P., lahti-
nen, P., Paananen, a. & Blomqvist, m. time analysis of men’s 
and youth boy’s top-level volleyball. Poster presentation in 
FivB volleyball medicine Congress 2011, 13.-15.1.2011, 
Bled, slovenia. British Journal of sports medicine, 2011, 
45: 542. doi:10.1136/bjsm.2011.084558.25. 

häyrinen, m., mikkola, t., honkanen, P., lahtinen, P., Paa-
nanen, a. & Blomqvist, m. Biomechanical analysis of the 
jump serve in men’s volleyball. Poster presentation in FivB 
volleyball medicine Congress 2011, 13.-15.1.2011, 
Bled, slovenia. British Journal of sports medicine, 2011, 
45: 543. doi:10.1136/bjsm.2011.084558.28. 
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of young specialists in sport psychology. 11.-13.10 Jyväs-
kylä, Finland. 
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ruiz, m., hanin, y. l. & robazza, C. assessment of Perfor-
mance-related Psychobiosocial (PBs) state: an exploratory 
study.. a poster presented at the annual aasP conference 
20-24 september, 2011 honolulu, hi. 

schumann m., taipale r.s., mikkola J., nyman k., ky-
roläinen h., nummela a., häkkinen k. acute effects of 
single session combined endurance and strength loadings 
on force production and serum hormones: order effect in 
men and women. 2nd international Congress on soldier’s 
Physical Performance, 4.-7.5.2011, Jyväskylä, Finland. 
Congress Proceedings, p.224. 

sipari, t. & konttinen, n. relations between goal orienta-
tion, motivational climate, perceived physical competence 
and enjoyment in Finnish youth athletes. the 13th european 
Congress of sport Psychology, madeira, Portugali, 12. – 
17.7.2011.

sipari, t. & konttinen, n. Psychobiosocial states in sport – 
Finnish translation and exploration of factor structure of PBs 
–measure. Poster -esitys 7th enyssP Workshop, Jyväskylä, 
Finland.  

vänttinen, t. analysis of Finnish young soccer players` pas-
sing and dribbling skills in 2002-2010. oral presentation 
in the viith World Congress on science & Football, nago-
ya, Japan, 26.-30.2011. in Book of abstracts (ed. JssF) 
Football and science, 94. 

Wiltmann v.W., holmberg h-C., mikkola J., Jarva o., 
laaksonen m.s., ohtonen o., häkkinen k., linnamo v. 
role of upper and lower body strength in cross country 
skiing sprint start performance. 2nd international Congress 
on soldier’s Physical Performance, 4.-7.5.2011, Jyväskylä 
Finland, Congress Proceedings, p.244. 

URHEILUUN JA VALMENNUKSEEN LIIT-
TYVÄT LUENNOT
Blomqvist, m. valmentaJakysely 2009. vok kehittä-
mispäivät; valmentajan toiminnassa oppiminen. vierumäki, 
13-14.1.2011. 

Blomqvist, m. & häyrinen, m. Coaching study - Finnish 
soccer. Jos vasquez ja samuel Cibrian tovar, meksiko, vie-
railu, 28.10.2011. 

hanin J & hanina m. Consistent excellence in sport.. an in-
vited lecture and a workshop for Croatian coaches, athletes 
and sport psychologists. september 5-6, 2011, Zagreb, 
Croatia. 

hanin J & hanina m. sport Psychology and optimization 
of shooting performance.. an invited lecture for Croatian 
shooting coaches. september 4, Zagreb, Croatia. 

hanin, J. sport psychology in the preparation of top-level 
athletes.. seminar for sport coaches at the lituanian acade-
my of Pe(lkka),kaunas,lithuania. 

hanin, J. emotions in sport: an individualized approach. 
seminar for olympic coaches at the lituanian academy of 
Pe(lkka),Fenruary 21, kaunas,lithuania. 

hanin, J. sport psychology and consistent excellence.. an 
invited lecture at the Jyväskylä university 30.03.2011. 

hanin, J. urheilun ja valmennuksen psykologia: optimaali-
nen oppimis- ja suoritusympäristö.. an invited lecture at the 
Jyväskylä university.14.06.2011. 

hanin, J. sport Psychology in the preparation of top-level 
athletes.. an invited lecture at the kaunas seminar for sport 
coaches (21.02). 

hanin, J. & hanina, m. optimization of swimming per-
formance: emotion- and action-centered approaches.. an 
invited presentation at the seminar for top latvian swimming 
coaches. 28.12.2011, riga, latvia. 

hynynen e., nummela a. hapenkulutuksen ja nopeu-
den yhteys kilpakävelyssä. kuntotestauspäivät lahti, 23.-
24.3.2011. (Posteriesitys) 

hynynen, e harjoitustilan ja palautumisen seuranta. lu-
ento (4h) valmentajan erikoisammattitutkinnon kurssilla 
14.12.2011, kuortaneen urheiluopisto. 

hynynen, e. aerobisen kestävyyden mittaaminen. De-
monstraatio voionmaan lukion valmennusopin kurssilla 
18.1.2011. 
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hynynen, e. stressin psykofysiologiaa sykevariaation ker-
tomana. luento: Psyli & suPy kevätseminaari, helsinki 
29.4.2011. 

hynynen, e., vänttinen, s. aerobisen kestävyyden mittaami-
nen. Demonstraatio Jamk:n opiskelijoille 8.2.2011. 

keränen, t, evilä, J. Pituushyppääjien maajoukkueleiri 25.-
27.3.2011. lajitekniikkaluento ja harjoittelun seurantaa 
liikuntakeskus Pajulahti 25.-27.3.2011. 

keränen, t. urheilun tukitoimet. valmennus- ja testausopin 
jatkokurssi i, valmentajaseminaarin luennot. 2 h Jyväskylän 
yliopisto, liikuntabiologian laitos, Jyväskylä 29.3.2011. 

konttinen, n kokonaisvaltainen valmennus nuorten maa-
joukkueiden toiminnassa. suomen jääkiekkoliiton (sJl) maa-
joukkuevalmentajien seminaari. 3.10. helsinki.

konttinen, n. Pesäpalloilijan henkinen valmentautuminen. 
Jyväskylän kirin edustusjoukkue. 5.1. Jyväskylä. 

konttinen, n. Psyykkisen valmentautumisen mahdollisuudet 
painivalmennuksessa. suomen painimaajoukkueen leiri. 
9.2. Pajulahti. 

konttinen, n. otteluun valmistautuminen. Jyväskylän kirin 
edustusjoukkue. 18.2. Jyväskylä. 

konttinen, n. henkinen valmennus pikajuoksuissa. suomen 
miesten pikaviestijoukkue. 23.2. lahti. 

konttinen, n. tavoitteenasettelun merkitys. Paralympia jousi-
ammuntamaajoukkueen leiri 27.2. Pohja. 

konttinen, n. nuoren kilpaurheilijan henkinen valmentau-
tuminen. tampereen tapparan jääkiekko- ja taitoluisteluval-
mentajien koulutustilaisuus. 16.2. Pirkanmaan ammattiopis-
to. 

konttinen, n. Psyykkinen valmentautuminen huippu-urhei-
lussa. valmentajan ammattitutkinto (vat 6). 28.1. suomen 
urheiluopisto. 

konttinen, n. Pesäpalloilijan henkinen valmentautuminen. 
Jyväskylän kirin edustusjoukkue. 5.1. Jyväskylä. 

konttinen, n. Psyykkisen valmentautumisen mahdollisuudet 
painivalmennuksessa. suomen painimaajoukkueen leiri. 
9.2. Pajulahden urheiluopisto. 

konttinen, n. otteluun valmistautuminen. Jyväskylän kirin 
edustusjoukkue. 18.2. Jyväskylä. 

konttinen, n. henkinen valmennus pikajuoksuissa. suomen 
miesten pikaviestijoukkue. 23.2. lahti. 

konttinen, n. tavoitteenasettelun merkitys. Paralympia jousi-
ammuntamaajoukkueen leiri 27.2. Pohja. 

konttinen, n. kilpailuun valmistautuminen. suomen paini-
maajoukkueen leiri. 16.3. kuortaneen urheiluopisto. 

konttinen, n. miten psyykkinen valmentautuminen tukee 
kokonaisvaltaista valmennusta?. sJal:n talja- ja maastoryh-
män leiri. 20.3. tampere. 

konttinen, n. henkisen valmentautumisen perusteita. hel-
singfors simsällskapin (hss) valmennusseminaari. 12.5. 
helsinki.

konttinen, n. kilpaurheilijan tavoitteenasettelu. suomen 
painimaajoukkueen leiri. 27.6. kuortaneen urheiluopisto. 

konttinen, n. Jääkiekkoilijan henkinen valmentautuminen. 
tapparan sm-liigajoukkueen valmennusleiri. 12.6. lem-
päälä. 

konttinen, n. Jääkiekkoilijan tavoitteenasettelu. JyP-juniorei-
den valmentajien koulutustilaisuus. 5.9. Jyväskylä. 

konttinen, n. huippu-urheilijan psykologiset taidot. suomen 
painimaajoukkueen leiri. 18.8. Pajulahden urheiluopisto. 

konttinen, n. Psyykkisten taitojen kehittäminen. tapparan 
sm-liigajoukkueen valmennusleiri. 25.8. salzburg, itävalta. 

konttinen, n. nuoren jääkiekkoilijan tavoitteenasettelu. JyP-
junioreiden koulutustilaisuus. 5.9. Jyväskylä. 

konttinen, n. valmentautumisen psykologian perusteet (4h). 
yleisurheilun valmentajatutkinto (taso 3). 28.10. Pajulah-
den urheiluopisto. 

konttinen, n. nuoren jääkiekkoilijan henkinen valmentau-
tuminen. JyP-junioreiden vanhempainilta. 15.9. Jyväskylä. 

konttinen, n. kokonaisvaltainen urheiluvalmennus. kymen-
laakson liikunta ry:n seminaari. 13.10. kouvola. 

konttinen, n. Psyykkinen valmentautuminen osana koko-
naisvaltaista valmennusta i. suomen rheiluliiton (sul) nuor-
ten em-ryhmän leiri.. 21.10. Pajulahden urheiluopisto. 

konttinen, n. tavoitteenasettelu kilpaurheilussa i. suomen 
urheiluliiton (sul) nuorten em-ryhmän leiri.. 22.10. Pajulah-
den urheiluopisto. 

konttinen, n. Psyykkinen valmentautuminen osana koko-
naisvaltaista valmennusta ii.. suomen urheiluliiton (sul) 
nuorten em-ryhmän leiri.. 28.10. Pajulahden urheiluopisto. 

konttinen, n. tavoitteenasettelu kilpaurheilussa ii. suomen 
urheiluliiton (sul) nuorten em-ryhmän leiri.. 28.10. Pajulah-
den urheiluopisto. 

konttinen, n. haasteiden kohtaaminen ja henkinen hy-
vinvointi kilpaurheilussa. Jyväskylän kirin edustusjoukkue. 
18.11. Jyväskylä. 

konttinen, n. huippu-urheilijan hyvinvointi i. suomen ur-
heiluliiton (sul) nuorten em-ryhmän leiri. 9.12. Pajulahden 
urheiluopisto. 

konttinen, n. huippu-urheilijan hyvinvointi ii. suomen urhei-
luliiton (sul) nuorten em-ryhmän leiri.. 16.12. Pajulahden 
urheiluopisto. 

konttinen, n. huippu-urheilijan hyvinvointi iii. suomen ur-
heiluliiton (sul) nuorten em-ryhmän leiri. 17.12. kuorta-
neen urheiluopisto. 

kuitunen s seiväshyppymittausten liikeanalyysikooste kesä 
2011. luento seiväshyppääjien lajileirillä, Pajulahden ur-
heiluopisto, 9.12.2011. 

lehto, h. science and disability sports. high performan-
ce coaching seminar, Pajulahti Games 2011, Pajulahti, 
20.1.2011. 

lehto, h. huippujalkapallon lajianalyysia. luento Palloliiton 
uefa Pro-koulutuksessa eerikkilässä 14-15.12.2011. 

mikkola J. urheilijoiden testaaminen fysiologian näkökul-
masta. valko, liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopis-
to, 9.8.2011. 
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mononen, k. research on Paralympic sport. ”suomi 
meets norJa” -Disability sport, from integration to inclusi-
on, helsinki, 15.-16.3.2011. 

nummela a kuormittuminen ja palautuminen urheilussa. 
vat 5, liikuntakeskus Pajulahti, 21.4.2011. 

nummela a. nocturnal heart rate variability during taper 
to championship races. tapering and Peaking before main 
event, Coaching academy, 19-20.11.2011 institute of 
sport, Warsaw, Poland. 

nummela a. nocturnal heart rate variability during taper 
to championship races. Zmienosc rytmu serca w nocy 
podczas przygotowan do wysigow mistrzowskich w dys-
cyplihach wytrzymalosciowych, konferencja trenerow 
szkolenia olimpijskiego londyn p 85-92, 2012, spala 
21.-23.11.2011, Poland. 

nummela a. vuoristoharjoittelu: lume- vai hypoksiavaiku-
tus?. hiihtäjien leiri, vuokatin urheiluopisto 15.12.2011. 

nummela a. mart test - results & prescription. Bosön tutki-
jat, valmentajat ja urheilijat, Bosön idrottsinstitut, stockholm 
21.12.2011. 

nummela a. kilpailun ajoittaminen vuoristoharjoittelun jäl-
keen. sul leiri kestävyysurheilijat, liikuntakeskus Pajulahti 
29.10.2011. 

nummela a. kuormittuminen ja palautuminen urheilus-
sa. valko, Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos, 
11.8.2011. 

nummela a. monitoring training load in soccer. Jos vasquez 
ja samuel Cibrian tovar, meksiko, vierailu, 28.10.2011. 

sipari, tommi Psyykkinen valmistautuminen kilpailusuorituk-
seen. koulutustilaisuus suomen Purjehtijaliitto leirillä suomen 
urheiluopistolla 2.5.2011. 

sipari, tommi keskittyminen ennen ottelua ja sen aikana. 
luento maalipallon maajoukkueleirillä Pajulahden urheilu-
opistolla 11.06.2011. 

sipari, tommi urheilijan kohtaaminen. luento aDt:n testaa-
jille ja avustajille hotelli laajavuoressa 29.01.2011. 

valleala r. Finnish Javelin research in 21th century. euro-
pean shot Put and Javelin throw symposium. tanhuvaara 
sport institute 12-13 november, 2011. 

MUUT LUENNOT
hanin, J. suomalaisten heikko henkinen kantti pelkka myyt-
ti.. http://sonera.fwd.fi/sonera/ng/2011/05/24/juri-
hanin-suomalaisten-heikko-henkinen-kantti-pelkka-myytti/. 

hynynen e. Palautuminen osana stressin hallintaa. luen-
to ilmavoimien esikunnan ”liiku terveemmäksi” päivänä 
26.5.2011. 

hynynen e., keränen t., vänttinen s. kuntotestauksen täy-
dennyskoulutettavien vierailu kihussa. kihun yleisesittely 
sekä musclelab ja mart testijärjestelmien esittelyä de-
monstraatioiden avulla. 

keränen, t. Biomechanics approach to long and triple-
jump. european horizontal Jumps and hurdle symposium, 
european athletics, Falun, ruotsi 11-13.11.2011. 

keränen, t. Biomechanics in hurdling. european horizon-
tal Jumps and hurdle symposium, european athletics, Fa-
lun, ruotsi 11-13.11.2011. 

keränen, t. yksilön valmentaminen-seminaari. suomen val-
mentajat ry, helsinki 21.11.2011. 

keränen, t., mäkinen, J. Forskningskonferanse, olympi-
atoppen. osallistuminen norjan 1. urheilututkimuskonfe-
renssiin 23.2.2011 olympiatoppen. 

sipari, tommi urheilupsykologinen couching iii. koulutusti-
laisuus myyntiorganisaatiolle 31.01.2011. 

vänttinen, t. kihu - excellence through partnership esittely-
luento:. espanjalaiset jalkapallovalmentajat(Jkl 1.4.2011), 
meksikolaiset jalkapallovalmentajat (Jkl 28.10.). 

OPETUS
hanin, J. Current issues in sport and exercise psychology.. 
an invited lecture at the Jyväskylä university 20-21.9; and 
27-28.9.2011. 

hanin, J. sport psychology and consistent excellence.. an 
invited lecture at the Jyväskylä university 30.03.2011. 

hanin, J. urheilun ja valmennuksen psykologia: optimaali-
nen oppimis- ja suoritusympäristö.. an invited lecture at the 
Jyväskylä university.14.06.2011. 

hynynen, e. heart rate variability. What is it and how to 
use it?. luento ja demo (4h) Jyväskylän yliopisto, liikuntabio-
logian laitos, lFys001 kurssilla 8.-9.11.2011. 

häyrinen, m. Fyysisten ominaisuuksien, taidon ja taktiikan 
harjoittelu lentopallossa. valmennus- ja testausopin jatko-
kurssi i, valmentajaseminaarin luennot. 2 h Jyväskylän yli-
opisto, liikuntabiologian laitos, Jyväskylä 23.3.2011. 

konttinen, n. Psyykkinen valmentautuminen osana huippu-
urheilijan arkea. liikuntatieteiden laitos/ Jyväskylän yliopis-
to. 1.3. Jyväskylä. 

konttinen, n. Psyykkinen valmentautuminen huippu-urheilus-
sa (4h). valmentajan ammattitutkinto (vat 6). 28.1. suomen 
urheiluopisto. 

konttinen, n. Psyykkinen valmentautuminen joukkue-urhei-
lussa (6h). sm-liiga- ja maajoukkuevalmentajien koulutus-
päivät (sJl). 8.-9.5. Bratislava, slovakia. 

konttinen, n. Psyykkinen valmentautuminen osana huippu-
urheilijan arkea (4h). liikuntatieteiden laitos/ Jyväskylän yli-
opisto. 1.3. Jyväskylä. 

lämsä, J. elite sport systems. opetus lyta503 sport in Fin-
land kurssilla 14.11.2011. Jyväskylän yliopisto.

mäkinen, J. sport and economics. luentosarja Jyväskylän 
yliopiston liikuntatieteelliselle laitokselle.

nummela a. Problems of overreaching in endurance sports. 
Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos, 17.10.2011.

vänttinen, t, valmentajakoulutukset suomen Palloliitto:. 
nuorten valmentajakoulu 2011(eerikkilä, 15.3), taidon 
opettaminen (Jkl, 12.-13.3), Pelikäsityksen opettaminen(Jkl, 
14.4.-2.6), taitavuus (Jkl, 9.4),taidon opettaminen (Jkl, 
11.9), Pelikäsityksen opettaminen (Jkl, 20.11).
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Henkilökunnan huomionosoitukset

Yli 20 vuoden työhistoria KIHUssa

• laboratorioteknikko matti salonen

• johtaja Jukka viitasalo

Yli 10 vuoden työhistoria KIHUssa

• tieteenalatutkija minna Blomqvist

• tieteenalatutkija niilo konttinen

• tieteenalatutkija Jari lämsä

• tieteenalatutkija ari nummela

• urheilututkija esa hynynen

• urheilututkija mikko häyrinen

• urheilututkija tapani keränen

• urheilututkija Jussi mikkola

• urheilututkija kaisu mononen

• urheilututkija tomi vänttinen

• järjestelmäasiantuntija marko sinisalo

• atk-suunnittelija risto toivonen

• viestintäpäällikkö riku valleala

• laboratoriohoitaja sirpa vänttinen

Henkilökunnan asiantuntija- ja 
luottamustoimet

Juri Hanin

• Past President (2010-2014), Division 12 - sport Psycho-
logy, international association of applied Psychology 
(iaaP)

• iaaP Fellow

• international Journal of sport science & Coaching (uk), 
editorial Board, member 

• international Journal of sport Psychology (italy - issP), 
editorial Board, member 

• revista de Psicología del Deporte (spain), advisory edi-
torial Board, member 

• applied Psychology: health & Well being, editorial 
Board, member

• Psychological support group for the JJk head coach, 
member (2010 - )

• tieteellisten artikkelien arviointia/Guest reviewer/rea-
der for:

* applied Psychology: an international review

* international Journal of sport Psychology

* international Journal of sport science and 
Coaching

* Journal of Personality and individual differences

* Journal of sport and exercise Psychology

* Journal of sport sciences

* Journal of applied sport Psychology

* Perceptual and motor skills

* Psychology of sport and exercise 

* scandinavian Journal of medicine and science in 
sport

* science et motricité 

Minna Blomqvist

• international Congress on enhancement of Physical acti-
vity and motor skills, november 1-3, 2012, tieteellisen 
toimikunnan jäsen.

• tieteellisten artikkelien arviointia:

* Physical education and sport Pedagogy

Jussi Mikkola

• liikuntatieteellisen seuran kuntotestausvaliokunnan jäsen

Niilo Konttinen

• suomen ampumaurheiluliiton psyykkisen valmennuksen-
tukihenkilö.

Sami Kuitunen

• tieteellisten artikkelien arviointia: 

* european Journal of sport science

* sports Biomechanics

* liikunta ja tiede

• kihu:n edustaja ja asiantuntijajäsen

* ok – huippuluistelun kehitysohjelma

* Jyu/ouy - liikkuva urheilu- ja lumitutkimus – 
mittausmenetelmiä urheilijoiden, olosuhteiden ja 
välineiden testaamiseen (hankkeen ohjausryhmän 
jäsen)

Henri Lehto

• JJk:n edustusjoukkueen valmentaja, videoanalyytikko ja 
testauspäällikkö

Pekka Luhtanen

• Committee of the Former Committee members of ueFa, 
jäsen

• editorial Board member, Coaching and sport science 
Journal

• suomen Palloliiton Jalkapallovalmentajakoulun (ueFa-
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Pro licence Course) pääkouluttaja

Jari Lämsä

• suomen urheiluliiton huippu-urheiluvaliokunnan jäsen

Kaisu Mononen

• valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston jäsen

• tieteellisten artikkelien arviointia:

* sports Biomechanics

* scandinavian Journal of medicine & science in 
sports 

* kinesiology

* Journal of sports sciences

Ari Nummela

• tieteellisten artikkelien arviointia:

* eur J appl Physiol

* int J sports med

• science for success iii ohjelmatoimikunnan jäsen

• huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämisohjelmatyöryh-
män jäsen

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

• vastuuvalmentaja: FC Blackbird B-pojat jalkapallojouk-
kue

Riku Valleala

• Jyväskylän yliopiston ja sen erillislaitosten tutkimusaineis-
tojen hallinnointi -työryhmän jäsen

• keihäskarnevaalit ry:n hallituksen jäsen ja sihteeri

Jukka Viitasalo

• suomen olympiakomitean valmennuksen asiantuntija-
ryhmän jäsen

• kuortaneen urheiluopistosäätiön valtuuskunnan puheen-
johtaja

• eerikkilän urheiluopiston sami hyypiä – akatemian oh-
jausryhmän jäsen

• kuortaneen urheiluopiston voimavalmennusseminaarin 
järjestelytoimikunnan jäsen

• ellen ja artturi nyyssösen säätiön hallituksen jäsen

• science for success iii – tie huipulle – kongressin ohjel-
ma- ja järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

• suomen olympiakomitean lajiliittojen huippu-urheilujär-
jestelmien kehitysohjelman asiantuntija ; ampumaurhei-
lu, judo, paini, uinti, Finnjumping

• suomen olympiakomitean valmennuskeskustyöryhmän 
(vake) jäsen

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

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

• suomen olympiakomitean huippu-urheilun muutostyö-
ryhmän huippu-urheilun t&k toiminnan asiantuntijaryh-
män jäsen

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

• keski-suomen urheiluakatemian strategiatyöryhmän jä-
sen

• toimituskuntien jäsen:

* Biology of sport, 1993 -, Corresponding editor

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

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

      

Yhteistyökumppanit

KIHUn ja SRD Oy:n yhteistyökumppanit 
vuonna 2011

Valtionhallinto

• opetus- ja kulttuuriministeriö      

• Puolustusvoimat     

Kunnallishallinto

• Jyväskylän kaupungin liikunta- ja vapaa-aikakeskus

• Jyväskylän kaupungin tilapalvelukeskus

Urheilujärjestöt, urheilun keskusjärjestöt, liikunta-
järjestöt

• keski-suomen liikunta (kesli)

• liikuntatieteellinen seura ry

• nuori suomi ry

• ski sport Finland

• suomen ammattivalmentajat ry

• suomen ampumahiihtoliitto

• suomen ampumaurheiluliitto

• suomen hiihtoliitto

• suomen koripalloliitto

• suomen lentopalloliitto

• suomen liikunta ja urheilu

• suomen luisteluliitto
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• suomen melonta- ja soutuliitto

• suomen olympiakomitea

• suomen Painiliitto

• suomen Palloliitto

• suomen Paralympiakomitea

• suomen Pöytätennisliitto

• suomen suunnistusliitto

• suomen taitoluisteluliitto

• suomen taekwondoliitto

• suomen uimaliitto

• suomen urheiluliitto

• suomen valmentajat ry

• suomen vammaisurheilu ja -liikunta vau ry

Urheiluopistot, harjoittelukeskukset, koulutusyksi-
köt, urheiluseurat ja joukkueet

• eerikkilän urheiluopisto

• itä-suomen liikuntaopisto

• JJk ja JJk-juniorit

• JyPk

• keski-suomen urheiluakatemia

• kisakallion urheiluopisto  

• kuortaneen urheiluopisto

• lapin urheiluopisto

• liikuntakeskus Pajulahti

• norrvalla idrottsinstitut

• solvalla idrottsinstitut

• suomen urheiluopisto

• tanhuvaaran urheiluopisto

• urheiluopisto kisakeskus

• voionmaan urheilulukio

• vuokatin urheiluopisto

• varalan urheiluopisto

• virpiniemen liikuntaopisto

Kotimaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset

• haaGa-helia ammattikorkeakoulu

• helsingin urheilulääkäriasema

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu

• Jyväskylän ammattiopisto / mediapaja

• Jyväskylän yliopisto / nanoscience Center

• Jyväskylän yliopisto / liikuntatieteiden laitos

• Jyväskylän yliopisto / liikuntabiologian laitos

• Jyväskylän yliopisto / motor Behaviour research unit

• lahden ammattikorkeakoulu

• likes-tutkimuskeskus

Ulkomaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset

• Coaching academy, institute of sport in Warsaw

• Croatian shooting Federation, Zagreb

• european tenpin Bowling Federation

• Football association of mexico

• ineFC, university of Barcelona, spain

• indiana university, Bloomington, usa

• Jozef Pilsudski university of Physical education in War-
saw

• karl-Franzens-university Graz, institute of sports science

• latvian swimming Centre, riga, latvia

• lithuanian shooting Federation, kaunas, lithuania

• mittuniversitetet, östersund, sweden

• sierra nevada high altitude training Center, Granada, 
spain

• university of agder, kristiansand, norway

• university of Cape town, south africa

• university of Chieti, italy

• university of Granada, spain  

• university of illinois at urbana-Champaign, illinois, usa

• university of saint-etienne, saint-etienne, France

• university of Zagreb, Department of kinesiology, Zag-
reb, kroatia

• vrije universiteit Brussel

Yritykset

• amigos media oy

• Data Project

• Dartfish

• Firstbeat technologies oy

• keski-suomen keskussairaala

• keski-suomen te-keskus

• myontec oy

• noptel oy

• sako oy

• sPira oy

• tekes

• Zero Point Finland oy
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Tuloslaskelma ja tase

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

01.01.2011-31.12.2011 01.01.2010-31.12.2010

Varsinainen toiminta 

        Tuotot 1 902 923.12 1 804 610.43

        Kulut
            Palkat -1 188 142.64 -1 048 485.32
            Eläkekulut -206 119.12 -178 039.61
            Muut henkilösivukulut -41 847.78 -36 374.66
            Muut kulut -579 925.67 -543 969.28

        Tuotto-/kulujäämä -113 112.09 -2 258.44

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

        Tuotot 17 889.43 16 568.95
        Kulut -3 547.68 -2 654.42

        Tuotto-/kulujäämä 14 341.75 13 914.53

Yleisavustukset 32 000.00 32 000.00

Tilikauden ali-/ylijäämä -66 770.34 43 656.09
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TASE
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö r.s.

31.12.2011 31.12.2010

VASTAAVAA

   PYSYVÄT VASTAAVAT
   Sijoitukset
      Muut osakkeet ja osuudet 249 694.74 249 694.74

   VAIHTUVAT VASTAAVAT
      Saamiset
      Lyhytaikaiset
         Myyntisaamiset 101 990.89 54 110.16
         Siirtosaamiset 1 525.20 103 516.09 10 000.00 64 110.16

   Rahat ja pankkisaamiset 608 413.15 581 344.98

VASTAAVAA YHTEENSÄ 961 623.98 895 149.88

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

31.12.2011 31.12.2010

VASTATTAVAA

   OMA PÄÄOMA
   Peruspääoma 92 503.36 92 503.36
   Muut rahastot 255 205.68 255 205.68
   Edellisten tilikausien ylijäämä 95 599.65 51 943.56
   Tilikauden ali-/ylijäämä -66 770.34 43 656.09

   VIERAS PÄÄOMA
   Lyhytaikainen
      Saadut ennakot 1 140.00 2 240.00
      Ostovelat 10 434.65 40 114.98
      Muut velat 30 631.51 23 937.90
      Siirtovelat 542 879.47 585 085.63 385 548.31 451 841.19

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 961 623.98 895 149.88
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