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Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU edistää 

suomalaista kilpa- ja huippu-urheilua eettisesti vastuul-

lisella ja korkeatasoisella soveltavalla tutkimus-, kehittä-

mis- ja asiantuntijatoiminnalla. 

KIHUn toimintaa strategiakaudella ohjaa suomalaisen 

urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020. KIHU 

toimii kiinteässä yhteistyössä avainkumppaniensa uuden 

Olympiakomitean, Paralympiakomitean ja Jyväskylän yli-

opiston kanssa. KIHUn toiminta tukee menestyvän huip-

pu-urheilun strategista päälinjaa, jonka tavoitteita ovat 

kansainvälinen menestys, korkeatasoinen osaaminen ja 

arvostettu urheilu. Näitä edistetään Akatemia-, Osaamis- 

ja Huippuvaiheen ohjelmien kautta.

KIHUn toimintaa ja tavoitteita on linjattu uusimmassa 

strategiassa, joka on laadittu vuosille 2017-2020.

Visio vuodelle 2025

KIHU on kansainvälisesti merkittävä kilpa- ja huippu-ur-

heilun osaamisen kehittäjä.

Tavoitetila 2020

KIHU on yhdessä lajiliittojen kanssa toimiva, kansainväli-

sesti verkostoitunut näyttöön perustuvan tiedon tuotta-

ja, jakaja ja hyödyntäjä. Suomalainen urheilu ja valmen-

tautuminen tunnetaan korkeatasoisesta osaamisesta.

Missio

KIHU edistää suomalaisen huippu-urheilun menestystä 

tukemalla valmentautumista sekä kehittämällä ja jaka-

malla osaamista koko urheilijan polulla.

Toiminnan painopiste- 
alueet

KIHUn toiminta muodostuu neljästä painopistealueesta 

(1-4), joissa KIHUssa on pitkäjänteisesti kehitettyä osaa-

mista ja vaikuttavaa toimintaa. Tämän lisäksi toimintaa 

on kahdella vielä kehittyvällä osaamisalueella (5-6), jotka 

ovat uudempia ja vähemmän resursoituja.

1. Harjoittelu ja seuranta

2. Kilpailusuorituksen ja pelin  
kehittäminen

3. Lasten ja nuorten urheilu

4. Urheilun toimintaympäristöt

5. Urheilijan terveydenhuolto

6. Innovaatiot ja uudet teknologiat

 
Näyttöön perustuva asian-
tuntijuus ja osaamisen ke-
hittäminen
Näyttöön perustuvalla toiminnalla tarkoitetaan parhaan 

mahdollisen tiedon vastuuntuntoista ja kriittistä käyt-

töä urheilun asiantuntijatoiminnassa. KIHUssa näyttöön 

perustuvassa asiantuntijatyössä yhdistyvät tieteellinen 

tutkimus, asiantuntijan osaaminen ja kokemus sekä ur-

heilutoimijoiden oma tieto. Organisaatiotasolla näyttöön 

perustuvien toimintakäytänteiden vakiinnuttaminen 

edellyttää jatkuvaa yhteyttä tiedon tuottamisen, tiedon 

jakamisen sekä tiedon hyödyntämisen välillä. 

KIHUn toiminnan yleiskuvaus
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Olympiahuumaa

Vuosi 2018 käynnistyi tiiviillä valmistautumisella Etelä-

Korean talviolympialaisiin. KIHUn toiminta rytmittyy 

paljolti olympiakisojen mukaan. Vaikka KIHU tekeekin 

jatkuvasti yhteistyötä sekä kesä- että talvilajien kanssa, 

niin silti seuraavana vuorossa olevat olympialaiset saavat 

aina päähuomion. Eri urheilulajeista maastohiihto on ol-

lut se, johon KIHUn osallistuvaa asiantuntijaresurssia on 

suunnattu kaikista eniten. Tätä taustaa vasten erityisen 

hyvältä tuntui hiihtäjien upea menestys Pyeongchangin 

talvikisoissa. Hiihdon päävalmentaja Reijo Jylhä muisti 

myös tuoda KIHUn panostuksen esille lukuisissa haastat-

teluissa.

Kilpaurheilussa ei voi jäädä kovin pitkäksi aikaa paikoil-

leen, niinpä varsin nopeasti ajatukset siirtyivät Pyeon-

gchangista Tokioon. Japanin kesäolympialaisten erityis-

piirteenä tulevat olemaan kuumat ja kosteat olosuhteet 

sekä tietysti aikaero. Näihin poikkeusoloihin valmistau-

tuminen tulee olemaan yksi avaintekijä menestyksen ka-

nalta. KIHUn fysiologit ja terveydenhuollon asiantuntijat 

ovat paljon vartijoina Tokioon valmentautumisessa.

Luotettava selvitysten 
tekijä

Vuosi 2018 osoitti sen, että KIHU on vakiinnuttanut 

paikkansa kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvien valtakun-

nallisten arviointien ja selvitysten ykköstekijänä. KIHUn 

toteuttamat urheilun arvostukseen, seuraamiseen ja ra-

kenteisiin liittyvät selvitykset ja kansalaiskyselyt kiinnosti-

vat suomalaista urheiluväkeä suuresti. KIHUn asiantunte-

mukseen nojauduttiin myös liikuntapoliittisen selonteon 

taustatyöstössä. Voisi melkein sanoa, että olipa teema 

mikä tahansa valmentautumiseen tai huippu-urheilun 

rakenteisiin liittyvä, virkamiehet ja median edustajat ky-

syvät ensimmäiseksi KIHUlta tietoja.

Valtakunta tarvitsee osaavan, luotettavan ja puolueetto-

man tahon, josta kysyä faktoja erilaisista kilpa- ja huippu-

urheiluun liittyvistä asioista. KIHU pystyy tähän ja haluaa 

omalta osaltaan palvella sekä päättäjiä että suurta ylei-

söä tuottamalla luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

Yläkoulutyössä suuri  
vaikuttavuus

Strategian mukaisesti yksi KIHUn toiminnan painopiste-

alueista on lasten ja nuorten urheilu. Vuonna 2019 KIHU 

osallistui yläkoulujen urheiluluokkatoimintaan yhteis-

työssä Suomen Olympiakomitean kanssa sekä tekemällä 

toiminnan arviointia ja seurantaa että tuottamalla sisäl-

töjä urheiluluokkalaisten harjoituskirjoihin. Näillä toimil-

la oli erittäin suuri vaikuttavuus. Kaikki kaksikymmentä 

urheiluluokkapilotissa mukana olevaa kuntaa ottivat 

harjoituskirjat välittömästi aktiiviseen päivittäiskäyttöön. 

Lisäksi teoksia hyödynnettiin eri urheiluopistoilla yläkou-

luleirityksen tukena. Lasten ja nuorten urheiluun kiinnit-

tyy myös KIHUn ”Lapsi urheilee” -tutkimus, jossa vuonna 

2018 keskityttiin aineiston analysointiin ja tutkimusartik-

kelien kirjoittamiseen.

Näyttöön perustuvan  
tiedon jakamista

Suomalainen urheilu ei pysty haastamaan urheilussa me-

nestyviä maita harrastajamäärissä tai valmennuksen re-

surssoinnissa. Lähestulkoon ainoa mahdollisuus menes-

tyä aina vaan kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa on 

tehdä asiat valmentautumisprosesseissa muita parem-

min. KIHUn ohjenuorana kaikessa toiminnassa on ollut 

näyttöön perustuvuus. Vuonna 2018 otettiin merkittävä 

edistysaskel tieteelliseen näyttöön perustuvan tiedon ja-

kamisessa, kun KIHU hankki käyttöoikeudet saksalaiseen 

Sponet-tietokantaan. Tässä jatkuvasti päivittyvässä tieto-

kannassa on luettavissa yli 80 000 artikkelia olympiala-

Johtajan ajatuksia
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jeista. Tietokantaa ylläpitää ”Saksan KIHU” eli IAT Leipzi-

gissa. KIHUn välityksellä jaettiin käyttöoikeuksia edelleen 

Olympiakomitealla, valmennuskeskuksille, urheiluakate-

mioille ja lajiliitoille.

Hippos-suunnittelua

Jyväskylän Hippoksen suunnitelmat nytkähtivät eteen-

päin 2018. Sekä Jyväskylän kaupunki että rakennuttajat 

ja sijoittajat tekivät rakentamisen kannalta ratkaisevat 

päätökset. KIHUn osalta Hipposhanke tarkoitti tiivistä 

tilasuunnittelua. Hippos2020-suunnitelmissa KIHU tulee 

sijoittumaan voimistelutalon yläkerroksiin. Tämä sijain-

ti aivan alueen ytimessä on erinomainen. Hippos2020 

tarjoaa KIHUlle huikeita mahdollisuuksia, mutta sisältää 

myös pienen huolen vuokratason suuruudesta. Vaikkakin 

KIHUn talous on vakaa, niin kovin suuriin vuokran koro-

tuksiin kynnet eivät pidä. Vuokraneuvottelut ja täsmen-

tyvä tilasuunnittelu jatkuvat vuonna 2019.

Johtajavaihdos

Oma johtajapestini KIHUlla päättyi tammikuun 2019 lo-

pussa, kun määräaikainen työsuhteeni päättyi ja saavutin 

(hyvin ansaitun) eläkeiän. KIHUn hallitus valitsi uudeksi 

johtajaksi liikuntatieteiden tohtori Aki Salon. Aki tuntee 

tarkkaan sekä akateemisen tutkimusmaailman että huip-

pu-urheilun. Hänen monikymmenvuotinen työskentelyn-

sä Iso-Britanniassa tarjoaa oivalliset lähtökohdat KIHUn 

luotsaamiselle. Toivotan omalta osaltani Akille onnea ja 

menestystä. Samalla tahdon lausua nöyrimmät kiitokseni 

yhteistyöstä upeaa työtä tekevälle KIHUn henkilökunnal-

le, Jyväskylän yliopistolle, Jyväskylän kaupungille, Jyväs-

kylän urheiluakatemialle, Suomen Olympiakomitealle 

ja valmennuskeskuksille sekä Opetus- ja kulttuuriminis-

teriölle. Tulen kaipaamaan urheilupiirien innostavaa ja 

eteenpäin pyrkivää ilmapiiriä. 

Sami Kalaja
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Harjoittelu ja seuranta

Merkittävä osa huippu-urheilijan arkea ovat harjoittelu 

ja urheilijan kehittymisen seuranta, joiden onnistuminen 

on oleellinen osa menestyksekkäässä huippu-urheilussa. 

Huippuvaiheen harjoittelussa korostuu harjoittelun yksi-

löllisyys ja optimointi, sillä arvokisojen mitalistit erottuvat 

muista kilpailijoista hyvin pienillä eroilla. Tämän vuoksi 

harjoittelun ja seurannan tueksi valmentajat ja urheilijat 

tarvitsevat asiantuntijoita, jotka voivat auttaa ominai-

suuksien kehittymisen sekä kuormituksen ja palautumi-

sen seurannassa.

Harjoittelu vie tavoitteisiin vain onnistuneen palautumi-

sen avulla, koska palautuminen mahdollistaa fyysisen ke-

hittymisen ja alipalautuminen taas johtaa suorituskyvyn 

heikkenemiseen. Urheilijan elimistön kuormittuminen on 

monitahoinen kokonaisuus, johon vaikuttavat fyysisen 

harjoittelun lisäksi kaikki psyykkiset ja sosiaaliset stres-

siä ja palautumista edistävät tekijät. KIHUn keskeisenä 

strategisena tavoitteena on vuonna 2018 ollut käynnistää 

kaksi projektia, joiden tavoitteena olisi kehittää uusia me-

netelmiä erityisesti hermoston kuormittumisen ja palau-

tumisen seurantaan sekä kehittää yhteistyölajien kanssa 

seurantajärjestelmiä, joiden avulla harjoittelun seuranta 

ja analysointi olisi mahdollista. Kumpaankaan projektiin 

ei vuoden 2018 aikana saatu projektirahoitusta järjesty-

mään.

Harjoittelun seurantajärjestelmien kehittäminen kuuluu 

osana olympiakomitean digistrategiaan, joka perustuu 

Suomisport-palvelun toteutus- ja kehittämissuunnitel-

maan ja joka voisi sisältää urheilulle suunnattuja, ar-

kea helpottavia digitaalisia palveluja kuten harjoittelun 

seuranta. Huippu-urheilun datastrategian toteutusor-

ganisaatio on muodostettu joulukuussa 2018 ja siihen 

Toiminta painopistealueittain
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kuuluvat olympiakomiteasta Juha Saapunki, valmennus-

keskuksista Samuli Tiensuu sekä KIHUsta Riku Valleala ja 

Ari Nummela. Datastrategiatyön tavoitteena on tuottaa 

kesään 2019 mennessä toimenpidesuunnitelma suoma-

laisen huippu-urheilun tietojärjestelmän kehittämiseksi.

Harjoittelun ja kuormituk-

sen seurannan asiantuntija-

työtä KIHU on vuoden 2018 

aikana tehnyt useassa eri 

lajissa, joista suurimmat re-

surssit on kohdistettu maas-

tohiihtoon, yleisurheiluun, 

beach volley’hin ja pur-

jehdukseen, joihin KIHUn 

asiantuntijoiden käyttämä 

työaika vuoden 2018 aikana 

on ollut yhteensä vähintään 

50 työpäivää/laji. Asiantun-

tijoiden työ harjoitusleireil-

lä kotimaassa ja ulkomailla 

sekä KIHUlla Jyväskylässä 

on sisältänyt harjoittelun 

seurantaa, kuormituksen 

seurantaa ja fyysisten omi-

naisuuksien testausta.

Vuonna 2018 päättyi kaksivuotinen kestävyyslajien yh-

teistyöhanke, jossa olivat KIHUn lisäksi mukana, Suomen 

olympiakomitea, Liikuntakeskus Pajulahti ja Kisakallion 

urheiluopisto. Hankkeen tavoitteena oli kuvata eri kestä-

vyyslajien valmennusta ja verrata sen tasoa kansainväli-

sesti sekä kehittää suomalaisen kestävyysvalmennuksen 

toimintamalleja ja työkaluja menestyksekkääseen kes-

tävyyslajien harjoitteluun. Hankkeen toisessa vaiheessa 

vuonna 2018 kerättiin tietoa harjoittelusta ja sen analy-

soinnista eri kestävyyslajeissa sekä rakennettiin mallia 

kestävyysurheilijoiden energiansaantiin liittyvien ongel-

mien ratkaisemiseksi ja korkean paikan harjoittelun suo-

malaisen toimintamallin kehittämiseksi.

Merkittävä osa kestävyyslajien yhteistyöhankkeen toteu-

tusta oli kolme miniseminaaria ja Pajulahden kestävyys-

seminaari 26.-27.11.2018. Miniseminaarien esitysten 

teemana oli harjoittelu ja sen analysointi eri kestävyys-

lajeissa. Kaikilla kestävyyslajeilla oli oma esitys, minkä 

lisäksi Ville Vesterinen esitti 

maastohiihtäjien harjoit-

teluyhteenvedon eLogger-

sovellukseen tallennettujen 

tietojen perusteella. Mini-

seminaarit olivat menestys 

vuonna 2018, sillä maalis-

kuun loppuun mennessä 

2019 videoituja esityksiä 

on katsottu yhteensä perä-

ti 5896 kertaa. Pajulahden 

20. kestävyysseminaarissa 

oli kaksi teemaa, ensimmäi-

senä päivänä käytiin läpi 

energian riittävyyttä kestä-

vyysurheilussa ja toisena 

päivän teema oli korkean 

paikan harjoittelu.

KIHUn fysiologian ja bio-

mekaniikan asiantuntijat 

toteuttivat tehtäväänsä 

osaamisen lisäämisessä painettujen julkaisujen ja esi-

tysten muodossa. Harjoitteluun ja seurantaan liittyvistä 

julkaisuista laajimmat olivat Fyysisen kunnon mittaami-

nen teos (Keskinen, Häkkinen & Kallinen, toim.), jossa 

Ari Nummela kirjoitti kestävyyden ja nopeuskestävyyden 

testaamisesta, sekä Huippu-uinnin vaatimuksia teos, jos-

sa Tapani Keränen ja Ari Nummela kuuluivat toimituskun-

taan ja kirjoittajiin. Näiden kahden teoksen lisäksi KIHUn 

fysiologian ja biomekaniikan asiantuntijat kirjoittivat 

yhteensä 15 erilaista valmennukseen tai tutkimukseen 

liittyvää artikkelia sekä olivat esiintymässä erilaisissa se-

minaareissa ja koulutustilaisuuksissa 35 kertaa vuoden 

2018 aikana.
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Huippu-urheilun valmennustoiminta tähtää kilpailusuo-

rituksen tai pelin kehittämiseen. Arvokisamitalien määrä 

on mittari, jolla tämän tehtävän onnistumista on perintei-

sesti arvioitu. Kilpailu- ja otteluanalyysien kehittäminen 

sekä niiden systemaattinen toteuttaminen ja hyödyntä-

minen ovat avainasemassa, kun yksilölajien kilpailusuo-

ritusta ja joukkueiden mahdollisuuksia menestyä otte-

luissa pyritään parantamaan. Kilpailu- ja otteluanalyysien 

kehittäminen ja toteuttaminen vaativat usein erityisosaa-

mista, jota KIHUn asiantuntijat tarjoavat yhteistyölajiensa 

tueksi.

Yksilölajeissa kilpailusuorituksen onnistumisen edellytys 

on korkeatasoisen suoritustekniikan hallitseminen. KI-

HUn asiantuntijatoiminnan yksi painopiste onkin perintei-

sesti ollut huippuvaiheen urheilijoiden suoritustekniikan 

analysoiminen ja seurantamenetelmien kehittäminen. 

Suoritustekniikan analysoimisessa ja mittausmenetelmi-

en kehittämisessä tarvitaan usein biomekaanista erityis-

osaamista ja mittalaitteita, joita valmentajilla itsellään ei 

välttämättä ole. Tämän vuoksi yhteistyölajit hyödyntä-

vätkin KIHUn biomekaniikan asiantuntijoiden tarjoamia 

tukipalveluita varsin monipuolisesti urheilijoidensa suo-

ritustekniikoiden seurannassa.

Yksilölajeista kilpailusuorituksen ja suoritustekniikan 

analysointi ja seuranta ovat olleet keskeisessä roolissa 

maastohiihdossa, yleisurheilussa (keihäs, moukari, kilpa-

kävely, pituus ja kolmiloikka), uinnissa ja kivääriammun-

nassa. Edellä mainituissa lajeissa KIHUn asiantuntijoiden 

käyttämä työaika vuonna 2018 vaihteli 60-290 työpäivän 

välillä lajista riippuen. Kyseinen työaika sisälsi kilpailu-

suoritusten analysoimisen ja suoritustekniikan seuran-

nan lisäksi myös harjoittelun, fyysisten ominaisuuksien ja 

palautumis-kuormitustilan seurantoja. Kilpailusuorituk-

Kilpailusuorituksen ja pelin kehittäminen



sen tai suoritustekniikan seurantaa tehtiin yhteensä 25 

erillisessä leiri- ja kilpailutapahtumassa.

KIHUn osallistuminen pelin kehittämiseen joukkuela-

jeissa oli merkittävää beach volleyssa ja maalipallossa. 

Kummassakin lajissa KIHUn asiantuntijoiden työpanosta 

hyödynnettiin yli 50 työpäivän verran vuonna 2018. Pe-

lin analysointia tehtiin molempien lajien kansainvälisissä 

kilpailutapahtumissa ja arvokisoissa. Edellä mainituissa 

kahdessa lajissa toteutettiin vuoden 2018 aikana yhteen-

sä 46 otteluvideointia ja -analyysiä.

Vuoden 2018 aikana harjoittelun ja tekniikan seurantaan 

valmistui miesten telinevoimisteluun tavoiteliikeseuran-

nan mobiilisovellus, jonka avulla urheilija ja valmentaja 

voivat seurata eri liikkeiden harjoitusmääriä, onnistumis-

prosentteja ja niiden kehittymistä harjoittelujakson aika-

na. Vuoden 2018 tavoitteena oli niin ikään hakea rahoi-

tusta havaintomotoriikan ja päätöksenteon tutkimus- ja 

mittausmenetelmien kehittämiseen, koska aihealue on 

erityisesti palloilulajien kiinnostuksen kohteena. Tämä 

tavoite jäi kuitenkin toteutumatta, mutta pienimuotoista 

kehitystyötä tällä saralla KIHU kuitenkin teki yhteistyössä 

Jyväskylän yliopiston kanssa osallistumalla useamman ai-

hepiiriin liittyneen akateemisen opinnäytetyön suunnit-

teluun ja ohjaamiseen.
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Urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin aloilla syntyy uusia in-

novaatioita ja kehitetään jatkuvasti uusia teknologioita. 

Näillä pyritään seuraamaan ja kehittämään harjoittelua, 

parantamaan suoritusta, edistämään terveyttä tai tehos-

tamaan urheilijan ja valmentajan ajankäyttöä. KIHUn asi-

antuntijat seuraavat aktiivisesti ja systemaattisesti oman 

alansa uusia innovaatioita ja teknologioita, tekevät niistä 

oman arvionsa ja saattavat parhaat menetelmät ja apu-

välineet huippu-urheilijoiden, valmentajien ja lajien käyt-

töön.

Keväällä 2018 mitattiin melojien lähtökiihdytyksiä uima-

altaassa. Nopeustutkan lisäksi mittauksissa käytettiin KI-

HUn tähän tarkoitukseen kehittämiä pitkän matkan laser-

kennoja. Kennot koostuvat neljästä lähetin-vastaanotin 

-parista ja kellolaitteesta. Laitteesta on mahdollista saada 

yksi tai kaksi väliaikaa, mutta järjestelmää on mahdollis-

ta käyttää myös vain yhdellä lähettimellä ja vastaanotti-

mella. Kennojen laser-lähettimet ovat paristokäyttöisiä ja 

keskusyksikköä voidaan käyttää USB-varavirtalähteellä. 

Siten kennoja voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa 

verkkovirtaa ei ole saatavilla. Kennojärjestelmää on käy-

tetty myös pikajuoksussa, ratakelauksessa sekä pesäpal-

lon syöksynopeuden mittaamisessa. 

Jyväskylässä heinäkuussa järjestetyissä Kalevankisoissa 

KIHUn toimintaa esiteltiin muun muassa keihässimu-

laattorilla, jossa yleisö pääsi kokeilemaan omaa heitto-

kättään. Simulaattorissa heitetään laakeroitua ”keihään 

pätkää”, joka liikkuu kevyesti oikeaan heittokulmaan ase-

Innovaatiot ja uudet teknologiat
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tettua ja kiinnitettyä putkea pitkin. Keihään lähtönopeus 

mitattiin tämän noin 4 metrisen putken yläpäässä yhden 

metrin matkalta. Keihään suuren nopeuden vuoksi put-

ken sisälle sijoitettiin kaksi erittäin nopeasti valon muu-

toksiin reagoivaa phototransistoria. Keihään kulkiessa 

putkea pitkin, se peittää vuorotellen pienet reiät, joiden 

sisältä anturit tarkkailevat vallitsevan valon määrää. Oh-

jausyksikkö laskee valon muutosten aikaerosta keihään 

nopeuden sekä teoreettisen heittopituuden ja lähettää 

sen tietokoneen näytölle esitettäväksi. Keihässimulaatto-

ri oli erittäin suosittu ja sitä kävikin kokeilemassa arviolta 

400-500 ihmistä kisojen aikana.

Tapahtumakäyttöön luotiin myös porrassimulaattori, jolla 

simuloidaan Jyväskylän Harjun portaita ja niiden nousun 

aiheuttamaa rasitusta. Simulaattoria varten luotiin kaksi 

askelluslevyä, ohjainyksikkö, ja tietokoneohjelma. Askel-

lusten aikana käyttäjä näkee edessään videokuvan, joka 

etenee Harjun portaita ylöspäin samaa tahtia askellusten 

kanssa. Askelluslevyissä hyödynnettiin hyvin ohuita piet-

soelementtejä, jolloin saatiin askelluslevyt pidettyä riittä-

vän matalina ja turvallisina käyttää. Askellus elementtien 

lähellä aiheuttaa minimaalisen muodonmuutoksen an-

turin materiaalissa, joka saa aikaan mitattavan sähkösig-

naalin. Jokainen asetetun raja-arvon ylittävä signaali vaih-

taa videolla sen hetkistä yksittäistä kuvaa ja muodostaa 

näin illuusion etenevästä videosta. Interaktiivinen video 

esitetään suurelta näytöltä, joka on sijoitettu askellusle-

vyjen eteen. Harjun portaat kuvattiin still-kuvina porras 

kerrallaan, perspektiivi mahdollisimman hyvin säilyttäen. 

Simulaattori oli käytössä marraskuussa EduFuturan osas-

tolla Studia-messuilla Helsingissä.

Moukarin lähtönopeuden määrittäminen on suhteellisen 

työläs ja hidas prosessi perustuen perinteisesti video-

kuvan manuaaliseen liikeanalyysiin. Tämän prosessi no-

peuttamiseksi aloitettiin kehitysprojekti, jonka tavoittee-

na oli nopean heittopalautteen tarjoaminen urheilijalle 

ilman tutkijoiden läsnäoloa ja työtä. Rakensimme älyran-

nekkeen, jota heittäjä käyttää heittosuorituksen aikana. 

Ranneke mittaa suorituksesta kiihtyvyysarvoja ja kulma-

nopeuksia. Näistä tiedoista määritetään heittäjän kier-

tämän kehän laajuus, jonka avulla lasketaan moukarin 

ratanopeus koko suorituksen ajalle. Ensimmäinen proto-

tyyppi lähetti datan tutkijan koneelle reaaliaikaisesti, jon-

ka jälkeen laskut suoritettiin ja verrattiin liikeanalyysiin. 

Tulokset olivat lupaavia, joten siirryimme seuraavaan 

kehitysversioon, jossa mittaus, laskut ja datan esitys suo-

ritetaan kokonaisuudessaan urheilijan älykellossa. Algo-

ritmien optimointi jatkuu vielä vuonna 2019.
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Urheilijaterveydenhuolto

Liikuntalääketieteen koulutus
KIHU on yksi Suomen kuudesta liikuntalääketieteen kes-

kuksesta, jossa järjestetään liikuntalääketieteen erikois-

lääkärikoulutusta. KIHUlla on Jyväskylässä tapahtuvasta 

viiden vuoden koulutuksesta koordinoiva rooli Tampe-

reen Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan alaisuudes-

sa. Kolmen vuoden eriytyvästä koulutuksesta erikoistuva 

lääkäri työskentelee KIHUlla 12–18 kuukautta. Vuonna 

2018 tässä toimessa työskenteli LL Mira Tuovinen. Koulu-

tettavan lääkärin työaika jakautui KIHUn ja Keski-Suomen 

keskussairaalan liikuntapoliklinikan kesken. 

Lisäksi KIHUlla toimi erikostuvana lääkärinä LL Rauno 

Elokiuru ja LL Salla Rasmus, jotka suorittivat koulutusta 

Itä-Suomen Yliopiston liikuntalääketieteen ohjelmassa.  

Rauno Elokiuru valmistui liikuntalääketieteen erikoislää-

käriksi 18.9.2018. KIHUn vastuulääkäri LT Maarit Valto-

nen toimii erikoistumisohjelman kouluttajana.

Urheiluakatemian terveydenhuolto
Erikoistuva lääkäri toimii Jyväskylän Urheiluakatemian 

vastuulääkärinä. Näin hän kehittää paikallisten urheili-

joiden ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa sekä hoitaa 

potilaita traumatologian, rasitusvammojen ja muiden ur-

heilun erityiskysymysten alueella. Lisäksi hän toimii asi-

antuntijana paikallisille urheiluseuroille ja osana laajem-

paa valtakunnallista Olympiakomitean lääkäriverkostoa. 

KIHUn fysiologian laboratoriossa lääkäri on osa monia-

mmatillista työryhmää maajoukkue- ja kilpaurheilijoiden 

suorituskyvyn testauksessa ja urheilijan terveyden seu-

rannassa. 

Yhdessä Jyväskylän Urheiluakatemian kanssa KIHU tarjo-

aa akatemiaurheilijoille moniammatillisia urheilijatervey-

denhuollon palveluja sekä urheilulääketieteen, liikunta-

tieteiden, fysioterapian, ravitsemustieteen ja psykologian 

asiantuntijatukea. Urheilun tukitoimet kohdistuvat erityi-

sesti vammoja ja sairauksia ennaltaehkäisevään tervey-

denhuoltoon, vammakuntoutukseen sekä harjoittelun 

ja suorituskyvyn seurantaan ja tukemiseen. Toiminnan 

tavoitteena on lisätä urheilijan terveitä harjoituspäiviä ja 

edistää moniammatillista tiimityöskentelyä valmentajien 

ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Tätä toimin-

tamallia on viety käytäntöön ja testattu Training Room 

-hankkeessa, josta kerrotaan tarkemmin tämän vuosiker-

tomuksen sivuilla 26-27.

Yhteistyö Kuortaneen Urheiluopiston kanssa jatkui vuo-

den 2018 aikana. Erikoistuva lääkäri työskenteli Kuorta-

neella keskimäärin yhden päivän kuukaudessa. Työjakso 

sisältää työskentelyä leiriolosuhteissa valmentajan ja 

urheilijan kanssa. Tämä antaa koulutettavalle lääkärille 

mahdollisuuden oppia lajista ja siihen liittyvistä terveys-

riskeistä urheilijan arjessa. Toiminnan painopiste on sai-

rauksia ja vammoja ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

Olympiakomitean ylilääkäri 
ja Olympiakomitean 
terveydenhuollon verkosto
KIHUn ylilääkäri LT Maarit Valtonen toimii myös Olympia-

komitean ylilääkärinä. Toimenkuvaan kuuluu OK:n terve-

ydenhuollon verkoston koordinointi. Verkostoon kuuluu 

noin 90 lääkäriä, jotka toimivat OK:n tukiurheilijoiden 

omalääkäreinä, lajiliittojen lääkäreinä ja urheiluakate-

mioiden lääkäreinä. Vuoden 2017 aikana verkosto tapasi 

kaksi kertaa TULES Turku -päivillä maaliskuussa ja Urhei-

lulääketiede-seminaariristeilyllä huhtikuussa. 

Olympiakomitean terveydenhuollon verkostoon kuului 

vuonna 2018 Ft Peter Halenin johtama fysioterapiaver-

kosto, urheilupsykologi Hannaleena Ronkaisen johtama 

psyykkisen valmennuksen verkosto sekä Anna Ojalan 

johtama urheiluravitsemuksen verkosto. Verkoston toi-

minnan tavoitteena on lisätä osaamista, yhteisiä toimin-

talinjoja ja yhteistyötä verkoston sisällä. 

Lisäksi syksyllä 2018 aloitettiin OKM:n rahoittama Urheili-

jaterveydenhuollon selvitystyö, jossa selitysmiehenä toi-

mii LitM Esko Heikkinen. 
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Olympiajoukkueen 
terveydenhuolto
Vastuulääkäri johtaa ja koordinoi Olympiajoukkueen ter-

veydenhuoltoa. Vuonna 2018 LT Maarit Valtonen johti 

PyeongChangin talviolympiajoukkueen terveydenhuol-

toa. Tiimi rakennettiin talvilajien terveydenhuollon asian-

tuntijoista. Olosuhteet PyeongChangissa olivat haastavat.  

Suomessa ja Etelä-Koreassa vallitsi mm. influenssa- ja 

norovirusepidemia, jotka vaikuttivat myös Suomen jouk-

kueen toimintaan. Uutena toimenpiteenä joukkueella 

oli mukana virusinfektioiden vieridiagnostiikkalaite, joka 

osoittautui tärkeäksi työkaluksi joukkuelääkäreille. Jouk-

kueen virusinfektioista kerätty aineisto julkaistaan lää-

ketieteen lehdessä. Käsikirjoitus kirjoitettiin yhteistyönä 

Turun Yliopiston virusopin laitoksen ja Paavo Nurmi -kes-

kuksen kanssa. Artikkeli on ensimmäinen osa tutkimus-

sarjassa ”Huippu-urheilijan infektioherkkyys”.

Lajiliittojen ja OK:n tukiurheilijan 
terveydenhuolto
Vuonna 2018 lajiyhteistyö jatkui laajana. Maajoukkuei-

den vastuutehtäviä oli seuraavasti:

• Maarit Valtonen: maastohiihto, kilpakävely, rytminen 
voimistelu, uinti, purjehdus, freestyle, paini

• Mira Tuovinen: maastohiihto (nuorten MM-joukkueen 
vastuulääkäri), telinevoimistelu

• Rauno Elokiuru: judo, paini
• Salla Rasmus: mäkihyppy

Lisäksi paikallista yhteistyötä kehitettiin yleisurheilun, ko-

ripallon, uinnin, voimistelun, taitoluistelun ja jalkapallon 

osalta

Maastohiihdon ja kilpakävelyn terveydenhuollon suun-

nitelmaan kuuluivat säännöllinen terveyden seuranta 

KIHUn testileireillä. Kehitystyötä jatkettiin infektioiden 

ennaltaehkäisyn, rasitusvammojen ennaltaehkäisyn sekä 

hengitysteiden terveyden ja energiatasapainon paranta-

miseksi eri asiantuntijoiden kanssa. 

Muu asiantuntija- ja 
tutkimustoiminta
KIHUn lääkärit pitivät asiantuntijaesitelmiä mm. Huippu-

urheiluyksikön järjestämissä tapahtumissa, OK:n tervey-

denhuollon verkoston seminaareissa, urheiluakatemian 

tilaisuuksissa sekä muiden urheilun sidosryhmien semi-

naareissa. Lisäksi Liikuntalääketiede Suomi -yhteisössä 

KIHU vastaa urheilijan tukitoimien kehittämisestä.

KIHUn lääkärit ovat mukana seuraavissa tutkimushank-

keissa:

• TELS-tutkimus (Liikuntalääketieteen keskukset, JYU)
•  AGNES-tutkimus (JYU)
•  Huippu-urheilijan infektioherkkyys, Wilma Grönroosin 

väitöstutkimus (KIHU, PNK, UTU)
•  Urheilijan astma, Rikhard Mäki-Heikkilän väitöstutki-

mus (KIHU, UTA, UKK)
•  Naisurheilijan terveys, Suvi Ravin väitöstutkimus (KIHU, 

JYU)
•  Antidoping, Sergei Iljukovin väitöstutkimus (KIHU, 

HULA)
•  Vuokatti tutkimus, Christinan väitöstutkimus (KIHU, 

JYU)
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Lasten ja nuorten urheilu

Lasten ja nuorten urheiluun liittyvän tutkimustoiminnan 

tavoitteena on tuottaa ajankohtaista ja monipuolista 

tietoa lasten ja nuorten urheilu- ja liikuntaharrastuksiin 

liittyvistä tekijöistä. Viime vuosina keskeisiä aihealueita 

ovat olleet motivaatiotekijät, yksilölliset urheilupolut, 

dropout-ilmiö, motoriset taitovalmiudet, fyysinen aktii-

visuus sekä valmentajien ja ohjaajien valmennusosaa-

minen. Yksikön tutkijat Niilo Konttinen, Minna Blomqvist 

sekä Kaisu Mononen ovat olleet mukana myös muissa 

yhteishankkeissa, sekä osallistuneet aktiivisesti eri tut-

kimusverkostojen toimintaan. Esimerkkinä voidaan mai-

nita Jyväskylän yliopiston koordinoima Lasten ja nuorten 

liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU -tutkimushanke.

Käyttäytymistieteiden yksikön tutkimustoiminnan viime 

vuosien tärkein ja laajin hanke on ollut Achievement 

motivation and motor performance as determinants 

of sustained involvement in sport and physical activity 

-tutkimusprojekti (2016–18). Projektin tarkoituksena on 

ollut kerätä tietoa lasten suoritusmotivaatiosta, moto-

risista taitovalmiuksista sekä fyysisestä aktiivisuudesta. 

Kyseessä on seurantatutkimus ja sitä rahoittaa opetus- ja 

kulttuuriministeriö. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ol-

leet Rovaniemen, Turun, Jyväskylän, Tampereen, Lohjan, 

Mikkelin, Lahden ja Joensuun kaupunkien 2005 synty-

neet oppilaat. Tutkimusmenetelminä on käytetty kyse-

lylomakkeita, motorista koordinaatiota mittaavaa KTK-

testiä, heitto-kiinniotto testiä sekä kouluviikon aikana 

suoritettavaa fyysisen aktiivisuuden seurantaa. Vuonna 

2018 tutkimusryhmä on keskittynyt ennen kaikkea tut-

kimusaineiston tilastollisiin analysointeihin sekä tulosten 

raportointiin. 

Osana edellä kuvattua tutkimushanketta on tohtori-

opiskelija Ville Kallisen väitöskirjatyö Motor performan-

ce, achievement motivation, and experiences in sports 

among Finnish children (Jyväskylän yliopisto, Liikunta-

tieteellinen tiedekunta). Väitöskirjatutkimuksen tarkoi-

tuksena on kerätä tietoa liittyen suomalaisten lasten 

urheilu- ja liikuntaharrastuksiin. Erityisen mielenkiinnon 

kohteena ovat urheiluseuroissa urheilua ja liikuntaa 

harrastavat lapset. Vuonna 2018 Kallinen on keskittynyt 

yhtäältä ensimmäisen osatutkimuksen raportointiin. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella urheiluseuras-

sa harrastamista tavoiteorientaation sekä koetun päte-

vyyden näkökulmasta katsottuna. Toisaalta Kallinen on 

keskittynyt myös vuosina 2016–2017 kerätyn laadullisen 

haastatteluaineiston analysointiin. Mielenkiinnon kohtei-

na ovat olleet sekä lasten itsensä että heidän vanhempi-

ensa kokemukset urheilusta ja liikunnasta.
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Käyttäytymistieteiden yksikössä toteutettavan näyttöön 

perustuvan kehittämis- ja asiantuntijatoiminnan yhtenä 

päätavoitteena on edistää lapsuus- ja valintavaiheen asi-

antuntijatöissä määriteltyjen sisältöjen toteutumista ur-

heilevien lasten ja nuorten arjessa. Vuonna 2018 yksikön 

lasten ja nuorten urheilun kehittämis- ja asiantuntijatoi-

minta on aiempien vuosien tapaan keskittynyt urheilijan 

polun alkupään laatu- ja menestystekijöihin, joita ovat 

innostus urheiluun, monipuoliset liikuntataidot, hyvä 

fyysinen harjoitettavuus sekä urheilullinen elämäntapa. 

Käytännössä tämä on tarkoittanut polun laatu- ja menes-

tystekijöiden syventämistä sekä uuden tutkimus- ja asi-

antuntijatiedon tuottamista, suodattamista, tiivistämistä 

ja yksinkertaistamista urheilutoimijoiden käyttöön. 

Vuonna 2018 kehittämis- ja asiantuntijatoiminnan vai-

kuttavuutta on pyritty vahvistamaan myös osallistumal-

la asiantuntijan ominaisuudessa erilaisten urheilu- ja 

liikunta-alan toimijoiden keskinäiseen vuoropuheluun. 

Asiantuntija- ja kehittämistoiminnan keskeisinä fooru-

meina ovat olleet erilaiset urheilu- ja liikuntayhteisöjen 

julkaisut, kokoukset, seminaarit, verkostotapaamiset ja 

koulutustilaisuudet. Käytännössä tämä on tarkoittanut 

sitä, että yksikön asiantuntijat ovat toimineet omien alo-

jensa työryhmien ja verkostojen jäseninä, kirjoittajina, 

luennoitsijoina ja kouluttajina. 
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Urheilun toimintaympäristöt

Tutkimuskatsauksia ja väestön 
mielipiteitä huippu-urheilusta
Urheilun toimintaympäristöjen tarkastelu siirtää paino-

pisteen yksittäisen urheilijan kyvyistä ja tekemisistä taus-

talla vaikuttaviin urheilemisen laajempiin edellytyksiin. 

Kuluneella toimintakaudella KIHUn yhteiskuntatieteilijöi-

den työpanos kohdistui erityisesti kolmeen teemaan: 

1. Tutkimuskatsaukset

2. Suomen Olympiakomitean yläkouluhankkeen arvi-
ointi sekä

3. Väestökyselyt huippu-urheilusta ja liikuntaharrasta-
misesta. 

Näiden lisäksi yksikössä käynnistettiin urheilun ammatti-

maistumisen tutkimusta yhteistyössä Jyväskylän yliopis-

ton kanssa sekä toteutettiin moninaisia asiantuntija- ja 

palvelutehtäviä yhteistyössä urheilujärjestöjen kanssa.

Toimintavuonna 2018 toteutettiin varsin nopealla rytmil-

lä kolme erilaista tutkimuskatsausta, joihin yksikkö osal-

listui. Laajin työ tehtiin keväällä 2018, jolloin Jyväskylän 

yliopiston, LIKESin ja KIHUn tutkijaryhmä kokosi ja koosti 

tutkimustietoa liikunnasta ja urheilusta valtioneuvoston 

liikuntapoliittisen selonteon tausta-aineistoksi. Toiseksi 

KIHUn tutkijat koostivat tutkimustietoa huippu-urheilun 

yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, myönteisiin tai kieltei-

siin, liittyen. Kansainvälinen tutkimustoiminta huippu-

urheilun yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnissa on 

kiihtynyt 2010-luvulla valtioiden panostaessa aiempaa 

enemmän huippu-urheilun kehittämiseen sekä urhei-

lun suurtapahtumiin. Tutkimuskooste toteutettiin osana 

Suomen Olympiakomitean huippu-urheilun yhteiskun-

nallinen perustelu hanketta. Kolmantena työnä kartoi-

tettiin kansainvälisistä tietokannoista urheilun eettisiin 

kysymyksiin liittyvien tutkimusten määrää ja tutkimusten 

käsittelemiä teemoja. Myös tämän alueen tutkimustoi-

minta on laajentunut voimakkaasti 2010-luvulla. Hanke 

toteutettiin yhteistyössä KIHUn ja Suomen urheilun eetti-

sen keskuksen, SUEKin kanssa.  

Toiseksi KIHU toteuttaa arviointia Suomen Olympiakomi-

tean toteuttamasta urheiluyläkoulukokeilusta. Kokeilun 

tavoitteena on luoda valtakunnallinen yläkoulumalli, jon-

ka avulla helpotetaan urheilun ja koulunkäynnin yhdistä-

mistä. Kokeilussa on mukana 25 koulua yhteensä 14 eri 

kunnasta. KIHU toteuttaa kokeilun arviointia kehittävän 

arvioinnin periaatteella, eli tarkoitus on tukea tiedolla 

kokeilun toimijoita, jotta he voivat parantaa omaa toi-

mintaansa kokeilun aikana. Kokeilun ensimmäisenä toi-

mintavuonna arviointitietoa kerättiin valtakunnalliselta 

ohjelmatasolta, kokeiluun osallistuvilta kouluilta sekä 

kokeilussa mukana olevilta oppilailta. Puolet kouluista 
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oli kyennyt rakentamaan oppilaille 10 tunnin liikunnan ja 

urheilun kokonaisuuden osaksi kouluviikkoa ja valtakun-

nallinen soveltuvuuskoe oli otettu käyttöön suurimmassa 

osassa kouluja. Jatkossa toiminnan kehittämisen ja arvi-

oinnin painopistettä kohdennetaan koulujen ja seurojen 

yhteistyöhön sekä oppilaiden hyvinvointiin. Arviointi- ja 

tutkimustiedolla on vahva rooli näiden tavoitteiden saa-

vuttamisessa. 

Kolmanneksi toimintavuonna 2018 KIHUn yhteiskuntatie-

teet kartoitti väestön mielipiteitä niin huippu-urheilua, lii-

kuntaharrastamista kuin vapaaehtoistyötä koskien. KIHU 

osallistui aiemmin vuonna 2016 kansainväliseen vertai-

lututkimukseen, jossa tarkasteltiin väestön suhtautumis-

ta huippu-urheiluun viidessä eri maassa. Tutkimuksen 

toteuttaminen poiki ajatuksen vastaavan kyselyn syste-

matisoinnista ja kansalaismielipiteen esiin nostamises-

ta säännöllisesti liittyen huippu-urheilun arvostukseen, 

seuraamiseen ja menestykseen. Tämä toteutui vuonna 

2018, jolloin kartoitettiin väestön mielipiteitä kahtena eri 

otoksena – ensimmäinen huhtikuussa talviolympialaisten 

jälkeen ja toinen marraskuussa. 15–74-vuotiaille suoma-

laisille kohdennetuissa kyselyissä teemana oli huippu-

urheilun lisäksi aikuisväestön liikuntaharrastaminen ja 

vapaaehtoistyö. Kyselyyn vastasi yhteensä 3241 henkilöä 

TNS Kantar Oy:n paneelin kautta. 

Huippu-urheilun osalta väestökyselyillä pyritään syste-

maattisesti kartoittamaan suomalaisen huippu-urheilun 

tilaa aikuisväestön silmissä. Tässä suhteessa vuosien 2016 

ja 2018 välillä on tapahtunut merkittävä positiivinen ke-

hitys. Kun Rio de Janeiron Olympialaisten jälkeen vain 56 

prosenttia vastaajista oli kiinnostuneita suomalaisten ur-

heilijoiden menestyksestä, on vastaava osuus noussut 80 

prosenttiin vuoden 2018 jälkimmäisessä kyselyssä. Posi-

tiivisuus heijastuu kaikkiin kyselyn teemoihin. Suomalais-

ten huippu-urheilijoiden menestyksen uskotaan aikaan-

saavan Suomi brändin paranemista maailmalla ja hyvää 

mieltä kansalaisille. Lisäksi yli puolet uskoo, että huippu-

urheilumenestys vahvistaa kansallista identiteettiä ja li-

sää osallistumista urheiluun. Urheilun talousvaikutuksiin 

uskoo sen sijaan vain kolmasosa vastaajista. Tulos kertoo 

myös ammattiurheilun ohuudesta Suomessa. 

Kahdeksan kymmenestä (82 %) suomalaisesta seurasi Py-

eongChangin Talviolympialaisia ja yli puolet (57 %) vas-

taavia talviparalympialaisia mediasta. Muutoin noin 40 

prosenttia aikuisväestöstä seuraa urheilu-uutisia medias-

sa vähintään viikoittain ja yli puolet (57 %) seuraa urhei-

lutapahtumia paikan päällä vähintään kerran vuodessa. 

Lajeista jääkiekon asema suomalaisen urheilun johtava-

na yleisölajina on kyseisten tutkimusten mukaan erittäin 

vahva. Myös yleisurheilun, maastohiihdon, ampumahiih-

don ja jalkapallon suosio on laajaa. Suosiotaan ovat lisän-

neet autourheilu ja koripallo. 

KIHU jatkaa huippu- ja kilpaurheiluun liittyvien väestö-

kyselyjen sarjaa myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on 

monipuolistaa kyselyjen sisältöjä ja jaksottaa eri asioiden 

tarkastelua niin, että niiden avulla voimme muodostaa 

nykyistä tarkemman ja monipuolisemman kuvan suoma-

laisen kilpa- ja huippu-urheilun arvostuksesta sekä siinä 

tapahtuvista muutoksista.  

Kiinnostaa Ei kiinnosta En osaa sanoa

PyeongChang
5/2018

Taloustutkimus n=1 690
18–69-vuotiaat

Kantar TNS n=1 569
15–74-vuotiaat

Kantar TNS n=1 672
15–74-vuotiaat

75 %

22 %

3 %

Rio de
janeiro

9/2016

Ei
suurkilpailuja

11/201856 %40 %

4 %

80 %

18 %

2 %
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Huippuvaiheen asiantuntijatoiminta

KIHU osallistuu eri lajien huippu-urheilijoiden valmen-

nuksen tukemiseen suuntaamalla asiantuntijoidensa työ-

panosta Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) 

määrittämien painopistelajien toimintaan. HUY määritte-

lee tehostamistukipäätöksissään, minkälaista asiantunti-

jatukea ohjataan lajien huippuvaiheen toimintaan. KIHUn 

biomekaniikan, fysiologian ja psykologian asiantuntijat 

ovat osa tätä asiantuntijaresurssia, jota kärkilajien on 

mahdollisuus saada. Käytännössä HUY:n lajiryhmävastaa-

vat, lajien huippuvaiheen vastuuhenkilöt ja päävalmen-

tajat sopivat yhteistyöstä KIHUn asiantuntijoiden kanssa 

lähtökohtaisesti olympiadiksi kerrallaan. Asiantuntijatoi-

minnan periaatteena on, että KIHUn asiantuntijat ovat tii-

viisti mukana vaikuttamassa lajin asiantuntijatoiminnan 

suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteistyölajien lisäksi KI-

HUn asiantuntijat tekevät yhteistyötä myös HUY:n tukiur-

heilijoiden kanssa. Yhteistyö tukiurheilijoiden kanssa teh-

dään Jyväskylästä tai Helsingistä (Tapani Keränen) käsin.

Vuonna 2018 KIHUn painopistelajeja oli yhteensä 16, joi-

hin pyrittiin kohdistamaan asiantuntijatyötä vähintään 

yksi kuukausi. Näiden lisäksi asiantuntijatyötä kohdistet-

tiin yhteensä 2,8 henkilötyökuukautta seitsemään muu-

hun lajiin erillisprojekteissa. Tuen piirissä oli yhteensä 13 

kesälajia (ammunta: kivääri ja haulikko, beach volley, ko-

ripallo, lentopallo, maalipallo, paini, purjehdus, ratame-

lonta, uinti ja yleisurheilu: keihäs, kilpakävely, moukari 

ja paralajit) ja talvilajeja kolme (maastohiihto, yhdistetty 

Lajit kk pv % Vastuuasiantuntija + muut
Maastohiihto 13,9 290 22,9 % Mikkola + 6 henkilöä

Yleisurheilu 13,2 274 21,6 % 11 henkilöä

   - Keihäs 4,0 84 6,6 % Ihalainen + 3 henkilöä

   - Kilpakävely 3,9 82 6,5 % Hynynen + 9 henkilöä

   - Moukari 2,5 51 4,0 % Vänttinen T + 3 henkilöä

   - Pituus 2,0 41 3,2 % Keränen

   - Paralajit 0,8 16 1,2 % Joutsen + 1 henkilö

Beach Volley 5,0 105 8,3 % Häyrinen + 2 henkilöä

Uinti 3,4 72 5,7 % Nummela + 2 henkilöä

Ammunta (kivääri & haulikko) 3,1 65 5,1 % Ihalainen + 7 henkilöä

Purjehdus 2,5 53 4,2 % Vesterinen + 3 henkilöä

Yhdistetty 1,5 31 2,5 % Mikkola + 3 henkilöä

Paini 1,0 22 1,7 % Vänttinen T + 6 henkilöä

Ratamelonta 0,5 10 0,8 % Hynynen + 2 henkilöä

Maalipallo 1,8 36 2,9 % Häyrinen + 2 henkilö

Jääkiekko 1,4 29 2,3 % Konttinen N + 3 henkilöä

Lentopallo 0,5 11 0,9 % Häyrinen + 1 henkilö

Koripallo* 0,0 0 0,0 % Karjalainen + 1 henkilöä

Muut lajit 2,8 59 4,7 % 6 henkilöä

Huippuyksilöt 10,1 210 16,6 % 10 henkilöä

Yhteensä 60,9 1267 100,0 %  

Yhteensä yksilölajit 51,0 1061 83,7 %  

Yhteensä joukkuelajit 9,9 206 16,3 %  

Yhteensä kesälajit 33,7 701 55,3 %  

Yhteensä talvilajit 17,1 356 28,1 %  

KIHUN ASIANTUNTIJATOIMINNAN RESURSSIEN KOHDISTUMINEN PAINOPISTELAJEIHIN VUONNA 2018

*Koripallosta puuttuu ostopalveluna hankitun Aki Karjalaisen työtunnit.
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ja jääkiekko). Henkilötyökuukaudet kohdistuivat 55,3 % 

kesälajeihin, 28,1 % talvilajeihin ja loput 16,6 % huippu-

yksilöihin eri lajeissa.

KIHUn asiantuntijatyö pitäisi näkyä myös urheilijoiden 

menestymisessä. Vuonna 2018 päättyi talvilajien 2014-

18 olympiadi Pyeongchangin talviolympialaisiin Etelä-

Koreassa helmikuussa 2018. KIHUn yhteistyölajeille 

Pyeongchangin talviolympialaiset olivat menestys, sillä 

kuudesta mitalista viisi tuli KIHUn yhteistyölajeille maas-

tohiihtoon ja jääkiekkoon (Taulukko 2). MM-kisoissa 

vuosi 2018 oli suomalaisittain vaisu, sillä olympialajeista 

vain painissa tuli MM-mitali. Kaksi muuta mitalia KIHUn 

yhteistyölajeissa saavutti ammunta kiväärilajeissa. EM-

kisoissa KIHUn yhteistyölajeista pääsivät palkintokorok-

keelle paini, haulikkoammunta ja uinti.

Paralympialaisissa Pyeongchangissa kolmesta mitalista 

yksi tuli KIHUn yhteistyölajiin maastohiihtoon (Taulukko 

3). MM-kisoissa myöskään vammaisurheilulajit eivät me-

nestyneet, sillä saavutuksena oli vain yksi MM-mitali am-

munnassa. EM-kisoissa sen sijaan Suomen aikaisempien 

vuosien menestyslaji parayleisurheilu oli menestyksekäs 

myös vuonna 2018 ja tuloksena oli peräti 14 mitalia, jois-

ta kahdeksan kultaista.

paralympialaiset

Ammunta
Maastohiihto

uinti
yleisurheilu

KIHUn yhteistyölajit
Paralympialajeissa yht.

-
-
-
-
0
1

-
-
-
-
0
0

-
1
-
-
1
2

Yht.
-
1
-
-
1
3

MM-Kisat Em-kisat

1
-
-
-
1
1

-
-
-
-
0
0

-
-
-
-
0
0

Yht.
1
-
-
-
1
1

-
-
-
8
8
14

-
-
1
4
5
6

-
-
1
2
3
8

Yht.
-
-
2
14
16
28

Olympialaiset

Ammunta
Maastohiihto

Jääkiekko
Paini
Uinti

KIHUn yhteistyölajit
Olympialajeissa yht.

-
1
-
-
-
1
1

-
1
-
-
-
1
1

-
2
1
-
-
3
4

Yht.
-
4
1
-
-
5
6

MM-Kisat Em-kisat

2
-
-
1
-
3
1

-
-
-
-
-
0
0

-
-
-
-
-
0
0

Yht.
2
-
-
1
-
3
1

-
-
-
1
-
1
3

-
-
-
-
-
0
1

1
-
-
1
1
3
3

Yht.
1
-
-
2
1
4
7
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Asiantuntijatehtävät

Perinteisten raporttien ja julkaisujen lisäksi tiedon jaka-

minen painottuu nykyään yhä enemmän asiantuntijatoi-

minnan kautta tapahtuviin kohtaamisiin urheilijoiden, 

valmentajien ja muiden toimijoiden kanssa. Lapsuus- ja 

valintavaiheiden toiminnassa kihulaiset osallistuivat mo-

nien eri työryhmien ja verkostojen toimintaan ja jakoivat 

siellä tietoa sekä osaamistaan. 

Huippuvaiheen toiminnassa KIHUn asiantuntijaresurssia 

käytettiin merkittävimmin 16 eri lajin valmennuksen ke-

hittämiseen harjoituksissa, leireillä ja kilpailuissa ympäri 

maailman. Näissä kohtaamisissa tietoa siirtyi molempiin 

suuntiin ja yhteinen ymmärrys ja osaaminen eri lajeissa 

kehittyivät. 
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Kongressit, seminaarit ja 
kokoukset

KIHUn henkilökunta osallistui vuoden aikana useisiin se-

minaareihin ja kongresseihin niin koti- kuin ulkomailla.  

Ulkomaista verkostoitumista tapahtui lisäksi mm. Scan-

dinavian Network for Elite Sportin asiantuntijaryhmien 

toimintaan osallistumisen kautta.

Lisäksi KIHU oli vahvasti mukana useiden urheilusemi-

naarien järjestelyissä, kuten kestävyyslajien minisemi-

naareissa sekä Huipulla Tuulee -tapahtumassa. Näissä ta-

pahtumissa tietoa jaettiin ja omaa osaamista kehitettiin 

erilaisten esitysten sekä henkilökohtaisten keskustelun 

kautta eri alojen osaajien kanssa. 

Verkostoituminen ulkomailla erilaisten kokousten ja se-

minaarien kautta lisääntyi yhteensä lähes sadalla vuoro-

kaudella vuoteen 2017 verrattuna. Lajiyhteistyön ja asi-

antuntijatoiminnan vuorokaudet pysyivät samalla tasolla 

edelliseen vuoteen verrattuna.
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Julkaisutoiminta

KIHUn tehtävänä on tuottaa ja jakaa tietoa valmentau-

tumisen, päätöksen teon ja johtamisen tueksi suomalai-

sessa urheilussa. Tietoa hankitaan oman ja verkostojen 

kanssa toteutettavan tutkimus- ja arviointitoiminnan 

lisäksi kotimaisista ja kansainvälisistä julkaisuista sekä 

osallistumalla kongresseihin ja tapahtumiin. Isona tavoit-

teena on näyttöön perustuvan asiantuntijuuden ja osaa-

misen kasvattaminen suomalaisessa huippu-urheilussa. 

KIHUn tuottamaa ja hankkimaa tietoa jaettiin vuonna 

2018 monin eri keinoin ja erilaisten kanavien kautta. Eri-

laiset raportit, julkaisut ja artikkelit niin tieteellisissä kuin 

valmennuksellisissa julkaisuissa on iso osa KIHUn tuotta-

man tiedon jakelua. Painetut julkaisut ovat nykyään kui-

tenkin korvautuneet pääasiassa sähköisillä pdf-julkaisuil-

la sekä kirjoituksilla eri verkkosivustoilla.

KIHUn julkaisusarja
Tärkeimmät KIHUn julkaisut ja raportit julkaistaan yleen-

sä KIHUn julkaisusarjassa sähköisenä pdf-julkaisuna ja 

ajoittain lisäksi myös painettuna julkaisuna. Vuonna 2018 

julkaisusarjassamme ilmestyi yhteensä 5 julkaisua, joista 

tarkemmat tiedot löytyvät viereiseltä sivulta.

Verkkoviestintä

Mediaseurannan mukaan KIHUsta julkaistiin eri verk-

komedioissa vuoden aikana yhteensä 834 juttua, joka 

on yli tuplasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä 

kertonee osaltaan KIHUn toiminnan vaikuttavuuden li-

sääntymisestä ja toisaalta median kiinnostuksesta KIHUn 

toimintaa kohtaan. Mediaseurannassa käytetään Liana 

Techonolgiesin Viidakkomonitor-uutisseurantaa. 

Perinteisiä mediatiedotteita julkaistiin KIHUn toimesta 

vuoden aikana yhteensä 9 kpl, jotka liittyivät pääasiassa 

isoimpien tutkimusraporttien julkaisuun, yhteistyöhank-

keisiin tai nimityksiin. 

Tietoja ja osaamista jaettiin vuoden 2018 aikana entistä 

aktiivisemmin myös sosiaalisen median kautta sekä eri-

laisten videoiden ja seminaarikoosteiden muodossa. Fa-

cebook toimi edelleen sosiaalisen median pääkanavana 

tavoittaen lukijoita uutisesta riippuen sadoista useisiin 

tuhasiin. Seuraajien määrä lisääntyi Facebookissa edel-

liseen tasaiseen tahtiin ollen 2694 seuraajaa vuoden lo-

pussa. Niin ikään, myös Twitter-seuraajien määrä kasvoi 

yhteensä 2123:een vuoden kuluessa, vaikka twiittaustoi-

minta olikin hieman vähäisempää kuin vuonna 2017.

KÄYNNIT KIHUN
Verkkopalveluissa

Seuraajamäärät
sosiaalisessa mediassa

4 569
www.kihu.fi

9 506
www.urheilututkimukset.fi

30 749
www.valmennustaito.info

2 694
Seuraajaa

1 045
Seuraajaa

2 123
Seuraajaa

(12/2018)

Käyntiä Käyntiä Käyntiä
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Instagram on osoittautunut hyväksi kanavaksi erityisesti 

urheilijoiden tavoittamiseen ja heidän kanssaan verkos-

toitumiseen. Myös Instagramin seuraajamäärä kasvoi 

olle vuoden 2018 lopussa 1045. Käyttäjien suurin ikäryh-

mä on 25-34-vuotiaita. Parhaiten katselukertoja keräsivät 

KIHUn toiminnasta kertovat lyhyet videot.

Verkkosivujen (www.kihu.fi ja urheilututkimukset.fi) kävi-

jämäärä väheni selvästi vuoteen 2017 verrattuna. Tämä 

heijastanee viestinnän muuttumista nopeammaksi ja tii-

viimmäksi. Harvemmin halutaan ja jaksetaan enää lukea 

pitkiä tekstejä tai uutisia verkkosivuilla, ja usealle käyttä-

jälle riittääkin sosiaalisen median kautta tuleva visuaali-

nen ja nopea tiedonjako. Tämä on asia, joka kannattaa 

huomioida jatkossa verkkoviestintämme suunnittelussa.

Kotimaisten huippu-urheiluun liittyen tutkimusten, ra-

porttien ja opinnäytetöiden julkaisemista jatkettiin urhei-

lututkimukset.fi-sivuston kautta yhteistyössä Jyväskylän 

yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa. Lisäksi 

KIHU piti yllä Valmennustaito.info-sivustoa, jonka Taito-

tohtorin (Sami Kalaja) blogit saivat kiitettävästi lukijoita 

vuoden varrella. Sports Lab Jyväskylän sivustolle kirjoit-

ti blogia puolestaan Juoksutohtori, biotieteiden yksikön 

johtaja Ari Nummela.

Vuoden 2018 aikana KIHU osti lisäksi käyttöoikeuden sak-

salaisen IAT:n ylläpitämään Sponet-tietokantaan, jonka 

suomenkielisellä käyttöliittymällä varustettu versio toi-

mii nyt osoitteessa www.sponet.fi. Kyseinen tietokanta 

sisältää huippu-urheiluun liittyviä julkaisuja, artikkeleita, 

raportteja ja esityksiä yhteensä noin 80 000 kpl kaikkien 

vapaasti luettavissa. Tuomalla tietokannan suomalais-

ten käyttöön uskomme tutkitun ja näyttöön perustuvan 

tiedon saavutettavuuden paranevan, ja sitä kautta myös 

suomalaisten valmentajien osaaminen kasvaa.

KÄYNNIT KIHUN
Verkkopalveluissa

Seuraajamäärät
sosiaalisessa mediassa

4 569
www.kihu.fi

9 506
www.urheilututkimukset.fi

30 749
www.valmennustaito.info

2 694
Seuraajaa

1 045
Seuraajaa

2 123
Seuraajaa

(12/2018)

Käyntiä Käyntiä Käyntiä
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Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskukselle myönnet-

tiin keväällä 2018 Training Room -konseptin kehittämi-

seen ja pilotointiin Euroopan aluekehitysrahaston rahoi-

tus. Hankeajaksi määriteltiin huhtikuu 2018 – toukokuu 

2019. Hankkeen tavoitteena on kehittää Kilpa- ja huippu-

urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) johdolla urheiluval-

mennuksen, kuormituksen ja palautumisen osaamiskes-

kittymän toimesta Training room -konsepti Jyväskylän 

Hippoksen kampukselle. Termillä ”Training room” tarkoi-

tetaan urheilijoiden kokonaisvaltaisten tukipalveluiden 

kokonaisuutta, joiden tehtävänä on edistää urheilijan ter-

veyttä ja valmentautumisen laatua harjoitukseen valmis-

tauduttaessa, harjoituksen aikana ja harjoituksen jälkeen 

palauduttaessa.

Hankkeessa luotiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoi-

minnan verkostoa, lisättiin valmennuksen ja koulutuksen 

asiantuntijaosaamista, kehitettiin palveluketjun toimin-

taa, muodostettiin kansallista ja kansainvälistä toteutta-

jakumppaniverkostoa ja edistettiin urheilijoiden valmen-

tautumisen tukipalveluja erilaisten pilottihankkeiden 

kautta. Hankkeen toiminta jatkuu vuonna 2019 konseptia 

edelleen kehittäen. 

Training Room -hankkeessa oli vuonna 2018 mukana ur-

heilijoita seitsemästä eri lajista. Lajit oli valittu Hippoksen 

alueella harjoittelevien lajien joukosta painottaen tavoit-

teellisesti urheilevia urheilijoita. Lajien urheilijat valit-

tiin yhteistyössä lajien, valmentajien ja seurojen kanssa. 

Hankkeessa oli vuonna 2018 mukana yhteensä noin 120 

urheilijaa jalkapallosta, jääkiekosta, koripallosta, taito-

luistelusta, telinevoimistelusta, uinnista ja yleisurheilus-

ta. Hankkeeseen osallistuminen oli urheilijoille vapaaeh-

toista. 

Urheilijat saivat hankkeessa hyödyntää fysioterapeutin, 

lääkärin sekä fysiologin palveluja. Fysioterapeutit kehit-

tivät urheilijoille harjoituksiin valmistavia toimenpiteitä 

(alkulämmittelyohjelma, valmistavat harjoitteet), kun-

toutusprotokollia loukkaantumisten jälkeen sekä kehon-

huollollisia toimenpiteitä. Fysiologin vastuulla oli kuormi-

tuksen ja palautumisen seuraaminen ja ohjeistaminen. 

Lääkärit toteuttivat osalle hankeurheilijoista terveystar-

kastuksia, konsultaatioita sekä vastaanottotoimintaa. Fy-

sioterapeuttien ja fysiologin palvelut olivat hankeurheili-

joille ilmaisia, samoin lääkärien konsultaatiot. Lääkärien 

vastaanottokäynnit ja terveystarkastukset urheilijat kus-

tansivat itse. 

Training Room on paitsi konsepti, myös fyysinen tila. 

Fyysisesti Training Room Jyväskylä sijaitsee KIHUn, Mo-

nitoimitalon ja Hipposhallin välissä olevassa entisessä 

kokoustilassa. Tila on siis urheilijoiden kannalta ihanteel-

lisessa paikassa lähellä harjoittelupaikkoja. Tila tarjoaa 

mahdollisuudet omatoimiseen harjoitteluun, oleskeluun 

sekä hankkeen työntekijöiden tapaamiseen. Aivan vie-

ressä ovat myös KIHUn asiantuntijat. Training Room -tilan 

lisäksi urheilijoilla oli käytössä erillisessä tilassa oleva kyl-

mäallas palautumiseen. Tila oli avoinna pääosin arkisin 

9–18, mutta urheilijoilla oli mahdollisuus käyttää tilaa 

Training Room -hanke
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myös aukioloaikojen ulkopuolella ja viikonloppuisin oma-

toimisesti. 

Training Roomin valmentajille ja urheilijoille pidettiin eri-

laisia koulutustilaisuuksia ja luentoja muun muassa infek-

tioiden torjunnasta, unesta, kipulääkkeistä ja tyyppivam-

moista eri lajeissa. Luentoja pidettiin fysioterapeuttien, 

fysiologin ja lääkäreiden toimesta. Urheilijoilla ja valmen-

tajilla oli mahdollisuus konsultaatioihin ja luentoihin aina 

pyydettäessä. 

Hankkeessa toteutettiin hankeurheilijoille vamma- ja oi-

remonitorointia, jonka avulla kartoitettiin ja seurattiin 

eri lajeille ilmaantuvia vammoja ja sairauksia. Urheilijat 

täyttivät joka sunnuntai kyselyn edellisen viikon aikana 

esiintyneistä vammoista ja sairauksista. Kunkin lajin fysio-

terapeutti sai alkuviikosta yhteenvedon lajissa edellisellä 

viikolla esiintyneistä vammoista ja kontaktoi tarvittaessa 

urheilijan tämän pohjalta. Sairauksista yhteenvedon sai 

lääkäri, joka myös tarvittaessa kontaktoi urheilijan. Vam-

ma- ja oiremonitoroinnin pohjalta on osattu kohdistaa 

ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä entistä tarkemmin laji- 

ja urheilijakohtaisesti. 

Hankkeen toiminnasta on viestitetty aktiivisesti hank-

keen omalla Instagram-tilillä, hankkeen nettisivuilla sekä 

KIHUn viestintäkanavissa. Training Room -tilan avajaiset 

pidettiin syyskuussa ja niistä julkaistiin juttu Keskisuoma-

laisessa. Hankkeen kaikki tuotokset ja tulokset ovat jul-

kisia.  

Hankkeen henkilökuntaan kuului vuoden 2018 aikana 

eri ammattiryhmien työntekijöitä. Hankkeen toimintaa 

suunnitteli ja valmisteli projektipäällikkö ja KIHUn vastuu-

lääkäri Maarit Valtonen, projektivastaava (TtM) Johanna 

Lehto sekä fysiologi Ari Nummela. Heidän lisäkseen hank-

keessa työskenteli elokuusta 2018 lähtien fysioterapeutti 

Jesse Pajari, fysioterapeutti Suvi Pajunen, fysioterapeutti 

Juuso Sillanpää sekä fysiologi Aku Nikander. Syyskuussa 

2018 KIHUlle siviilipalvelustaan tuli suorittamaan val-

mennuksen ja testauksen asiantuntija Eero Savolainen, 

joka avusti hankkeen tehtävissä. 
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Sports Lab Jyväskylä toimii KIHUn 100 %:sti omistamas-

sa SRD Oy:ssä. Sports Labin liiketoiminta alkoi syksyllä 

2014, joten vuonna 2018 täyttyi neljäs täysi toimintavuo-

si. Sports Lab ja KIHU toimivat tiiviissä yhteistyössä kes-

kenään. Sports Lab Jyväskylän liikeideana on tuottaa ja 

myydä laadukasta näyttöön perustuvaa urheiluvalmen-

nuksen, kuntotestauksen ja urheilufysioterapian asian-

tuntijapalvelua. Näiden lisäksi Sports Lab Jyväskylä tekee 

tuotetestauksia, joita yritykset voivat hyödyntää markki-

noinnissa ja tuotekehityksessä.

Sports Labin tärkeimmät asiakasryhmät ovat: urheiluasi-

akkaat (kilpaurheilijat, urheiluseurat, urheiluakatemiat 

ja lajiliitot), fyysisestä kunnosta kiinnostuneet liikunnan 

harrastajat sekä heidän taustayhteisönsä ja työpaikkansa 

sekä tilaustutkimuksia tarvitsevat yritykset. Sports Labin 

vahvuutena on, että se pystyy hyödyntämään samoja la-

boratoriotiloja, testaus- ja mittalaitteita, joita KIHU käyt-

tää omassa toiminnassaan huippu-urheilijoiden kanssa. 

Lisäksi Sports Labin työntekijät toimivat käytännössä sa-

massa työyhteisössä kuin KIHUn asiantuntijat, joten kes-

kustelu ja tiedon vaihto KIHUn asiantuntijoiden kanssa on 

päivittäistä ja luontevaa.

Sports Labin käytännön toimintaa on pyöritetty kuuden 

hengen tiimissä, jota on johtanut Ari Nummela. Tiimin 

muut henkilöt ovat testaajat Niina Rinkinen ja Tero Jout-

sen, fysioterapeutti Juuso Sillanpää, laboratoriohoitaja 

Sirpa Vänttinen sekä talousjohtaja Erikka Saastamoinen. 

Näistä kolme: Nummela, Saastamoinen ja Vänttinen, ovat 

KIHUn työntekijöitä, mutta Sports Lab on ostanut tarvit-

tavan määrän heidän työpanostaan KIHUlta.

Oheisessa kuvassa on esitetty Sports Labin liikevaihdon-

non ja kulujen kehittyminen vuosina 2015–2018. Kuvion 

mukaan liikevaihto on kasvanut vuosittain, mutta kah-

tena ensimmäisenä toimintavuonna toiminta on ollut 

selvästi tappiollista. Kuitenkin kahden viimeisen vuoden 

aikana kulut on saatu laskettua vastaamaan myyntiä ja 

tulos on ollut lievästi positiivinen (2017) tai negatiivinen 

(2018) kahtena viimeisenä vuonna.

 LIIKEVAIHTO JA TOIMINNAN KULUT VUOSINA 2015–2018

Sports Labin toimintavuosi

200000 €

150000 €

100000 €

50000 €

0 €
2015 2016 2017 2018

KULUTLIIKEVAIHTO
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Tilaustutkimukset olivat liikevaihdolla mitattuna suu-

rin asiakasryhmä. Tilaustutkimukset olivat yhteensä 33 

% liikevaihdosta. Tilaustutkimukset ovat kasvattaneet 

osuutta liikevaihdosta tasaisesti toiminnan alusta lähtien: 

2015: 16 %, 2016: 19 % ja 2017: 26 %. Tilaustutkimuksilla 

on potentiaalia kasvattaa osuuttaan myös tulevina vuo-

sina. Koska Sports Labilla ei ole palkkalistoilla tutkijoita, 

niin tilaustutkimuksia toteutetaan yhteistyössä KIHUn 

tutkijoiden kanssa.

Sports Labin toiseksi suurin asiakasryhmä vuonna 2018 

oli yritykset, joille Sports Lab toteutti liikunta- ja hyvin-

vointipalveluja. Yritysten osuus kokonaisliikevaihdosta oli 

26 %. Se ei ole kasvattanut osuuttaan liikevaihdosta, vaan 

vaihdellut 24–49 % välillä vuosina 2015–2017. Tavoittee-

na on, että yrityksille myytävillä palveluilla saadaan lähi-

vuosina merkittävää kasvua aikaiseksi.

Yksityishenkilöille (urheilijat ja kuntoilijat) tehtävät testit 

oli kolmanneksi merkittävin asiakasryhmä (20 %) Sports 

Labin toiminnassa. Yksityishenkilöiden testien osuus liike-

vaihdosta on vaihdellut vain vähän vuosittain (19–22 %), 

mikä tarkoittaa tasaista euromääräistä kasvua joka vuosi 

tähän mennessä. Yksityishenkilöiden testit jakautuivat 

tasaisesti koko vuodelle painottuen kuitenkin kevääseen 

ja syksyyn. Ylivoimaisesti kysytyimmät testit ovat olleet 

erilaiset kestävyyskuntoa mittaavat testit. Kestävyystes-

tien tarjonta vaihtelee suoran maksimaalisen hapenoton 

testistä (pyörällä, juosten tai hiihtäen) epäsuoriin 6x1000 

m tasotesteihin ja UKK-kävelytesteihin testattavan kun-

totason ja tarpeiden mukaisesti. Kestävyystestien lisäksi 

kehon koostumuksen mittaaminen InBody 770 laitteella 

on suosittua.

Sports Labin toiminta on saatu kolmessa vuodessa kan-

nattavaksi, vaikka vieläkään se ei tuota voittoa KIHU-

säätiölle, joka on SRD Oy:n ainoa omistaja. Toiminnan 

tavoitteena on kuitenkin tuottaa voittoa ja saada tuottoa 

tulevaisuudessa jaettua suomalaisen huippu-urheilun 

hyväksi. Tulevina vuosina voittoa on tavoitteena saada 

erityisesti yrityksille myytävien palvelujen ja tilaustutki-

musten myynnin lisäämisen kautta.

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Testaus Fysio Seurat Lajiliitot Yritykset Tutkimukset
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KUMULATIIVINEN MYYNTI/KK ASIAKASRYHMITTÄIN VUONNA 2018
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Henkilökunta

Osaava henkilökunta on KIHUn suurin toiminnan voima-

vara. Työn tuloksissa näkyy jokaisen asiantuntijan, tutki-

jan ja muun työntekijän osaaminen ja kokemus. Vuonna 

2018 KIHUn palveluksessa oli 36 vakituista työntekijää. 

Näistä 12 oli tohtoritutkinnon omaavia ja 16 ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneita. Vakituisista työnte-

kijöistä miehiä oli 23 ja naisia 13. 

Toiminta pohjautui edellisvuosien mukaisesti kolmen 

tiedeyksikön, urheilijan terveydenhuollon ja viestintä- 

ja it-yksikön toiminnalle. Yksikköjako auttaa toiminnan 

organisoimisessa ja henkilöstöjohtamisessa, vaikkakin 

useimmat projektit ja asiantuntijatoimintakin menee yli 

yksikkörajojen. Työntekijäryhminä KIHU muodostui vuo-

den 2018 aikana tutkijoista, asiantuntijoista, johtavista 

asiantuntijoista, urheilijan terveydenhuollon henkilöstös-

tä sekä viestinnästä, teknisestä ja muusta henkilökunnas-

ta. Johtajan neuvoa-antavana elimenä ja yhteisiä asioita 

koordinoivana tahona toimi johtoryhmä, joka koostui 

yksiköiden johtajista sekä toimistopäälliköstä/talousjoh-

tajasta. Lisäksi johtoryhmän kokouksissa oli läsnä Olym-

piakomitean edustajana lajiryhmävastaava Olli-Pekka 

Kärkkäinen. 

Hallitus

KIHU-säätiön hallitukseen ovat toimintavuonna 2018 

kuuluneet puheenjohtaja Olli-Pekka Karjalainen (OK), 

varapuheenjohtaja Janne Avela (JY), Lasse Mikkelsson 

(OK), Mika Lehtimäki (OK), Timo Jaakkola (JY), Urho Ku-

jala (JY), Ari-Pekka Liukkonen (JKL), Marianne Miettinen 

(asiantuntijajäsen) ja Kati Lehtonen (asiantuntijajäsen). 

Hallituksen kokousten esittelijänä toimi Sami Kalaja ja 

sihteerinä Erikka Saastamoinen. Hallitus kokoontui seit-

semän kertaa. Säätiön johtajana on toiminut Sami Kalaja.

Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö SYS Audit Oy, pää-

vastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Anssi 

Tikkanen ja HTM-yhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy, 

päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Lau-

ri Heinonen.

Talous

Vuonna 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 

KIHU-säätiölle osoittama toiminta-avustus oli 1 715 000 

euroa, josta 100 000 tuli kohdentaa liikuntalääketieteen 

erikoislääkärikoulutukseen. Jyväskylän kaupungin avus-
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tus oli 166 000 euroa. OKM myönsi projektirahoitusta 

103 000 euroa ja Suomen Olympiakomitea huippu-urhei-

lutukea 150 000 euroa. Suomen Paralympikomitea osal-

listui KIHUn asiantuntija-toimintaan 20 000 eurolla. Muut 

avustukset ja tuotot sekä palvelutoiminnan tuotot olivat 

yhteensä 451 467 euroa. Varsinaisen toiminnan tuotot 

olivat yhteensä 2 466 921 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 

1 341 euroa. 

KIHUSSA VUONNA 2018 TYÖSKENNELLEET

Outi Aarresola Jari Lämsä Juuso Sillanpää

Minna Blomqvist Jussi Mikkola Marko Sinisalo

Rauno Elokiuru Kaisu Mononen Wilhelm Stenbacka
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Simo Ihalainen Ari Nummela Ben Waller

Tero Joutsen Sari Närhi Maarit Valtonen

Sami Kalaja Jesse Pajari Ville Vesterinen

Ville Kallinen Suvi Pajunen Sami Vierola

Harri Kapustamäki Sanna Pusa Tuomas Vihinen

Tapani Keränen Salla Rasmus Sirpa Vänttinen

Niilo Konttinen Niina Rinkinen Tomi Vänttinen
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Johanna Lehto Eero Savolainen
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Asiantuntijatoiminta
Ammunnan asiantuntijatoiminta
Ammunnan asiantuntijatoiminnan päätavoitteena on kehittää ja 
seurata urheilijoiden ammuntatekniikkaa. Maajoukkueen leireil-
lä toteutettavissa testeissä mitataan ammuntatekniikan kannalta 
oleellisimmat osa-alueet, eli pidon vakaus, tähtäyksen tarkkuus, 
liipaisun puhtaus, liipaisun ajoitus, sekä tasapainon vakaus. Am-
muntatekniikkaa pyritään kehittämään reaaliaikaisen palautteen 
ja pitkän aikavälin seurannan avulla. Reaaliaikaisen palautteen 
avulla pystytään puuttumaan akuutteihin ammuntatekniikan on-
gelmakohtiin, kun taas pidemmän aikavälin seurannalla nähdään 
harjoittelun suunnittelun ja painopisteiden vaikutus ammunta-
tekniikan kehitykseen. Kilpailuista kerättävän tulostietokannan 
avulla seurataan ammuntatekniikassa tapahtuvin muutosten 
siirtymistä kilpailutilanteeseen.

Projektin vastuuhenkilö: Simo Ihalainen (KIHU)

Projektiryhmä: Simo Ihalainen, Sami Vierola (KIHU), Pirjo Peltola, 
Pasi Wedman, Per-Ole Lindell (SAL), Kimmo Yli-Jaskari (OK)

Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-12-31

Beach volleyn asiantuntijatoiminta
Beach volleyn asiantuntijatoiminnan tavoitteena vuonna 2018 
on menestyminen EM-kisoissa ja World Tourilla sekä urheilijoi-
den henkilökohtaisten rankingien nousu. Lisäksi tavoitteena on 
lajin valmennusjärjestelmän, -kulttuurin ja -tietämyksen kehittä-
minen pitkäjänteisemmin. KIHUn asiantuntija on mukana kau-
den aikana useassa turnauksessa videoimassa ja analysoimassa 
otteluita. Lisäksi analyysejä tehdään videoiden perusteella läpi 
kauden. Analyysien perusteella valmentajien ja urheilijoiden 
käyttöön tehdään otteluun valmistautumismateriaali tulevista 
vastustajista taktiikan luomisiin. Myös omaa peliä ja suorituksia 
seurataan läpi kauden. Toinen osa asiantuntijatoimintaa on fyy-
sisten ominaisuuksien testaaminen ja fyysisen harjoittelun suun-
nittelu ja toteutus testitulosten perusteella. Testit toteutetaan 
Kisakallion Urheiluopistolla.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Projektiryhmä: Mikko Häyrinen ja Tapani Keränen (KIHU), Kai 
Liukkonen ja Toni Vahela (SLeL) ja Antti Paananen (OK)

Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-12-31

Jääkiekon vaatimusmäärittely -yhteistyö
Tavoitteena rakentaa lajien huipputason vaatimusmäärittely ja 
sinne johtava pelaajanpolun reitit WiseHockey-älykiekkojärjes-
telmään hyödyntäen.

1. Pelaajaprofiilien luonti ja seurattavien pelitapahtumien 
määrittely

2. Tutkimusjärjestelyt (vierailut Bitwise, seurat) + suunnitel-
ma

Projektin vastuuhenkilö: Jukka Varmanen (IIHC/Vierumäki), Aki 

Karjalainen (KIHU), Marko Haverinen (Varala)

Projektiryhmä: Rauli Urama (SJL), Jukka Varmanen (IIHC/Vieru-
mäki), Juha Vuori (Haaga-Helia), Robert Andersen (IIHC/Vieru-
mäki), Marko Haverinen (Varala), Mikko Häyrinen (KIHU), Aki 
Karjalainen (KIHU), Mika Hulkki (Bitwise Oy)

Aloitus - lopetus: 2018-01-01 - 2020-12-31

Keihäänheiton asiantuntijatoiminta
Keihäänheiton asiantuntijatoiminnan päätavoitteena on tukea 
heittotekniikan kehitystä. Liikeanalyysin avulla tuotetaan objek-
tiivista tietoa harjoitus- ja kilpailutilanteiden heittotekniikasta, 
jonka avulla valmentajat ja urheilijat voivat suunnata harjoitte-
lun painopisteitä ja kehittää heittotekniikassa ilmeneviä ongel-
makohtia. Kevään ja talven aikana toteutettavissa harjoitusti-
lanteiden mittauksissa pyritään löytämään heittäjien yksilölliset 
kehityskohteet ja harjoituksissa painotettavat alueet. Kesän kil-
pailumittauksissa seurataan, miten harjoittelun painopisteiden 
avulla on onnistuttu kehittämään heittotekniikkaa, ja miten heit-
totekniikka toimii varsinaisessa kilpailutilanteessa.

Projektin vastuuhenkilö: Simo Ihalainen (KIHU)

Projektiryhmä: Simo Ihalainen, Tomi Vänttinen, Tero Joutsen, 
Riku Valleala, Harri Kapustamäki (KIHU), Petteri Piironen, Olavi 
Parjanen, Hannu Hämäläinen (SUL), Mika Lehtimäki (OK)

Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-12-31

Kilpakävelyn asiantuntijatoiminta
Kilpakävely on kuluvalla olympiadilla OK:n Huippu-urheiluyk-
sikön painopistelaji ja siten urheilijoita ja valmentajia tuetaan 
heidän työssään koettujen tarpeiden mukaan kokonaisvaltaises-
ti. Osallistuvan asiantuntijatoiminnan avulla seurataan urheili-
joiden terveydentilaa, kuormitusta, fyysisiä ominaisuuksia sekä 
tekniikkaa harjoitus- ja kilpailukauden aikana. Seurantaa toteu-
tetaan sekä KIHUssa että harjoitusleireillä ympärivuotisesti.

Projektin vastuuhenkilö: Esa Hynynen

Projektiryhmä: Esa Hynynen, Tero Joutsen, Tapani Keränen, Jussi 
Mikkola, Ari Nummela, Maarit Valtonen, Sirpa Vänttinen (KIHU), 
Olli-Pekka Kärkkäinen (OK), Valentin Kononen, Jani Lehtinen, Rei-
ma Salonen (SUL)

Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-09-30

Lentopallon asiantuntijatoiminta
Lentopallossa KIHUn asiantuntijatoiminnan tavoitteena on tukea 
maajoukkueiden menestymistä ja maajoukkuetoiminnan kehit-
tymistä sekä lajin valmennustoiminnan kehittymistä yleisemmin. 
KIHUn asiantuntija on miesten maajoukkueen valmennusryh-
män jäsen. Asiantuntija toimii lajin tukena kansainvälisen tutki-
mustiedon sekä uusimpien valmennusmenetelmien välittäjänä 
maajoukkuevalmentajien ja valmentajakoulutuksen tietoon ja 
käyttöön. Lisäksi lajianalyysiä päivitetään säännöllisesti niin, että 
saadaan tietoa lajin ja pelin kehityksestä maailman huipulla sekä 
aikuisissa että nuorissa. Nuorten valmennuskeskuksessa jatke-
taan TAikaVolley-harjoittelun seurantasovelluksen käyttöä ja ke-

Liitteet
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hitystyötä.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Projektiryhmä: Mikko Häyrinen (KIHU), Tuomas Sammelvuo, 
Pertti Honkanen, Tapio Kangasniemi, Janne Heikkinen, Sami 
Heikkiniemi ja Jaana Laurila (SLeL)

Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-12-31

Maalipallon asiantuntijatoiminta
Maalipallon asiantuntijatoiminnan tavoitteena on tukea miesten 
maalipallojoukkueen vuosittaisissa arvokisoissa ja Tokion para-
lympialaisissa. Asiantuntijatyö on jatkoa vuonna 2008 aloitetul-
le tuloksekkaalle yhteistyölle. KIHUn asiantuntijat ovat mukana 
kauden aikana turnauksissa videoimassa ja analysoimassa otte-
luita. Lisäksi analyysejä tehdään videoiden perusteella. Analyy-
sien perusteella valmentajien ja urheilijoiden käyttöön tehdään 
yhteenvetoraportit tulevista vastustajista taktiikan luomisiin ja 
turnausyhteenvedot omasta joukkueesta oman pelin analysoi-
miseksi ja kehittämisen tueksi.

Vuoden 2018 asiantuntijatoiminnan erityistavoitteena on päivit-
tää miesten teknis-taktinen lajianalyysi MM-kisojen otteluiden 
analyysin perusteella. Asiantuntija on mukana joukkueen tukena 
kauden aikana kahdessa turnauksessa.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen (KIHU)

Projektiryhmä: Mikko Häyrinen ja Heikki Juvonen (KIHU), Jarkko 
Pokkinen ja Timo Pelkonen (VAU) sekä Kimmo Mustonen ja Mika 
Vakkuri (Para)

Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-12-31

Maastohiihdon asiantuntijatoiminta
Maastohiihdon asiantuntijatoiminnan tarkoituksena on auttaa 
maajoukkueurheilijoita ja valmentajia harjoittelun optimoin-
nissa ja valmistautumisessa kauden pääkilpailuihin. Tähän py-
ritään monipuolisella tukipalvelutoiminnalla läpi kauden mm. 
seuraamalla urheilijoiden harjoitustilaa (kuormitus-palautumis-
seuranta & fyysisten ominaisuuksien seuranta) sekä tekemällä 
tekniikkaseurantaa harjoitus- ja kilpailukauden aikana. Lisäksi 
tukipalvelutoiminnan kautta tehostetaan tiedonvälitystä urheili-
jan harjoitustilasta ja harjoittelun onnistumisesta leireiltä kotona 
oleville henkilökohtaisille valmentajille. Tukipalveluissa pyritään 
säännöllisyyteen ja jatkuvuuteen, jolloin tietojen hyödyntämi-
nen on tehokkaampaa ja seurannasta saadaan paras hyöty. Asi-
antuntijatoiminta aloitettiin keväällä 2013 ja se jatkuu edelleen. 

KIHUn asiantuntija on mukana lähes kaikilla maajoukkueleireillä. 
Harjoittelun ja kuormituksen seuranta sekä kontrollirutiinit toi-
mivat leireillä ja leirien välillä edellisvuosien tapaan. Lisäksi osa 
maajoukkueurheilijoista käy harjoittelemassa KIHUn juoksuma-
tolla rullahiihtäen mm. tulevien olympialaisten latujen profiileja. 

Tukipalvelutoimintaan liittyvät säännöllisesti Skype-palaverit 
joka toinen viikko, johon osallistuivat maastohiihdon valmennus-
johto, huoltopäällikkö, OK:n kestävyyslajien lajiryhmävastaava, 
OK:n lääkäri sekä ainakin yksi KIHUn asiantuntija. Palavereissa 
käydään läpi ajankohtaisia asioita (mm. leiritykset) ja urheilija-
kohtaiset tilanteet. Skype-palavereiden lisäksi maastohiihdon 
ryhmätoimintamalliin kuuluvat valmentajien sparraus- ja koulu-
tustilaisuudet, joissa KIHUn asiantuntijan pyrkii olemaan muka-
na.

Isona osana asiantuntijatoimintaan sisältyy testaustoiminta, joka 
toteutetaan kolme kertaa harjoituskauden aikana (kesäkuu, elo-
kuu, syys-lokakuu). Testausjärjestelmän avulla saadaan lisää ob-
jektiivista tietoa urheilijoiden eri ominaisuuksien kehittymises-
tä. Nämä ns. testileirit kestävät kaksi päivää urheilijaa kohden. 
Hiihtäjien testiprotokollaan kuuluvat lajinomaiset aerobiset kes-
tävyys- ja anaerobiset suorituskykytestit rullahiihtäen matolla. 
Lisäksi hiihtäjiltä testataan yleisiä voima-nopeusominaisuuksia 
ja testileiriin sisältyy lääkärin konsultaatioita sekä veriarvojen ja  
hengitysmuuttujien seurantaa.

Projektin vastuuhenkilö: Jussi Mikkola (KIHU)

Projektiryhmä: Jussi Mikkola, Ville Vesterinen, Esa Hynynen, Ari 
Nummela (KIHU), Olli-Pekka Kärkkäinen (OK), Reijo Jylhä, Eero 
Hietanen, Olli Ohtonen, Teemu Pasanen (SHL).

Aloitus - lopetus: 2013-04-01 - 2018-12-31

Miesten telinevoimistelun tavoiteliikeseuranta
Uusien liikkeiden oppiminen ja niiden liittäminen telinevoimis-
telun kilpailuohjelmaan on pitkä prosessi. Vaikeiden liikkeiden 
oppimisen tapahtuessa kuukausien, jopa vuosien, periodissa 
kehityksen seuranta on haastavaa. Tämän tukitoimiprojektin tar-
koituksena on luoda mobiilisovellus, johon urheilija täyttää har-
joituksensa jälkeen tehtyjen tavoiteliikkeiden suoritusmäärän 
ja niissä onnistumisen. Sovellus lähettää uuden täytetyn tiedon 
palvelimeen valmentajan nähtäväksi. Tätä seurantaa seuraamal-
la valmentajat ja urheilijat näkevät harjoittelun vaikuttavuuden, 
uusien liikkeden oppimisen kehitysnopeuden ja mahdollisen 
hetken siirtyä liittämään uusi liike kilpailuohjelmaan. Vuoden 
2018 tavoitteena on ensimmäisen tavoiteliikeseurantasovelluk-
sen luominen ja käyttöönotto.

Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen (KIHU)

Projektiryhmä: Tapani Keränen (KIHU), Mika Lehtimäki (OK), Jani 
Tanskanen (SVOLI), Timo Holopainen (SVOLI), miesten telinevoi-
mistelun vastuuvalmentajat

Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-12-31

Pituushypyn ja kolmiloikan tukitoimipalvelu
Tukipalvelu integroidaan lajivalmennukseen. Asiantuntija on 
mukana osassa maajoukkueen leirejä kotimaassa ja ulkomailla 
tarjoamassa testaus-, valmennus- ja analyysipalvelua. Päivittäis-
valmennuksen tukipalvelua tarjotaan SUL:n pääkaupunkiseudun 
kaupunkivalmennuskeskuksessa. Lajiharjoitusten tekniikkaseu-
rannan tukena on nopeataajuuskamera paljastamassa niitä ta-
pahtumia mitä silmä ei näe. Lisäksi kilpailukaudella suoritetaan 
kotimaisissa kilpailuissa tekniikka- ja vauhdinjuoksunopeusana-
lyysejä. Näin koostuva kilpailu- ja testitietokanta antaa suunta-
viivan hyppääjien yksilölliselle kehittämiselle kohti arvokisame-
nestystä.

Projektin vastuuhenkilö: Tapani Keränen (KIHU)

Projektiryhmä: Tapani Keränen (KIHU), Mika Lehtimäki (OK), Su-
ren Ghazarian (SUL), Hannu Hämäläinen (SUL) ja Jorma Kemp-
painen (SUL)

Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-12-31



34

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Purjehduksen asiantuntijatoiminta
KIHUn asiantuntijatoiminta käynnistetään kahdella alueella 
vuonna 2017. Ensiksi tavoitteena on purjehduksen vaatimu-
sanalyysin työstäminen. Siinä pitäisi olla mukana eri luokkien 
kilpailujärjestelmän kuvaus, kilpailuanalyysi, huippu-urheilija-
analyysi, harjoitteluanalyysi ja toimintaympäristön kuvaus. Vaa-
timusanalyysin pohjaksi tehdään kirjallisuushaku tuoreimmista 
purjehdukseen liittyvistä tutkimuksista. Toisena tavoitteena on 
harjoittelun seurantajärjestelmän luominen purjehdukseen. En-
simmäisen vuoden aikana (2017) asiantuntijoiden pitäisi pereh-
tyä valmentajien kanssa mittareihin, joilla harjoittelun seurantaa 
kannattaa purjehduksessa tehdä. Sen vuoksi purjehdukseen 
tarvitaan järjestelmä, jonka avulla urheilijoiden harjoittelua voi-
daan seurata ja analysoida. Testausjärjestelmän uudistaminen 
tai osittain luominen on yksi tavoite. Toinen tavoite on kuormi-
tuksen ja palautumisen seurantamittareiden määrittäminen. 
Näissä kaikissa tärkeä lähtökohta on palaute harjoitteluun.

Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela (KIHU)

Projektiryhmä: Joakim Wilenius, Martin Gahmberg, Mika Saari, 
Mika Kojonkoski, Esa Hynynen, Ville Vesterinen

Aloitus - lopetus: 2017-03-14 - 2020-09-30

Ratakelauksen asiantuntijatoiminta
Ratakelauksen asiantuntijatoiminnan päätavoitteena on tukea 
urheilijoita ja heidän valmentajiaan heidän työssään tarpeiden 
ja mahdollisuuksien mukaan. Asiantuntijatoiminnan avulla seu-
rataan urheilijoiden fyysisiä ominaisuuksia sekä teknistä teke-
mistä harjoitus- ja kilpailukauden aikana. Seurantaa toteutetaan 
harjoitusleireillä ympärivuotisesti.

Projektin vastuuhenkilö: Tero Joutsen

Projektiryhmä: Tero Joutsen (KIHU), Maarit Kurki (SUL) ja Kimmo 
Mustonen (PARA)

Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-12-31

Ratamelonnan osallistuva asiantuntijatoiminta
Yhteistyön käynnistys, kestävyysominaisuuksien seuranta laji-
suorituksessa, lähdön analysointia ja harjoitustilan seurantaa.

Projektin vastuuhenkilö: Esa Hynynen (KIHU)

Projektiryhmä: Petteri Pitkänen (SMSL), Kimmo Yli-Jaskari (HUY), 
Ari Nummela (KIHU), Esa Hynynen (KIHU), Tomi Vänttinen (KIHU)

Aloitus - lopetus: 2018-01-01 - 2020-09-30

Uinnin asiantuntijatoiminta
Uimaliiton, OK/Huippu-urheiluyksikön ja KIHUn asiantuntija-
toiminnalla on kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on 
tehdä uinnin vaatimusanalyysi vuoden 2017 loppuun mennes-
sä. Uinnin vaatimusanalyysin tarkoituksena on päivittää uinnin 
vaatimusanalyysiin viimeisin tutkimustieto sekä muuta fakta-
tietoa. Vaatimusanalyysin pääkohdat ovat: kilpailuanalyysit kai-
kista arvokisoissa uitavista lajeista, harjoitteluanalyysi nuoresta 
aikuiseen, huipu-uimarin urheilija-analyysi sekä huippu-uinnin 
toimintaympäristö. Toisena tavoitteena on jatkaa edellisellä 
olympiadilla toteutettuja kilpailuanalyysejä SM- ja KV-kilpailuista 
ja saada sitä kautta kerättyä tietoa huippu-uinnin suunnasta sekä 
vertailu Suomen parhaiden uimarien ja maailman parhaiden ui-
marien välillä.

Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela (KIHU)

Projektiryhmä: Jari Varjonen, Ippe Natunen, Olli-Pekka Kärkkäi-
nen, Tapani Keränen, Olli Kantola, Antti Kauhanen, Raino Niemi-
nen

Aloitus - lopetus: 2016-09-16 - 2020-09-30

Yhdistetyn asiantuntijatoiminta
Yhdistetyn hiihdon asiantuntijatoiminnan tarkoituksena on 
auttaa maajoukkueurheilijoita ja valmentajia harjoittelun opti-
moinnissa ja valmistautumisessa kauden pääkilpailuihin. Tähän 
pyritään tukipalvelutoiminnalla läpi kauden mm. seuraamalla 
urheilijoiden harjoitustilaa (kuormitus-palautumisseuranta & 
fyysisten ominaisuuksien seuranta) sekä tekemällä hiihtotekniik-
kaseurantaa harjoitus- ja kilpailukauden aikana. Lisäksi KIHUn 
asiantuntija toimii valmentajien tukena kestävyysharjoitteluun 
liittyvissä asioissa. Tukipalveluissa pyritään säännöllisyyteen ja 
jatkuvuuteen, jolloin tietojen hyödyntäminen on tehokkaampaa 
ja seurannasta saadaan paras hyöty. 

Asiantuntijatoiminta aloitettiin muutama vuosi sitten ja vuonna 
2017 se laajenee. 

KIHUn asiantuntija on mukana 3-4 kaikilla leireillä. Leireillä teh-
dään harjoittelun ja kuormituksen seurantaa sekä kontrollihar-
joituksia. Lisäksi kuormitustilan seurantaa liittyviä sykeanalyysejä 
toteutetaan leirien välillä edellisvuosien tapaan. 

Isona osana asiantuntijatoimintaan sisältyy testaustoiminta, joka 
toteutetaan kaksi kertaa harjoituskauden aikana (touko-kesäkuu 
ja syyskuu). Testausjärjestelmän avulla saadaan lisää objektiivis-
ta tietoa urheilijoiden eri ominaisuuksien kehittymisestä. Testi-
protokollaan kuuluvat lajinomaiset aerobiset kestävyys- ja ana-
erobiset suorituskykytestit rullahiihtäen matolla.

Projektin vastuuhenkilö: Jussi Mikkola

Projektiryhmä: Jussi Mikkola, Ville Vesterinen, Esa Hynynen, Pet-
ter Kukkonen, Jari Hiekkavirta, Mika Kojonkoski

Aloitus - lopetus: 2017-05-01 - 2018-12-31

Tutkimus- ja kehittämis-
projektit
An analysis of the factors associated with penalty occurrence 
and penalty outcome on male elite goalball
In the last decade there has been a constant increase in the 
number of published studies involving goalball, a Paralympic 
sport exclusively created for people with visual impairments. 
Notably, in the last few years, the match analysis of elite goalball 
has become more frequent, with studies shedding some light 
on several aspects of this sports, however, no emphasis has yet 
been given to investigate the aspects associated to penalty situ-
ations. In goalball, penalties are responsible for around a quarter 
of goals performed in male matches and have a relevant role on 
final matches scores. So, our general purpose in this project is to 
examine the factors associated to penalty situations of male go-
alball in Rio 2016 Paralympic Games, Espoo 2014 IBSA Goalball 
World Championship, and London 2012 Paralympic Games. Spe-
cifically, we intend to analyze the main and interaction effects 



35

Vuosikertomus 2018

of situational, individual, and performance factors 1) on the oc-
currence of penalties, and 2) on the outcome of penalty throws.

Projektin vastuuhenkilö: Furtado, Otávio Luis Piva da Cunha

Projektiryhmä: Morato, Márcio Pereira & Häyrinen, Mikko

Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2018-12-31

Huippu-urheilun datastrategia
Huippu-urheilun datastrategiatyön tavoitteena on tuottaa ke-
sään 2019 mennessä toimenpidesuunnitelma suomalaisen 
huippu-urheilun tietojärjestelmän kehittämiseksi. Strategiatyötä 
tehdään Olympiakomitean, KIHUn ja valmennuskeskusten tiivii-
nä yhteistyönä. Lisäksi työhön osallistuu laaja joukko lajien asian-
tuntijoita ja muita huippu-urheilun parissa työskenteleviä.

Datastrategiatyön oleellisin osa on nykytila-analyysi suomalai-
sen huippu-urheilun tämän hetkisistä kyvyistä ja tarpeista kerätä 
sekä hyödyntää kertyvää dataa toiminnassaan. Nykytila-analyysi 
etenee kevään aikana useiden workshoppien ja kyselyiden kaut-
ta aina tahtotilan ja vision määrittämisestä arkkitehtuureihin 
saakka. Työllä pyritään vastaamaan muun muassa seuraaviin ky-
symyksiin: Mikä on kriittisintä dataa kenenkin toimijan osalta? 
Mikä data voisi tuoda kilpailuetua? Mitkä ovat tärkeimmät tie-
tolähteet? Miten ja missä dataa voidaan tehokkaimmin hallita?

Nykytilan analysoinnin pohjalta luodaan realistinen ja tavoitelta-
vissa oleva malli huippu-urheilun tietojärjestelmästä ekosystee-
minä, joka palvelee kaikkia oleellisia tiedon tuottajia ja käyttäjiä 
eri tasoilla. Toimenpidesuunnitelmaan pyritään kiteyttämään yh-
teinen näkemys huippu-urheilun kriittisestä datasta ja erilaisista 
tietovirroista sekä niiden hallinnasta. Lisäksi kartoitetaan mah-
dollisia tietoteknisiä ratkaisuja, joilla toivottu huippu-urheilun 
ekosysteemi datahallinnan osalta olisi mahdollista saavuttaa.

Projektin vastuuhenkilö: Juha Saapunki (OK)

Projektiryhmä: Anna Kirjavainen, Samuli Tiensuu (Eerikkilän ur-
heiluopisto), Ari Nummela, Riku Valleala (KIHU)

Aloitus - lopetus: 2018-12-20 - 2019-06-28

Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu
Suomen Olympiakomitean käynnistämä hanke, jossa tuotetaan 
materiaalia suomalaisen huippu-urheilun perusteluille. Hank-
keen koordinaatiosta vastaa Suomen Olympiakomitea ja siihen 
osallistuu urheilun, median ja tutkimuksen asiantuntijoita.

KIHUn rooli hankkeessa on tuottaa tutkittua tietoa huippu-urhei-
lun asemasta ja vaikutuksista yhteiskuntaan.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Salonen

Projektiryhmä: Nelli Kuokka, Tapio Korjus, Mika Kojonkoski, Tero 
Kuorikoski, Mika Pantzar, Reetta Meriläinen ja Jari Lämsä

Aloitus - lopetus: 2018-01-01 - 2019-02-28

Kestävyyslajien yhteistyö ja suomalaisen harjoittelumallin ja 
seurantajärjestelmien kehittäminen
Tämä hanke on olympiakomitean huippu-urheiluyksikön, Lii-
kuntakeskus Pajulahden, Kisakallion urheiluopiston ja KIHUn yh-
teishanke, joka toteutetaan yhteistyössä kestävyyslajien kanssa. 
Hankkeen tarkoituksena on kuvata ja kehittää kestävyysharjoit-
telun suomalaista harjoitusmallia tuleville vuosille. Samalla sel-

vitetään mahdollisuuksia kestävyyslajien yhteistoimintaan ja yh-
teisiin toimintamalleihin ja toteutetaan yhteisiä asioita. Yhtenä 
tavoitteena on myös kehittää yhtenäisiä harjoittelun seuranta-
järjestelmiä eri kestävyyslajeihin. Hankkeessa etsitään vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millaiset ovat eri kestävyyslajien harjoitusmallit nuoresta 
aikuiseksi, vertailtuna toisiinsa ja kansainväliseen tietoon? 

2. Millä tavoin harjoittelun seurantajärjestelmiä voidaan 
rakentaa ja kehittää yhteisen ja vaikuttavamman harjoitus-
tiedon keräämiseksi? 

3. Mitä muille jaettavia toimintatapoja kestävyyslajeilla on, 
ja mitä lajit voivat tehdä jatkossa yhdessä urheilijan polun 
eri vaiheissa? 

 
Lajien päävalmentajien tai lajivastaavien kanssa kuvataan har-
joittelun eteneminen nuoresta aikuiseksi käyttäen hyväksi esim. 
tällä hetkellä huipulla olevien harjoitteluhistoriaa Suomessa ja 
kansainvälisesti. Samalla tehdään vertailua kansainväliseen tie-
toon ja kerätään sitä yhteen. Hankkeessa kartoitetaan eri lajien 
käyttämät harjoituspäiväkirjasovellukset (esimerkiksi Norjan 
Olympiatoppenin eri lajien harjoituspäiväkirjat) ja tarve uudel-
le sovellukselle sekä aloitetaan eri lajien harjoituspäiväkirjaso-
vellusten teko ja kehittäminen jo olemassa olevien toimijoiden 
kanssa (esim. eLogger, Coach4Pro, jne). Alkukartoituksen jälkeen 
lajien kanssa edetään yhteisiin tavoitteisiin ja toimintamalleihin 
urheilijan polun eri vaiheita koskien. Yhteistoimintamallit luo-
daan yhdessä lajien kanssa Pajulahdessa.

Projektin vastuuhenkilö: Ari Nummela (KIHU)

Projektiryhmä: Rami Virlander, Nikke Vilmi, Lasse Mikkelsson, 
Mikko Levola (Pajulahti), Olli-Pekka Kärkkäinen (OK/HUY) ja Anne 
Rikala (Kisakallio)

Aloitus - lopetus: 2016-11-24 - 2018-12-31

Naisten lentopallon teknis-taktinen lajianalyysi
Tämän projektin tarkoituksena on selvittää kolmen eri tason 
välisiä eroja syötössä, vastaanotossa, passissa ja hyökkäyksessä 
naisten lentopallossa. Vertailu tapahtuu naisten lentopallope-
leistä aikuisissa Euroopan ja Suomen huipputasolta sekä nuoris-
sa Euroopan huipputasolta. Tarkoituksena on myös tarkastella, 
mitkä tekijät pelissä ovat yhteydessä voitettuun erään jokaisella 
tasolla erikseen.

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen

Projektiryhmä: Susanna Koponen ja Antti Mero (JY)

Aloitus - lopetus: 2018-08-01 - 2019-08-01

Selvitys aikuisväestön liikuntaharrastauksista ja vapaaehtois-
työstä sekä suunnitelma niiden seurannan jatkokehittämises-
tä.
Hankkeen tavoitteena on aikuisväestön liikuntaharrastamiseen 
sekä liikuntaan liittyvän osallistumisen ja vapaaehtoistyön seu-
rannan systematisointi. Vastauksia haetaan sellaisiin liikunta-
sektorilta puuttuviin väestön kattaviin perustietoihin, kuten 
harrastajien määrään lajeittain, jäsenten määrän seuroissa tai 
harrastuksiin käytetyn rahan määrään. Tutkimusraportin suunni-
teltu julkaisupäivä on 21.5.2019. Tämän jälkeen työtä jatketaan 
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luomalla suunnitelma seurannan jatkokehittämisestä ja seuraa-
vasta toteutusajankohdasta.

Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen

Projektiryhmä: Outi Aarresola, Minna Blomqvist, Kaisu Mono-
nen ja Jarmo Mäkinen (KIHU), Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine 
(LIKES) sekä Hannu Itkonen ja Anna-Katriina Salmikangas (JY)

Aloitus - lopetus: 2018-12-01 - 2019-06-30

Selvitys julkisesta tuesta urheilulle Pohjoismaissa
Projektissa selvitetään julkista tukea urheiluun neljässä eri Poh-
joismaassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska). Selvityksessä käydään 
läpi julkisen tuen perusteet sekä tuen jakamisen periaatteet val-
tion ja kuntien osalta. Selvitys pohjautuu KIHUn vuonna 2010 
julkaiseman urheilun rakenteet ja tuki Suomessa, Ruotsissa ja 
Norjassa  -raporttiin ja tarkoitus on päivittää kyseisen raportin 
tiedot. Raportti julkaistaa helmikuussa 2018.

Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen

Projektiryhmä: Wilhelm Stenbacka, Jari Lämsä

Aloitus - lopetus: 2017-08-01 - 2018-02-28

Simuloidun beach volley -pelipäivän vaikutukset hermo-lihas-
järjestelmän suorituskykyyn
Beach volley -pelipäivän kuormittavuudesta ei ole toistaiseksi 
vielä tutkimustietoa, mistä syystä tutkimuksen tarkoitus on si-
muloida pelipäivä samanlaisena, kun se pelattaisiin maailman-
kiertueella ja arvioida kokonaisen pelipäivän kuormittavuutta. 
Maailmankiertueella pelien välissä saattaa joskus olla ainoastaan 
kolme tuntia. Erityisesti tutkimuksessa keskitytään arvioimaan 
muutoksia hermo-lihasjärjestelmässä. Lisäksi tutkimuksessa 
vertaillaan kansallisen tason kärkipareja (J-ryhmä = juniorimaa-
joukkue) kansainvälisen tason aikuispelaajien kanssa (N-ryhmä = 
naisten maajoukkue).

Projektin vastuuhenkilö: Mikko Häyrinen

Projektiryhmä: Emilia Joensalo ja Antti Mero

Aloitus - lopetus: 2018-08-01 - 2019-08-01

Training room urheiluvalmennuksen, kuormituksen ja palau-
tumisen osaamiskeskittymänä
Hankkeen tavoitteena on kehittää Kilpa- ja huippu-urheilun tut-
kimuskeskuksen (KIHU) johdolla urheiluvalmennuksen, kuormi-
tuksen ja palautumisen tukipalvelu eli Training room -konsepti 
Jyväskylän Hippoksen kampukselle. Kansainvälisistä harjoitus-
keskuksista tutulla ”Training roomilla” tarkoitetaan urheilijoiden 
kokonaisvaltaisten hyvinvoinnin tukipalvelukokonaisuutta. Trai-
ning room - toiminnan tehtävänä on edistää urheilijan terveyttä 
ja valmentautumisen laatua harjoitukseen valmistauduttaessa, 
harjoituksen aikana ja harjoituksen jälkeen palauduttaessa. Trai-
ning roomissa toteutuu myös vammakuntoutus terveydenhuol-
lon ammattilaisten ohjauksen ja seurannan alla. Hanke on Eu-
roopan Unionin aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitteinen hanke.

Projektin vastuuhenkilö: Maarit Valtonen

Projektiryhmä: Johanna Lehto, Aku Nikander, Suvi Pajunen, Jesse 
Pajari, Ari Nummela, Juuso Sillanpää, Salla Rasmus, Mira Tuovi-
nen

Aloitus - lopetus: 2018-04-01 - 2019-05-31

Tutkimuskartoitus urheilun eettisistä kysymyksistä
Selvityksessä kartoitetaan urheilun eettisiin kysymyksiin liitty-
viä kansainvälisiä tutkimuksia kolmella osa-alueella. Nämä ovat 
kilpailumanipulaatio, katsomoturvallisuus ja hyvä hallinto. Kar-
toituksessa hyödynnetään Jyväskylän yliopiston kautta saatavia 
kansainvälisiä online -tietokantoja (mm. ProQuest, Scopus, Web 
of Science ja SPORTDiscus). Tavoitteena on muodostaa käsitys 
osa-alueiden tutkimukseen perustuvasta tiedosta sekä täsmen-
tää kotimaisen tutkimus- ja selvitystyön tulevia tarpeita.

Projektin vastuuhenkilö: Jarmo Mäkinen

Projektiryhmä: Jarmo Mäkinen, Nina Laakso, Miika Kyllönen

Aloitus - lopetus: 2018-03-01 - 2018-05-31

Arviointiprojektit
HUY:n lajien kehitys- ja tukiprosessin arviointi
Huippu-urheiluyksikkö (HUY) on uudistanut niitä yhteistyön peri-
aatteita ja tapoja, joilla se kohtaa ja kehittää suomalaista huippu-
urheilua lajiliitoissa sekä urheilun toimintaympäristöissä (akate-
miat ja urheiluopistojen valmennuskeskukset). Uudistettu HUY:n 
malli otettiin käyttöön kesälajeilla syksyllä 2017 ja talvilajeilla 
keväällä 2018. Tämän arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa 
siitä, miten lajien huippu-urheilutoimijat kokevat HUY:n uudiste-
tun lajien kehittämis- ja tukiprosessin edistävän oman lajin sekä 
suomalaisen huippu-urheilun kehittämistä. 

Arviointikysymyksiä ovat: 1) Miten kehittämis- ja tukiprosessi 
edistää HUY:n ja lajien välistä yhteisymmärrystä ja koordinaatio-
ta?, 2) Onko laji oppinut kansainvälisestä vaatimustasosta?, 3) 
Millaisia muutoksia lajit ovat tehneet omaan huippu-urheilutoi-
mintaan v. 2017-18? ja 4) Onko toimintatavalla pystytty paranta-
maan urheilijan arkea? 

Hankkeessa edistetään myös toiminnan vaikuttavuutta sekä ar-
viointia kahdella tavalla: 1) Arviointi pyrkii selkeyttämään HUY:n 
prosessin toimintalogiikkaa sekä 2) koostamaan urheilijoiden 
menestys- ja kehitysdataa muutoksen tueksi. 

Osana arviointia toteutetaan myös omana kokonaisuutena ur-
heilijoiden tietojärjestelmää (Pulssi) kehittävä kokonaisuus. 
Hankkeessa arvioidaan erikseen kesälajien ja talvilajien proses-
sit. Kesälajien kohdalla arviointi tapahtuu 11/2018-2/2018 ja tal-
vilajien osalta 3-5/2018.

Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä

Projektiryhmä: Mika Lehtimäki, Anna Kirjavainen, Leena Paavo-
lainen

Aloitus - lopetus: 2018-11-01 - 2019-08-30

Seurojen tyytyväisyys lajiliittojen palveluihin
Hankkeessa rakennettiin kolmelle lajiliitolle yhteinen kysely 
(webropol), jolla analysoitiin lajin jäsenseurojen tyytyväisyyttä 
lajiliiton tarjoamiin palveluihin. Palvelut jaettiin eri luokkiin: 1) 
sarjatoiminta, 2) koulutus, 3)seuratoiminta sekä 4) muut palve-
lut. Lisäksi seuroilta kysyttiin asioita joita lajiliiton tulisi säilyttää 
tai kehittää palvelutoiminnassaan.
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Vuosikertomus 2018

Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä (KIHU)

Projektiryhmä: Maarit Nieminen (KIHU), Vesa Walden, Susanna 
Strömberg (Koripalloliitto), Marco Casagrande, Timo Huttunen, 
Taneli Sopanen (Palloliitto), Jari Kinnunen, Mervi Kilpikoski (Sa-
libandyliitto)

Aloitus - lopetus: 2015-06-01 - 2018-12-31

Urheiluakatemiaohjelman seuranta ja arviointi
Urheiluakatemiaohjelma perustettiin vuonna 2013 osaksi huip-
pu-urheiluyksikköä. KIHU on toteuttanut ohjelman satunnaista 
seurantaa ja arviointia vuodesta 2014 lähtien. Vuoden 2016 
aikana seurantaa ja arviointia pyrittiin viemään systemaattisem-
paan suuntaan ja luotiin seurannan ja arvioinnin suunnitelma 
vuosille 2017-2020.

Projektin vastuuhenkilö: Jari Lämsä

Projektiryhmä: Maarit Nieminen (KIHU), Antti Paanananen (OK)

Aloitus - lopetus: 2017-01-01 - 2020-12-31

Urheiluyläkoulukokeilun arviointi
Projektissa arvioidaan Olympiakomitean koordinoiman kolmi-
vuotisen urheiluyläkoulukokeilun toimintaa lukuvuosina 2017-
2020. Arvioinnin kohteena ovat niin Olympiakomitean kuin 
koulujen toiminta sekä koulujen ja oppilaiden kokemukset urhei-
luyläkoulukokeilusta.

Projektin vastuuhenkilö: Maarit Nieminen

Projektiryhmä: Outi Aarresola, Kaisu Mononen

Aloitus - lopetus: 2017-06-01 - 2020-12-31

Julkaisut

Julkaisusarja
Kauppi K.,Vänttinen T., Häyrinen M. Speldewinde D., Kettunen P., 
Liljelund J., Ollikainen J. How to Score Goals in Floorball - Analy-
sis of Goal Scoring in the IFF Men's World Floorball Champion-
ships 2016. KIHUn julkaisusarja nro 60, ISBN 978-952-5676-95-2 
(PDF), KIHU, Jyväskylä, 2018.

Mäkinen J., Lämsä J., Pusa S. Huippu-urheilun arvostus ja lajien 
seuraaminen; väestökyselyn 2018 tuloksia. KIHUn julkaisusar-
ja, nro 63. ISBN 978-952-7290-00-2, ISSN 2489-8309. Jyväskylä 
2018.

Nieminen M., Aarresola O., Mononen K. ja Pusa S. Urheiluylä-
koulukokeilun arviointi, Lukuvuosi 2017-2018. KIHUn julkaisu-
sarja nro 61, ISBN 978-952-5676-96-9, ISSN 2489-8317, KIHU, 
Jyväskylä, 2018.

Roslund P., Bertram R. ja Konttinen N. Lopettaneiden ammatti-
jääkiekkoilijoiden elämäntyytyväisyys ja valmistautuminen uran 
jälkeiseen elämään Suomessa. KIHUn julkaisusarja nro 59, ISBN 
978-952-5676-94-5, KIHU, Jyväskylä, 2018.

Stenbacka W., Mäkinen J., Lämsä J. ja Nieminen M. Liikunnan 
ja urheilun tuki ja rakenteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa. KIHUn julkaisusarja nro 62, ISBN 978-952-5676-99-0 

(PDF), ISSN 2489-8317 (PDF) KIHU, Jyväskylä, 2018.

Tutkimusartikkelit (peer review)
Hopker J., Schumacher Y.O., Fedoruk M., Mørkeberg J., Ber-
mon S., Iljukov S., Aikin R. and Sottas P.-E. Athlete Perfor-
mance Monitoring in Anti-Doping. Front. Physiol. 9:232. doi: 
10.3389fphys.2018.00232.

Ihalainen, S., Laaksonen M., Kuitunen, S., Leppävuori, A., Mikko-
la, J., Lindinger, S. & Linnamo, V. Technical determinants of biath-
lon standing shooting performance before and after race simu-
lation. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 
2018 Jun;28(6):1700-1707. doi: 10.1111/sms.13072.

Kokko S., Martin L., Geidne S., Van Hoye A., Lane A., Meganck 
J., Scheerder J., Seghers J., Villberg J., Kudlacek M., Badura P., 
Mononen K., Blomqvist M., De Clercq, B. & Koski P. Does sports 
club participation contribute to physical activity among children 
and adolescents? A comparison across six European countries. 
Scandinavian Journal of Public Health. 2018, 1-8.

Iljukov S., Bermon S. and Schumacher Y.O. Application of the 
Athlete's Performance Passport for Doping Control: A Case Re-
port. Front. Physiol. 9:280. doi: 10.3389fphys.2018.00280.

Vesterinen V., Hynynen E., Mikkola J., Nummela A. Skiing efficien-
cy in world-class distance-specialized and sprint cross-country 
skiers. Teoksessa Muller E.(ed), Kröll J., Lindinger S., Pfuster-
schmied J., Spörri J., Stöggl T. Science and Skiing VII, 2018, 268-275. 

Tutkimusartikkelit
Mononen K., Blomqvist M. Lapset viihtyvät urheiluseurassa. 
Valmentaja-lehti, 3:16-17,2018.

Mäkinen, J. Urheilun eettisten ongelmien tutkimus laajenee no-
peasti. Liikunta Tiede 55 (518), 53-58.

Valtonen M, Heinonen OJ, Waris M, Vuorinen T, Eerola E, Haka-
nen AJ, Mjøsund K, Grönroos W & Ruuskanen O Urheilijan hen-
gitystieinfektiot – uskomuksista tutkimukseen perustuvaan näyt-
töön. PyeongChang 2018. Liikuntalääketieteen päivien abstrakti. 

Muut artikkelit ja blogit
Aarresola, O. & Lämsä, J. TutkimuStoori: Urheiluseuran ammat-
timaistumisen stepit – Case O2. TutkimuStoori-kirjoitus KIHUn 
nettisivuilla.

Blomqvist, M. & Hämäläinen, K. Valmentajien osaaminen hyvällä 
tasolla. Valmentaja 2/2018, 34-36.

Blomqvist, M. & Hämäläinen, K. Valmentajapaneeli: Vuorovaiku-
tus on keskeinen osa valmentamista. Valmentaja 52018, 17-19.

Kalaja, S. Ihana, kamala monilajisuus. blogikirjoitus Taitotohto-
riblogissa osoitteessa www.valmennustaito.info 4.1.2018.

Kalaja, S. Tarkka vai taitava näkijä. Taitotohtorin blogikirjoitus 
21.2.2018 www.valmennustaito.info.

Kalaja, S. Just do it. Taitotohtori blogikirjoitus 29.3.2018 www.
valmennustaito.info.

Kalaja, S. Mikään ei ole käytännöllisempää kuin kunnon teoria. 
Taitotohtori blogikirjoitus 15.5.2018 www.valmennustaito.info.
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Kalaja, S. Harjoittelevatko nuoret urheilijat liian vähän ja samaan 
aikaan liian paljon? pääkirjoitus Suomen Jääkiekkoliiiton Fini Ma-
gazine lehdessä 72018.

Kalaja, S. Motorinen oppiminen - mihin taitojen oppiminen pe-
rustuu? artikkeli Manuaalilehdessä 22018.

Kalaja, S. Viisas keho. Blogikirjoitus Taitotohtoriblogissa osoit-
teessa www.valmennustaito.info 21.11.2018.

Kalaja, S. Virheistä voi oppia ja toisten virheistä jopa nauttia. Blo-
gikrjoitus Taitotohtoriblogissa osoitteessa www.valmennustaito.
info 9.11.2018.

Lämsä, J. Urheiluliike Ruotsin yleisurheilun taustalla. HUU  - huip-
pu-urheilu-uutiset 22018, 16-19.

Lämsä, J. Urheilijan pulssi - huippu-urheilun arjen ja johtamisen 
työkalu. Valmentaja -lehti 2018, 5 s. 14-15.

Nikander, A. Kuinka paljon on riittävästi? – Harjoituskuormituk-
sen hallinnalla pitkäjänteiseen ja turvalliseen kehittymiseen. 
Harjoituskuormituksen hallinta.

Nummela A., Mänttäri A., Keskinen O.P., Keskinen K.L. Kenttätes-
tit. Fyysisen kunnon mittaaminen - käsi- ja oppikirja kuntotestaa-
jille, Keskinen K.L., Häkkinen K., Kallinen M. (toim.), Liikuntatie-
teellisen seuran julkaisu nro 174, Helsinki, 102-117, 2018.

Nummela A., Peltonen J. Suorat testit. Fyysisen kunnon mittaa-
minen - käsi- ja oppikirja kuntotestaajille, Keskinen K.L., Häkkinen 
K., Kallinen M. (toim.), Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 
174, Helsinki, 79-101, 2018.

Nummela A., Peltonen J. Testien ja mittausten käyttö harjoittelun 
seurannassa. Fyysisen kunnon mittaaminen - käsi- ja oppikirja 
kuntotestaajille, Keskinen K.L., Häkkinen K., Kallinen M. (toim.), 
Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 174, Helsinki, 145-165, 
2018.

Nummela A. Nopeuskestävyysharjoittelu - kielletty vai sallittu 
menetelmä lasten harjoittelussa?. www.sportslab.fi, juoksutoh-
tori, 9.3.2018.

Nummela A. Anaerobiset testit. Fyysisen kunnon mittaaminen 
- käsi- ja oppikirja kuntotestaajille, Keskinen KL, Häkkinen K, 
Kallinen M (toim.), Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 174, 
Helsinki, 133-144, 2018.

Nummela A. Anaerobinen kynnys, aerobinen kynnys, ventilaa-
tiokynnys, laktaattikynnys – mitä ihmettä?. Liikuntatieteellinen 
seura, fyysisen kunnon mittaaminen, blogikirjoitus 21.5.2018. 
(http://fkm.fi/artikkelit.asp?id=7492).

Peltonen J., Nummela A. Kestävyyden fysiologiset perusteeet. 
Fyysisen kunnon mittaaminen - käsi- ja oppikirja kuntotestaajille, 
Keskinen KL, Häkkinen K, Kallinen M (toim.), Liikuntatieteellisen 
seuran julkaisu nro 174, Helsinki, 64-78, 2018.

Valtonen, M., Tuovinen, M. ym. Näyttöön perustuvat  liikunta-
hoidot käytäntöön. Näyttöön perustuvat  liikuntahoidot käytän-
töön.

Vesterinen V. & Mikkola J. Pitääkö palloilijoiden käydä lenkillä?. 
Liikunta ja Tiede, 55 (2-3), 38-43, 2018.

Vesterinen, V. Sähköinen päiväkirja kertoo – Miten hiihtäjät har-
joittelevat. Hiihto, 5, 44-47, 2018.

Vesterinen, V. Harjoittelun ja palautumisen seurannalla tulok-

sekkaampaa kestävyysharjoittelua. Liikunta ja Tiede, 55 (6), 28-
34, 2018.

Vänttinen, T. Painijat KIHU:n testeissä. Lehtiartikkeli Suomen pai-
niliiton tiedotuslehti Molski 03-18.

Raportit ja selvitykset
Blomqvist, M. Urheiluopistojen valmentajakoulutuksen laatu-
arviointi. Urheiluopistojen valmentajakoulutuksen laatuarvioin-
tien opistokohtaiset koosteet (Lapin urheiluopisto, Itä-Suomen 
liikuntaopisto, Hevosopisto, Suomen urheiluopisto).

Blomqvist, M. Valmentajakoulutuksen laatuarviointi. Opistojen 
itsearviointien yhteenvetoraportti (10 opistoa).

Hämäläinen, K., Blomqvist, M., & Pekonen, P. Valmentajakoulu-
tuksen laatuarviointi. Raportti opistojen itsearvioinneista 2017-
2018.

Itkonen, H.; Lehtonen, K. & Aarresola, O. (toim.) Tutkimuskatsa-
us liikuntapoliittisen selonteon tausta-aineistoksi. Valtion liikun-
taneuvoston julkaisuja 2018:6.

Kämppi K., Aalto-Nevalainen P., Aira A., Halme N., Husu P., Inki-
nen V., Joensuu L., Kokko S., Korsberg M., Laine K., Mononen K., 
Ng K., Palomäki S., Pietilä M., Rintala P., Ståhl T., Sääkslahti A., Vir-
ta S. Tuloskortti: lasten ja nuorten liikunta Suomessa. Liikunnan 
ja kansanterveyden julkaisuja 345, LIKES-tutkimuskeskus OKM, 
2018, ISBN 978-951-790-457-5.

Kämppi K., Aira A., Halme N., Husu P., Inkinen V., Joensuu L., Kok-
ko S., Laine K., Mononen K., Palomäki S., Ståhl T., Sääkslahti A., 
Tammelin T. Results from Finland’s 2018 Report Card on Physical 
Activity for Children and Youth. Journal of Physical Activity and 
Health, Volume:15 Issue: S2 Pages:S355-S356, 2018.

Lehto, J. Cryonic huippukylmä - tapausseloste. Cryonic huippu-
kylmän käyttö polven ruhjevammassa.

Lämsä, J. Huippu-urheilun perustelut; tietoa suomalaisesta huip-
pu-urheilusta. Materiaalia huippu-urheilun yhteiskunnallista pe-
rustelua pohtivalle työryhmälle, 2.3.2018.

Lämsä, J. & Kapustamäki, H. Infografiikka HUY:n tukiurheilijoista 
2018. 

Lämsä, J. & Mäkinen, J. Väestön mielipiteitä huippu-urheilusta 
2018; alustavia tuloksia. Materiaalia Huippu-urheilun yhteiskun-
nallista perustelua pohtivalle työryhmälle, 9.5.2018.

Lämsä, J., Aarresola, O., Mononen, K., Blomqvist, M., Kalaja, S. 
& Nieminen, M. Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu 
tieteen valossa, tiivistelmä. Materiaalia huippu-urheilun yhteis-
kunnalliseen perusteluun, 8.6.2018.

Nieminen, M. Urheilulukioiden hakutiedot 2018. Urheilulukioi-
den hakutietojen yhteenveto.

Nieminen, M. Ammatillisten urheiluoppilaitosten haku- ja valin-
tatiedot. Yhteenveto ammatillisten urheiluoppilaitosten haku- ja 
valintatiedoista.

Nieminen, M. Valmentaa kuin nainen -hankkeen tilanne 2018. 
Yhteenveto hankkeen tapahtumien palautteista ja naisvalmen-
tajien tilanteesta Suomessa.
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Nieminen, M. Urheiluakatemioiden valtionavustukset 2018. 
Kooste urheiluakatemioiden valtionavustushakemuksista vuo-
delle 2018.

Nieminen, M. & Pusa, S. Palloliiton seuratyytyväisyys 2018. Ra-
portti Palloliiton seuratyytyväisyyskyselyn tuloksista.

Nieminen, M. & Pusa, S. Koripalloliiton seuratyytyväisyys 2018. 
Raportti koripalloliiton seuratyytyväisyyskyselyn tuloksista.

Nieminen, M. & Pusa, S. Salibandyliiton seuratyytyväisyys 2018. 
Raportti salibandyliiton seuratyytyväisyyskyselyn tuloksista.

Nieminen, M., Lämsä, J. & Övermark, S. Selvitys golfseurojen 
junioritoiminnasta 2018. Raportti golfseuroille toteutetusta ky-
selystä.

Pajunen S. Taitoluistelun toimintakatsaus. Training Room - hank-
keen taitoluistelijoiden parissa tehty toiminta-analyysi syksystä 
2018.

Pajunen, S. Koripallon toimintakatsaus. Training Room - hank-
keen koripalloilijoiden parissa tehty toiminta-analyysi syksystä 
2018.

Pajunen, S. Cryonic huippukylmä - tapausseloste. Cryonic huip-
pukylmän käyttö akuutissa nilkkavammassa

Stenbacka, W., Mäkinen, J. & Lämsä, J. Liikunnan ja urheilun jul-
kinen tuki Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tiivistel-
mä, joka julkaistu Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta 
raportin liitteenä. 2018, s. 47-57.

Vihinen T. Valtionavustusta saavien liikuntajärjestöjen seuranta-
korttien päivitys. Vuosittainen päivitys KIHUssa aiempina vuo-
sina laadittuihin liikuntajärjestöjen seurantakortteihin. Kansa-
laistoiminnan ja talouden tunnusluvut päivitettiin vuoden 2017 
tiedoilla. Lajiliittojen lisäksi kortit on laadittu muille liikuntaa 
edistäville järjestöille ja liikunnan palvelujärjestöille.

Vänttinen, T. Lumilautailu Tutkimuskatalogi I (2018). Tieteellinen 
tutkimuskatsaus laumilautailusta.

Vänttinen, T., Lappalainen, J. Painitilastoja 2018. Tilastokooste 
nais-, vapaa- ja GR-painijoiden ottelu- ja kisamenstyksestä 2017-
2018.

Vänttinen, T., Savolainen, E. Nyrkkeily. Nyrkkeilyn tieteellinen 
tutkimuskatsaus.

Kilpailu- ja harjoitteluanalyysit
Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 73 ottelun tallennus. FIVB Fort Lauderdale Major, 26.2.-
3.3.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 78 ottelun tallennus. Dela Beach Open, Haag, 2.-7.1.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 5 ottelun tallennus. 2018 CEV Beach Volleyball European 
Masters, Pelhrimov, Tsekki. 11.-14.1.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Joukkuekohtainen analyysiraportti, 
beach volley. Pareista: AhtiainenLehtonen ja Lahti-Liukkonen-
Parkkinen. Dela Beach Open ja 2018 CEV Beach Volleyball Euro-
pean Masters. Tammikuu 2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Joukkuekohtainen analyysiraportti, 

beach volley. Pareista: AhtiainenLehtonen ja Lahti-Liukkonen-
Parkkinen. FIVB Fort Lauderdale Major, 26.2.-3.3.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach vol-
ley. Pareista: AgathaDuda, ArtachoClancy, BansleyWilkerson, 
BehrensIttlinger, BorgerKozuch, FendrickBranagh, Hermanno-
vaSlukova, HochevarDay, JosiLili, KolosinskaKociolek, Labourer-
Sude, MakaroguzovaKholomina, MariaAntonelliCarol, Pisch-
keBroder, RossKlinemann, SchneiderBieneck, TaianaCarolHorta, 
UlvesethLunde ja WangXia. FIVB Fort Lauderdale Major, 26.2.-
3.3.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 82 ottelun tallennus. FIVB Xiamen WT4, 18.-22.4.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 
Pareista: BehrensIttlinger ja KolocovaKvapilova. 2018 CEV Beach 
Volleyball European Masters, 11.-14.1.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 
Pareista: VanIerselStubbe. Dela Beach Open, WT4, The Hague, 
3.-7.1.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 
Pareista: BetschartHuberli, CaluoriGerson, ClaesHochevar, Heid-
richVergeDepre, KolocovaKvapilova, LabourerSude, MariaAnto-
nelliCarol ja SchneiderBieneck. Xiamen, WT4, 18.-22.4.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 67 ottelun tallennus. FIVB Huntington Beach WT4, 9.-
13.5.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 63 ottelun tallennus. FIVB Itapema WT4, 16.-20.5.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 
Pareista: BetschartHuberli, HermannovaSlukova, JosiLili, Koloco-
vaKociolek ja LilianaElsa. FIVB Itapema WT4, 16.-20.5.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 76 ottelun tallennus. FIVB Ostrava WT4, 20.-24.6.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 
Pareista: HeidrichVergeDepre, HermannovaSlukova, Kolosinska-
Kociolek ja LilianaElsa. FIVB Ostrava WT4, 20.-24.6.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 78 ottelun tallennus. FIVB Warzaw WT4, 27.6.-1.7.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 
Pareista: ArtachoClancy, AbalakinaDabizha, GraudinaKravceno-
ka, GruszczynskaGromadowska, KolosinskaKociolek, Labou-
rerSude ja PavanHumanaParedes. FIVB Warzaw WT4, 27.6.-
1.7.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 67 ottelun tallennus. FIVB Gstaad Major, 10.-15.7.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 
Pareista: AbalakinaDabizha, AnaPatriciaRebecca, ArtachoClancy, 
BehrensIttlinger, GraudinaKravcenoka, HermannovaSlukova, Kli-
nemannRoss, KolocovaKvapilova, LabourerSude, MakroguzovaK-
holomina, MariaAntonelliCarol, PavanHumanaParedes, Schnei-
derBieneck, StrbovaDubovcova ja SchutzenhozerPlesiutschnig. 
FIVB Gstaad Major, 10.-15.7.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 56 ottelun tallennus. FIVB Tokio WT3, 25.-29.7.2018.
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Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 
Pareista: KjolbergHjortland, LundeUlveseth, McNamaraMcNa-
mara, MersmannTillman, MurakamiIshii, NumwongHongpak, 
RadarongUdomchavee SuzukiMurakami. FIVB Tokio WT3, 25.-
29.7.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 76 ottelun tallennus. FIVB Vienna Major, 31.7-5.8.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 
Pareista: BehrensIttlinger, KlinemannRoss, MariaClaraElizeMaia, 
SchutzenhozerPlesiutschnig ja StrbovaDubovcova. FIVB Vienna 
Major, 31.7.-5.8.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 55 ottelun tallennus. FIVB Moscow WT4, 8.-12.8.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 
Pareista: AbalakinaDabizha, FlintDay, PavanHumanaParedes ja 
UrataTanaka. FIVB Moscow WT4, 8.-12.8.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 62 ottelun tallennus. FIVB Yangzhou WT4, 10.-14.10.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 
Pareista: GraudinaKravcenoka ja MariaAntonelliCarol. FIVB Yan-
gzhou WT4, 10.-14.10.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 58 ottelun tallennus. FIVB Las Vegas WT4, 17.-21.10.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 
Pareista: AmarantaLobato, LinLingdi, MakroguzovaKholomina, 
MariaAntonelliCarol ja StockmannLarsen. FIVB Las Vegas WT4, 
17.-21.10.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Otteluvideoiden tallennus, beach 
volley. 50 ottelun tallennus. FIVB Chetumal WT3, 24.-28.10.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Pelianalyysiraportit, beach volley. 
Pareista: BocharovaVoronina, GutierrezValdez ja McNamaraMc-
Namara. FIVB Chetumal WT3, 24.-28.10.2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Joukkuekohtainen analyysiraportti, 
beach volley. Pareista: AhtiainenLehtonen ja Lahti-Liukkonen-
Parkkinen. Xiamen Open, huhtikuu 2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Joukkuekohtainen analyysiraportti, 
beach volley. Pareista: Lahti-LiukkonenParkkinen. Ostrava WT4, 
kesäkuu 2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Joukkuekohtainen analyysiraportti, 
beach volley. Pareista: LehtonenAhtiainen ja Lahti-Liukkonen-
Parkkinen. Las Vegas WT4, lokakuu 2018.

Häyrinen, M. & Liukkonen, K. Joukkuekohtainen analyysiraportti, 
beach volley. Pareista: LehtonenAhtiainen. Chetumal WT4, loka-
kuu 2018.

Häyrinen, M. & Pokkinen, J. Otteluvideoiden tallennus ja pe-
lianalyysit, maalipallo miehet. Ottelukuvaukset ja pelianalyysit 
otteluista BRA-USA, JPN-CZE, TUR-CHN, LIT-BEL, GER-CAN, IRI-
EGY, LIT-ARG, SWE-TUR, BRA-IRI, AUS-CHN, BRA-GER, SWE-BEL, 
BEL-AUS, CHN-ALG, JPN-IRI, ALG-TUR, SWE-ALG, USA-CAN, GER-
JPN, SWE-LIT, AUS-ARG, AUS-ALG, USA-JPN, BEL-ARG, CAN-EGY, 
BEL-IRI, SWE-BRA, LIT-BRA, GER-BRA ja LIT-BEL. Maalipallon 
MM-kilpailut 3.-8.6.2018.

Häyrinen, M., Liukkonen, K. & Vahela, T. Otteluvideoiden tallen-

nus, beach volley. 19 ottelun tallennus. 2018 CEV DELA Beach 
Volleyball European Championship, Hollanti. 15.-22.7.2018.

Häyrinen, M., Liukkonen, K. & Vahela, T. Pelianalyysiraportit, 
beach volley. Pareista: HermannovaSlukova, KolocovaKvapilova, 
LabourerSude, MakroguzovaKholomina, SchneiderBieneck, Str-
bovaDubovcova ja VanGestelWesselink. 2018 CEV DELA Beach 
Volleyball European Championship, Hollanti. 15.-22.7.2018.

Häyrinen, M., Pokkinen, J. & Kneip, T. Otteluvideoiden tallennus 
ja pelianalyysit, maalipallo miehet. Ottelukuvaukset ja peliana-
lyysit otteluista CAN-ROM, FIN-CZE, FIN-GER, FIN-UKR, FIN-USA2 
X 2, GER-CZE, GER-USA2, JPN-CAN, LIT1-CAN, LIT1-GER, LIT1-
JPN, LIT1-LIT2, LIT2-CAN, LIT2-POL, LIT2-UKR, LIT2-USA1, UKR-
POL, UKR-USA2, USA1-POL, USA1-UKR, USA1-USA2 ja USA2-CZE. 
Vytautas the Great LIONS Club Cup, Vilna, Liettua 6.-8.4.2018.

Häyrinen, M., Pokkinen, J. & Kneip, T. Otteluun valmistautumis-
materiaali, maalipallo miehet. Materiaali ottelupalaveriin Tsekis-
tä, Saksasta, USA2:sta ja Ukrainasta. Vytautas the Great LIONS 
Club Cup, Vilna, Liettua 6.-8.4.2018.

Häyrinen, M., Pokkinen, J. & Kneip, T. Joukkuekohtainen analyy-
siraportti, maalipallo miehet. Joukkuekohtainen analyysiraportti 
Suomesta. Vytautas the Great LIONS Club Cup, Vilna, Liettua 6.-
8.4.2018.

Häyrinen, M., Pokkinen, J. & Kneip, T. Otteluvideoiden tallennus 
ja pelianalyysit, maalipallo miehet. Ottelukuvaukset ja peliana-
lyysit otteluista FIN-DEN, FIN-POL, POL-HUN, DEN-GRE, FIN-
HUN, ESP-POL, FIN-GRE, POL-KOR, HUN-DEN, FIN-ESP, GRE-KOR, 
POL-DEN, POL-GRE, ESP-HUN ja FIN-KOR. Maalipallon FEDC In-
ternational Goalball Tournament, Madrid, 7.-9.9.2018.

Häyrinen, M., Pokkinen, J. & Kneip, T. Otteluvideoiden tallennus 
ja pelianalyysit, maalipallo miehet. Ottelukuvaukset ja peliana-
lyysit otteluista FIN-Sporting, FIN-GER1 ja FIN-GER2. Maalipallon 
Berlin Cup Goalball 2018, Berliini, 28.-30.4.2018.

Häyrinen, M., Pokkinen, J. & Kneip, T. Otteluun valmistautumis-
materiaali, maalipallo miehet. Materiaali ottelupalaveriin Espan-
jasta, Kreikasta, Unkarista, Puolasta ja Tanskasta. Maalipallon 
FEDC International Goalball Tournament, Madrid, 7.-9.9.2018.

Häyrinen, M., Pokkinen, J. & Kneip, T. Joukkuekohtainen analyy-
siraportti, maalipallo miehet. Joukkuekohtainen analyysiraportti 
Suomesta. Maalipallon FEDC International Goalball Tournament, 
Madrid, 7.-9.9.2018.

Häyrinen, M., Pokkinen, J. & Kneip, T. Joukkuekohtainen analyy-
siraportti, maalipallo miehet. Joukkuekohtainen analyysiraportti 
Suomesta. Maalipallon Berlin Cup Goalball 2018, Berliini, 28.-
30.4.2018.

Ihalainen, S. Keihäänheiton tekniikkamittaukset 8.-9.1.2018. 
Kuortane.

Ihalainen, S. & Vierola, S. Ilmakivääriammunnan kilpailumittauk-
set 19.-21.1.2018. Tanhuvaara.

Ihalainen, S., Joutsen, T. Keihäänheiton tekniikkamittaukset 9.-
10.4.2018. Kuortane.

Joutsen, T., Vänttinen, T. Keihäänheiton tekniikkamittaukset 19.-
20.2.2018. Kuortane.

Joutsen, T., Vänttinen, T. Pituushypyn ja kolmiloikan kilpailu-
analyysit. Palauteraportit valmentajille ja urheilijoille: Kalevan 
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Kisat (JKL 20.-22.7.)

Joutsen, T., Vänttinen, T., Koivunen, J. Seiväshypyn kilpailuanalyy-
sit. Palauteraportit valmentajille ja urheilijoille: Paavo Nurmi Ga-
mes (TKU 5.6.), Kuortane MotonetGP (23.6.), Kalevan Kisat (JKL 
20.-21.7.)

Keränen T. Ghazarian S. (SUL) Espoo Motonet GP 2018. Miesten 
pituushyppy - nopeus lankulle. Espoo 13.6.2018.

Keränen T., Ghazarian S. (SUL) Yleisurheilun SM-hallikilpailut 17.-
18.2.2018. Miesten pituushypyn ja miesten ja naisten kolmiloi-
kan kilpailuanalyysit. Liikuntamylly, Helsinki, 17.-18.2.2018.

Keränen T., Ghazarian S. (SUL) Kuortane Motonet GP 2018. 
Miesten pituushyppy ja kolmiloikka kilpailuanalyysit. Kuortane 
23.6.2018.

Keränen T., Ghazarian S. (SUL) Jämsä 30.6.2018 pituushypyn ja 
kolmiloikan kilpailuanalyysit. Kestävyysjuoksu, pituushyppy, kol-
miloikka- ja kävelykarnevaalit. Jämsä. 30.6.2018.

Keränen T., Ghazarian S. (SUL) Pituus- ja kolmiloikkaajien lajihar-
joitusanalyysit kevät 2018. Belek (TUR)12.4.-26.4.2018 ja 10.5.-
20.5.2018.

Keränen T., Kauhanen K. (SUiL) Vammaisuinnin maailman cup 
Sheffield 31.5.-3.6.2018. Sheffield 31.5.-3.6.2018.

Keränen T., Ovaska H. (SUiL) IPC vammaisuinnin EM-kilpailut 13.-
19.8.2018 kilpailuanalyysit. Dublin (IRL) 13.-19.8.2018.

Keränen T., Uusitalo S. (SUiL) Uimahyppymaajoukkueen fysiikka-
testit. Mäkelänrinteen uintikeskus, Helsinki, 12.1.2018.

Keränen T., Varjonen J. (SUiL) Mare Nostrum kisasarjan kilpailu-
analyysit. Barcelona 13.-14.6.2018 ja Monaco 16.-17.6.2018.

Keränen T., Varjonen J. (SUiL) Uinnin pitkän radan SM-kilpailu-
jen huippu-uimareiden kilpailuanalyysit. Aalto Alvari. Jyväskylä 
28.6.-1.7.2018.

Keränen T., Varjonen J. (SUiL) Uinnin pitkän radan EM-kilpailujen 
kilpailuanalyysit, vol 1. Glasgow (UK) 3.-9.8.2018.

Keränen T., Varjonen J. (SUiL) Uinnin pitkän radan EM-kilpailujen 
kilpailuanalyysit, vol 2. Glasgow (UK) 3.-9.8.2018.

Keränen T., Varjonen J. (SUiL), Lukic N. (AquaFront) Uinnin pit-
kän radan SM-kilpailujen kilpailuanalyysit. 28.6.-1.7.2018, Aalto 
Alvari, Jyväskylä.

Keränen T., Vierola S., Kapustamäki H., Vihinen T., Holopainen 
T. (SVOLi) Tavoiteliikeseuranta applikaatio. Tavoiteliikeseuranta 
Google Play (Android) ja Appstore (Apple), 2018.

Nikander, A. Jääkiekkoilijoiden blokkiharjoittelu. Training Room 
-hankkeessa jääkiekkoilijoille toteutettu blokkiharjoittelu.

Savolainen, E. Harjoituskuormitus ja palautuminen koripallossa. 
Training Room -hankkeen koripalloilijoiden harjoituskuormitus ja 
palautuminen.

Vänttinen, T. Joutsen, T., Yrjölä, M. Kuulantyönnön tekniikka-ana-
lyysit. Liikeanalyysi miesten maajoukkuetyöntäjät, Hipposhalli, 
Jkl, 11.1.2018.

Vänttinen, T., Joutsen, T., Pitkänen, P., Yli-Jaskari, K. Ratamelon-
nan lähtönopeusanalyysit. Melontamaajoukkueen testitapahtu-
ma, AaltoAlvari, JKL 16.6.

Vänttinen, T., Lehmusvuori, K., Evilä T. Moukarinheiton tekniikka-
analyysit. 3D-liikeanalyysit: TRE 16.3., JKL 10.4., TKU 5.6., Kausti-
nen 30.6., JKL 20.-21.7.

Vänttinen, T., Seppänen, S., Miettinen, M., Saloranta, M. Liikku-
misanalyysit naisten jalkapalloliiga. Palauteraportit joukkeille: 
Pallokissat-TiPS (28.7.), JyPK-TiPS (1.8.), Ilves-TiPS (12.8.)

Vänttinen, T., Seppänen, S., Miettinen, M., Saloranta, M. Liik-
kumisanalyysit B-tyttöjen SM-sarja. Palauteraportit joukkeille: 
Ilves-PK-37 (18.8.), JyPK-HJK (8.9.), Ilves-HJK (23.9.), JyPK-Ilves 
(29.9.)

Vänttinen, T., Vierola, S., Savolainen, E., Peltola, P., Yli-Jaskari, K. 
Kivääriampujien tekniikkaseuranta. Palauteraportit ja nettipa-
lauteet naisten ja miesten ilmakiväärimaajoukkueen ammunta-
tekniikkamittauksista (KIHU, JKL, marras- ja joulukuu 2018).

Vänttinen, T., Yli-Hannuksela, M., Lappalainen, J., Sarkkinen, P., 
Rinkinen, N., Jokinen, J., Vänttinen, S. Painimaajoukkueen (GR) 
fyysisen suorituskyvyn testaaminen. Heinäkuu 2018, joulukuu 
2018.

 

Opinnäytteet
Salmela, V., Ahtiainen, J., Vänttinen, T. Effects of agility, change 
of direction and combination training on agility in adolescent 
football players. Science of Sports Coaching and Fitness Testing, 
Master’s Thesis, University of Jyväskylä, Department of Physical 
Activity, Spring 2018.

Savolainen, E., Ahtiainen, J., Vänttinen, T. Esimurrosikäisten, 
murrosikäisten ja murrosiän ohittaneiden jalkapalloilijoiden la-
jinomainen ketteryyssuorituskyky ja siihen yhteydessä olevat 
tekijät. Valmennus- ja testausopin Pro-gradu tutkielma, Liikun-
tabiologian tieteenala ryhmä, Jyväskylän yliopisto, Kevät 2018.

 
Koulutusmateriaalit
Pajari J, Pajunen S, Pekkola J, Lehto J Nilkkavamman tutkiminen 
ja kuntoutus - ohjeet. Yhteisesti sovitut, tutkittuun tietoon poh-
jautuvat nilkan tutkimis- ja kuntoutusohjeet akuutissa nilkka-
vammassa.

Pajunen, S. Koripalloilijoille suunnattu nilkkaohjelma. Training 
Room - hankkeen koripalloilijoille suunnattu nilkkaohjelma en-
naltaehkäisemään akuutteja nilkkavammoja.

Pajunen, S. Koripallon toimintasuunnitelma. Training Room 
-hankkeen koripallolle tehty toimintasuunnitelma 2018-2019.

Saarinen K., Kauhanen K., Mononen K. Kansallinen luokittelu-
käsikirja. Suomen Paralympiakomitea, ISBN 978-952-94-0449-0 
(painettu), 978-952-94-0450-6 (pdf), Helsinki, 2018.

Saarinen R., Pajunen S. & Lehto J. Taitoluistelijoille suunnattu 
alkulämmittelyopas. Taitoluistelijoille suunnattu alkulämmitte-
lyopas.

Vänttinen, T., Viitanen, M. Koulutusmateriaalituotanto. Tausta-
materiaaleja Suomen Palloliiton koulutusuudistukseen.
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Kirjojen ja koosteiden 
toimittaminen
Nummela A. Energia-aineenvaihdunta uinnissa. Huippu-uinnin 
vaatimuksia, Suomen Uimaliitto, 42-50, 2018.

Nummela A. Huippu-uimarien suorituskykyprofiili. Huippu-uin-
nin vaatimuksia, Suomen Uimaliitto, 76-80, 2018.

Nummela A. ja Kauhanen K. Vammaiskilpauinnin erityispiirteet. 
Huippu-uinnin vaatimuksia, Suomen Uimaliitto, 165-175, 2018.

Kantola O., Kauhanen A., Keränen T., Nieminen R., Nummela A. 
Huippu-uinnin vaatimuksia. Suomen Uimaliitto,210,2018, ISBN 
978-957-96960-4-1.

Tast L., Paananen A., Kalaja S., Mononen K., Seppänen K. (toim.) 
Kasva Urheilijaksi harjoituskirja 7. ISBN: 978-952-5794-74-8, 
Suomen Olympiakomitea ry, 2018.

Tast L., Paananen A., Kalaja S., Mononen K., Seppänen K. (toim.) 
Kasva Urheilijaksi harjoituskirja 8. ISBN: 978-952-5794-81-6, 
Suomen Olympiakomitea ry, 2018.

Tast L., Paananen A., Kalaja S., Mononen K., Seppänen K. (toim.) 
Kasva Urheilijaksi harjoituskirja 9. ISBN: 978-952-5794-82-3, 
Suomen Olympiakomitea ry, 2018.

Verkkosivustot ja ohjelmistot
Vihinen T. Urheilijan Pulssi -järjestelmän jatkokehitys. Urheili-
jan Pulssi -järjestelmä toteutettiin Suomen Olympiakomitealle 
vuonna 2017. Järjestelmän jatkokehitys, ylläpito, sekä käyttötuki 
jatkui vuonna 2018. Järjestelmään lisättiin urheilijan eri vuosina 
täyttämien lomakkeiden vertailutoiminto. Lajiliitoille järjestettiin 
saman ohjelmiston avulla kyselyitä liittyen huippu-urheilubud-
jettiin, henkilöstöön sekä lajiliiton strategiaan.

Vänttinen, T., Lehmusvuori, K., Evilä, T., Virtanen, M. Moukarin-
heiton tietopankki. Tieto- ja palautesivusto (www) moukarin-
heittäjille.

Vänttinen, T., Vierola, S., Vihinen, T., Miettinen, M., Saloranta, M. 
TAikaFutis. Harjoitusseurantakokeilu nuorille naisjalkapalloilijoil-
le: mobiiliapplikaatio ja palauteportaali.

Vänttinen, T., Vierola, S., Vihinen, T., Sarkkinen, P., Pasanen V. 
TAikaPaini. Harjoitusseurantakokeilu nuorille painijoille: mobiili-
applikaatio ja palauteportaali.

 
Luennot ja opetus

Luennot tieteellisissä kongresseissa
Aarresola, O. & Lämsä, J. Multi-level framework for analyzing 
professionalization (MFAP): A case study of Finnish floorball 
club.. European Association for Sociology of Sport (EASS) Confe-
rence in Bordeaux, 23-26 May, 2018.

Aarresola, O., Mononen, K. & Nieminen, M. Combining sports 
and school – what is there for wellbeing?. XVII Annual Conferen-
ce of Youth Studies 2018 Youth Cultures and Wellbeing Helsinki, 

Finland, 5th6th November 2018.

Auvinen E.-P., Mikkola J., Doma L., Ahtiainen J.P. Acute responses 
of hypertrophic- and neural strength exercise on endurance per-
formance and running economy. 19th International Symposium 
“Modern Science and Practice for Strength and Endurance Trai-
ning” October 10-12, 2018.

Blomqvist M. Junior swimmers in sports clubs - perceptions 
of participation, coaches competence and behaviour. Learn 
to Swim and Coach Conference 2018, Vierumäki, 28.9.2018 
30.9.2018.

Hynynen E., Vesterinen V., Nummela A. The dynamics of noctur-
nal heart rate (variability) in training load monitoring. Oral pre-
sentation in the 23rd annual Congress of the European College 
of Sports Science, July 4-7, Dublin, Ireland.

Köykkä M., Ihalainen S., Laaksonen M.S., Häkkinen K., Mikkola J., 
Leppävuori A., Lindinger S., Sattlecker G., and Linnamo V. Diffe-
rences in biathlon standing shooting performance in senior and 
junior biathletes. 19th International Symposium “Modern Scien-
ce and Practice for Strength and Endurance Training” October 
10-12, 2018.

Lehtonen K. & Lämsä J. Finnish sport system in transition: from 
mixed-model back to missionary configuration?. Working paper 
and oral presentation in session Sport Organisation Research. 
European Association for Sociology of Sport -kongressi. 23.-
26.5.2018, Bourdeaux.

Lämsä, J. The uneven professionalization of team sports. ECSS 
congress, Dublin 4-6.7.2018. Mini-oral presentation.

Mononen K Junior swimmers in sports clubs - physical activity 
and motor coordination. Learn to Swim and Coach Conference 
2018, Vierumäki, 28.9.2018 30.9.2018.

Mäkinen, J. The dark side of the sport in the social sciences: A 
systematic review. EASS Conference in Bordeaux 2018.

Nieminen, M., Aarresola, O. & Mononen, K. Evaluation project 
of developing national sports middle school model. SVEBI Confe-
rence 2018 Special session: Youth Elite Sport Research in Nordic 
Countries. Falun, Sverige, 21-22.11.2018.

Varjus R., Mikkola J., Ahtiainen J.P. Effects of 8 weeks of strength 
training to the sprint abilities at the end of the race for enduran-
ce athletes. 19th International Symposium “Modern Science and 
Practice for Strength and Endurance Training” October 10-12, 
2018.

Vesterinen V. Endurance training and monitoring in practice. 
International Symposium Modern Science and Practice for St-
renght and Endurance Training, University of Jyväskylä. October 
10-12, 2018 Jyväskylä.

Vesterinen V., Nummela A. Nocturnal heart rate variability and 
morning orthostatic test as tools to monitor training load. ACSM 
65th Annual Meeting, Minneapolis, Minnesota. May 30, 2018.

Vänttinen, T. Motorinen oppiminen juniorivalmennuksessa. Lu-
ento Kansallinen taitoseminaari, Kisakallio 24.11.2018.

Vänttinen, T., Rinkinen, N., Yli-Hannuksela, M., Lappalainen, J. 
and Sarkkinen, P. Aerobic and anaerobic performance charac-
teristics of Finnish elite Greco-Roman wrestlers. Lyhennelmä, 
Book of Abstract, Distribution of Wrestling Scientific Knowledge 
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seminar, Budabest, Unkari, lokakuu 24, 2018.

 
Urheiluun ja valmennukseen 
liittyvät luennot
Aarresola, O. ”Seuran pelaajapolku” – tarvitaanko sitä ja millai-
nen se voisi olla?. Koripalloliiton seurakehityspäivä 25.9.2018, 
Kisakallio.

Aarresola, O. Sport as a meaningful part of life. Learn to Swim 
Coach Conference 2018, Vierumäki, Finland 28-30 September. 
”From children’s aquatic skills to sport participation in swim-
ming”.

Aarresola, O. Tutkimustuloksia nuorten urheilusta: Kiikarissa ta-
lenttitoiminta. Yläkouluseminaari, 15.3.2018 Lappeenranta.

Blomqvist, M. & Hämäläinen, K. Valmentajapaneelin tulokset 
2018. Valmennusosaamisen työpaja 30.10.2018, Taitotalo, Hel-
sinki.

Hynynen E., Vesterinen V., Mikkola J. Supporting coaching ac-
tions for the Finnish XC Skiing National Team. Post Olympic Win-
ter Games 2018 seminar, Vuokatti, 28.-29.6.2018.

Hynynen, E. Testitulosten hyödyntäminen kohti Pyeongchangia 
ja tulevaisuuden näkymät Pekingin 2020 kisoja kohti. Wanhat 
Hiihtoveikot ja Hiihtosiskot vuosikokous, Cumulus Resort Laaja-
vuori, 4.5.2018

Häyrinen, M. Palloilijan kuormittumisen ja palautumisen seu-
ranta – case lentopallosta. Kuntotestauspäivät 2018, Vierumäki, 
23.3.2018.

Häyrinen, M. Lajianalyysi pohjana fyysiselle valmennukselle len-
topallossa. Kuntotestauspäivät 2018, Valmennuksen ekstrapäi-
vä, Vierumäki, 24.3.2018.

Häyrinen, M. Kuormittuminen ja palautuminen. TaikaVolleyn 
käyttö. Luento Lentopalloliiton Kuortaneen valmennuskeskuk-
sen pelaajille ja valmentajille, Kuortane, 26.9.2018.

Häyrinen, M. Kuormittuminen, palautuminen ja ravinto. Luento 
maalipallomaajoukkueiden pelaajille. Pajulahti 15.12.2018.

Kalaja, S. Taitovalmennus tänään. luento Rotary club Jyväskylän 
kokouksessa 22.1.2018.

Kalaja, S. Havaintomotoriikka ja non-lineaarinen pedagogiikka. 
asiantuntijaluento Lapin urheiluopiston ja Santa Sportin henki-
löstölle ja opiskelijoille 23.2.2018 Rovaniemi.

Kalaja, S. Jokainen yksilö on yksilö - henkilökohtaisen suoritustek-
niikan merkityksestä. Luento Oulun liikuntalääketieteen päivillä 
26.4.2018.

Kalaja, S. Tutkittua tietoa taitojen oppimisesta - sovelluksia heit-
tämiseen. luento Koripalloliiton nuorisovalmennusseminaarissa 
13.1.2018 Kisakalliossa.

Kalaja,S. Miten huippu-urheiljat harjoittelevat taitoa. luento Jy-
väskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille 
opintojaksolla LBIA023.

Kalaja, S. Yläkoulusta maailman huipulle. Luento Suomen Olym-
piakomitean akatemianohjelman yläkouluseminaarissa Lap-
peenrannassa 16.3.2018.

Kalaja, S. Motor skill learning. luento ja demonstraatio Beijing 
Sport Universityn delegaatiolle 11.4.2018.

Kalaja, S. KIHU ja urheiluvalmennus. luento KIHUn toiminnasta 
Rotaryklubi Jyväskylä Päijänteelle 18.5.2018.

Kalaja, S. Monipuolisuuden merkitys lasten ja nuorten liikunnas-
sa ja urheilussa. luento Helsinki Cupin valmentajille 12.7.2018.

Kalaja, S. Taitovalmennus. luento Jyväskylän Jigotain karateval-
mentajille 19.8.2018.

Kalaja, S. Havaintomotoriikka jääkiekossa. luento valmentajien 
ammattitutkinnolla Kuortaneen urheiluopistolla 18.12.2018.

Kalaja, S. Non-lineaarinen pedagogiikka jääkiekossa. luento 
valmentajien ammattitutkinnolla Kuortaneen urheiluopistolla 
18.12.2018.

Kalaja, S: Havaintomotoriikasta ja taitojen oppimisesta. luento 
valmentajien ammattitutkinnolla Eerikkilässä 17.9.2018.

Keränen T. Jääkiekkoilijan fysiikka. HIFK:n ja Urhean valmentaja-
palaveri. Mäkelänrinteen lukiolla 1.3.2018.

Keränen T. Biomekaniikkaa fysiikkavalmennukseen. Suomen Fy-
siikkavalmentajat ry:n koulutus. 1.12.2018. Mäkelänrinteen lu-
kio, Helsinki.

Keränen T. Kansainvälisen tason vaatimukset. Suomen Fysiik-
kavalmentajat ry:n koulutus. 1.12.2018. Mäkelänrinteen lukio, 
Helsinki.

Keränen T. Ominaisuusharjoittelun vaikuttavuus. Suomen Fy-
sioterapeutit ry:n sertifikoitujen jäsenten koulutus. 7.12.2017, 
Scandic Aviapolis, Vantaa.

Keränen, T. Lätkäjunnut. Mäkelänrinteen lukion ja URHEAn jää-
kiekkojunioreiden valmennus. Mäkelänrinne 19.6.2018.

Keränen, T. Biomekaniikkaa urheiluvalmennukseen. SUL 3. tason 
valmentajakoulutus. Kuortaneen Urheiluopisto 13.10.2018.

Keränen, T., Rantala, M. (Suomen Jääkiekkoliitto) Jääkiekkoilijan 
fysiikka. Nuorten jääkiekkopoikien fysiikkaharjoittelu. Mäkelän-
rinteen urheilulukio 29.10.2018.

Lämsä, J. Yleisurheilu Ruotsissa ja Suomessa. Luento SUL:n liitto-
valtuustossa 7.4.2018. Helsinki.

Lämsä, J. Huippu-urheilu tiedon valossa. Esitys Huippu-urheilun 
arviointiseminaarissa, 17.4.2018. Helsinki.

Lämsä, J. SPLISS research. Esitys kiinalaisille valmentajille 
28.3.2018. Jyväskylä.

Lämsä, J., Mononen, K., Nieminen, M. & Vihinen, T. Urheilijan 
Pulssi. Esitys Kesälajien kehityspäivillä 17.1.2018. Suomen olym-
piakomitea, Helsinki.

Mikkola J., Hynynen E. Mattohiihtodemo. Maastohiihdon val-
mentajakerhon kevätseminaari, Jyväskylä, 6.5.2018.

Nummela A. Juoksuharjoittelun ohjelmointi suunnistajan val-
mennuksessa. Suomen suunnistusliiton valmennusseminaari, 
Kisakallio 27.1.2018.

Nummela A. Miten palloilulajien nopeuskestävyysharjoittelua 
voitaisiin kehittää?. Kuntotestauspäivät, palloilulajien testaus, 
Suomen urheiluopisto, Vierumäki, 23.3.2018.

Nummela A. Kestävyyslajien yhteistyö korkean paikan harjoitte-
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lu. Kestävyysseminaari, Pajulahti, 27.11.2018.

Nummela A. Kestävyyden testaaminen. Vaajakosken Kuohu, kes-
tävyysilta, 30.11.2018.

Pajunen, S. Taitoluistelun valmentajien koulutus. Taitoluistelun 
valmentajille pidetty luento koskien taitoluisteluun liittyvistä 
vammoista.

Vesterinen V. Urheilijan kuormittuminen ja palautuminen. Luen-
to Gradia Jämsän urheiluvalmennuksen opiskelijoille 17.4.2018.

Vesterinen V. Kuormituksen ja palautumisen seuranta - käytän-
nön menetelmät. Maastohiihdon valmentajakerhon seminaari, 
Jyväskylä 5-6.5.2018.

Vesterinen V. Kuormituksen seurannalla laatua arkivalmennuk-
seen. Harjoittele terveenä - urheile laadukkaasti! -seminaari, 
Tampere 18-19.5.2018.

Vesterinen V. Elogger yhteenveto - Miten suomalaishiihtäjät har-
joittelevat?. Kestävyyslajien yhteistyöhankkeen miniseminaari, 
Kisakallio 24.9.2018.

Vesterinen V., & Mikkola J. Kestävyyden merkitys ja kehittäminen 
palloilulajeissa. Kuntotestauspäivät 2018, Vierumäki, 23.3.2018.

Vänttinen, T. Havaintomotoriikka ja sen testaaminen palloilula-
jeissa. Luento Kuntotestauspäivät 2018, Vierumäki 22.3.

Vänttinen, T. Havainnointi- ja päätöksentekokyky jalkapallossa. 
Luento jalkapallon junioripäälliköille, JKL 26.3.

Vänttinen, T., Palloliitto Palloliiton valmentajakoulutus. Valmen-
tajakoulutukset: C-kurssi JKL 22.-24.2., B-kurssi 20.-22.4.

Vänttinen, T., Seppänen S. Liikkuminen naisten huippupeleissä ja 
naisten liigassa. Luento JyPK:n naisten liigajoukkueelle (8.8., JKL).

 
Muut luennot
Kalaja, S. Eliteschule bundeskonferenz & IAT. Matkaraportti Sak-
sasta 20.24.3.2018.

Kalaja, S. Monipuolisen harjoittelun merkitys. avausluento Kon-
alan liikuntakeskuksen vihkiäistilaisuudessa 25.8.2018.

Lehto J. & Kalaja S. Luxemburg - D' Coque vierailu. Tietoja urhei-
lu- ja kulttuurikeskus DCoqueen tehdystä vierailusta.

Lämsä, J. Huippu-urheilun rahoitus. Luento Kesi-Suomen urhei-
luakatemian urheilijoille, 12.3.2018. JAMK.

Lämsä, J., Aarresola, O., Mononen, K., Blomqvist, M., Kalaja, S. & 
Nieminen, M. Perustelut ; tutkimuskatsaus. Esitys Huippu-urhei-
lun perustelut -työryhmälle 3.5.2018.

Nieminen, M. Urheiluyläkoulukokeilun 1. lukuvuoden arvioinnin 
tulokset. Esitys urheiluyläkoulukokeiluun osallistuvien koulujen 
tapaamisessa 28.9.2018.

Nieminen, M. Urheiluyläkoulukokeilun arviointi - 1. lukuvuoden 
tulokset. Urheiluyläkoulukokeiluun liittyvä tutkmimusseminaari 
Kihulla 9.11.2018.

Nikander, A. Uniluento. Training Room urheilijoille pidetty uni-
luento.

Nummela A. Huippu-urheilijoiden testaaminen. Puolustusvoi-
mien fyysisen toimintakyvyn testaus ja fyysinen työkyky –kurssi, 

Pajulahti, 2.11.2018.

Tuovinen, M. & Valtonen, M. Liikuntalääketiede. Luento Sisätau-
ti- ja keuhkolääkäreiden, neurologien ja geriatrian meetingissä.

Valtonen, M. Infektiot huippu-urheilussa. Luento Urheilu Mehi-
läisen asiantuntijakonferenssissa.

Valtonen, M. Terveiset Pyeongchangin Olympialaisista! Luento 
TULES Turku päivässä.

Valtonen, M. Huippu-urheilijoiden infektiot. Luento Infektio-
meetingissä.

Valtonen, M. Respiratoriset virusinfektiot Suomen Olympiajouk-
kueessa. Luento TYKS:n virusopin laitoksen henkilökunnalle.

Valtonen, M. Kokemuksia olympialääkärinä. Luento KSSHP kirur-
gian klinikan henkilökunta, viikkomeeting.

Valtonen, M. Preventive medicine in endurance sports. Luento 
Kiinan delegaatiolle.

Valtonen, M. Mitä opimme Pyeongchangin Olympialaisista?. Lu-
ento Urheilulääketieteen seminaariristeilyllä.

Valtonen, M. Urheilijan respiratoriset infektiot. Luento Suomen 
Urheilulääkäriyhdistyksen vuosikokouksessa.

Valtonen, M. PyeongChang (Health care in Finnish Olympic 
Team). Luento Kiinan delegaatiolle.

Valtonen, M. & Tuovinen, M. Liikuntalääketieteen poliklinikan 
rooli hoitoketjuissa. Liikuntalääketieteen poliklinikan rooli hoito-
ketjuissa - luento Keski-Suomen Keskussairaalassa.

Valtonen, M., Kujala U. & Laukkanen, J. Liikuntalääketieteen toi-
minnan esittely. Liikuntalääketieteen toiminnan esittely KSSHPn 
ja jäsenkuntien sopimusneuvotteluissa.

Vänttinen, T. KIHU:n esittely. KIHU:n toiminnan esittely: kansain-
väliset opiskelijat JKL 23.1., SNE (match analysis group) Göteborg 
24.10.

 
Opetus
Hynynen E. Heart rate variability – from science to practice. Lu-
ento Jyväskylän yliopisto Beijing Sport University, 16.1.2018.

Häyrinen, M. Lentopalloilijan profiili ja harjoittelu. Lajianalyysit 
eri urheilulajeissa ja valmennuksen ohjelmointi. 2 h Jyväskylän 
Yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylä 14.11.2018.

Häyrinen, M. Innovaatiot urheilussa. Valmennuksen YAMK-
koulutus. 2 h, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Vierumäki, 
19.11.2018.

Kalaja, S. Havaintomotoriikka jääkiekossa käytännön harjoitus 
I. käytännön harjoitus valmentajien ammattitutkinnolla Kuorta-
neen urheiluopiastolla 18.12.2018.

Kalaja, S. Havaintomotoriikka jääkiekossa käytännön harjoitus 
II. käytännön harjoitus valmentajien ammattitutkinnolla Kuorta-
neen urheiluopistolla 18.12.2018.

Keränen T. Voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Mäkelänrinteen lu-
kio, 5.3.2018.

Lämsä, J. Sport in Finland. Opetus JAMK, sport Business studies, 
24.10.2018. 25 osallistujaa
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Nummela A. Korkean paikan harjoittelu. Jyväskylän yliopisto, lii-
kuntatieteellinen tdk, luento LBIA028, 27.9.2018.

Pajunen, S. Koripalloilijoille suunnattu nilkkatyöpaja. Training 
Room -hankkeen koripallon pelaajille suunnattu nilkkaluento.

Pajunen, S. Yläkoululeiritys - nilkkaluento. Yläkoululeiritystä var-
ten tehty luento koskien nilkkavammoja.

Valtonen, M. Infektioiden ennaltaehkäisy. Luento Jyväskylän yli-
opiston terveystieteiden opiskelijoille.

Vänttinen, T. May The Force be With You. Luento ja käytännön 
demonstraatio jalkapallovalmentajille voimaharjoittelusta, JKL 
11.11.2018.

Saavutetut tunnustuspal-
kinnot
Nummela A. Vuoden valmentaja 2017. Keski-Suomen liikunta, 
Urheilugaala 26.1.2018.

Nummela A. Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 26.2.2018, Jyväskylän Kenttä-Ur-
heilijat 80-v juhlagaala, 24.11.2018.

Nummela A. Vuoden valmentaja. Keski-Suomen hiihto kevätpar-
lamentti, 17.5.2018.

Nummela A. Valmentajan vaskooli 2017. Keski-Suomen suunnis-
tus kevätkokous 19.3.2018.

Nummela A. Vuoden valmentaja. Keski-Suomen yleisurheilu pal-
kitsemistilaisuus 18.11.2018.

Nummela A. Vuoden seuravalmentaja. Jyväskylän Kenttä-Urhei-
lijat 80-v juhlagaala 24.11.2018.

Nummela A. JKU hopeinen ansiomerkki. Jyväskylän Kenttä-Ur-
heilijat 80-v juhlagaala 24.11.2018.

Nummela A. Keski-Suomen liikunnan kultainen ansiomerkki. 
Keski-Suomen liikunnan 25-v juhlavuosikokous 29.11.2018.
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Tuloslaskelma ja tase     

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

01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017

Varsinainen toiminta 

        Tuotot 2 466 920,53 2 329 101,54

        Kulut
            Palkat -1 510 184,45 -1 415 698,10
            Eläkekulut -271 509,85 -256 755,24
            Muut henkilösivukulut -28 023,25 -28 529,30
            Muut kulut -834 146,40 -806 328,85

        Tuotto-/kulujäämä -176 943,42 -178 209,95

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

        Tuotot 17 833,39 20 761,78
        Kulut -5 549,23 -5 689,07

        Tuotto-/kulujäämä 12 284,16 15 072,71

Yleisavustukset 166 000,00 166 000,00

Tilikauden ali-/ylijäämä 1 340,74 2 862,76
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Vuosikertomus 2018

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

31.12.2018 31.12.2017
VASTAAVAA

   PYSYVÄT VASTAAVAT
   Sijoitukset
      Muut osakkeet ja osuudet 290 945,93 290 945,93

   VAIHTUVAT VASTAAVAT
      Saamiset
      Lyhytaikaiset
         Myyntisaamiset 193 792,02 176 490,47
         Siirtosaamiset 67 815,17 261 607,19 51 611,40 228 101,87

   Rahoitusarvopaperit
         Muut osakkeet ja osuudet 201 324,00 141 886,50

   Rahat ja pankkisaamiset 278 247,44 275 689,82

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 032 124,56 936 624,12

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

31.12.2018 31.12.2017
VASTATTAVAA

   OMA PÄÄOMA
   Peruspääoma 92 503,36 92 503,36
   Muut rahastot 255 205,68 255 205,68
   Edellisten tilikausien alijäämä 22,79 -2 839,97
   Tilikauden yli-/alijäämä 1 340,74 2 862,76
   Oma pääoma yhteensä 349 072,57 347 731,83

   VIERAS PÄÄOMA
   Lyhytaikainen
      Saadut ennakot 1 180,00 2 380,00
      Ostovelat 87 138,83 27 949,80
      Muut velat 39 027,60 40 388,88
      Siirtovelat 555 705,56 683 051,99 518 173,61 588 892,29

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 032 124,56 936 624,12
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