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Triathlonliitosta lyhyesti
Suomen Triathlonliitto on 1986 perustettu valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka
tarkoituksena on kehittää ja levittää triathlonharrastusta ja -tietoutta, toimia triathlonin alalla
toimivien jäsenseurojensa valtakunnallisena liittona sekä edustaa lajiliittona
triathlonurheilua Suomessa ja ulkomailla. Triathlonurheilulla tarkoitetaan triathlonia, jossa
uidaan, pyöräillään ja juostaan ja duathlonia, jossa juostaan, pyöräillään ja juostaan. Liiton
toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
Toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten ja ihmisten välistä tasa-arvoa ja
suvaitsevuutta.

Vuoden 2020 toiminnan tavoitteet ja
painopistealueet
Huippu-urheilu
Vuoden 2019 aikana Triathlonliitto aloitti strategiatyön, jonka tuloksena liitolle syntyi uusi
Huippu-urheilun strategia vuosiksi 2020-2024. Strategian luotiin selkeät tavoitteet ja mittari
vuodelle 2020. Huippu-urheilun uudelleen organisoiminen on liiton yksiliiton
painopistealueista vuonna 2020.
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Seurojen kehitystyö
Vuonna 2019 aloitettu työ seurojen kehittämiseksi tuotti hedelmää ja neljä liiton alaista sai
keväällä tukea OKM:ltä seurojen juniorityön kehityshankkeisiin. Vuoden lopulla liitto ja ESLU
auditoivat myös liiton historian ensimmäisen. Seura tulee saamaan lasten ja nuorten
Tähtiseura statuksen ennen vuoden vaihdetta. Tätä työtä tullaan jatkamaan vahvasti vuonna
2020 ja liiton tavoitteena on saada uusia seuroja aktivoitumaan niin OKM:n seuratuen haussa
kuin myös Tähtiseuran kehityspolullakin. Seurojen kehitystyö ja sille luotavat työkalut tulee
olemaan liiton toinen tärkeä painopistealue vuonna 2020.
Yhdenvertaisuus
Triathlonliiton kolmas tavoite ja painopistealue vuonna 2020 on yhdenvertaisuuden
lisääminen liiton kaikessa toiminnassa. Yhdenvartaisuuden lisäämiseksi tullaan vuonna 2020
tekemään liitolle uusi yhdenvertaisuussuunnitelma. Tähän työhön hyödynnetään
Olympiakomitean työpajoja ja tietämystä.

Yhdenvertaisuus
”Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta
heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan,
kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan,
terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä”
Triathlonliiton yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena onkin syrjinnän tunnistaminen,
toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen. Suunnitelma
on tehty, jotta jokaisella olisi tasavertainen mahdollisuus tulla mukaan triathlonharrastuksen
pariin, osallistua tapahtumiin ja kilpailutoimintaan.
Yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteet ja tavoitteet 2020
Vuoden 2020 alussa aloitetaan yhdenvertaisuussuunnitelman uudelleen rakentaminen.
Prosessi aloitetaan Olympiakomitean kyselyllä. Kyselyn vastausten perusteella tehdään
suunnitelma yhdenvertaisuutta edistävistä tavoitteista ja toimenpiteistä sekä määritellään
jokaiselle osa-alueelle vastuuhenkilö ja aikataulutus toimenpiteiden toteuttamiseksi. Uuteen
Yhdenvertaisuussuunnitelmaan nostetaan teemoiksi yleiset linjaukset, hallitus ja työryhmä
työskentely, henkilöstön rekrytointi, henkilöstön työskentely, urheilijoiden tukeminen,
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viestintä ja tapahtumien järjestäminen. Tämän suunnitelman tekemiseen ja jalkautukseen
varataan resursseja
Yleiset linjaukset
Triathlonliitto huomioi kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa sekä sukupuolinäkökulman
että tasa-arvon. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuonna 2020 sekä
tyttöjä/naisia että poikia/miehiä valitaan eri maajoukkueisiin yhtä paljon. Samoin budjettiin
varataan resursseja niin lasten- ja nuorten, aikuisten kuin vammaistenkin toimintaan.
Yhdenvertaisuus näkyy vuonna 2020 myös siinä, että kaikki liiton jäsenseurat saavat apua ja
ohjeistusta seuran koosta tai sijainnista riippumatta.
Hallitustyöskentely
Triathlonliiton tavoitteena on tukea hallituksen valintaprosesseja siten, että tasa-arvoinen ja
moniarvoinen päätökseneko olisi mahdollista. Tavoitteena on myös, että hallituksessa ja
kaikissa työryhmissä on vähintään 40% edustus kumpaakin sukupuolta viimeistään vuonna
2020. Hallitustyöskentelyyn sovitaan pelisäännöt, esimerkiksi kokouksissa käsitellään vain
asioita, joista kaikille hallituksen jäsenille on mennyt materiaali vähintään viikkoa ennen
kokousta. Yksinkertaisille päätöksille (joihin vastaus on kyllä/ei) luodaan erillinen alusta.
Hallituksen isot kokoukset pidetään vuosikokousten yhteydessä. Kun kokouksia on
säännöllisesti ja kokousmateriaali toimitetaan etukäteen, on kaikilla yhtäläinen mahdollisuus
vaikuttaa päätöksentekoon.
Henkilöstön rekrytointi ja työskentely
Triathlonliitto panostaa siihen, että liitto pystyy huomioimaan eri-ikäiset ja erilaisissa
elämäntilanteissa työskentelevät henkilöt yhdenvertaisesti esimerkiksi liukuvan työajan ja
etätyömahdollisuuden avulla. Vastedeskin tullaan panostamaan siihen, että
rekrytointitilanteissa tiedoiltaan, taidoiltaan ja asenteiltaan oikeat henkilöt valitaan
tehtävään, olipa heidän asuinpaikkansa missä tahansa, jos työtehtävän laatu sen mahdollistaa.
Liiton palkkausjärjestelmä laaditaan siten, että se tukee yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
Työntekijöiden kehityskeskusteluissa käydään läpi myös palkkaukseen liittyvät asiat.
Työntekijöille pyritään rakentamaan kannustinjärjestelmä, jossa palkkauksen lisäksi
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Viestintä
Triathlonliitto onnistui vuonna 2019 hyvin viestinnässään tuoman esille lajia hyvin
monitahoisesti. Vuonna 2020 tämän linjan jatkaminen on itsestään selvyys. Tulevat
Paralympialaiset antavat tähän liitolle hyvät lähtökohdat.
Tapahtumien järjestäminen
Triathlonliiton kokousten ja koulutusten järjestämisessä tullaan myös vuonna 2020
panostamaan etäosallistumisen mahdollisuuteen. Triathlonliitto tekee työtä sen eteen, että
mahdollisimman moni kisajärjestäjä huomioisi aikuisten ja lasten lisäksi myös Special
Triathlonin järjestämällä lähdön myös heille.

Harrastustoiminta
Triathlonin laaja harrastustoiminta on ensiarvoisen tärkeää toimintaa liiton kaikelle
sektoreille. Tätä toimintaa pyritään kehittämään kaikilla osa-alueilla. Triathlonliitto hakee
myös vuonna 2020 aktiivisesti erilaisia kumppaneita harrastetoiminnan kehittämiseen. Näitä
voivat olla esimerkiksi kunnat, eri lajiliitot ja seurat sekä Olympiakomitean eri sektorit.
Vuonna 2020 panostetaan erityisesti seuratyöhön ja sen kehittämiseen. Vuoden 2020
tavoitteena onkin saada triathloniin ainakin kaksi uutta Olympiakomitean Tähtiseuraa, joista
toinen on aikuisten ja toinen lasten Tähtiseura.
Nuorten harrastustoiminta
Liitto pitää ympäri Suomea sijaitsevilla alueilla edullisia päiväleiriä (alueleiriä), yhteensä
näitä leirejä on tarkoitus järjestää vuodessa noin 10-12 kappaletta. Leireillä tehdään mm.
uinti- ja juoksutestit, jotka ovat tärkeä osa potentiaalisten nuorten löytämiseksi
valtakunnalliseen leiritykseen. Nuorten harrastustoiminnan kehittämisessä on tärkeää luoda
myös yhteistyöverkostoja paikallisten uimaseurojen sekä urheiluakatemioiden kanssa.
Urheilun strategian mukaisesti käynnistetään Talent sourcing toiminnan organisointi. Tämän
tarkoituksena on saada uusia nuoria harrastajia lajiin.
Aikuisten harrastustoiminta
Triathlonliitto teetti Haaga-Helian YAMK-opiskelijoilla tilaustyönä naisille suunnatun
triathlonkoulun konseptikuvauksen. Liiton tarkoituksena on tehdä konseptikuvauksen avulla
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seuroille valmis tuote, jota ne voisivat hyödyntää rekrytoidessaan lisää aikuisia
harrastustoimintaansa.

Kilpa- ja huippu-urheilu
Triathlonliiton huippu-urheilun tavoitteet 2020
Triathlonliitto teki uuden huippu-urheilun suunnitelman vuosiksi 2020-2024. Suunnitelmaa
tullaan noudattamaan niin vammattomien kuin vammallisten urheilun osalta. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että Talent sourcing tullaan ulottamaan niin terveisiin nuoriin
urheilijoihin kuin myös paraurheilijoihinkin. Uusille paraurheilijoille järjestetään
ensimmäinen leiri Pajulahdessa keväällä 2020. Tänne haetaan osallistujia erilaisten potilas- ja
muiden järjestöjen kuten Paralympiakomitean avulla.
Uuden suunnitelman mukaisesti tullaan 2020 alussa perustamaan omat maajoukkueet niin
long-distance urheilijoille kuin potentiaalisille tulevaisuuden Olympiaurheilijoillekin.
Kumpaankin ryhmään valitaan pieni määrä potentiaalisia urheilijoita. Loput nuoret saavat
oman talent-maajoukkueen. Kaikkea toimintaa tullaan seuraamaan mittareiden avulla.
Toimintatavat kohti menestystä
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Maajoukkue – nuoret sekä aikuiset
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Paratriathlon maajoukkue
Paratriathlon kausisuunnitelma 2020
Kausien 2019 ja 2020 erikoisleimana on ollut ja tulee olemaan Tokio 2020 -paikan hankkiminen.
Ikkuna Tokion kisapaikan saavuttamiseen avautui 28.6.2019 Montealin WPS -kilpailulla ja ikkuna
tulee sulkeutumaan Montrealissa 25.6.2019 WPS -kilpailuun. Paratriathlonissa sekä Liisa Lilja että
Jussi Lotvonen hakevat paikkaa Tokion Paralympialaisiin, joka tulee näin ollen olemaan
paraurheilijoille kauden päätavoite.
Kilpailukalenterissa on kisat, johon Liisa Lilja ja/tai Jussi Lotvonen ovat tällä tietoa menossa,
huomioituna EM- ja MM- kilpailuilla. Liisa Liljan tarvitse kisata kovin paljoa, koska Tokion paikka on
käytännössä jo varma. Liisa kilpaileekin vain tarvittavat kisat ennen Tokiota. Viimeisenä ja
tärkeimpänä valmistavana kilpailuna tulee olemaan Malmön EM-kilpailu, jonka jälkeen on
valmistava leiri ja valmistautuminen kohti Tokion kisaan. Liisan tärkeimmät kilpailut Tokion lisäksi
ovat siis toukokuun MM- ja elokuun EM- kisat.
Jussi Lotvonen sen sijaan jatkaa Tokio -paikan saavuttamista. Tästä syystä Jussin kisakalenterissa
on kaikki mahdolliset kisa, vaikka tiedossa on, että hän ei kaikkiin kisoihin pääse. Jussin
tärkeimmät kilpailut mahdollisen Tokion lisäksi ovat siis toukokuun MM- ja elokuun EM- kisat.
Tavoitteet
Liisa Liljan tavoitteena kaudella 2020 on saavuttaa mitali kaikissa kolmessa kauden arvokilpailussa.
Jussi Lotvosen tavoitteena on päästä mukaan Tokio 2020 -kisoihin mukaan ja sijoittua kaikissa
kilpailussa, joihin pääsee mukaan, top 8 joukkoon. Vain näillä sijoituksilla Tokion paikka on
mahdollinen.
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2020 kilpailusuunnitelma
-

WPS Davenport 29.2.-1.3.
Jussi Lotvonen
WC Abu Dhabi 7.-8.3.
Jussi Lotvonen
WC Espanja huhtikuu
Liisa Lilja ja Jussi Lotvonen
MM Milano 2.-3.5 Liisa Lilja ja Jussi Lotvonen
WPS Yokohama 15.-16.5
Jussi Lotvonen
WC Besancon 13.-14.6
Liisa Lilja ja Jussi Lotvonen
WPS Montreal 24.-25.6
Jussi Lotvonen
EM Malmö 7.-9.8 Liisa Lilja ja Jussi Lotvonen

Age Group Team Finland
Triathlonliiton AGT toiminta käynnistyi kunnolla vuoden 2019 Panu Liedon ja Jussi Lotvosen
vetämänä. Vuoden aikana ryhmälle järjestettiin kaksi kotimaan leiriä ja kolme ulkomaan
kisamatkaa. Vuonna 2020 tätä toimintaa tullaan kehittämään edelleen. Kotimaisten leirien
lisäksi ryhmälle tullaan järjestämään esim. Tarton EM-kisojen yhteydessä valmistava leiri
yhdessä olymia- ja nuorten maajoukkueen kanssa. Lisäksi yhteisiä kisamatkoja tullaan
järjestämään enemmän kuin vuonna 2019. Kaikessa toiminnassa tullaan hyödyntämään
muiden maajoukkueiden resursseja esim. käyttämällä samaa valmentaa kisamatkoilla.
Nuorten maajoukkuetoiminta
Nuorten maajoukkue tullaan jakamaan 2002 aikana pienenpään olympiaryhmään ja
suurempaan talent-ryhmään. Päästäkseen olympiaryhmään, urheilijan tulee sitoutua
Nuorten urheilijoiden pääkilpailut kaudella 2020 ovat seuraavat:
•
•
•
•

6.-7.6.2020 U23 EM-kisat Dnipro
2.7.2020 U19 EM-kisat Tarto
17.-23.8.2020 U23 MM-kisat Edmonton
1.-4.10.2020 U17 Alanya ETU Triathlon Youth European Championships Festival

Special Olympics
Special Olympics toiminta sai paljon huomiota vuonna 2019, sillä maaliskuussa 2019 Abu
Dhabissa järjestettiin Special olympic Games, johon osallistu myös Suomesta triatlonisti
Jaakko Mikkola ja hänen valmentajansa Erwin Borremans. Vuodelle 2020
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Kotimaan kilpailutoiminta
Triathlonliiton alaisuudessa järjestetään kaudella 2020 erimittaisia SM-kilpailuja
(puolimatka, olympiamatka ja pikamatka sekä sprinttiviesti) sekä Duathlonin SM-kilpailu.
Tämän lisäksi liiton alla on kansallisia kisoja ja Suomen Cupin kilpailuja. Liitto perii kaikilta
järjestäjiltä järjestämismaksun, jota vastaan järjestäjät saavat liitolta kilpailuun ylituomarin.
Ylituomarin tehtävään kuuluu huolehtia kilpailujen turvallisuudesta ja kilpailun aikana
sääntöjen noudattamisesta. Vuodelle 2020 SM-kilpailun järjestämismaksu pysyy 10 € per
osallistuja ja kansallisen kisan järjestämismaksu on 5 € per osallistuja. Nämä kilpailut eivät
kaikki tuota liitolle voittoa, mutta liiton kannalta on tärkeää olla varmistamassa, että kilpailut
järjestetään turvallisesti ja noudattaen voimassa olevaa antidopingsäännöstöä.
SM-kisojen lisäksi liitto järjestää kaudella 2020 Suomen Cup-sarjan. Suomen Cupissa on myös
sarjoja kaikille yli 11 vuotiaille aina yli 70 vuotiainen sarjaan saakka. Suomen Cupin
yksittäiset kilpailut ovat avoimia kaikille alle 15 vuotiaille osallistujille eli osakilpailuun voi
osallistua, vaikka ei olisikaan Triathlonliiton alaisen seuran jäsen. Näin pyritään samalla
markkinoimaan ja tekemään lajia tutuksi nuorille. Vuoden 2020 aikana pyritään myös
järjestämään mahdollisimman monessa Nuorten Cupin kilpailussa myös oma lähtö Special
Olympics urheilijoille.
Kotimaisessa kilpatoiminnassa painopistealueena jatkuu myös kesällä 2020 tuomariroiminta.
Tuomaritoiminta on kehittynyt kahdessa vuodessa valtavasti, kun liitto on saanut koulutettua
ITU-tasoisia tuomareita 7 kappaletta. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan siten, että myös
vuonna 2020 tullaan lähettämään ainakin kaksi tuomaria ulkomaille koulutukseen ja
vastaavasti varmistetaan jo koulutettujen tuomareiden taso lähettämällä heitä tuomaroimaan
ulkomaisiin kisoihin.
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Koulutustoiminta
Triathlonliitto on saanut kahden vuoden aikana rakennettua toimivan
koulutuskokonaisuuden yhdessä Vierumäen valmennuskeskuksen kanssa. Myös vuonna 2020
tullaan Vierumäellä järjestämään sekä 1- että 2-tason koulutukset. Uutena koulutuksena alkaa
myös tason 3 koulutus yhdistettynä Valmentajan ammattitutkintoon (VAT.)
Valmennuskoulutuksen ohella Triathlonliitto tarvitsee kilpailujen laadun nostamiseksi lisää
tuomareita. Liitto on saanut kahtena vuotena ETU:lta tukea tuomarikoulutukseen ja nämä
tukirahat on käytetty lähettämällä tuomareita kouluttautumaan ulkomaille sekä
tuomaroimaan kansainvälisiin kilpailuihin. Liitto on hakenut ETU:lta tukea myös vuodelle
2020. Tavoitteena on edelleen kouluttaa vähintään kolme uutta tuomaria ja mahdollistaa
tason 1 tuomareiden jatkokouluttautuminen varaamalla budjettiin rahaa ulkomaisten kisojen
tuomaroinnin aiheuttamiin matkakuluihin.
Triathlonliitto kannustaa seuroja ottamaan käyttöönsä Olympiakomitean Tähtiseuraverkkopalvelun. Tähtiseura-verkkopalvelun avulla seurat voivat kehittää omaa toimintaansa
omassa aikataulussaan ja pyytää tarvittaessa apua/sparrausta liitosta. Triathlonliitto
kouluttaa seuroja sekä Tähtiseura-verkkopalvelun että Suomispotin käytössä sekä
tarvittaessa muiden yhdistystoiminnan kannalta olennaisten asioiden osalta. Liiton
painopistealueena on seurojen koulutus ja tätä toteuttamaan aktiivisesti vuonna 2020.
Tähtiseura-verkkopalvelun avulla seurojen on helppo kehittää toimintaansa ja liitto tarjoaa
tarvittaessa apua esim. kirjanpito- tai jäsenrekisteri-järjestelmien käyttöönotossa.

Antidopingtoiminta
Valmentajakoulutus
Antidoping asiat sisältyvät valmentajakoulutukseen tasolta 1 lähtien.
Valmentajakoulutuksessa tähdennetään alusta lähtien ohjaajan oman moraalin ja eettisen
valintojen merkitystä sekä vastuuta lasten ohjaamisessa. Tavoitteena on, että kaikki
koulutuksen läpi käyneet valmentajat ymmärtävät dopingin käyttöön liittyvät vaarat sekä
sisäistävät reilun ja puhtaan kilpailun merkityksen. Valmentajien kautta tieto siirtyy
urheilijoille.
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Maajoukkuetoiminta ja huippu-urheilu
Suomen Triathlonliiton aikuisten ja nuorten maajoukkueiden ja valmennusryhmiin valittujen
urheilijoiden, valmentajien ja aluevalmentajien sekä Triathlonliiton muiden yhteistyötahojen
sopimuksissa on kirjallinen antidopingpykälä, joka velvoittaa toimimaan puhtain keinoin.
Suomen Triathlonliitto ry pyrkii jakamaan aikuisten ja nuorten maajoukkueiden ja eri
valmennusryhmiin valituille urheilijoille, valmentajille ja aluevalmentajille “Kielletyt aineet ja
menetelmät urheilussa“ - julkaisua. Suomen Triathlonliitto järjestää myös ennaltaehkäisevänä
toimintana antidopingkoulutuksia. Talven maajoukkueiden leireille kutsutaan SUEK:n
kouluttaja kertomaan antidopingtoiminnasta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Tiedotus
Antidopingtoiminnasta tiedotetaan säännöllisesti liiton kotisivuilla osoitteessa
www.triathlon.fi. Suomen Triathlonliiton antidopingohjelma on myös julkaistu
Antidopingtoimikunnan sivuilla ja Triathlonliiton verkkosivuilla osoitteessa www.triathlon.fi.
Triathlonliiton verkkosivuilta löytyy myös linkki SUEK:n verkkosivuille.
Suomen Triathlonliitto huolehtii oman antodopingohjelmansa toimittamisesta liiton alaisten
kilpailujen tapahtumajärjestäjille sekä liiton alaisille jäsenseuroille. Triathlonliitto tukee
seurojen omaa antidopingkoulutusta ja tiedon jakamista.

Vaikuttaminen ja olosuhteet
Triathlonliiton strategiassa vaikuttaminen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla
kuuluvat liiton perustehtäviin. Triathlonliitto on sekä Olympiakomitean, Paralympiakomitean
että VAU:n jäsen. Lisäksi liitto on lajin kansainvälisten liittojen, ETU ja ITU:n jäsen. Liitto
pyrkii myös siihen, että sillä on 2020 asianmukainen edustus niin ETU:n kuin ITU:kin
järjestämissä vuotuisissa tapaamisissa. Kansainväliseen vaikuttamiseen on budjetoitu rahaa
myös vuodelle 2020.
Olosuhteet ovat Triathlonissa iso haaste. Koska laji kilpailee uintiseurojen kanssa vähäisistä
uimaratavuoroista, on liiton aloitettava yhteistyöneuvottelut mm. uimaseurojen kanssa
tilanteen ratkaisemiseksi.
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Talous ja hallinto
Triathlonliitto on käyttänyt Suomisporttia sekä jäsenrekisterinään, että lisenssien ja
tapahtumien myyntipaikkana vuodesta 2018 lähtien. Suomisport toimii hyvin ja sen myötä
mm. lisenssien myynti on kasvanut kaksinkertaiseksi. Myös Procountorin käyttöönotto
taloushallintoon vuonna 2018 on tehnyt liiton taloushallinosta erittäin läpinäkyvää ja
todennetavaa. Liiton koko talous ja yleishallinto on sähköistetty, joka on parantanut mm.
budjetointia ja tärkeiden asiakirjojen hallintaa. Vuodelle 2020 ei näihin osa-alueisiin tarvitse
enää tehdä muutoksia.
Triathlonliitto on uudistanut toimintasääntönsä ja ne hyväksytään liiton syyskokouksessa
23.11.2019. Uudet säännöt noudattavat Olympiakomitean ja SUEK:n suosituksia mm.
kurinpidonosalta.
Triathlonliitto kokeili vuonna 2019 uutta kokousjärjestelmää. Liiton hallituksen kokoukset
siirrettiin ensin Skypeen ja syksyllä 2019 Zoomiin. Tätä toimintatapaa tullaan jatkamaan
myös vuonna 2020, sillä sen mukana tuomat hyödyt ovat mittavia esim. talouden kannalta.
Zoomin lisäksi liitossa on otettu käyttöön Teams-työkalu, jonka kautta hallitus voi viestiä
reaaliajassa. Teamsiin viedään myös kaikki kokousmateriaali, jolloin se on kaikkien
käytettävissä ennen kokousta.

Markkinointi ja viestintä
Markkinointi ja viestintä ovat jääneet Triathlonliitossa vähemmälle huomiolle jo pidemmän
aikaa. Vuoden 2020 aikana liiton tekee viestintästrategian, jossa se tulee luoman ja
määrittämään markkinoinnin ja viestinnän tavoitteet vuosiksi 202-2024. Varsinkin viestinnän
diversiteettiin tulisi luoda suuntaviivat. Viesti tavoittaa erilaiset ihmiset erilaisissa viestimissä
ja siksi viestintä pitää olla jatkossakin monipuolista ja sitä pitää tapahtua monissa eri
kanavissa. Lisäksi sekä viestintään että markkinointiin tulee luoda hyvät pohjat (PowerPoint
ect), jotta niiden ilme olisi yhteneväistä.
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Triathlonliiton organisaatio
Triathlonliitossa on yksi täyspäiväinen työntekijä ja yksi osa-aikainen työntekijä. Liiton
Toiminnanjohtajana toimii Kaisa Tamminen (37,5 h/viikko) ja osa-aikaisena Päävalmentajana
on toiminut Paul Sjöholm (15 h/viikko), jonka työsuhde päättyy 31.10.2019, mutta työt
jatkuvat ilman työsuhdetta. Mika Luoto, joka on liiton Valmennuspäällikkö, tekee Turun
Urheiluakatemian kautta Triathlonliitolle 4 h/viikossa töitä. Panu Lieto ja Jussi Lotvonen
vastaavat Age Group Finland toiminnasta. Lieto ja Lotvonen saavat työstään erillisen
yhteystyösopimuksessa sovitun korvauksen. Triathlonliitolla on lisäksi alueilla omia
valmentajia, mutta he eivät ole palkkasuhteessa liittoon. Marko Törmänen vastaa
paratriathlonista ja Erwin Borremans Special Triathlonista. Marko Törmänen ja Erwin
Borremans eivät saa Triathlonliitolta korvausta työstään.
Liiton hallitus koostuu puheenjohtajasta ja seitsemästä hallituksen jäsenestä. Susanna
Blomberg toimii liiton puheenjohtajana ja hänen kautensa ulottuu vuoden 2020 loppuun
saakka.
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