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Triathlonliitosta lyhyesti
Suomen Triathlonliitto on 1985 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 sekä talvitriathlonia, jossa juostaan,
pyöräillään ja hiihdetään. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun
pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään sukupuolten ja ihmisten välistä tasa-arvoa ja
suvaitsevuutta.

Vuosi 2021
Vuosi 2021 oli selkeästi toimeliaampi kuin vuosi 2020. Vaikka vuoden aikana jouduttiin edelleen
perumaan tapahtumia, saatiin esimerkiksi lähes kaikki SM-kisat pidettyä. Ainoastaan
maastotriathlonin SM-kisat peruttiin osallistujapulan takia. Etävalmennukset, etäkoulutukset ja
etätapaamiset jäivät edellisistä vuodesta pysyviksi toimintatavoiksi ja näin saatiin järjestettyä uusia
koulutuksia esimerkiksi säännöistä. Myös liiton viralliset kokoukset siirtyivät pysyvästi
etäkokouksiksi uuden sääntömuutoksen myötä. Etäkokoukset ovat olleet huomattavasti
suosituimpia kuin aiemmat lähikokoukset ja niinpä vuoden 2021 virallisiin kokouksiin osallistui
paljon seuroja.
Liiton toiminta on ollut jo muutaman vuoden taloudellisesti hyvällä pohjalla ja siksi syksyllä 2021
esiteltiin seuroille uusi jäsenmaksu- ja lisenssijärjestelmä. Tätä uudistusta on mietitty jo vuosia,
mutta nyt kahden taloudellisesti hyvän vuoden jälkeen, sen muuttamiselle tuli realistinen
mahdollisuus. Uusistus sisältää aina taloudellisen riskin. Vuosien 2020 ja 2021 positiivinen tulos loi
liitolle pienen puskurikassan, jonka myötä uudistus voidaan toteuttaa vuonna 2022.
Suomen Triathlonliitossa oli vuonna 2021 yksi päätoiminen työntekijä. Liitolla oli aiempien
vuosien tapaan sopimus Turun Seudun Urheiluakatemian kanssa koskien Valmennuspäällikkö Mika
Luotoa ja toimeksiantosopimus maajoukkuevalmentaja Juuso Mannisen kanssa. Muiden
toimijoiden kanssa sopimukset olivat kertaluonteisia esimerkiksi leirikohtaisia.
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Valiokunnat
Triathlonliiton hallituksella oli vuonna 2021 kuusi valiokuntaa. Kurinpitovaliokunta on
syyskokouksen valitsema ja siinä oli neljä jäsentä. Kurinpitovaliokuntaa johti Mika Taberman ja
sen jäseninä olivat Matti Hurula, Perttu Mukkala ja Esa Ojala. Kurinpitovaliokunta käsitteli kolme
tapausta vuonna 2021. Muiden valokuntien kokoonpano päätettiin hallituksen ensimmäisessä
kokouksessa tammikuussa 2021. Valiokuntia johti hallituksen jäsenet ja niiden jäseninä oli sekä
hallituksen jäseniä että sen ulkopuolisia henkilöitä.
Muut valiokunnat ja niiden kokoonpanot:
•
•
•
•
•
•

Sääntö- ja tuomarivaliokunta - puheenjohtaja Tomi Elo ja jäseninä Jussi Välimäki, Jaakko
Mattila ja Kaisa Tamminen
Kilpailuvaliokunta - puheenjohtaja Hanna-Katariina Seikola ja jäseninä Sami Tuomi, Sauli
Haahtela, Tiina Boman, Kimmo Holmström ja Mika Luoto
Juniori- ja kilpaurheiluvaliokunta - puheenjohtaja Mika Luoto, jäseninä Petri Simonen,
Juuso Manninen
AG-valiokunta puheenjohtaja Pirjo Tenhu, Kimmo Holmström, Mika Luoto ja Kaisa
Tamminen
Seura- ja harrastevaliokunta puheenjohtaja Ferrix Hovi, jäseninä Pirjo Tenhu, Petri Simonen
ja Jukka Kupiainen.
Markkinointi ja strategia puheenjohtaja Tatu Koistinen

Valiokunnat vastasivat itsenäisesti toimintasuunnitelmiensa tekemisetä ja kokousaikataulujen
sopimisesta. Osa valiokunnista kokoontui säännöllisesti, osa vähemmän säännöllisesti. Sääntö ja
tuomarivaliokunta kokoontui joulukuussa yön yli kokoukseen Vierumäelle, jossa se valmisteli
erotuomaritoiminnan prosessikuvauksen, kävi läpi säännöt ja teki alustavat aikataulut kesän 2022
tuomaronneista.

Urheilutoiminta
Triathlonliiton menestys huippu-urheilun osalta vuonna 2021
Vuoden 2021 suurimpiin urheilullisiin saavutuksiin ylsivät Henrik Goesch ja Liisa Lilja. Henrik
Goesch, joka valittiin myös vuoden 2021 triathlonistiksi, alitti elokuussa Kööpenhaminan
Ironmanilla ensimmäisenä suomalaisena 8 tunnin rajan täydenmatkan kisassa. Goesch rikkoi näin
yli 30 vuotta vanhan epävirallisen Suomen ennätyksen.
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Liisa Liljalta jäi rannevamman vuoksi Tokion paralympialaiset väliin, mutta syksyllä hän pääsi
kahdesti arvokisojen podiumille. EM-kisoista kotiin tuomisena oli hopeaa ja MM-kisoista pronssia.
Heini Hartikainen osallistui elokuussa Ironmanin Pro naisten EM-kisoihin Tahkolla, jossa hän
sijoittui viidenneksi. Syyskuussa Rothin EM-kisoissa hän paransi sijoitustaan ollen siellä sijalla 3.
Tiina Pohjalainen sijoittui kilpailuissa sijalle 4., Rothin kisa jäi häneltä väliin loukkaantumisen
takia.

Top Team
Triathlonliitto perusti 2020 harjoitusryhmän kansainvälistä huippua tavoitteleville nuorille
urheilijoille. Triathlon Finland TopTeam ryhmän kokoonpano vuonna 2021 oli Timi Malinen, Joel
Af Hällström, Ville-Valtteri Salonen ja Veikka Sarén. Ryhmän jäsenet saavat liitolta pienen
taloudellisen tuen ja ryhmälle järjestetään yhteisiä harjoituspäiviä, koulutustapahtumia sekä
kisamatkoja.
Top Teamille järjestettiin vuonna 2021 yhteisiä harjoituspäiviä aikuisten maajoukkueen kanssa.
Maajoukkueet harjoittelivat yhdessä sekä Turussa että Espoossa. Ryhmän jäseniä oli myös mukana
liiton järjestämissä kisamatkoissa Caorlessa ja Kitzbühelissa.

Aikuisten maajoukkue
Aikuisten maajoukkue aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa ja kuului kuusi pitkille matkoille
tähtäävää aikuista. Ryhmälle järjestettiin treenipäivä yhdessä Top Teamin kanssa ja heitä tuettiin
valmistautumisessa kansainvälisiin arvokisoihin. Uimahallien ja muiden liikuntatilojen sulut
aiheuttivat haasteita vuonna 2021 ja näihin etsittiin liiton johdolla ratkaisuja.

Nuorten ja Talent-maajoukkueen toiminta
Nuorten toiminta kasvoi kaikilla saroilla vuonna 2021. Triathlonliitto aloitti aktiivisen yhteistyön
Baltian maiden kanssa ja heinäkuussa liiton nuoret sekä valmennuspäällikkö Mika Luoto
osallistuivat ensimmäistä kertaa yhteiselle leirille. Leiri järjestettiin Virossa ja siellä oli mukana
urheilijoita Latviasta, Liettuasta, Virosta ja Suomesta. Viron maajoukkue taas osallistui elokuussa
Vantaalla järjestettävään sprintin SM-kisaan.
Nuorille pystyttiin järjestämään paljon toimintaa, vaikka esimerkiksi kevään perinteinen etelän leiri
jouduttiinkin peruuttamaan epidemian takia. Nuorilla oli sen sijaan sekä helmikuussa että
lokakuussa leiri Pajulahdessa. Kesällä järjestettiin lisäksi leiri Iso-Syötellä Suomen Cupin
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yhteydessä ja Turussa pystyttiin vielä järjestämään syksyllä kaksi leiriä. Pajulahdessa järjestettiin
heinäkuussa karsintakisa ja ulkomaille suuntautuvia kisamatkoja oli kolme. Ne suuntautuivat
Caorleen, Kitzbüheliin ja Welsiin

Paratriathlon
Paratriahlonin maajoukkueen kuuluu Liisa Lilja (vammaluokka PTS2) ja Paralympiakomitean
nuorten Paralympiaryhmään Liina Nuorenne (vammaluokka PTS3). Liisa Lilja tähtäsi vuonna 2021
Tokion Paralympialaisiin, jonne hän selvittikin tiensä karsintakisojen kautta. Liljan rannemurtuma
kuitenkin esti kisamatkan ja näin ollen kisapaikka jäi käyttämättä. Liisa Lilja pystyi kuitenkin
osallistumaan sekä Valencian EM- että Abu Dhabi MM-kisoihin, joista kotiin tuomisina olivat EMhopeaa ja MM-pronssia.
Liina Nuoranne valittiin Suomen Nuorten Paralympiaryhmään– ryhmään. Nuorten
Paralympiaryhmän tarkoituksena on järjestää neljä yhteistä leiriä vuosittain ja sen kautta polku on
auki aina Suomen Paralympiajoukkueeseen asti.
Paratrithlonia kehitettiin liitossa sekä luokittelun että valmennuksen osalta. Liitto sai AHOSsäätiöltä tukea kaksivuotiseen hankkeeseen, jonka tarkoituksen on saada sekä luokitteluun että
valmennukseen kansalliselle tasolle tarvittavat materiaalit tehtyä. Tarkoituksena oli myös järjestää
rekrytointileiri paraurheilijoille, mutta sitä ei pystytty rajoitusten takia järjestämään. Näin ollen
valtaosa paraprojektista jäi olosuhteiden takia tehtäväksi vuodelle. 2022.

Age Group toiminta
Liiton Age Group toiminta saavutti uuden tason, kun kaksi ryhmää matkasi kohti kansainvälisiä
arvokisoja. Age Group täydenmatkan MM-kisat Almeressa ja perusmatkan MM-kisat Valenciassa.
Ryhmälle ei voitu järjestää leirejä ja ryhmän hallinta kotiutettiin tästä syystä liitolle, eikä liitolla
näin ollen ollut erillistä sopimusta ryhmän toiminnan pyörittämiseksi.
Suomen AG-maajoukkueen koko Almeressa oli 11 urheilijaa. Mukaan tuomisinaan heillä oli peräti
viisi mitalia, tukku hyviä sijoituksia ja omia ennätyksiä. Kultaa omissa ikäluokissaan saivat Juuso
Manninen (M25) ja Tarja Masalin (N35), hopeaa nappasi Jaana Leminen-Lahdenperä (N60) ja
prossia saivat Nina Bergkulla (N50) ja Kai Söderdahl (M50). AG- maajoukkueen toiselle
kisamatkalle osallistui 4 urheilijaa, joista Pirjo Tenhu ylsi podiumille omassa sarjassaan.
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Special Triathlon
Special Triathlon toiminta pyörii pääsääntöisesti Paralympiakomitean kautta. Ryhmällä oli leirejä ja
kisoja, mutta liitto ei osallistunut niiden organisointiin.

Kotimaan ja kansainvälinen kilpailutoiminta
Kotimainen kilpatoiminta palautui lähes normaalin vuoden tasolle. Joitain kilpailuja jouduttiin
perumaan, joka vaikutti Suomen Cuppiin. Suomen Cup kisasarja jouduttiin perumaan aikuisten
osalta. SM-kisoista saatiin järjestettyä kuusi, vain maastotriathlonia ei pystytty järjestämään.
Suomessa pystyttiin järjestämään vuoden tauon jälkeen kaksi kansainvälisen brändin kilpailua.
Tämä näkyi positiivisesti lisenssituotoissa. Sen sijaan ulkomailla järjestettyjä kisoja jäi
kisakalenterista pois paljon. Myös tämä näkyi lisenssituotoissa vuosilisenssien myynnissä ja tältä
osin myynti oli normaalia vuotta pienempää.

Koulutustoiminta
Lähikoulutus kärsi vielä epidemian mukana tulleista rajoitteista ja siksi Vierumäellä pystyttiin
järjestämään vain tason 1valmentajakoulutus. Tämän lisäksi Vierumäellä järjestettiin koulutus
valmentajille, jonka aiheen oli uinnin lyhyt oppimäärä triathlonvalmentajille. Liitto jatkoi myös
etäkoulutusten pitämistä sekä seuroille, vaimentajille että urheilijoille. Tammikuussa seuroille oli
tietoisku Ironmanin TriClub-toiminnasta ja kisajärjestäjille koulutus kilpailunjärjestämissäännöistä.
Huhtikuussa aiheina olivat kilpailusäännöt, junioritriathlonistin harjoittelu ja kilpailuun valmistavan
kauden ja kilpailukauden harjoittelu. Joulukuussa kokeiltiin uutta mallia tuomarikoulutukseen, jossa
uusia tuomareita otetaan mukaan sääntöjen päivitystyöhön.

Jäsenseurat
Triathlonliitolla oli vuoden 2021 lopussa 96 jäsenseuraa, joissa oli yhteensä 2766. rekisteröitynyttä
liikkujaa. Rekisteröityjen urheilijoiden määrä nousi vuodesta 2020 ja oli samaa taso kuin ennen
koronaepidemiaa.
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Jäsenseurojen liikkujista noin oli naisia 58 % ja miehiä ja 42 %. Naisten osuus on kasvanut
hienokseltaan viime vuosina. Alle 18-vuotiaita noin 10 % liikkujista.

Vaikuttaminen
Triathlonliitto on Olympiakomitean ja Paralympiakomitean jäsen. Lisäksi liitto on lajin
kansainvälisten liittojen Europe Triathlonin ja World Triathloniin jäsen. Vuonna 2021 kaikki
kansainväliset kokoukset järjestettiin etänä. X 4.

Talous ja hallinto
Triathlonliiton talous on ollut vakaa jo muutaman vuoden. Koska vuonna 2021 saatiin jo järjestettyä
toimintaa, liiton liikevaihto palautui edellisen vuoden tiputuksesta ja se oli enää 12 % pienempi
kuin ennen koronavirusepidemiaa. Liiton liikevaihto oli 2019 noin 230 000 €, vuonna 2020 noin
160 00 € ja vuonna 2021 203 000 €. Myös budjetointi oli edellistä vuotta helpompaa ja tarkempaa.
Liitto on tehnyt kahtena edellisenä vuonna voittoa ja näiden voittojen turvin liiton syyskokous päätti
toteuttaa jäsenmaksu ja lisenssiuudistuksen, jota on suunniteltu useamman vuoden.
Triathlonliiton hallitus kokoontui vuonna 2021 yhdeksän kertaa. Kaikki kokoukset pidettiin
videokokouksina Zoomin kautta. Myös liiton sääntömääräiset kokoukset järjestettiin etänä,
kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Kaikki kokousten pöytäkirjat
allekirjoitettiin sähköisesti Visma Sign-järjestelmä avulla ja asiakirjat tallennettiin sähköiseen
arkistoon (Sharepointiin). Yhteydenpitoon ja dokumenttien jakamiseen käytettiin myös Teamsia

Viestintä
Triathlonliiton viestintä painottui vuonna 2021 sähköiseen viestintään. Liitto lanseerasi
maaliskuussa 2021 uutiskirjeen, joka julkaistiin kerran kuussa. uutiskirjeen myötä viestintään
saatiin uusi kanava. Uutiskirjeen lisäksi viestintä painottui edelleen sosiaalisen median kanaviin
(FB, Twitteriä ja Instagramia).
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Liitto viesti seurojen yhteyshenkilöille säännöllisesti kuukausittain. Seuroille jaettiin tärkeää tietoa
myös seurojen oman FB-sivun kautta.

Triathlonliiton organisaatio
Triathlonliiton toiminnanjohtajana toimi vuonna 2021 Kaisa Tamminen, joka on
työsopimussuhteessa liittoon. Liiton Triathlonliitolla oli lisäksi kaksi erillistä sopimusta. Toinen oli
yhteistyösopimus Turun Seudun Urheiluakatemian kanssa koskien Mika Luotoa ja toinen oli
toimeksiantosopimus Juuso Mannisen kanssa. Valmennuspäällikkö Mika Luoto, että
maajoukkuevalmentaja Juuso Manninen tekevät työtään osa-aikaisesti liitolle näiden sopimusten
mukaisesti.
Liiton hallitus koostui puheenjohtajasta ja seitsemästä hallituksen jäsenestä. Liiton hallituksen
puheenjohtajana oli Tatu Koistinen. Hallituksen jäseninä olivat: Tomi Elo (varapuheenjohtaja),
Kimmo Holmström, Ferrix Hovi, Mika Luoto, Hanna-Katariina Seikola, Petri Simonen ja Pirjo
Tenhu.
Erwin Borremans vastasi Special Triathlonista, hänellä oli siitä erillinen sopimus
Paralympiakomitean kanssa.
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