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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 2020
Cod19 virusepidemia vuoksi liiton toiminta supistui olennaisesti vuonna 2020. Kun vain osa
kilpailuista saatiin pidettyä, liiton tulovirrat ehtyivät olennaisesti. Liittojäsenyyksien ja
lisenssien myynti pieneni ja kilpailumaksuista jäi saamatta iso osa. Koska alkuvuonna tilanne
oli hankala, liittohallitus päätti jäädyttää kaikki menot minimiin. Toiminnan supistamisella oli
kuitenkin myös menoja hillitsevä vaikutus ja näin ollen tilikauden tulos olikin parempi kuin
alkuvuonna osattiin arvioida. Uusi tilanne pakotti kehittämään uusia toimintatapoja, ja näin
ollen liitolle syntyi täysin uutta toimintaa. Etävalmennukset, etäkoulutukset ja etätapaamiset
loivat uuden tavan toimia ja nämä toimintatavat jäävät pysyviksi toimintatavoiksi. Uudet
toimintatavat ovat erittäin kustannustehokkaita ja mahdollistavat näin laajemman toiminnan
ilman suuria taloudellisia satsauksia.
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja tähän reagoitiin käyttämällä aikaa toiminnan
kehittämiseen. Triathlonliitto sai uuden Yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka teki liitolle
Karita Soukko. Yhdenvertaisuussuunnitelma oli Soukon AMK-opinnäytetyö. Liitolla oli myös
korkeakouluharjoittelija Hilla Läärä, joka teki liitolle uuden juniorioppaan.
Suomen Triathlonliitossa oli vuonna 2020 yksi päätoiminen työntekijä. Liitto osti aiempien
vuosien tapaan Turun Urheiluakatemialta Valmennuspäällikkö Mika Luodon työpanosta. Mika
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Luodon tuntimäärä kasvoi vuonna 2020 ja sen myötä myös liiton maksama korvaus
Urheiluakatemialle kasvoi.

Urheilutoiminta
Triathlonliiton menestys huippu-urheilun osalta vuonna 2020

Vuoden 2020 aikana, ainoastaan Jussi Lotvonen ja Henrik Goesch pystyivät osallistumaan
kansainvälisiin kisoihin. Goesch sijoittui neljänneksi ”suomen ennätysajalla” Tallinnan
Ironmanin Pro-sarjassa. Lotvonen saavutti taas ensimmäisen podium sijoituksena
Portugalissa ollen kisassa sijalla kolme.

Top Team
Triathlonliitto perusti kesän alussa harjoitusryhmän kansainvälistä huippua tavoitteleville
nuorille urheilijoille. Yhteisharjoittelun tavoitteena on lupaavien urheilijoiden sparraaminen
kohti maailman kärkeä sekä lajin tunnettuuden kasvattaminen. Ryhmään kuuluvien yhteinen
unelma on kilpailla olympialaisissa.
Triathlon Finland TopTeam -koostuu neljästä lajin lupaavimmasta 18–23 vuotiaista
urheilijasta. Mukana ryhmässä ovat Timi Malinen, Joel Af Hällström, Ville-Valtteri
Salonen ja Veikka Saren. Suomessa ei aiemmin ole ollut ryhmää, joka tukisi olympiamatkalle
tähtäävien yksilöurheilijoiden tavoitteellista harjoittelua ja kilpailua kansainvälisissä
kilpailuissa. Ryhmää pyritään tulevaisuudessa laajentamaan ja saamaan mukaan myös
naisurheilijoita.
Top Team pääsi harjoittelemaan vuoden 2020 aikana muutaman kerran yhdessä yhteisten
leiripäivien aikana. Loppuvuodesta leirit jouduttiin peruuttamaan Cod19 epidemian takia.

Aikuisten maajoukkue
Triathlonliitto perusti myös vuoden 2020 lopussa uuden aikuisten maajoukkueen. Ryhmään
kuuluu kuusi pitkille matkoille tähtäävää aikuista. Liitto tarkoituksena on järjestää aikuisten
maajoukkueelle päiväleirejä kotimaassa ja tukea muutenkin urheilijoiden valmistautumista
kansainvälisiin arvokisoihin.
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Nuorten maajoukkuetoiminta
Myös nuorten maajoukkueen leiritys joudutti jäädyttämään lähes täysin vuonna 2020. Vain
syksyllä pystyttiin järjestämään yksi leiri nuorille. Nuoret pääsivät kesä lopussa kilpailemaan
muutaman kerran kotimaassa, ulkomaisiin kisoihin sen sijaan kukaan ei pystynyt lähtemään

Paratriathlon
Paratriahlonin maajoukkueeseen kuului vuonna 2020 kaksi urheilijaa: Liisa Lilja
(vammaluokka PTS2) ja Jussi Lotvonen (vammaluokka PTS4). Paratriathlonin Tokion
karsinnat keskeytettiin maaliskuussa, eikä karsintoja avattu uudelleen vuonna 2020. Näin
ollen Liisa Lilja ei kilpaillut ulkomailla kertaakaan vuonna 2020. Jussi Lotvonen ehti osallistua
kisoihin Australian Devonportissa ennen kisataukoa ja Portugalin Lissabonin Alhandrassa syksyllä
2020.
Paratriathlonin osalta liitto keskitti voimavarojaan luokittelun eteenpäin viemiseen.
Luokitteluun tehtiin kansallinen luokittelukoodi ja luokittelu osa-alueet käännettiin ITU:n
paratritahlonin säännöistä. Tämä tieto vietiin liiton kotisivuille. Luokittelu-projekti jatkuu
vuonna 2021.

Nuorten harrastustoiminta
Nuorten harrastustoimintaa edistettiin tekemällä opas ja pitämällä seuroille koulutuksia
Zoomissa. Alueleirejä ei vuonna pystytty pitämään kuin yksi. Myös etätreenien pitäminen
Zoomin välityksellä osoittautui hyväksi toimintatavaksi edistää nuorten toimintaa.

Special Triathlon
Koska vuonna 2020 kisoja voitiin järjestää vain elokuussa, Special Triathlon tapahtumiakin oli
vain yksi vuonna 202. Tämä järjestettiin elokuussa Vantaa Triathlonin yhteydessä

Age Group toiminta
Age Group toiminta supistui vuonna 2020, sillä yhtään kisamatkaa ei voitu järjestää ja
leireistäkin pystyttiin pitämään vain toinen. Age Group toiminnassa olevien urheilijoiden
määrä se sijaan kasvoi, joka lupaa hyvää tuleville vuosille.
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Kotimaan kilpailutoiminta
Suomessa järjestettiin vuonna 2020 vain neljä SM-kisaa (sprintti, perusmatka ja duathlon
sekä junioreille supersprintti) Muut kisat jouduttiin siirtämän vuodelle 2021. Myös Suomen
Cup jouduttiin perumaan.

Kansainvälinen kilpailutoiminta
Vuonna 2020 ei ollut juuri lainkaan kansainvälistä kilpailutoimintaa. Ainoastaan Tallinnassa
pystyttiin järjestämään Ironman kisa. Tämä kisa pelasti osittain KV-lisenssien myynnin, sillä
sinne myytiin lähes kolmesataa KV-lisenssiä.

Koulutustoiminta
Triathlonliitto järjesti Vierumäen urheiluopistolla sekä tason 1, 2 ja 3 valmentajakoulutukset.
Uutuutena on VAT tutkinto tason 3 koulutuksen yhteydessä. Koulutukset toteutettiin
yhteistyössä Vierumäen Urheiluopiston kanssa ja niiden vastuuvetäjänä toimi Antti
Kauhanen. Antin lisäksi opettajana koulutuksissa toimi Mika Luoto. Koulutusten aikatauluja
jouduttiin vuoden aikana muuttamaan ja osa niistä jouduttiin pitämään etänä.
Triathlonliitto aloitti myös vuoden 2020 aikana etäkoulutukset. Näissä käytiin läpi mm.
harjoittelua, seuratoiminnan eri osa-alueita ja ohjeistusta epäasiallisesta käytöksestä ja
häirinnästä. Myös kisajärjestäjille suunnatut etätapaamiset muodostuivat säännöllisiksi ja
erittäin hyviksi vuorovaikutusta lisääviksi tapahtumiksi.
Triathlonliitto sai ETU:lta tukea tuomaritoiminnan kehittämiseen ja se käytettiin vuoden
lopulla sääntökoulutusten materiaalien tekemiseen. Jussi Välimäki teki sekä kisajärjestäjille
että kilpailijoille suunnattujen koulutusten materiaalit joulukuussa. Nämä koulutukset
starttaavat etänä tammikuussa 2021.
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Jäsenseurat
Triathlonliitolla oli vuoden 2020 lopussa 96 jäsenseuraa, joissa oli yhteensä 2710
rekisteröitynyttä liikkujaa. Vuoden 2020 haasteet näkyivät liikkujien määrässä, sillä monessa
seurassa toiminta oli vähäistä ja kilpailutoiminnan vähäisyyden takia liikkujat eivät ostaneet
liittojäsenyyksiä. Liikkujista 1109 (41 %) oli naisia ja 1601 (59 %) oli miehiä. Naisten osuus
nousi hieman vuonna 2020, sillä vuonna 2019 naisia oli 40 %.

Vaikuttaminen
Triathlonliitto on Olympiakomitean ja Paralympiakomitean jäsen. Lisäksi liitto on lajin
kansainvälisten liittojen, ETU:n ja ITU:n jäsen. Liiton toiminnanjohtaja osallistui helmikuussa
2020 Minskissä pidettyyn ETU:n vuosikokoukseen ja kesäkuussa etänä ETU:n
kevätkokoukseen. Myös Kansainvälisen liiton ITU:n sekä Olympiakomitean vaalikokoukset
jouduttiin pitämään marraskuussa etänä. Myös näissä kokouksissa oli liiton edustus.

Talous ja hallinto
Triathlonliitto on saanut vakautettua taloutensa. Budjetointi oli vuonna 2020 haastavaa,
koska missään vaiheessa ei tiedetty mitä tulee tapahtumaan. Keväällä lähes kaikki toiminta
jäädytettiin ja tästä syytä myös kulut karsiintuivat minimiin.
Liiton liikevaihto tippui yli 30 %, koska toimintaa ei pystytty järjestämään kuin osittain. Liitto
teki oletettua enemmän voittoa ja sen oma pääoma kasvoi runsaasti. Tilikauden 2020 tulos oli
antaakin loistavat toimintaedellytykset seuraavalle vuodelle.
Liiton kirjanpitoa hoidetaan edelleen toimistolta käsin Procountor-järjestelmän avulla.
Triathlonliiton hallitus kokoontui vuonna 2020 kahdeksan kertaa. Tammikuussa pidettiin
järjestäytymiskokous Vuosaaressa ja loput kokoukset pidettiin videokokouksina Zoomin
kautta. Myös liiton sääntömääräiset kokoukset järjestettiin etänä, kevätkokous kesäkuussa ja
syyskokous marraskuussa. Kaikki kokousten pöytäkirjat allekirjoitettiin sähköisesti Visma
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Sign-järjestelmä avulla ja asiakirjat tallennettiin sähköiseen arkistoon (Sharepointiin).
Yhteydenpitoon ja dokumenttien jakamiseen käytettiin myös Teamsia

Viestintä
Triathlonliiton viestintä painottui vuonna 2020 sähköiseen viestintään. Liitto käytti
viestintään omien verkkosivujen uutisosioita, omia sosiaalisen median kanaviaan (FB,
Twitteriä ja Instagramia). Liitolla on myös omia FB-ryhmä eri toimijoille ja näissä jaetaan
tietoa kullekin ryhmälle aktiivisesti.
Liitto viesti seurojen yhteyshenkilöille säännöllisesti kuukausittain. Seuroille jaettiin tärkeää
tietoa myös seurojen oman FB-sivun kautta.

Triathlonliiton organisaatio
Triathlonliiton toiminnanjohtajana toimi vuonna 2020 Kaisa Tamminen. Liiton
Valmennuspäällikkönä toimi Mika Luoto, joka teki työtään Turun Akatemian kautta.
Liiton hallitus koostui puheenjohtajasta ja seitsemästä hallituksen jäsenestä. Liiton
hallituksen puheenjohtajana oli Susanna Blomberg. Hallituksen jäseninä olivat: Ferrix Hovi,
Tomi Elo, Tatu Koistinen, Juuso Kutvonen (varapuheenjohtaja), Mika Luoto ja Sanna Myllylä ja
Heikki Sanelma.
Triathlonliiton Marsters eli AG-toiminnasta vastasivat Jussi Lotvonen ja Panu Lieto.
Paraurheilusta vastasi Marko Törmänen, hän ei saanut työstään rahallista korvausta. Special
Triathlonista vastasi Erwin Borremans, hän ei saanut työstään rahallista korvausta.
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