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Missiomme

on parantaa suomalaisen urheilun 
kansainvälistä menestystä nostamalla 
valmentautumisen laatua ja vaikuttavuutta

• vahvalla asiantuntijatyöllä
• tutkimuksella sekä
• kansallisella ja kansainvälisellä

yhteistyöllä.



KIHUn tehtävät

• Tukea urheilijoita ja valmentajia kansainvälisesti 
kilpailukykyiseen tietoon perustuvalla asiantuntijatoiminnalla.

• Parantaa ja ylläpitää urheilijan suorituskykyä ja terveyttä.

• Tutkia ja analysoida kilpa- ja huippu-urheiluun liittyviä ilmiöitä 
sekä kehittää valmennuksellisia innovaatioita uusien 
teknologioiden, menetelmien ja toimintatapojen pohjalta.

• Kehittää ja levittää tietoon perustuvia menetelmiä, 
toimintamalleja ja tapoja lajien ja eri toimintaympäristöjen 
tarpeisiin.

• Tuottaa, kerätä ja koota kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvää 
tietopohjaa.



Arvolupauksemme

Huippu-urheilijat

Tuemme matkaa 
Pohjoisen 
tähdeksi

Huippu-urheilun 
valmentajat

Autamme 
tekemään 
parhaita 

päätöksiä 
valmentautumisen 

arjessa

Lajiliitot ja 
toimintaympäristöt

Edistämme 
urheiluverkoston 

yhteistyön 
rakentamista ja 
toimintamalleja 

sekä osaamisen 
jakamista

Tutkimusverkosto ja 
rahoittajat

Yhdistämme 
tutkimukset, 

innovaatiot sekä 
ihmiset huippu-

urheilun ja 
suomalaisten 

hyväksi.



VALMENTAUTUMISEN TUKI

Teemme urheilijoista ja 
valmentajista entistä 
parempia



Valmentautumisen tuki -
lajiyhteistyö
• Tuemme valmentautumista Olympiakomitean HU-

yksikön tehostamistukipäätösten mukaisissa lajeissa. 

• Asiantuntijatoiminnan suunnittelusta vastaavat 
yhdessä aina lajin huippu-urheiluvastaavat, 
asiantuntijat ja HU-yksikön lajiryhmävastaava

• Lopulliset toimintamallit vaihtelevat eri lajien välillä 
riippuen lajin tarpeista ja mahdollisuuksista.

• Lajien kokonaisten maajoukkueiden lisäksi tuemme 
myös yksilötukiurheilijoita.



KIHUn tukemat kärki- ja 
investointilajit

Kesälajit

• Ammunta (haulikko, kivääri)

• Keihäs

• Kilpakävely

• Lentopallo

• Moukari

• Uinti

• Paini

• Parayleisurheilu

• Purjehdus

• Telinevoimistelu

Talvilajit

• Ampumahiihto

• Jääkiekko

• Maastohiihto

• Yhdistetty

• Joukkuelajeja tuetaan 
joukkuepelien yhteisten 
T&K-hankkeiden kautta

• Lisäksi tuetaan 
yksilötukiurheilijoiden 
valmentautumista heidän 
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti



TUTKIMUS-, KEHITYS- JA 
INNOVAATIOTOIMINTA

Toimimme tieteen tulkkina 
urheilulle ja edistämme 
tiedolla johtamista.



Käynnissä olevat TKI-
projektimme (5/2022)
• Ammattimaistuvat kentät?

• Asiantuntijatiimien käynnistysvaihe 2021–22

• AWARE1-tutkimus

• ERASMUS+ Athletes4Society

• Huippu-urheilijan infektioalttius (NoFlu)

• Huippu-urheilijoiden psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi – urheiluun 

sovellettu hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen interventio 

huippu-urheilijoille

• Huippu-urheilun tietotyö 2021-24

• Kelausvoiman mittausmenetelmän kehittämisprojekti



Käynnissä olevat TKI-
projektimme (5/2022)
• Koronavirusinfektio urheilijalla -tutkimus

• Lentopalloilijan suorituskyky, kehonkoostumus ja urakehitys

• Respiratory Illness and Infections in Athletes – IOC consensus

• Suhteellinen energiavaje urheilussa (NoRED-S)

• Urheilijan hengitysterveys

• Urheilun tietokannat

• Validity of an automated GNSS-IMU system in biathlon range work 
analysis

• Valmennuksen kyselytyökalu (MAPS-Q) 
urheiluakatemiaympäristössä: urheilijan kehittyminen ja hyvinvointi

• Ylävartalon voimatasojen ja liikkuvuuden yhteys lentopallon 
iskulyönnin kovuuteen – 8 viikon harjoitusinterventio nuorilla 
maajoukkuepelaajilla



KIHU Training Room

• EAKR-rahoituksella toteutettu pilottihanke 2018-2021.

• Nyt vakiintunutta toimintaa, josta vastaavat KIHU ja 
Jyväskylän urheiluakatemia.

• Tavoitteena kehittää urheilijoiden ennaltaehkäisevää 
terveydenhuoltoa, palautumista ja 
vammakuntoutusta.

• Toiminta koostuu Training Room -
harjoitteluympäristöstä ja käytännön toiminnasta eri 
lajien kanssa.

• Myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä 
harjoittelupaikka urheilufysioterapian opiskelijoille. 



KIHUn vuosi numeroina



Lisää KIHUsta

@kihufinland

@KIHUFinland

www.facebook.com/kihunsivut

www.youtube.com/user/KIHUTV

www.kihu.fi






