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book-sivuilla esiteltiin urheilijoita ja tutkijoita haastattelemalla sekä uutisin säätiön
apurahatoimintaa ja apurahakohteita.
Vuonna 2018 säätiö myönsi apurahoja yhteensä 405 000 euroa. Rahan arvon muutoksetkin huomioon ottaen summa on säätiön
historian kaikkien aikojen suurin. Tuloslaskelman mukaan apurahoja käytettiin lähes
378 000 euroa. Myönnettyjen apurahojen
määrä lisääntyi 37 000 eurolla. Edellisten
vuosien tapaan säätiö jakoi apurahoja hakemusten perusteella urheiluvalmennukseen,
liikuntakasvatukseen ja liikuntatieteelliseen
tutkimukseen. Jatkoimme myös edellisvuosina aloitettujen erillishankkeiden tukemista.
Kaiken taustalla on ollut säätiön talouden
vakaa kehitys koko kuluneen vuosikymmenen aikana, joskin vuosi 2018 oli sijoitustoiminnan osalta haastava, kun tuotot jäivät
pitkästä aikaa pakkasen puolelle. Säätiön
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Urheiluopistosäätiön myöntämien apurahojen määrä lisääntyi vuonna 2018 jo
seitsemättä vuotta peräkkäin. Jakson aikana
myönnettyjen apurahojen yhteismäärä on
lisääntynyt 150 000 eurolla. Kehityksen
on mahdollistanut säätiön sijoitusten hyvä
tuotto sekä maltillinen kulukehitys.
Apurahojen kasvu on monipuolistanut
säätiön apurahatoimintaa ja luonut mahdollisuuksia solmia uusia kumppanuuksia. Tämä
on ollut tietoinen valinta. Säätiö haluaa olla
osa keskeinen suomalaista urheilun ja liikunnan perhettä sen kaikilla osa-alueilla, niin
huippu-urheilussa kuin edellytysten luomisessa jokaiselle nuorelle liikkua ja harrastaa.
Monipuolistuneesta toiminnastamme
ryhdyttiin viestimään aikaisempaa enemmän. Säätiölle vahvistettiin historian ensimmäinen viestintäsuunnitelma, jonka
mukaisesti säätiön kotisivuilla sekä face-

Liikuntakeskus Pajulahdessa toimintavuosi oli myönteinen. Asiakasmäärä säilyi
vakaalla pohjalla. Vuorokausia kertyi lähes
91 300. Vähennystä oli noin 1 900 vuorokautta johtuen ennen muuta yhteiskunnan
ammatilliseen koulutukseen kohdistamiin
leikkauksiin. Tästä huolimatta Pajulahti
kykeni selkeästi voitolliseen tulokseen.
Toimintavuoden aikana valmistui rantasaunan onnistunut peruskorjaus ja käynnistyi
uuden majoitusyksikön Puistopajun rakentaminen.
Säätiön tulevaisuuden näkymät ovat
sijoitustoiminnan lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta hyvät. Olemme
asettaneet itsellemme tavoitteen nostaa
säätiön tukien yhteismäärän vuoteen 2025
mennessä vähintään 500 000
euroon. Olemme edenneet näin viitoitetulla
tiellä. Vuonna 2019
tämä tarkoittaa,
että säätiön hallitus on kasvattanut
myönnettävien
apurahojen
määrää 40 000
eurolla, yhteensä
445 000 euroon.
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Yhteistyö alkoi e-urheilun kanssa

sijoitustoiminnan tuotto oli toimintavuonna
-3,5 prosenttia. Tuloslaskelman mukainen
tulos oli yli 46 000 euroa.
Säätiön oma huippu-urheilijoiden ryhmä,
Pajulahti-team, kasvoi yhdellä urheilijalla.
Ryhmässä oli vuonna 2018 seitsemän urheilijaa, kun kolmiloikkaaja Simo Lipsanen
päätettiin ottaa 4 000 euron vuosittaisen tuen
piiriin.
Yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden
kanssa on käytössä vähävaraisten leirituki.
Vuoden aikana tuettiin yhteensä 283 leirivuorokautta. Uutena asiana apurahabudjettiin
otettiin liikunnan tasa-arvoa lisäävät hankkeet.
Suomen Urheilugaala ry:n kanssa solmitun sopimuksen pohjalta säätiö oli kolmatta
kertaa mukana gaalan palkintojen kummina.
Toimintavuonna erillisapuraha kohdistu
Esikuva-palkintoon. Vuoden aikana säätiö
jatkoi sopimustaan Urheilugaalan kanssa
vuosiksi 2019‒2021. Jatkossa säätiö on mukana Läpimurto-palkintoluokan kummina.
Aivan uudenlainen avaus oli yhteistyön
käynnistäminen Suomen Elektronisen
Urheilun liiton (SEU) kanssa. Liitto sai
säätiöltä avustusta hankkeelle, jossa liitto ja
Liikuntakeskus Pajulahti kehittävät yhteistyössä e-urheilun valmennusta. E-urheilun
harrastus on lisääntynyt nopeasti ja suomalaiset ovat menestyneet mainiosti huippukisoissa. Säätiö haluaa olla mukana e-urheilun
kasvussa ja kehityksessä.
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Tarkoituksen
toteuttaminen
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Myönnetyt apurahat (€) 2008–2018
Haettavat
tutkimusapurahat

Viestintää lisättiin
Säätiön eri tarkoituksiin myöntämien apurahojen kokonaismäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2018. Viime vuosien hyvät sijoitustuotot
mahdollistivat myönnettyjen apurahojen
määrään lisäämisen 405 000 euroon, kun
määrä oli 368 000 euroa vuonna 2017.
Säätiön apurahatoiminta on viime vuosina monipuolistunut. Suurin osa apurahoista käytetään edelleen hakemuksesta
myönnettyihin urheiluapurahoihin liitoille,
seuroille ja yksittäisille urheilijoille. Apurahatoiminnan kasvu on suuntautunut hankkeisiin, palkintoihin, leiritukeen sekä kumppanuussopimuksiin sisältäen tuen Suomen
Olympiakomitealle, olympiaurheilijoille ja
Suomen Urheilugaalalle. Uutena painopisteenä apurahoja tullaan lisäämään liikunnan
tasa-arvon toteuttamiseen.
‒ Toimintavuoden aikana säätiö ryhtyi
aktiivisesti viestimään apurahojen käytöstä

yhteistyössä apurahan saajien kanssa ensimmäistä kertaa vahvistetun viestintäsuunnitelman pohjalta, toteaa säätiön hallituksen
puheenjohtaja Perttu Puro. – Tämä näkyi
sekä säätiön kotisivuilla että sosiaalisessa
mediassa.
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Tutkimuksen ja urheilun
hankeapurahat

Muut apurahat

57 000

2018

31 000

221 400

2017

30 000

211 000

2016

35 000

205 000

2015

35 000

207 500

2014

35 000

205 000

27 000 4 000

2013

35 000

210 000

21 000 3 000

2012

30 000

222 000

2011

45 000

206 900

2 000

2010

45 000

211 350

2009

65 000

196 225

2008

73 000

242 100

95 600

39 800
29 800

87 200
75 200

33 000 24 200

Myönnetyt apurahat 2018

Martti Ahtisaari -rahasto
Martti Ahtisaari -rahasto on sidottu rahasto,
josta myönnetään apurahoja Liikuntakeskus
Pajulahden ja Averett-yliopiston yhteisen
koulutusohjelman opiskelijoille kannustukseksi Pajulahdessa suoritetusta opiskelujaksosta.
Syksyllä 2017 Pajulahdessa ei aloittanut
Averett-opintoihin tähtäävää opintoryhmää,
joten rahastosta ei myönnetty apurahoja
syksyllä 2018.
Rahasto ei saanut lahjoitustuottoja toimitavuoden aikana.

Haettavat
urheiluapurahat

4%

2%

4%

5%

8%
45%
4%

10%

10%
8%

Urheiluapurahat, liitot ja seurat
		 181 000 €
Hankeapurahat
		
42 000 €
Urheiluapurahat, yksittäiset
		
40 400 €
Pajulahti-team
		
32 000 €
Tutkimusapurahat
		
31 000 €
Vähävaraisen leirituki
		
20 000 €
Urheilugaala
		
18 600 €
Olympiakomitean avustus
		
15 000 €
Tutkimushankeapurahat
		
15 000 €
Urheilugaalan esikuvapalkinto
		
10 000 €
yht.

405 000 €

45 %
10 %
10 %
8%
8%
5%
4%
4%
4%
2%
100 %
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Hakemuksesta myönnetyt urheiluapurahat liitoille
ja seuroille lajeittain 2018 (181 000 €)
Laji

Uusi kumppanuus liikunnan
tasa-arvon edistämiseksi
Erilaisten urheiluapurahojen osalta toimintavuosi noudatteli tuttuja latuja.
Hakemuksesta myönnettyjen apurahojen
yhteismäärä sekä liitoille ja seuroille että
yksityisille urheilijoille lisääntyi hieman
edellisvuodesta.
Myös hankeapurahojen määrä lisääntyi.
Lisäksi liikunnan tasa-arvon edistämiseen
ryhdyttiin rakentamaan kumppanuuksia.
− Aivan uudenlainen avaus on yhteistyössä Suomen Elektronisen Urheilun liiton (SEU) kanssa käynnistetty hanke, jossa
liitto yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa kehitetään e-urheilun valmennusta. E-urheilun harrastus on lisääntynyt
nopeasti ja suomalaiset ovat menestyneet
mainiosti huippukisoissa. Säätiö haluaa olla
mukana tukemassa e-urheilijoiden toimintaa, kertoo säätiön toimitusjohtaja Jukka
Hako.

4%

Hakemuksesta myönnetyt
urheiluapurahat

Vuodeksi 2018 myönnettyjen urheiluapurahojen hakuaika päättyi syyskuussa 2017.
Urheiluapurahoja myönnettiin yksittäisille
urheilijoille 40 400 euroa sekä urheiluseuroille ja liitoille 181 000 euroa, yhteensä
221 400 euroa.
Yksittäiset urheilijat tekivät yhteensä 212 hakemusta. Haettu summa oli
648 961 euroa. Apurahan sai 56 urheilijaa.
Seurat ja liitot tekivät yhteensä 82 hakemusta. Haettu summa oli 823 098 euroa.
Apuraha myönnettiin 46 hakijalle.
Saajat käyttivät osan apurahoista etenkin
juniorien leirityksiin Pajulahdessa.
Myönnetyt yksittäisten urheilijoiden
sekä seurojen ja liittojen urheiluapurahat on
koottu liitteeksi vuosikertomuksen loppuun.
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12 %

25 %

8%
1%
2%
13 %

13 %
3%

4%
1%

6%

3%
1%

1%

Myönnetty 2018

Osuus

Amerikkalainen
jalkapallo

8 000

4%

Erityis- ja
vammaisurheilu

21 000

12 %

Jalkapallo

15 500

8%

Kamppailulajit

23 500

13 %

Koripallo

5 000

3%

Luistelu

6 000

3%

Maastohiihto

2 000

1%

Pyöräily

1 500

1%

11 000

6%

Ringette

1 500

1%

Sulkapallo

7 000

4%

Suunnistus

6 000

3%

23 000

13 %

Uinti

3 500

2%

Urheiluakatemiat

1 500

1%

45 000

25 %

181 000

100 %

Puolustusvoimien
Urheilukoulu

Tennis

Yleisurheilu
Yhteensä:
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Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU
järjesti pyörätuoli
rugbyn B-sarjan
EM-kilpailut
lokakuussa 2018
Liikuntakeskus
Pajulahdessa.
Erkki Hämäläinen

Urheilun hankeapurahat
Säätiö oli toimintavuoden aikana mukana
seitsemässä apurahoin tuetussa hankkeessa. Kolme niistä oli käynnistynyt ennen
toimintavuoden alkua.
Yhteistyössä Paralympiakomitean kanssa
käynnistyi vuonna 2016 valmentajatutkintoon liittyvä kolmivuotinen koulutushanke.
Paralympiakomitea ryhtyi suunnittelemaan
koulutusohjelmaa (ParaVAT), joka tarjoaa
mahdollisuuden paneutua valmentamisen
haasteisiin sekä oman osaamisen ja toimintaympäristön kehittämiseen. Paraurheilijoiden valmentajakoulutus käynnistyi

syksyllä 2017 ja ensimmäiset valmentajat
valmistuivat syksyllä 2018. Vuoden 2018
avustus oli 5 000 euroa.
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n
kanssa säätiöllä on kolmivuotinen hanke vuosiksi 2017‒2019. Hanke keskittyy
Päijät-Hämeen alueen yhteisen urheilustrategian nimeltään Sport Päijät-Häme
jalkauttamiseen. Vuoden 2018 avustus oli
6 000 euroa.
Yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu
ry:n (VAU) kanssa säätiö käynnisti hankkeen liittyen Special Olympics -toimintaan. Hankkeen avulla lisätään liikuntaa ja
urheilua harrastavien kehitysvammaisten
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osallistumista valmistaville leireille ennen
vuoden 2019 Special Olympics kesämaailmankisoja. Special Olympics -toiminnan
leirit järjestetään Liikuntakeskus Pajulahdessa. Hankkeen avustus vuonna 2018 oli
5 000 euroa.
Vuoden 2018 aikana käynnistettiin neljä
uutta hanketta.
Nummelan Kisaajat ry:n uimarien
Tokio-2020 olympiavalmennusryhmän
valmennushanketta jatkettiin. Hanke käynnistyi vuonna 2015 ja ensimmäinen vaihe
päättyi vuoden 2017 lopussa. Hankkeelle
myönnettiin kolmen vuoden jatkorahoitus
vuosille 2018‒2020. Vuoden 2018 avustus
oli 5 000 euroa.
Tuotantoyhtiö Aranu Oy:stä ryhtyi tolimintavuoden aikana laatimaan dokumenttielokuvaa pararatsastaja Jaana Kivimäestä.
Säätiö osallistui hankkeen ”Kaksi raippaa”
rahoittamiseen 2 000 eurolla.
Olympiakomitea on kehittänyt toimintamallin urheiluakatemioiden toiminnan vahvistamiseksi. Urheiluakatemiat voivat hakea
valmennustukea Olympiakomitealta, jos
vastaava summa saadaan paikallisesti esim.
kouluilta. Säätiö päätti osallistua hankkeen
rahoittamiseen vuosina 2018‒2020 yhteensä
45 000 eurolla. Vuoden 2018 avustus oli
10 000 euroa.
Säätiö käynnisti toimintavuoden aikana
historiansa ensimmäisen yhteistyöhankkeen

liittyen e-urheiluun. Säätiö myönsi Suomen
elektronisen urheilun liitolle (SEUL ry)
kolmivuotisen hankeapurahan valmentajakoulutuksen kehittämiseen yhteistyössä
Liikunta-keskus Pajulahden kanssa. Hankkeen kokonaisavustus vuosina 2018‒2020
on 18 000 euroa, Vuoden 2018 avustus oli
7 000 euroa.
Hankeapurahoja maksettiin vuoden 2018
aikana yhteensä 40 000 euroa.

Liikunnan tasa-arvo
Säätiö teki vuonna 2015 periaatepäätöksen,
että yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa otetaan käyttöön vähävaraisten
leirituki. Toiminta käynnistyi vuonna 2016.
Leiriä varattaessa seura voi anoa vapaapaikkoja, jotta ryhmän kaikilla jäsenillä on
mahdollisuus osallistua leirille.
− Säätiö pyrkii näin lisäämään liikunnan tasa-arvoisuutta. Jokaisella lapsella ja
nuorella tulisi olla mahdollisuus vähintään
yhteen harrastukseen, painottaa säätiön
toimitusjohtaja Jukka Hako.
Vuodeksi 2018 säätiö varasi vähävaraisten leiritukeen 20 000 euroa. Leirituen
avulla voitiin turvata 283 leirivuorokautta.
Liikunnan tasa-arvon edistämiseksi
säätiö tuki 2 000 euron hankerahoituksella
WAU ry:n kehityspäiviä Liikuntakeskus
Pajulahdessa. WAU ry järjestää lasten
liikuntakerhoja eri puolilla maata.
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E-urheilijoille tu
Urheiluopistosäätiö on käynnistänyt kolmivuotisen hankeyhteistyön Suomen elektronisen
urheilun liiton (SEUL ry) kanssa.
Yhteisenä tavoitteena on parantaa
harjoitteluympäristöä ja kehittää
valmentamista ja auttaa urheilijoita kehittymään lajissaan.
“Urheiluopistosäätiö haluaa
olla vahvasti mukana viemässä
suomalaista e-urheilua eteenpäin.
E-urheilu on kilpaurheilua ja
urheiluharrastus aivan samalla
tavalla kuin perinteiset lajit”,
painottaa säätiön toimitusjohtaja
Jukka Hako.
Yhteistyö SEUL ry:n kanssa
käynnistyi vuoden 2018 lopulla ja
jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.
”E-urheilu on nopeasti kehittyvä laji, jossa optimaalinen
harjoittelu ja valmennus hakevat
vielä muotoaan. Apurahalla rakennetaan maajoukkueleirityksiä
e-urheilijoille yhdessä urheiluopisto Pajulahden kanssa”, tiivistää

SEUL ry:n valmentajakoulutushankkeen työntekijä Aapo
Räntilä.
Para e-urheilun nostaminen
tasavertaiseen asemaan muiden
vammattomien urheilijoiden
kanssa on lisäksi SEUL ry:lle
tärkeä työsarka.
”Vaikka e-urheilu onkin ollut
paljon esillä suurten palkintosummien takia, on todellisuus
erilainen. Laji on vielä suhteellisen pieni, mutta kasvaa nopeasti.
Pelaajan arki huippujen takana
saattaa usein olla karua ja hyvin yksinäistä puurtamistakin.
Huipulle pääseminen on vaikeaa
ja matka sinne erittäin haasteellinen. Urheiluopistosäätiön tuella
pystymme parantamaan e-urheilijoiden tavoitteellista matkaa kohti
huippua”, jatkaa Räntilä.

Lajin suosio kasvanut
E-urheilu on lähtenyt maailmanlaajuisesti räjähdysmäiseen
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kasvuun viimeisen viiden vuoden
aikana. Turnauksien palkintopotit
ovat noussee muutamissa vuosissa sadoistatuhansista euroista
kymmeniin miljooniin euroihin,
uusia kilpailullisia pelejä pyritään
luomaan nyt enemmän kuin koskaan, peleillä on harrastajia useita
satoja miljoonia ja pelaamisesta
kiinnostuneita seuraajia on jo yli
puoli miljardia ympäri maailman.
”Lajin kova kasvu on luonut
myös tarpeen kehittää koulutusta, kasvatusta ja seuratoimintaa.
Suomi on edelläkävijä uuden
ajan e-urheilun harrastuskulttuurin rakentamisessa. Teemme
paljon laadukasta tutkimustyötä
kokonaisvaltaisen valmennuksen
kehittämiseksi sekä kehitystyötä
monipuolisen ja kehittävän e-urheilun harrastamisen mahdollistamiseksi aina junioritoiminnasta koulu- ja seuratoimintaan,
puolustusvoimista korkeakouluun
ja siitä ammattilaisuraan asti”,

E-urheilun suosio on kasvanut nopeasti.
Kilpailutapahtumat yleisöineen
ovat näyttäviä tapahtumia.
Suomen elektronisen urheilun liitto ry

painottaa Suomen Elektronisen
Urheilun Liiton varapuheenjohtaja Otto Takala.
Takalan mukaan on tärkeää
luoda lajiin esimerkiksi tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelmat,
pelaajalisenssit, vakuutukset ja
doping-säädökset. Samoin hän
pitää tärkeänä kouluttaa lajiin
vihkiytyneitä ohjaajia ja valmentajia sekä luoda pelaajapolkuja ja
synnyttää urheiluseuratoimintaa.
”Teemme paljon töitä sen
eteen, että elektronisen urheilun
harrastus- ja kilpailukulttuuri

saataisiin muutettua entistä terveellisemmäksi, turvallisemmaksi
ja yhteisöllisemmäksi”, jatkaa
Takala.

E-urheilu kokoaa ihmisiä
ympäri maailman yhteen
Ammattimaiseen e-urheiluharjoitteluun ollaan tuomassa yhä
enemmän uudenlaista kulttuuria,
joka pitää sisällään kokonaisvaltaista ihmisen suorituskyvyn
kehittämistä ja sen ylläpitämistä.
”Elektroninen urheilu ymmärretään vielä liian usein hyvin

passiivisena ja huonoihin elämäntapoihin johtavana ongelmana,
mutta itse kilpailutoiminnan ja
huippu-urheilun todellisuus on
yhä useammin toinen. Kilpailun kehittyessä ja tiukentuessa,
kilpailuja ratkaiseviksi tekijöiksi
muodostuvat usein kilpailijoiden
pelin ulkopuoliset ominaisuudet,
kuten henkiset voimavarat ja paineensietokyky”, kertoo Takala.
E-urheilu tarjoaa parhaimmillaan, niin sanotun perinteisen
urheilun tapaan, lukemattoman
määrän erilaisia tunteita, elämyksiä ja elinikäisiä ystävyyssuhteita.
”E-urheilu tuo ihmisiä ympäri
maailman sukupuoleen, etniseen
taustaan, uskontoon, vakaumukseen, toimintakykyyn, ikään tai
seksuaaliseen suuntautumiseen
katsomatta lähemmäksi toisiaan.
Globaalin toiminnan myötä myös
esimerkiksi kielitaito kehittyy ja
kulttuurien välinen ymmärrys
paranee”, sanoo Takala.
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Simo Lipsanen
ja säätiön
toimitusjohtaja
Jukka Hako
allekirjoittivat
hymyssä suin
sopimuksen,
jonka myötä
Lipsasesta tuli
Pajulahti-teamin
kahdeksas
urheilija.

Simo Lipsanen Pajulahti-teamiin
Säätiöllä on voimassa vuonna 2015 solmittu
ja vuoteen 2020 ulottuva yhteistoimintasopimus Suomen Olympiakomitean kanssa. Sopimuksen nojalla säätiö tuki toimintavuonna
Olympiakomitean työtä 15 000 eurolla.
Sopimukseen liittyy säätiön rahoittama
lupaavien ja olympialaisiin tähtäävien urheilijoiden suora tuki. Apurahaa saava ryhmä
on nimetty Pajulahti-teamiksi. Siihen kuului
vuonna 2018 yhteensä kahdeksan urheilijaa. Kukin heistä sai 4 000 euron apurahan,
joka on maksettu suoraan urheilijan omaan
urheilijarahastoon.
Pajulahti-team kasvoi toimintavuoden
alussa yhdellä urheilijalla, kun kolmiloikkaaja Simo Lipsasen kanssa solmittiin sopimus.
Ryhmän kesälajien urheilijoiden sopimukset ulottuvat vuoden 2020 olympialaisiin ja talvilajien edustajan sopimus ulottui
vuoden 2018 olympialaisiin. Säätiö on teh-

Urheiluopistosäätiön
kuva-arkisto

nyt periaatepäätöksen Matti Suur-Hamarin sopimuksen jatkamisesta vuoden 2022
Pekingin paralympialaisiin.
Pajulahti-teamiin kuuluivat vuonna 2018
seuraavat urheilijat:
Lassi Etelätalo... yleisurheilu, keihäänheitto
Nea-Amanda Heinola......................... uinti
Katri Kakko..........................................judo
Liisa Lilja .............................. paratriathlon
Simo Lipsanen..... yleisurheilu, kolmiloikka
Aleksi Ojala................... yleisurheilu, kävely
Matti Suur-Hamari........... paralumilautailu
Alisa Vainio.... yleisurheilu, kestävyysjuoksu
Pajulahti-teamin yhtenä tarkoituksena on,
että kukin urheilija kykenee hyödyntämään
säätiön omistamaa Liikuntakeskus Pajulahtea harjoittelussaan. Silloin tällöin Pajulahdessa on yhtä aikaa harjoittelemassa useampia Pajulahti-teamin urheilijoita.
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Pajulahti-teamin urheilijat saavuttivat toimintavuoden aikana myös menestystä. Kirkkaimpana saavutuksena Matti Suur-Hamari

voitti kultaa ja pronssia paralympialaisissa
Etelä-Korean Pyeongchangissa keväällä
2018.
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Ahkerasti töitä
”Usko unelmiin.” Tämä pätee
monessakin asiassa, mutta se on
ennen kaikkea imatralaisen paralumilautailija Matti Suur-Hamarin ohje niin nuorille urheilijalupauksille kuin elämään yleensä.
Risteyskohdissa ovat miestä
ohjanneet periksiantamattomuus
ja sinnikkyys.
Suur-Hamari loukkaantui
moottoripyöräonnettomuudessa vuonna 2009, ja hänen vasen
jalkansa jouduttiin amputoimaan
polvesta alaspäin. Hän on kuntoutunut ällistyttävällä tavalla.
Suur-Hamarin uusi elämä
alkoi sairaalassa. Hän näki Youtubessa videon, jossa yhdysvaltalainen Evan Strong laski mäkeä
lumilaudalla jalka-amputaatiosta
huolimatta.
”Sillä hetkellä päätin, että
minäkin pystyn samaan”, kertoo
Suur-Hamari.
Ensimmäisen proteesin hän sai
yhdeksän kuukautta onnettomuu-

den jälkeen. Takaisin rinteeseen ja
entisen harrastuksensa lumilautailun pariin hän palasi keväällä 2012.
Uransa ensimmäisissä MM-kisoissa 2015 Suur-Hamari voitti
krossin MM-kullan ja banked
slalomin MM-pronssin.
”Paras muisto on ehdottomasti
vuoden 2016 X Games-kisojen
kultamitali. Olin pienestä asti
katsonut kisoja, ja osallistuminen
oli ollut suurena haaveena. Olin
alkujaan jo pelkästä kisakutsusta
ylpeä”, sanoo Suur-Hamari.
Vuosi 2016 toi mukanaan
myös maailmancupin voiton.
Seuraavana vuonna 2017 hän uusi
paracrossin MM-kultansa Big
Whitessa Kanadassa. Hän voitti
samoissa kisoissa maailmanmestaruuden myös banked slalomissa. Uran tähänastinen huippu
osu vuonna 2018 Etelä-Korean
Pyeongchangin paralympialaisiin,
joissa Suur-Hamari nappasi sekä
kultaa että pronssia.
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”Uraani on mahtunut hienoja
laskuja, ja meillä on loistava tiimi
viemässä hommaa eteenpäin.
Jokainen kisa on oma matkansa maaliviivalle. Kun maaliviiva
ylittyy, voidaan vasta katsoa mihin
oma suoritus tällä kertaa riitti.
Kun lähtee hyvällä fiiliksellä kisaan, näkyy se usein myös tuloksessakin”, jatkaa Suur-Hamari.

Urheiluopistosäätiö tukee
Pajulahti-tiimiläisiä
Pajulahti-tiimiläiset saavat Urheiluopistosäätiöltä kukin vuosittain
4 000 euron suuruisen apurahan
valmennusrahastoonsa.
”Olin otettu, kun minut valittiin Pajulahti-tiimiin. Arvostan
kaikkea tukea, sillä se antaa mahdollisuuden keskittyä treeneihin
ja kisoihin”, kertoo Suur-Hamari.
Pajulahti harjoitteluympäristönä on myös ollut Suur-Hamarin
mieleen. ”Pajulahdessa itsessään
on hieno ympäristö, ja sinne on

luotu hyvät mahdollisuudet urheilijoille
kehittyä. Vaikka olenkin
talviurheilija ja matkustan paljon ulkomailla,
kesäaikaan teen paljon
fysiikkaan liittyviä harjoitteita Pajulahdessa”,
jatkaa Suur-Hamari.
Suur-Hamarin
mielestä tärkeintä on
unelmoida sekä luottaa omaan tekemiseen.
”Toivon nuorille lupauksille, että he jaksavat
unelmoida. On tärkeää
tehdä ahkerasti töitä
oman unelmansa eteen
ja mennä sitä kohti.
Kun laittaa aamuisin
kärsivällisesti ne haalarit niskaan, palkintokin
tulee lopulta”, sanoo
Suur-Hamari.

Matti Suur-Hamarin on kovan
työn tuloksena onnistunut
toteuttamaan unelmiaan.
Matti Suur-Hamarin
yksityisarkisto

Urheilu vei mukanaan jo nuorena
Matti aloitti 4-vuotiaana uinnin, ja omien sanojensa
mukaan hän on harrastanut useita
eri lajeja laskuvarjohyppäämisestä
karting-autoiluun.

”Olen kiitollinen vanhemmilleni, että olen päässyt harrastamaan
monia eri lajeja. Tämä on auttanut
myös urallani, sillä pystyn mo-

nipuolisesti harjoittelun
yhteydessä tehdä erilaisia
oheisharjoitteita”, kertoo
Suur-Hamari.
Matti myöntää olleensa jo lapsena kovapää,
ja monen lajin kokeilu
menikin usein ensin
kaatumisen ja ylösnousemisen kautta.
”Teininä teimme usein
temppuja rinteissä. Olin
aika usein se, joka kaatui
upeimmin. Harjoittelun
kautta tekniikka kuitenkin löytyi, ja homma
lähti luistamaan. Olen
aina ollut tietyllä tapaa
uhkarohkea ja kokeillut
rohkeasti mahdottomiakin asioita. Se on vienyt
myös eniten eteenpäin.
Ennakkoluulottomuus
ja loputon itseluottamus auttavat niissä hetkissä, kun tuntuu,
että asiat eivät suju”, päättää
Suur-Hamari.
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Mönkkösen pariskunta vuoden esikuva
Säätiöllä on yhteistoimintasopimus Suomen
Urheilugaala ry:n kanssa.
Toimintavuoden aikana solmittiin
jatkosopimus vuosien 2019‒2021 Urheilugaaloista. Uuden sopimuksen mukaan
säätiö toimii palkintoluokan Läpimurto
kummina.
Säätiön avustus Urheilugaalalle vuonna
2018 oli sopimuksen mukaan 18 600 euroa.
Tammikuussa 2018 järjestettiin Urheilugaala 2018. Sen äänestyksissä niin sanotussa Suuressa Raadissa säätiötä edusti
puheenjohtaja Perttu Puro.
Urheilugaalassa 2018 säätiö toimi
Urheilugaalan kanssa erikseen sovitulla
tavalla ja alkuperäisestä sopimuksesta
poiketen palkintoluokan Esikuva kummina.
Säätiö myönsi palkintoluokan voittajalle tunnustusstipendin. Esikuva-palkinnon

saivat Jari ja Sanna Mönkkönen, joiden
toiveen mukaisesti säätiö myönsi 10 000
euron suuruisen tunnustusstipendin Volttimedia Oy:lle sen järjestämää FreeTrampoline SM-kiertuetta ja siihen liittyvää
turvallisuuskampanjaa varten.
Esikuva-palkinnon luovuttaminen
Urheilugaalassa Jari Mönkköselle oli
koskettava hetki. Gaalayleisö osoitti
seisaalleen nousten kunnioitusta urheilu-uransa jälkeen vaikeasti rakkaan lajin
parissa vammautuneelle Mönkköselle,
joka sinnikkään kuntoutuksen jälkeen on
kyennyt työskentelemään perheen yhteisessä yrityksessä.
Syksyllä 2018 alkoi Urheilugaalan
2019 valmistelutyö ja ehdokasasettelu eri
palkintoluokkiin. Säätiön edustajana palkintolautakunnassa on toiminut toimitusjohtaja Jukka Hako.
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Voimistelija Jani Tanskanen haastatteli Esikuva-palkinnon voittanutta Jari ja Sanna Mönkköstä
Urheilugaalassa 2018.
Aki Havukainen
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Yhdenvertaisuus on Jari ja
Sanna Mönkköselle tärkeä arvo.
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Urheilugaalan Esikuva-erikoispalkinto ja Urheiluopistosäätiön
10 000 euron apuraha luovutettiin Suomen Urheilugaalassa
18.1.2018 Jari ja Sanna Mönkköselle. Apuraha käytettiin
Mönkkösten Volttimedia-yrityksen järjestämään trampoliinin
SM-kiertueeseen. Kiertueen
tavoitteena oli kerätä lajin harrastajia yhteen sekä edistää lajin
turvallisuutta.
Mönkkösen vuonna 1998
voittama rekin EM-hopea oli ensimmäinen EM-mitali Suomelle
25 vuoden tauon jälkeen. Vuonna
2001 hän teki jälleen historiaa
voittamalla ensimmäisenä suomalaisena maailman cupin osakilpailun. Kansainvälisen menestyksen
ohella Mönkkösen palkintokaappia koristaa 30 SM-kultaa vuosilta
1991–2006. Mönkkönen halvaan-

tui kaulasta alaspäin voimisteluharjoituksissa heinäkuussa 2016.
“Jari Mönkkönen oli huippu-urheilijana taistelija ja tiennäyttäjä. Hän palautti uskon
suomalaisen telinevoimistelun
kansainväliseen menestykseen”,
muistuttaa Urheiluopistosäätiön
toimitusjohtaja Jukka Hako.
Sanna Mönkkönen (o.s. Vuori)
nousi telinevoimistelussa jo
juniorina SM-kisojen palkintopallille. Hän juhli näytösvoimistelun
Euroopan mestaruutta Suomen
Taitovoimisteluklubin joukkueessa
vuonna 1993. Lajinvaihto aerobiciin toi vuonna 1999 MM-joukkuepronssia.
Pariskunta on perustanut yhteisen Volttimedia-yrityksen, jonka
työtä he jatkavat Jarin vakavasta
loukkaantumisesta huolimatta.
Jari Mönkkönen on esiintynyt
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Konsta Leppänen

onnettomuutensa jälkeen julkisuudessa haluten antaa uskoa vakavia
vastoinkäymisiä kohdanneille ihmisille ja perheille etenkin liikunnan
ja urheilun maailmassa.
“En halua, että yksikään nuori
joutuu kokemaan tämän kohtalon.
Kaikessa elämässä on riskinsä, mutta monet tilanteet olisivat estettävissä, jos olisi tietoutta enemmän”,
Mönkkönen kertoo.
Mönkkönen on kehittänyt oman
kehonhallintaa, liikkuvuutta, taitoa
ja voimaa kehittävän oheisharjoitteluohjelman ”Game of Skills”.
Hän on tehnyt GOS-harjoitteluohjelmia mm. alppihiihtomaajoukkueelle ja jääkiekkoilijoille.

Säätiön apuraha kannustaa
yhdenvertaisuuteen
Urheiluopistosäätiön myöntämällä
apurahalla oli suuri merkitys kier-

tueen toteutumiseen. Kiertueella kuljettiin
ympäri Suomen kymmenellä paikkakunnalla ja summa käytettiin matka- ja majoituskuluihin.
Sanna Mönkkönen kokee Urheiluopistosäätiön toiminnan valmennuksen,
liikuntakasvatuksen ja liikuntatieteellisen tutkimuksen tukijana merkittäväksi.
Kiertueella oli SM-arvojen ohella tärkeä
merkitys Mönkkösille.
”Koen etenkin tärkeäksi, että tuella
voitiin edistää yhdenvertaisuutta, niin
vammaisten ja vammattomien välillä kuin
vähävaraisten harrastustoimintaa tukien.
Kiertueen avulla saimme tehtyä jotain
konkreettista, joka kosketti suurta joukkoa
ja joka edisti hyvää asiaa. Samalla voimme
kannustaa nuoria liikkumaan ja aktiiviseen
elämäntapaan”, Sanna kertoo.
SM-kiertue järjestettiin yhteistyössä
SuperPark-sisäaktiviteettipuistojen sekä
trampoliinivalmistaja Aconin kanssa. Kisakiertue starttasi 17.3.2018 Hyvinkäältä ja
huipentui Vantaan SuperParkissa lauantaina 19.5.2018, jolloin finaalissa kohtasivat
Suomen parhaat hyppääjät.

22

23
Kestävyyslajien
yhteistyö on
edistynyt säätiön
myöntämän
hankeapurahan
turvin. Yksi
vuoden 2018
teemoista oli
vuoristoharjoittelu.

Kestävyyslajien yhteistyö
ja vuoristoharjoitteluja
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
KIHU:n tutkimushanke, jonka aiheena on
kestävyyslajien yhteistyö ja suomalaisen
harjoittelumallin ja seurantajärjestelmien kehittäminen, eteni säätiön tukemana
suunnitelmien mukaan. Hankkeen tuki
vuonna 2018 oli 15 000 euroa.
Hankkeessa on mukana 13 kestävyyslajia: ampumahiihto, hiihtosuunnistus,
kestävyysjuoksu, kilpakävely, maastohiihto,
melonta, pikaluistelu, pyöräily, soutu, suunnistus, triathlon, uinti ja yhdistetty.
Kestävyyslajeille yhteinen teema oli
urheilijan terveyden lisääminen. Kestävyyslajeilla on yhteisiä terveyteen liittyviä
ongelmia, kuten erityisesti nuoria naisia
koskeviin syömishäiriöihin, kuukautishäiriöihin ja osteoporoosiin liittyvät kysymykset. Hankkeen myötä vuoden 2018 aikana
pyrittiin luomaan toimintamalli, jolla em.

häiriöitä voidaan suomalaisessa kestävyysurheilussa ennalta ehkäistä ja vähentää.
Vuoden 2018 teema hankkeessa oli
myös vuoristoharjoittelu. Vuoden 2018
aikana tehtiin suunnitelma vuoristoharjoittelun seurantajärjestelmästä Suomessa, haettiin ja aloitettiin systemaattinen
harjoittelun ja kuormituksen seuranta ja
tutkimus. Hankkeen edistymistä auttaa
Liikuntakeskus Pajulahden uusinvestointi
Puistopaju, johon rakennetaan kahdeksan
alppimajahuonetta, joissa voidaan säädellä
hengitettävän ilman happipitoisuutta vastaamaan vuoristo-olosuhteita.

Hakemuksesta myönnetyt
tutkimusapurahat
Tutkimusapurahojen hakuaika päättyi
syyskuun lopussa 2017. Hakemuksia kertyi
yhteensä 28 kpl ja haettu summa oli 309
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Kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskuksen
kuva-arkisto

689 euroa. Säätiön hallitus päätti jakaa
apurahoja apurahabudjetin mukaisesti
yhteensä 31 000 euroa. Apurahan sai 14
hakijaa.
Asiantuntijalausuntoja apurahahakemuksista antoivat VVLK Oy:n toimitus-

johtaja Lasse Mikkelsson ja VVLK Oy:n
hallituksen jäsen, terveysliikunnan dosentti
Raija Laukkanen.
Yhteensä tutkimusapurahoja myönnettiin 46 000 euroa vuodeksi 2018. Kasvua
vuoteen 2017 verrattuna oli 6 000 euroa.
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Oikealla ravinnolla ja
juomavalinnoilla
on suuri merkitys
urheilusuoritukseen
ja palautumiseen, osoittaa
Maria Heikkilän väitöskirja.
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Yksi Urheiluopistosäätiön tukemista tutkimuksista on suomalaisten nuorten kestävyysurheilijoiden
ja heidän valmentajiensa ravitsemusosaamista kartoittava Maria
Heikkilän väitöskirjatutkimus.
Interventiotutkimuksen avulla
pyritään parantamaan puutteita
ravitsemustiedoissa ja -taidoissa.
Urheilijat ja valmentajat saavat
ravitsemusohjausta luentojen,
tehtävien, ruokapäiväkirjapalautteen sekä ruokakuviin perustuvan
mobiilisovelluksen avulla.
Tutkimus pyrkii selvittämään
myös, kuinka ohjauksella voidaan
vaikuttaa urheilijan häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen.
“Tavoitteena on luoda sellainen
uudenlainen ja tehokas ravitsemusohjausmalli, joka voidaan
ottaa käyttöön laajemminkin
urheilumaailmassa”, väitöskirja-

tutkija Maria Heikkilä Helsingin
yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastosta kuvailee.

Omat kokemukset
herättivät aiheen
tärkeyteen
Tutkimuksen aihe syntyi Heikkilän omien havaintojen kautta.
Väitöskirjatutkija on itse valmentanut nuoria hiihtäjiä seura- ja
liittotasolla useiden vuosien ajan.
“Urheilijoita valmentaessa
näkee konkreettisesti sen, mikä
vaikutus syömis- ja juomisvalinnoilla voi olla suoritukseen
ja palautumiseen – tai näiden
epäonnistumiseen, kun ravitsemusasioita ei pidetä riittävän
tärkeinä”, Heikkilä toteaa.
Valmennusvuosiensa varrella
Heikkilä huomasikin, että osalla
valmentajista ja urheilijoista on
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vääristyneitä tietoja ravitsemuksesta. Ravitsemustiedot olivat
toisinaan puutteellisia, eivätkä
urheilijat välttämättä tienneet,
mistä pätevää ravitsemustietoa
tulisi etsiä.
“Moni urheilija on kertonut,
ettei tiedä, mikä on luotettavaa
ravitsemustietoa ja mistä sellaista
on mahdollista saada”, Heikkilä
kertoo.

Uraa uurtavalle
tutkimukselle
yhteiskunnallinen tarve
Heikkilän väitöskirjatutkimus
on ensimmäinen tutkimus, jossa
selvitetään suomalaisten kestävyysurheilijoiden ravitsemusosaamista ja häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä.
“Urheiluseurassa urheileminen
koskettaa niin monta suoma-

laislasta ja -nuorta, että tuloksia
voidaan pitää koko yhteiskunnan
kannalta merkittävinä. Tuloksia
hyödynnetään myös urheilijoiden
ja valmentajien ravitsemuskoulutuksen kehittämisessä”, Heikkilä
toteaa.
Eniten Heikkilää ilahduttaa
tutkimuksen tekemisessä urheilijoilta saatu positiivinen palaute
ja mahdollisuus antaa urheilijoille
konkreettista apua urallaan.
“On ollut myös antoisaa saada
konkreettisia lukuja siitä, millaista esimerkiksi urheilijoiden
ravitsemusosaaminen on ja missä

asioissa on haasteita. Aiemmin
näitä on voinut vain arvailla, mutta tutkittua pohjaa asialle ei ole
ollut”, väitöstutkija pohtii.
Myös selkeä tutkimusaukko on
kannustanut Heikkilää eteenpäin.
“On ollut antoisaa olla ensimmäisenä tutkijana Suomessa
tutkimassa kyseistä asiaa.”

Urheiluopistosäätiön
kaltaisilla toimijoilla
merkitystä
Heikkilä kiittelee Urheiluopistosäätiötä saamastaan tuesta.
Väitöskirjatutkija kertoo säätiön

olleen ensimmäinen tutkimusta
rahoittanut taho ja että tämä
antoi tärkeän alkusysäyksen tutkimukselle.
Heikkilän mielestä on tärkeää,
että Suomessa on Urheiluopistosäätiön kaltaisia toimijoita, jotka
rahoittavat liikuntaan ja urheiluun liittyviä tutkimuksia ja ovat
mukana kehittämässä liikunnan
tasa-arvoa.
“Vastaavia tekijöitä saisi olla
Suomessa enemmänkin, sillä
näissä asioissa on vielä paljon
tekemistä. Urheiluopistosäätiö
toimii siis hienona esimerkkinä.”
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Talous ja hallinto
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Hallinto entisellään
Säätiölle vahvistettiin osana toimintasuunnitelmaa ensimmäinen viestintäsuunnitelma,
jonka pohjalta uutisoitiin ja esiteltiin haastatteluin säätiön apurahakohteita. Viestinnässä
hyödynnettiin ensisijaisesti sekä säätiön
verkkosivuja että säätiön Facebook-sivuja.
Viestintää toteutettiin yhteistyössä viestintätoimisto Camp Norte Oy:n kanssa.
Säätiön hallinnossa ei toimintavuoden
aikana tapahtunut suuria muutoksia.

Valtuuskunta
Säätiön valtuuskunnan puheenjohtajana
toimi kertomusvuonna valtiotieteen maisteri
Paavo Lipponen (Helsinki). Varapuheenjohtajina toimivat kaupunkineuvos Anna-Liisa
Kasurinen (Kotka) ja opetusneuvos Arpo
Heinonen (Lahti).
Muut valtuuskunnan jäsenet kertomusvuonna olivat ekonomi Yrjö-Olavi Aav

(Espoo), kauppatieteiden kandidaatti Arto
Bryggare (Helsinki), kansanedustaja Maarit
Feldt-Ranta (Raasepori), rakennusneuvos
Ben Grass (Helsinki), järjestöpäällikkö Eija
Harjula (Helsinki), kansanedustaja Eero
Heinäluoma (Helsinki), neuvottelupäällikkö
Irene Hämäläinen (Hyvinkää), valtiotieteen
tohtori Eino Ketola (Vihti), järjestöneuvos
Jaakko Kuusela ( Järvenpää), toimistopäällikkö Riitta Lainio (Helsinki), varatuomari
Juha Laisaari (Helsinki), tilintarkastaja Lasse Lehti (Helsinki), kaupunkineuvos Reino
Ojala (Nokia), kansanedustaja Sirpa Paatero
(Kotka), filosofian tohtori Jussi Pikkusaari (Espoo) 24.10.2018 asti, oikeustieteen
kandidaatti Kirsti Salminen (Helsinki),
valtiotieteen maisteri Sisko Seppä (Helsinki)
24.5.2018 lukien, oikeustieteen tohtori Olavi Syrjänen (Helsinki), liittopuheenjohtaja
Petri Vanhala (Helsinki), voimistelunopet-
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taja Sirkka-Liisa Vehviläinen (Helsinki) ja
liikuntaneuvos Seppo Virtanen (Nastola).
Kertomusvuoden päättyessä valtuuskunnassa oli yhteensä 23 jäsentä.
Vuosikokoukseensa valtuuskunta kokoontui toukokuun 24. päivänä ravintola Seurahuoneella Helsingissä.

Sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja Jukka
Hako. Taloustoimikunta kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa.

Hallitus

Toimisto

Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet toimitusjohtaja Perttu Puro puheenjohtajana,
valtiotieteiden maisteri Laura Andersson varapuheenjohtajana sekä jäseninä kanslianeuvos Kari T. Ahonen, johtaja Erkki Kokkonen,
kasvatustieteen maisteri Maria Mäkynen,
yhteiskuntatieteiden maisteri Heikki Nykänen sekä talous- ja hallintojohtaja Jani
Salenius. Hallituksen kokousten sihteerinä
on toiminut säätiön toimitusjohtaja Jukka
Hako.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Hallitus teki edellisvuosien tapaan itsearvioinnin toiminnastaan.

Säätiön toimitusjohtajana on toiminut filosofian maisteri Jukka Hako. Säätiön toimistossa on asiantuntijana työskennellyt Heidi
Taberman.
Säätiön toimisto sijaitsee omissa tiloissa
Helsingin Kalliossa osoitteessa Wallininkatu
10.

Taloustoimikunta
Hallituksen ja toimitusjohtajan apuna on
toiminut taloustoimikunta, joka on käsitellyt koko säätiökonsernin talouteen liittyviä
kysymyksiä antaen evästyksiä ja suosituksia.
Taloustoimikuntaan ovat kuuluneet Perttu
Puro puheenjohtajana sekä jäseninä Laura
Andersson, Heikki Nykänen ja Jani Salenius.

Tilintarkastajat
Säätiön tilintarkastajana on toiminut
PricewaterhouseCoopers Oy.

Säätiön historia
Säätiön 50-vuotishistoria valmistui vuonna 2002. Historiaa täydennetään vuosia
2002–2017 kattavalla osuudella. Käsikirjoitus
valmistui vuonna 2017, minkä jälkeen toimitustyötä ja kuvatoimitusta on jatkettu vuonna
2018. Varsinainen painotyö siirtyy vuodeksi
2019.
Kirjoittajana on toiminut säätiön valtuuskunnan jäsen, dosentti Eino Ketola. Toisena
kirjoittaja on toiminut säätiön toimitusjohtaja Jukka Hako, joka on täydentänyt
käsikirjoitukseen viimeisten aikojen tapahtumia liittyen sekä apurahatoimintaan että
sijoitustoimintaan.
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Liikuntakeskus
Pajulahden
peruskorjattu
rantasauna
sulautuu kauniisti
maisemaan.
Erkki Hämäläinen

Pajulahdella vahva vuosi
Urheiluopistosäätiö omistaa koko osakepääoman seuraavista yrityksistä: Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy,
Kontioniemi Oy ja Kiinteistö Oy Espoon
Ruukintie 5. Konserniyhtiöiden määrä
supistui toimintavuoden aikana kahdella
kiinteistöyhtiöllä toteutuneiden yrityskauppojen myötä.

Valtakunnallinen valmennus- ja
liikuntakeskus Oy (VVLK)
Yhtiön osakepääoma on 2,7 miljoonaa euroa. Säätiön omaan pääomaan rinnastettavat
sijoitukset yhtiössä ovat yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Yhtiö ylläpitää Liikuntakeskus
Pajulahtea. Yhtiö on saanut 109,7 hehtaaria
käsittävän maapohjan käyttöönsä säätiöltä
edullisella, pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Säätiö ei saa sijoituksilleen VVLK
Oy:ssä osinkoa eikä muutakaan tuottoa, sillä

yhtiöjärjestyksensä mukaisesti VVLK Oy ei
jaa osinkoa. VVLK Oy:n tulos jää yhtiöön
Pajulahden kehittämiseksi.
VVLK Oy:n majoitusvuorokausien
kokonaismäärä aleni hieman ja oli 91 289
vuorokautta. Vähennys vuodesta 2017 oli 2,0
prosenttia. Tämä johtui kuitenkin yhteiskunnan koulutukseen tekemistä leikkauksista,
minkä seurauksena koulutuksen vuorokaudet alenivat. Muu toiminta jatkoi kasvua.
Vuoden 2018 aikana valmistui rantasaunan peruskorjaus. Sen myötä rantasauna sai
uuden ilmeen ja tilojen käytettävyyttä parannettiin. Peruskorjaus onnistui erinomaisesti
ja sai asiakkailta varauksettoman kiitoksen.
Pajulahti on jatkuvasti parantanut majoitustilojensa tasoa. 2000-luvulla osa majoitustiloista on rakennettu hotellitasoisiksi.
Niihin verrattuna 1960- ja 1970-luvulla
rakennut oppilasasuntolat ovat jääneet
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Asiakkaat ovat
ottaneet uusitun
rantasaunan innokkaasti vastaan.
Takkahuone on
ahkerassa kokouskäytössä. Kuvassa
kokoustaan pitämässä Nastolan
Rotaryklubi.
Erkki Hämäläinen
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Puistopaju rakennetaan jäähallin
ja Pajulahti-hallin
naapuriin.
Erkki Hämäläinen

33

ajastaan jälkeen. Yhtiö käynnisti toimintavuoden aikana uuden majoitusyksikön
Puistopajun rakentamisen. Puistopajuun rakennetaan yhteensä 32 huonetta, joista kahdeksan toteutetaan ns. alppimajoina, joissa

voidaan säädellä hapen määrää ja saavuttaa
vuoristo-olosuhteet. Alppimaja-asumisen
”korkeutta” voidaan säätää typen avulla
merenpinnan tasolta aina 5 000 metriin asti.
Puistopaju valmistuu kesän 2019 alussa.
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”Pajulahti panostaa huippu-urheilun
kansainvälisiin olosuhteisiin”, toteaa Pajulahden toimitusjohtaja Lasse Mikkelsson.
”Suomessa ei ole luonnossa vuoristo-olosuhdetta, ja on jo ympäristön kannalta tär-

keää, että vuoristoon ei aina tarvitse lentää.
Haluamme myös tasa-arvoistaa suomalaisen urheilijan mahdollisuutta päästä lajinsa
huipulle harjoittelulla lähempänä kotiaan”,
muistuttaa Suomen Olympiakomitean

Puistopaju
valmistuu juhannukseksi 2019.
Erkki Hämäläinen
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hallituksen jäsenenäkin toimiva Mikkelsson.
Yhtiö on onnistuneesti sopeutunut ammatilliseen koulutukseen valtiovallan taholta
tehtyihin leikkauksiin. Myynnin suotuisa
kehitys ja yhdessä hyvän kulukurin kanssa
auttoivat VVLK-konsernin hyvään tulokseen. Vuoden 2018 voitto oli 272 393,60
euroa.
VVLK Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet
Jukka Hako puheenjohtajana, laamanni Markku Pohjola varapuheenjohtajana,
toimitusjohtaja Jari Jääskeläinen 20.4.2018
asti, kauppatieteiden maisteri Teemu Laakso,
dosentti Raija Laukkanen, toimitusjohtaja
Emilia Mäki 20.4.2018 lähtien, toimitusjohtaja Osku Pajamäki 20.4.2018 lähtien
ja ekonomi Petri Pelkonen 20.4.2018 asti.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut
liikuntatieteiden tohtori Lasse Mikkelsson.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana
seitsemän kertaa.
VVLK Oy:n kaupallisen tytäryhtiön
Pajulahden Palvelut Oy:n hallitukseen ovat
kuuluneet Jukka Hako puheenjohtajana
sekä jäseninä Lasse Mikkelsson ja talous- ja
hallintojohtaja Jari Tuononen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Lasse Mikkelsson.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana
neljä kertaa.
Oppilasasuntola Kalliopajua varten on
toimii oma osakeyhtiö, Kiinteistö Oy Kalli-

opaju, jonka osakepääoman omistaa VVLK
Oy. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on
toiminut Jukka Hako sekä jäseninä Lasse
Mikkelsson ja talous- ja hallintojohtaja Jari
Tuononen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Lasse Mikkelsson. Hallitus kokoontui
toimintavuoden aikana neljä kertaa.

Kontioniemi Oy
Yhtiön hallitukseen ovat toimintavuonna
kuuluneet puheenjohtajana Perttu Puro,
varapuheenjohtajana Laura Andersson ja
jäseninä Heikki Nykänen ja Jani Salenius.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jukka
Hako. Hallitus kokoontui toimintavuoden
aikana neljä kertaa.
Yhtiön toimialana on kiinteistösijoitustoiminta ja arvopaperikauppa. Yhtiö toimii
arvopaperien sijoitusyhtiönä. Yhtiöllä on
arvopaperisalkku, jossa on sekä suoria osakesijoituksia että sijoituksia osakerahastoihin.
Arvopaperimarkkinoiden alamäki toimintavuoden lopulla painoi yhtiön tuloksen
tappiolliseksi.
Yhtiön osakepääoma on 168 187,93
euroa ja oma pääoma tilivuoden lopussa 539
951,34 euroa. Yhtiön tilikauden tappio oli
61 054,54 euroa.

Kiinteistö Oy Kivikon Liiketalo
Yhtiön toimialana on hallita liikerakennustonttia ja sillä olevaa rakennusta.
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Yhtiön hallitukseen kuuluivat 20.6.2018
asti Heikki Nykänen puheenjohtajana,
Laura Andersson ja Jukka Hako. Yhtiön
toimitusjohtajana toimi Jukka Hako. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi
kertaa.
Säätiö myi yhtiön osakekannan 20.6.2018
Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky:lle.

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet
Heikki Nykänen puheenjohtajana sekä
jäseninä Laura Andersson ja Jukka Hako.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jukka
Hako. Hallitus kokoontui kertomusvuoden
aikana kaksi kertaa.
Yhtiön tilikauden tappio oli 156,56
euroa.

Kiinteistö Oy Vantaan
Ollaksentie 35

Jäsenyydet muissa yhteisöissä

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita liikerakennustonttia ja sillä olevaa rakennusta
Yhtiön hallitukseen kuuluivat 20.6.2018
asti Heikki Nykänen puheenjohtajana,
Laura Andersson ja Jukka Hako. Yhtiön
toimitusjohtajana toimi Jukka Hako. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi
kertaa.
Säätiö myi yhtiön osakekannan 20.6.2018
Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky:lle.

Kiinteistö Oy Espoon Ruukintie 5
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita
liike- ja toimistotaloksi kaavoitettua tonttia
Espoossa sekä sille rakennettavia rakennuksia. Kiinteistö on ollut vuokrattuna 2.5.2012
lukien. Säätiöllä on voimassa oleva esisopimus kiinteistön kehittämisestä Lujatalo
Oy:n kanssa. Espoon kaupungin suunnitelmissa on kehittää aluetta tiiviinä, lähellä
tulevaa metroasemaa olevana asuntoalueena.

Säätiö oli kertomusvuonna jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, Liikuntatieteellinen
seura, Urheiluoikeuden yhdistys, Helsingin
seudun kauppakamari, Veronmaksajien
Keskusliitto ry ja Metsänhoitoyhdistys
Päijät-Häme ry.
Säätiö on vähemmistöomistajana Urheiluhallit Oy:ssä ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:ssä, jotka ovat Helsingissä sijaitsevia
merkittäviä liikuntakeskuksia ja joiden osakepääoman enemmistön omistaa Helsingin
kaupunki. Lisäksi säätiö oli toimintavuonna vähemmistöosakkaana perustamassa
Urhea-halli Oy:tä, joka valmistelee uuden
suurhallin rakentamista Mäkelänrinteen
koulun naapuritontille. Pääomistajana on
Urhea-säätiö, jonka kumppaniksi säätiö hyväksyttiin toimintavuoden aikana. Edelleen
säätiö on vähemmistöosakkaana Iitti Golf
Oy:ssä ja Työväen Akatemian kannatusosakeyhtiössä.
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Urheiluopistosäätiön tuloskehitys (M€)
vuosina 2009–2018
3,00

Haasteellinen sijoitusvuosi
Sijoitusmarkkinat olivat toimintavuoden
erittäin haasteelliset johtuen korkotason heilahteluista sekä erityisesti osakemarkkinoiden alavireisyydestä. Erityisesti loppuvuonna
osakekurssit syöksyivät poikkeuksellisen
voimakkaasti.

Alavireinen sijoitusvuosi maailmalla
Maailman osakkeet tuottivat vuonna 2018
keskimäärin ‒4,9, eurooppalaiset osakkeet
‒10,8, japanilaiset osakkeet ‒10,0, kehittyvien markkinoiden osakkeet ‒9,9 ja USA:n
osakkeet +0,4 prosenttia. Helsingin pörssissä
vuosi 2018 seurasi muiden markkinoiden
liikkeitä. Suomalaiset osakkeet tuottivat ‒3,9
prosenttia.
Tuottojen saaminen myös korkosijoituksista oli haasteellista ottaen huomioon
alhainen korkotaso. Parhaat tuotot markkinoita sai valtionlainoista, jotka tuottivat +1,0

2,00

prosenttia. Paremmat riskiluokan IG-lainat tuottivat ‒1,3, suuremman riskiluokan
HY-lainat ‒3,4 ja kehittyvien maiden lainat
‒5,2 prosenttia.

1,00

Kokonaistuotto negatiivinen

0,00

Säätiön koko sijoitustoiminnan nimellistuotto oli -3,50 prosenttia, kun se vuonna
2017 oli 6,4 prosenttia. Toimintavuoden
inflaatio oli 1,1 prosenttia, joten sijoitusten
reaalituotoksi muodostui -4,60 %, kun säätiön pitkän aikavälin tavoite on 4 prosentin
reaalituotto.
Sijoitussalkkujen lisäksi säätiö sai tuottoja
epälikvideistä vaihtoehtoisista sijoituksista,
tytäryhtiöiden omistamien liikekiinteistöjen
osakkeiden vuokrauksesta, säätiön omistaman Kontioniemi Oy:n maksamasta osingosta sekä Liikuntakeskus Pajulahdelta sen
säätiöltä vuokraamista maa-alueista.
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Koko sijoitustoiminnan tulos oli
789 887,20 euroa. Sijoituksista tehtiin

2013

2014

2015

2016

2017

2018

arvonalennuksia 821 906,70 euroa ja arvonpalautuksia ei ollut lainkaan. Arvopaperien
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Varsinaisen toiminnan kulut 2018 (1000 €)
Urheiluopistosäätiön oman pääoman kehitys (M€)
vuosina 2009–2018

Toimintakulut
Apurahat
50,5 %

40

49,5 %
2018

30

20

1000 €
30,10

31,20

30,43

31,00

31,86

32,31

35,02

35,36

36,36

36,39

500
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2013

2014
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2016

2017

2018

400
300

myyntivoittoja kirjattiin 1 500 189,12 euroa
ja myyntitappioita 69 034,90 euroa.

Toimintakuluissa
panostus viestintään
Säätiön toimintakulut ovat vakaat. Vuon-

na 2018 toimintakulut olivat 370 844,78
euroa.
Kulut kasvoivat edellisvuodesta 10,2 prosenttia, mutta olivat alhaisemmalla tasolla
kuin vuonna 2016. Kasvu johtui uusista
panostuksista viestintään sekä vuodelta 2017
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Urheiluopistosäätiön sijoitusomaisuus (36,2 M€) 31.12.2018
Rahat ja pankkisaamiset
0,6 M€
1,53 %

Osuudet tytäryrityksistä
ja maa-alueet
8,3 M€
22,90 %

Säätiön taloudellinen tulos

Joukkolainat
11,1 M€
30,71 %

Asunto-osakkeet
ja muut osuudet
0,4 M€
1,13 %
Muut sijoitukset
4,5 M€
12,49 %
Osakkeet
11,3 M€
31,24 %

vuoteen 2018 siirtyneistä määräaikaisista
projektikuluista liittyen säätiön historiahankkeeseen.
Säätiön tuloslaskelman mukainen tilikauden
ylijäämä oli 46 329,32 euroa. Säätiön taseen
loppusumma oli 36 379 999,33 euroa.
Säätiön omaisuuden markkina-arvo oli
vuoden 2018 lopussa yhteensä 36,5 miljoonaa euroa. Markkina-arvo väheni vuoden
aikana 2,0 miljoonaa euroa. Tässä laskelmassa
säätiön tytäryhtiöiden osakkeet on arvostettu
kirjanpitoarvon mukaan.
Säätiöllä on kaksi täyden valtakirjan
sijoitussopimusta. Varainhoitajina toimivat
Nordea Private Banking ja Evli Pankki Oyj.
Varainhoitajat noudattavat sijoitustoiminnassaan säätiön hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman linjauksia. Niistä keskeisin
on sijoitusten hajauttaminen osakkeiden ja
korkosijoitusten kesken.
Toimintavuoden aikana säätiö täsmensi
myös sijoituspolitiikkaansa liittyen epälikvideihin sijoituksiin.

Konsernin tulos
Kirjanpitolain mukaisesti vuodelta 2018 on
tehty konsernitilinpäätös.
Koko konsernin ylijäämä eliminointien
jälkeen oli 272 099,83 euroa ja taseen loppusumma oli 56 633 602,84 euroa.
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Konsernin toiminta ja riskit
Konserniin kohdistuvat toiminnalliset ja
rahoitukselliset riskit ovat kytköksissä yleiseen taloudelliseen kehitykseen Suomessa
ja maailmalla. Suomenkin talous on monen
vuoden jälkeen kääntynyt ainakin hetkellisesti kasvu-uralle ja työttömyys on alkanut
vähentyä. Toisaalta pitkään jatkunut osakkeiden myönteinen kehitys on päättynyt ja
tilalle on tullut voimakkaita heilahteluita ja
epävarmuutta tulevasta kehityksestä. Matala
korkotaso ei jatku loputtomiin ja korkojen
nousun alkaminen heijastunee myös osakemarkkinoihin.
Säätiön talouden suurimmat riskit kohdistuvat sijoitussalkkuun ja siinä tapahtuviin
arvonmuutoksiin. Yleinen taloudellinen
kehitys korkomuutoksineen saattaa aiheuttaa nopeitakin muutoksia sijoitussalkun
arvoihin. Riskeistä huolimatta säätiön
mahdollisuudet toteuttaa suunnitelmallisesti
tarkoitustaan ovat vakaalla pohjalla.
Säätiö on aina toiminut pienellä henkilöstöllä. Henkilöstöä on tällä hetkellä kaksi.
Tähän sisältyy henkilöriski, sillä käytännössä
henkilökunnalla ei ole sijaisia.
Muut riskit keskittyvät konsernissa
erityisesti Valtakunnallinen valmennus- ja
liikuntakeskus Oy:n konserniin. Tehdyt
investoinnit edellyttävät, että asiakasmäärää
kyetään tasaisesti kasvattamaan.
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KONSERNITASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

KONSERNITASE
31.12.2018

31.12.2017

43 231,56
5 497,17
48 728,73

43 450,41
10 994,26
54 444,67

2 211 989,94
20 948 518,19
1 081 932,43
224 225,91
2 116 053,87
26 582 720,34

2 308 660,44
21 986 772,73
1 076 119,95
224 225,91
983 177,56
26 578 956,59

11 735 770,42
15 652 959,36
27 388 729,78

11 570 881,50
12 807 059,84
24 377 941,34

54 020 178,85

51 011 342,60

29 060,78
448 021,94
477 082,72

24 480,29
264 480,58
288 960,87

447 391,94
119 883,88
311 809,48
879 085,30

368 865,94
43 205,51
471 649,66
883 721,11

Rahat ja pankkisaamiset

1 257 255,97

2 532 921,19

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2 613 423,99

3 705 603,17

56 633 602,84

54 716 945,77

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ
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VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut rahastot
Käyttörahasto
Vararahasto
Muut rahastot
Martti Ahtisaari -rahasto
Edellisen tilikauden yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen yhteensä
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31.12.2018

31.12.2017

1 345,50

1 345,50

35 179 494,57
5 346 413,84
800 000,00
22 500,50
122 370,36
272 099,83
41 744 224,60

34 211 544,54
5 390 735,97
800 000,00
21 290,50
-27 898,22
1 075 106,48
41 472 124,77

11 773 520,43
11 773 520,43

9 818 250,60
9 818 250,60

1 044 730,17
194 902,03
891 172,23
86 589,49
898 463,89
3 115 857,81

1 620 734,58
222 696,09
489 486,39
209 504,58
884 148,76
3 426 570,40

14 889 378,24

13 244 821,00

56 633 602,84

54 716 945,77
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KONSERNITULOSLASKELMA

TASE / EMO
1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

VASTAAVAA

31.12.2018

31.12.2017

3 224,01

6 447,93

Maa- ja vesialueet

1 717 397,11

1 667 061,11

Koneet ja kalusto

15 632,18

21 347,42

Muut aineelliset hyödykkeet

94 898,29

94 898,29

1 827 927,58

1 783 306,82

6 581 880,14

8 414 462,15

Varsinainen toiminta
Tuotot

11 629 250,73

11 629 250,73

11 501 211,90

11 501 211,90

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot

Kulut
Henkilöstökulut

4 829 143,31

Poistot

1 528 912,04

Muut kulut

5 503 056,36

4 789 801,52
1 528 611,74
11 861 111,71

5 568 833,75

-231 860,98

Kulujäämä

Aineelliset hyödykkeet
11 887 247,01
-386 035,11

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä

Tuotot

1 734 585,39

1 756 407,41

Kulut

1 226 833,12

295 278,34

Tuotto-/Kulujäämä

507 752,27

1 461 129,07

Tilikauden tulos

275 891,29

1 075 093,96

-3 791,46

12,52

272 099,83

1 075 106,48

Tuloverot

Muut osakkeet ja osuudet

11 726 951,75

11 563 312,83

Muut saamiset

15 654 209,36

12 807 059,84

33 963 041,25

32 784 834,82

35 794 192,84

34 574 589,57

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Muut saamiset

4 892,14

1 844,49

Siirtosaamiset

27 424,17

25 809,59

32 316,31

27 654,08

553 490,18

1 760 906,98

Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

Urheiluopistosäätiön vuosikertomus 2018

585 806,49

1 788 561,06

36 379 999,33

36 363 150,63
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TASE / EMO

TULOSLASKELMA / EMO

VASTATTAVAA

31.12.2018

31.12.2017

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

Varsinainen toiminta
OMA PÄÄOMA

Tuotot
1 345,50

Peruspääoma

1 345,50

Muut rahastot

Muut tuotot

5 000,00

Käyttörahasto

35 429 565,16

34 463 615,13

Muut rahastot

800 000,00

800 000,00

Martti Ahtisaari -rahasto

22 500,50

21 290,50

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

46 329,32

967 160,03

Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut

217 745,70

10 000,00

10 000,00

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

36 299 740,48

36 253 411,16

Kulut

Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat

1 191,24

1 379,00

18 434,31

22 985,63

Muut velat

15 230,72

16 469,18

Siirtovelat

45 402,58

68 905,66

80 258,85

109 739,47

80 258,85

109 739,47

36 379 999,33

36 363 150,63

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
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9 098,00
-748 557,88

471 034,44

-743 557,88

-684 181,75
-674 181,75

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot

VIERAS PÄÄOMA

204 049,31

8 939,16
521 873,02

Kulujäämä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5 000,00

Kulut

1 769 066,88

1 786 853,57

979 179,68

145 511,79

Tuotto-/Kulujäämä

789 887,20

1 641 341,78

Tilikauden yli-/alijäämä

46 329,32

967 160,03
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Liitteet
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Hakemuksesta myönnetyt
apurahat vuodeksi 2018
Urheiluliitot, piirit, seurat ja muut yhteisöt
Apurahat on myönnetty käytettäväksi
hakemuksessa mainittuun kohteeseen vain kotimaassa.

• Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia,
Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemiassa
vuonna 2018 aloittavien urheilijoiden
vierailu- ja koulutusmatka Liikuntakeskus
Pajulahteen. 1 000 €.
• FC Kontu, jalkapallo. FC Kontu järjestää
junioreilleen vuotuisen seuraleirin, jolle
kokoontuu kaikkien seuran juniorijoukkueiden
pelaajia. 1 000 €.
• FC Kuusysi r.y, jalkapallo. FC Kuusysin
testaukset. 3 000 €.
• FC Reipas. jalkapallo. FC Reippaan ja
Pajulahden yhteistyön seuran toiminnan
monilajisuudessa ja monipuolisuudessa,
kehittää FC Reippaan kasvuryhmän
toimintaa sekä vahvistaa FC Reippaan

leiri- ja turnaustoimintaa. 2 500 €.
• Finlands Svenska Idrott r.f., yleisurheilu,
uinti, suunnistus, pyöräily, ampumahiihto ja
maastohiihto. ”SISU-team 2017‒2019” on
lajirajoja ylittävä nuorille urheilijoille suunnattua leiritoimintaa. Nuorille kestävyysurheilijoille järjestetään leiritoimintaa Pajulahdessa.
2 000 €.
• Helsingin Kisa-Veikot, yleisurheilu. Nuorten
urheilijoiden harjoituskauden avausleiri Pajulahden urheiluopistolla 1 500 €.
• Helsingin Kisa-Veikot, yleisurheilu. Kotimaan leiritys Pajulahden urheiluopistolla
arkipäivisin. 1 500 €.
• Helsingin Luistinkiitäjät ry, pikaluistelu.
Nuorten pikaluistelijoiden seuraleiri Pajulah-
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den urheiluopistolla. 1 500 €.
• HJK ry, jalkapallo. Lasten ja nuorten leiriharjoittelun tukemiseen. 8 000 €.
• Järvenpään Taitoluistelijat ry, muodostelmaluistelu. Team Ice Effect, JTL ry:n SMnoviisijoukkueen teholeiritys. 1 000 €.
• Keski-Uudenmaan Yleisurheilu, yleisurheilu.
Nuorten yleisurheilijoiden harjoitusleiri Pajulahdessa. 1 000 €.
• Korson Kaiku ry, pyöräily. Nuorten pyöräilijöiden valmennusleiri ja testaaminen. 500 €.
• Lahden Ahkera ry / Nuoret mailerit, yleisurheilu. Lahden Ahkeran urheilijoiden päivittäisharjoittelun ja leirityksen tukeminen sekä
kilpailutoiminnan järjestäminen Liikuntakeskus Pajulahden Pajulahtihallissa. 3 500 €.
• Lahden Ahkera ry / Nuoret mailerit, kestävyysjuoksu/yleisurheilu. Apuraha tulee Lahden
Ahkera ry:n harjoitusryhmän ”Nuoret mailerit” kustannuksiin Pajulahtihallin käytöstä
kaudella 2017‒2018. 1 500 €.
• Lahden Suunnistajat -37, suunnistus. Valmennus- ja testaustoiminta. 1 000 €.
• Lahden Suunnistajat -37, suunnistus. Lahti-Hollola Jukolan viestin 2018 kehittäminen
ja markkinointi huippu-urheilu- ja TYHYtapahtumana. 5 000 €.
• Lahden Taitoluistelijat ry, taitoluistelu. Yksinluistelijoiden ja muodostelmaluistelijoiden
leiritykset. 1 000 €.
• Lahti Basketball Junior ry, koripallo. European Youth Basketball Liigan B-junioreiden

koripalloturnauksen järjestäminen. 5 000 €.
• Lahti Ringette ry, ringette. Seuratoiminnan
kehittämiseen. 1 500 €.
• Lapin Urheiluakatemia, useita lajeja. Taitoc
taitovalmentajaosaamisen levittäminen Lapin
Urheiluakatemian kouluttajan toteuttamana
valmentajakoulutuksena Pajulahden urheiluopistolla 500 €.
• Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry, yleisurheilu. Seuraleirit Pajulahdessa. 1 000 €.
• Mäntsälän Jäätaiturit ry, taitoluistelu. Vuoden
2018 taitoluistelijoiden kesäleirin järjestäminen Pajulahden urheiluopistolla. 1 000 €.
• Octopus Lohja ry, uinti. Neljän junioriuintiryhmän kolme uintileiriä Pajulahdessa.
1 000 €.
• Porrassalmen Urheilijat -62, jalkapallo.
Tyttöjalkapallon kehittäminen ja harrastuksen
säilyminen aikuisikään asti. 1 000 €.
• Puistolan Urheilijat ry, sulkapallo. Lasten ja
nuorten sulkapalloleiri elo-syyskuussa 2018.
500 €.
• Puolustusvoimien Urheilukoulu/Kaartin
jääkärirykmentti, useat lajit. Varusmiesurheilijoiden eri lajiryhmien valmennusleirikustannuksiin. 11 000 €.
• Simmis Wanda ry, uinti. Kotimaan leirityksiin ja testaukseen. 2 500 €.
• Someron Esa, yleisurheilu, moukari. Someron Esan tyttö- ja naismoukaristien leiritykseen Pajulahdessa. 1 000 €.
• Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto,
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amerikkalainen jalkapallo. Miesten MMkarsintaturnaus 2018 ja harjoitusolosuhteiden
parantaminen. 8 000 €.
• Suomen Hiihtoliitto ry, maastohiihto.
Maastohiihdon yläkouluakatemiatoiminnan ja
alueellinen valmennuskeskustoiminnan kehittäminen. 2 000 €.
• Suomen Judoliitto ry, judo. Aikuisten & U21
maajoukkueiden valmennuksen tukitoimien
tehostaminen. 5 000 €.
• Suomen Judoliitto ry, judo. Pajulahti Games
18.‒21.1.2018 on kansainvälinen judokilpailu,
joka järjestetään yhteistyössä Special Needs
Judo Foundationin kanssa. Tapahtuma on
myös valmentajien ja ohjaajien koulutustilaisuus. 2 000 €.
• Suomen Judoliitto ry, judo. Pajulahdessa harjoittelevien maajoukkuejudokoiden valmennuksen tehostamiseen ja sen tukena käytettäviin asiantuntijapalveluihin. 3 000 €.
• Suomen Karateliitto ry, taido+taekwondo,
aikido, karate, ITF taekwondo, krav maga,
nyrkkeily. Kamppailulajien yhteisen I-tason
junioriohjaajakoulutuksen päivittäminen ja
ajan tasalle saattaminen. Pajulahdessa järjestettävän 2-päiväisen monilajisen ohjaajafoorumin
tavoitteena on kouluttajien osaamisen jakaminen. 1 000 €.
• Suomen Karateliitto ry, karate. Suomen
Karateliitto ry:n karatemaajoukkueen sekä
valmennusryhmien leirityksen tukeminen.
5 000 €.

• Suomen Karateliitto ry, karate. Olympiavalmentajan palkkaus. 7 500 €.
• Suomen Paralympiakomitea ry, paralympialajit. Nuorten paralympiaryhmään valitaan
vuosittain n. 20 yksilö- ja/tai joukkuelajin
motivoitunutta ja tavoitteellisestiharjoittelevaa
urheilijaa. Harjoitteluleirien kautta tuetaan
urheilijoiden kokonaisvalmentautumista kohti
kansainvälistä huippua. 6 000 €.
• Suomen Sulkapalloliitto ry, sulkapallo. Nuorten leiritys. 6 000 €.
• Suomen Tennisliitto ry, tennis. Pajulahden
tennisakatemian ja Lahden verkkopalloseuran toiminnan kehittäminen: valmentajien
osaamisen lisääminen, kärkiurheilijoiden
kehittäminen (harjoittelu, kilpailut, leirit) ja
alle 10-vuotiaiden toiminnan kehittäminen.
6 000 €.
• Suomen Tennisliitto ry, tennis. Suomen
Tennisliiton valmentajakoulutuksen kehittäminen 17 000 €.
• Suomen Urheiluliitto ry, yleisurheilu.
Keihäsolympiadi. 6 000 €.
• Suomen Urheiluliitto ry, yleisurheilu.
Seiväshyppyvalmennuksen tehostamistoimet
leirityksen avulla. 10 000 €.
• Suomen Urheiluliitto ry, yleisurheilu.
Kestävyysjuoksuvalmennuksen tehostaminen
kotimaan leirityksen avulla. 7 500 €.
• Suomen Urheiluliitto ry, yleisurheilu. Yleisurheilun yläkoululeirityksen järjestäminen
Liikuntakeskus Pajulahdessa. 4 000 €.

Urheiluopistosäätiön vuosikertomus 2018

• Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU
ry, palloilulajit maalipallo ja pyörätuolirugby.
Palloilulajien kehittämisprojekti, maalipallo ja
pyörätuolirugby. 9 000 €.
• Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU
ry. Pajulahti Games 17.‒21.1.2018. 6 000 €.
• Tampereen Pyrintö ry, yleisurheilu. Yhteisleirin järjestäminen Pajulahdessa seuran
urheilijoille valmentajien kanssa. 1 000 €.
• Tapion Sulka ry, sulkapallo. Lapsille ja nuorille suunnattu sulkapalloleiri. 500 €.
• Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry, muodostelmaluistelu Seuran SM-Muodostelmajoukkueet. 1 500 €.
• Turun Urheiluliitto ry/LJ Kilpikonnat,

kestävyysjuoksu. LJ Kilpikonnat - Kotimaan
leiritykset. 1 000 €.
• TWD-Länken rf, pyöräily. Nuorten
17‒23-vuotiaiden kansainväliselle uralle
pyrkivien joukkue. 1 000 €.
• Yliastujat ry, yleisurheilu, kolmiloikka.
Valtakunnallisen kolmiloikkavalmennuksen toteuttaminen Yliastujat ry:n laatiman
toimintasuunnitelman 2017‒2018 mukaisesti.
Kohteena maajoukkue, nuorten maajoukkue
ja muut motivoituneet 16 vuotta täyttäneet
kolmiloikkaajat ja heidän valmentajansa.
2 500 €.
Yhteensä: 181 000 €

Yksittäiset urheilijat
Apurahat on myönnetty käytettäväksi
hakemuksessa mainittuun kohteeseen vain kotimaassa.

• Ahlgren Aaro, karate. Leirityskuluihin.
500 €.
• Ahtosalo Matias, pyöräily. Hapenkulutus/
kynnystestit kustannukset. 500 €.
• Aziz Zico, judo. Harjoittelun tehostamiseen.
500 €.
• Bäck Kristian, yleisurheilu, pituushyppy. Leiritykseen sekä riittäviin tukipalveluihin. 500 €.
• Hartman Emilia, tennis. Harjoituskustannukset, leiritykset, kisamatkat sekä varustehankinnat. 500 €.

• Heiskanen Miska, jääkiekko. Jääkiekon kustannuksiin, matkat ja varusteet. 300 €.
• Holttinen Tommi, yleisurheilu, seiväshyppy.
Varustehankintoihin. 500 €.
• Ihander Petri, yleisurheilu, 10-ottelu. Asumis- ja opiskelukustannukset Pajulahden
urheiluopistolla, harjoittelumaksut ja -välineet,
leiritykset, urheiluvakuutus. 500 €.
• Immonen Rebecca, hiihto. Urheilukulut.
1 000 €.
• Järvenpää Jarkko, kestävyysjuoksu. Harjoitus-
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kulut Pajulahtihallilla. 1 000 €.
• Kallio Fiona, tennis. Ammattimainen harjoittelu ja valmennusmaksut. 500 €.
• Kangas Jenni, yleisurheilu, keihäänheitto.
Keihättäret Tokioon 2020: Arvokisoihin tähtäävä täyspainoinen harjoittelu Pajulahdessa.
1 000 €.
• Keskitalo Hanno, painonnosto. Valmennusleirit ja päivittäisvalmennuksen kulut. 500 €.
• Kiiveri Santeri, para-alppihiihto. Para-alppihiihdon valmennuskulut kotimaan leirityksiin.
500 €.
• Kilpi Justus, sulkapallo. Harjoituskulut, kohti
2020 ja 2024 olympialaisia. 500 €.
• Koistinen Ada, yleisurheilu, pituushyppy/
kolmiloikka. Harjoituskulut, leirityskulut,
lihashuolto ja muut asiantuntijapalvelut. 500 €.
• Kopra Niko, ammunta/trap. Harjoitusleirit ja
kilpailukulut. 500 €.
• Kopra Vili, ammunta/trap. Harjoitusleirien ja
kilpailukulujen kattaminen. 500 €.
• Kujanpää Urho, yleisurheilu, seiväshyppy. Harjoitus-, valmennus- ja leirityskulut.
1 000 €.
• Kuoppa Taru, jousiammunta. Leiritys kotimaassa, psyykkinen valmennus, lihashuolto ja
oheisharjoittelu, harjoitteluvälineet. 1 500 €.
• Kuusiniemi Santeri, yleisurheilu, pika- ja
aitajuoksu. Leirikulujen kattaminen harjoituskaudella 2017‒2018. 500 €.
• Kytölä Marcus, yleisurheilu. Valmennusleirit
kotimaassa. Lisäksi hieronta- ja fysiopalvelut

leirien yhteydessä. 500 €.
• Liipola Henri, yleisurheilu, moukarinheitto.
Kilpailu- ja harjoitusmatkat kotimaassa, sekä
kotimaan leiritykset. 500 €.
• Lindfors Viveca, taitoluistelu. Kilpailu- ja
harjoituskulut naisten maajoukkueessa seniorisarjassa ja tavoitteena arvokisat ja menestys
niissä. 1 000 €.
• Manni Henry, pyörätuolikelaus. Harjoitus-,
valmennus- ja leirityskulut. 1 000 €.
• Mäkinen Julius, kestävyysjuoksu ja hiihto.
Harjoitus- ja leirityskulut. 500 €.
• Niiranen Aleksandra, yleisurheilu. Harjoituskulut. 500 €.
• Nokelainen Heidi, yleisurheilu, keihäänheitto. Keihättäret Tokioon 2020: Arvokisoihin
tähtäävä täyspainotteinen harjoittelu Pajulahdessa. 1 000 €.
• Nykänen Noora, judo. Leiritykseen ja urheilun tukitoimiin. 500 €.
• Oláh Benedek, pöytätennis. Fyysisten
ominaisuuksien kehittäminen ja testaaminen
Pajulahden urheiluopiston asiantuntijoiden
valvonnassa. 2 500 €.
• Oliver Helander, yleisurheilu, keihäänheitto.
Täyspäiväinen ja ammattimainen harjoittelu,
jolla on tarkoitus nousta maailman huipulle
keihäänheitossa. 1 000 €.
• Omer Hossen Roj, yläkoululeiritys 2018
8–9 lk. Pajulahti ja mahdolliset syksyn yläkoululeirit 2018. 500 €.
• Pajulahti Arttu, yleisurheilu, pituushyppy. Kil-
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pailu-, harjoittelu- ja varustekuluihin. 1 000 €.
• Peltola Veikko, karate. Maajoukkueen leirikustannuksiin Pajulahden liikuntakeskuksessa.
500 €.
• Pesola Laura, yleisurheilu, keihäänheitto. Kotimaan leiritykset, harjoittelu- ja käyttömaksut,
matkakulut. 500 €.
• Piipponen Ilari, yleisurheilu, kestävyysjuoksu.
Kotimaan leirikulut ja varustekulut. 500 €.
• Pulli Kristian, yleisurheilu, pituushyppy.
Kotimaan leirityksiin, varustekuluihin sekä
matkakuluihin. 1 000 €.
• Pyykkö Miska, judo. Maajoukkueleirien,
judon kilpailumatkojen, oheisharjoittelun ja
judovaatetuksen kustannuksiin. 500 €.
• Raitanen Topi, yleisurheilu, kestävyysjuoksu.
Leirityskuluihin. 1 000 €.
• Rauos Nanna, ampumahiihto. Varuste- ja
leirityskuluihin. 300 €.
• Risto Luukas, judo. Harrastuskuluihin. 500 €.
• Sallianna Öztürk, taitoluistelu. Leirityskuluihin. 500 €.
• Salmi André, olympialuokan soutu. Juniorivalmentautumiseen ja veneisiin (yksikkö) ja
(pariairokaksikko). 500 €.
• Sariluoto Hanna-Maria, istumalentopallo
ja vammaissulkapallo. Istumalentopallon ja
vammaissulkapallon harjoitus- ja kilpailutoiminnan kulut. 500 €.
• Siitonen Aino, yleisurheilu, seiväshyppy.
Harjoitus- ja valmennuskulut. 1 000 €.
• Suhonen Oskar, jalkapallo. Jalkapallon kus-

tannukset. 300 €.
• Tenhunen Taneli, Pyörätuolitennis. Majoitus-, valmennus- ja kenttäkulut Pajulahdessa.
2 000 €.
• Thureson Milja, yleisurheilu, pikajuoksu,
60 m, 100 m ja 200 m. Ammattimaiseen urheiluun aiheutuneet kulut. 500 €.
• Tikkanen Jouki, rytminen voimistelu. Kotimaan harjoittelu-, valmennus- ja leirikulut.
1 000 €.
• Tuominen Sara, taitoluistelu. Yksilölliseen
valmennukseen ja mm Leirityksiin Pajulahden
urheiluopistolla. Taitoluisteluntekniikkaleirit ja
kesäleirit. 500 €.
• Turpeinen Riina, jalkapallo. Urheiluvarusteet,
pelimatkat ja seuran kuukausimaksut. 500 €.
• Turunen Maaret, sähköpyörätuolisalibandy.
SM-sarjan 2018 matka- ja majoituskustannukset harjoitus- ja turnausmatkoilla. 500 €.
• Vakkuri Mika, yleisurheilu, moniottelut. Moniotteluryhmän leiriharjoitteluun, testaukseen
ja lajiharjoittelun videoanalysointiin Pajulahden urheiluopistolla. 500 €.
• Vanhala Juho, yleisurheilu. Valmennus ja
leiritystoiminnan tukeminen. 500 €.
• Wecksten Tomas, yleisurheilu, seiväshyppy.
Valmentautuminen, harjoittelu, välineistö ja
kilpaileminen kaudella 2017‒2018. 1 000 €.
• Äyräväinen Ilona, yleisurheilu, korkeushyppy.
Harjoituskulut kotimaassa. 1 000 €.
Yhteensä: 40 400 €
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Tutkimusapurahat
• Heikkilä Maria. Nuorten kestävyysurheilijoiden ja heidän valmentajiensa ravitsemusosaaminen: mobiilisovelluksen hyödyntäminen
ravitsemustaitojen parantamisessa ja häiriintyneen syömisen ehkäisemisessä. 3 000 €.
• Jokinen Jaana. Intervalliharjoittelun vaikutukset judokoiden anaerobiseen ja aerobiseen
suorituskykyyn. 3 000 €.
• Kontro Titta. Entisten huippu-urheilijoiden fyysisen aktiivisuuden, alkoholinkäytön
ja tupakoinnin väliset yhteydet sekä niihin
liittyvät sairaudet ja kustannukset sekä kuolleisuus. 5 000 €.
• Mäki-Heikkilä Rikhard. Maastohiihtäjien
hengitystieterveys. 2 000 €.
• Mäkinen Mikko. TUL.n Suur-Helsingin
piirin historia ja kansalaistoiminnan muutos.
1 500 €.
• Ojanen Tommi. Sotilaan kuormittuminen
pitkäkestoisessa taisteluharjoituksessa sekä
voima- ja kestävyysharjoittelun vaikutus fyysiseen toimintakykyyn ja kehon koostumukseen.
1 000 €.
• Paakkolanvaara Jane-Veera. Luontoympäristöjen tavoitteellinen hyödyntäminen työikäisten hyvinvoinnin edistämisessä – kuka hyötyy
luontointerventioista? 1 000 €.
• Puhakka Soile. Elinympäristön ja luontosuhteen yhteys eri ikäisten terveyteen ja hyvinvointiin. 1 000 €.

• Räisänen Anu. Lasten ja nuorten liikuntavammariskin ennustaminen videoanalyysin
avulla. 2 000 €.
• Räsänen Kati. Fyysinen kunto, ravitsemus ja
elämänlaatu lasten kroonisissa tulehdustaudeissa -Lastenreuma ja IBD (KUNTO2017).
1 000 €.
• Saanijoki Tiina. Liikunnan aiheuttama
mielihyvä ja siihen liittyvät aivomekanismit.
5 000 €.
• Saarinen Milla. Voittamista koulussa JA urheilussa! Valmentajan vaikutus nuoren urheilijan kaksoisuran rakentumiseen. 2 000 €.
• Sjöros Tanja. Istumisen vähentämisen vaikutukset tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin ‒
satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. 1 500 €.
• Äikäs Antti. Väitöstutkimus terveyttä edistävästä interventiosta työpaikalla ‒ elämäntapamuutos ja vaikuttavuus. 2 000 €.
Yhteensä: 31 000 €
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