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Urheiluopistosäätiön vuosi oli urheiluter-
mein kuvattuna täynnä ennätyksiä. Säätiön 
myöntämien apurahojen määrä lisääntyi 
vuonna 2019 jo kahdeksatta vuotta peräk-
käin. Säätiön sijoitustoiminnan kokonais-
tuotto nousi ennätyksellisen korkealle, myös 
tulos oli poikkeuksellisen vahva. Säätiön 
omistama Liikuntakeskus Pajulahti kiri 
myös ennätyksiin: yhtiön tulos oli kaikkien 
aikojen paras ja asiakkaita oli enemmän kuin 
koskaan. Ennätykset kruunasivat upeasti 90 
vuotta täyttäneen Pajulahden toimintavuo-
den.

Vahva talous on monipuolistanut säätiön 
apurahatoimintaa ja luonut mahdollisuuk-
sia solmia uusia kumppanuuksia. Tämä on 
ollut tietoinen valinta. Säätiö haluaa olla osa 
keskeinen suomalaista urheilun ja liikunnan 
perhettä sen kaikilla osa-alueilla, niin huip-
pu-urheilussa kuin edellytysten luomisessa 

Ennätyksiä ja juhlia
jokaiselle nuorelle liikkua ja harrastaa. Vuon-
na 2019 säätiö lisäsi panostuksiaan liikunnan 
tasa-arvon edistämiseen kahdella uudella 
hankerahoituksella.

Monipuolistuneesta toiminnastamme 
on parin vuoden ajan viestitty aikaisem-
paa enemmän. Säätiön kotisivuilla sekä 
Facebook-sivuilla on esitelty haastatteluin 
urheilijoita ja tutkijoita sekä uutisin sääti-
ön apurahatoimintaa ja apurahakohteita ja 
-hankkeita. Vuoden lopulla avasimme myös 
Instagram-tilin.

Vuonna 2019 säätiö myönsi apurahoja yh-
teensä 445 000 euroa. Rahan arvon muutok-
setkin huomioon ottaen summa on säätiön 
historian kaikkien aikojen suurin. Tuloslas-
kelman mukaan apurahoja käytettiin lähes 
419 000 euroa. Myönnettyjen apurahojen 
määrä lisääntyi 40 000 eurolla. Kahdeksan 
vuoden aikana apurahojen vuosibudjetti 

on kasvanut jo 190 000 euroa. Kehityksen 
on mahdollistanut säätiön sijoitusten hyvä 
tuotto sekä maltillinen kulukehitys.

Edellisten vuosien tapaan säätiö jakoi 
apurahoja hakemusten perusteella urheilu-
valmennukseen leirityksineen ja liikuntatie-
teelliseen tutkimukseen. Jatkoimme myös 
edellisvuosina aloitettujen erillishankkeiden 
tukemista ja käynnistimme kolmen uuden 
hankkeen rahoituksen.

Kaiken taustalla on ollut säätiön talouden 
vakaa kehitys koko kuluneen vuosikymme-
nen aikana. Vuosi 2019 oli sijoitustoimin-
nan osalta poikkeuksellisen menestyksekäs. 
Säätiön sijoitustoiminnan kokonaistuotto 
oli toimintavuonna peräti 14,2 prosenttia. 
Tuloslaskelman mukainen tulos oli yli 1,2 
miljoonaa euroa.

Suomen Urheilugaala ry:n kanssa solmi-
tun sopimuksen pohjalta säätiö oli neljättä 
kertaa mukana gaalan palkintojen kummina. 
Uuden sopimuskauden myötä säätiön kum-
mius siirtyi palkintoluokkaan Läpimurto.

Liikuntakeskus Pajulahti täytti 90 vuotta 
ja toimintavuosi oli ennätyksellinen. Asia-
kasmäärä nousi yli 10 prosenttia. Vuorokau-
sia kertyi 102 993. 

Toimintavuoden aikana Pajulahteen 
valmistui uusi 32 huoneen majoitusyksik-
kö Puistopaju. Sen suojissa on kahdeksan 
ns. alppimajahuonetta, jossa hapen määrää 
voidaan säädellä. Huoneistossa on mahdol-

lista saada aikaan vuoristo-olosuhteet. Uusi 
majoitusyksikkö alppimajoineen kiinnosti 
asiakkaita ja oli osaltaan vaikuttamassa kas-
vuun. Kaikkein eniten uusia asiakkaita toivat 
Pajulahdessa vuoden aikana menestyksek-
käästi järjestelyt lukuisat paraurheiluun 
liittyvät kansainväliset kilpailut.

Pajulahden vuoteen mahtui myös päätös 
kapulan vaihdosta yhtiön johdossa. Pitkään 
Pajulahtea toimitusjohtajana luotsannut 
Lasse Mikkelsson siirtyi 1.1.2020 sääti-
ön hallituksen neuvonantajaksi. Uudeksi 
toimitusjohtajaksi vuoden 2020 alusta lukien 
nimitettiin pitkään varatoimitusjohtajana 
työskennellyt Mikko Levola.

Säätiön tulevaisuuden näkymät ovat 
hyvät. Olemme asettaneet itsel-
lemme tavoitteen nostaa säätiön 
tukien yhteismäärän vuoteen 2025 
mennessä vähintään 500 000 
euroon. Olemme jopa hieman ai-
katauluamme edellä. Vuonna 2020 
tämä tarkoittaa, että säätiön 
hallitus on jälleen kasvattanut 
myönnettävien apurahojen 
määrää. Säätiö on varautu-
nut tukemaan liikuntaa ja 
urheilua yhteensä 452 000 
eurolla.

Jukka Hako
toimitusjohtaja

Kuvasuomi Matti Kolho
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Lisäpanostuksia liikunnan tasa-arvoon
Säätiön eri tarkoituksiin myöntämien apura-
hojen kokonaismäärä jatkoi kasvuaan vuon-
na 2019. Viime vuosien hyvät sijoitustuotot 
mahdollistivat myönnettyjen apurahojen 
määrään lisäämisen 445 000 euroon, kun 
määrä oli 405 000 euroa vuonna 2018.

Säätiön apurahatoiminta on monin tavoin 
monipuolistunut viime vuosina. Lähes puo-
let apurahoista käytetään edelleen hakemuk-
sesta urheiluapurahoina liitoille, seuroille ja 
yksittäisille urheilijoille sekä liikuntatieteelli-
seen tutkimukseen. Apurahatoiminnan kas-
vu on suuntautunut hankkeisiin, leiritukeen 
sekä kumppanuussopimuksiin sisältäen tuen 
Suomen Olympiakomitealle, olympiaurhei-
lijoille ja Suomen Urheilugaalalle. 

‒ Vuoden 2019 aikana säätiö teki mer-
kittävät panostukset lisäämällä apurahoja 
liikunnan tasa-arvon edistämiseksi. Leirituki 
oli edelleen käytössä. Uutta oli kahden suu-

ren hankeapurahan myöntäminen HJK:lle 
ja Pelastakaa Lapset ry:lle, toteaa säätiön 
hallituksen puheenjohtaja Perttu Puro. 

Kumpikin hanke on kolmivuotinen. 

Martti Ahtisaari -rahasto 
Martti Ahtisaari -rahasto on sidottu ra-
hasto, josta myönnetään apurahoja Liikun-
takeskus Pajulahden ja Averett-yliopiston 
yhteisen koulutusohjelman opiskelijoille 
kannustukseksi Pajulahdessa suoritetusta 
opiskelujaksosta. Syksyllä 2018 Pajulahdessa 
ei aloittanut Averett-opintoihin tähtäävää 
opintoryhmää, joten rahastosta ei myönnet-
ty apurahoja syksyllä 2018. Pienen tauon 
jälkeen koulutusohjelmaan saatiin riittävästi 
hakijoita ja opiskelu käynnistyi Pajulahdessa 
syksyllä 2019.

Rahasto ei saanut lahjoitustuottoja toi-
mintavuoden aikana.

Myönnetyt apurahat 2019

Myönnetyt apurahat (€) 2009–2019
Haettavat  

tutkimusapurahat
Haettavat

urheiluapurahat
Tutkimuksen ja urheilun

hankeapurahat Muut apurahat

Urheiluapurahat, liitot ja seurat  
  185 400 € 42 %
Hankeapurahat 
  70 000 € 16 %
Urheiluapurahat, yksittäiset 
  44 400 € 10 %
Tutkimusapurahat
  35 000 € 8 %
Pajulahti-team
  32 000 € 7 %
Vähävaraisen leirituki
  20 000 € 4 %
Urheilugaala
  18 600 € 4 %
Olympiakomitean avustus 
  15 000 € 3 %
Tutkimushankeapurahat
  10 000 € 2 %
Urheilugaalan läpimurtopalkinto
  10 000 € 2 %
Muut
  5 000 € 1 %

 
yht.	 	 445 000	€ 100 %

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

35 000
31 000
30 000
35 000
35 000
35 000
35 000
30 000
45 000
45 000
65 000

229 400
221 400
211 000
205 000
207 500
205 000
210 000
222 000
206 900
211 350
196 225

57 000
39 800

33 000
29 800

27 000
21 000

2 000
3 000
4 000
24 200

75 200

95 600
87 200

100 60095 600

42 %

10 %

8 %

4 %

4 %

7 %

3 %

2 %2 %
1 %

16 %
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Urheiluapurahojen osalta toimintavuosi 
noudatteli tuttuja käytäntöjä. Hakemuk-
sesta myönnettyjen apurahojen yhteismää-
rä sekä liitoille ja seuroille että yksityisille 
urheilijoille lisääntyi hieman edellisvuo-
desta. 

Myös erilaisten hankeapurahojen määrä 
lisääntyi. Lisäksi liikunnan tasa-arvon 
edistämiseksi säätiön ryhtyi yhteistyöhön 
kahden toimijan kanssa.

− Uusi avaus lajiyhteistyössä yhteistyös-
sä alkoi syksyllä 2019, kun säätiö päätti 
tukea kolmivuotisella hankeapurahalla 
Suomen Suunnistusliiton nuorten lahjak-
kuuksien valmentautumista. Leirityksessä 
hyödynnetään Liikuntakeskus Pajulahtea. 
Säätiön Pajulahden ympäristössä omis-
tamat metsäalueet soveltuvat mainiosti 
suunnistuksen harjoitteluun, kertoo sääti-
ön toimitusjohtaja Jukka Hako.

Hakemuksesta myönnetyt  
urheiluapurahat
Vuodeksi 2019 myönnettyjen urheilua-
purahojen hakuaika päättyi syyskuussa 
2018. Urheiluapurahoja myönnettiin 
yksittäisille urheilijoille 44 000 euroa sekä 
urheiluseuroille ja liitoille 185 400 euroa, 
yhteensä 229 400 euroa. 

Yksittäiset urheilijat tekivät yhteensä 
210 hakemusta. Haettu summa oli  
579 084 euroa. Apurahan sai 59 urheili-
jaa. 

Seurat ja liitot tekivät yhteensä 86 
hakemusta. Haettu summa oli 1 118 776 
euroa. Apuraha myönnettiin 50 hakijalle.

Saajat käyttivät osan apurahoista eten-
kin juniorien leirityksiin Pajulahdessa.

Hakemuksesta myönnetyt urheiluapu-
rahat on koottu liitteeksi toimintakerto-
muksen loppuun.

Hakemuksesta myönnetyt urheiluapurahat liitoille  
ja seuroille lajeittain 2019 (185 400 €)

Laji Myönnetty 2018 Osuus

Amerikkalainen jalkapallo 1 000 1 %

Erityis- ja vammaisurheilu 31 000 17 %

Jalkapallo 21 500 12 %

Kamppailulajit 30 500 16 %

Koripallo 3 000 2 %

Lentopallo 3 000 2 %

Luistelu 3 500 2 %

Maastohiihto 2 000 1 %

Mäkihyppy 6 000 3 %

Pyöräily 1 000 1 %

Puolustusvoimien Urheilukoulu 11 000 6 %

Ringette 1 500 1 %

Sulkapallo 6 000 3 %

Tennis 7 000 4 %

Triathlon 1 500 1 %

Uinti 2 500 1 %

Urheiluakatemiat 1 000 1 %

Yleisurheilu 52 400 28 %

Yhteensä 185 400 100%

Nuoret suunnistajat tuen piiriin
28 %

1 %

17 %

12 %

16 %

2 %2 %
2 %1%1%

1%
1%
1%

1%
3 %

3 %

6 %

4 %



Urheiluopistosäätiön vuosikertomus 2019

10 11

leirituen toimintamalli. Leiriä varattaessa 
seura voi anoa vapaapaikkoja, jotta ryhmän 
kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua 
leirille. 

− Säätiö pyrkii näin lisäämään liikunnan 
tasa-arvoisuutta. Jokaisella lapsella ja nuorel-
la tulisi olla mahdollisuus vähintään yhteen 
harrastukseen, painottaa säätiön toimitus-
johtaja Jukka Hako.

Vuodeksi 2019 säätiö varasi leiritukeen  
20 000 euroa. Leirituen avulla voitiin turvata 
258 leirivuorokautta.

Vuodeksi 2019 säätiön apurahabudjettiin 
varattiin tuntuva lisäys tasa-arvoa lisäävien 
hankkeiden rahoitukseen. Tarkoitukseen 
varattiin 20 000 euroa. Apurahoin käynnis-
tettiin kaksi kolmivuotista hanketta.

Helsingin Jalkapalloklubi ry käynnisti 
kesällä 2019 hankkeen, jonka tarkoituksena 
on lisätä nais- ja tyttöjalkapallon määrää ja 
samalla nostaa sen arvostusta. Hankkeen 
päätähtäimessä on edistää naisten ja tyttöjen 
liikkuvaa, vahvaa elämää. Hankkeen nimeksi 
vahvistui Play like a girl . Säätiö tukee hanket-
ta kolmen vuoden ajan yhteensä 30 000 eu-
rolla. Vuoden 2019 avustus oli 10 000 euroa.

Pelastakaa lapset ry:llä on paikallisyh-
distystensä kautta järjestelmä nimeltään 
Eväitä elämälle, jossa vähävaraisille perheille 
ohjataan tukea muun muassa lasten liikunta-
harrastuksiin. Säätiö päätti hankkeesta, jolla 
toimintaa tuetaan kolmen vuoden ajan yh-
teensä 30 000 eurolla. Vuoden 2019 avustus 
oli 10 000 euroa.

Urheilun hankeapurahat

Säätiö oli toimintavuoden aikana mukana 
kahdeksassa apurahoin tuetussa hankkeessa. 
Viisi niistä oli käynnistynyt ennen toiminta-
vuoden alkua.

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n 
kanssa säätiöllä oli kolmivuotinen hanke 
vuosiksi 2017‒2019. Hanke keskittyy Päi-
jät-Hämeen alueen yhteisen urheilustrategi-
an nimeltään Sport Päijät-Häme jalkautta-
miseen. Vuoden 2019 avustus oli  
6 000 euroa.

Yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu 
ry:n (VAU) kanssa säätiöllä oli hanke liit-
tyen Special Olympics -toimintaan. Hank-
keen avustukseen varattiin vuonna 2019 
yhteensä 5 000 euroa.

Nummelan Kisaajat ry:n uimarien To-
kio-2020 olympiavalmennusryhmän kanssa 
säätiöllä on meneillään kolmen vuoden 
hanke, joka päättyy olympiavuonna 2020. 
Vuoden 2019 avustus oli 5 000 euroa.

Olympiakomitea on kehittänyt toimin-
tamallin urheiluakatemioiden toiminnan 
vahvistamiseksi. Säätiö osallistuu hankkeen 
rahoittamiseen vuosina 2018‒2020 yhteensä 
45 000 eurolla. Vuoden 2019 avustus oli  
15 000 euroa.

Suomen elektronisen urheilun liiton 
(SEUL ry) kanssa säätiöllä on meneillään 
kolmivuotisen hanke liittyen valmentaja-

koulutuksen kehittämiseen yhteistyössä 
Liikuntakeskus Pajulahden kanssa. Vuoden 
2019 avustus oli 5 000 euroa.

Vuoden 2019 aikana käynnistettiin tai 
toteutettiin yhteensä kolme uutta hanketta.

Suomen Tennisliitto ry järjesti yhteis-
työssä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa 
ammattilaiskilpailun syyskuussa Pajulahdes-
sa. Säätiö tuki kilpailua 3 000 euron hankea-
purahalla.

Säätiöllä on jo vuosia ollut hankeyhteis-
työtä Suomen Paralympiakomitean kanssa. 
Uusin hanke liittyy pyörätuolikelauksen ym-
pärille syntyneen tiedon ja osaamisen siir-
tämiseksi ja dokumentoimiseksi. Projektissa 
hyödynnetään ensisijaisesti paralympiavoit-
tajien Leo-Pekka Tähden ja Toni Piispasen 
tiimien tietotaitoa. Hanke on kolmivuotinen 
ja säätiö tukee sitä yhteensä 15 000 eurolla. 
Vuoden 2019 avustus oli 5 000 euroa.

Suomen Suunnistusliiton kanssa käyn-
nistyi hankeyhteistyö liittyen liiton talent-
tiryhmän kehittäminen ja valmentamiseen. 
Hanke on kolmivuotinen ja säätiö tukee 
sitä yhteensä 16 000 eurolla. Vuoden 2019 
avustus oli 6 000 euroa.

Hankeapurahoja maksettiin vuoden 2019 
aikana yhteensä 45 000 euroa. 

Liikunnan tasa-arvo
Säätiöllä on yhteistyössä Liikuntakeskus 
Pajulahden kanssa neljättä vuotta käytössä 

Suomi isännöi 
European Para 

Youth Games 
kilpailuja kesä-

kuussa 2019. 
Liikuntakeskus 
Pajulahdessa. 

Euroopan parhaat 
nuoret paraur-

heilijat kilpailivat 
yleisurheilussa, 

uinnissa, boccias-
sa, pöytätennik-
sessä, näkövam-
maisten judossa, 

maalipallossa, 
pyörätuoliko-

ripallossa sekä 
näytöslaji sokko- 

pingiksessä. 
Tapahtuma on 
Suomen suurin 

paraurheilu- 
tapahtuma  

vuonna 2019.  
Suomen joukkue  

kokoontui kisoissa  
yhteiskuvaan.

Paralympiakomitea
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East City Giantsin (ECG) 
junioritoiminta amerikkalaises-
sa jalkapallossa on menestynyt 
erinomaisesti viime vuosina. 
ECG pitää junioritoimintaa 
erittäin tärkeänä niin nuorten 
liikunnallisuuden kehittämisen 
ja ryhmässä toimimisen kuin 
oman kilpaurheilun jatkuvuuden 
kannalta.

”ECG:n nuorten määrä kak-
sinkertaistuu joka vuosi. Pyrim-
me tekemään toimintaa matalalla 
kynnyksellä siten, että harrastus 
on edullista myös vähävaraisille 
perheille”, kertoo seuran juniori-
toimen vastaava Henri Kurki.

Toimintaa  
kehitetään jatkuvasti 
Kurjen mukaan toiminnan 
kehittämisessä tärkeintä on 
nykyisten harrastajien innostu-
nut jatkaminen siinä ikävaihees-
sa, jossa innon hiipuminen on 
yleistä. Nuorten mielenkiinnon 

ylläpitäminen on varmistettu 
monipuolisella ja pelaajapaik-
kakohtaisella valmennuksella. 
Samaan aikaan East City Giants 
hakee aktiivisesti uusia harras-
tajia. 

Urheiluopistosäätiö tuki 
vuonna East City Giantsia 
1 000 eurolla. Seura pystyi 
apurahan turvin kattamaan osan 
Liikuntakeskus Pajulahdessa 
järjestetyn leirin kuluista. 

”Apurahalla on tarkoitus 
rahoittaa vähävaraisempien 
perheiden nuorten osallistumis-
ta liikunnalliselle leirille. Meille 
Pajulahti on näyttäytynyt tähän 
asti loistavien harjoittelupuittei-
den tarjoajana. Pajulahden osalta 
hyötynämme on ollut se, että 
seuramme lisäksi amerikkalaisen 
jalkapallon harrastajia on ollut 
siellä paljon”, täydentää Kurki.

Urheilu opettaa Kurjen mu-
kaan myös suvaitsevaisuutta ja 
ryhmässä toimimista. 

”Edesautamme myös tasa-arvoa 
ja suvaitsevaisuutta. Junioritoimin-
nassa on mukana poikia ja tyttöjä 
sekä maahanmuuttajataustaisia 
lapsia ja nuoria”, sanoo Kurki.

Joukkueurheilu tärkeää 
lapsen kehitykselle
East City Giantsilla on kes-
kiössä nuorten liikunnallisuus ja 
harrastus. Harjoitukset, leiri ja 
toiminta kokonaisuudessaan ovat 
urheilullisesti ja sosiaalisesti hyvin 
monipuolisia.

”Joukkueurheilu on äärimmäisen 
tärkeää lapsen ja nuoren tulevaisuu-
den kannalta. Se auttaa opiskelussa 
ja työelämässä. Urheilu itsessään 
kehittää motoriikkaa ja luo jaksa-
mista päivittäiseen elämään. Hyvä 
kunto pitää virkeänä, ja lapset 
jaksavat käydä koulua paremmin”, 
kertoo Kurki. 

Leirimahdollisuus on suuri 
sosiaalisen kanssakäymisen ja 
oppimisen paikka. Nuoret ryh-

mittyvät ja saavat kavereita leirien 
aikana. ”Urheilu tuo uusia ystäviä 
ja kavereita. Parasta onkin nähdä 

lasten hymy sekä lasten itsensä ylit-
täminen ja oppiminen. Mahtavaa 
on nähdä myös myöhemmin, miten 

East City Giantsilla keskiössä ovat nuoret

nuori tai lapsi on elämässään pääs-
syt eteenpäin ja pysynyt oikealla 
elämän polulla”, päättää Kurki.

Amerikkalainen jalkapallo vetää yhä enemmän nuoria puoleensa. Pajulahdessa on erinomaiset puitteet lajin harrastamiselle ja 
leirityksille.
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Pyörätuolikelaaja Henry Man-
ni teki läpimurtonsa huipulle 
vuonna 2013 Lyonin MM-kiso-
jen pronssilla. Kunnianhimoinen 
Manni on siitä lähtien saavut-
tanut aikuisten arvokisamitalin 
lähes joka vuosi.

”Olen aina ollut parhaimmilla-
ni arvokisoissa. Esimerkiksi Rion 
paralympialaisten alkuerässä tein 
ennätykseni ja finaalissa paransin 
vielä selkeästi alkueräni ennätystä. 
Sytyn sitä enemmän mitä suu-
remmat paineet ovat. Rakastan 
kilpailla ja pärjätä kilpailuissa”, 
kertoo Manni.

Parhaimpana muistona Man-
ni kertoo urallaan olevan Rion 
paralympialaisten 100 metrin 
pronssimitalin. 

”Kirkkaimpana omissa silmissä 
on se hetki, jolloin tajusin kelan-
neeni paralympiamitalin. Hetken 
se tuntui jopa voitolta. Näitä 

kokemuksia ei voi rahalla ostaa. 
Sen fiiliksen, kun kelaa pyörätuo-
lin kanssa 35 km/h tunnissa ja 
ihmiset kannustavat”, muistelee 
Manni. 

Viime vuonna Manni ajoitti 
kuntonsa marraskuulle, jol-
loin järjestettiin MM-kilpailut 
Dubaissa. Manni lähti tosissaan 
hakemaan mitalia. Parhaaksi 
sijoitukseksi jäi neljäs sija 400 
metrin kelauksessa.

Liikunnallinen Manni oli 
lapsena monessa mukana 
Manni muutti perheineen vau-
vana Lahdesta Lohjalle. Lapsena 
hän oppi kävelemään normaalisti, 
eikä merkkejä liikuntavammasta 
ollut. 

”Melko nuorena äitini alkoi 
kuitenkin epäillä suvussamme 
esiintyvän perinnöllisen liikun-
tavamman periytyneen myös 

minuun. Lääkärit uskoivat asian 
vasta ollessani 5-vuotias”, kertoo 
Manni. 

Melko nopeasti edennyt 
liikuntavamma (spastinen para-
pareesi) ei kuitenkaan Mannin 
menoa hidastanut. Liikunnallinen 
lapsi oli monessa mukana. 

”Perheessäni on yhteensä 
kuusi lasta, ja me kaikki olemme 
urheilleet – useat myös maajouk-
kuetasolla. Ensimmäinen lajini oli 
kanoottipoolo, jota aloin pelata 
9-vuotiaana. Lajissa ei ole erik-
seen vammaisten sarjoja, ja kil-
pailin poolossa aina 18-vuotiaaksi 
asti saavuttaen SM-mitaleja sekä 
junioreissa että aikuisten sarjassa”, 
kertoo Manni.

Manni kertoo saaneensa 
kanoottipoolosta hyvät pohjat 
pyörätuolikelaukseen. 

”Vammaisurheilu oli minulle 
pitkään täysin vieras asia, mutta 

ollessani 12-vuotias vuonna 2004, 
näin Leo-Pekka Tähden voittavan 
paralympialaissa kultaa ja oma 
kipinä syttyi heti”, kertoo Manni.

Manni ilmoittautui vammais-
yleisurheiluleirille, ja innostui 
lajista vielä enemmän, kun 
Leo-Pekka oli opettamassa  
kelausta junioreille. Pian leirin 
jälkeen Manni sai myös ensim-
mäisen omien mittojen mukaan 
tehdyn kisatuolin.

”Rajoitteet ovat  
omassa päässä”
Manni kertoo, että haluaa tuoda 

paraurheilua sekä liikuntavammai-
suutta aktiivisesti esille, ja rohkaista 
liikuntavammaisia lapsia löytä-
mään oman juttunsa mistä nauttii. 

”Rajoitteet ovat vain omassa 
päässä. Aina kannattaa liikkua, 
ja jos tekee mieli kokeilla miten 
kilpaurheilussa pärjää, ei sitä kan-
nata eläkepäiviin jättää. Kannattaa 
uskoa itseensä, mutta kannustan 
silti hankkimaan koulutuksen ja 
mahdollisesti vähän CV:n täytet-
tä”, sanoo Manni. 

Hänen omalla kohdallaan opis-
kelu Pajulahden urheiluopistossa 
liikunnanneuvojaksi antoi hyvät 

lähtökohdat huippu-urheiluun. 
Pajulahden jälkeen hän jatkoi 
merkonomiopintoja oppisopimuk-
sella Länsi-Uudenmaan Urhei-
lijoissa, jolloin hän pystyi lähte-
mään 2,5 kuukauden treenileirille 
Teneriffalle ja hoitamaan työt sekä 
opinnot etänä.

”Pajulahdessa opiskellessa ja 
Pajulahden jälkeen Urheiluopisto-
säätiö on useana vuonna tukenut 
vielä rahallisesti, mikä on ollut 
merkittävä asia. Leirit ja kalliit 
varusteet eivät olisi mahdollista 
ilman rahallisia tukijoita”, päättää 
Manni. 

Henry Mannin kipinä syttyi  

Leo-Pekka Tähden voitosta

Henry Mannin uran tähänastinen 
kohokohta olivat Rion paralympiakisat 
vuonna 2016. Kuvassa Manni oikealla  

kaulassaan pronssimitali.

Harri Kapustamäki
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Säätiöllä on voimassa vuonna 2015 solmittu 
ja vuoteen 2020 ulottuva yhteistoimintasopi-
mus Suomen Olympiakomitean kanssa. So-
pimuksen nojalla säätiö tuki toimintavuonna 
Olympiakomitean työtä 15 000 eurolla.

Osana huippu-urheilun edistämistä säätiö 
tukee lupaavia ja olympialaisiin tähtääviä ur-
heilijoita. Apurahaa saava ryhmä on nimetty 
Pajulahti-teamiksi. Siihen kuului vuonna 
2019 yhteensä kahdeksan urheilijaa. Kukin 
heistä sai 4 000 euron apurahan, joka on 
maksettu suoraan urheilijan omaan valmen-
nusrahastoon. 

Pajulahti-team säilyi toimintavuoden 
aikana entisellään. Talvilajien edustajan 
Matti Suur-Hamarin sopimusta jatkettiin 
ulottumaan vuoden 2022 paraolympialaisiin 
Pekingissä.

Ryhmän kesälajien urheilijoiden sopimuk-
set ulottuvat vuoden 2021 olympialaisiin.

Suur-Hamarille jatkosopimus
Pajulahti-teamiin kuuluivat vuonna 2019 

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 tarkoituksena on, että 
urheilijat kykenevät hyödyntämään myös 
Liikuntakeskus Pajulahtea harjoittelussaan. 
Pajulahdessa voi olla yhtä aikaa harjoitte-
lemassa useampia Pajulahti-teamin urhei-
lijoita.Pajulahti-teamin jäsenistä parhaiten 
vuoden 2019 aikana menestyi Lassi Eteläta-
lo, joka sijoittui Dohan MM-kisojen kei-
häänheitossa neljänneksi.

Paralumilautailija Matti Suur-Hamari tähyää vuoden 2022 paralympialaisiin Pekingissä. Suur-Hamari on ollut 
säätiön Pajulahti-teamin urheilija vuodesta 2016 lähtien. Edellisen sopimuskauden aikana Suur-Hamari voitti 
olympiakultaa vuonna 2018. Kuvassa Suur-Hamari on juuri allekirjoittanut vuosia 2019-2022 koskevan yhteis-
työsopimuksen Urheiluopistosäätiön kanssa.

Jukka Hako
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Säätiöllä on yhteistoimintasopimus Suo-
men Urheilugaala ry:n kanssa. Sopimuk-
sen mukaan säätiö toimii palkintoluokan 
Läpimurto kummina vuoden 2021 gaalaan 
asti. Säätiön avustus Urheilugaalalle vuon-
na 2019 oli sopimuksen mukaan  
18 600 euroa.

Tammikuussa 2019 järjestettiin Urhei-
lugaala vuoden 2018 urheiluansioista. Osa 
palkintojen voittajista valitaan ns. Suuren 
Raadin äänestyksin. Raadissa säätiötä edusti 
puheenjohtaja Perttu Puro.

Urheilugaalassa 2019 palkintoluokassa 
Läpimurto oli neljä voittajaehdokasta. Lä-
pimurto tarkoittaa nousua viimeisen vuoden 
aikana lajinsa ehdottomalle huipulle. 

Ehdokkaat olivat keihäänheittäjä Oliver 
Helander, karateka Titta Keinänen, e-urhei-
lija Topias Taavitsainen ja jääkiekkoilija Eeli 
Tolvanen.

Nopea nousu maailman huipulle
Äänestyksen voitti Titta Keinänen. 
Keinäsen läpimurto ja nousu maailman-
rankingissa omassa painoluokassaan 
oli huikea. Vuoden 2017 alussa hän ei 
mahtunut maailmanlistalla 200 parhaan 
joukkoon, ja vuoden 2018 alussa hän oli 
noussut 67:ksi. 

Vuoden 2019 alussa hän oli noussut jo 
toiseksi oman sarjansa maailmanrankin-
gissa. Läpimurto-palkintoluokan voitta-
jana Keinänen sai Urheiluopistosäätiöltä 
10 000 euron suuruisen apurahan. 

Keinänen tavoittelee olympiapaikkaa 
vuodeksi 2021 Tokioon.

Syksyllä 2019 alkoi Urheilugaalan 2020 
valmistelutyö ja ehdokasasettelu. 

Säätiön edustajana palkintolauta-
kunnassa toimi edelleen toimitusjohtaja 
Jukka Hako.

Titta Keinänen teki läpimurron

Karateka Titta Keinänen teki vuoden 2018 aikana huiman läpimurron maailman huipulle. Urheilugaalassa 
tammikuussa 2019 ja voitti äänestyksen palkintoluokassa Läpimurto ja sai Urheiluopistosäätiön 10 000 euron 
apurahan.

Suvi Suovaara
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Karateka Titta Keinänen pal-
kittiin Läpimurto-palkinnolla 
Urheilugaalassa tammikuussa 
2019. Urheiluopistosäätiö toimi 
palkintoluokan kummina. Keinä-
nen sai palkinnon myötä säätiöltä 
10 000 euron apurahan.

Keinänen teki karatehistoriaa, 
kun hän voitti vuoden 2018 ai-
kana ensimmäisenä suomalaisena 
lajin kansainvälisen ykkösluokan 
turnauksen. Marokon Rabatissa 
oli mukana kilpailijoita 72 eri 
maasta. Vuonna 2019 Keinänen 
voitti EM-pronssia.

”Kaikista eniten tunteita 
herättänyt urheilumuisto on, kun 
taistelin tieni urani ensimmäistä 
kertaa K1-finaaliin. Voitin paljon 
kilpailijoita, joiden uraa olin ihail-
lut pitkään, ja tunne semifinaalin 
voiton jälkeen oli uskomaton. 
Viimeisessä kolmessa ottelussa, 

jotka voitin, kaikki vastustajat 
olivat arvokisamitalisteja, joita en 
ollut ennen voittanut. Se meni 
tosi hyvin”, muistelee Keinänen.

Lähipiirin mukaan Keinänen 
on periksiantamaton ja positiivi-
nen persoona. 

”Luulen jonkinlaisen kylmä-
päisyyden ottelutilanteissa olevan 
vahvuuteni. Toisaalta koen olevani 
aika herkkä ja aistin vahvasti 
ympärilläni olevien ihmisten tun-
teita. Uskon otteluissa siitä olevan 
minulle myös hyötyä, ja osaan 
usein haistaa tilanteen, milloin 
on oikea aika hyökätä”, kuvailee 
Keinänen itseään. 

Keinänen tähtää Tokion 2021 
olympialaisiin, joissa karate on 
ensimmäistä kertaa olympialajina.

”Vuoden 2021 olympialaiset 
ovat ehdoton tavoitteeni. Paikkoja 
on vähän ja kilpailu kovaa, mutta 

laitan kaiken peliin. Olympia-
ranking-pisteiden tiukka keräys 
jatkuu K1-kilpailuissa”, kertoo 
Keinänen. 

Motivaatio kohdillaan
Keinäsen nousu maailman kärki-
kastiin on ollut pitkän työn tulos. 

”Urani on ollut vaiherikas, sillä 
pidin neljän vuoden tauon 16‒20 
vuotiaana. Paluu takaisin lajin 
pariin ja kansainvälisille tata-
meille ei ollut ihan helppo, mutta 
motivaatio on tauon jälkeen ollut 
aivan erilainen”, toteaa Keinänen.  

Yksi menestymisen avaimista 
ovat harjoittelu ja kilpaileminen 
ulkomailla. Sparraus kovien ul-
komaalaisten vastustajien kanssa 
auttaa kehittymään.

”Taloudellinen puoli on stres-
sannut minua usein vuosien var-
rella. Urheiluopistosäätiön avustus 

oli minulle todella merkittävä 
apu, jotta pystyin aloittamaan kil-
pailukauteni ilman stressiä talou-
dellisesta pärjäämisestäni, ja voin 
keskittyä tavoittelemaan unelmia-
ni täysillä”, kertoo Keinänen.

Keinänen kasvoi  
lajin sisään
 Keinänen on viettänyt lapsuu-
tensa tatamin reunalla, sillä hänen 
isänsä on entinen kilpakarateka.

”Olen kasvanut lajiin sisäl-
le. Kävin karaten alkeiskurssin 

Titta Keinäsen  
tavoitteena olympialaiset

9-vuotiaana. Karatessa kiehtoo 
se, ettei koskaan voi tietää, mitä 
ottelussa tapahtuu, eikä voi olla 
varma, miten ottelussa käy”, ker-
too Keinänen. 

Keinänen kertoo, että hänen 
perheensä on hyvin urheilullinen, 
ja kotona on aina kannustettu 
harrastamaan liikuntaa. Isä on 
myös Keinäsen valmentaja.  

”Pienenä harrastin valtavasti 
erilaisia lajeja – lähes kaikkea 
mitä lähialueilla oli mahdollista 
harrastaa mm. salibandya, yleis-

Titta Keinänen tavoittelee  
olympiapaikkaa vuodeksi 2021.

Matteo Melchior

urheilua sekä tanssia ja ratsastusta. 
Olen kotoisin maalta, ja myös 
arkeni oli todella aktiivista. Neljän 
veljeni kanssa kiipeilimme puissa, 
haastoimme toisiamme erilaisiin 
temppuihin trampoliinilla, käytiin 
pulkkamäessä ja autoimme ison 
talon töissä”, kertoo Keinänen. 

Keinäsen mukaan urheilu voi 
parhaimmillaan antaa valtavasti 
erilaisia asioita, kuten suuria tuntei-
ta, oppia elämästä, tärkeitä ihmis-
suhteita, hyvinvointia ja itsensä 
löytämistä. 

”Ehkä tärkeimpinä muistoina 
ja tunnelmina pidän kohtaamisia 
erilaisten ihmisten kanssa urhei-
lu-uran varrella. Olen leireillyt ja 
kisannut paljon ulkomailla, mistä 
olen todella kiitollinen”, sanoo 
Keinänen.

Keinänen suosittelee rohkeasti 
kokeilemaan erilaisia lajeja ilman 
ennakkoluuloja ja myös kilpaile-
mista jossakin lajissa, jos se tuntuu 
hyvältä. ”Siinä oppii valtavasti myös 
itsestään”, tiivistää Keinänen.
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Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 
KIHU:n kestävyyteen liittynyt tutkimus-
hanke sai jatkoa, kun Urheiluopistosäätiö 
myönsi KIHU:lle kolmivuotisen rahoituksen 
kehittämään korkean paikan harjoittelua ja 
sen vaikuttavuuden seurantaa kestävyyslajien 
valmentajien yhteisesti sopiman toiminta-
mallin avulla. 

Hankkeen avulla kerätään systemaattisesti 
tietoa suomalaisten huippukestävyysurheili-
joiden korkean paikan harjoittelusta esimer-
kiksi alppimajassa toteutetun harjoittelulei-
rin aikana. Hankkeessa voidaan hyödyntää 
Liikuntakeskus Pajulahteen kesällä 2019 
valmistuneita alppihuoneita.

Hankkeessa on mukana 13 kestävyyslajia: 
ampumahiihto, hiihtosuunnistus, kestävyys-
juoksu, kilpakävely, maastohiihto, melonta, 
pikaluistelu, pyöräily, soutu, suunnistus, 
triathlon, uinti ja yhdistetty.

Hankkeen toteutusaika ovat vuodet 
2019‒2021. Tarkoitus on sovitun järjestel-
män mukaisesti kerätä mahdollisimman 
monelta kestävyysurheilijalta korkean paikan 
harjoittelu- ja mittausdataa.

Säätiön panostus hankkeeseen on yh-
teensä 30 000 euroa. Vuoden 2019 osuus oli 
10 000 euroa.

Hakemuksesta myönnetyt  
tutkimusapurahat
Tutkimusapurahojen hakuaika päättyi 
syyskuun lopussa 2018. Hakemuksia kertyi 
yhteensä 19 kpl ja haettu summa oli 120 000 
euroa. 

Säätiön hallitus päätti jakaa apurahoja 
apurahabudjetin mukaisesti yhteensä 35 000 
euroa. Apurahan sai kuusi hakijaa.

Asiantuntijalausuntoja apurahahakemuk-
sista antoivat VVLK Oy:n toimitusjohtaja 

Kestävyyslajien korkean  
paikan harjoittelua tutkitaan

Liikuntakeskus 
Pajulahden 

yhtenä erikois-
tumisalueena on 

viime vuosina 
ollut toiminta 

kestävyysurheilun 
valmennuskes-

kuksena.

Liikuntakeskus 
Pajulahti

Lasse Mikkelsson ja VVLK Oy:n hallituksen 
jäsen, terveysliikunnan dosentti Raija Lauk-
kanen.Hakemuksesta myönnetyt tutkimus-

apurahat on koottu liitteeksi vuosikertomuk-
sen loppuun. Yhteensä tutkimusapurahoja 
myönnettiin 45 000 euroa vuodeksi 2019.
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Urheiluopistosäätiö on mukana 
rahoittamassa tutkimusta, jonka 
tavoitteena on kehittää uusi me-
netelmä antidopingtyöhön.  
Tutkimuksen vastuullisena 
tutkijana toimii liikuntalääketie-
teen erikoislääkäri Sergei Ilju-
kov, joka on toiminut aiemmin 
esimerkiksi Viron antidoping-
toimikunnan lääketieteellisenä 
johtajana.

”Minulle on karttunut pitkä 
kokemus huippu-urheilun ja 
antidopingtyön saralta kan-
sainvälisesti ja uskallan sanoa, 
että minulla on melkoisen laaja 
perspektiivi aiheeseen. Nykyisessä 
anti dopingjärjestelmässä on por-
saanreikiä, joita käytetään ilmisel-
västi hyväksi. Pyrin oman työni ja 
tutkimuksen kautta tilkitsemään 
nämä aukot järjestelmässä”, ker-
too Iljukov.

”Antidopingtyön kehitys on ol-
lut hyvin epätasaista eri maiden ja 
alueiden välillä – erilaiset kulttuu-
rit, uskonnot sekä tietysti yhteis-
kunnallinen kehitys ja elintaso 
ovat merkittäviä tekijöitä. Lisäksi 
se, miten eri maissa suhtaudutaan 
urheiluun ja siinä menestymiseen, 
vaikuttaa asiaan valtavasti. Ylei-
sesti ottaen työ dopingia vastaan 
on vasta aluillaan; useimpien mai-
den antidopingtoimikunnatkin 
on perustettu vasta 2000-luvun 
alussa”, taustoittaa Iljukov.

Suorituskyvyn passi  
kestävyysjuoksijoille 
Iljukovin johtaman tutkimuksen 
tavoitteena on kehittää näyttöön 
perustuva suorituskyvyn passi 
keski- ja pitkänmatkan juoksijoil-
le. Passin avulla seurataan ja tark-
kaillaan urheilijan suoritustasoa ja 

kehitystä. Jos tuloksissa huoma-
taan poikkeavuuksia normaaliin 
suoritustasoon nähden, voidaan 
häneen kohdistaa dopingtestejä 
tiheämmällä syklillä. Suoritusky-
vyn passilla ei siis suoraan voida 
todeta dopingaineiden käyttöä, 
vaan se toimii apuna testien koh-
distamisessa.

Tutkimuksessa on sovellettu 
sellaisia menetelmiä, joita suori-
tuskyvyn seurannassa ei ole kos-
kaan aiemmin käytetty. ”Käyttä-
miämme tilastollisia menetelmiä 
on käytetty aivan toisenlaisilla 
aloilla, esimerkiksi pörssikurssien 
tai vaikkapa eläinten kasvukäyrien 
ennustamisessa. Nyt saman tyyp-
pisiä työkaluja käytetään urheili-
joiden tulosten analysoimisessa”, 
kertoo Iljukov.

Tällä hetkellä tutkimus keskit-
tyy ainoastaan keski- ja pitkän-

matkan ratajuoksulajeihin, mutta 
menetelmää voitaisiin Iljukovin 
mukaan mitä todennäköisimmin 
hyödyntää tulevaisuudessa myös 
muissa kestävyyslajeissa: ”Odo-
tukset ovat korkealla ja tuloksia 
odotetaan kuumeisesti useassa 
maassa ja monen eri lajin parissa. 
Pohjatyön tekeminen vie kuiten-
kin aikaa”.

Malli tulosmanipulaation 
kitkemiseksi
Dopingtestien kohdistamisen 
lisäksi tutkimusta voitaisiin hyö-
dyntää myös tulosmanipulaation 
paljastamisessa. Suomalaisten 
mielissä ovat ehkä parhaiten ira-
nilaisten moukarinheittäjien vain 
yhdessä kilpailussa saavuttamat 
tulokset, jotka pudottivat suoma-
laisheittäjän pois Rion olympia-
laisten kisakoneesta. Suoritusky-

vyn passin avulla tämänkaltaisten 
tapausten jäljittämiseen ja tutki-
miseen olisi valmis malli.

Tutkimusta varten kerätystä 
datasta on saatu mielenkiintoista 
tietoa myös urheilijoiden kehitty-
misestä eri ikäkausina sekä tulos-
kehityksen ennustettavuudesta.

”Nuoresta, 14‒18-vuotiaasta 
urheilijasta ei voida vielä sanoa 
tuleeko hänestä huippu-ur-
heilijaa vai ei. Tasoerot tämän 
ikäisten urheilijoiden välillä 
ovat todella suuria, ja ne alkavat 
tasoittua vasta kahdenkymme-
nen ikävuoden paikkeilla. Vasta 
siis 18‒20 ikävuoden paikkeilla 
voidaan ennustaa tarkemmin se, 
tuleeko urheilijasta huipputason 
tekijä. Suomessa haasteena on 
myös, että tässä iässä urheilijat 
joutuvat täysipainoisen harjoit-
telun sijaan tasapainoilemaan 

urheilun ja opiskelun välillä – ja 
juuri tällöin urheiluun pitäi-
si panostaa sataprosenttisesti. 
Esimerkiksi Yhdysvaltojen 
yliopistoissa opiskelu ja harjoit-
telu yhdistetään sujuvasti,” vertaa 
Iljukov.

Säätiön tuki auttoi  
keskittymään  
tutkimukseen
”Urheiluopistosäätiön tuen an-
siosta pystyin keskittymään 2,5 
kuukauden ajan täyspäiväisesti 
pelkästään tutkimuksen tekemi-
seen. Ilman rahoitusta minulla ei 
olisi ollut mahdollisuutta täyspäi-
väiseen tutkimuksen tekoon, vaan 
se olisi jäänyt tehtäväksi iltaisin ja 
viikonloppuisin. Sataprosenttinen 
keskittyminen aiheeseen on tuo-
nut laatua ja syvempää näkemystä 
tutkimukseen”, kiittelee Iljukov.

Suorituskyvyn passi  

avuksi antidopingtyöhön

Sergei Iljukov on tutkinut  
uudenlaisten työkalujen  

käyttöönottoa antidopingtyössä.
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         Talous ja hallinto
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Säätiö jatkoi viestinnän kehittämistä uu-
tisoiden ja esitellen haastatteluin säätiön 
apurahahankkeita ja apurahan saaneita 
urheilijoita. Viestinnässä hyödynnettiin 
ensisijaisesti sekä säätiön verkkosivuja että 
säätiön Facebook-sivuja ja Instagram-tiliä. 
Viestintää toteutettiin yhteistyössä viestintä-
toimisto Camp Norte Oy:n kanssa. 

Säätiön hallinnossa ei toimintavuoden 
aikana tapahtunut suuria muutoksia.

Valtuuskunta
Säätiön valtuuskunnan puheenjohtajana 
toimi kertomusvuonna valtiotieteen maisteri 
Paavo Lipponen (Helsinki). Varapuheenjoh-
tajina toimivat kaupunkineuvos Anna-Liisa 
Kasurinen (Kotka) ja opetusneuvos Arpo 
Heinonen (Lahti).

Muut valtuuskunnan jäsenet kertomus-
vuonna olivat ekonomi Yrjö-Olavi Aav 

(Espoo), kauppatieteiden kandidaatti Arto 
Bryggare (Helsinki), Maarit Feldt-Ranta 
(Raasepori) 27.11.2019 asti, 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), toimistopääl-
likkö Riitta Lainio (Helsinki), varatuomari 
Juha Laisaari (Helsinki), tilintarkastaja Las-
se Lehti (Helsinki) 24.5.2019 asti, kaupun-
kineuvos Reino Ojala (Nokia), kansanedus-
taja Sirpa Paatero (Kotka) 17.6.2019 asti, 
oikeustieteen kandidaatti Kirsti Salminen 
(Helsinki), valtiotieteen maisteri Sisko Sep-
pä (Helsinki), oikeustieteen tohtori Olavi 
Syrjänen (Helsinki), liittopuheenjohtaja 
Petri Vanhala (Helsinki), voimistelunopet-
taja Sirkka-Liisa Vehviläinen (Helsinki) ja 

Hallinto jatkoi entisellään

liikuntaneuvos Seppo Virtanen (Nastola).
Kertomusvuoden päättyessä valtuuskun-

nassa oli yhteensä 20 jäsentä.
Vuosikokoukseensa valtuuskunta kokoon-

tui toukokuun 24. päivänä Liikuntakeskus 
Pajulahdessa Lahden Nastolassa.

Hallitus
Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet toi-
mitusjohtaja Perttu Puro puheenjohtajana, 
valtiotieteiden maisteri Laura Andersson 
varapuheenjohtajana sekä jäseninä kans-
lianeuvos Kari T. Ahonen, johtaja Erkki 
Kokkonen, kasvatustieteen maisteri Maria 
Mäkynen, yhteiskuntatieteiden maisteri 
Heikki Nykänen sekä talous- ja hallinto-
johtaja Jani Salenius. Hallituksen kokousten 
sihteerinä on toiminut säätiön toimitusjoh-
taja Jukka Hako. 

Hallitus kokoontui toimintavuoden 
aikana seitsemän kertaa. Hallitus teki 
edellisvuosien tapaan itsearvioinnin toimin-
nastaan.

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

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

Tilintarkastajat
Säätiön tilintarkastajana on toiminut 
PricewaterhouseCoopers Oy.

Toimisto
Säätiön toimitusjohtajana on toiminut filo-
sofian maisteri Jukka Hako. Säätiön toimis-
tossa on asiantuntijana työskennellyt Heidi 
Taberman. Vuoden lopulla säätiön hallitus 
päätti palkata hallituksen neuvonantajaksi 
vuoden 2020 alusta lukien liikuntatieteen 
tohtori Lasse Mikkelssonin.

Säätiön toimisto sijaitsi omissa tiloissa 
Helsingin Kalliossa. Keväällä 2020 säätiön 
toimisto muutti Triplaan Keski-Pasilaan.

Säätiön historia
Säätiön 50-vuotishistoria ”Bunkkeri” jul-
kaistiin vuonna 2002. Historiaa täydentyi 
toimintavuonna vuosia 2002‒2017 käsitte-
levällä osuudella. Historia ilmestyi nimellä 
Avoimeen maastoon keväällä 2019. Kirjoit-
tajana toimi säätiön valtuuskunnan jäsen, 
dosentti Eino Ketola. Toisena kirjoittaja oli 
säätiön toimitusjohtaja Jukka Hako, joka 
täydensi käsikirjoitusta viimeisten aikojen 
tapahtumilla liittyen sekä apuraha- että 
sijoitustoimintaan.
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Feldt-Rannan sydäntä lähellä 
oli ennen muuta Pohjoismaiden 
yhteistyö. Itse hän luonnehti, että 
pohjoismaisuus on osa hänen 
identiteettiään. 

Urheiluopistosäätiön valtuus-
kunnan jäseneksi Feldt-Ranta 
valittiin vuonna 2015.

Maunu Ihalainen

s. 31.10.1937, k. 13.12.2019

Urheiluopistosäätiön pitkäaikai-
nen hallituksen ja valtuuskunnan 
jäsen, kanslianeuvos Maunu Iha-
lainen kuoli 13.12.2019 Vantaalla 
82-vuotiaana. Ihalainen oli synty-
nyt Pihtiputaalla 31.10.1937.

Käytyään Työväen Akatemian 
Ihalainen aloitti 35 vuoden työu-
ransa Suomen Sosialidemokraat-

In memoriam

Avoimeen maastoon

Maarit Feldt-Ranta

s. 26.4.1968, k. 27.11.2019

Urheiluopistosäätiön valtuus-
kunnan jäsen Maarit Feldt-Ran-
ta kuoli 27.11.2019 Helsingissä 
51-vuotiaana. Hän oli syntynyt 
Karjaalla 26.4.1968.

Feldt-Ranta valittiin eduskun-
taan Uudeltamaalta ensimmäisen 
kerran vuonna 2007. Vuoden 
2019 vaaleihin hän ei enää 
lähtenyt ehdokkaaksi saatuaan 
tietää sairautensa uusiutumises-
ta. Ennen kansanedustajakautta 
Feldt-Ranta valittiin SDP:n 
puoluesihteeriksi Eero Heinä-
luoman puheenjohtajakaudeksi. 
Vuonna 2017 Feldt-Ranta valit-
tiin SDP:n toiseksi varapuheen-
johtajaksi.

tisessa Puolueessa vuonna 1967 
piirisihteerinä Jyväskylässä edeten 
puolueen hallinto- ja talouspääl-
liköksi, josta tehtävästä hän jäi 
eläkkeelle vuonna 2002.

Ihalaisella oli runsaasti luot-
tamustehtäviä työväenliikkeen 
eri organisaatioissa. Hän toimi 
muun muassa Eka-yhtymän ja 
STS-Pankin hallituksissa varapu-
heenjohtajana. 1990-luvun alun 
lama muutti Suomen pankkijär-
jestelmän rakenteita. Ihalainen 
jatkoi pankkifuusioiden jälkeen 
KOP:n hallintoneuvostossa ja sit-
temmin myös Meritan hallinto-
neuvoston varapuheenjohtajana.

Urheiluopistosäätiön hallituk-
seen Ihalainen valittiin vuonna 
2002. Keväällä 2013 luottamus-
tehtävä vaihtui jäsenyydeksi 
säätiön valtuuskunnassa. Ihalai-
sen täytettyä 80 vuotta jäsenyys 
valtuuskunnassa päättyi vuoden 
2017 lopussa.

Urheiluopistosäätiö muistaa 
Maunu Ihalaisen rauhallisena ja 
määrätietoisena asioihin paneu-
tujana, joka aina pyrki löytämään 
laajapohjaisia ratkaisuja.

Keväällä 2019 ilmestynyt Avoimeen maastoon 
on päivitys Urheiluopistosäätiön historiaan 
vuonna 2003 julkaistun ”Bunkkerin” jälkeen. 
Tällä nimellä aikanaan kutsuttiin Väinö 
Leskisen ja Eino Wuokon johtaman Urhei-
luopistosäätiön toimistoa Helsingin Ha-
kaniemessä. Valtiotieteen tohtori, dosentti 
Eino Ketola laati ”Bunkkeri” -kirjan säätiön 
ulkopuolisena historiantutkijana ja painopis-
te oli säätiön varhaisemmissa vaiheissa. Vii-
meksi kulunut vuosikymmen on merkinnyt 
säätiön resurssien uudistumista ja asenteiden 
avartumista. Otsikko ”Avoimeen maastoon” 
pyrkii kuvaamaan säätiön hakeutumista ulos 
bunkkeristaan avoimeen ja laajaan yhteis-
toimintaan urheilu- ja liikuntakasvatuksen 
hyväksi.

Nuoremman polven myötä säätiö on siir-
tynyt täysivaltaisen ja tasavertaisen toimijan 
aikaan, jossa silti pidetään huolta yhdenver-

taisuu-
desta ja 
sosiaali-
sista näkökohdista myös 
urheilussa ja huolehditaan tasapainoisesta 
yhdistelmästä urheilun ja liikunnan erilaisia 
sovelluksia. 

Eino Ketolan jäsenyys säätiön hallitukses-
sa vuosina 2004‒2013 on auttanut tulkin-
tojen tekemisessä ja helpottanut säätiön 
lähtökohtien ymmärrystä. Toimitusjohtaja 
Jukka Hakon osuus työssä on ollut täydentää 
hallitustyön keskeisiä linjauksia viimeis-
ten vuosien ajalta sekä päivittää kaikkein 
tuoreimmat apurahapäätökset ja sijoitus-
toiminnan muutokset sekä Liikuntakeskus 
Pajulahden tapahtumat.

Teos on omistettu Urheiluopistosäätiön 
valtuuskunnan pitkäaikaiselle puheenjohta-
jalle, ministeri Veikko Helteelle.
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Liikuntakeskus 
Pajulahden uusin 

majoitusyksik-
kö Puistopaju 

valmistui kahden 
rakennuksen 

kokonaisuutena 
kesäkuussa 2019. 
Majoitushuoneis-
ta kahdeksan on 
ns. alppihuonei-

ta, joissa ilman 
happipitoisuutta 

voidaan vähentää 
ja näin saada 

aikaiseksi vuo-
risto-olosuhteet. 

Muuten alppi-
huoneet eivät 

poikkea tavallisis-
ta majoitushuo-
neista, ja niissä 

voivat majoittua 
kaikki halukkaat. 

Etusija on kuiten-
kin harjoittelevilla 

urheilijoilla.

Liikuntakeskus 
Pajulahti

Pajulahdella ennätysten vuosi
Urheiluopistosäätiö omisti toimintavuoden 
lopussa koko osakepääoman seuraavista 
yrityksistä: Valtakunnallinen valmennus- ja 
liikuntakeskus Oy, Kontioniemi Oy ja Kiin-
teistö Oy Espoon Ruukintie 5.

Valtakunnallinen valmennus- ja 
liikuntakeskus Oy (VVLK)
Yhtiön osakepääoma on 2,7 miljoonaa eu-
roa. Säätiön omaan pääomaan rinnastettavat 
sijoitukset yhtiössä ovat yhteensä  
6,1 miljoonaa euroa. Yhtiö ylläpitää Liikun-
takeskus Pajulahtea. Säätiö onnitteli  
90-vuotista Pajulahtea kasvattamalla tytä-
ryhtiönsä sijoitetun vapaan pääoman rahas-
toa 200 000 eurolla. Varoilla tuetaan  
trainingroom-hankkeen toteutusta Pajulah-
teen.

Yhtiö on saanut säätiön omistaman, 
yhteensä 108 hehtaarin laajuisen maapohjan 

käyttöönsä säätiöltä edullisella, pitkäaikaisel-
la vuokrasopimuksella.

Säätiö ei saa sijoituksilleen VVLK Oy:ssä 
osinkoa eikä muutakaan tuottoa, sillä yh-
tiöjärjestyksensä mukaisesti VVLK Oy ei 
jaa osinkoa. VVLK Oy:n tulos jää yhtiöön 
Pajulahden kehittämiseksi.

Majoitusvuorokausien kokonaismää-
rä lisääntyi 12,8 prosenttia ja oli 102 993 
vuorokautta. Kasvua tuki uuden majoitusyk-
sikön Puistopajun valmistuminen. Erityisesti 
Puistopajuun rakennetut ns. alppimajahuo-
neet kiinnostivat asiakkaita. Lisäksi Pajulahti 
sai isännöidä useita paraurheilun kansainvä-
lisiä kilpailuja. Toteutunut vuorokausimäärä 
oli Pajulahden historian korkein.

Puistopajun valmistuminen oli osa yhtiön 
pitkäaikaista tavoitetta lisätä ja parantaa 
majoituksen tasoa yhä enemmän hotellita-
son suuntaan. Puistopaju rakennettiin aivan 



Urheiluopistosäätiön vuosikertomus 2019

34 35

Pajulahti-hallin kupeeseen. Puistopajussa 
on kaksi majoitusyksikköä ja huoneita on 
yhteensä 32, joista kahdeksan on varus-
tettu mahdollisuudella vähentää hapen 
määrää ja luoda korkean paikan harjoi-
tusolosuhteet. 

Hyvän kulukuriin, toimintatapojen kehit-
tämisen sekä kasvaneen myynnin ansiosta 
VVLK-konsernin voitto vuonna 2019 oli 
298 107,07 euroa. Myös taloudellinen tulos 
jatkoi ennätysten sarjaa, sillä tulos oli yhtiön 
historian paras.

VVLK Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet 
Jukka Hako puheenjohtajana, laaman-
ni Markku Pohjola varapuheenjohtajana, 
kauppatieteiden maisteri Teemu Laakso, 
dosentti Raija Laukkanen, toimitusjohtaja 
Emilia Mäki ja toimitusjohtaja Osku Paja-
mäki. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 
liikuntatieteiden tohtori Lasse Mikkelsson. 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 
kahdeksan 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 toimi-
tusjohtajana on toiminut Lasse Mikkelsson. 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 
kolme kertaa. 

Oppilasasuntola Kalliopajua varten on 
oma yhtiö, Kiinteistö Oy Kalliopaju, jonka 

osakepääoman omistaa VVLK Oy. Yhtiön 
hallituksen puheenjohtajana on toiminut 
Jukka Hako sekä jäseninä Lasse Mikkelsson 
ja  Jari Tuononen. Yhtiön toimitusjohtajana 
on toiminut Lasse Mikkelsson. Hallitus 
kokoontui toimintavuoden aikana kolme 
kertaa. 

Syksyllä 2019 VVLK Oy:n hallitus nimit-
ti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2020 
lukien liikuntatieteiden maisteri Mikko 
Levolan, joka toimi aiemmin yhtiön vara-
toimitusjohtajana ja valmennuskeskuksen 
johtajana. Toimitusjohtajana vuoden 2019 
loppuun asti toiminut Lasse Mikkelsson 
siirtyi vuoden 2020 alusta lukien emosäätiön 
palvelukseen hallituksen neuvonantajaksi.

Kontioniemi Oy
Yhtiön hallitukseen ovat toimintavuonna 
kuuluneet Perttu Puro puheenjohtajana, 
varapuheenjohtajana Laura Andersson ja 
jäseninä Heikki Nykänen ja Jani Salenius. 
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jukka 
Hako. 

Yhtiön toimialana on kiinteistösijoitus-
toiminta ja arvopaperikauppa. Yhtiö toimii 
arvopaperien sijoitusyhtiönä. Yhtiöllä on 
arvopaperisalkku, jossa on sekä suoria osake-
sijoituksia että sijoituksia osakerahastoihin. 
Arvopaperimarkkinoiden vahva kehitys 
toimintavuoden aikana nosti yhtiön tuloksen 
selvästi voitolliseksi.

Valtteri Bottas 
Duathlon -tapah-
tuma järjestettiin 
kolmannen kerran 
Pajulahdessa elo-
kuussa 2019. Sää 
suosi tapahtumaa 
ja kilpailuja saa-
pui seuraamaan 
runsaasti yleisöä.

Erkki Hämäläinen
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Yhtiön osakepääoma on 168 187,93 euroa 
ja oma pääoma tilivuoden lopussa  
510 556,43 euroa. Yhtiön tilikauden voitto 
oli 42 659,63 euroa.

Kiinteistö Oy Espoon Ruukintie 5
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita 
liike- ja toimistotaloksi kaavoitettua tonttia 
Espoossa sekä sille rakennettavia rakennuk-
sia. Kiinteistö on ollut vuokrattuna 2.5.2012 
lukien. Vuonna 2017 säätiö solmi esisopi-
muksen kiinteistön kehittämisestä Lujatalo 
Oy:n kanssa. 

Toimintavuoden aikana säätiö jätti yhtiön 
omistamasta tontista asemakaavan muuto-
sehdotuksen Espoon kaupungille. Yhteistyös-
sä naapurikiinteistön omistajan ja Espoon 
kaupungin kanssa aluetta kehitetään asunto-
alueeksi.

Yhtiön tuloslaskelman mukainen tappio 
oli 73,35 euroa.

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Heikki 
Nykänen puheenjohtajana sekä jäseninä 
Laura Andersson ja Jukka Hako. Hallitus ko-
koontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. 

Vähemmistöosakkaana  
useissa liikuntatiloissa
Säätiö on vähemmistöomistajana Urheilu-
hallit Oy:ssä ja Mäkelänrinteen Uintikeskus 
Oy:ssä, jotka ovat Helsingissä sijaitsevia 
merkittäviä liikuntakeskuksia, ja joiden 

osakepääoman enemmistön omistaa Helsin-
gin kaupunki. Mäkelänrinteen Uintikeskus 
Oy:n hallituksessa säätiötä on edustanut 
Markku Pohjola.

Lisäksi säätiö oli toimintavuonna vähem-
mistöosakkaana Urhea-halli Oy:tä, joka on 
aloittanut uuden suurhallin rakentamisen 
Mäkelänrinteen lukion naapuritontille. 
Rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 
2019. Pääomistajana on Urhea-säätiö, jonka 
kumppaniksi säätiö hyväksyttiin toimin-
tavuoden aikana. Halli on suunnitelmien 
mukaan valmis kesällä 2021. 

Säätiön edustajana Urhea-halli Oy:n 
hallituksessa oli Jukka Hako, joka oli 
myös Urhea-säätiön hallituksen jäsen. 
Urhea-säätiön hallintoneuvostossa säätiötä 
edusti Laura Andersson.

Lisäksi säätiö on vähemmistöosakkaana 
Iitti Golf Oy:ssä ja Työväen Akatemian 
kannatusosakeyhtiössä. Iitti Golf Oy:n 
hallituksessa säätiötä edusti Jari Tuononen.

Jäsenyydet muissa  
yhteisöissä
Säätiö oli kertomusvuonna jäsenenä seu-
raavissa yhdistyksissä: Säätiöiden ja rahas-
tojen neuvottelukunta, Liikuntatieteellinen 
seura, Urheiluoikeuden yhdistys, Helsingin 
seudun kauppakamari, Veronmaksajien 
Keskusliitto ry ja Metsänhoitoyhdistys 
Päijät-Häme ry .

Säätiöllä on pitkät perinteet edesauttaa liikuntatilojen rakentamista Helsingissä. Uusimpana hankkeena säätiö on vähemmistö-
osakkaana Urhea-halli Oy:ssä. Hallin rakennustyöt alkoivat maanrakennustöillä elokuussa 2019. Halli on määrä saada harjoittelu-
käyttöön kesän 2021 aikana.

Jyrki Paajanen/Kisakallion urheiluopisto
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Toimitusjohtaja Mikko Levola: 

Pajulahdessa on  
kansainväliset puitteet

Liikuntakeskus Pajulahti sai 
vuoden 2020 alussa uuden 
toimitusjohtajan, kun Lasse 
Mikkelsson siirtyi Pajulahden 
omistavan Urheiluopistosäätiön 
hallituksen neuvonantajaksi ja 
hänen tilalleen keskuksen toi-
mitusjohtajaksi valittiin Mikko 
Levola. 

Parivaljakko on tuttu toisilleen 
jo vuosien takaa. 

“Lasse Mikkelsson on mi-
nulle tuttu jo pitkän ajan takaa 
yleisurheilukentiltä, mutta myös 
liikuntatieteellisestä tiede-
kunnasta, jossa me molemmat 
opiskelimme. Vuonna 2007 
Lasse soitti ja kysyi, olisinko 
kiinnostunut siirtymään silloi-
sesta työpaikastani Kuortaneen 

urheiluopistolta Pajulahden val-
mennuskeskuksen johtoon. Nyt 
liikuntakeskuselämää on takana 
yhteensä jo 32 vuotta – ensin 20 
vuotta Kuortaneella ja nyt jo 12 
vuotta Pajulahdessa”, muistelee 
Levola.

 Levolan vastuulla ovat val-
mennuskeskuksen johtamisen 
sijaan koko liikuntakeskus ja 
sen toiminnot. ”Uusi työni on 
siis entistä laajempi ja moninai-
sempi. Olen aiemmin hoitanut 
Pajulahden varatoimitusjohtajan 
tehtäviä ja seurannut sivusta 
Lassen työskentelyä, joten tie-
dän onneksi melko hyvin mitä 
työ pitää sisällään ja odotan 
innolla tulevia työvuosia”, kertoo 
Levola tehtävistään.

Pajulahdella suuri  
merkitys suomalaisessa 
urheilukentässä

 Levola on ylpeä Pajulahden 
vahvasta asemasta suomalai-
sessa urheilussa ja liikunnassa: 
”Pajulahti on merkittävä toimija 
suomalaisessa urheiluopistover-
kostossa, ja sillä on suuri vaiku-
tus sekä valtakunnallisesti että 
paikallisesti. Olen erityisen ylpeä 
siitä, että pystymme tarjoamaan 
palveluita kaikille vauvasta vaariin 
ja kuntoilijasta huippu-urheili-
jaan. Meillä on huikeat puitteet, 
joita ei tarvitse hävetä kansainvä-
lisessäkään vertailussa”.

 Marraskuusta 2015 lähtien 
Pajulahti on ollut Suomen Olym-

piakomitean virallinen valmen-
nuskeskus, Olympic Training 
Center, joka tarjoaa kansainvä-
lisen tason harjoitusolosuhteet 
valituille lajeille ja urheilijoille. 

”Teemme läheistä yhteistyötä 
eri lajiliittojen kanssa ja samalla 
käymme jatkuvaa keskustelua 
esimerkiksi Suomen Olympia- ja 
Paraympiakomiteoiden kanssa 
siitä, miten voimme parhaiten 
tukea suomalaista urheilua ja 
hyödyntää ydinosaamistamme”, 
kertoo Levola yhteistyön taus-
toista.

 Pajulahti toimii myös Suomen 
Paralympiakomitean virallisena 
valmennuskeskuksena, Paralym-
pic Training Centerinä. ”Meille 
vammais- ja erityisliikunta ovat 

tärkeässä asemassa ja haluamme 
aktiivisesti tukea vammaisurheili-
joita niin harjoittelussa, opiskelus-
sa, leirityksissä kuin kisoissakin. 
Vuosi 2019 olikin todella tapah-
tumarikas erilaisten paralajien 
kisojen osalta!” muistelee Levola.

Pajulahden tulevaisuus  
nojaa vahvaan strategiaan”
Vuosi 2019 oli meille erittäin 
hyvä sekä toiminnallisesti että 
taloudellisesti. Meillä on vahva 
strategia, jota noudattamalla myös 
tulevaisuutemme pysyy vakaana. 
Yhtenä lähivuosien kohokohtana 
tulee olemaan uuden ja nykyaikai-
sen Training & recovery -cente-
rin rakentaminen nykyisiä tiloja 
saneeraamalla. 

Entä ehtiikö toimitusjohta-
ja enää harrastamaan liikuntaa 
itse vai kuluuko kaikki aika työn 
parissa?

”Pyrin pitämään kunnosta-
ni huolta. Oma urheilutaustani 
on yleisurheilusta ja tarkemmin 
korkeushypystä, jonka parissa 
olen toiminut myös valmentaja-
na. Nykyään keskityn kuitenkin 
vähän rauhallisempiin lajeihin 
– kuntosaliharjoitteluun, hiih-
toon, pyöräilyyn, sauvakävelyyn ja 
golfiin”, summaa Levola.

Toimitusjohtaja Mikko Levolan mielestä 
Liikuntakeskus Pajulahti on merkittävä 
toimija suomalaisessa liikuntakentässä.

Liikuntakeskus Pajulahti
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Pajulahti 90 vuotta
Pentti Nikula saa-
pui onnittelemaan 
Pajulahtea samaan 
halliin, jossa hän 
aikoinaan vuonna 
1963 hyppäsi 
seipään silloi-
sen sisäratojen 
maailmanennätyk-
sen 510. Nikulaa 
vastaanottamassa 
toimitusjohtaja 
Lasse Mikkelsson 
ja hallituksen pu-
heenjohtaja Jukka 
Hako.

Pajulahden 
90-vuotisjuhla ke-
räsi sankan joukon 
liikuntakeskuksen 
yhteistyökumppa-
neita ja asiakkaita 
Nikula-halliin.

Suomen Vam-
maisurheilu ja 

-liikunta VAU ry:n 
toiminnanjohtaja 

Riikka Juntunen ja 
Suomen Paraym-

piakomitean 
pääsihteeri Tero 

Kuorikoski onnitte-
lemassa Pajulah-

tea seuranaan 
Paralympiakomi-
tean valmennus-
päällikkö Kimmo 

Mustonen ja 
VAU:n lajipäällikkö 

Timo Pelkonen. 

Säätiön valtuus-
kunta kokoontui 

juhlien jälkeen 
vuosikokoukseen-

sa varapuheen-
johtaja Anna-Liisa 
Kasurisen johdolla 
Pajulahden ranta-

saunan viihtyi- 
sään kokous- 
huoneeseen.
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Liikuntakeskus Pajulahden 90-vuotisjuhlien kohokohta oli Pajulahden historiasta kertova näytelmä Pajulahden 
laulu. Sen käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastasi Anni Mikkelsson, joka vasemmalla olevassa kuvassa on 

kertomassa esityksestä juhlayleisölle toimitusjohtaja Lasse Mikkelssonin avaussanojen jälkeen. Esityksessä 
käytiin Pajulahden historiaa läpi vuodesta 1929 alkaen. Erkki Hämäläinen
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vuosina 2009–2019

  
 

Sijoitusmarkkinat yllättivät toimintavuoden 
aikana myönteisesti. Korkotaso säilyi mata-
lana ja jopa laski, mikä nosti korkosijoitusten 
tuottoja. Myös osakkeiden hinnat nousivat 
varsin tasaisesti koko vuoden. Kokonaisuutena 
sijoitusvuosi oli poikkeuksellisen vahva, kun 
vuonna 2018 päädyttiin kokonaistuotoissa 
pakkaselle osakkeiden alamäen seurauksena 
vuoden lopulla.

Maailman osakkeet tuottivat vuonna 2019 
keskimäärin +29,6, eurooppalaiset osakkeet 
+26,9, japanilaiset osakkeet +22,3, kehittyvi-
en markkinoiden osakkeet +21,1 ja USA:n 
osakkeet +33,9 prosenttia. Helsingin pörssissä 
vuosi 2019 seurasi muiden markkinoiden 
liikkeitä. Suomalaiset osakkeet tuottivat +20,4 
prosenttia.

Korkosijoitukset tuottivat odotettua 
paremmin. Eurooppalaisten valtionlainojen 
tuotto oli +4,8 prosenttia. Paremmat riski-

luokan eurooppalaiset IG-lainat tuottivat 
+6,3, suuremman riskiluokan HY-lainat koko 
maailmassa +11,1 ja kehittyvien maiden lainat 
+15,0 prosenttia.

Säätiön koko sijoitustoiminnan nimellis-
tuotto oli +14,2 prosenttia, kun se vuonna 
2018 oli -3,50 prosenttia. Toimintavuoden 
inflaatio oli 1,0 prosenttia, joten sijoitusten 
reaalituotoksi muodostui +13,2 %, kun säätiön 
pitkän aikavälin tavoite on 4 prosentin reaali-
tuotto.

Sijoitussalkkujen lisäksi säätiö sai tuottoja 
epälikvideistä vaihtoehtoisista sijoituksista, 
tytäryhtiöiden omistaman kiinteistön osak-
keiden vuokrauksesta, säätiön omistaman 
Kontioniemi Oy:n maksamasta osingosta 
sekä Liikuntakeskus Pajulahdelta sen säätiöltä 
vuokraamista maa-alueista.

Koko sijoitustoiminnan tuloslaskelman 
mukainen tulos oli 2 024 390,27 euroa. 

Markkinasijoituksista tehtiin arvonalen-
nuksia 3 445,60 euroa ja muista sijoituksista 
197 692,36 euroa. Arvonpalautuksia tehtiin 
yhteensä 627 630,28 euroa. Arvopaperien 
myyntivoittoja kirjattiin 1 510 568,25 euroa 
ja myyntitappioita 62 420,77 euroa.

Toimintakuluissa  
panostus viestintään

Säätiön toimintakulut ovat vakaat. Vuonna 
2019 toimintakulut olivat 373 204,68 euroa. 
Kulut kasvoivat edellisvuodesta 0,6 prosent-
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Toiminta-
kulut

Maksetut
apurahat

2012 434 236

2013 364 259

2014 357 259

2015 359 284

2016 373 324

2017 337 348

2018 371 378

2019 373 419
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 Urheiluopistosäätiön oman pääoman kehitys (M€)  
vuosina 2009–2019
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tia. Kasvu johtui muun muassa lisäpanostuk-
sista viestintään.

Säätiön taloudellinen tulos
Säätiön tuloslaskelman mukainen tilikau-
den ylijäämä oli 1 236 961,39 euroa. Sää-
tiön taseen loppusumma oli 37 627 819,60 
euroa.

Säätiön omaisuuden markkina-arvo oli 
vuoden 2019 lopussa yhteensä 39,8 miljoo-
naa euroa. Markkina-arvo kasvoi vuoden 
aikana 3,3 miljoonaa euroa. Tässä laskel-
massa säätiön tytäryhtiöiden osakkeet on 
arvostettu kirjanpitoarvon mukaan.

Säätiöllä on kaksi täyden valtakirjan 
sijoitussopimusta. Varainhoitajina toimivat 

30,10 31,20 30,43  31,00 31,86  32,31  35,02  35,36 36,36 36,39 37,63
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Urheiluopistosäätiön sijoitusomaisuus (37,5 M€) 31.12.2019

Joukkolainat
10,5 M€
28,09 %

Osakkeet
10,9 M€
29,17 %

Muut sijoitukset
6,0 M€
18,51 %

Rahat ja pankkisaamiset
0,4 M€
1,04 %

Osuudet tytäryrityksistä 
ja maa-alueet

8,5M€
22,67 %

Asunto-osakkeet  
ja muut osuudet

0,2 M€
0,51 %

Nordea Private Banking ja Evli Pankki 
Oyj. Varainhoitajat noudattavat sijoitus-
toiminnassaan säätiön hallituksen hyväk-
symän sijoitussuunnitelman linjauksia. 
Niistä keskeisin on sijoitusten hajauttami-
nen osakkeiden ja korkosijoitusten kesken. 
Toimintavuoden lopulla säätiö otti sijoi-
tussuunnitelmassa käyttöön oman allokaa-
tion epälikvideille sijoituksille.

Konsernin tulos
Kirjanpitolain mukaisesti vuodelta 2019 on 
tehty konsernitilinpäätös.

Koko konsernin ylijäämä eliminointien 
jälkeen oli 1 572 654,74 euroa ja taseen 
loppusumma oli 57 698 620,83 euroa.

Konsernin toiminta ja riskit
Konserniin kohdistuvat toiminnalliset 
ja rahoitukselliset riskit ovat kytköksissä 
yleiseen taloudelliseen kehitykseen Suo-
messa ja maailmalla. Suomen talous on 
viime aikoina ollut hitaalla kasvu-uralla 
ja työttömyys on vähentynyt. Näkymissä 
oli kasvun hidastuminen entisestään ja 
maailman laajuinen koronavirusepidemia 
painaa talousluvut vuonna 2020 pakkasel-
le.

Vuosi 2019 oli poikkeuksellisen ja jopa 
ennustettua paljon myönteisempi sijoitus-
vuosi. Koronaviruksen aiheuttama epävar-
muus markkinoilla on jälleen osoittanut, 

kuinka nopeasti muutokset markkinoilla 
voivat tapahtua. Matala korkotaso näyttää 
edelleen jatkuvan lähitulevaisuudessa.

Säätiön talouden suurimmat riskit koh-
distuvat sijoitussalkkuun ja siinä tapahtu-
viin arvonmuutoksiin. Yleinen taloudel-
linen kehitys korkomuutoksineen saattaa 
aiheuttaa nopeitakin muutoksia sijoitussal-
kun arvoihin. 

Riskeistä huolimatta säätiön mahdolli-
suudet toteuttaa suunnitelmallisesti tarkoi-
tustaan ovat vakaalla pohjalla.

Säätiö on aina toiminut pienellä hen-
kilöstöllä. Tällä hetkellä henkilöstöä on 
kolme. Tähän sisältyy henkilöriski, sillä 
käytännössä henkilökunnalla ei ole sijaisia.

Muut riskit keskittyvät konsernissa 
erityisesti Valtakunnallinen valmennus- ja 
liikuntakeskus Oy:n konserniin. Tehdyt in-
vestoinnit edellyttävät, että asiakasmäärää 
kyetään tasaisesti kasvattamaan. 

Tulostavoitteiden saavuttaminen edellyt-
tää jatkuvaa kulujen hallintaa ja myynnin 
kasvua.

Tilinpäätöksen käsittelyn aikaan aivan 
uudeksi riskiksi kohosi maailmanlaajui-
nen koronavirus ja sen vaikutukset sijoi-
tusmarkkinoihin sekä koko maailman ja 
Suomen talouteen. Koronaviruksella on 
heijastusvaikutuksia säätiön sijoitustoi-
mintaan sekä Liikuntakeskus Pajulahden 
toimintaan.
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KONSERNITASE 
VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 42 993,85 43 231,56
Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 5 497,17

42 993,85 48 728,73

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 2 212 377,14 2 211 989,94
Rakennukset ja rakennelmat 23 069 026,32 20 948 518,19
Koneet ja kalusto 1 149 624,84 1 081 932,43
Muut aineelliset hyödykkeet 224 225,91 224 225,91
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 529 878,41 2 116 053,87

27 185 132,62 26 582 720,34
Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 11 135 704,25 11 735 770,42
Muut saamiset 17 473 783,91 15 652 959,36

28 609 488,16 27 388 729,78

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 55 837 614,63 54 020 178,85

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 29 880,10 29 060,78
Muu vaihto-omaisuus 432 410,36 448 021,94

462 290,46 477 082,72
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 368 331,83 447 391,94
Muut saamiset 46 224,79 119 883,88
Siirtosaamiset 225 371,64 311 809,48

639 928,26 879 085,30

Rahat ja pankkisaamiset 758 787,48 1 257 255,97

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 861 006,20 2 613 423,99

VASTAAVAA YHTEENSÄ 57 698 620,83 56 633 602,84

KONSERNITASE
VASTATTAVAA 31.12.2019 31.12.2018

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 1 345,50 1 345,50
Muut rahastot

Käyttörahasto 35 225 823,89 35 179 494,57
Vararahasto 5 455 117,46 5 346 413,84
Muut rahastot 800 000,00 800 000,00
Martti Ahtisaari -rahasto 22 500,50 22 500,50
Edellisen tilikauden yli-/alijäämä 239 437,25 122 370,36
Tilikauden yli-/alijäämä 1 572 654,74 272 099,83

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 43 316 879,34 41 744 224,60

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 11 472 390,11 11 773 520,43
Pitkäaikainen yhteensä 11 472 390,11 11 773 520,43
Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 1 101 130,33 1 044 730,17
Saadut ennakot 209 765,75 194 902,03
Ostovelat 562 695,63 891 172,23
Muut velat 107 393,79 86 589,49
Siirtovelat 928 365,88 898 463,89

Lyhytaikainen yhteensä 2 909 351,38 3 115 857,81

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 381 741,49 14 889 378,24

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 57 698 620,83 56 633 602,84
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KONSERNITULOSLASKELMA

1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018
Varsinainen toiminta
Tuotot 12 876 012,41 12 876 012,41 11 629 250,73 11 629 250,73

        
Kulut

Henkilöstökulut 5 049 635,20 4 829 143,31
Poistot 1 593 858,79 1 528 912,04
Muut kulut 6 344 030,93 12 987 524,92 5 503 056,36 11 861 111,71

  
Kulujäämä -111 512,51 -231 860,98

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 2 323 003,30 1 734 585,39
Kulut 599 302,11 1 226 833,12
Tuotto-/Kulujäämä    1 723 701,19    507 752,27

Tilikauden tulos 1 612 188,68 275 891,29

Tuloverot -39 533,94 -3 791,46

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 572 654,74 272 099,83

TASE / EMO 

VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 3 224,01

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 1 717 784,31 1 717 397,11
Koneet ja kalusto 10 996,53 15 632,18
Muut aineelliset hyödykkeet 94 898,29 94 898,29

1 823 679,13 1 827 927,58
Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 6 781 880,14 6 581 880,14
Muut osakkeet ja osuudet 11 128 135,58 11 728 201,75
Muut saamiset 17 473 783,91 15 652 959,36

35 383 799,63 33 963 041,25

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 37 207 478,76 35 794 192,84

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Muut saamiset 0,00 4 892,14
Siirtosaamiset 29 623,94 27 424,17

29 623,94 32 316,31

Rahat ja pankkisaamiset 390 416,90 553 490,18

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 420 040,84 585 806,49
VASTAAVAA YHTEENSÄ 37 627 519,60 36 379 999,33
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TASE / EMO

VASTATTAVAA 31.12.2019 31.12.2018

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 1 345,50 1 345,50
Muut rahastot

Käyttörahasto 35 475 894,48 35 429 565,16
Muut rahastot 800 000,00 800 000,00
Martti Ahtisaari -rahasto 22 500,50 22 500,50
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 236 961,39 46 329,32

            

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 37 536 701,87 36 299 740,48

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Saadut ennakot 3 524,23 1 191,24
Ostovelat 23 866,74 18 434,31
Muut velat 9 364,74 15 230,72
Siirtovelat 54 062,02 45 402,58

90 817,73 80 258,85

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 90 817,73 80 258,85

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 37 627 519,60 36 379 999,33

TULOSLASKELMA / EMO

1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018
Varsinainen toiminta
Tuotot

Muut tuotot 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Kulut         

Henkilöstökulut 219 254,75 217 745,70
Poistot 7 859,66 8 939,16
Muut kulut 565 314,47 -792 428,88 521 873,02 -748 557,88

                     
Kulujäämä -787 428,88 -743 557,88

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 2 352 208,37 1 769 066,88
Kulut 327 818,10 979 179,68

Tuotto-/Kulujäämä            2 024 390,27       789 887,20

Tilikauden yli-/alijäämä 1 236 961,39 46 329,32
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Hakemuksesta myönnetyt  
apurahat vuodeksi 2019
Urheiluliitot, piirit, seurat ja muut yhteisöt

Apurahat on myönnetty käytettäväksi  
hakemuksessa mainittuun kohteeseen vain kotimaassa.

• East City Giants, amerikkalainen jalka-
pallo. Pajulahden leirikulujen 13.‒14.4.2019 
osittainen kattaminen. 1 000 €.
• Espoo Basket Team, koripallo. Harjoituslei-
ri kansainvälistä turnausta varten Pajulahdes-
sa keväällä 2019. 1 000 €.
• Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia. 
Urheiluakatemiassa 2019 aloittavien urheili-
joiden vierailu- ja koulutusmatka Liikunta-
keskus Pajulahteen. 1 000 €.
• FC Kuusysi r.y, jalkapallo. Ensiapukurssi 
(EA1) FC Kuusysin valmennuksesta vastaa-
ville ja joukkueiden toimihenkilöille (min 
30hlöä). 3 000 €.
• FC Reipas ry, jalkapallo. Kehittää FC 
Reippaan tehoryhmän leiritystä sekä testa-

usta ja vahvistaa FC Reippaan leiritoimintaa 
Pajulahdessa. 2 500 €.
• Helsingin Kisa-Veikot ry, yleisurheilu. HK-
V:n nuorten (yli 15v) urheilijoiden harjoitus-
kauden avausleiri Pajulahden urheiluopistolla 
syys‒lokakuun aikana. 2 000 €.
• HIFK Fridrott rf, yleisurheilu. Kotimaan 
leiritys Pajulahden urheiluopistolla 17-vuoti-
aista vanhempiin. 1 500 €.
• HJK ry, jalkapallo. Lasten ja nuorten leiri-
harjoittelun tukemiseen. 8 000 €. 
• Koripallomuseoyhdistys ry, koripallo. Ko-
ripallon alumnitoiminnan käynnistäminen. 
2 000 €.
• Lahden Ahkera ry. yleisurheilu. Päivittäis-
harjoittelun ja leirityksen tukeminen sekä 

kilpailutoiminnan järjestäminen Liikunta-
keskus Pajulahdessa. 3 500 €.
• Lahden Ahkera ry, yleisurheilu, kestävyys-
juoksu. Pajulahden harjoitus- ja testausolo-
suhteiden hyödyntäminen osana nuorten 
mailereiden harjoittelua. 2 500 €.
• Lahden Taitoluistelijat ry, taitoluistelu. 
Yksinluistelijoiden leirikulut. 1 500 €.
• Lahti Ringette ry, ringette. Joukkueet 
alkaen G-junioreista (7‒8 v) edustus- ja har-
rastusjoukkueeseen (aikuisikäiset). 1 500 €.
• Lappeenrannan Urheilu-Miehet, yleisur-
heilu. Seuraleirit Pajulahdessa. 1 000 €.
• Lempäälän Kisa Yleisurheilu, yleisurheilu. 
Nuorten valmennusryhmäikäisten (14‒19v) 
leiriviikonlopun kuluihin urheiluopistolla 
talvikaudella 2019. 1 000 €.
• Moniotteluiden tuki ry, yleisurheilu, 
moniottelut. Moniotteluperheen leirityksen 
tehostamiseen Pajulahdessa. Paino-pisteenä 
valmennuksen laadun parantaminen ja testa-
ustoiminnan kehittäminen. 2 500 €.
• Mäkelänrinteen urheilun tukisäätiö sr, 
yleisurheilu. Yleisurheilujoukkueen yhteislei-
ritys Pajulahden urheiluopistolla. 4 000 €.
• Mäntsälän Jäätaiturit ry, taitoluistelu. 
Vuonna 2019 järjestettävä kesäleiri sekä elo-
kuussa kauden aloitusleiri. 2 000 €.
• Puolustusvoimien urheilukoulu/ Kaartin 
jääkärirykmentti. Puolustusvoimien urheilu-
koulun valmennuksen tehostaminen.  
11 000 €.

• Seivästalli ry, yleisurheilu, seiväshyppy Sei-
väshyppääjien leiritykset. 1 000 €.
• Simmis Wanda ry, uinti. Kilpauimareiden 
leiritys ja testauspalveluiden käyttö. 1 500 €.
• Suomen Ampumahiihtoliitto ry, ampuma-
hiihto. Ampumahiihdon yläkoululeirityksen 
käynnistäminen. 2 000 €.
• Suomen Hiihtoliitto ry, mäkihyppy. Suo-
men eteläisen alueen mäkihyppytoiminnan 
kehittäminen. 6 000 €. 
• Suomen Judoliitto ry, sovellettu judo. Paju-
lahti Games 2019 urheilijoiden leiriavustus 
sekä kilpailutoimitsijoiden kustannukset.  
1 000 €.
• Suomen Judoliitto ry, judo. Judovalmentajan 
rekrytointi Päijät-Hämeen urheiluakatemi-
avalmennuksen tehostamiseksi. 5 000 €.
• Suomen Judoliitto ry, judo. Judon huippuval-
mennuksen tehostaminen. 3 000 €.
• Suomen Judoliitto ry. Judo Judon vammais-
urheilun 3-vuotisen historiikin kirjoittaminen. 
5 000 €.
• Suomen Karateliitto ry, karate. Karatemaa-
joukkueen sekä valmennusryhmien leirityksen 
tukeminen. 5 000 €.
• Suomen Karateliitto ry, karate. Olympiaval-
mentajan palkkaus. 7 500 €.
• Suomen Lentopalloliitto Eteläinen Alue, 
lentopallo. Alueleiritysten tehostus vuosina 
2003–2009 syntyneille. 3 000 €.
• Suomen Painiliitto ry, paini. Uudenmaan 
alueen painijoiden yhteisharjoitteluun. 1 000 €.
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• Suomen Palloliitto ry, jalkapallo. EPFA 
Nations Cup 2019, sähköpyörätuoli-jalkapal-
lon EM-kisat Pajulahdessa 8 000 €. 
• Suomen Paralympiakomitea ry, paralympia-
lajit. Nuorten paralympiaryhmään valitaan 
vuosittain n. 20 yksilö- ja/tai joukkuelajin 
motivoitunutta ja tavoitteellisesti harjoittele-
vaa urheilijaa. 4 000 €.
• Suomen Paralympiakomitea ry, monilaji-
nen. EPYG (European Paralympic Youth 
Games) kilpailut pidetään Pajulahdessa 
25.6–30.6.2019. Suomen EPYG-joukkueen 
osallistumiskuluihin ja kisojen järjestämisestä 
Paralympiakomitealle aiheutuviin yleiskului-
hin. 10 000 €.
• Suomen Sulkapalloliitto ry, sulkapallo. 
Nuorten liittoryhmien leiritys. 6 000 €.
• Suomen Tennisliitto ry, tennis. Pajulahden 
tennisakatemian ja Lahden verkkopalloseu-
ran toiminnan kehittäminen: 1. Valmentajien 
osaamisen lisääminen 2. Kärkiurheilijoiden 
kehittäminen 3. Alle 10-vuotiaiden toimin-
nan kehittäminen. 7 000 €.
• Suomen Triathlonliitto ry, triathlon. Lasten 
ja nuorten leiritoiminnan kehittäminen.  
1 500 €.
• Suomen Urheiluliitto ry, yleisurheilu. Kei-
häsolympiadi. 7 000 €.
• Suomen Urheiluliitto ry, yleisurheilu. Sei-
väshyppyvalmennuksen tehostamistoimet.  
10 000 €.
• Suomen Urheiluliitto ry, yleisurheilu. 

Kestävyysjuoksuvalmennuksen tehostaminen 
kotimaan leirityksen avulla. 8 000 €.
• Suomen Urheiluliitto ry, yleisurheilu. Maa-
joukkueohjelman leiritystoiminta Pajulah-
dessa. 3 000 €.
• Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry. Pajulahti Games kilpailutapahtuma 
17.‒20.1.2019 Liikuntakeskus Pajulahdessa. 
6 000 €.
• Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta  
VAU ry. Palloilulajien kehitysprojekti vuon-
na 2019, pyörätuolirugby ja maalipallo.  
10 000 €.
• Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry. Naisille suunnatun KokoNais-seminaarin 
järjestelykuluihin. 1 000 €.
• Tikkurilan Judokat ry, judo. Yleisavustus 
alle 21-vuotiaiden judon EM-kisojen järjes-
tämisen tueksi. 3 000 €.
• Turun Toverit ry, yleisurheilu. Turun Tove-
rien kaksikymmentä yleisurheilunuorta sekä 
heidän valmentajansa. 1 000 €.
• Turun Urheiluliitto/ Lj Kilpikonnat,  
kestävyysjuoksu. Kotimaan leiritykset.  
1 500 €.
• TWD-Länken rf, pyöräily. Nuorten 
17‒23-vuotiaiden kansainväliselle uralle 
pyrkivien joukkue. 1 000 €.
• Uinti Hyvinkää ry, uinti. Kotimaan leiri 
Pajulahden valmennuskeskus kevät 2019. 
Uintiharjoittelu, testaus ja tekniikkakuvaus. 
1 000 €.

• Crozier Noah, sovellettu Judo. Pajulahti 
Gamesin 2019 leiri ja kisat. 200 €.
• Grundström Samu, sähköpyörätuolijalka-
pallo. Maajoukkuepelaajan sähköpyörätuo-
lijalkapallopelituolin hankintaan vaikeasti 
vammaiselle huippu-urheilijalle. 800 €.
• Hassan Waheid, koripallo. Koripalloharras-
tamisen kulujen kattamiseksi Uran Basketin 
19-vuotiaiden joukkueessa. 500 €.
• Hillberg Niko, keilailu. Harrastuskuluihin. 
400 €.
• Holttinen Tommi, yleisurheilu, seiväshyp-
py. Fysioterapia- sekä hierontakulut, jotka 
mahdollistavat terveenä harjoittelemisen sekä 
maksimaalisen palautumisen. Lisäksi varuste-
hankintoihin. 500 €.
• Immonen Rebecca, maastohiihto. Leiritys- 
ja harjoittelukuluihin. 1 000 €.
• Jääskeläinen Jatta-Mari, yleisurheilu, 
keihäänheitto. Leirityksistä syntyvät kulut, 
matkakulut sekä lihashuolto. 500 €.

• Kaipainen Aapo, jalkapallo. Seuramaksuun, 
lisenssiin ja kuljetuskustannuksiin. 500 €.
• Kallio Mika, tennis. Tenniksen tavoitteelli-
seen kilpaharjoitteluun liittyvät kustannukset. 
500 €
• Kangas Arttu, yleisurheilu, kuulantyöntö. 
Uuden valmentajan harjoitusmatkojen ja lei-
rityksen kustannukset, omat harjoitusmatkat 
ja leirit. 500 €.
• Kangas Jenni, yleisurheilu, keihäänheitto. 
Täysammattimainen harjoittelu Lahden seu-
dun alueella, mm. Pajulahden urheiluopistos-
sa kohti Tokion olympialaisia 2020. 1 000 €.
• Keskitalo Hanno, painonnosto. Valmen-
nusleirit ja päivittäisvalmennuksen kulut. 
Kilpailumatkakulut kotimaan arvokisoihin. 
Varustehankinnat, ravintovalmennus ja lihas-
huoltokulut. 500 €.
• Kiiveri Santeri, para-alppihiihto. Para-alp-
pihiihdon valmennus ja matkakulutkulut 
kotimaan leirityksiin. 500 €.

Yksittäiset urheilijat

Apurahat on myönnetty käytettäväksi  
hakemuksessa mainittuun kohteeseen vain kotimaassa.

• Yliastujat ry, yleisurheilu, kolmiloikka. 
Valtakunnallisen kolmiloikkavalmennuk-
sen toteuttaminen Yliastujat ry:n laatiman 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Kohteena 

maajoukkue- ja nuorten maajoukkueurheili-
jat sekä heidän valmentajansa. 2 900 €.

Yhteensä: 185 400 €
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• Kilpi Justus, sulkapallo. Sulkapallouran 
tukeminen valmentautumiseen vuoden 2024 
olympialaisia varten. 500 €.
• Kinnunen Elina, keihäänheitto. Harjoitus-
kauden kotimaanleiritys Pajulahdessa. 500 €.
• Kinnunen Jarkko, yleisurheilu, kilpakävely. 
Valmentautuminen kauteen 2019. 1 000 €.
• Kuikka Tiia, yleisurheilu, kilpakävely. 
Valmentautumisen ja harjoittelun kulut: mm. 
matkakulut, harjoituspaikkamaksut, alppima-
jan käyttö, kotimaan leirivuorokaudet.  
1 000 €.
• Kuivisto Sara, yleisurheilu 800 ja 1500 m. 
Pajulahden korkean ilmanalan alppihuonei-
den käyttö. 1 000 €.
• Kujanpää Urho, yleisurheilu, seiväshyppy. 
Pajulahdessa pidettävien ja muiden leirien 
mahdollistaminen. Tavoitteena myös jatkaa 
tuloksekasta yhteistyötä urheilijan ja nuorten 
olympiavalmentajan Steve Ripponin välillä.  
1 000 €.
• Kuoppa Taru, jousiammunta. Psyykkinen 
valmennus, lihashuolto ja oheisharjoittelu, 
kotimaan leiritys, harjoitteluvälineet. 1 500 €.
• Kuosmanen Elias, kreikkalaisroomalainen 
paini. Valmentautuminen kohti Tokion olym-
piakisoja. 500 €.
• Kärsämä Iiro, jalkapallo. Kilparyhmässä 
pelaamisen kustannuksiin. 300 €.
• Lehikoinen Viivi, yleisurheilu, 400m aita-
juoksu. Harjoitus-, valmennus- ja leiritysku-
lut. 1 000 €.

• Lehto Markus, pyörätuolitennis. Harjoitus, 
leiritys ja matkakuluihin mm. Pajulahdessa. 
500 €.
• Liipola Henri, yleisurheilu, Moukarinheitto. 
Kilpailu- ja harjoitusmatkat kotimaassa, sekä 
kotimaan leiritykset. 1 000 €.
• Lindfors Viveca, taitoluistelu. Valmennus-
kuluihin, alkaneella kaudella tavoitteena on 
menestys arvokisoissa. 1 000 €.
• Lipsanen Saara, yleisurheilu, keihäänheitto. 
Leiritys- ja varustekuluihin. 500 €.
• Manni Henry, pyörätuolikelaus. MM-kisat 
ovat Dubaissa marraskuussa, leiri- ja väline-
kuluihin. 1 000 €.
• Mantere Niko, karate. Valmentautumis- ja 
leirityskulut, ensisijaisesti karaten maa-
joukkueleiri-kulut Pajulahdessa sekä muut 
kotimaan harjoitusmatkat. 1 000 €.
• Mäkinen Julius, yleisurheilu, kestävyysjuok-
su. 17 vuotias kestävyysjuoksija.  
Harjoitus-leirikulut Pajulahdessa ja muualla. 
500 €.
• Mörö Oskari, yleisurheilu, 400m aitajuoksu. 
Lihas- ja terveydenhuolto. 1 000 €.
• Nokelainen Heidi, yleisurheilu, keihään-
heitto. Valmentautuminen Pajulahden 
urheiluopistossa Dohan MM-kilpailuihin ja 
Tokion olympialaisiin. 1 000 €.
• Ollikainen Roni, yleisurheilu, pituushyppy. 
Kotimaan leirikulut, urheilusta aiheutuvat li-
hashuoltokulut sekä varustehankinnat. 500 €.
• Palva Ronja, karate. Karateliiton valmen-

nusryhmän leirikustannuksiin Pajulahdessa. 
500 €.
• Partanen Aku Veli-Matti, yleisurheilu, 50 
km kävely. Leirikulut Pajulahden korkeanil-
manalan asumisolosuhteissa (alppimajaleiritys) 
ja valmentautuminen yleisurheilun MM-kil-
pailuihin Dohaan 2019. 1 500 €
• Peura Maria, yleisurheilu, hypyt ja ottelu. 
Leiritys- ja matkakulut. 300 €.
• Peura Saana, yleisurheilu. Matkakulut. 150 €.
• Porvari Eemil, yleisurheilu. Harjoituskulu-
jen kattaminen. 500 €.
• Pulli Kristian, yleisurheilu, pituushyppy. Pa-
julahdessa tapahtuvaan leireilyyn, varuste- ja 
välinehankintoihin, matkakuluihin. 1 000 €.
• Raitanen Topi, yleisurheilu, kestävyysjuoksu. 
Kokonaisvaltainen valmentautuminen mat-
kalleni Tokion 2020-olympialaisiin. 2 000 €.
• Rauma Janica, yleisurheilu, kestävyysjuoksu. 
Pajulahden alppimajaleiritys. 1 000 €.
• Richardsson Camilla, yleisurheilu, kestä-
vyysjuoksu. Pajulahden alppimajaleiritys.  
1 000 €.
• Saha Luukas, judo. Kotimaassa tapahtuvan 
harjoittelun ja valmentautumisen tuki tavoit-
teena 2019 Universiadessa menestyminen, 
sekä U23 EM-kilpailut. 500 €.
• Savolainen Arvi, paini. Lihashuolto, varuste, 
matkakulut, urheilumenot. 500 €.
• Siitonen Aino, yleisurheilu, seiväshyppy. 
Harjoittelu Pajulahden urheiluopistolla.  
1 000 €.

• Snåre Eelis, yleisurheilu. Harjoitus-, leiri-  
ja kilpailukulut sekä kilpailuasu- ja väline-
hankinnat. 350 €.
• Sorvisto Juha, suunnistus. Leiri- ja kilpailu-
kulut. 500 €.
• Tammilehto Oona, muodostelmaluistelu. 
Harjoituskulujen kattaminen SM-noviisi-
joukkueessa. 500 €.
• Tenhunen Taneli, pyörätuolitennis.  
Harjoittelu- ja kilpailukuluihin. Erityisesti 
valmentajan läsnäolon mahdollistamiseen.  
1 500 €.
• Thureson Milja, yleisurheilu, pikajuoksu. 
Kotimaassa tapahtuvaan leiritykseen. 500 €.
• Tirkkonen Panu, yleisurheilu, kuulantyöntö. 
Kotimaan leirityskulut ja matkat. 500 €.
• Tyystjärvi Arttu, yleisurheilu, kolmiloikka. 
Harjoitusleiritykset, kilpailumatkat, urheilu-
varusteet sekä valmennusmaksut. 500 €.
• Vakkuri Mika, yleisurheilu, moniottelut. 
Moniotteluryhmän leiriharjoitteluun, tes-
taukseen ja lajiharjoittelun videoanalysointiin 
Pajulahden Urheiluopistolla sekä kotimaan 
harjoitusleireillä ja kilpailuissa.  
1 500 €.
• Vattulainen Arttu, yleisurheilu, kestävyys-
juoksu. Kotimaan sekä ulkomaan leiritys. 
Lihashuolto ja testaustoiminta.  
1 000 €.
• Wecksten Tomas, yleisurheilu, seiväshyppy. 
Valmentautuminen, harjoittelu, lihashuolto/
fysioterapia ja välineistökulut. 1 500 €.
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Tutkimusapurahat

• Ihalainen Johanna. Kuukautiskierron ja hor-
monaalisen ehkäisyn vaikutukset suoritusky-
kyyn naiskuntoilijoilla ja urheilijoilla. 5 400 €.
• Iljukov Sergei. Athlete performance passport 
- novel tool in fight against doping. 8 000 €.
• Kontro Titta. Entisten huippu-urheilijoiden 
fyysisen aktiivisuuden, alkoholinkäytön ja tu-
pakoinnin väliset yhteydet sekä niihin liittyvät 
sairaudet ja kustannukset sekä kuolleisuus. 
9 000 €.
• Puolamäki Melina. Motivating the motiva-
tors: A phased implementation intervention 

research to promote professionals’ motivatio-
nal interaction in physical activity and sports. 
3 600 €.
• Valtanen Tomi. Alhaisen energian saatavuu-
den yleisyys ja vaikutukset paljon liikkuvien ja 
urheilijoiden terveyteen ja suorituskykyyn.  
6 000 €.
• Äikäs Antti. Rethinking a health promotion 
intervention at workplace: A case study on life 
change and effectiveness. 3 000 €.

Yhteensä 35 000 €

• Vehmas Lilli, pararatsastus ja parayleisur-
heilu. Lajikustannukset, valmentautuminen, 
kilpaileminen pararatsastuksessa ja parayleis-
urheilussa. 500 €.
• Ylöstalo Otto, yleisurheilu, kymmenottelu. 
Leiritys- ja testauskuluihin.  
500 €.

• Äyräväinen Ilona, yleisurheilu, korkeushyp-
py. Harjoitusmatkat Pajulahteen. 500 €.
• Öztürk Sallianna, taitoluistelu. Berit Kai-
jomaan tekniikkaleirit Pajulahdessa keväällä 
2019. 500 €.

Yhteensä 44 000 €
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