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Triathlonliitosta lyhyesti
Suomen Triathlonliitto on 1985 perustettu valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka
tarkoituksena on kehittää ja levittää triathlonharrastusta ja -tietoutta, toimia triathlonin alalla
toimivien jäsenseurojensa valtakunnallisena liittona sekä edustaa lajiliittona
triathlonurheilua Suomessa ja ulkomailla. Triathlonurheilulla tarkoitetaan triathlonia, jossa
uidaan, pyöräillään ja juostaan ja duathlonia, jossa juostaan, pyöräillään ja juostaan; sekä
talvitriathlonia, jossa juostaan, pyöräillään ja hiihdetään. Liiton toiminnan perustana ovat
liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa pyritään edistämään
sukupuolten ja ihmisten välistä tasa-arvoa ja suvaitsevuutta.

Vuosi 2018
Suomen Triathlonliiton hallitus aloitti kesällä 2017 ison talous- ja yleishallinnon
uudistamisprojektin, jonka tavoitteena oli tehdä liiton talous- ja yleishallinosta läpinäkyvää ja
resurssien käytön puitteissa tehokasta. Projekti saatiin päätökseen vuonna 2018 ja sen myötä
kaikki liiton asiakirjat saatettiin sähköiseen muotoon. Samalla siirryttiin sähköiseen
allekirjoitukseen, jonka myötä kaikki vuoden 2018 viralliset asiakirjat on allekirjoitettu
sähköisesti. Taloushallinnon sähköistämisen myötä mm. laskujen kierto saatiin kulkemaan
tehokkaasti asiatarkastajan/hyväksyjän ja laskujen maksajan välillä. Sähköinen taloushallinto
mahdollisti myös kustannuspaikkakohtaisen raportoinnin ja talouden seurannan. Talouden
osalta liiton toiminta saatiinkin näin vakiinnutettua, eikä aiempien vuosien kassakriisistä ole
enää pelkoa.
Suurin muutos hallinnon ja talouden osalta oli siirtyminen Olympiakomitean ylläpitämään
Suomisport tietojärjestelmään. Siirron myötä kaikkiin liiton tapahtumiin ilmoittauduttiin ja
järjestelmän kautta ja samalla tapahtumien laskutus kulki järjestelmän kautta. Seurojen
jäsenmaksut hoidettiin järjestelmän kautta eli jokainen seura tai jäsen itse osti jäsenyyden
Suomisportista. Suomisport toimi myös kauppapaikkana liiton lisensseille ja vakuutuksille.
Siirtymisen yhteydessä kaikki entiset järjestelmät voitiin lakkauttaa. Näin ollen ensimmäisen
kerran liiton historiassa kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta ja tiedon avulla on helppo
rakentaa mm. erilaisia tilastoja.
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Suomen Triathlonliitossa oli vuonna 2018 yksi päätoiminen työntekijä ja yksi osa-aikainen
(15 tuntia per viikko) työntekijä. Heidän lisäkseen liitto osti Turun Urheiluakatemialta
Valmennuspäällikkö Mika Luodon palveluja 4h viikossa.
Kokonaisuudessaan vuosi 2018 oli kehityksen aikaa. Vuoden aikana saatiin käyntiin
uudelleen kaikki ne toiminnot, jotka olivat pysähdyksissä vuonna 2017 talouden
epäselvyyksien takia. Lisäksi liiton koulutustoiminta laajeni aiemmista vuosista olennaisesti.
Kotimaisten valmentajakoulutusten lisäksi, liitto koulutti sekä valmentajia että tuomareita
kansainvälisesti. Nuorten maajoukkuetoimintaan satsattiin päävalmentajan palkkauksen
lisäksi myös tukemalla nuorten leiri – ja kisatoimintaa. Nuorille luotiin myös yhtenevät rajat
ja toimintaperiaatteet, joka tekee toiminnasta tasa-arvoisempaa ja läpinäkyvämpää
tulevaisuudessa.

Harrastustoiminta
Nuorten harrastustoiminta

Vuonna 2018 panostettiin aiempien vuosien tapaan nuoriin. Monissa eri triathlonkisoissa oli
aiempaa enemmän kisamatkoja myös nuorille ja järjestettävien kisojen joukkoon on tullut
myös matalan kynnyksen sarjoja lajista kiinnostuneille nuorille. Alueilla järjestettiin vuonna
2018 viisi (5) ilmaista päivän kestävää alueleiriä.

Aikuisten harrastustoiminta
Triathlonliitto pyrkii luomaan mallia ns. Masters–toimintaan eli AG-toimintaan. Liito järjesti
ensimmäisen kerran kisamatkan AG-urheilijoille Tanskan FYN:n, jossa käytiin pitkän matkan
MM-kisat heinäkuussa. Tulvaisuudessa liitolla on tarkoitus koota Master-urheilijat yhteen ja
järjestää tälle ryhmälle säännöllistä toimintaa leirien ja kisamatkojen muodossa. Syksyllä
2018 Triathlonliitto tekikin sopimuksen Jussi Lotvosen ja Panu Liedon kanssa liton AGtoiminnan pyörittämisestä. Lotvonen ja Lieto ottavat vastaisuudessa kokonaisvastuun leirien
ja kisamatkojen organisoimisesta. Liitto hoitaa edelleen toiminnan viestintää ja taloutta
koskevat asiat.
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Kilpa- ja huippu-urheilu
Triathlonliiton menestys huippu-urheilun osalta vuonna 2018
•

Liisa Lilja sijoittui paratriathlonissa 4. sijalle MM-kisoissa

•

Kaisa Sali sijoittui pä ä kisassaan Havaijin IM kisassa seitsemä nneksi

•

Henrik Goesch sijoittui olympiamatkan maailmancupissa parhaimmillaan sijalle 17.

•

Astrid Snä ll sijoittui Ibizalla nuorten EM-Duathlonissa hopealle.

•

Pitkä n Matkan MM-kisoissa Odensessa paras Suomalainen oli Heini Hartikainen , joka
oli sijalla 12.

•

Minna Koistinen sijoittui kolmanneksi Etelä -Amerikan Ironman- kisassa ja toiseksi
Lahden Ironman 70.3- kisassa.

•

Darby Thomas pä ä tti komean ammattilaisuransa Lahden Ironman 70.3- kisassa
sijoittumalla 4. sijalle.

Nuorten maajoukkuetoiminta
Nuorten maajoukkueessa oli kaudella 2018 16 poikaa ja 17 tyttöä. Nuorten
maajoukkuetoiminnan alla oli sekä talent- että nuorten maajoukkue. Nuorten maajoukkueelle
järjestettiin vuonna 2018 viisi kotimaan leiriä ja yksi ulkomaan leiri. Kotimaan leirit olivat
helmikuussa, toukokuussa ja marraskuussa Pajulahdessa ja toukokuussa Jyväskylässä sekä
lokakuussa Turussa. Ulkomaan leiri suuntautui maaliskuussa Kanarian saarille Playitakseen.
Valmentajina näillä leireillä toimivat: Paul Sjöholm, Marko Riitjoki, Mika Luoto, Tomi Elo,
Erwin Borremans, Ursula Helenius ja Mika Valkama.
Nuorten maajoukkueen toimintaa kehitetiin myös Nuorten Cup-kisojen avulla. Suomen
Cupissa oli vuonna 2018 seitsemän osakilpailua. Kisoja järjestettiin Vanajanlinnassa
Hämeenlinnassa, Vantaalla, Teiskossa, Lahdessa, Oulun Virpiniemessä, Helsingissä ja
Ahvenanmaalla Käringsundissa.
Nuorten Suomen Cupin lisäksi nuorten maajoukkueen urheilijat kilpailivat ulkomailla
kansainvälisissä arvokilpailuissa mm. 17-vuotiaiden EM-kisoissa Kreikan Loutrakissa, 19vuotiaiden EM-kisoissa Tartossa sekä 23-vuotiaiden EM-kisoissa Israelin Eilatissa. Astrid
Snäll osallistui myös Duathlonin ja Aquathlonin EM-kisoihin Ibizalla lokakuun lopussa.
Henrika ja Erika Parviainen edustivat taas Suomea opiskelijoiden MM-kisoissa Ruotsin
Kalmarissa. Nuorten maajoukkueen urheilijat osallistuivat myös kauden mittaan Eurooppa
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Cupin osakilpailuihin mm. Holtenissa, Malmössä sekä nuorten Eurooppa Cupin kisaan
Riikassa. Riikan kisassa suomella oli 11 edustajaa ja valmentajana matkassa oli Tomi Elo.

Paratriathlon
Liisa Lilja lähti kauteen 2018 MM-kultamitalistina. Hänen tavoitteensa olivat näin korkealla,
olihan Liisalla MM-kultaa 2017 vuodelta. Liisalle tuli kuitenkin vamma/rasitusvamma
terveeseen jalkaan ja jalka operoitiin keväällä 2018. Paraneminen oli hidasta ja paluu kisoihin
tapahtui vasta elokuun lopulla Geneven maailman cupissa vain kolme viikkoa ennen
Australian MM-kisaa. Vammasta paraneminen kesti kauan ja se näkyi kilpailusuorituksen
juoksuosuudella.
Geneven kisa ennen MM-kisoja antoi signaalin, että jalka kestää ja näin kisareissu Australian
MM-kisoihin uskallettiin tehdä. Liisa Liljan suoritus MM-kisassa oli olosuhteet huomioiden
hyvä ja hän sijoittui 4. Sijoitus oli pettymys, mutta totuus on, että Liisan juoksuharjoittelu oli
niin vähäistä ennen kisaa, että sijoitus oli paras mahdollinen hänen kuntoonsa nähden.
Liisa Liljan kausi päättyi Madeiran kisaan, joten hän sai ns. vaadittavat kolme kisaa mukaan
rankingpisteisiin ja kauden 2018 jälkeen Liisa on ranking sijalla kuusi (6). Tämä sijoitus
varmistaa, että hän pääsee mukaan kaikkiin kauden 2019 kisoihin ja käytännössä ilman
loukkaantumista tulee myös varmistamaan Tokion 2020 paralympiapaikan jo kauden 2019
aikana. Vuoden 2018 lopulla Liisan vammat ovat parantuneet ja ensimmäinen leirikin oli jo
marras-joulukuun vaihteessa.
Jussi Lotvonen palasi kisakentille vuonna 2018 ja hän saikin kasaan vaadittavat kolme kisaa.
Hänen ranking sijoituksensa on kuitenkin 23. johtuen siitä, että hän ei kisannut kaudella
2017. Ranking tuloksiin lasketaan kolme parasta kisaa ns. vuoden takaiselta jaksolta sekä
kolme parasta edelliseltä vuodelta. Jussi kisasuoritukset kaudella 2018 olivat hyviä ja antoi
kokonaisuutena kuvan siitä, että Tokion 2020 kisoihin pääsy on mahdollista, mutta vaatii
kaiken menevän nappiin kaudella 2019. Jussin sijoitukset kaudella 2018: EM-kisassa Tartossa
sija 8., Ranskan MC kisassa sija 8. ja Englannissa sija 5.
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Special Triathlon
Special Triathlon – toiminta oli taas näyttävästi esillä vuoden 2018 aikana. Kesäkuun alussa
Vantaan Triathlonin yhteydessä toteutettiin Kummi kamu-projekti, johon oli saatu mukaan
lukuisa määrä tunnettuja urheilijoita. Tapahtuma keräsi hyvin huomiota yli lajirajojen.
Kummi-kamu projektissa kamu suoritti urheilijan kanssa koko kisan. Juha Lind, joka toimi
Kummi-kamu projektin lähettiläänä, osallistui lisäksi talvella nuorten harjoituksiin.
Toinen merkittävä tapahtuma Special Triathlon- toiminnassa oli Abu Dhabin Spcial Olympics
Gamesin joukkueen julkistus. Suomesta Abu Dhabiin maaliskuussa 2019 tulee osallistumaan
Jaakko Mikkonen ja Special Triathlonin vastuuvetäjä erityisliikunnanopettaja Erwin
Borremans.
Special Triathlon tapahtumat oli integroitu vuonna 2018 Nuorten Suomen Cupin kisojen
yhteyteen. Yhteensä Special lähtöjä oli 2.

Kotimaan kilpailutoiminta
Suomessa järjestettiin vuonna 2017 Triathlonliiton alaisia kilpailuja sekä SM- että
kansallisella tasolla. Näitä olivat SM-tasolla erimittaiset triathlonkilpailut (täysmatka,
puolimatka, olympiamatka ja pikamatka), duathlonkilpailu, maastotriathlonkilpailu ja
viestikilpailu. Yhteensä SM-kisoja oli seitsemän kappaletta. Tämän lisäksi liiton alla oli
kansallisia kisoja. Liitto perii näiltä kaikilta järjestäjiltä järjestämismaksun, jota vastaan
järjestäjät saavat liitolta ylituomarin kilpailuun, Tuplaturvavakuutuksen ja oikeuden esittää
musiikkia ilman Gramexin teostomaksua. Ylituomarin tehtävään kuului huolehtia kilpailujen
turvallisuudesta ja kilpailun aikana sääntöjen noudattamisesta.
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Kansainvälinen kilpailutoiminta
Suomalaisten huipputriathlonistien ja nuorten maajoukkueurheilijoiden lisäksi suuri määrä
suomalaisia triathlonisteja kilpaili ulkomailla vuonna 2018.
Erityisesti pitkillä matkoilla Suomella on Kaisa Salin lisäksi paljon muitakin menestyviä
urheilijoita, mikä näkyy aiemmasta menestysluettelosta. Koska pitkän matkan kisoja ei voi
kilpailla kovin montaa vuodessa, keskittyvät useimmat Suomen pitkän matkan urheilijoista
Ironman- kilpailuihin ympäri maailmaa, sillä vain näistä kisoista voi saavuttaa paikan Havaijin
Ironman- kisaan. Triathlonliitto mahdollistaa urheilijoiden osallistumisen myös
kansainvälisen triathlonliiton pitkän matkan arvokilpailuihin ja kannustaa myös siihen.
Vuonna 2018 pitkän matkan MM-kisat käytiin Tanskan Odensessa ja Suomella oli kisoissa
nelihenkinen joukkue Elite-sarjassa. Valmentajana kisamatkalla toimi Mika Luoto.
Triathlonliitolla oli myynnissä kansainvälinen (KV-lisenssi) vuosilisenssi (á 15 euroa) ja niitä
myytiin vuonna 2018 582 kappaletta. KV-lisenssien myynnissä tapahtui näin huima korotus,
sillä edellisenä vuona näitä lisenssejä myytiin 280 kappaletta. KV-lisenssin lisäksi liitolla oli
vuonna 2018 myynnissä päivälisenssi kotimaisiin KV-kisoihin, joita olivat IM Lahti ja Turku
Challenge. Näitä päivälisenssejä myytiin vuonna 2018 1147 kappaletta.

Koulutustoiminta
Triathlonliiton koulutustoiminta elpyi olennaisesti vuonna 2018. Heti vuoden vaihteen
jälkeen Vierumäen urheiluopistolla alkoi sekä VOK1 että VOK 2 koulutukset. Koulutukset
toteutettiin yhteistyössä Vierumäen Urheiluopiston kanssa ja niiden vastuuvetäjänä toimi
Antti Kauhanen. Antin lisäksi opettajana koulutuksissa toimi Mika Luoto. Oman
valmennuskoulutuksen lisäksi kaksi valmentajaa osallistui ITU:n 2-tason
valmentajakoulutukseen Kroatian Pulassa. Kurssille osallistuneet Mika Luoto ja Juuso
Manninen ovat näin ensimmäiset suomalaiset valmentajat, jotka ovat suorittaneet ITU:n 2levelin tuomarikoulutuksen.
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Triatlonliitto on jo pari vuotta panostanut tuomaritoimintaan. Lokakuussa kolme henkilöä
suoritti Israelin Eilatissa TO 1-levelin koulutuksen ja harjoittelun. Kun vuonna 2018 liitolla oli
yksi aktiivinen TO 1-levin suorittanut henkilö, nyt liitolla on 4 tämän sertifikaatin omaavaa
henkilöä toiminnassaan.
Triathlonliitto aloitti vuonna 2018 aktiivisen seurojen kouluttamisen. Liiton kevään
vuosikokouksessa koulutettiin kisajärjestäjille mm. sääntö ja tietoturva-asioita.
Toiminnanjohtaja osallistui vuoden aikana usean seuran seurailtoihin, joissa käytiin läpi sekä
seuran hallintoa että tietoturvaan liittyviä asioita. Ensimmäiset seurat aloittivat myös
Olympiakomitean Tähtiseura-kehitysohjemssa.

Antidopingtoiminta
SUEK arvio syksyllä 2018 Suomen Tritahlonliiton Antidopingohjelman. Liiton
kokonaispistemä ä rä oli 41 ja sen sanallinen arvio ”Keskitaso”. Keskitason pisterajat ovat 37–
45 ja huipputason ohjelman 46–64.
Palautteen mukaan liiton Antidopingohjelma on vahvaa keskitasoa. Ohjelmassa on asioita,
jotka on hoidettu hyvin sekä seikkoja, jotka kaipaavat vielä työ stö ä . Eri toimenpiteillä sadaan
niin ohjelma kuin sen toteuttaminenkin vietyä huipputasolle, todetaan palautteessa.
Antidopingtoimintaa edistettiin vuoden aikana mm. pitämällä nuorten maajoukkueleirin
yhteydessä nuorille luento ja vaatimalla kaikilta maajoukkueen urheilijoilta läpikäymään
SUEK:n Puhtaasti Paras verkkokurssi ja lähettämään tästä todistus liittoon. Kurssin
suorittaminen oli pakollista, jos halusi edustaa Suomea vuoden kisoissa.

Jäsenseurat
Triathlonliitolla oli vuoden 2018 lopussa 106 jäsenseuraa, jossa oli 2905 rekisteröitynyttä
liikkujaa. Liikkujista 1033 (36%) oli naisia ja 1872 (64 %) oli miehiä. Liitto siirtyi Suomisport
-järjestelmään vuoden 2018 alussa ja tästä syystä ensimmäisen kerran se pystyy tilastoimaan
sekä seurojen että aktiivisten liikkujien määrää. Vastaavia tilastoja ei ole ennen vuotta 2018.
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Triathlonliitto aloitti vuoden 2018 alusta kouluttamaan seuroja ensisijaisesti tietoturvaan
sekä seurojen hallinnollisiin asioihin liittyen. Olympiakomitea lanseerasi syksyllä
Tähtiseurakonseptin. Tähtiseura-verkkopalvelu on Suomisportissa ja sen avulla seurat voivat
edetä auditointiin saakka ja saavuttaa näin virallisen laatuseura-statuksen. Triathlonliiton
seuroista kolme aloitti seuran kehitystyöt tämän ohjelman avulla syksyllä 2018.

Vaikuttaminen
Triathlonliitto on sekä Olympiakomitean, Paralympiakomitean ja VAU:n jäsen. Lisäksi liitto on
lajin kansainvälisten liittojen, ETU:n ja ITU:n jäsen. Liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
osallistuivat maaliskuussa 2018 ETU:n vuotuiseen kokoukseen Moskovassa. Kokoukseen
osallistuminen on pakollista, jos haluaa olla mukana kehittämässä toimintaa yhdessä
kansainvälisten tahojen kanssa.
Triathlonliiton toiminnanjohtaja osallistui vuonna 2018 aktiivisesti lisäksi useaan liiton
ulkopuoliseen verkostoon mm. Olympiakomitean Liikkujan Polku- verkostoon ja
toiminnanjohtaja palavereihin.

Talous ja hallinto
Triathlonliiton talous pysyi vakaana koko vuoden 2018. Kun vuonna 2017 liitossa ajettiin
moni toiminta alas heikon taloustilanteen takia, vuonna 2018 näitä toimintoja alettiin
elvyttämään. Koska liitto siirtyi kokonaan uuteen järjestelmään jäsenmaksujen laskutuksen
osalta, tehtiin 2017 päätös jättää liiton tilille normaalia enemmän rahaa päivittäisten menojen
kattamiseksi. Uusi järjestelmä (Suomisport) osoittautui kuitenkin toimivaksi, eikä pelättyä
liikkujien katoa tapahtunut.
Liiton liikevaihto nousi lähes 60 %, mikä johtui toiminnan kasvusta tai pikemminkin
palaamisesta normaaliin toimintaan. Alkuperäisen budjetin mukaan oli vuoden 2018
tuloksen tarkoitus olla +/- 0€. Tulos jäi kuitenkin miinukselle noin 8500 €, koska syksyllä
2018 päätettiin tehdä yhteistyösopimus Tribasen kanssa AG-toiminnan pyörittämisestä ja
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urheilutoimintaan kului budjetoitua enemmän rahaa. Tilikauden 2018 tulokseen voidaan
kuitenkin olla tyytyväisiä, sillä sen päättyessä oma pääoma jäi vahvasti positiiviseksi ja liiton
tilillä jäi sopiva määrä rahaa alkuvuoden 2019 menoihin.
Procountorin käyttöönoton myötä koko vuoden 2018 kirjanpito on sähköisessä muodossa.
Osto- ja matkalaskujen kiertoon kiinnitettiin enemmän huomiota ja ne saatiinkin kulkemaan
tehokkaasti asiatarkastajan/hyväksyjän ja laskujen maksajan välillä. Palkkojen osalta
siirryttiin kuukausi-ilmoituksen piiriin kesäkuussa, joten mm. TYEL-laskut olivat sen jälkeen
ajantasaisia. Sähköinen taloushallinto mahdollisti myös kustannuspaikkakohtaisen
raportoinnin ja talouden seurannan. Ensimmäisen kerran vastuu budjetin toteutumisesta
pystyttiin jakamaan eri sektoreille, joskin kokonaisvastuu säilyi silti toimistolla.
Hallitus hyväksyi liiton uuden Talousohjesäännön 7.4.2018 pidetyssä kokouksessaan.
Talousohjesääntö määritti liiton talouteen liittyvät vastuut ja velvollisuudet.
Triathlonliiton hallinnon uudistus mahdollisti vuonna 2018 siirtymisen aikatehokkaaseen ja
ympäristöystävällisempään toimintaan. Kun kaikki liiton tiedostot saatiin siirrettyä
sähköiseen arkistoon (Sharepointiin), ei dokumentteja enää tarvinnut lähettää sähköpostilla,
joka teki toiminnasta myös tietoturvallisempaa. Sähköisen arkistoinnin lisäksi siirryttiin
käyttämään Visma Sign – sähköistä allekirjoitusta. Nämä toimenpiteet vähensivät kopioinnin
ja paperin määrää olennaisesti. Liittohallitus teki lisäksi päätöksen keväällä, että se siirtyy
enimmäkseen Skype-kokouksiin ja ainoastaan vuosikokousten yhteydessä hallitus kokoontuu
samaan paikkaan. Isojen kustannussäästöjen lisäksi tämä mahdollisti kokousten pitämisen
kerran kuussa ilman hallitusten jäsenten matkustamista samaan paikaan.

Viestintä
Triathlonliiton viestintä painottui vuonna 2018 sähköiseen viestintään. Liitto käytti
viestintään omien verkkosivujen uutisosioita, omia sosiaalisen median kanaviaan (FB,
Twitteriä ja Instagramia). Uutena kanavana FB-ryhmä Triathlonliiton seurat toimi erittäin
aktiivisesti. Ryhmässä jaettiin tietoa ja sen kautta pystyttiin neuvoa seurojen ongelmissa.
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Viestinnän lisäämistä suunnattiin erityisesti seurojen yhteyshenkilöille, joille liito lähetti
myös säännöllisesti viestiä sähköpostin välityksellä. Suomisportin myötä liitolla on
käytössään ajantasainen seurakäyttäjälistaus, joten tieto saavutti oikeat henkilöt. Seurojen
lisäksi nuorten maajoukkueen viestinnässä siirryttiin kuukausikirjeisiin. Nuorille
suunnattujen kuukausikirjeiden tarkoituksena on luoda yhtenäiset toimintatavat kaikille
urheilijoille ja saada tietoa urheilijoiden arjesta.

Triathlonliiton organisaatio
Triathlonliiton toiminnanjohtajana toimi vuonna 2018 Kaisa Tamminen. Liiton
Valmennuspäällikkönä aloitti 1.2.2018 Mika Luoto, joka teki työtään Turun Akatemian kautta.
Mikan työaika on 4 tuntia viikossa. Liiton Päävalmentajaksi palkattiin Paul Sjöholm 1.4.2018.
Hänen työaikansa on 15 tuntia viikossa ja hänen toimenkuvansa on toistaiseksi voimassa
oleva.
Liiton hallitus koostui puheenjohtajasta ja seitsemästä hallituksen jäsenestä. Liiton
puheenjohtaja oli Susanna Blomberg. Hallituksen jäsenet olivat: Hubertus von Frenckell,
Ferrix Hovi, Matti Hurula, Tomi Elo, Juuso Kutvonen (varapuheenjohtaja), Mika Luoto ja
Pekka Turunen.
Tritahlonliiton Marsters eli AG-toiminnasta vastasivat loppu vuodesta 2018 lähtien Jussi
Lotvonen ja Panu Lieto. Liito teki heidän kanssaan kaksi vuotta kestävän
ostopalvelusopimuksen.
Paraurheilusta vastaa Marko Törmänen, hän ei työstään rahallista korvausta. Special
Triathlonista vastaa Erwin Borremans, hän ei saa työstään rahallista korvausta.

10

