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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 2019
Vuosi 2019 oli uudistuksen ja vakiintumisen vuosi. Vuoden aikana ei tapahtunut suuria
muutoksia liiton hallinnossa vaan toiminta vakiintui edellisten vuosien muutoksien myötä.
Edellisinä vuosina tehdyt satsaukset sähköisiin järjestelmiin (Procountor ja Suomisport),
tekivät talous- että jäsenhallinnasta aiempia vuosia helpompaa. Olympiakomitean
Suomisport-järjestelmä toimi kauppapaikkana niin liiton lisensseille ja vakuutuksille kuin
kaikille tapahtumillekin kuten koulutuksille ja leireille. Näin ollen liitto sai kaiken toimintaan
liittyvän raportoinnin Suomisportin kautta.
Liito aloitti seurakehityshankkeen vuonna 2019. Tähän kuului mm. seurojen sparraus OKM:n
tukihakemuksien ja Tähtiseura-projektien osalta. Seurakehityshankkeen tarkoituksen oli
kehittää seurojen hallinnollista osaamista ja houkutella seuroja järjestämään ohjattua
toimintaa myös junioreille. Liitto panosti tähän työhön sekä raha että aikaresursseja ja työ
tuotti myös tulosta
Liiton koulutustoiminta kehittyi ja vakiintui vuonna 2019. Vierumäen kanssa yhteistyönä
toteutetut valmennuskoulutukset keräsivät hyvin osallistujia ja maaliskuussa 2019 liitto
järjesti triathlonseminaarin Varalan Urheiluopistolla Tampereella.
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Suomen Triathlonliitossa oli vuonna 2019 yksi päätoiminen työntekijä ja yksi osa-aikainen
(15 tuntia per viikko) työntekijä 10.10.2019 saakka. Heidän lisäkseen liitto osti Turun
Urheiluakatemialta Valmennuspäällikkö Mika Luodon palveluja 4h viikossa. Osa-aikainen
työsuhde päätettiin, sillä urheilutoimi organisoidaan uudelleen vuoden 2020 alussa.

Urheilutoiminta
Triathlonliiton menestys huippu-urheilun osalta vuonna 2019
•

Liisa Lilja sijoittui paratriathlonin MM-kilpailussa Lausannessa sijalle viisi (5) ja otti
hopeaa Valencian EM-kilpailusta

•

Kaisa Sali sijoittui pääkisassaan Havaijin IM kisassa kuudenneksi

•

Jussi Lotvonen sijoittui paratriathlonin EM-kilpailussa Valenciassa seitsemänneksi

Nuorten maajoukkuetoiminta
Nuorten maajoukkueessa oli kaudella 2019 16 poikaa ja 17 tyttöä. Nuorten
maajoukkuetoiminnan alla oli sekä talent- että nuorten maajoukkue. Nuorten maajoukkueelle
järjestettiin vuonna 2019 neljä kotimaan leiriä ja yksi ulkomaan leiri. Kotimaan leirit olivat
Pajulahdessa ja Vierumäellä. Ulkomaan leiri suuntautui maaliskuussa Kanarian saarille
Playitakseen. Valmentajina näillä leireillä toimivat Paul Sjöholm, Marko Riitijoki, Mika Luoto,
Erwin Borremans ja Hilla Läärä.
Nuorten maajoukkueen toimintaa kehitetiin edelleen, sillä olihan nuorten
maajoukkuetoiminta ja nuorten toiminnan kehittäminen laajemminkin yksi vuoden 2019
painopistealueista. . Suomen Cupissa oli vuonna 2019 seitsemän osakilpailua. Kisoja
järjestettiin Vanajanlinnassa, Hämeenlinnassa, Vantaalla, Teiskossa, Lahdessa, Oulun
Virpiniemessä, Helsingissä ja Vierumäellä. Suomen Cupissa ikäluokkia oli aina 11 vuotiaista
23 vuotiaisiin saakka.
Nuorten Suomen Cupin lisäksi nuorten maajoukkueen urheilijat kilpailivat ulkomailla
kansainvälisissä arvokilpailuissa. Nuoret matkustivat joukkueena Kizbuheliin ja Tartoon,
jossa heidän lisäkseen oli myös valmentaja liiton puolsta. Näiden lisäksi yksittäiset urheilijat
kilpailivat ETU:n ja ITU:n arvokisoissa.
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Paratriathlon
Tokion Paralympialaisten ranging-ikkuna avautui kesäkuussa 2019
Vuosi 2019 oli paratriathlonille merkittävä vuosi. Tokiossa järjestetään 2020
Paralympialaiset ja ranking -ikkuna sekä henkilökohtaisen paikan tavoittelu kisoihin avautui
kesäkuun lopulla 2019 järjestetyissä Montrealin WTS- ja WPS- kilpailusarjan osakilpailusta.
Suomen paratriathlon -maajoukkueen muodosti jo useammalta edelliseltä kaudelta tuttu
kaksikko; Liisa Lilja, joka kilpailee naisten PTS2 -luokassa sekä Jussi Lotvonen miesten PTS4 luokassa. Paratriathlon kausi oli todella pitkä sisältäen lähes kymmenen kilpailua eri puolella
maailmaa. Suomelta oli edustus näissä kaikissa kisoissa.
Liisa Liljan tavoitteena kaudella 2019 oli voittaa EM-kultaa, MM -kisoista mitali ja Tokion
maapaikan varmistaminen. Jussi Lotvosen päätavoitteena oli sijoittua EM- kilpailussa
pistesijalle eli kuuden (6) joukkoon ja sijoittua paratriathlonin kokonaisrankingissa TOP 12
joukkoon, jotta Tokion kisapaikka oli ollut realistista. Nämä tavoitteet toteutuivat osittain.
Liisa Lilja
Liisa Liljan päätavoitteena oli varmistaa paikka Tokion paralympialaisiin jo kauden 2019
aikana ja siinä hän onnistuikin todella hyvin. Vaikkakin ITU vahvistaa paikat vasta 28.6.2020,
on Liljan paikka käytännössä jo varma. Hän sijoittui Lausannen MM-kilpailussa sijalle viisi (5)
ja otti hopeaa Valencian EM-kilpailusta. Näiden lisäksi hän sijoittui kolmanneksi Tokion
paralympialaisten ns. esikilpailussa. Kaikki kolme kilpailua käytiin Tokion ranking-ikkunan jo
auettua ja näin ollen Lilja on kauden 2020 alkaessa Tokion paralympiarankingissa toisella (2)
sijalla. Kun tuloksiin lasketaan tasan vuoden ajan auki olevan Tokio ranking -ikkunan aikana
kolmen (3) parhaan kilpailun pisteet, ei Lilja voi käytännössä enää tippua kahdeksan parhaan
ulkopuolelle.
Liisa Lilja osallistui Edellä mainittujen kilpailujen lisäksi vuonna 2019 Milanon, Yokohaman
sekä Besanconin WPS tai WC -kilpailuun, joista hän voitti Besanconin WC -kilpailun ja sijoittui
kolmanneksi sekä Milanon että Yokohaman WPS-kilpailuissa. Liljan harjoituskausi sujui
leirityksen osalta suunnitelmien mukaisesti, tosin kauden ensimmäisellä ulkomaan leirillä
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sattui ikävä liikenneonnettomuus, jonka seurauksena Lilja joutui pitämään taukoa mm.
juoksuharjoittelusta.
Jussi Lotvonen
Jussi Lotvosen vammaluokassa (PTS4) on ylivoimaisesti eniten luokiteltuja urheilijoita ja sen
vuoksi jo kilpailuihin pääseminen on nykysysteemillä todella haasteellista. Lotvonen pääsikin
tästä syystä kauden 2019 aikana vain kolmeen kilpailuun. Tämä johtuu täysin siitä, että
Lotvosen sijoitus paratriathlonin kokonaisranking -tuloksissa ei ole TOP 6 joukossa, joka
varmistaisi aina paikan kilpailuun. Triathlonliitto teki Lotvoselle useampaankin kilpailuun ns.
kutsupyynnön, mutta vain kolmen osalta vastaus oli myönteinen. Lotvosen sijoitukset olivat
tasaisia ja EM-kilpailussa hän sijoittui seitsemänneksi. Besanconin ja Madeiran WC kilpailuissa Lotvonen sijoittui kuudenneksi. Kauden lopussa hän oli kokonaisranking tuloksissa sijalla 20 ja Tokion rankingissa sijoitus oli vuoden 2019 lopussa 27.
Paratriathlonin organissaatio
Paratriathlonin joukkueen kilpailumatkat sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Kokonaisvastuu
joukkueen matkajärjestelyistä sekä kilpailumatkojen valmennuksesta oli lajivastaava
(päävalmentaja) Marko Törmäsellä. Hän toimii myös joukkueenjohtajana sekä tarvittaessa
mekaanikkona sekä vammaisurheilijoiden henkilökohtaisena avustajana. Joukkue sai Huippuurheiluyksiköltä kohtuullisen hyvän taloudellisen tuen toimintaansa, vaikka tuki ei aivan
kaikkiin kuluihin riittänytkään.
Yhteistyö liiton toiminnanjohtajan sekä valmennuspäällikön kanssa sujui erinomaisesti ja
joukkueelle annettiin täysi tuki ja työrauha toteuttaa omaa suunnitelmaansa. Kauden lopuksi
lajivastaava Törmänen ilmoitti, että paralympiavuosi 2020 tulee olemaan hänelle tällä erää
viimeinen kyseisessä tehtävässä ja hän toivoi liiton aloittavan rekrtytoinnin seuraajastaan
hyvissä ajoin, jotta uusi lajivastaava voisi osallistua kauden 2020 johonkin tapahtumaan ja
siten päästä ns. lajiin sisälle ja vaihto voitaisiin toteuttaa jouhevasti.

Nuorten harrastustoiminta
Viisi liiton seuraa sai OKM:n seuratukea lasten- ja nuorten toiminnan kehittämiseen ja tukien
avulla perustettiin uusia ryhmiä lapsille ja nuorille. Alueilla järjestettiin vuonna 2019 viisi
päivän kestävää alueleiriä. Alueleirien tarkoituksena on esitellä lajia ja tuoda jo lajin parissa
olevat nuoret yhteen harjoittelemaan liiton aluevalmentajien kanssa.
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Special Triathlon
Abu Dhabin Special Olympics Games oli vuoden kohokohta Special Triathlonin osalta.
Suomesta Abu Dhabiin maaliskuussa 2019 osallistui Jaakko Mikkonen ja Special Triathlonin
vastuuvetäjä, erityisliikunnanopettaja, Erwin Borremans. Myös liiton toiminnanjohtaja Kaisa
Tamminen pääsi paikalle AHOS-säätiön tuen turvin. Tapahtuma sai paljon julkisuutta ja sen
vaikutus liiton toimintaan oli positiivista.
Special Triathlon tapahtumat oli integroitu vuonna 2019 Nuorten Suomen Cupin kisojen
yhteyteen. Yhteensä Special lähtöjä oli kaksi, ensimmäinen Vantaa Triathlonin ja toinen
Helsinki City Triathlonin yhteydessä.

Age Group toiminta
Triathlonliitto sai vihdoin vuonna 2019 käynnistettyä säännöllisen Age Group-toiminnan, kun
Panu Lieto ja Jussi Lotvonen ottivat vetovastuun ryhmän toiminnasta. Ryhmälle järjestettiin
vuonna 2019 kaksi leiriä Vierumäellä, joissa oli yhteensä lähes 60 osallistujaa. Age Groupurheilijoille järjestettiin myös kisamatkoja kansainvälisiin (ITU:n ja ETU:n). Ryhmän jäseniä
kävi mm. Lausannen perusmatkan MM-kisoissa ja Almeren ITU:n pitkän matkan MM-kisaan.
Ryhmän koko kasvoi vuoden aikana huimasti, sillä vuoden lopussa ryhmän toiminnassa oli yli
50 osallistujaa.

Kotimaan kilpailutoiminta
Suomessa järjestettiin vuonna 2019 Triathlonliiton alaisia kilpailuja sekä SM- että
kansallisella tasolla. Näitä olivat SM-tasolla erimittaiset triathlonkilpailut (täysmatka,
puolimatka, olympiamatka ja pikamatka), duathlonkilpailu, viestikilpailu ja nuorten SM-kisa).
Yhteensä SM-kisoja oli seitsemän kappaletta. Tämän lisäksi liiton alla oli kansallisia kisoja.
Liitto peri kaikilta järjestäjiltä järjestämismaksun. Liitto nimesi kaikkiin sen alaisiin
kilpailuihin ylituomarin. Ylituomarin tehtävään kuului huolehtia kilpailujen turvallisuudesta
ja kilpailun aikana sääntöjen noudattamisesta.
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Kansainvälinen kilpailutoiminta
Vuonna 2019 kansainvälisiin kilpailuihin osallistui huipputriathlonistien ja nuorten
maajoukkueurheilijoiden lisäksi mm. Age Group-urheilijoita ja tavallisia kilpa/kuntourheilijoita. Suomessa järjestettiin vuonna 2019 kaksi kansainvälistä kilpailua, Nokia
Tyres IRONMAN 70.3 Lahdessa ja Challenge Turussa. Triathlonliitto möi näissä kisoissa
päivälisenssejä ja liiton tuomarit toimivat näiden kilpailuiden päätuomarina.
Kaisa Sali on ollut Suomen menestynein triathlonurheilija vuosikaudet. Salin lisäksi tämän
vuoden pitkän matkan päätöskisassa Havajin Ironmanilla oli historiallisen suuri
osallistujamäärä suomalaisia ikäluokkaurheilijoita.
Triathlonliitolla oli myynnissä kansainvälinen (KV-lisenssi) vuosilisenssi (á 17 euroa) ja niitä
myytiin vuonna 2019 613 kappaletta. Lisenssien myynti kasvoi edellisestä vuodesta noin 10
%. KV-lisenssin lisäksi liitolla oli vuonna 2019 myynnissä päivälisenssi kotimaisiin KVkisoihin, joita olivat IM Lahti ja Turku Challenge. Näitä päivälisenssejä myytiin vuonna 2019
1704 kappaletta, kun niitä myytiin vuonna 2018 1147 kappaletta. Kasvua oli näin lähes 50 %.

Koulutustoiminta
Triathlonliitto järjesti Vierumäen urheiluopistolla sekä Tason 1 että Tason 2
valmentajakoulutukset. Koulutukset toteutettiin yhteistyössä Vierumäen Urheiluopiston
kanssa ja niiden vastuuvetäjänä toimi Antti Kauhanen. Antin lisäksi opettajana koulutuksissa
toimi Mika Luoto.
Triatlonliitto on panostanut tuomaritoimintaan viime vuosina. Vuonna 2019 kaksi uutta
henkilöä kävi ITU:n Level 1 koulutuksen Tartossa. Tämän lisäksi kaikki liiton 1 tason tuomarit
kävivät ulkomaisissa kilpailuissa tuomaroimassa, mikä on osa tuomareiden
koulutusohjelmaa. Tällä hetkellä liitolla on seitsemän ITU level 1 tason tuomaria, kun vuonna
2017 heitä oli vain kaksi.
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Triathlonliitto järjesti maaliskuussa 2019 Valmennusseminaarin, johon osallistui lähes 50
osallistujaa. Seminaari toimi koulutustapahtumana valmentajille ja urheilijoille.

Antidopingtoiminta
SUEK arvio syksyllä 2018 Suomen Triathlonliiton Antidopingohjelman. Liitto sai 41 pistettä ja
sanallisena arviona ”Keskitaso”. Keskitason ohjelman pisterajat ovat 37–45 ja huipputason
ohjelman 46–64.
Antidopingtoimintaa edistettiin vuoden 2019 aikana mm. pitämällä nuorten maajoukkueleirin
yhteydessä nuorille luento ja vaatimalla kaikkien maajoukkueurheilijoiden käymään SUEK:n
Puhtaasti Paras-verkkokurssi ja lähettämään tästä todistus liittoon. Kurssin suorittaminen oli
pakollista, jos halusi edustaa Suomea vuoden kisoissa. Tämä koski myös Age Groupurheilijoita.

Jäsenseurat
Triathlonliitolla oli vuoden 2019 lopussa 104 jäsenseuraa, joissa oli yhteensä 2775
rekisteröitynyttä liikkujaa. Liikkujista 1109 (40%) oli naisia ja 1676 (60 %) oli miehiä.
Naisten osuus nousi hieman vuonna 2019, sillä vuonna 2018 naisia oli 36 %.
Olympiakomitea lanseerasi syksyllä 2018 Tähtiseurakonseptin. Tähtiseura-verkkopalvelu
toimii Suomisportissa ja sen avulla seurat voivat edetä auditointiin saakka ja saavuttaa näin
virallisen laatuseura-statuksen. Yksi Triathlonliiton jäsenseura saavutti syksyllä 2019 lasten
ja nuorten Tähtiseurastatuksen. Tämä on historiallista, sillä liitolla ei ole aiemmin ollut yhtään
auditoitua laatuseuraa.
Triathlonliitto aloitti vuoden 2019 alussa seurojen sparraustyön niiden toiminnan
kehittämiseksi. Yksi toimintamuoto oli OKM:n seuratuen haun sparraus. Sparraus onnistui
hyvin, sillä viisi liiton seuraa sai keväällä 2019 OKM:n seuratukea lasten- ja nuorten
toiminnan kehittämiseen. Tukien saajien ja tukien euromäärän suuruus oli huomattava. Liiton
seurat eivät ole aiemmin saaneet yhtä runsaslukuisesti ja euromääräisesti OKM:n seuratukea.

7

Tukien avulla seurat aloittivat uusia ryhmiä lapsille ja nuorille ja yksi seura palkkasi tuen
avulla osa-aikaisen nuorisopäällikön.

Vaikuttaminen
Triathlonliitto on Olympiakomitean, Paralympiakomitean ja VAU:n jäsen. Lisäksi liitto on lajin
kansainvälisten liittojen, ETU:n ja ITU:n jäsen. Liiton hallituksen puheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja osallistuivat helmikuussa 2019 ETU:n vuotuiseen kokoukseen Dublinissa.
Lisäksi liiton toiminnanjohtaja osallistui elokuussa ITU:n vuotuiseen kokoukseen
Lausannessa. Kansainvälisiin kokouksiin osallistuminen on vaikuttamisen kannalta
ensiarvoisen tärkeää.
Liiton toiminnanjohtaja sai AHOS-säätiöltä tukea ja tämän tuen turvin hän osallistui Special
Olympic Gamesiin maaliskuussa Abu Dhabissa. Lisäksi toiminnanjohtaja valittiin
olympiakomitean seurakehityshankkeeseen, jonka myötä yhteistyö muiden lajiliittojen
kanssa on mahdollista.

Talous ja hallinto
Triathlonliitto on saanut vakautettua taloutensa. Budjetointi oli edelleen haastavaa, sillä
jäsenmaksujen ostaminen Suomisportista ei ollut vielä vakiintunutta. Suomisportin myötä
seurat ovat siirtäneet liittojäsenmaksun maksamisen liikkujilleen, jotka eivät kaikissa
tapauksissa hoida asiaa. Nykyaikaisten järjestelmien avulla budjetoinnin seuranta on
kuitenkin helpompaa ja talouteen pystytään tekemään muutoksia helposti. Näin ollen myös
vuonna 2019 budjetin toteutumista seurattiin tarkasti.
Liiton liikevaihto pysyi vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla. Liito teki hieman voittoa (noin 800
€) ensimmäisen kerran vuosiin. Liiton oma pääoma parani noin 1000 €. Kaiken kaikkiaan
Tilikauden 2019 tulos oli erittäin hyvä ja se antaa loistavat toimintaedellytykset myös
seuraavalle vuodelle.
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Liiton kirjanpitoa hoidetaan edelleen toimistolta käsin Procountor-järjestelmän avulla.
Tulorekisterin käyttöönoton myötä myös palkkojen ja matkalaskujen ilmoittaminen
verottajalle helpottui ja vakuutusmaksut hoituivat ajantasaisesti. Tämä helpotti liiton
talouden hoitoa.
Triathlonliiton hallitus kokoontui vuonna 2019 kahdeksan kertaa. Kuusi kokousta pidettiin
videokokouksina ensin Skypen ja sitten Zoomin kautta. Liiton varsinaisten kokousten
yhteydessä hallitus kokoontui keväällä Tampereella ja syksyllä Helsingissä. Kaikki kokousten
pöytäkirjat allekirjoitettiin sähköisesti Visma Sign-järjestelmä avulla ja asiakirjat tallennettiin
sähköiseen arkistoon (Sharepointiin). Syksyllä liitto otti käyttöön Teams-järjestelmän, jonka
avulla voidaan kommunikoida ja välittää tietoa helposti. Triathlonliiton hallinto on näin ollen
kehittynyt kestävän kehityksen mukaisesti ja samalla saanut karsittua turhia kustannuksia
hallinnosta.

Viestintä
Triathlonliiton viestintä painottui vuonna 2019 sähköiseen viestintään. Liitto käytti
viestintään omien verkkosivujen uutisosioita, omia sosiaalisen median kanaviaan (FB,
Twitteriä ja Instagramia). Liitolla on myös omia FB-ryhmä eri toimijoille ja näissä jaetaan
tietoa kullekin ryhmälle aktiivisesti.
Liitto viesti seurojen yhteyshenkilöille säännöllisesti kuukausittain. Seuroille jaettiin tärkeää
tietoa myös seurojen oman FB-sivun kautta. Seurojen lisäksi nuorten maajoukkueen
viestinnässä siirryttiin kuukausikirjeisiin. Nuorille suunnattujen kuukausikirjeiden
tarkoituksena on luoda yhtenäiset toimintatavat kaikille urheilijoille ja saada tietoa
urheilijoiden arjesta.
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Triathlonliiton organisaatio
Triathlonliiton toiminnanjohtajana toimi vuonna 2019 Kaisa Tamminen. Liiton
Valmennuspäällikkönä toimi Mika Luoto, joka teki työtään Turun Akatemian kautta. Mikan
työaika oli 4 tuntia viikossa. Liiton Päävalmentajana ajalla 1.1.-31.10.2019 toimi Paul Sjöholm.
Hänen työaikansa oli 15 tuntia viikossa.
Liiton hallitus koostui puheenjohtajasta ja seitsemästä hallituksen jäsenestä. Liiton
hallituksen puheenjohtajana oli Susanna Blomberg. Hallituksen jäseninä olivat: Ferrix Hovi,
Matti Hurula, Tomi Elo, Tatu Koistinen, Juuso Kutvonen (varapuheenjohtaja), Mika Luoto ja
Sanna Myllylä.
Triathlonliiton Marsters eli AG-toiminnasta vastasivat Jussi Lotvonen ja Panu Lieto.
Paraurheilusta vastasi Marko Törmänen, hän ei saanut työstään rahallista korvausta. Special
Triathlonista vastasi Erwin Borremans, hän ei saanut työstään rahallista korvausta.
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