


Olen entinen ammattijääkiekkoilija. Olin mukana voittamassa nuorten 
maailmanmestaruutta 1998 ja Suomen mestaruutta HPK:ssa 2006. Olen 
koulutukseltani kauppatieteiden maisteri ja sen rinnalla olen kouluttanut itseäni 
urheilupsykologian, -ravitsemuksen ja –fysiologian opinnoilla. 

Minulla merkittävä kokemus urheilusta ja taloudesta. Olen työskennellyt KPMG:llä 
vuodesta 2015 tilintarkastuksen, vero- ja lakipalveluiden, sekä erityisesti 
urheilupalveluiden parissa. 2018 – 2021 toimin KPMG:llä Head of Sports Advisory
–tittelillä. Tällä hetkellä työskentelen Rahastomanagerina. Sport Fund on 
maailman ensimmäinen private equity fund, joka sijoittaa Nuorten urheilijoiden 
urheilijaosakeyhtiöihin. 

Olen rahaston hallintoyhtiön omistaja ja hallituksen jäsen yhdessä Tanja 
Poutiainen-Rinteen, Laura Lepistön, Hanna-Maria Hintsan, Thomas Johansonin ja 
Jussi Rouhennon kanssa.

Parhaiten minua kuvaa omistautuminen urheilijan ja ihmisen psykofyysisen 
kehittymisen oppijaksi. Minulla on lähes kymmenen vuoden valmennuskokemus 
moottoriurheilun ja erityisesti kansainvälisen motocrossin parissa.Jyrki Louhen mielestä urheiluammattilaisuus on 
kokonaisuus. Käsitys itsestä ihmisenä, urheilijana ja 
ammattilaisena osana ympäristöä on kaikkein 
tärkeintä. Menestys pohjautuu koherenssiin 
mielentilaan ja psykologiseen turvallisuuden 
tunteeseen. Kaaos ei kehitä.
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Historia

• Kaupungistuminen

• Karskiuden yhteiskunta

• Tampereen ja Helsingin jäähallit

• Hexi alkoi juhlia Veskun kanssa

• Kummola & Saarikangas – ”Herraonni”

• SM-Liiga, Ammattilaissarja 80-luku

• Olosuhteet



Jääkiekkoliitto & SM-Liiga

• Jääkiekkoliitto ry

- Yli 70 työntekijää

- Vahva lajikoulutusjärjestelmä

- Jääkiekon MM-kisojen tuottavuus

• Liiga Oy

- Liiga yli 100 miljoonan organisaatio.

- Huippu-urheilu on organisoitu osakeyhtiöihin



Lajievoluutio

• Harjoittelukultuuri: Korpi, Jortikka, Jursinov

• Lajikoulutusjärjestelmä ja sen päivittyminen

• Westerlundin Summit -> yhteistyö ja yksilö

• Tiedon jakaminen: KV-jääkiekkoa referoidaan 
seuroissa

• Seurakäynnit ylläpitänyt kehitystä

• Paljon innostuneita, kouluttautuneita- ja 
(ammatti)valmentajia

• Maajoukkuepolku



Positiiviset ärsykkeet
• Sisäisiä motivaatiotekijöitä paljon

• Lapset saavat ohjattua harjoittelua 3-4 krt viikossa.

• MM-kisatuotot -> paljon kentälle ->taitovalmentajahanke

• Ei pelkästään lätkää vaan urheilua(päivittynyt koulutus)

• Itseään ruokkiva huippujääkiekko

- n. 100 pelaajaa käy maajoukkueessa ennen U18-kisoja

• ”Ymmärrys” urheilijan kehittymisestä

- 15 maajoukkueesta harvasta tulee ammattilainen, mutta U20-kisajoukkueesta  lähes 
kaikista

• Sateenvarjoseurat 

• KV-kiekkoa referoidaan seuroissa ->viestintä

• Ulkoisia motivaatiotekijöitä paljon

- helposti lähestyttäviä idoleita ja paljon kohtaamisia

- Ruokaketjun huipulla rikkaita urheilijoita ->ulkoiset motivaatiotekijät

- Paljon kotimaisia ottelutapahtumia

- Lätkän merkitys itsetunnolle??



Lähitulevaisuus

• Kotikisat

• IIHF:n tulevaisuus

• Koronan todelliset vaikutukset

• Jääkiekon Strategia: 

- Mikä kuuluu kenellekin?

- Kenelle kuuluu huippu-urheilu ja kenelle 
harrasteliikunta



Fundamentaaliset kysymykset

• Liigassa 100 ulkomaalaista

• Mihin Liiga investoi

• Tyttö- ja naiskiekko

• Lasten ja nuorten harjoitettavuus ja ymmärrys 90- ja 00-
luvuilla syntyneistä?

• Ei puita vaan hyviä metsiä vs. Talenttijahti

• Kustannukset -> ”erikoisvalmentajat”

• Pääkaupunkiseudulta tulee liian vähän huippupelaajia

• Olosuhteet ja monitoimiareenahankkeet

• Kiire/eriarvoisuus/vanhemmat

• Liikunta/urheilu/vastuullisuus vs. huippujääkiekko

Riittääkö meillä osaaminen?



Isot teemat

• Vastuullisuus

• Olosuhteet

• Saavutettavuus

• Roolijaot

• Kilpailullisuus



Jääkiekon MM-kisat



Kiitos


