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Tausta 

Liikunnan ja kansanterveyden edistamissaatio LIKES sr:n tarkoitus on "Liikunnan ja terveyden 

edistaminen seka niiden tutkimuksen tukeminen". Saation perustivat vuonna 1969 (merkinta 

saatiorekisteriin 24.4.1970) Jyvaskylan kaupunki ja Jyvaskylan yliopiston ylioppilaskunta. Saa

tio yllapitaa Jyvaskylassa Liikunnan ja terveyden tutkimuskeskusta (Likes-tutkimuskeskus). 

Edistaakseen saation tarkoitusta Likes toteuttaa ja koordinoi valtakunnallisia liikunnanedista

mis- ja toimintakulttuurien muutosohjelmia, tekee liikuntaan ja terveyteen liittyvaa monitie

teista tutkimusta seka naihin liittyvaa mittaus-, kehittamis-, asiantuntija- ja julkaisutoimintaa. 

Likes ei ole apurahasaatio, saation toiminta rahoitetaan paaosin julkisilla avustuksilla ja va

haisessa maarin oman elinkeinotoiminnan tuotoilla. 

1 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2021 

Lokakuussa 2020 allekirjoitetun Liikunnan ja kansanterveyden edistamissaatio LIKES sr:n (Li

kes) ja Jyvaskylan ammattikorkeakoulu Oy:n (Jamk) valisen aiesopimuksen mukaisesti vuonna 

2021 organisaatiot tekivat laajaa selvitys- ja yhteistyota Likesin toimintojen siirtamiseksi Jam

kin toiminnoiksi 1.1.2022 lukien. Siirron menettelya ja edellytyksia tutkittiin useissa tyoryh

missa kevaalla 2021, tyossa kaytettiin apuna myos ulkopuolisia asiantuntijoita. Valmistelu

tyon tuloksena osapuolet allekirjoittivat 24.6.2021 luovutussopimuksen, jossa maaritettiin 

luovutuksen sisalto ja tapa, seka sopimuksen toteutumisen reunaehdot. 

Esilla olleista mahdollisuuksista Jamkin hallitus paatyi siihen, etta mikali Likesin toimintojen 

luovutus toteutuu, Likes-kokonaisuus muodostaisi jatkossa yhden tulosalueen Hyvinvointiyk

sikossa. Tata organisatorista ratkaisua koskevan paatoksen, seka siihen liittyvien tehtavien 

perustamis- ja tehtaviin nimittamispaatoksen Jamkin toimitusjohtaja teki marraskuun lopulla 

2021. 

Luovutuksen toteutumisen vahvistava voimaantulomuistio allekirjoitettiin 30.12.2021. Lii

kunnan ja kansanterveyden edistamissaatio LIKES sr:n viimeinen toiminnallinen paiva oli 

31.12.2021. 

Samaan aikaan valmistellun organisatorisen muutoksen kanssa Likesin henkilosto jatkoi pe

rustyotaan, monilta osin koronapandemian savyttamissa olosuhteissa. Syksylla 2020 
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lokakuun alkuun 2021 siirretty Likesin 50-vuotisjuhla paatettiin kevaalla 2021 perua kokonaan 

epavarman yleisen terveystilanteen vuoksi. 

Saation talous- ja yleishallinto valmistelivat vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmia Jam

kin prosessien mukaisesti. Hallitus paatti syyskuussa irtisanoa Jyvaskylassa olevien toimitilo

jen vuokrasopimukset (1.4.2022 lukien) joka tapauksessa, vaikka yhdistyminen Jamkiin ei to

teutuisikaan. Myes Jam kin Hyvinvointiyksikossa kaynnistettiin syksylla suuri toimitilojen kay

ton uudistus niissa tiloissa, joihin myos Likesin Jyvaskylan henkiloston oli tarkoitus sijoittua. 

Likesin henkilosto lopetti Vivecan ja lnnova 4:n tilojen kayton vuoden 2021 lopussa, ja siirtyi 

tammikuussa 2022 Jamkin Dynamon tiloihin. 

Yhteistyo paarahoittajan eli opetus- ja kulttuuriministerion kanssa jatkui sujuvana, vaikka mi

nisterio ennakoikin jo alkuvuonna 2021 tulevaa yhdistymista ja rajasi vuoden 2021 avustus

paatoksissa avustusten kayttoajan kategorisesti paattymaan vuoden 2021 lopussa. Tasta seu

rasi haasteita, koska useiden avustushakemusten suunnitelmat oli syksylla 2020 laadittu ai

kaisemmilta vuosilta totutusti "kevaasta 2021 kesaan 2022". Kesakuussa solmitun luovutus

sopimuksen toteutumista pidettiin niin varmana, etta kaikki vuotta 2022 koskevat avustusha

kemukset tehtiin Jamkin nimissa. 

Veikkausvoittovarojen vahenemisesta kayty keskustelu oli vilkasta. Lopulta Suomen hallitus 

paatti kompensoida alenevat tuotot edunsaajille la hes taysimaaraisesti viela vuonna 2022. 

Vaikka yhdistymisvalmistelut tuottivat paljon ylimaaraista tyota ja ennakoimattomia tilan

teita, Likesin tutkijat ja asiantuntijat jatkoivat aiempien suunnitelmien toteuttamista erin

omaisin tuloksin. Likesin kaytossa olevien tietojarjestelmien sovittiin olevan kaytossa tarvit

tavan ajan viela vuoden 2022 puolella. 

1.1 lnnovatiivinen tutkimusstrategia 

Liikunnan ja terveyden tutkimus 

Liikunnan ja terveyden tutkimus keskittyi painopistealueille; liikunnan ja aktiivisuuden vaiku

tukset hyvinvointiin ja oppimiseen, liikunta elamankulussa (LASERl-tutkimus) seka varhaiskas

vatusikaisten liikunta-aktiivisuuden ja motoristen taitojen seurantamenetelmien arviointiin ja 

kehittamiseen. Lasten ja nuorten liikunnan tilaa kuvaava Tuloskortti 2022 -raportin aineiston 

koostaminen tehtiin vuonna 2021. 

Likesilla kerattyihin aineistoihin pohjautuva, pitkaan Likesilla tyoskennelleen Laura Joensuun 

liikuntalaaketieteen alaan kuuluva vaitoskirjan kasikirjoitus sai painatusluvan, tyo tarkastet

tiin 14.1.2022. Tutkimuskokonaisuus tuotti uutta tietoa kansallisen Move!-seurantajarjestel

man mittausten tulkinnan tueksi. 
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Strateginen tietotuotanto 

Strategisen tietotuotannon keskeisia teemoja olivat tasa-arvo ja hallinto liikunnan kansalais

ja jarjestotoiminnassa, ulkomaalaistaustaisille jarjestetyn liikuntatoiminnan {2011-2019) 

arviointi, Liikkuvat-ohjelmia tukeva tiedonkeruu, seuranta ja arviointi, visuaalisten 

tietokantojen (VIRVELI) yllapito ja kehittaminen, tekoalyanalyysien hyodyntaminen 

dokumenttiaineistojen analysoinnissa. Politiikkatoimien analysoinnissa otettiin uusi askel, 

kun ryhdyttiin selvittamaan liikuntapoliittisten paatosten lapsivaikutuksia. 

Vastuualueella valmistui 2021 LitM Katja Rajalan liikunnan yhteiskuntatieteiden alaan kuu

luva vaitoskirja Hierarkiat ylakoulun kaveriporukoissa - Nuoren kokema sosiaalinen asema ja 

liikkuminen. 

1.2 Valtakunnallisten ohjelmien toteuttaminen 

Liikkuva aikuinen -ohjelma 

Liikkuva aikuinen -ohjelman brandityo edistyi merkittavasti. Ohjelman painopisteista Liikkuva 

tyoelama -kokonaisuuden viestintaa uudistettiin entista tyoelamalahtoisemmaksi, uusina kei

noina otettiin kayttoon TV-mainonta seka Etukeno-verkkotapahtumat. TV-mainoksille kertyi 

yhteensa 7,6 miljoonaa katselukertaa. Maaliskuussa 2021 julkaistiin Liikuntaneuvonnan val

takunnalliset suositukset. Liikuntaneuvonnan tarjonta on lisaantynyt ja sen kiinnittymista tu

levien hyvinvointialueiden palveluihin on vahvistettu. Liikuntaneuvonnan kahteen starttifoo

rumiin osallistui 59 kuntaa tai sairaanhoitopiiria. Liikkuva aikuinen ohjelma koordinoi ja ylla

piti valtakunnallisia asiantuntija- tai kehittajaverkostoja painopistealueillaan seka tyomatka

liikkumisen edistamiseen keskittyvaa Fiksusti toihin -foorumia. 

Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuus 

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa oli mukana yli 2 000 varhaiskasvatusyksikkoa ja lahes 

200 000 varhaiskasvatusikaista lasta. Varhaiskasvatuksen henkilostoa tuettiin viidella omalla 

webinaarilla seka yhteisella henkiloston hyvinvointiin keskittyvalla webinaarilla. Arkiseikkailu

kampanjassa syyskuussa oli mukana la hes 1 200 paivakotia, leikkipuistoa ja perhepaivahoidon 

tiimia. 

Liikkuva koulu -ohjelma on pisimpaan (vuodesta 2010) jatkunut taman kokonaisuuden oh

jelma. Mukana on ollut yli 90 % perusopetuksen yksikoista. Toimijoille tehtiin kyselyja ja haas

tatteluja, joiden avulla suunnattiin kouluja ja henkilostoa tukevia toimenpiteita, materiaaleja 

ja tyokaluja. Ohjelman visuaalinen ilme uudistettiin. Vuoden lopussa kaynnistettiin kehittaja

kuntakokeilu, jolla etsitaan lisaa malleja koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin systemaat

tiseen kehittamiseen. 
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Fiksusti kouluun -ohjelmassa tuotettiin materiaalia kouluille ja vanhemmille aktiivisten kulku

tapojen edistamiseen. Pilottikuntaverkostoa laajennettiin. Uutena ideana huomiota kiinnitet

tiin koulukuljetusten yhteydessa mahdollisiin "pysakkimatkoihin". 

Liikkuva opiskelu -ohjelmassa on mukana yli puolet toisen ja korkea-asteen oppilaitoksista. 

Pandemia-aika on heijastunut erityisesti taman ohjelman oppilaitosten toimintaan. Ohjelma

tyossa painottui toimijaverkoston yllapito ja koordinaatio. 

Vuonna 2021 ohjelmat jarjestivat yhteensa 41 tilaisuutta, joihin ilmoittautui 6 980 henkiloi

den osallistumiskertaa, tilaisuuksista 17 oli webinaareja. Ohjelmat julkaisivat erilaisia Julkai

suja mm. raportteja, tiivistelmia, toiminnallisen opetuksen materiaali ja ppt-koosteita. 

Vuonna 2021 tehtiin yhteensa 18 erilaista julkaisua. 

1.3 Aktiivinen asiantuntijatoiminta ja kehittamishankkeet 

Likesin henkilosto osallistui aktiivisesti verkostojen yllapitoon mm. erilaisten hankkeiden oh

jausryhmien jasenina, ministerioiden (erityisesti OKM ja STM) asettamien neuvottelukuntien, 

tyoryhmien ja muiden vastaavien jasenina. 

Likes toteutti vuoden 2021 aikana mm. seuraavia kehittamishankkeita ulkopuolisella rahoi

tuksella: 

Meijan perhe liikkeella - hankkeessa on kehitetty uusia toimintatapoja ja yhteistyomalleja 

perhekeskusten ja muiden perheiden hyvinvointia edistavien tahojen tueksi. 

Hyvinvointia lukioon -hankkeessa on kehitetty Hyvinvointitutor-koulutus opettajille ja opiske

luterveydenhuollon ammattilaisille. 

Tutka2 -hankkeessa on tuotettu mittaus- ja kyselymenetelmat, jotka mahdollistavat vammai

sille tai muuten toimintarajoitteisille lapsille ja nuorille yhdenvertaisen osallistumisen valta

kunnallisiin tiedonkeruisiin ja tutkimuksiin. 

Eurooppalaisissa yhteishankkeissa (Erasmus+) on tuotettu mm. verkkokurssi opettajille liikku

misen hyodyntamisesta oppimisen tukena, kansainvalinen palautejarjestelma lasten ja nuor

ten kunnon mittaamiseksi, reipasta liikkumista lisaavat pelit ja lei kit kouluihin ja harrastuksiin 

seka yhteenveto kuntien liikkumisen edistamisen toimenpiteista ja niiden arvioinnista. 

1.4 Viestinta 

Vuonna 2019 aloitettua Likesin brandityota jatkettiin ja kehitettiin vuonna 2021. Viestinnalli

sena tavoitteena on ollut liikunnan edistamiseen liitettavien mielikuvien uudistaminen erityi

sesti liikuntakentan ulkopuolella. Keskeisina keinoina oli viestia kohderyhmalahtoisesti ja 

tuoda liikunnan sanoitukseen ja visualisointiin uusia nakokulmia. Tata tyota tehtiin kaikessa 

organisaatio- ja hankeviestinnassa. Myos Likesin asiantuntijaprofiilia kasvatettiin muun mu

assa blogikirjoituksin ja mediatiedottein. Mediatiedottamista varten Likes ja ohjelmat ottivat 

yhdessa kayttoon ePressi-tiedotejakelujarjestelman. 
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Sosiaalisen median kanavat olivat keskeisessa roolissa kohderyhmalahtoisen viestinnan na

kokulmasta. Vuonna 2021 Likesin Facebook-seuraajien maara kasvoi 169 uudella seuraajalla, 

ja seuraajamaara oli vuoden lopussa 709. Likes tavoitti Facebookissa yhteensa 16 186 henki

loa vuoden 2021 aikana. Twitterissa seuraajien maara kasvoi vuoden aikana yhteensa 215 

seuraajalla, ja seuraajia oli vuoden 2021 lopussa yhteensa 1 262. Vuonna 2021 Likes viesti 

aktiivisesti myos Linkedlnissa: seuraajia oli vuoden alussa 376 ja joulukuussa 524, eli seuraaja

maara kasvoi 148 seuraajalla vuonna 2021. Linkedlnissa kokeiltiin myos maksullista mainon

taa elinkeinotoiminnan osalta ja kokemukset siita olivat rohkaisevia. Elinkeinotoiminnan tu

eksi tuotettiin myos muita viestinnallisia aineistoja. 

Suuret yksittaiset viestinnalliset panostukset keskittyivat Piilo-hankkeen viestintaan ja Lasten 

ja nuorten liikunnan Tuloskortti 2022 -tyohon. Piilo-hankkeen massiivinen tulosraportti koot

tiin Likesin viestinnassa, aiheesta tuotettiin videoita, tiedote ja blogikirjoitus, hankkeen toimi

joiden kanssa yhteisesti jarjestetty julkistamistilaisuus onnistui hienosti ja aihe sai runsaasti 

media- (52 osumaa) seka somenakyvyytta. 

Tuloskortti 2022 saatiin painamista vaille valmiiksi vuoden 2021 aikana ja sen julkistamista 

valmisteltiin myos viestinnallisesti. Tutkija Maria Rantala kirjoitti Likesin historiikkia, joka jul

kaistaan vuonna 2022. Historiikki kokoaa Likesin yli 50-vuotisen toiminnan yhteen ja jaa muis

toksi integraation jalkeen lakkautettavasta saatiosta. 

Viestinnan rooli oli merkittava Likesin ja Jamkin integraatiossa. Sisaisesti muutos- ja organi

saatioviestintaa toteutettiin eri kanavissa ja monissa henkiloston yhteisissa keskustelutilai

suuksissa. Yhdistymista valmisteltiin ulkoisesti Jam kin viestinnan kanssa muun muassa yhteis

tiedottein ja sisaisesti Jamkin toimintojen esittelyin ja keskusteluin kaytannon toimintojen 

jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Likes vastasi vuonna 2021 Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittyma KEHOn viestinnan 

asiantuntijapalvelusta, jota se on hoitanut helmikuusta 2019 alkaen. Mukana KEHOssa oli 

vuonna 2021 yhteensa 16 Keski-Suomessa toimivaa yleishyodyllista organisaatiota. KEHOn 

tavoitteena on tehda keskisuomalainen hyvinvointiosaaminen nakyvaksi ja etsia yhdessa rat

kaisuja hyvinvoinnin edistamiseen ja hyvinvointihaasteisiin. KEH On toiminnassa on aktiivisesti 

mukana myos Likesin liikunnan ja terveyden edistamisen asiantuntijoita. Vuonna 2021 KEHO

viestinnan asiantuntijapalvelun rahoitus koostui KEHOn jasenorganisaatioiden omarahoitus

osuuksista. 

2 Tilikauden paattymisen jalkeiset olennaiset tapahtumat seka ar

vio tulevasta kehityksesta 
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Likesin palveluksessa 31.12.2021 ollut henkilosto siirtyi kahta lukuun ottamatta Jyvaskylan 

ammattikorkeakoulu Oy:n henkilostoksi; toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla tyosken

nelleet vanhoina tyontekijoina, maaraaikaisilla sopimuksilla tyoskennelleiden kanssa Jamk 

teki uudet ja paasaantoisesti toistaiseksi voimassa olevat sopimukset. 

Luovutussopimuksen mukaisesti Jamkiin siirtynyt entinen Likesin henkilosto on voinut tyoai

kansa puitteissa tehda saation alasajoon liittyvia tehtavia. 

2.1 Hallituksen toiminta luovutussopimuksen voimaantulon jalkeen 

Luovutussopimuksen voimaantulon jalkeen Likesin hallitus (toimikausi 1.1.2021-31.12.2023) 

piti tammikuussa kokoukset 4.1.2022 ja 12.1.2022. 12.1.2022 kokouksessa hallitus totesi, etta 

saation henkilosto, varat ja velat ovat siirtyneet Jyvaskylan ammattikorkeakoulu Oy:lle, ja etta 

saatiolla ei ole enaa edellytyksia eika sopimuksen mukaisesti mahdollisuutta kayttaa varojaan 

tarkoituksensa toteuttamiseen, joten hallitus paatti asettaa saation selvitystilaan ja nimittaa 

selvitysmiehen. 

Ennen selvitystilan rekisterointia hallitus piti viela yhden kokouksen 3.2.2022, jossa hallitus 

paatti jaljella olevien Likes-mitalien saajista, seka linjauksista tilinpaatokseen tehtavista ar

vostuskirjauksista. 

Selvitystila rekisteroitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 19.4.2022. 

3 Arvio merkittavimmista riskeista ja epavarmuustekijoista 

Likesin merkittavimpana riskina voi pitaa sita, etta selvitystilaa moitittaisiin, tai etta selvitys

tilan aikana ilmenisi joitakin tunnistamattomia velkojia. Toimintojen luovutuksen toteutta

misesta tilattiin ulkopuoliselta asiantuntijalta saatiolainmukaisuusselvitys, jonka mukaan sel

vityksen perusteella suunnitellun menettelyn nahtiin turvaavan velkojien edut mahdollisim

man hyvin. 

4 Taloudelliset tunnusluvut ja arvio taloudellisesta asemasta 

Likesin kokonaistuotot, joihin sisaltyy aikaisemmilta vuosilta siirtyneita avustuksia, olivat 

4 757 112,58 € (vuonna 2020 4 481 166,82 €). Edelliselta vuodelta siirtyneita avustuksia oli 

jalleen runsaasti kaytettavissa ja avustuspaatosten kokonaismaara nousi vuodesta 2020. 

Muut kuin OKM:lta saadut avustukset vahentyivat vuoteen 2020 verrattuna. Muut tuotot 

kuin julkiset tai niihin rinnastettavat avustukset lisaantyivat hieman edellisesta vuodesta ja 

niita oli kokonaistuotoista 209 132,08 € (vuonna 2020 197 151,60 €). Aikaisempien vuosien 

panostus elinkeinotoimintaan nakyi tuloksellisena toimintana mm. tutkimuksen, viestinnan, 

mittauksen ja kansainvaliseen seka hyvinvointiin liittyvan koulutuksien puolella. 

Vuosi 2021 oli Likesille kaikkinensa haasteellinen. Yhdistymisaikeet ja niiden toteutuminen 

Jamkin kanssa vaikuttivat saation toimintaan ja talouteen. Opetus- ja kulttuuriministerion 
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myontamien rahoitusten kayttoajat rajoittuivat vuoden 2021 loppuun, joten tyot hankkeiden 

parissa edistyivat reippaalla tahdilla, jotta saatiin mahdollisimman moni rahoitus kaytettya 

loppuun hankeaikana tapahtuneista henkilostovaihdoksista seka lisaantyneesta hallinnon 

tyotaakasta huolimatta. Maksetut lopputilit, rekrytoinnit seka vuosilomien sijaan pidetyt yli

tyovapaat nakyvat saation kustannuksissa ja vuodelle 2022 siirtyvien lomien varauksissa. Yh

distymiseen liittyvat konsultointi- ja asianajopalvelut seka erilaiset asiantuntijoiden lausunnot 

ja tutkimukset rasittavat yleiskustannusten osuutta. Taseen arvot sopeutettiin tulevaan muu

tokseen. Vaihto-omaisuutta inventoitiin ja myos julkaisuvaraston kurantti arvo havitettiin ta

seesta, jotta paadyttiin siirtyvien arvojen osalta Jamkin taseen kanssa yhtalaiseen tilantee

seen. Osakehuoneiston arvoa kirjattiin alas yhteensa 214 945,60 € hallituksen kokouksessaan 

3.2.2022 tehdylla paatoksella. 

Likes onnistui ottamaan haltuun valtionavustuskaytanteiden vaatimuksia ja panostamaan 

elinkeinotoimintaansa. Toiminta-avustuksella pystyttiin kattamaan erityisavustusten vaati

mat omarahoitusosuudet vain osittain johtuen mm. Liikkuva aikuinen -ohjelman suuresta ali

jaamasta. Toiminnan muut tuotot eivat riittaneet kattamaan avustuskelvottomia kustannuk

sia. Avustuskelvottomia kustannuksia rasittivat henkilostokulujen, poistojen seka takaisin pe

rittavan valtionvastuksen (OKM/38/626/2014) 1.12.2021 eraantyneen toisen maksueran (77 

000,00 €) lisaksi osakehuoneiston seka julkaisuvaraston alaskirjaukset yhteensa 242 664,58 

€. Tilikauden tuloslaskelma osoittaa -570 970,81 € alijaamaa. 

Saatio rekisteroi oman paaoman menettamisen kevaalla 2016. Tilinpaatoshetken oma paa

oma on -1 324 471,16 €. 

4.1 Arvio taloudellisesta asemasta 

Likesin taloudellisen aseman ollessa erittain hauras jo vuosia toi viimeinen saation toiminta

vuosi esille selkeasti sen, etta toiminnan jatkuminen olemassa olevilla puitteilla olisi ollut han

kalaa, ellei jopa mahdotonta. Toiminnan jatkumisen paasaantoisesti avustustalouden varassa 

OKM:n edellyttamien pienten omarahoitusosuuksien rasittamana voidaan jo sanoa heikenta

neen saation taloudellista tilannetta elinkeinotoiminnan tulosten jaadessa vuosi vuodelta 

liian vahaisiksi, joka konkretisoitui numeroiksi viimeisia laskelmia tehtaessa. 

Saation hallitus kaynnisti jo vuonna 2017 toimet paaomarakenteen parantamiseksi. Tilantee

seen ei kuitenkaan ole loytynyt yhta, selkeaa ratkaisua vuoden 2021 optimisten korkealle ta

solle yltaneesta elinkeinotoiminnan tuloksesta huolimatta. Takaisinperinta ja erilaisten arvo

jen alaskirjaukset seka liittymisen aiheuttamat ylimaaraiset henkilosto- ja hallinnolliset kus

tannukset heikensivat tilannetta entisestaan. 

5 Hallinto ja lahipiiri 

5.1 Säätiön hallitus, johto ja tilintarkastajat 

Saation hallitus 2021 (toimikausi 2021-2023) 
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Jasen Nimittajayhteiso Varajasen Nimittajayhteiso 

Tom Nevanpaa pj. Jyvaskylan kau- Niilo Nissinen Jyvaskylan kau-

punki punki 

Jukka Ojalainen Jyvaskylan yliopis- Seppo Virta Jyvaskylan yliopis-

tosaatio tosaatio 

Sarianna Sipila vpj. Jyvaskylan yliopisto Sanna Anttilainen Jyvaskylan yliopisto 

Jani Laaksonen Jyvaskylan yliopis- Elina Karkkainen Jyvaskylan yliopis-

ton ylioppilaskunta ton ylioppilaskunta 

Anna-Leena Sahindal Likes hallitus Mauri Kallinen KSSHP 

Tommi Vasankari UKK-instituutti Mika Pekkonen Likes hallitus 

Pekka Nikulainen Likes hallitus Jaana Laurila Suomen Olympia-

komitea 

Timo Stahl Likes hallitus Leena Paakkari Liikuntatieteellinen 

tiedekunta (JY) 

Hallitus piti vuoden 2021 aikana kuusitoista (16) kokousta. Hallituksen jasenille ei maksettu 

kokouspa lkkioita. 

Saation ja Likes-tutkimuskeskuksen tyosuhteisena johtajana toimi Eino Havas. Tutkimuskes

kuksen johtoryhmaan kuuluivat Tuija Tammelin (varajohtaja), Annaleena Aira (28.2.2021 

saakka), Antti Blom, Jarmo Heiskanen, Jyrki Komulainen, Kaarlo Laine, Tuija Laulajainen, Katri 

Siivonen (1.4.2021 alkaen) ja Niina Valkama. 

5.2       Ti Ii ntar kastaj  at 

Saation tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteiso Sys Audit Oy, paavastuullisena tilintar

kastajana HT Anni Kilpinen, varamiehena KHT Lauri Heinonen. 

5.3   Lahipiiritoimet 

Toimintavuoden 2021 aikana saation lahipiiriin kuuluivat hallituksen jasenet, saation johto 

ja tilintarkastajat seka edella mainittujen puolisot, lapset, vanhemmat seka sisarukset ja 

yhteisot, joissa edella mainituilla on maaraysvalta. 

Likes ei myontanyt omista varoistaan avustuksia eika muitakaan osittain tai kokonaan vastik

keettomia taloudellisia etuja saatiolain 8 § 1 momentin tarkoittamille lahipiiriin kuuluville. 

Saation johtajalle maksettiin tyosopimuksen mukainen palkka, tilintarkastajille laskutuksen 

mukainen korvaus. 
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