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Liittohallitus 2018
● Laura Raitio, pj, erovuorossa
● Mika Saarelainen, vpj
● Irma Simola, vpj
● Kirsi Greis
● Jaana Juhola, erovuorossa, ei käytettävissä jatkokaudelle
● Janne Korhonen, erovuorossa
● Laura Lauri, erovuorossa, ei käytettävissä jatkokaudelle
● Laura Lepistö
● Marie Lundmark, erovuorossa

seuraavalle kaudelle valittava pj + 4 jäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi



Liittohallituksen puheenjohtaja
● Ehdotettu Laura Raitiolle jatkokautta, ehdottaja ETK

● Ehdollepanotoimikunta kannattaa Laura Raition valintaa 2 vuoden jatkokaudelle

○ Hienosti hoidettu STLL:n liittohallituksen puheenjohtajan tehtävä 2015 alkaen

○ Johtamiskokemus

○ Laajat verkostot suomalaiseen yhteiskuntaan

○ Seuratoiminnan osaaminen 



Seurojen esitykset liittohallituksen jäseniksi
Jatkokaudelle esitetään liittohallituksen jäseniä:

● Marie Lundmark, ehdottaja TRT
● Janne Korhonen, ehdottajat Mikkelin Luistelijat, Kouvolan Taitoluistelijat, Porvoon Taitoluistelijat, Kotkan Taitoluistelu

Uudet hakijat:
● Sini Aarnio-Kurki, ehdottaja EsJt
● Jaana Ignatius, ehdottaja HL
● Katariina Järveläinen, ehdottaja ETK
● Laura Nyman, ehdottaja HSK
● Marko Laaksonen, ehdottaja HTK
● Maija Seppänen, ehdottaja Uplakers
● Pauliina Suvisalmi, ehdottajat Seinäjoen Taitoluistelijat, Rovaniemen Taitoluistelu



Toimikunnan toivomuksia liittohallituksen kokoonpanolle

● yksinluistelun ja muodostelmaluistelun lajiosaaminen
● tiiviin ISU-yhteyden jatkuminen
● riittävä maantieteellinen edustus
● ehdokkaan mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen liittohallitus- ja 

toimikuntatyöhön
● seuratyön osaaminen
● riittävä diversiteetti
● erityiset osaamisalueet (esim. kilpailut ja tapahtumat, varainhankinta ja 

yritysyhteistyö, markkinointi)
● sopiva suhde uusiutumista ja pysyvyyttä liittohallitustasolla



Ehdollepanotoimikunnan työskentely
● Puheenjohtaja Laura Raitiota kuultu
● Määritelty erityiset tarpeet, joihin ehdotuksella halutaan vastata:

○ ISU-yhteyden jatkuminen
○ Muodostelman lajituntemuksen vahvistaminen
○ Riittävä kokemus PK-seudun ulkopuolisesta seuratyöstä
○ Diversiteetti

● Käsitelty kirjalliset ehdotukset perusteluineen ja CV:t
● Harkittujen ehdokkaiden osalta tehty tarpeelliseksi katsotut lisäselvitykset
● Ehdotus



Toimikunnan ehdotus liittohallituksen jäseniksi 
● Marie Lundmark

● ISU Council member 
● Valtava, vuosikymmenten panos taitoluistelun eteen  

● Sini Aarnio-Kurki 
● Muodostelmaluistelun lajiosaaminen 
● Tekninen spesialisti, 3-kertainen maailmanmestari, valmennuskokemus

● Janne Korhonen 
● Pitkäaikainen seuratyö, pk-seudun ulkopuolinen näkökulma (Mikkeli)
● Laaja kannatus hyvin hoidetun liittohallitustyön jatkolle 

● Marko Laaksonen 
● Pitkäaikainen seuratyö (Jyväskylä + Helsinki)
● IT-osaaminen, liike-elämän verkostot




