
Nimi
Esityksen tehnyt 

seura

Ehdokkaan järjestötoimintakokemus taitoluistelun seura-, alue-,  liitto- ja/tai 

kv-tasolla
Muu järjestötausta, luottamustoimet, muut tehtävät ja verkostot

Laura Lepistö Espoon Jäätaiturit Suomen Taitoluisteluliiton liittohallituksen jäsen 3 vuotta

 Suomen Urheilumanagerit ry hallitus, Sponsori- ja tapahtumamarkkinointi ry 

hallitus, Olympiakomitean uhrheilijavaliokunta (4 vuotta),  lisäksi laaja verkosto 

urheilumaailmassa

Jouko Pitkänen
Espoon 

Taitoluisteluklubi

Jouko on toiminut Espoon Taitoluisteluklubin visiotyöryhmän puheenjohtajana. 

Visio linjaa seuran toimintaa vuoteen 2030. Visiotyössä perehdyttiin Joukon 

johdolla monipuolisesti seuratoimintaan vaikuttaviin tekijöihin (mm. STLL:n visio 

ja toimintasuunnitelma, Espoon huippu-urheilustrategia, Yhdistysten ja 

urheiluseurojen liiketoimintamallien muutokset ja kansainvälinen toiminta 

taitoluistelussa). Työn tueksi työryhmä laati seurakyselyn. Kesällä 2019 ETK:n 

hallitus hyväksyi vision. Jouko on toiminut aktiivisesti kilpailujohtajana 

yksinluistelukilpailuissa ja muussa seuratoiminnassa.

Joukon tyttäristä  (Pihla Pitkänen) luistelee EsJt:ssä yksinluistelijana ja kuuluu 

NPR:ään. Toinen tytär (Pinja Pitkänen) on muodostelmaluistelija HTK:ssa SM-

noviisi joukkueessa (Finettes). 

Jouko perheineen on asunut 7 vuotta Moskovassa ja siellä hänen  tyttäret 

aloittivat taitoluistelun (Sambo70 koulussa). Pihla harjoittelee säännöllisesti 

edelleen Moskovassa, Evgenij Plushenko akatemiassa, Aleksander Volkovin ja 

Evgenij Plushenkon ohjauksessa noin 3-4 kertaa vuodessa.

Joukon oma urheilutausta on tanssiurheilusta. Hän on edustanut suomea 

(latinalais-amerikkalaiset tanssit) maajoukkueurheilijana vuodet 1995-1999. 

Jouko on suorittanut kansainväliset valmentaja- ja arvostelutuomaritutkinnot. 

Vuoden 2004 jälkeen hän ei  ole toiminut aktiivisesti tanssiurheilun parissa, vaan 

on keskittynyt ammatilliseen kehittymiseen liike-elämässä.

Jouko on toiminut pitkään, (lähes 18 vuotta) Stockmanilla erilaisissa johdon 

tehtävissä Venäjällä, Baltiassa ja Suomessa. Vuodet 2014-2016 vastaten 

konsernin johtoryhmässä vähittäiskaupan divisioonasta. Nykyisin Jouko toimii 

tanskalaisen mm. johdon suorahakuihin erikoistuneen yhtiön toimitusjohtajana 

ja partnerina suomessa.

Työurani aikana Jouko on toiminut useiden yhtiöiden ja yhdistysten hallituksissa 

mm. Tuko, Aurinkomatkat, Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja Turun 

ydinkeskustayhdistys.

Jouko jatkokoulutan itseään parhaillaan Aallossa. Valmistelen väitöskirjaa 

teknologisista murroksista (disruptiot) vähittäiskaupan alalla ja muutoksen 

johtamisesta. Tavoitteena väitellä tohtoriksi loppuvuodesta 2020.

Jukka Puustinen
Porvoon 

Taitoluistelijat
Porvoon Taitoluistelijoiden puheenjohtana kaudet 2016-2018

Toiminta useiden osakeyhtiöiden hallituksien jäsenenä, muutamissa 

puheenjohtajana. Aktiivinen reserviläinen.

Mika Saarelainen
Helsingfors 

Skridskoklubb

STLL liittohallituksen jäsen vuodesta 2002 alkaen, vapapuheenjohtaja 2015-2019. 

Työskennellyt lukuisissa STLL:n työryhmissä. Taitoluistelun kansainvälinen 

ylimmän tason ylituomari (ISU Referee) kaikissa lajeissa (yksin- ja pariluistelu, 

jäätannssi, muodostelmaluistelu), ISU tuomarikouluttaja v. 2003 alkaen, ISU 

teknisenkomitean jäsen 2010-2018

Kaisa Sainio
Nurmijärven 

Taitoluistelijat

NTL vpj 2010-2011, pj 2011-2013, hallituksen jäsen ja viestintävastaava 2013-

2016 ja pj sekä viestintävastaava 2018-

NTL yksinluistelukilpailujen johtaja 2013-

Uudenmaan alue, kilpailutyöryhmän jäsen ja kilpailusääntövastaava 2017-

STLL seura- ja alueverkoston jäsen 2017-2018 ja SkatingFinland työryhmän jäsen 

ja avustajakirjoittaja 2019-

Pitkäaikainen kokemus seuratoiminnasta ja toiminnan sääntely- ja 

kehittämistehtävistä työtehtävien kautta sekä kansallisella, EU- että 

kansainvälisellä tasolla. Monipuolisia luottamustoimia niin kansallisesti kuin 

kansainvälisestikin sekä luottamusmieskokemusta.



Nimi
Esityksen tehnyt 

seura
Mitkä ovat ehdokkaan mielestä taitoluistelun haasteet tulevaisuudessa Mitkä ovat ehdokkaan mielestä taitoluistelun mahdollisuudet tulevaisuudessa

Laura Lepistö Espoon Jäätaiturit Harrastuksen mahdollistaminen mahdollisimman monelle lapselle
Valmennuskulttuurin kehittäminen, ilon säilyttäminen myös huipulle 

tähtäävässä harjoittelussa

Jouko Pitkänen
Espoon 

Taitoluisteluklubi

1) Isossa kuvassa nuorten ja lasten passivoituminen on kaikkien lajien yhteinen haaste liikunnan ja 

urheilun sektorilla. 

2) Harjoittelun muuttuminen yhä ammattimaisemmaksi niin yksinluistelun kuin 

muodostelmaluistelunkin osalta on haaste johon vaativassa taitolajissa olisi pystyttävä myös 

Suomessa vastaamaan. Kuinka esim. koulujärjestelmämme ja siihen integroituva 

harjoittelujärjestelmä voisi kehittyä meillä Suomessa tulevaisuudessa.

3) Yhdistystoiminnan muuttuminen yritystoiminnan suuntaan voi olla tulevaisuutta johon on tärkeää 

valmistautua

1) Taitoluistelu on laji, joka sopii erittäin monenlaisille harrastajaryhmille ikään 

ja sukupuoleen katsomatta. Laji liikuttaa yhdessä ja yksin. 

2) Harrastuspaikkojen rakentamiseen panostetaan suomessa ja se luo nykyistä 

paremmat puitteet lajin harrastamiselle. 

3) Suomi on muodostelmaluistelun suurvalta joka innostaa yhä uusia urheilijoita 

mukaan joukkueisiin. 

4) Valmennusosaamisemme on erinomaista ja se luo mahdollisuuden menestyä 

myös yksinluistelussa kansainvälisellä huipulla. Substanssi osaamisen rinnalla on 

tärkeää kehittää pedagogista osaamista ja painotusta valmennuksen etiikkaan.

Jukka Puustinen
Porvoon 

Taitoluistelijat

Haasteet ovat monitahoiset, joskin osaltaan linkittyneet toisiinsa.

Harrastajan ja perheensä taholta lajin valinta, sen aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannukset ja 

ajankäyttö. Uhkana ’karata’ käsistä. Lajikulttuuriin, esim. käyttäytyminen ja henkinen vaatimustaso, 

liitetyn yleisen julkisuuskuvan negatiivinen vaikutus harrastamisen hyväksyttävyyteen ja 

mielekkyyteen.

Seuratasolla kustannusten ja muiden resurssien toiminnallinen hallinta. Koskien oikeamääräisten ja 

laatuisten henkilöstöresurssien osaavasta ja ammattimaisesta kohtaantamisesta aina laajempaan 

ymmärrykseen toimintaympäristön eri vaikuttajien (alueen muut seurat, julkinen hallinto, yritykset 

jne.) toiminnallisuuksista.

Liittotasolla haasteita tuo vieraantuminen seuratason toiminnasta, yleisesti ja ehkä jopa alueellisesti. 

Vanhaan tekemiseen jumittuminen. Liiton tulisi olla edelläkävijä ja muutosmoottori kokonaisuuden 

kannalta mitä liittyy taitoluisteluun. Lähtien harrastajan kohtaamasta julkisuuskuvasta, seurojen 

johtamisen ammattimaisuuden kohottamisesta aina luistelijoidemme kansainvälisen menestymisen 

mahdollistamiseen.

Isossa ja pienessä kuvassa, kokonaisuuden kannalta yhteiseksi nimittäjäksi haasteena taitoluistelulle 

voisi antaa termin ’piperrys ja puuhastelu’.

Lajilla on mahdollisuus tulla varteenotettavaksi vaihtoehdoksi nuorelle 

harrasteeksi jos sitä kokonaisuutena ja pitkäjänteisesti lähdetään kehittämään 

vastaamaan tämän ajan vaatimuksia ja odotuksia. Esimerkkinä lajia voisi 

hyödyntää tasa-arvoisuuden sanansaattajana (iso osa harrastajista on tyttöjä) 

tekemällä suuremmalle yleisölle tiedoksi kuinka vaativasta lajista, fyysisesti ja 

psyykkisesti, on kyse.Tietenkään unohtamatta poikia jotka harrastavat. 

Mahdollisuutta kehittää yleisellä termillä ’luistelu’ lajista koko perheen yhteistä, 

sosio-ekonomisesti riippumatonta ja matalan kynnyksen tekemistä. Osaltaan 

auttaa yksinjäämisen ja syrjäytymisen ehkäisyss

Mika Saarelainen
Helsingfors 

Skridskoklubb

Ehdokkaan omin sanoin

"Taitoluistelu on upea laji, mutta tämän päivän urheilumaailmassa upeita lajeja on aina vain 

enemmän."

Ehdokkaan omin sanoin:

"Meidän tulee tehdä yhteistyötä yli rajojen, että saamme lajin parissa 

harjoittelevat menestymään kansainvälisesti, mahdollisimman monen 

suomalaisen luistelemaan harrastukseksi ja että taitoluistelu on edelleen 

kiinnostava, upea ja turvallinen laji, jonka parissa voi harrastaa."

Kaisa Sainio
Nurmijärven 

Taitoluistelijat

Ikäluokkien pieneneminen ja harrastajamäärien tipahtaminen. 

Liian pieni panostus harrasteluisteluun.

Seurojen epätasa-arvoistuminen ja seuratoimijoiden väsyminen.

Luistelun ilon väheneminen ja huippuluistelun pohjan kaventuminen.

Luistelijoiden jaksamisesta huolehtiminen, innostuksen ja taitoluistelun riemun 

kasvattaminen.

Monipuolinen panostaminen harrasteluisteluun eri tasoiset ja ikäiset harrastajat 

huomioiden - taitoluistelun positiivisen sykkeen esiinnostaminen ja sen näyttävä 

välittäminen aktiivisen ja monimuotoisen harrastajapohjan välityksellä - ja tätä 

kautta myös huippuluistelun pohjan vahvistaminen.

Seurojen tasa-arvoisesta kohtelusta huolehtiminen ja innon säilyttäminen lajiin 

myös seuratoimijatasolla.



Nimi
Esityksen tehnyt 

seura
Ehdokkaan tavoitteet STLL:n hallitustyöskentelyssä Ehdokkaan vahvuudet ajatellen STLL:n hallitustyöskentelyä

Laura Lepistö Espoon Jäätaiturit maajoukkuetoiminnan kehittäminen

Yksinluistelun MM 3. - Arvokisamitalistin kokemus siitä, mitä huipulle 

pääseminen vaatii luistelijalta, valmennukselta, seuratyöltä ja muulta tuelta. 

Halu ja mahdollisuus olla kehittämässä lajia ja liiton toimintaa tältä pohjalta. 

Vahva kokemus myös liittohallitustyöstä.

Jouko Pitkänen
Espoon 

Taitoluisteluklubi

1) Tuoda STLL:n hallitustyöhön liike-elämän huipulta saatua kokemusta; 

tavoitteellista, strategista ja päämäärätietoista työskentelyotetta.

2) Luoda edellytyksiä suomalaisten taitoluistelijoiden menestykselle 

kansainvälisellä huipulla.

3) Toimia tasapuolisena STLL:n hallituksen jäsenenä, joka edustaa koko maata ja 

kaikkia lajin harrastajia.

4) Olla valmis edustamaan lajiliittoa julkisesti käydyssä keskustelussa, yhdessä 

sovittujen linjausten mukaisesti.

1) Vankka organisaatioiden johtamiskokemus, kyky strategiseen ajatteluun ja 

tehokkaaseen toimeenpanoon.

2) Liike-elämässä hankittu kokemus talouden mekanismeista ja 

taloushallinnosta.

3) Omakohtaista- ja kansainvälistä kokemusta huippu-urheilusta.

4) Vahva mielenkiinto ja halu vaikuttaa suomalaisen taitoluistelun kehitykseen ja 

menestykseen.

Jukka Puustinen
Porvoon 

Taitoluistelijat

Oppia ymmärtämään liiton toimintaa sen suhteessa aluetoimijoihin, seuroihin ja 

muihin sidosryhmiin. Edesauttaa hyväksi havaittujen toimintatapojen ja mallien 

jalkauttamista seuratasolle asti. Tukea lajin positiivisen viestin eteenpäin 

viemisessä, kuitenkaan käärimättä sitä ’pumpulihöttöön’.

Yritysmaailman ja oman menestyksekkään yrittäjyyden ansiosta analyyttinen ja 

tulostavoitteinen lähestymistapa. Kyky ymmärtää ja käsitellä, tunnepitoisiakin, 

asioita neutraalisti ja vastaanottavaisesti. Mottona joukkuepelaamiselle: Pienin 

yhteinen haitta ja isoin jaettu hyöty.

Mika Saarelainen
Helsingfors 

Skridskoklubb

Ehdokkaan omin sanoin:

"Olen omien hallitusvuosieni aikana tuonut liittohallitukseen arvioija- ja 

lajiosaamisen lisäksi myös vankan sääntöosaamisen sekä urheilumaailman 

kansainväliset kontaktit verkostoni kautta ja tätä haluaisin jatkaa. Uskon, että 

nämä osaamisalueeni täydentävät liittohallitukselle asetettuja tavoitteita myös 

tulevina vuosina."

Ehdokkaan erittäin laaja lajiosaaminen ja monivuotinen kokemus niin STLL:n 

kuin ISU:n toiminnasta.

Kaisa Sainio
Nurmijärven 

Taitoluistelijat

Toimia lajin harrastajamäärien kasvattamiseksi ja lajia harrastavien ilon ja 

viihtyvyyden lisäämiseksi. Edesauttaa luistelun ilon ja riemun säilymistä ja 

kasvattamista kaikkien lajia harrastavien tai lajin piirissä olevien keskuudessa. 

Synnyttää taitoluistelun entistä näkyvämpää ME-henkeä ja auttaa välittämään 

sitä aktiivisesti myös lajin harrastajien ulkopuolelle eli edesauttaa 

harrastajapohjan kasvamista.

Pitkä ja kattava kokemus seura- ja aluetoiminnasta, näkymiä myös liiton 

toimintaan. 

Aktiivinen rooli ja 10 vuoden kokemus (YL+ML) niin seuratoimijana, luistelijoiden 

vanhempana, luistelijana kuin esimerkiksi aikuisluistelijayhteisön jäsenenä.

Toimeliaisuus, rohkeus, luovuus ja innokkuus.



Nimi
Esityksen tehnyt 

seura

Ehdokkaan mahdollisuudet vaikuttaa taitoluistelu-yhteisön ulkopuolella 

(yhteiskuntasuhteet, verkostot jne.)

Laura Lepistö Espoon Jäätaiturit
Vaikuttaja mm median ja sosiaalisen median kanavissa. Positiivinen viestijä, joka 

luo hyvää kuvaa lajista.

Jouko Pitkänen
Espoon 

Taitoluisteluklubi

Jouko toimii liikkeenjohdon konsulttina ja omaan laaja-alaiset verkostot 

suomalaisten listattujen ja listaamattomien yhtiöiden johtoon sekä 

kauppatieteelliseen yhteisöön.

Alla olevan linkin takaa avautuu Aalto EE:n julkaisema artikkeli Joukon 

urapolusta

https://www.aaltopro.fi/aalto-leaders-insight/2017/kolmannen-naytoksen-alku

Jukka Puustinen
Porvoon 

Taitoluistelijat
Mittava kontaktiverkosto, ulkomaita myöden, läpi yhteiskunnan.

Mika Saarelainen
Helsingfors 

Skridskoklubb

Ehdokkaan omin sanoin:

"Olen pitkän hallitus- ja tuomariuran aikana saanut muodostettua verkoston 

sekä kansainvälisesti että kansallisesti, joka ulottuu myös taitoluisteluyhteisön 

ulkopuolelle. Entisenä pitkäaikaisena Ylen toimittajana poliitikot, yritysmaailman 

ja vaikkapa taidepiirien kasvot, nimet ja henkilöt ovat tuttuja."

Kaisa Sainio
Nurmijärven 

Taitoluistelijat
CV:stä ilmi käyvät verkostot ja mahdollisuudet.


