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Ehdollepanotoimikunta ja toimeksianto

Pasi Lehtinen, HTK, pj
Teija Ahopelto, HTA
Henriikka Aihinen, ETK
Tommi Säilä, HSK
Heikki Välitalo, PoriTa
Sanna Luhtala, SJT

Ehdollepanotoimikunnan tehtäväksi on annettu esittää liittokokoukselle 
ehdotus hallituksen neljäksi jäseneksi seuraavalle kahdelle vuodelle



Esityksen yleiset perusteet

• Hallituksen monimuotoisuus
• maantieteellisesti, sukupuolijakauman ja kokemuksen perusteella

• Mahdollisuus käyttää aikaa hallitustyöskentelyyn

• Hallitustyön jatkuvuus

• Ymmärrys seuratason työstä, vaatimuksista ja olosuhteista

• Osaamista ja kokemusta talouden pidosta, hallitustyöskentelystä, tapahtumista

• Mahdollisuus käyttää verkostoja 

• Ehdollepanotoimikunta painotti omassa keskustelussaan
• Markkinointia, näkyvyyden tärkeyttä

• Kaikkien lajien tärkeyttä olla tasa-arvoisia liiton toiminnassa

• Panostaa siihen, että luisteluharrastukseen tulisi tulisi lisää aloittajia



Seurojen tekemät esitykset 

Hallituksen jäseneksi Esittäjä(t)

Dahlström-Weber Nina Helsingin Taitoluisteluakatemia
Fagerström Håkan Kauniaisten Taitoluisteluklubi
Laitinen Mika Helsingin Taitoluisteluklubi
Pitkänen Jouko * Espoon Taitoluisteluklubi, Espoon Jäätaiturit
Puustinen Jukka * Porvoon Taitoluistelijat, Kotkan Taitoluistelu
Saarelainen Mika * Etelä-Vantaan Taitoluistelijat, Espoo Synchronized Skaters
Salmela-Mäkelä Nina Helsingfors Skridskoklubb

* Erovuorossa oleva liittohallituksen jäsen



Toimikunnan työskentelystä

• Toimikunta on kokoontunut useamman kerran ajan henkeen soveltuen 
Teams’in välityksellä ja keskustellut PJ Janne Korhosen kanssa liiton 
strategisista linjauksista

• Toimikunnan esitys perustuu
• Edellä esitettyihin yleisiin perusteisiin
• Esitettyjen jäsenten ansioluetteloiden ja esitysperusteluiden läpikäymiseen
• Kaikkien ehdokkaiden yhteistapaamiseen Teams’in välityksellä

ehdollepanotoimikunnan kanssa



Toimikunnan esitys liittokokoukselle 
Dahlström-Weber, Nina
• Pitkä kokemus seuratoiminnasta monilajiseurassa seura-aktiivina, hallitustoimijana ja puheenjohtajana.
• Ymmärrys eri lajeista: muodostelmaluistelu, jäätanssi ja yksinluistelu. “Näkemys, että eri lajeja ei tule rankata toinen toistaan paremmaksi”
• Vahva osaaminen markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Pitkänen, Jouko
• Vahva kokonaisvaltaisen strategiatyön osaaminen
• Useiden vuosien kokemus seuratyöstä sekä muodostelma- että yksinluistelusta 
• Vuosien kokemus kansainvälisen yritystoiminnan johtamisesta

Saarelainen, Mika
• Pitkäaikaista kokemusta, näkemystä ja verkostoja suomalaisen taitoluistelun eduksi 
• Vuosien kokemusta kansainvälisestä lajiliittotoiminnasta
• Arvioijien työn syvää tietämystä ja osaamista, sekä tämän työn tärkeyden korostamista, jotta arvioitsija on myös tulevaisuudessa

Salmela-Mäkelä, Nina
• Pitkäaikainen tuntemus yhdistystoiminnasta, eri seuroista ja eri lajeissa
• Vahva kokemus alueellisesta jääurheilutoiminnasta
• Ymmärrys laji- ja seuratoiminnasta pääkaupunkiseudulta ja maakunnasta


