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Ehdokas	on	käytettävissä
hallitusjäseneksi kyllä

Ehdokas	on	käytettävissä
puheenjohtajaksi Ei

Etunimi Sini

Sukunimi Aarnio-Kurki

Sähköposti sini.aarniokurki@gmail.com

Matkapuhelinnumero +358407099429

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

STLL	liittohallituksen	jäsen	vuodesta	2019	alkaen	Espoon	Taitoluisteluklubin
hallituksen	jäsen	2016	-	2022,	6	vuotta.

Muu	järjestötausta,
luottamustoimet,	muut
tehtävät	ja	verkostot

-

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
haasteet	tulevaisuudessa

Lähitulevaisuuden	haasteet	1.	uusien	harrastajien	houkutteleminen	korona-ajan
jälkeen	seurojen	jäseniksi	ja	sitä	kautta	seurojen	toiminnan	turvaaminen	jatkossa	2.
olosuhteiden	rajoitetut	käyttömahdollisuudet	valtakunnallisesti	erityisesti
energiakriisin	seurauksena	Pidemmän	ajan	haasteet	1.	Lajin	ja	erityisesti	sen
huippu-urheilun	kustannusten	nousu	2.	Kaikkien	harrastajien	mutta	erityisesti	lajin
huippu-urheilijoiden	sitoutuneisuuden	ja	pitkän	luistelu-uran	mahdollistavien
psyykkisten	ja	fyysisten	(terveys)	tekijöiden	varmistaminen	3.	Kaikkien	taitoluistelun
lajien	harrastajamäärien	lisääminen	sekä	harrastusmahdollisuuksien	ja	-olosuhteiden
turvaaminen	Suomessa	4.	Lapsia	ja	nuoria	kiinnostavat	kilpailevat,	edullisemmat
harrastusvaihtoehdot,	jotka	eivät	vaadi	sitoutumista	yhteen	lajiin	ja	suuriin
harjoitusmääriin	niin	nuorena

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
mahdollisuudet
tulevaisuudessa

Muodostelmaluistelun	jatkuva	arvokilpailumenestys	sekä	mahdollinen	olympiastatus
ovat	keinoja	lisätä	lajin	harrastajamääriä	ja	tunnettuutta	edelleen.	Kaikkien	lajien
huippu-urheilijoiden	nostaminen	oman	lajinsa	huipulle	ja	sitä	kautta	myös	lajin
pitäminen	tunnettuna	ja	suosittuna	urheilulajina	valtakunnallisesti	Luistelutaito	on
kansalaisoikeus,	mahdollisuus	luistelun	oppimiseen	tulee	pitää	paikkansa	osana
koulujen	opetussuunnitelmaa.	Luistelussa	on	mahdollisuus	elämän	mittaiseen	uraan
lajin	parissa	urheilijana,	toimijana,	ammatissa	tai	urheilijan	läheisen	roolissa.

Ehdokkaan	tavoitteet	STLL:n
hallitustyöskentelyssä

1. Tuoda	hallitukseen	lajituntemusta	entisenä	arvokilpailuedustajana	oman
kokemuksen	kautta	2.	Terveellisen	ja	turvallisen	taitoluistelun	mahdollisuuksien
tukeminen	ja	kehittäminen	kaikille	lajin	parissa	3.	Valmistuneiden	luistelijoiden
aktivoiminen	alumnitoimintaan	ja	sitä	kautta	takaisin	lajin	pariin	eri	tehtäviin
(seuratyö,	vapaaehtoistyö,	tuomarointi)	4.	Turvallisten	ja	terveellisten
toimintaedellytysten	edistäminen	luistelijoiden	(ja	heidän	vanhempien),	valmentajien
ja	seuratoimijoiden	näkökulmasta

Ehdokkaan	vahvuudet
ajatellen	STLL:n
hallitustyöskentelyä

1. Vahva	lajitausta	2.	Ymmärrys	taitoluistelutoiminnan	kokonaisuudesta	luistelija-,
valmentaja-,	arvioija-,	seuratoimija-	ja	luistelijan	vanhempi	-taustojen	ansiosta	3.
Puolueettomuus,	sillä	oma	lapsi	ei	ole	suoraan	liittohallitustyössä	tehtävien
päätösten	kohteena	4.	Vahva	kiinnostus	ja	halu	toimia	laajasti	suomalaisen
taitoluistelun	hyväksi	hallitustyöskentelyn	kautta

Ehdokkaan	mahdollisuudet
vaikuttaa	taitoluistelu-
yhteisön	ulkopuolella
(yhteiskuntasuhteet,
verkostot	jne.)

-

Mahdolliset
esteellisyydet/sidonnaisuudet,
joilla	voi	olla	merkitystä
luottamustehtävän
hoitamisessa

Satunnaiset	tuntivalmentajan	tehtävät	ETK:ssa

Etunimi Henriikka

Sukunimi Aihinen

Leena

Salo



Sähköpostiosoite henriikka.aihinen@etkespoo.com

Puhelinnumero +358405961466

Seura	jota	esityksen	tekijä
edustaa Espoon	Taitoluisteluklubi

Ilmoittautumisajankohta 15.9.2022	17:16
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leena.salo@espoosynchro.fi

+358405705964
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Ehdokas	on	käytettävissä
hallitusjäseneksi kyllä

Ehdokas	on	käytettävissä
puheenjohtajaksi Ei

Etunimi Juha

Sukunimi Frey

Sähköposti juha.frey@gmail.com

Matkapuhelinnumero +358405724674

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

Lapseni	pitkäaikaisesta	rakkaasta	harrastuksesta	kiinnostuneen	aktiivisen
vanhemman	roolin	ohella	olen	toiminut	taustatukena	HSK:n	hallitukselle	tarpeen
mukaan	vuodesta	2020	alkaen,	erityisesti	viestinnällisissä	ja	markkinoinnillisissa
aiheissa.	Seuraan	tiiviisti	HSK:n	toimintaa	ja	pysyttelen	kartalla	taitoluistelukentän
tapahtumista	puolisoni	työn	kautta	–	hän	toimii	HSK:n	seurakoordinaattorina.
Puolisoni	roolin	vuoksi	en	ole	hakeutunut	vastuutehtäviin	HSK:ssa.

Muu	järjestötausta,
luottamustoimet,	muut
tehtävät	ja	verkostot

Kokemuksessani	painottuu	yritystoiminta	selvästi	enemmän	kuin	järjestötoiminta.
Muutamia	keskeisiä	verkostoja	ja	vastuutehtäviä	ovat:	-	Suomalaista	omistajuutta,
hallitusosaamista	ja	johtajuutta	kehittävä	Boardman-osaamisverkosto.	Hallituksen
jäsen	kasvuyrittäjyyttä	edistävässä	Boardman	Grow	-yhteisössä	vuosina	2017-2021	ja
hallituksen	puheenjohtaja	vuosina	2019-2020.	Boardman-kattoyhteisön	hallituksen
jäsen	2019-2022.	-	Ohjelmisto-	ja	verkkoliiketoiminta-alan	yrittäjien	ja	johtajien
yhteistyöjärjestö	Ohjelmisto-	ja	e-business	ry:n	jäsen	vuodesta	2001.	Suomalaisia
kasvuyrityksiä	tukevan	bisnesenkeliyhteisö	Fiban	ry:n	jäsen	vuodesta	2017.
Yritysverkosto	First	Tuesday	Helsinki	ry:n	perustaja	ja	hallituksen	jäsen	vuosina
2001-2005.	-	Opiskelijajärjestö	Aiesec	Suomi	ry:n	kansallisen	toimikunnan
yrityssuhteista,	varainhankinnasta	ja	markkinoinnista	vastaava	täysipäiväinen
työntekijä	vuosina	1995-1996.	Aktiivisesti	mukana	Helsingin	kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunnassa,	mm.	Yrityssuhdevaliokunnan	jäsenenä	ja	varapuheenjohtajana.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
haasteet	tulevaisuudessa

Taitoluistelu	on	kilpatasolla	erittäin	vaativa	harrastus,	ja	kilpaurheiluun	liittyy	aina
suuria	tunteita	ja	merkittäviä	riskejä	–	niin	fyysisen	kuin	henkisenkin	hyvinvoinnin
osalta.	Mielestäni	STLL:n	tärkeä	tehtävä	ja	samalla	suuri	haaste	on	varmistaa,	että
harrastaminen	ja	tavoitteellinen	kilpaurheilu	ovat	kaikissa	tilanteissa	sekä	henkisesti
että	fyysisesti	turvallisia.	Mahdollisten	ongelmien	käsittelyn	sujuvuus,	turvallisuus	ja
suoraviivaisuus	sekä	viestinnällinen	varautuminen	mahdollisiin	erimielisyyksiin	ovat
äärimmäisen	tärkeitä	lajin	arvostuksen	ja	pitkän	tähtäimen	menestymisen	kannalta.
Taitoluistelu	on	kallis	laji	harrastaa,	ja	kilpatasolla	suuret	harjoitusmäärät	vaativat
runsaasti	aikaa	ja	taloudellisia	resursseja	urheilijoilta	ja	heidän	perheiltään.	Kaikki
urheilijoiden	ja	perheiden	kuormitusta	helpottavat	keinot	ja	tuet	ovat	arvokkaita,	ja
niitä	on	syytä	aktiivisesti	etsiä	ja	kehittää.	Kynnys	taitoluistelun	harrastamiselle	on
pidettävä	mahdollisimman	matalana	tarjoamalla	erilaisia	tapoja	päästä	harrastuksen
piiriin	-	sekä	yksilöllisiä	väyliä	edetä	ja	kehittyä.	Kilpailu	rajallisesta	vapaa-ajasta	ei
tule	vähenemään,	ja	taitoluistelun	on	lajina	kiinnitettävä	erityistä	huomiota	omaan
asiakaskokemukseensa:	sekä	luistelija-,	perhe-	että	yleisökokemuksiin.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
mahdollisuudet
tulevaisuudessa

Taitoluistelussa	yhdistyy	upealla	tavalla	fyysinen	urheilullisuus	ja	esteettinen
taiteellisuus.	Pidän	tärkeänä	ideoida	ja	kokeilla	ennakkoluulottomasti	erilaisia	tapoja
nostaa	näiden	elementtien	näkyvyyttä	eri	kohderyhmille,	tavoitteena	vahvistaa	ja
laajentaa	taitoluistelun	suosiota	ja	arvostusta	sekä	kilpailutoimintaa	seuraavan
yleisön	ja	median	määrää.	Näiden	seurauksena	vahvistuu	sekä	suosittuja	yleisölajeja
tukevien	yritysten	kiinnostus	lajin	tukemiseen	että	lasten,	nuorten	ja	heidän
vanhempiensa	kiinnostus	lajin	harrastamiseen	ja	siinä	kehittymiseen.	Suomi	on
maan	kokoon	nähden	huikean	hyvin	menestynyt	maa	taitoluistelussa,	ja	erityisen
vahvassa	asemassa	muodostelmaluistelussa.	Uskon	vakaasti,	että	lajilla	on	kaikki
mahdollisuudet	löytää	nykyistä	suurempia	yleisöjä,	ja	tähän	voidaan	vaikuttaa	myös
tiiviin	kansainvälisen	yhteistyön	ja	sen	esille	tuomisen	kautta.	Kansainvälisten
kilpailujen	saaminen	Suomeen	on	erinomainen	tapa	nostaa	lajin	näkyvyyttä.	Olen
innolla	mukana	STLL:n	strategiatyössä	lajin	ja	sen	vetovoiman	kehittämisessä	sekä
lyhyellä	että	pitkällä	tähtäimellä.

Ehdokkaan	tavoitteet	STLL:n
hallitustyöskentelyssä

1. Taitoluistelun	arvostuksen	ja	suosion	ylläpitäminen	ja	kehittäminen	sekä
yleisölajina	että	harrastuksena	aktiivisen,	innostavan	ja	linjakkaan	toiminnan,
markkinoinnin	ja	viestinnän	kautta.	2.	Taitoluistelun	kaupallisen	menestyksen
edistäminen	sekä	pitkäjänteinen	huolehtiminen	STLL:n	taloudellisista	resursseista
siten,	että	lajille,	seuroille	ja	harrastajille	voidaan	tarjota	parasta	mahdollista	tukea.
3. Tiiviiden	kansainvälisten	yhteyksien	ylläpitäminen	ja	kehittäminen	siten,	että
suomalaisen	taitoluistelun	asema	ja	arvostus	kansainvälisissä	yhteisöissä	säilyy



korkealla	tasolla,	ja	että	Suomelle	tarjotaan	jatkossakin	mahdollisuuksia	järjestää
korkeatasoisia	kansainvälisiä	kilpailutapahtumia.

Ehdokkaan	vahvuudet
ajatellen	STLL:n
hallitustyöskentelyä

Tärkeimpänä	vahvuutenani	pidän	pitkää	yrittäjä-	ja	johtamiskokemusta	sekä
toisaalta	myös	järjestötoimintakokemukseni	rajallisuutta.	Uskon,	että	STLL:lle	on
hyödyksi	saada	vahvan	järjestötaustan	omaavien	ihmisten	joukkoon	myös
toisenlaista	perspektiiviä	tuovia	edustajia.	Voisin	tuoda	STLL:lle	ketterää	ja	nopeasti
konkretiaan	etenevää	kasvuyrittäjämäistä	otetta,	jolle	on	ominaista	jatkuva	muutos,
ja	jossa	muutoksen	johtaminen	on	kriittinen	menestystekijä.	Olen	luonteeltani
analyyttinen	uudistaja	ja	ratkaisuhakuinen	can	do	-ihminen.	Hyvinkin	toimivat
prosessit	ja	pitkäänkin	jatkuneet	käytännöt	hyötyvät	siitä,	että	niitä	tarkastellaan
ajoittain	uudelleen:	sen	lisäksi,	että	tehdään	asioita	oikein,	on	tärkeää	kysyä,
tehdäänkö	myös	oikeita	asioita.	Millaisia	vaihtoehtoisia	skenaarioita	ja
kehityspolkuja	voisi	olla	tarjolla,	ja	olemmeko	varmoja	siitä,	että	valittu	polku	on
oikea?	Myös	taitoluistelussa	lajin	systemaattinen	kehittäminen	ja	kaupallisten
menestysmahdollisuuksien	varmistaminen	liittyvät	tiiviisti	toisiinsa,	ja	onnistuminen
edellyttää	strategisen	visiotason	pohdinnan	ohella	vahvaa	operatiivista
toteutuskykyä.	Yli	kahdenkymmenen	vuoden	kokemus	markkinoinnin	ja	viestinnän
konsultoinnista	ja	johtamisesta	tarjoaa	vahvan	pohjan	tarkastella	ja	sparrata	STLL:n
sekä	seurojen	tapaa	lähestyä	ja	vuorovaikuttaa	nykyisten	ja	uusien	yleisöjen	kanssa.
Vahva	kokemus	kriisiviestinnästä	tarjoaa	eväät	tukea	STLL:ää	ja	seuroja	myös
mahdollisten	ongelmatilanteiden	käsittelyssä.	Useiden	vuosien	kokemus
hallitustyöstä	kasvuyrityksissä	ja	Boardman-osaamisverkostossa	on	opettanut
erilaisia	tapoja	tehdä	tuloksekasta	hallitustyötä.	Boardman-aikanani	osallistuin	myös
tiiviisti	yhdessä	LUT-yliopiston	kanssa	tehtyyn	tutkimushankkeeseen	hallituksen
erilaisista	rooleista	(kts.	https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tuore-tutkimus-hallitus-
on-kasvuyritykselle-tarkea-sparraaja/ef38025d-568d-4c26-9fe1-060d25ddebba).
Uskon,	että	pystyn	näiden	kokemusten	pohjalta	tuomaan	lisäarvoa	STLL:n
hallitustyöskentelyyn.

Ehdokkaan	mahdollisuudet
vaikuttaa	taitoluistelu-
yhteisön	ulkopuolella
(yhteiskuntasuhteet,
verkostot	jne.)

Olen	tiiviisti	verkottunut	suomalaisen	kasvuyrityskentän	toimijoiden	kanssa,	ja
kontaktini	suomalaiseen	yritysjohtoon	erityisesti	teknologia-alalla	ovat	varsin
monipuolisia.	Ammattini	myötä	tunnen	laajasti	suomalaista	ja	kansainvälistä
mediakenttää,	ja	olen	syvällisesti	perehtynyt	perinteisen	ja	sosiaalisen	median
toimintamekanismeihin	ja	trendeihin.	Boardman-osaamisverkoston	kautta	tunnen
laajasti	suomalaisia	johtajia,	hallitusammattilaisia	ja	omistajia.

Mahdolliset
esteellisyydet/sidonnaisuudet,
joilla	voi	olla	merkitystä
luottamustehtävän
hoitamisessa

Ei	ole

Etunimi Mikael

Sukunimi Nyberg

Sähköpostiosoite mikael.nyberg@hsk.fi

Puhelinnumero +358408378794

Seura	jota	esityksen	tekijä
edustaa Helsingfors	Skridskoklubb

Ilmoittautumisajankohta 19.9.2022	14:15
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Ehdokas	on	käytettävissä
hallitusjäseneksi kyllä

Ehdokas	on	käytettävissä
puheenjohtajaksi Ei

Etunimi Virpi

Sukunimi Hurri

Sähköposti virpi.hurri@gmail.com

Matkapuhelinnumero +358407567776

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

Lahden	Taitoluistelijat	ry:	-	muodostelmajoukkueen	joukkueenjohtaja	2006-2008	-
varapuheenjohtaja	2007-08,	2022-	-	puheenjohtaja	2008-12	-	hallituksen	jäsen	2016	-
-	muodostelmajaoston	puheenjohtaja	2007	–	2022	-	muodostelmakilpailun	johtaja
2015	–	-	STLL:n	viestintä-	ja	markkinointityöryhmän	jäsen	2015-2017	-	STLL:n
liittohallituksen	jäsen	2021	-

Muu	järjestötausta,
luottamustoimet,	muut
tehtävät	ja	verkostot

Lahden	Hiihtoseura:	-	palkkatyössä	1988	–	2001	-	seurasihteeri	1998-1989	-
Ampumahiihdon	MM-kilpailut	1989-1991	markkinointisihteeri	-	Salpausselän
kisaorganisaatio	1991-1998	markkinointisihteeri	-	Hiihdon	MM-kilpailut	1998-2001
pääsihteerin	sihteeri	Lahden	Ahkera	ry:	-	palkkatyö:	Veteraaniyleisurheilun	MM
2009,	2007-2009,	pääsihteeri	Lahden	Urheiluhalliyhdistys	ry,	hallituksen	jäsen	2010-
- urheilurakentaminen	ja	olosuhteiden	parantaminen	sekä	ylläpito	Lahdessa

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
haasteet	tulevaisuudessa

- laji	on	varsin	hinnakas.	Nyt	varsinkin	koronan	jälkeen,	seurat	ja	luisteluperheet
taiteilevat	varojen	riittävyyden	kanssa.	Meidän	tulee	yhdessä	miettiä,	miten	lajin
jatkuvuus	varmistetaan	tästä	kaikesta	huolimatta.	Kenelläkään	ei	pitäisi	olla
tunnetta,	että	olisi	jätetty	yksin	tai	huomiotta	näiden	asioiden	kanssa.	-	lajilla
huipulle	pääsy	vaatii	entistä	enemmän	luistelijalta	myös	taitojen	osalta.	Onneksi
ISU:ssa	on	jo	saatu	liikutettua	suuntaa	parempaan	päin	mm.	ikärajojen	nostolla.
Vielä	on	kuitenkin	tehtävää	siinä,	että	laji	kulkisi	terveenpään	suuntaan.	Tämä	on
meille	kaikille	yhteinen	kansainvälinen	haaste.	-	luistelukoulujen	profiilin	nosto.
Vetovoimaisuuteen	jo	panostettukin,	mutta	entistä	tiiviinpää	yhteistyötä	myös
muiden	lajien	kanssa.	-	laji	tulee	saada	vielä	näkyvämmäksi.	Meillä	on	vielä	matkaa
esim.	kiekkoon,	jalkapalloon	ja	ralliin	nähden.	Meidän	tulee	päästä	ulos	sisäisestä
kuoresta,	ihmisten	saavutettavaksi	siten,	että	paremmin	ymmärtävät	lajiamme.	Näin
saamme	paremmin	jalkamme	myös	sponsoreiden	oven	rakoon.	-	laji	ei	saa	näyttäytyä
liian	elitistisenä	ja	tavoittamattomana.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
mahdollisuudet
tulevaisuudessa

- taitoluistelu	kaikkine	lajeineen	on	ehdottomasti	yksi	näyttävimmistä	ja	taitoa
vaativimmista	lajeista.	Urheilullista	tahtotilaa	vaativa	laji.	-	me	voimme	saavuttaa
vaikka	mitä,	kunhan	teemme	järjestelmällistä,	yhdensuuntaista	ja	sitkeää	työtä.
Yhdessä!	Meillä	on	upean	laaja	seuraverkosto.	-	vahva	kansainvälinen	toiminta
mahdollistaa	laajaakin	yhteistyöverkostojen	luomista.	Meidän	tulee	olla	ja	näkyä
niillä	foorumeilla	vahvasti.	Tämä	tulee	tuoda	esiin	selkeästi,	myös	niille,	jotka	eivät
ole	niin	lajissa	sisällä.

Ehdokkaan	tavoitteet	STLL:n
hallitustyöskentelyssä

Nämä	viimeiset	kaksi	vuotta,	kun	olen	saanut	olla	liittohallituksessa,	ovat
laajentaneet	näkemystäni	taitoluistelusta.	Haluan	jatkaa	tällä	tiellä	ja	uskon
pystyväni	antamaan	vielä	enemmän	jatkossa.	Seuraverkoston	ylläpito	ja	seurojen
välisen	yhteistyön	sekä	seurojen	ja	liiton	välisen	yhteistyön	tiivistäminen	on	yksi
tärkeistä	osa-alueista.	Siinä	tehty	jo	isoja	askelia	liitossa,	mutta	toivon	pystyväni
liittohallituksen	jäsenenä	antamaan	siihen	vielä	voimallisemmin	oman	osaamiseni	ja
tahtotilani.	Haluan	osaltani	tuoda	esiin	maakuntien	ääntä	liittohallituksessa.
Tiedonkulun	selkeydellä	ja	avoimuudella	pääsemme	rakentamaan	hyvää	ja	kestävää
yhteistyötä.	Avarakatseisuudella	ja	ennakkoluulottomalla	rohkeudella	uudistaa
kulttuuria	ja	tapoja	toimia.	Ilolla,	rohkeudella	sekä	vastuuntuntoisesti	toimien.

Ehdokkaan	vahvuudet
ajatellen	STLL:n
hallitustyöskentelyä

- yhdistystoiminnan	tuntemus	-	taustaa	usean	vuoden	ajalta	taitoluistelun
seuratoiminnasta	eri	rooleissa:	äitinä,	joukkueenjohtajana,	hallitusjäsenenä	ja
puheenjohtajana	-	viimeiset	kaksi	vuotta	liittohallituksen	jäsenenä	on	antanut	ja
opettanut	paljon.	Avartanut	mieltä	ja	ymmärrystä	lajista.	-	tunnen	myös	kunta-alan
toimintakulttuuria	sekä	päätösten	tekomenettelyä	-	tahtotila	on	kova	tehdä
johdonmukaista	ja	tavoitteellista	työtä	taitoluistelun	hyväksi

Ehdokkaan	mahdollisuudet
vaikuttaa	taitoluistelu-
yhteisön	ulkopuolella
(yhteiskuntasuhteet,
verkostot	jne.)

Työ	liittohallituksessa	on	merkityksellistä	ja	siellä	on	aito	mahdollisuus	vaikuttaa
asioiden	kulkuun.	Minulla	on	verkostoja	eri	lajien	välillä	olemassa	ja	vuoropuhelu
toimii.	Verkostoja	on	myös	valtakunnan	politiikkaan.	Verkostot	myös	synnytettävissä
tarpeen	tullen	aktiivisesti	toimien.



Mahdolliset
esteellisyydet/sidonnaisuudet,
joilla	voi	olla	merkitystä
luottamustehtävän
hoitamisessa

- Lahden	Taitoluistelijat	ry	varapuheenjohtaja	ja	muodostelmakisojen	kilpailunjohtaja

Etunimi Leea

Sukunimi Rauske-Kuoppala

Sähköpostiosoite leea.kuoppala@gmail.com

Puhelinnumero +358400497129

Seura	jota	esityksen	tekijä
edustaa Lahden	Taitoluistelijat

Ilmoittautumisajankohta 16.9.2022	19:39
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Ehdokas	on	käytettävissä
hallitusjäseneksi kyllä

Ehdokas	on	käytettävissä
puheenjohtajaksi Ei

Etunimi Katariina

Sukunimi Järveläinen

Sähköposti katariina@metroareena.fi

Matkapuhelinnumero +358405961455

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

Taitoluisteluseuroissa	en	ole	itse	työskennellyt,	mutta	työni	kautta	olen	työskennellyt
usean	eri	taitoluisteluseuran	kanssa	ja	nähnyt	toimintaa	läheltä.	Samoin	myös
tapahtumien	kautta	on	tullut	kansainvälisen	liiton	toiminta	hieman	tutuksi.

Muu	järjestötausta,
luottamustoimet,	muut
tehtävät	ja	verkostot

Olen	Tapiolan	Monitoimiareenan	Oy:n	ja	Strong	Entertainment	Oy:n	hallituksen
jäsen.	Lisäksi	istun	Tapahtumateollisuus	ry:n	Turvallinen	työryhmä-
asiantuntijaorganisaatiossa.	Erilaisissa	vapaaehtoistöissä	ja	asiantuntija-ryhmissä
omien	lasten	harrastusseuroissa.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
haasteet	tulevaisuudessa

Olosuhteiden	kehittäminen	ilman,	että	seuramaksut	kallistuvat,	jotta
harrastajamäärä	pysyy	isona.	Esimerkiksi	kasvavat	energiakulut	tuntuvat	etenkin
jäähalleissa.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
mahdollisuudet
tulevaisuudessa

Suomi	on	vahva	jääurheilumaa.	Suomella	on	huippu	osaamista	liikuntatieteissä	ja
valmennuksessa.	Suomi	on	turvallinen	ja	luotettava	maa	ja	se	omaa	erinomaista
osaamista	tapahtumajärjestämisessä.	Tämä	kaikki	luo	hyvää	pohjaa	tulevaisuuteen
taitoluistelun	tulevaisuudelle.	Kun	jaksetaan	treenata	ja	uskalletaan	unelmoida,	niin
silloin	kaikki	on	mahdollista.

Ehdokkaan	tavoitteet	STLL:n
hallitustyöskentelyssä

Tuoda	oma	kokemus	ja	osaaminen	avuksi	etenkin	olosuhteisiin	ja	tapahtumiin
liittyen.	Koko	verkostoni	on	hallituksen	ja	Liiton	käytössä.	Näiden	avulla	saada
taitoluisteluun	menestystä.

Ehdokkaan	vahvuudet
ajatellen	STLL:n
hallitustyöskentelyä

Vahvuuteni	on	tapahtumajärjestäminen,	tapahtuman	tuotteistaminen/myynti	ja
tämän	palvelumuotoilu.	Lisäksi	hallien	kiinteistöosaaminen	on	vahvaa	sekä	hallien
liiketoiminnan	pyörittäminen.	Olen	myös	ollut	alalla	pitkään	ja	sitä	myötä	verkostot
ovat	vahvat	ja	laajat,	etenkin	pääkaupunkiseudulla.

Ehdokkaan	mahdollisuudet
vaikuttaa	taitoluistelu-
yhteisön	ulkopuolella
(yhteiskuntasuhteet,
verkostot	jne.)

Minulla	on	vahvat	verkostot	etenkin	Espoossa	ja	Espoon	kaupunkiin.	Tämän	lisäksi
tunnen	Suomen	suurimpien	jäähallien	toimitusjohtajat	ja	operatiiviset	henkilöt.
Tunnen	lukuisia	eri	Lajiliittojen	edustajia	ja	minulla	on	paljon	yrityskontakteja.

Mahdolliset
esteellisyydet/sidonnaisuudet,
joilla	voi	olla	merkitystä
luottamustehtävän
hoitamisessa

Toimin	Metro	Areenan	toimitusjohtajana.	Osaan	kuitenkin	erottaa	työni	ja	lajiliiton
liittohallitustyön	välillä.	Linkki	linkedin	sivulle	jossa	CV:
https://www.linkedin.com/in/katariina-järveläinen-42242b99/

Ehdokkaan	ansioluettelo

Etunimi Anu

Sukunimi Husu-Peltonen

Sähköpostiosoite anu.husu-peltonen@evtluistelijat.fi

Puhelinnumero +358442382576

Seura	jota	esityksen	tekijä
edustaa Etelä-Vantaan	Taitoluistelijat

Ilmoittautumisajankohta 16.9.2022	12:45
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Ehdokas	on	käytettävissä
hallitusjäseneksi kyllä

Ehdokas	on	käytettävissä
puheenjohtajaksi Kyllä

Etunimi MILENA

Sukunimi KALLIO

Sähköposti kallio.milena@gmail.com

Matkapuhelinnumero +358405302771

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

Keski-Uudenmaan	Muodostelmaluistelijat	Ry:n	hallituksen	jäsen	ja	sihteeri	vuodesta
2020	alkaen.

Muu	järjestötausta,
luottamustoimet,	muut
tehtävät	ja	verkostot

Metropolia	ammattikorkeakoulun	oppilaskunnan	hallituksen	jäsen	ja	sihteeri	2013-
2016.	Mannerheimin	lastensuojeluliiton	perhekahvilaohjaaja	2018.	Suomen
nuorisosirkusliitto	kannatusjäsen	2006-2021.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
haasteet	tulevaisuudessa

Taitoluistelussa	on	paljon	haasteita	tulevaisuudessa.	Oman	näkemykseni	mukaan
suurimpia	haasteita	ovat:	koko	ajan	nousevat	kustannukset,	lajin	nopeasti	nouseva
taso,	joka	johtaa	erilaisten	elementtien	vaarallisuuteen.	Luistelijoiden	fysiikka	ei
pysy	laji	kehityksen	mukana	ja	näin	ollen	luistelijat	joutuvat	lopettamaan	uransa
turhan	aikaisin.	Lajin	liika	keskittyminen	pelkästään	tekniseen	osaamiseen.
Harrastajien	sukupuolittuminen	tyttöihin	ja	naisiin,	poikia	ja	miehiä	tarvitaan	lisää
lajin	pariin.	Laji	sopii	kaikille	ja	on	fyysisesti	raskas.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
mahdollisuudet
tulevaisuudessa

Laji	ei	ole	koskaan	valmis	ja	sitä	voi	kehittää	aina	eteenpäin:	uusia	elementtejä	ja
vanhojen	muokkaamista,	uusia	alalajeja	ja	sarjoja.	Harrasteluistelun	korostaminen,
aina	ei	tarvitse	olla	kilpatasolla	jotta	voi	nauttia	luistelusta.	Kilpailemisen	sijasta
luistelussa	voi	keskittyä	myös	näytöksiin	ja	muihin	esiintymisiin.	Kun	ikärajoja
nostetaan	niin	antaa	se	mahdollisuuksia	myös	luistelijalle	kasvaa	kypsäksi
urheilijaksi,	joka	pystyy	tuottamaan	uudenlaisia	ja	näyttävämpiä	ohjelmia.
Suomalaisen	huippuosaamisen	vieminen	ulkomaille	sekä	uusien	sarjojen	ja
muodostelmassa	joukkue	kokojen	muuttaminen	tuo	uusia	maita	lajin	pariin.

Ehdokkaan	tavoitteet	STLL:n
hallitustyöskentelyssä

Liitttotoiminnan	kehittäminen	erityisesti	pienten	seurojen	näkökulmasta.	Päästä
vaikuttamaan	taitoluistelun	lajikehitykseen	ja	osallistumaan	liittotoimintaan	ja
kehittämään	sitä	niin	Suomessa	kuin	ulkomailla.

Ehdokkaan	vahvuudet
ajatellen	STLL:n
hallitustyöskentelyä

Vahva	näkemys	lajista	ja	rakkaus	lajia	kohtaan.	Omaa	luistelutaustaa	noin	20	vuoden
ajalta	sekä	lapsena,	että	aikuisiällä,	muodostelmaluistelu	on	ollut	päälajina,	mutta
kokemusta	on	kertynyt	myös	yksinluistelun	puolelta.	Omaa	vahvaa	kokemusta
järjestötoiminnasta	ja	päätöksenteosta.	Toisi	uutta	ja	innostunutta	näkemystä	lajin
koko	kenttään	suoraan	seuratoiminnasta.

Ehdokkaan	mahdollisuudet
vaikuttaa	taitoluistelu-
yhteisön	ulkopuolella
(yhteiskuntasuhteet,
verkostot	jne.)

Sairaanhoitaja	lastenosastolla	uudessa	lastensairaalassa.	Verkostoja	päiväkodista	ja
muista	urheiluseuroista.

Mahdolliset
esteellisyydet/sidonnaisuudet,
joilla	voi	olla	merkitystä
luottamustehtävän
hoitamisessa

Ei	esteellisyyksiä	luottamustehtävien	hoitamisessa.

Etunimi Liisa

Sukunimi Kangas

Sähköpostiosoite puheenjohtaja.kemu@gmail.com

Puhelinnumero +358408287343

Seura	jota	esityksen	tekijä
edustaa Keski-Uudenmaan	Muodostelmaluistelijat

Ilmoittautumisajankohta 8.9.2022	19:16
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Ehdokas	on	käytettävissä
hallitusjäseneksi kyllä

Ehdokas	on	käytettävissä
puheenjohtajaksi Ei

Etunimi Tiina

Sukunimi Koivula

Sähköposti tiina.koivula@moods.fi

Matkapuhelinnumero +358500824606

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

2018-	VG-62	ry:n	hallituksen	jäsen	2017-	VG-62	ry:n	taitoluistelujaoston	jäsen

Muu	järjestötausta,
luottamustoimet,	muut
tehtävät	ja	verkostot

Vuonna	2009	perustetun	oman	mainostoimistoyrityksen	kautta	Tiinalla	on	laajat
verkostot	yritysmaailmaan,	medioihin,	tuotantoyhtiöihin	jne.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
haasteet	tulevaisuudessa

Suurin	haaste	on	harrastajamäärien	kasvattaminen	ja	ylläpito.	Taloudellisesti
epävarma	aika	vaikuttaa	myös	taitoluistelun	harrastamisen	aloitus-	ja
jatkamispäätöksissä.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
mahdollisuudet
tulevaisuudessa

Mahdollisuudet	säilyä	kiinnostavana	ja	monipuolisena	lajina	ovat	hyvät,	jos	pystytään
viestimään	lajista	innostavasti,	monikanavaisesti	ja	kohderyhmät	huomioiden.	Lisäksi
lajin	kustannukset	pitää	saada	pysymään	maltillisina.

Ehdokkaan	tavoitteet	STLL:n
hallitustyöskentelyssä

Tavoitteena	on	tuoda	työskentelyyn	uutta	näkökulmaa	pääkaupunkiseudun
ulkopuolelta.	Tavoitteena	on	myös	kommunikoinnin,	sisäisen	ja	ulkoisen	viestinnän	ja
markkinointiviestinnän	roolien	tärkeyden	korostaminen	ja	hyödyntäminen.
Tavoitteena	on	STLL:n	ja	taitoluistelun	positiivisen	brändimielikuvan	vahvistaminen.

Ehdokkaan	vahvuudet
ajatellen	STLL:n
hallitustyöskentelyä

Pitkä	25	vuoden	kokemus	markkinoinnista	ja	oman	kymmenhenkisen
mainostoimiston	arjen	pyörittäminen	on	luonut	Tiinalle	vahvan	pohjan
hallitustyöskentelylle.	Lisäksi	hallitustyöskentely	VG-62	ry	-monilajiseurassa	antaa
hyvää	perspektiiviä.	Seuran	taitoluistelujaoston	jäsenenä	Tiinan	lajituntemus	on
hyvällä	tasolla	niin	yksinluistelun	kuin	muodostelman	osalta.

Ehdokkaan	mahdollisuudet
vaikuttaa	taitoluistelu-
yhteisön	ulkopuolella
(yhteiskuntasuhteet,
verkostot	jne.)

Laaja	verkosto	yritysmaailmaan,	mediaan	ja	tuotantoyhtiöihin.

Mahdolliset
esteellisyydet/sidonnaisuudet,
joilla	voi	olla	merkitystä
luottamustehtävän
hoitamisessa

Esteellisyyksiä	ei	ole.

Etunimi Jouni

Sukunimi Marttila

Sähköpostiosoite jou.marttila@live.com

Puhelinnumero +358504820797

Seura	jota	esityksen	tekijä
edustaa VG-62

Ilmoittautumisajankohta 19.9.2022	15:04
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Ehdokas	on	käytettävissä
hallitusjäseneksi kyllä

Ehdokas	on	käytettävissä
puheenjohtajaksi Ei

Etunimi Anna

Sukunimi Kuusniemi-Laine

Sähköposti anna.kuusniemi-laine@gmail.com

Matkapuhelinnumero +358405528761

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

Espoon	Jäätaiturit	ry	●	hallituksen	jäsen	2013	-	2015	●	muodostelmatoimikunnan
puheenjohtaja	2014	-	2015	●	hallituksen	puheenjohtaja	2015	alkaen	●	mukana
lukuisissa	näytös-	ja	kilpailutoimikunnissa	ml.	ML	SM	2020,	ML	1.	SM-valintakilpailu
2016,	ML	aluemestaruuskilpailut	2018,	yksinluistelun	2.	SM-valintakilpailu	2020,
muodostelmaluistelun	kansallisen	sarjan	II	valintakilpailu	ja	SM-junioreiden	3.
valintakilpailu	2022.	●	mukana	seuratyössä	vapaaehtoisena	2005	alkaen,
(huoltajatehtäviä,	rahastonhoitaja	jne.)	Espoo	Synchronized	Skaters	ry	●	yksi
perustajista	●	hallituksen	jäsen	ja	varapuheenjohtaja	2016	alkaen	Espoon
muodostelmaluistelun	kannatusyhdistys	ry	yksi	perustajista	●	hallituksen	jäsen	2016
- 2021	STLL	●	Vapaaehtoisena	liiton	arvokisoissa	/	kv-kisoissa	(mm.	junioreiden	MM-
kilpailut	2013,	Finlandia	Trophy	-kilpailuissa	pari	kertaa)	●	Liittohallituksen
ehdollepanotoimikunnan	pj	2018-2019	●	Taitoluistelun	EM93	-kilpailuiden
lipunmyyntiprojektin	toteutus	ja	muut	EM-toimiston	toimistotehtävät	1.3.1992	-
31.1.1993

Muu	järjestötausta,
luottamustoimet,	muut
tehtävät	ja	verkostot

Espoon	Jääurheilun	Tuki	ry	●	Hallituksen	jäsen	2017	alkaen	●	Varapuheenjohtaja
2019	alkaen	●	Hallituksen	jäsenenä	mukana	Matinkylän	jääurheilukeskuksen
hankkeessa

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
haasteet	tulevaisuudessa

- Miten	saada	lapset	luistelemaan	jatkossakin?	Taitoluistelu	lajina	kilpailee	monien
muiden	lajien	kanssa	eikä	luistelu	enää	ole	jokaisen	lapsen	perustaito.	Tilannetta	ei
helpota	jäähallien	suuri	energiankulutus,	johon	pitäisi	myös	löytyä	jäälajien
yhteistyössä	uusia	ja	parempia	ratkaisuja.	-	Huipulle	pääsy	Suomesta	käsin	ei	ole
helppoa.	Miten	voidaan	paremmin	tukea	nuorten	nousemista	huipulle?	Tähän	liittyy
niin	kaksoisuraan	liittyviä	asioita	(ja	ihan	vaan	koulunkäynnin	yhdistämistä
treenaukseen),	kansainväliseen	yhteistyöhön	liittyviä	kysymyksiä	kuin
taloudellisiakin	kysymyksiä.	Tässä	tarvitaan	lisää	liiton	ja	seurojen	välistä
yhteistyötä.	-	Mistä	tulevat	tulevaisuuden	huippuvalmentajat?	Miten	houkutellaan
nuoria	valmentajan	ammattiin?

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
mahdollisuudet
tulevaisuudessa

- Taitoluistelu	on	lajina	kiehtova.	Lajissa	yhdistyy	taide	ja	urheilu	-	musiikin	tulkinta
ja	vaativa	fyysinen	suoritus.	Laji	on	esteettinen	ja	lajin	huikeaa	visuaalista	puolta	on
mahdollista	hyödyntää	lajin	markkinoinnissa.	-	Taitoluistelu	voi	edelleen	olla	massoja
liikuttava	laji.	Taitoluistelu	ja	muuta	jäälajit	voivat	myös	olla	lajeja,	jotka	talvilajeista
lopulta	parhaiten	selviävät	muuttuvissa	ilmasto-olosuhteissa.	Tätä	lajia	voi	harrastaa,
kunhan	energiakysymykset	eivät	muodostu	ylitsepääsemättömiksi.	-	Taitoluistelu	on
lajina	monipuolinen	ja	taitoluistelijat	pärjäävät	tyypillisesti	myös	muutoin	elämässä
hyvin.	Laji	antaa	valmiuksia	myös	muuhun	elämään.	Taitoluistelija	pärjää.	Tämä
kiinnostaa	varmasti	vanhempia.

Ehdokkaan	tavoitteet	STLL:n
hallitustyöskentelyssä

- Toivoisin	voivani	osallistua	huippupolun	kehittämiseen.	EsJt	-seurataustan	kautta
tunnen	huippu-urheilun	Tähtiseuran	näkökulmasta,	minkälainen	liiton	tuki	olisi
avuksi	ja	tarpeen	huippupolun	kehittämisessä.	-	Olen	mielelläni	mukana
kehittämässä	koko	lajin	vastuullisuutta.	-	Uusia	mahdollisuuksia	lajiin	toisi
muodostelman	Olympiastatus,	jota	liiton	tulisi	pyrkiä	edistämään	lajin	johtavana
maana.	Olympiastatus	nostaisi	lajin	arvostusta	ja	voisi	osaltaan	edistää	luistelijoiden
mahdollisuutta	kaksoisuraan	ja	samalla	pidempään	uraan	taitoluistelun	parissa.

Ehdokkaan	vahvuudet
ajatellen	STLL:n
hallitustyöskentelyä

- Koen	olevani	yhteistyökykyinen	ja	aikaansaava.	Minulla	on	myös	varsin
monipuolinen	kokemus	taitoluistelusta	monessa	roolissa.	-	Olen	toiminut
asiantuntijaorganisaation	johtotehtävissä	pitkään	myös	työelämässä.	Olen
perehtynyt	työni	puolesta	vastuullisuuskysymyksiin.	Tästä	voi	olla	hyötyä	myös
STLL:n	hallitustyössä.	-	Juristin	koulutuksesta	ei	varmaan	myöskään	ole	haittaa
STLL:n	hallitustyössä.

Ehdokkaan	mahdollisuudet
vaikuttaa	taitoluistelu-
yhteisön	ulkopuolella
(yhteiskuntasuhteet,
verkostot	jne.)

Yli	25	vuoden	kokemus	liikejuridiikasta	on	tuonut	laajat	suhteen	suomalaiseen
yrityskenttään.



Mahdolliset
esteellisyydet/sidonnaisuudet,
joilla	voi	olla	merkitystä
luottamustehtävän
hoitamisessa

Toimikausi	EsJt:n	puheenjohtajana	päättyy	30.4.2022	ja	toivon	voivani	hoitaa	tuon
pestin	loppuun	asti	kunnialla.

Etunimi Suvi

Sukunimi Peussa

Sähköpostiosoite suvi.peussa@espoonjaataiturit.fi

Puhelinnumero +358405969647

Seura	jota	esityksen	tekijä
edustaa Espoon	Jäätaiturit

Ilmoittautumisajankohta 17.9.2022	14:05
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Ehdokas	on	käytettävissä
hallitusjäseneksi kyllä

Ehdokas	on	käytettävissä
puheenjohtajaksi Ei

Etunimi Milja

Sukunimi Sarkkinen

Sähköposti milja.sarkkinen@gmail.com

Matkapuhelinnumero +358415349873

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

- pitkäaikainen	työntekijä	seurassa	(2007-5/2022	saakka)	-	kokemus	vanhempien,
lasten	ja	nuorten	ja	seuratoimijoiden	kanssa	yhteistyöstä	-	liitossa	ja	vierumäellä
kouluttajana	2022	alkaen

Muu	järjestötausta,
luottamustoimet,	muut
tehtävät	ja	verkostot

Paljon	kontakteja	ja	verkostoa	muiden	suomalaisten	ja	kansainvälisten	seurojen	ja
taitoluisteluvalmentajien	ja	muodostelmaluisteluvaikuttajien	kanssa

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
haasteet	tulevaisuudessa

- haasteet	kilpatasolla:	1)	Harrastuksen	kustannukset	ja	ympäristökuorma	alkavat
karata	käsistä.	Esim	3-4	kv-kisamatkaa	seniorijoukkueilla	on	todella	kuluttavaa.	2)
Koulun	ja	kilpaurheilun	yhdistäminen	kehittyy	jatkuvasti	kuormittavammaksi,	kun
sekä	kilpaurheilun,	että	lukion	vaatimustaso	kovenee.	3)	Lasten	harrastajapohja
kapenee	->	huipulle	vaikeampi	saada	valikoitumaan	parhaita	mahdollisia	yksilöitä.	-
haasteet	harrastajatasolla:	1)	Kynnys	aloittaa	luisteluharrastus	voi	olla	korkea,	koska
harrastusta	pidetään	kalliina,	ja	mielikuva	valmennuksesta	eri	kohujen	jälkeen	voi
olla	negatiivinen.	2)	Lapset	ja	nuoret	ylipäänsä	liikkuvat	kovin	vähän,	jolloin
perusliikuntataidot	lapsilla	ovat	entistä	heikommat.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
mahdollisuudet
tulevaisuudessa

1) Taitoluistelulla	on	mahdollisuus	brändätä	itsensä	nuorten	(erityisesti	tyttöjen	ja
naisten)	terveyttä	ja	mielenterveyttä	tukevana	lajina,	jos	tämän	asian	eteen	nähdään
vaivaa.	Valmentajia	ja	yleistä	mielikuvaa	voi	ja	tulee	kehittää	suuntaan,	joka	tukee
nuorten	kehonkuvaa	ja	itsetuntoa,	sekä	antaa	aineksia	terveen	mielen	hyvinvoinnille.
2) Taitoluistelu	voisi	olla	koko	kansan	harrastus,	jos	lapsille,	nuorille	ja	aikuisille	olisi
riittävästi	matalan	kynnyksen	tapoja	harrastaa.	Italiassa	yleisöluistelut	ovat	täynnä
väkeä	iltaisin	klo	21-23,	ja	harrastukseen	tullaan	mukaan	monessa	eri	ikävaiheessa.
Miten	Suomessa	voitaisiin	tukea	samanlaista	kulttuuria?

Ehdokkaan	tavoitteet	STLL:n
hallitustyöskentelyssä

- Edistää	lajin	kehittymisen	edellytyksiä	ja	tuoda	osaamista	(muodostelmaluistelun)
valmentajan	ja	seuratyön	arjesta	ja	arjen	edellytysten	parantamisesta	-	Tehdä	lajia
näkyvämmäksi	ja	helpommin	lähestyttäväksi,	jotta	harrastajamäärä	saadaan
nousuun,	mikä	mahdollistaa	paitsi	lajin	harrastamisen	kevyenä	harrastustoimintana,
niin	myös	huipputason	paremman	tukemisen.	Huippu	tulee	määrittää	riittävän
tarkasti,	jotta	tukea	ohjataan	niille,	kenelle	se	milläkin	kaudella	kuuluu.

Ehdokkaan	vahvuudet
ajatellen	STLL:n
hallitustyöskentelyä

- oma	kokemus	urheilijana	ja	kilpailijana	Suomen	ja	maailman	huipulla	-	Kokemus	ja
ymmärrys	taitoluistelun	kehittymisestä	lajina	-	Kokemus	valmentamisesta	ja
valmentajan	työstä	Suomen	ja	maailman	huipulla	-	Ymmärrystä	urheilijana
kehittymisestä,	urheilijana	elämisestä	ja	miten	urheilijan	kehittymistä	voidaan	tukea
ja	edistää

Ehdokkaan	mahdollisuudet
vaikuttaa	taitoluistelu-
yhteisön	ulkopuolella
(yhteiskuntasuhteet,
verkostot	jne.)

- Käytän	ääntäni	sosiaalisessa	mediassa	(erityisesti	LinkedIn),	ja	pyrin	vahvistamaan
tätä	rooliani	vielä	lisää.

Mahdolliset
esteellisyydet/sidonnaisuudet,
joilla	voi	olla	merkitystä
luottamustehtävän
hoitamisessa

- Ei	esteellisyyksiä,	ei	työsuhdetta	taitoluisteluseuraan

Etunimi Pasi

Sukunimi Lehtinen

Sähköpostiosoite pasi.lehtinen@helsingintaitoluisteluklubi.com

Puhelinnumero +358504804760
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Ehdokas	on	käytettävissä
hallitusjäseneksi kyllä

Ehdokas	on	käytettävissä
puheenjohtajaksi Ei

Etunimi Tomi

Sukunimi Vähä-Ruohola

Sähköposti tomi.vaharuohola@gmail.com

Matkapuhelinnumero +358403503210

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

Seuratasolla	Tappara	ry	taitoluistelujaoksen	puheenjohtaja	06.2021	lähtien

Muu	järjestötausta,
luottamustoimet,	muut
tehtävät	ja	verkostot

Johtoryhmä	kokemus	työelämässä	strategisen	investoinnin	suunnittelu-	ja
projektijohtoryhmistä	sekä	yhtiötason	teknologia	johtoryhmästä.	Vapaa-
ehtoistoiminnassa	aiemmin	asuin	alueemme	vesiosuuskunnan	pj:na,	tieosuuskunnan
pj.:na	sekä	2	eri	taloyhtiön	hallituksen	vpj:na.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
haasteet	tulevaisuudessa

Harrastajamäärien	sekä	olosuhteiden	kehittäminen

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
mahdollisuudet
tulevaisuudessa

Tarjota	turvallinen	ja	iloinen	matalan	kynnyksen	harrastusmahdollisuus	kaikille	siitä
kiinnostuneille	sekä	mahdollistaa	polku	huippu-urheilijaksi	kansainväliselle	huipulle.

Ehdokkaan	tavoitteet	STLL:n
hallitustyöskentelyssä

Luistelukoulujen	osallistujamäärien	kasvattaminen	valtakunnallisesti,	olosuhteiden
kehittäminen	yhteistyössä	kuntien	ja	kaupunkien	kanssa	sekä	kilpailujärjestelmän
kehittäminen	yhteistyössä	seurojen	kanssa

Ehdokkaan	vahvuudet
ajatellen	STLL:n
hallitustyöskentelyä

Intohimo	uuden	oppimiseen	ja	kehittämiseen.	Osaaminen	työskennellä	sujuvasti
yhteistyössä	erilaisten	ihmisten	kanssa.	Näkökulma	nuorten	lasten	vanhempana,
ymmärrys	lajivalintaan	nykypäivänä	johtavista	tekijöistä.	Vahva	kokemus
yhteistyöstä	kunnallisten	tahojen	sekä	muiden	jääurheilulajien	kanssa.

Ehdokkaan	mahdollisuudet
vaikuttaa	taitoluistelu-
yhteisön	ulkopuolella
(yhteiskuntasuhteet,
verkostot	jne.)

Vahvat	verkostot	Pirkanmaan	alueen	kunnallisiin	päättäjiin

Mahdolliset
esteellisyydet/sidonnaisuudet,
joilla	voi	olla	merkitystä
luottamustehtävän
hoitamisessa

2	harrastavaa	tytärtä	Tapparan	taitoluistelijoissa	yksinluisteluryhmissä

Etunimi Kari

Sukunimi Aaltonen

Sähköpostiosoite kari.aaltonen@tappara.fi

Puhelinnumero +358505164400

Seura	jota	esityksen	tekijä
edustaa Tappara
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