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Ehdokas	on	käytettävissä
hallitusjäseneksi ei

Ehdokas	on	käytettävissä
puheenjohtajaksi Kyllä

Etunimi Olli

Sukunimi Aro

Sähköposti olli.aro@finhockey.fi

Matkapuhelinnumero +358405302847

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

Ei	kokemusta	taitoluistelun	saralta,	mutta	muu	kokemus	urheiluorganisaatoista,
yritysmaailmasta	ja	politiikasta	kattava.

Muu	järjestötausta,
luottamustoimet,	muut
tehtävät	ja	verkostot

Yksi	merkittävimmistä	verkostoistani,	joka	tukee	tätä	tehtävää,	on	poliittinen
harrastukseni.	Toimin	Espoon	kaupunginvaltuutettuna,	liikuntalautakunnan
varapuheenjohtajana,	hyvinvoinnin	ja	terveyden	lautakunnan	jäsenenä	sekä
Hyvinvoiva	Espoo	-kehitysohjelman	ohjausryhmän	jäsenenä.	Toimin	myös	Länsi-
Uudenmaan	hyvinvointialueen	varavaltuutettuna.	Siviilityössäni	työskentelen
operatiivisena	johtajana	Suomen	Jääkiekkoliitossa.	Tämän	tehtävän	kautta	olen
päässyt	sisään	järjestötoiminnan	operatiiviseen-	sekä	luottamuspuoleen.	Lisäksi
toimin	johtoryhmän	puheenjohtajana	ja	Mestiksen	hallituksen	asiaesittelijänä.
Tämän	lisäksi	toimin	luottamushenkilöistä	koostuvien	valiokuntien	esittelijänä	työ-,
yhteiskuntasuhteet-	sekä	myynti-	ja	markkinointivaliokunnissa.	Olen	toiminut
aikaisemmin	Sarjaseurat	ry:n	hallituksessa.	Tunnen	urheilujärjestökentän	hyvin	ja
teen	aktiivisesti	yhteistyötä	järjestökentän	kanssa	yli	lajirajojen.	Käyn	mm.
luennoimassa	arvojohtamisesta	sekä	sponsoroinnin	merkityksellisyydestä
urheilujärjestöille	ja	yrityksille.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
haasteet	tulevaisuudessa

Taitoluistelun	tulevaisuuden	haasteista	merkittävin	koskee	harrastajamäärän
turvaamista.	Syntyvyys	laskee,	väestörakenne	muuttuu	ja	vieraskielisten	osuus
kasvaa.	Samaan	aikaan,	käynnissä	ollut	ja	covidin	myötä	kiihtynyt,	kuluttajien
käyttäytymisen	muutos	on	voimistunut.	Ihmisten	vapaa-aika	pirstaloituu	entisestään.
Harrastajamäärien	kasvun	/	ylläpitämisen	kannalta	on	merkittävää	pystyä
hillitsemään	lajin	harrastamisen	kustannuksia	ja	turvaamaan	helppo	saatavuus.
Jokaisella	suomalaisella	pikkutytöllä	tai	-pojalla	tulee	olla	mahdollisuus	harrastaa
lajia	varallisuudesta	riippumatta.	Taitoluistelun	brändimielikuva	ei	pysty	vastaamaan
kaikilta	osin	kuluttajia	ohjaaviin	megatrendeihin.	Viimeisen	vuosikymmenen	aikana
voimakkaasti	kasvaneet	vastuullisuus,	eettisyys,	ekologisuus	jne.	ohjaavat
vanhempien	ja	kuluttajien	käytöstä	entistä	voimakkaammin.	Myös	yksi	iso	haaste
tulevaisuudessa	lajille	tulee	olemaan	olosuhteet:	jäähallien	ikääntyminen,
korjausvelka	ja	kuntien	maksukyvyttömyys/haluttomuus.	Veikkauksen	aseman
mahdollinen	muuttuminen	seuraavalla	hallituskaudella	pakottaa	miettimään	uusia
keinoja	lajien	rahoitukselle.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
mahdollisuudet
tulevaisuudessa

Taitoluistelun	yksi	merkittävimmistä	vahvuuksista	on	yhdistää	taide	ja	huippu-
urheilu.	Lajin	kansainvälinen	kiinnostus	luo	mahdollisuuden	rakentaa	esikuvia
nuorille.	Taitoluistelun	vahvuuksia	vahvistamalla	ja	korostamalla	pystytään
vastamaan	vallitseviin	megatrendeihin.	Samaan	aikaan	tulee	aktiivisesti	pyrkiä
löytämään	uusia	keinoja	kasvattaa	taitoluistelun	näkyvyyttä	ja	sen	mahdollistamia
tulon	lähteitä.	Mediakentän	murros	ja	pirstaloituminen	luo	mahdollisuuden	tuoda
innovatiivisilla	keinoilla	lajia	koko	kansan	kulutettavaksi.	Merkityksellisyyden
kasvattaminen	monessakin	mielessä	on	selkeä	mahdollisuus.	Lasten	ja	nuorten
liikkumattomuus	on	iso	ongelma	yhteiskunnassa	ja	siihen	taitoluistelulla	on
mahdollisuus	vastata.	Liian	vähäisestä	liikunnasta	syntyvät	kustannukset
yhteiskunnalle	ovat	peräti	yli	3	miljardia	euroa	vuosittain.	Keskittymällä	tähän
narratiiviin	on	kaikilla	järjestöillä	sekä	seuroilla	mahdollisuus	päästä	kiinni	uusiin
rahavirtoihin.

Ehdokkaan	tavoitteet	STLL:n
hallitustyöskentelyssä

Keskeisimpänä	tavoitteena	on	turvata	taitoluistelun	tulevaisuus	niin
harrastajamäärien	kasvun/säilyttämisen,	kuin	hyvintoimivien	seuraorganisaatioiden
kautta.	Keinojen	löytäminen	olosuhteiden	parantamiseen	ja	harrastamisen	hinnan
maltillistamiseen	yhteistyössä	monien	tahojen	kanssa.	Taitoluistelun	näkyvyyden
kasvattaminen	ja	kaupallistaminen	on	keskeinen	osa-alue	tulevaisuuden
rakentamisessa.

Olen	vahvan	kaupallisen	ja	strategisen	kokemuksen	sekä	ajattelunkyvyn	omaava
uudistaja.	Olen	työurallani	linjajohtanut	isoja	organisaatioita,	suunnitellut	ja
toimeenpannut	tuhansia	ihmisiä	koskeneita	organisaatiouudistuksia.	Olen	vastannut



Ehdokkaan	vahvuudet
ajatellen	STLL:n
hallitustyöskentelyä

liikevaihdosta,	asiakaskokemuksesta,	viestinnästä,	markkinoinnista	pörssiyhtiöissä	ja
onnistunut	tuomaan	niitä	oppeja	menestykkäästi	järjestötoimintaan,	sillä	onhan
lajiliiton	keskeisin	tehtävä	toimia	palvelufunktiona	seurakentälle.	Tunnen
mediaoikeuskentän	ja	median.	Erityisosaamisalueeni	ovat	brändin,	markkinoinnin,
viestinnän	ja	kaupallisten	toimien	kehittäminen	ja	uudistaminen.	Minulla	on	myös
mahdollisuus	edistää	lajin	olosuhdeasiaa	omia	verkostojani	hyödyntäen	sekä
paikallisesti	että	valtakunnallisesti.

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

Tämä	yksi	keskeisin	vahvuusalueeni,	jossa	pysty	ajamaan	yleisesti	lajin	etuja.	Tunnen
kuntien	päätöksentekoprosessin	ja	kuntapäättäjiä.	Minulla	on	myös	hyvät
henkilökohtaiset	suhteet	olympiakomitean	operatiiviseen	johtoon	sekä	hallitukseen.

Mahdolliset
esteellisyydet/sidonnaisuudet,
joilla	voi	olla	merkitystä
luottamustehtävän
hoitamisessa

Ei	esteellisyyksiä/sidonnaisuuksia,	joita	ei	olisi	aikaisemmin	kerrottu.

Ehdokkaan	ansioluettelo Olli_aro_cv.pdf

Etunimi Jukka-Pekka

Sukunimi Ylinen

Sähköpostiosoite jukka-pekka.ylinen@hl.fi

Puhelinnumero +358404834870

Seura	jota	esityksen	tekijä
edustaa Helsingin	Luistelijat

Ilmoittautumisajankohta 19.9.2022	18:06
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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.

Ehdokkaan	ansioluettelo CV	13.8.kallio.pdf

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

https://www.lyyti.fi/reg_att/e0835b290008b160092/0637cd3aec57accdda39d15438e46e8f18c0eb07efea61c41de747260d9bf62d.pdf
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Ehdokas	on	käytettävissä
hallitusjäseneksi ei

Ehdokas	on	käytettävissä
puheenjohtajaksi Kyllä

Etunimi Jouko

Sukunimi Pitkänen

Sähköposti pitkjo@gmail.com

Matkapuhelinnumero +358503890504

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

Jouko	Pitkänen	on	ollut	viimeiset	3v.	STLL:n	liittohallituksen	jäsen	ja	hallituksen
varapuheenjohtaja	nyt	2v.	Sitä	ennen	ja	myös	nykyisin	toimii	aktiivisena
vapaaehtoisena	seuroissa	(mm.	HTK	ja	EsJt).

Muu	järjestötausta,
luottamustoimet,	muut
tehtävät	ja	verkostot

Joukolla	on	vahva	liiketoiminnan	johtamisen	tausta	kansainvälisessä	pörssiyhtiössä
konsernin	johtoryhmän	jäsenenä.	Hän	on	toiminut	maajohtajana	vaativissa
liiketoimintaympäristöissä	mm.	Venäjällä,	Baltiassa	ja	Suomessa.	Toimitusjohtajan
tehtäviä	hän	on	hoitanut	Suomessa	ja	Baltiassa.	Jouko	on	kokenut	hallitusjäsen	ja
Senior	Advisor.	Verkostot	yrityselämässä	ovat	laajat.	Nykyisessä	työssään
liikkeenjohdon	konsulttina	hän	työskentelee	merkittävien	suomalaisten	ja
kansainvälisten	yritysten	toimitusjohtajien,	hallitusjäsenten	ja	hallitusten
puheenjohtajien	kanssa.	ks.	CV.

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
haasteet	tulevaisuudessa

Lajimme	mielletään	kalliiksi	ja	se	voi	vaikutta	tulevaisuudessa	imagoomme	niin	että
menetämme	laajuutta	harrastajapohjassa	-	julkisen	tuen	(OKM	ja	OK)	leikkaukset
voivat	pienentää	käytössämme	olevia	resursseja,	joka	vaikuttavat	niin	seurojen	kuin
liitonkin	toimintaan	ja	voi	heikentää	kaikissa	lajeissamme	kansainvälisen	huipun
saavuttamista	-	haasteena	on	myös	miesluistelijoiden	vähäinen	määrä.	1.
harrastajapohjan	laajentaminen,	seuroja	tukien	2.	osaamisen	varmistaminen	niin
seuratyössä	kuin	ammatikseen	lajin	parissa	toimivien	parissa	3.	taitoluistelun	uuden,
raikkaan	julkisuuskuvan	rakentaminen	–	”Koko	Suomi	luistelee”	4.
rahoitusasemamme	turvaaminen	–	julkinen	rahoitus	voi	tiukentua	nykyolosuhteissa
5.	kaikissa	kolmessa	lajissamme	kansainvälisen	menestyksen	turvaaminen

Mitkä	ovat	ehdokkaan
mielestä	taitoluistelun
mahdollisuudet
tulevaisuudessa

1.	"Luistelu	on	jokamiehen	oikeus"	nostetaan	taitoluistelu	näkyvämmäksi	lajiksi
kouluissa	–	lapsia	lisää	lajimme	pariin	2.	Laaja-alainen	seuratyön	kehittäminen	yli
lajirajojen	–	ammattimaistaminen	3.	Muodostelmaluistelu	olympialajiksi	-
painoarvomme	olympiaperheessä	kasvaa	=	tuki-	ja	sponsoritulot	kasvavat.	4.
Taitoluistelulajiemme	välisen	yhteistyön	lisääminen	5.	Luistelijan	”elinkaaren”
pidentäminen	lopettamisen	jälkeen	–	valmennus,	arvioija	ja	alumni	toiminta

Ehdokkaan	tavoitteet	STLL:n
hallitustyöskentelyssä

1.	Eteenpäin	katsovan	ja	strategisen	näkökulman	tuominen,	vastuullisesti	ja
suunnitelmallisesti.	2.	Innostaa	hallitusta	innovatiivisuuteen,	jotta	uudistumme
ajassa.	3.	STLL	organisaation	tukeminen	ja	menestymisen	mahdollistaminen	sekä
kannustaminen.	4.	Hyvän	taloudenhoidon	periaatteista	huolehtiminen	ja
varallisuutemme	tuottavuuden	varmistaminen.	5.	Verkostoitumisen	varmistaminen
keskeisten	toimijoiden	osalta	(OKM,	OK,	ISU	ja	seurat)

Ehdokkaan	vahvuudet
ajatellen	STLL:n
hallitustyöskentelyä

1.	Saanut	olla	3v.	mukana	liittohallituksessa	ja	päässyt	hyvin	sisään	liiton	sekä
lajiemme	tilanteeseen	=	STLL	tilanteen	ja	haasteiden	ymmärrys.	2.	Kokemusta	ja
näkemystä	erilaisten	organisaatioiden	johtamisesta	=	Johtaja	kokemus.	3.	Kyky
hahmottaa	laajoja	kokonaisuuksia	ja	halu	nähdä	konkreettisia	tuloksia	=	Strateginen
kyvykkyys	ja	halu	saada	aikaan	4.	Antaa	työrauha	toimivalle	johdolle	ja
organisaatiolle,	hallitus	keskittyy	agendansa	mukaan	sille	kuluviin	asioihin,	pysyy
päätöksissään	ja	antaa	työrauhan	=	Ymmärtää	hallituksen	ja	johdon	roolit	sekä
dynamiikan

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

Hyvät	verkostot	elinkeinoelämän	päättäjiin	ja	vaikuttajiin	-	kyvykkyyttä	ja	kielitaitoa
olla	mukana	myös	kansainvälisessä	toiminnassa.

Mahdolliset
esteellisyydet/sidonnaisuudet,
joilla	voi	olla	merkitystä
luottamustehtävän
hoitamisessa

Joukolla	on	kaksi	luistelevaa	tytärtä	(yksiluistelu	ja	muodostelma),	jotka	eivät	ole
hallituksen	puheenjohtajan	välittömässä	vaikutuspiirissä	STLL:n	näkökulmasta.
Esteellisyys	ja	sidonnaisuus	osataan	huomioida	toiminnassa	kuten	tähänkin	saakka
on	tehty.	Tässä	olemme	täysin	läpinäkyviä.

Ehdokkaan	ansioluettelo CV	Jouko	Pitkänen	15.9.2022.pdf

https://www.lyyti.fi/reg_att/e0835b290008b160092/b0409ec87820b2c3da7c8b5de60b19307a4a6646099797cfb15aef90b4f0b927.pdf


Etunimi Henriikka

Sukunimi Aihinen

Sähköpostiosoite henriikka.aihinen@etkespoo.com

Puhelinnumero +358405961466

Seura	jota	esityksen	tekijä
edustaa Espoon	Taitoluisteluklubi

Ilmoittautumisajankohta 15.9.2022	17:12
	




