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Ehdollepanotoimikunta ja toimeksianto
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Hanni Nevas, EsJt
Ville Vairinen, Kaari
Heikki Välitalo, PoriTa

Ehdollepanotoimikunnan tehtäväksi on annettu esittää liittokokoukselle ehdotus 
puheenjohtajaksi ja 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

• Markkinointiosaamista ja lajin näkyvyyden tärkeyttä
• Kaikkien lajien tärkeyttä olla tasa-arvoisia liiton toiminnassa
• Panostaa siihen, että lajin piiriin tulisi lisää harrastajia
• Johtajuutta



Seurojen tekemät esitykset 

Hallituksen puheenjohtajaksi Esittäjä

Jouko Pitkänen Espoon Taitoluisteluklubi

Olli Aro Helsingin Luistelijat

Milena Kallio Keski-Uudenmaan Muodostelmaluistelijat

Hallituksen jäseneksi Esittäjä(t)

Sini Aarnio-Kurki* Espoo Synchronized Skaters, Espoon Taitoluisteluklubi

Juha Frey Helsingfors Skridskoklubb

Virpi Hurri* Lahden Taitoluistelijat

Katariina Järveläinen Etelä-Vantaan Taitoluistelijat

Milena Kallio Keski-Uudenmaan Muodostelmaluistelijat

Tiina Koivula VG-62

Anna Kuusniemi-Laine Espoon Jäätaiturit

Milja Sarkkinen Helsingin Taitoluisteluklubi

Tomi Vähä-Ruohola Tappara Taitoluistelijat

* Erovuorossa oleva liittohallituksen jäsen



Toimikunnan työskentelystä

• Toimikunta on kokoontunut useamman kerran Teamsin välityksellä

• Toimikunnan esitys perustuu
• Edellä esitettyihin yleisiin perusteisiin

• Kuultiin STLL puheenjohtaja Janne Korhosta sekä Outi Wuorenheimoa ja kahta työntekijää 
• Esitettyjen jäsenten ansioluetteloiden ja esitysten perusteluiden läpikäymiseen

• Kaikkien ehdokkaiden kanssa teams-tapaamiseen yhdessä ehdollepanotoimikunnan kanssa
• Kahden parhaan puheenjohtajaehdokkaan haastatteluihin erikseen ja yhdessä



Toimikunnan esitys liittokokoukselle 

SUOMEN TAITOLUISTELULIITON PUHEENJOHTAJA

Olli Aro
• Vahva seuratoiminnan tuntemus ja selkeä visio siitä, miten seurakenttä ja lajiliitto toimivat tiiviissä yhteistyössä 

harrastajapohjan laajentamiseksi
• Liiketoiminnallista johtajuutta ja monipuoliset verkostot sekä vaikutuskanavat yhteiskunnan eri tasoilla niin urheilussa, 

politiikassa kuin yritysmaailmassa

• Uudet tuulet lajin ulkopuolelta, haastaa ajattelemaan “out of the box”
• Vahva näyttö kuinka tuntemattomasta tehdään tunnettu (Mestis-sarja)
• Tahto rakentaa lajin tulevaisuutta seurojen kanssa tiiviissä yhteistyössä samalla lisäten ymmärrystä liittotasolla 

haasteista joiden kanssa seurat painivat arjessa
• Tahto kehittää lajia kokonaisuutena jotta lajin piiriin saadaan lisää harrastajia ja menestystä

• Tahto jalkautua seurojen toimintaan ja tehdä muutos tuomalla laji lähemmäs suurempaa yleisöä
• Näkemys että hallituksessa on tarvittava osaaminen kansainväliseen sidosryhmätyöskentelyyn jota hallituksen 

puheenjohtaja tukee omassa roolissa keskeisissä foorumeissa   



Toimikunnan esitys liittokokoukselle 
HALLITUKSEN JÄSENET

Sini Aarnio-Kurki
• Vahvaa laji tuntemusta ja ymmärrys taitoluistelutoiminnan kokonaisuudesta urheilijana, valmentajana, arvioijana ja seura-aktiivina
• Kokemusta STLL hallitustoiminnasta sekä hallitustyöskentelystä myös seura-tasolla
• Näkemystä turvallisten ja terveellisten toimintaedellytysten edistämisestä lajin piirissä

Juha Frey
• Vahvaa kaupallista osaamista ja pitkää johtamiskokemusta joka edesauttaa lajin harrastajapohjan kasvattamisessa  
• Vahvaa näkemystä kuinka STLL ja seurojen yhteistyötä sekä toimintaa voidaan kehittää 
• Vahvaa osaamista myynnistä ja markkinoinnista 

Anna Kuusniemi-Laine
• Vahvaa laji osaamista ja pitkä kokemus seuratoiminnasta seura-aktiivina, hallitustoimijana ja puheenjohtajana
• Vahvaa näkemystä kuinka taitoluistelua tulisi kehittää lajina suomessa ja mitä se merkitsee kansainvälisessä kontekstissa
• Vahvaa kokemusta huippu-urheilun tukemisesta ja mahdollistamisesta seuratoiminnassa

Milja Sarkkinen
• Vahvaa laji osaamista – urheilijana ja valmentajana maailman huipulla 
• Paljon kontakteja ja verkostoa muiden suomalaisten ja kansainvälisten seurojen ja taitoluisteluvalmentajien ja 

muodostelmaluisteluvaikuttajien kanssa
• Ymmärrystä urheilijana kehittymisestä, urheilijana elämisestä ja miten urheilijan kehittymistä voidaan tukea ja edistää  - Terve ja 

hyvinvoiva urheilija, urheilun ja koulun yhdistäminen

Ehdotuspykälä: Jos Jouko Pitkänen valitaan STLL puheenjohtajaksi, ehdotamme hallituksen jäseneksi Tiina Koivulaa (VG-62)



ILO – KANNUSTUS – TURVALLISUUS –
TAVOITTEELLISUUS


