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

Sini 
Aarnio-
Kurki 

STLL liittohallituksen jäsen 2019 -  
Espoon Taitoluisteluklubin hallituksen jäsen 2016   
Sini on ollut kaksi vuotta STLL:n  liittohallituksessa. Istuu myös nykyisessä ETK:n 
hallituksessa, jonne on juuri valittu jatkamaan uutta kahden vuoden pestiään. 

Virpi Hurri Taitoluistelijat ry:  
- muodostelmajoukkueen joukkueenjohtaja 2006-2008 
- varapuheenjohtaja 2007-08 
- puheenjohtaja 2008-12 
- hallituksen jäsen 2016 - 
- muodostelmajaoston puheenjohtaja 2007 – 
- muodostelmakilpailun johtaja 2015 –  
- stll:n viestintä- ja markkinointityöryhmän jäsen 2015-2017 

Marko 
Laaksonen 

STLL:n liittohallituksen jäsen 1.1.2019 -> 
 
Helsingin Taitoluisteluklubin hallituksen jäsen 1.6.2018 -> 
-vastuualueina muodostelmaluistelu ja varainhankinta 
-sponsori- ja talkoovastaava Team Fintastic - ja Helsinki Rockettes -joukkueissa 
2017 -> 
 
 
Jyväskylän Taitoluisteluseura 
-puheenjohtaja 08/2016 - 08/2017  
-johtokunnan jäsen 08/2015 - 08/2016  
-johtokunnan varajäsen kaudella 2017 - 2018  
-luottamustehtävät eri joukkueissa 2009 - 2017 

Anu 
Tuunanen 

Helsingin Luistelijat ry: 
2007 alkaen ammattimainen seuratoimija 
 
STLL luottamustoimet: 
2010-2013 Lasten, nuorten ja harrasteluistelun työryhmä  
2013-2015 Lajilaatu työryhmä  
2015-2017 Seuraverkosto työryhmä 



Marie 
Lundmark 

Turun Riento ry Taitoluistelujaosto 
Johtokunnan jäsen 1971 -1991 
 
Suomen Taitoluisteluliitto (STLL) 
Puheenjohtaja 1993 – 1996 ja 1998 – 2002 
Liittohallituksen jäsen  
Kansainvälisen asiantuntijaryhmän jäsen 
Muodostelmaluistelun lajityöryhmän jäsen 
Koulutus- ja valmennusvaliokunnan jäsen 9 vuotta 
Tuomarivaliokunnan jäsen 16 vuotta 
 
Kansainvälinen Luisteluliitto /ISU 
ISU Council / Kansainvälisen Luisteluliiton hallituksen jäsen v. 2002 – 
Kv. muodostelmaluistelun teknisen toimikunnan puheenjohtaja 1998 – 2002 
Kv. muodostelmaluistelun teknisen toimikunnan jäsen 1994 – 1998 
 
ISU:n Teknillinen Delegaatti Olympiakisoissa Sochissa 2014, PyeongChangissa 
2018 ja 
Beijingissa 2022 
 
FISU/International University Sports Federation (Kansainvälinen 
Opiskelijaurheiluliitto) 
Technical Committee Chair for Figure Skating  
FISU Winter Universiade Games – Taitoluistelun Teknillinen Delegaatti / 
vastuuhenkilö taitoluistelukilpailujen järjestämisestä vuodelta v. 2007 - 
 
Tuomari ja ylituomari toiminta monissa kv. kilpailuissa, ISU Mestaruuskilpailuissa ja 
Olympiakisoissa Yksinluisteluissa, Pareissa ja Jäätanssissa sekä 
Muodostelmaluistelun kv. kilpailuissa ja ISU Mestaruuskilpailuissa.  
Toiminut myös Olympiakisoissa eri tehtävissä (tuomarina, joukkueenjohtajana, 
Suomen Olympiakomitean jäsenenä, ISU hallituksen jäsenenä ja ISU:n Teknillisenä 
Delegaattina. 

 
  



Nimi Muu järjestötausta, luottamustoimet, muut tehtävät ja verkostot 

Sini Aarnio-
Kurki 

kansallisen tason tekninen spesialisti muodostelmaluistelussa 
mukana useissa taitoluistelun ja muodostelmaluistelun arvokilpailuissa vapaaehtoisena 

Virpi Hurri Lahden Hiihtoseura: 
- palkkatyössä 1988 – 2001 
o seurasihteeri 1998-1989 
o Ampumahiihdon MM-kilpailut 1989-1991 markkinointisihteeri 
o Salpausselän kisaorganisaatio 1991-1998 markkinointisihteeri 
o 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 

Marko 
Laaksonen 

Kampuksen Dynamo ry (Suomen Palloliiton jäsenseura, lajeina jalkapallo ja futsal, 
futsaslin hallitseva Suomen mestari) 
-seuran perustaja 
-toiminut seuran puhgeenjohtajana ja toiminnanjohtaja udeiden vuosien ajan 
 
Laajat verkostot IT-alan toimijoiden ja yrittäjien keskuudessa 

Anu 
Tuunanen 

Moninaisten työtehtävien ja -vuosien myötä kehittynyt valtakunnallisesti kattava 
taitoluistelutoimijoiden suhdeverkosto. 

Marie 
Lundmark 

Suomen Olympiakomitea 
Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan jäsen 1996 - 2017 
Hallituksen jäsen 1996 – 2004 

 
  



Nimi Mitkä ovat ehdokkaan mielestä taitoluistelun haasteet tulevaisuudessa 

Sini Aarnio-
Kurki 

harrastajien määrän turvaaminen valtakunnallisesti 
ammattitaitoisten ja koulutettujen valmentajien riittävyys valtakunnallisesti niin 
huippuluistelussa kuin harrastepuolella 
jatkuvasti lisääntyvät kustannukset niin huipulla kuin harrastetasolla 

Virpi Hurri - lajin harrastaminen on melko hinnakasta. Tämän haasteen eteen meidän kaikkien 
tulisi tehdä työtä ja miettiä työkaluja eriarvoisuuden vähentämiseksi muihin lajeihin 
nähden 
- laji vaatii entistä nuoremmilta luistelijoilta, entistä vaativampia taitoja. On yritettävä 
vaikuttaa tässä terveenpään suuntaan. Tämä on iso kansainvälinen haaste.  
- luistelukoulujen vetovoimaisuuteen tulee panostaa ja siinä myös tiiviimpään 
yhteistyöhön muiden lajien kanssa 

Marko 
Laaksonen 

-harrastajamäärä: Kova kilpailu eri lajien välillä harrastajista, taitoluistelun kannalta 
haastavin tilanne todennäköisesti tanssin, eri voimistelumuotojen, cheerleadingin jne. 
kanssa 
-resurssit ja raha: Jäävuorojen riittävyys, niiden läheisyys ja hinta; laji vaatii etenkin 
huippu-urheilutasolla paljon jääaikaa, toisaalta aloittelevien luistelijoiden osalta 
vanhempia saattaa houkuttaa lajit, jotka ovat halvempia, joiden harjoituspaikat ovat 
lähempänä eikä niiden harrastaminen vaadi niin suurta treenimäärää. Lisäksi 
lajiliitonkin toiminnalle haasteita saattaa tuoda jo lähitulevaisuudessa julkisen tuen 
merkittävä mahdollinen vähentyminen, millä saattaisi olla iso negatiivinen vaikutus 
liiton kokonaistoimintaan, liiton tarjoamiin koulutuksiin ja palveluihin, urheilijoille ja 
seuroille annettavaan tukeen jne. 
-huipputasolla kova kansainvälinen kilpailu: Kilpailumenestys olisi tärkeää, koska 
suomalaisen/suomalaisten luistelijoiden menestys tuo lajin pariin luistelukoululaisia ja 
siten jatkuvuutta; toisaalta kansainvälinen menestys motivoi niin yksinluistelijoita kuin 
muodostelmaluistelijoitakin jatkamaan, mahdollistaa sponsorointituen jne. 
-lajin näkyvyys: TV- ja medianäkyvyys on erittäin tärkeää, tällä hetkellä jäädään 
pienelle osuudelle 
-poika- ja miesluistelijoiden määrä, joka on varsin pieni tällä hetkellä; määrä olisi hyvä 
saada kasvamaan 
-lajin ja ylipäätään urheilun imago, joka on kokenut kovia viime aikoina julkisuudessa 
esilläolleiden ”kohujen” ja erilaisten kyselytutkimusten julkistusten myötä 

Anu 
Tuunanen 

Mahdollisimman laajan harrastepohjan kasvattaminen ja ylläpitäminen takaamaan 
riittävästi yksilöitä myös kilpa- ja huippu-urheilun tasolle. 
Kolmen erilaisen lajin tasavahvat roolit taitoluistelun toimintakentällä. 

Marie 
Lundmark 

  

 
  



Nimi Mitkä ovat ehdokkaan mielestä taitoluistelun mahdollisuudet tulevaisuudessa 

Sini Aarnio-
Kurki 

Taitoluistelulla on mahdollisuus kehittää lajikulttuuria edelleen ja sitä kautta saada laji 
eettisesti entistä turvallisemmaksi kaikille sen harrastajille. 
Suomen taitoluistelulla on mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä 
muodostelmaluistelun kehityksessä kohti olympiastatusta. 
Taitoluistelulla on edelleen edellytykset jatkaa suomalaisen urheilun kansanlajina 
huomioiden lajin terveysvaikutukset kaiken ikäisille liikkujille.  

Virpi Hurri - taitoluistelu on esteettinen, taitoa ja urheilullista tahtotilaa vaativa laji 
- mahdollisuudet ovat rajattomat, kun pystytään pitämään kustannukset kurissa. 
Asioiden eteen tulee tehdä valtakunnan tasolla jatkuvasti ja sitkeästi työtä. Lajin 
elitistinen maine ei saa olla sen esteenä, etteikö taitavat ja kunnianhimoiset urheilijat 
pystyisi sitä harrastamaan kaikilla tasoilla henkilökohtaisesta talousresurssista 
huolimatta. 

Marko 
Laaksonen 

Vaikka haasteita on paljon, lajilla on myös paljon hyvää pohjaa, josta ponnistaa 
tulevaisuuteen 
-perinteinen ja yhä arvostettu taitolaji, vaikka ”kohuja" on ollut niin taitoluistelua kuin 
ylipäätään urheilua koskien viime aikoina 
-laji tarjoaa harrastajalleen jatkuvan kehittymisen ja uusien taitojen oppimisen, mikä 
motivoi erityisesti lapsia ja nuoria luistelijoita 
-Suomessa on valmennusosaamista, joka on huippu-urheilumenestyksen kannalta 
erittäin tärkeää 
-koukuttava laji; kun luistelukärpänen purasee ja muodostelmaluistelun puolella 
joukkuetoiminta alkaa, lajin parista ei enää helpolla lähdetä pois 

Anu 
Tuunanen 

Luistelutaidon kansallisen arvostuksen nousu jokaisen suomalaisen taitona 
Taitoluistelun nousu liikunnan valtavirtalajiksi palloilulajien rinnalle 
Jäätanssitietoisuuden ja -osaamisen valtakunnallinen leviäminen jäätanssin 
harrastusmahdollisuuksien avaamiseksi 

Marie 
Lundmark 

  

 
  



Nimi Ehdokkaan tavoitteet STLL:n hallitustyöskentelyssä 

Sini Aarnio-
Kurki 

Sini asettuu ehdolle myös tulevaan hallitukseen. Tuoda työskentelyyn omaa 
lajituntemusta erityisesti muodostelmaluistelusta entisenä 
arvokilpailuedustajana. 
Terveellisen ja turvallisen taitoluistelun harrastusympäristön turvaaminen 
huipuille ja harrastajille. 
Lajin ammattilaisten eli valmentajien ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito 
yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. 

Virpi Hurri - seuraverkoston ylläpito ja edelleen parantaminen sekä tiivistäminen - olemme 
yhteisellä asialla ja yhteisin tavoittein yhdenvertaisina 
- tuoda maakuntien ääntä kuuluviin 
- edelleen kehittää seurojen ja liiton välistä yhteistyötä 
- tiedonkulun avoimuuden ylläpito 
- vastuuntuntoinen sekä ennakkoluuloton ja avarakatseinen asenne uusiin 
toimintamuotoihin – haluamme olla edelläkävijöitä hyvissä käytänteissä 

Marko 
Laaksonen 

Aion aktiivisesti tuoda jatkossakin oman seuratoiminta- ja urheilukokemukseni 
sekä työelämänkin mukanaan tuoman talous- ja varainhankintaosaamiseni 
osaksi hallituksen työskentelyä 

Anu 
Tuunanen 

Laajan harrastepohjan kasvattaminen ja harrastekulttuurin ylläpitäminen 
takaamaan riittävästi yksilöitä myös huippu-urheiluun. 
Lajien yhdenvertainen huomioiminen taitoluisteluliiton toiminnassa ja 
tulevaisuuden suunnitelmissa. 

Marie 
Lundmark 

-   Hoitaa suhteet kv. luisteluliiton/ISU:n operatiivisiin avainhenkilöihin 
-   Jakaa pitkänajan osaamista hallituksessa 
-   Hyödyntää kansainväliset verkostot 
-   Halu työskennellä taitoluistelulajin hyväksi eri tehtävissä 

 
  



Nimi Ehdokkaan vahvuudet ajatellen STLL:n hallitustyöskentelyä 

Sini Aarnio-
Kurki 

Sinin oma huippulla asti luisteltu luistelutausta ja kahden vuoden kokemus 
hallituksessa työskentely on varmasti puhumaan jo itse hänen puolestaan. 
Sitoutuneisuus hallitustyöskentelyssä ja kerääntynyt kokemus nykyisessä 
hallituksessa on erityisen arvokasta jatkumon vuoksi. Laaja lajituntemus oman huippu-
urheilu-uran, valmentajakokemuksen, arvioijakokemuksen sekä seuran 
hallitustyöskentelyn kautta. 

Virpi Hurri - yhdistystoiminnan tuntemus  
- taustaa usean vuoden ajan taitoluistelun seuratoiminnasta eri rooleissa; äitinä, 
joukkueenjohtajana, puheenjohtajana 
- tuntemus kunta-alan toimintakulttuurista sekä päätöksen tekomenettelystä 
- halu ja tahtotila tehdä johdonmukaista työtä taitoluistelun hyväksi, laajalla sydämellä 
sinnikkäästi eteenpäin asioita vieden 

Marko 
Laaksonen 

Kokemus niin maakunnassa (JyTLS) kuin pääkaupunkiseudulla (HTK) toimivan 
taitoluisteluseuran toiminnasta. Dynaaminen ja vastuullinen ote asioiden hoitamiseen 
ja eteenpäinviemiseen; seuratoiminnan ja laajemminkin urheiluelämän laaja-alinen ja 
pitkäaikainen tuntemus; talousasioiden ymmärrys ja johtajakokemus 

Anu 
Tuunanen 

Erinomainen ymmärrys seurojen haastavasta toimintaympäristöstä isoissa 
kaupungeissa  
Harrasteluistelutoiminnan järjestämisen perinpohjainen osaaminen  
Analyyttinen lähestymistapa, hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot 
Korkea lajien asiantuntemus, valmentajan koulutus, opettajan pedagoginen pätevyys, 
oma huippu-urheilutausta 

Marie 
Lundmark 

Marie Lundmarkilla on pitkä kokemus taitoluistelutoiminnasta sekä 
luistelijana, valmentajana, tuomarina (EM, MM, OK kilpailujen ylituomari 
ja tuomari) jahallinnollisissa tehtävissä sekä kansainvälisillä että 
kansallisilla foorumeilla.Hän on onnistunut saamaan MM-2017 Suomeen 
ja Muodostelmaluistelun MM-2019 sekä monet muut kv. leirit ja 
seminaarit ovat järjestetty Suomessa hänen ansiostaan.- On toiminut 
järjestelytoimikunnassa monissa Suomessa järjestetyissä 
arvokilpailuissa  (EM – ja MM- kilpailut yksinluistelun ja 
muodostelmaluistelun puolella).- Monipuolista tuntemusta eri 
taitoluistelulajeista ja niiden kehittämistarpeista.- Kilpailujen (kv. 
kilpailujen, mestaruuskilpailujen, Olympiakisojen) organisointi - ISU:n 
Kansainvälisen Luisteluliiton edustajana monissa ISU:n 
mestaruuskilpailuissa ja   kv. kilpailuissa.Kokemus eri 
hallitustoiminnoista:    - STLL:n hallitustoiminta (STLL:n puheenjohtaja 
kahteen otteeseen, hallituksen pitkäaikainen           jäsen, 
tuomaritoimikunnan, sääntötoimikunnan ja kv. toimikunnan jäsen)   - 
ISU:n (International Skating Union) Councilin toiminta ja monien 
komiteoiden ja      projektien työskentelyt vuodesta 2002   - Suomen 
Olympiakomitean hallituksen ja valtuuskunnan jäsen   - 
Tietopalvelupäällikkö (Head of Information Service) Partek Corporation,     
johdon tietojärjestelmät ja BI (Business Intelligence)-toiminnan 
kehittäminen 

 



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

Sini Aarnio-
Kurki 

  

Virpi Hurri - verkostoja eri lajien välillä olemassa 
- verkostoja myös valtakunnan politiikkaan 
- verkostot myös synnytettävissä tarpeen tullen aktiivisesti toimien 

Marko 
Laaksonen 

Työelämän ja myös yliopisto-opiskelujen ajalta aika laaja verkosto; erityisesti IT-
alalla Suomessa toimivat yritykset ja niissä työskentelevät henkilöt tulleet varsin 
tutuiksi reilun 20 vuoden työuran aikana 

Anu 
Tuunanen 

Liikunnan tapahtumamarkkinoinnin toimijoiden tunteminen 

Marie 
Lundmark 

Ehdokkaalla erittäin hyvät yhteiskuntasuhteet ja verkostot. 

 


