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

Janne Korhonen 2016 – 2019 ISU Taitoluistelun MM2017 & Muodostelmaluistelun MM2019 
Järjestelytoimikunnan jäsen 
2015 – STLL hallituksen jäsen, 2019 & 2020 hallituksen varapuheenjohtaja ja 
häirintävaltuutettu 
2015   STLL Yksin- ja pariluistelun ja jäätanssin SM2016 kilpailunjohtaja 
2014 – 2019 Mikkelin Luistelijat ry Hallituksen jäsen 
2012 – 2013 Uppsala Skridskoklubb Hallituksen jäsen; USK:n ja Ruotsin 
suurimman urheilulukion, Celcius- skolanin sekä alueellisen 
urheiluorganisaation yhteyshenkilö 
2008 – 2011 Mikkelin Luistelijat ry Hallituksen puheenjohtaja 
2006 – 2008 Mikkelin Luistelijat ry Hallituksen jäsen 
2006   STLL Yksin- ja pariluistelun ja jäätanssin SM2007  2. kilpailunjohtaja 
2005 – 2006 Mikkelin Luistelijat ry Jaoston jäsen 

    Muu järjestötausta, luottamustoimet, muut tehtävät ja verkostot 
    2019 – Myllypuron Jääurheilukeskus Oy Hallituksen jäsen 

2019 – Suomen Mieskuoroliitto Hallituksen jäsen 
2108 – Tanhuvaaran urheiluopisto Hallintoneuvoston varajäsen 
2017 – 2018 Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiö (Vierumäki), 
hallituksen jäsen 
2011 – 2019 Mikkelin Mieslaulajat ry Hallituksen jäsen, 2015 -> vpj; 2017 -> 
Hallituksen puheenjohtaja 
2009 – 2011 Etelä-Savon maakuntakomppania päällikkö (PV), MPK ry 
1989 – 1991 Oulun yliopiston reservinupseerit ry hallituksen jäsen ja sihteeri 
1987 KaiPr AUK, Kurssi I/87 1. puolikurssi oppilaskunnan pj 
1985 – 1986 Iisalmen Lukio johtokunnan jäsen 
1985 – 1986 Iisalmen Nuorisoteatterin varapj 

    Mitkä ovat ehdokkaan mielestä taitoluistelun haasteet tulevaisuudessa 
    Lajin profiilin ja rahoituksen asema ”naisurheilulajina”. 

Muodostelmaluistelun asema ei-olympiaurheilulajina. 
Kilpailuasetelma jääkiekon kanssa poikien saamiseksi lajin pariin. 
Kilpailujärjestelmän kehittäminen; ruohonjuuritasolta SM-tasolle 
Taitoluistelun lajien asema ISU:n lajien joukossa. 

    Mitkä ovat ehdokkaan mielestä taitoluistelun mahdollisuudet 
tulevaisuudessa 

    Voittamalla edellä mainitut haasteet nousta yhdeksi Suomen 
valovoimaisimmista ja kansaa liikuttavimmista lajeista. 

    Ehdokkaan tavoitteet STLL:n hallitustyöskentelyssä 
    Hallituksen toiminnan ohjaaminen niin, että yhdessä liiton henkilökunnan, 

arvioijayhteisön ja taitoluistelun seurakentän kanssa kykenemme voittamaan 
taitoluistelua kohtaat haasteet ja nousemaan yhdeksi Suomen 
valovoimaisimmista ja kansaa liikuttavimmista lajeista. 
 
  

    Ehdokkaan vahvuudet ajatellen STLL:n hallitustyöskentelyä 



    Pitkäaikainen kokemus yhdistystoiminnasta ja yhdistystoiminnan hallinnosta, 
mm. kuusi vuotta STLL:n hallituksessa. 
Pitkäaikainen kokemus johdon ja  hallituksen työskentelystä kansainvälisissä 
yrityksissä. 
Käytännön tason kokemusta taitoluistelukilpailuiden kilpailunjohdosta ja 
järjestämisestä yli kymmenen vuoden ajalta. 
Taitoluisteluseuran pj kolme vuotta ja työskentely useita vuosia niin 
suomalaisen kuin ruotsalaisen taitoluisteluseuran hallituksissa. 
Uppsala Skridskoklubbin ja Ruotsin suurimman urheilulukion, Celcius- skolanin 
taitoluisteluvalmennuksen (kansallisen elit-tason ja alueellisten profiilien) sekä 
alueellisen/kansallisen urheiluorganisaation (IGU/NIU, SISU) yhteyshenkilö ja 
koordinaattori 
HHJ-tutkinto (hyväksytty hallituksen jäsen, koskee niin yrityksiä kuin 
yhdistyksiä) 

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

    Oma verkosto liike-elämässä niin Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä kuin 
Japanissa. (LinkedIn) 

 


