Ehdokkaat (4) Suomen Uimaliiton liittohallituksen jäseniksi aakkosjärjestyksessä
Ehdokas 1
Esittävä seura
Helsingfors Simsällskap r.f.
Esitettävä henkilö
Lotta Långström
1973
Helsinki
KTM
Tausta ja tehtävät uintiurheilussa ja uimaseuroissa (mm. lajitausta, eri tehtävät ja roolit)
Liittohallituksen jäsen, Suomen Uimaliitto ry.
Hallituksen jäsen, Helsingfors Simsällskap r.f.
Hallituksen jäsen, Svenska Finlands Idrott r.f.
Suosittelija tehtävään
Jari Räikkönen
Marjut Hyvönen
Juri Haverinen
Emilia Uusitalo
Staffan Lindberg
Miksi olet ehdolla Uimaliiton liittohallitukseen?
Olen ehdolla Uimaliiton liittohallitukseen, koska minulla on aitoa kiinnostusta uintiurheilun
kehittämiseen. Olen suoraselkäinen, reilu, luotettava ja asioihin tarttuva. Haastan ajatteluani
ottamalla kaikki lajit huomioon ja ajattelemalla asioita eri näkökulmista, enkä päästä itseäni
helpolla. Haluan olla mukana kehittämässä uintiurheilua kohti seuraavaa urheilun menestystarinaa.
Mainitse kolme asiaa, joita arvostat Uimaliiton toiminnassa nykyään.
Ammattimainen seurakenttä, joka osaa vaatia liitoltaan seurakenttää edistäviä toimenpiteitä.
Seurat ovat kiinnostuneita liitostaan.
Uimaliiton toiminnassa on mukana paljon osaavia ihmisiä eri tasoilla, niin hallituksessa, uimaliiton
toimistossa kuin eri työryhmissäkin, jotka ovat aidon kiinnostuneita kehittämään toimintaa kaikissa
lajiryhmissä: uinnissa, taitouinnissa, uimahypyissä ja vesipallossa.
Uimaliiton oma pääoma on pysynyt useamman vuoden hyvällä tasolla.

Mainitse kolme asiaa, joita haluat kehittää Uimaliitossa.
Olosuhteet. Koko seurakentän suurimmat haasteet liittyvät olosuhteisiin, mm. ratavuorojen
saatavuuteen. Mielestäni tähän työhön tulisi varata enemmän resursseja. Olosuhteita tulisi edistää
tapaamalla kuntapäättäjiä, verkostoitumalla ja jalkautumalla kuntiin. Lisäksi pitäisi panostaa
nimenomaan vuorovaikutukseen ja eri uintiurheilulajien erityispiirteiden ja ymmärryksen
lisäämiseen, jotta päättäjien päätöksenteko olisi helpompaa. Uimaliiton tulisi olla mukana
vaikuttamassa esimerkiksi uimahallien aukioloaikojen ulkopuoliseen altaiden käyttömahdollisuuteen
ja uimahallien käytön järkeistämiseen aukioloaikoina. Osana olosuhdetyötä on mielestäni myös se,
että kehitetään altaan ulkopuolella tapahtuvaa harjoittelua.
Uimaliiton ydintehtävät ja seurojen liitto. Uimaliitossa tulisi tehdä perusteellinen arviointi, mitkä
ovat liiton ydintehtävät ja kuinka ne palvelevat liiton jäseniä, seuroja. Kun ydintehtävät ovat selvillä
tulisi tehdä selkeää priorisointia ja kohdentaa resurssit niiden mukaisesti. Seurojen
ammattimaistuessa tarvitaan uudenlaista osaamista ja palveluja liitolta. Liiton tulisi myös panostaa
eri uintiurheilulajien tunnettuuden lisäämiseen tuotteistamalla uinti ammattilaisten avulla.
Tunnettuuden lisääminen etenkin suurelle yleisölle on ensiarvoisen tärkeää mm.
kumppanihankinnan kannalta. Maajoukkuetoiminta on erittäin tärkeä osa liiton toimintaa, koska
sitä eivät seurat pysty yksin tekemään. Haluaisin, että tähän asiaan kiinnitettäisiin erityistä
huomioita tulevaisuudessa, niin sisällön, taloudellisen kuin tasa-arvon näkökulmasta.
Kansainvälisyys. Haluan lisätä kansainvälistä yhteistyötä eri maiden liittojen välillä, etenkin
Pohjoismaisten. Vaikka teemmekin asioita hyvin jo nyt, mielestäni meillä on paljon opittavaa
ulkomaisilta kollegoiltamme. Konkreettisia esimerkkejä yhteistyöstä voisi olla mm.
valmentajavaihto, koulutus ja tuomaritoiminta. Liitto voisi olla mukana sekä luomassa että
ylläpitämässä kontaktiverkostoja, kun valmentajat lähtevät eripituisille vaihdoille keräämään
arvokkaita kokemuksia ja näkemyksiä, joita voivat hyödyntää omassa työssään. Kun tähän työhön
panostetaan, uimaseurat näyttäytyisivät houkuttelevana työpaikkana ulkomaisille valmentajille.
Myös liitolle itselleen olisi hyödyllistä oppia erilaisia toimintamalleja ulkomaisilta kollegoilta.
Miten olet valmis sitoutumaan Uimaliiton toimintaan (mm. ajankäyttö)?
Mielestäni olen vajaan viiden vuoden aikana osoittanut sitoutumiseni, kun olen ollut poissa
liittohallituksen kokouksista vain kerran. Olen ollut työvaliokunnan jäsenenä pian kolmatta vuotta ja
osallistunut ahkerasti Uimaliiton eri tapahtumiin. Lisäksi olen verkostoitunut hyvin seurakenttään
mm. tuomaroimalla monella eri paikkakunnalla. Ajallisesti olen jo nyt antanut Uimaliitolle paljon.
Mitä osaamista tuot Uimaliiton liittohallitukseen?
Työni puolesta tuon liittohallituksen jäsenen tehtävään vahvaa taloudellista ja hallinnollista
osaamista sekä tuntemusta mm. yhdistyslaista. Lisäksi olen työni kautta tottunut tapaamaan
jatkuvasti uusia ihmisiä, enkä pelkää esiintymistä tai kohdata uusia ihmisiä. Olen tottunut
kansainväliseen ympäristöön ja olen kielitaitoinen.
Ymmärrän seurakenttää, koska olen toiminut usean vuoden ajan uimaseurassa erilaisissa tehtävissä,
myös puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Lisäksi olen ollut aktiivisesti mukana SFI:n
toiminnassa, jossa olen nyt myös hallituksen jäsenenä. Olen toiminut Uimaliiton työvaliokunnassa ja

liiton varapuheenjohtajana. Ymmärrän uintiurheilua myös kuluttajan näkökulmasta, koska olen
kahden entisen ja yhden nykyisen uimarin äiti.

Ehdokas 2
Esittävä seura
HTU Stadi
Esitettävä henkilö
Ville Riekkinen
1981
Helsinki
Rahoituspäällikkö, KTM
Tausta ja tehtävät uintiurheilussa ja uimaseuroissa (mm. lajitausta, eri tehtävät ja roolit)
Ville on pitkän kokemuksen omaava uintiaktiivi kilpauintitaustalla. Hän on toiminut pitkään HTU
Stadin hallituksessa, joista kolme vuotta puheenjohtajana ja kaksi varapuheenjohtajana. Ville on
toiminut arvokilpailuiden järjestelytoimikunnissa (mm. NEM-uinnin pj) sekä Uimaliiton useissa eri
työryhmissä, mm. Uinti-lehden toimitusneuvostossa, tietoteknisessä johtoryhmässä,
tuomariklubissa, sääntövaliokunnassa ja kilpailutyöryhmässä. Ville toimii Suomen ja Pohjoismaiden
edustajana LEN TSC:ssä (Technical Swimming Committee) hoitaen mm. eri avaintehtäviä EMkilpailuissa.
Tausta ja tehtävät muussa urheilussa ja liikunnassa
Ville harrastaa CrossFitiä, lumilautailua ja sukellusta.
Tausta ja tehtävät muissa järjestö- ja luottamustoimissa
Kaiken vapaaehtoispanoksen hän antaa täysin uintiurheilun hyväksi.
Suosittelija tehtävään
Tiina Kivisaari
Rolf Mikkola
Tommi Pulkkinen
Hannu Pärnänen
Antti Wihanto
Miksi olet ehdolla Uimaliiton liittohallitukseen?
Liittohallituksella on kiinnostava ja vastuullinen tehtävä hoitaa ja kehittää liiton toimintaa
nykypäivän nopeasykkeisessä yhteiskunnassa. Liittohallituksessa tarvitaan monipuolista osaamista
ja näkemystä liiton toiminnan kehittämiseksi seurojen hyväksi. Koen, että minulla on monipuolisen
taustan suoma laaja-alainen näkemys liiton ja seurojen toiminnasta yhdistettynä hyvään
ymmärrykseen eurooppalaisen uintikentän toiminnasta. Näistä ominaisuuksista on
liittohallituksessa hyötyä ja olen motivoitunut antamaan aikaani liiton ja seurojen hyväksi.

Mainitse kolme asiaa, joita arvostat Uimaliiton toiminnassa nykyään.
Rohkeat tavoitteet: liittohallituksen täytyy katsoa rohkeasti eteenpäin ja tavoitella menestystä sekä
tukea seurojen menestymismahdollisuuksia
Halu kehittyä ja kehittää: Paikoilleen ei voi jämähtää, vaan toimintaa tulee kehittää asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarvittaessa tehdä korjaavia toimenpiteitä. Toimintaympäristö
muuttuu ja meidän tulee muuttua sen mukana
Parantunut viestintä ja yhteistyö (jota toki pitää edelleen kehittää): Monta kertaa asioita viedään
eteenpäin ja hoidetaan hyvin, mutta se ei näy ulospäin, jos tieto ei kulje. On hyvä lisätä
vuoropuhelua eri tahojen kanssa ja ottaa seurojen, valmentajien ja urheilijoiden näkemykset
huomioon päätöksiä tehtäessä. Tätä olemme kilpailutyöryhmässä kuluvalla kaudella lisänneet
Mainitse kolme asiaa, joita haluat kehittää Uimaliitossa.
Varainhankinta uuden toiminnanjohtajan entistä tärkeämmäksi tehtäväksi. Valtion rahoituksen
merkittävä lisääminen ei ole todennäköistä, joten lisäresurssit on haettava muilla keinoin
Toimistolla on ollut paljon henkilövaihdoksia, jotka ovat ymmärrettävästi aiheuttaneet viiveitä
esimerkiksi työryhmien toimintaan. Haluan olla tukemassa sujuvan yhteistyön rakentamista uusien
toimihenkilöiden ja vapaaehtoistoimijoiden kesken
Seurojen, luottamusryhmien ja toimiston yhteistyötä: pienessä maassa koko ketjun täytyy toimia
lasten liikuttamisesta huippu-urheiluun valtakunnallisesti. Tarvitsemme toinen toisiamme, jotta
voimme pärjätä kansainvälisissä mittelöissä ja olla yhteiskunnallisesti vaikuttava ja arvostettu
toimija. On hyvä yhdessä miettiä tavoitteista tärkeimmät, joihin resursseja suunnataan
Miten olet valmis sitoutumaan Uimaliiton toimintaan (mm. ajankäyttö)?
Uintiurheilun vapaaehtoistyö on jo vuosia ollut kiinteä osa arkeani ja haluan jatkossakin antaa
aikaani sen eteen ja pystyn sovittamaan vapaaehtoisvelvoitteet yhteen työni kanssa.
Mitä osaamista tuot Uimaliiton liittohallitukseen?
Edellä kuvatun pitkän ja monipuolisen kokemuksen eri tehtävistä uintiurheilun parissa. Olen
koulutukseltani KTM, teen työkseni rahoituspäätöksiä kansainvälistyville yrityksille ja omaan hyvän
ymmärryksen taloudesta ja yritysten menestystekijöistä ja riskeistä. Työni edellyttää olennaisten
asioiden nopeaa hahmottamista ja päätöksentekokykyä erilaisissa tilanteissa. Tunnen myös
viranomaistoimintaa, julkisen rahoituksen toimialaa ja ymmärrän erilaisia asetus-/sääntökehyksiä.
Toimintatapani on järjestelmällinen, yhteistyötä korostava ja haluan viedä alulle laitetut asiat
loppuun saakka. Kansainvälisissä yhteyksissä olen saanut kiitosta kielitaidosta. Puhun sujuvasti
ruotsia ja englantia sekä tyydyttävästi ranskaa.

Ehdokas 3
Esittävä seura
Vantaa Diving
Esitettävä henkilö
Sirja Rytkönen
1977
Vantaa
Uimahyppyvalmentaja, toiminnanjohtaja / Kasvatustieteen maisteri, Valmentajan eat.
Tausta ja tehtävät uintiurheilussa ja uimaseuroissa (mm. lajitausta, eri tehtävät ja roolit)
Sirja on uimahyppyseura Vantaa Diving ry:n toiminnanjohtaja, valmentaja ja vauvauinnin ohjaaja.
Hän on toiminut vuodesta 2015 lähtien uimahyppyjen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana sekä
vuosina 2011-2015 uimahyppyjen johtoryhmän jäsenenä. Sirja on ollut Vantaan Uimarit ry:n
johtokunnan jäsen 2011 sekä Joensuun Voimistelu ja Liikunta: trampoliinivoimistelun lajivastaavana
ja valmentajana 2006–2008
Suosittelijat tehtävään
Vesa Martikkala
Jouni Seppänen
Satu Pirhonen
Miksi olet ehdolla Uimaliiton liittohallitukseen?
Olen harkinnut liittohallitukseen ehdolle asettumista jo muutaman vuoden ajan ja nyt tuntuu siltä,
että aika on oikea. Minua kiinnostaa Suomen uintiurheilun kehittäminen ja haluan olla mukana
ideoimassa kehityssuuntia, keskustelemassa vaihtoehdoista ja tekemässä päätöksiä urheilun ja
urheilijan hyväksi. Mielestäni urheilussa on menossa erittäin mielenkiintoinen kehitysvaihe, kun
esimerkiksi valmennus ammattimaistuu, koululaisten liikunnan määrää lisääviä hankkeita kehitetään
jatkuvasti ja urheiluseuroja otetaan entistä enemmän mukaan näihin hankkeisiin. Liittohallituksessa
voisin entistä paremmin tuoda oman panokseni tähän kehitykseen. Minulla on uimahyppyjen
lajitausta, ensin kansallisen tason kilpaurheilijana 11-vuotiaasta lähtien ja myöhemmin
asiantuntijana ja valmentajana.
Mainitse kolme asiaa, joita arvostat Uimaliiton toiminnassa nykyään.
Uintiurheiluseuratoimijan näkökulmasta (altaan reunalta katsottuna) Uimaliiton toimijat ovat
helposti lähestyttäviä ja tarvittavaa tietoa ja neuvoja on saatavilla.
Jatkuva työ tasa-arvon eteen, esim. yhdenvertaisuustyö ja eri lajien äänen kuuluminen.
Pitkäjänteinen työ huippu-urheilun eteen ja rohkeat tavoitteet kansainväliseen menestykseen
tähtäävässä nuorten maajoukkuetoiminnassa.

Mainitse kolme asiaa, joita haluat kehittää Uimaliitossa.
Nuoren urheilijan päivittäisen laadukkaan valmentautumisen eteen tehtävät päätökset, esimerkiksi
urheilija-valmentajaparien tukeminen.
Olosuhdetyö: esimerkiksi oheisharjoittelutilojen ja -välineiden parantaminen.
Yhdenvertaisuustyö, esimerkiksi yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantaminen sekä eri lajien ja
toimijoiden äänen kuuluminen.
Miten olet valmis sitoutumaan Uimaliiton toimintaan (mm. ajankäyttö)?
Olen valmis sitoutumaan, käyttämään aikaani ja osallistumaan kokouksiin yhteisesti sovittujen
toimintatapojen mukaan.
Mitä osaamista tuot Uimaliiton liittohallitukseen?
Tuon liittohallitukseen aitoa altaanreuna-osaamista, tiedän käytännössä mitä valmennus on ja
minkälaista päivittäistä työtä urheilija-valmentajaparit tekevät sekä minkälaista tukea he tarvitsevat.
Olen Vantaa Divingin perustajajäsen ja tunnen hyvin seurojen toimintaympäristön ja haasteet.
Lisäksi tuon pedagogista osaamista ja taitoja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa, (esim.
yksilöiden ja yhteisön vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen). Mainitsen vielä yrittäjätaidot ja asenteen.

Ehdokas 4
Esittävä seura
Cetus Espoo
Esitettävä henkilö
Hanna-Maria Seppälä
1984
Helsinki
Fysioterapeutti & Lt.M.
Tausta ja tehtävät uintiurheilussa ja uimaseuroissa (mm. lajitausta, eri tehtävät ja roolit)
Hanna-Marialla on pitkä 29 vuotta kestänyt kilpauimaritausta, joista 17 vuotta ammattilaisena.
Ammattiurallaan hän toimi mm. maajoukkueen ja seurajoukkueen kapteenin roolissa (Cetus)
useampina vuosina v. 2007-2016. Hanna-Maria on valittu useaan otteeseen uintiurallaan vuoden
Uintiurheilijaksi.
Vuodesta 2010 hän on järjestänyt uintileirejä eripuolilla suomea vieden uintiurheilun iloa ja huippuuinnin viestiä eteenpäin tuleville sukupolville. Hanna-Maria on toiminut mentorina usealle nuorelle
Suomessa ja uimarille ympäri maailmaa.
Vuodesta 2017 lähtien hän on ollut aktiivisesti viikkovalmennuksessa mukana myös Cetus Espoon
edustusryhmän valmennustiimissä mentorin roolissa sekä urheilijoille että valmennustiimille.
Tausta ja tehtävät muussa urheilussa ja liikunnassa.
Hanna-Maria on ollut pitkän aktiiviuran aikana aktiivisena vaikuttajana, esikuvana ja roolimallina
urheilussa. Hänet on valittu muun muassa Vuoden Urheilijaksi 2003 sekä hän on saanut Urheilijan
Esikuvapalkinnon 2009. Hanna-Maria on nuorempana ollut kesäisin erilaisissa rooleissa mm.
ohjaajana erilaisilla sporttileireillä Helsingissä sekä Keravalla (mm. Mäkelänrinteen Sporttileirit,
Keravan pesäpalloleirit). Tällä hetkellä Hanna-Maria on aktiivisesti mukana WAU ry:n toiminnassa
kummina, joka järjestää maksuttomia leirejä ja liikuntamahdollisuuksia lapsille.
Hän kokee olevansa edelleen suuri vaikuttaja nykyisen työnsä kautta urheilussa sekä hyvinvoinnin
saralla. Työtehtäviin kuuluvat valmennuksen sekä mentoroinnin lisäksi lasten ja nuorten uintileirit
sekä yritysluennot ja valmennukset. Hanna-Maria tuo lisäksi erityistä lisäarvoa suomalaiselle uinnille
ja uimaliitolle median kautta, jossa hän edelleen on näkyvänä henkilönä ja suomalaisen uinnin
esikuvana esillä. Hanna-Maria toimii Olympiakomiteassa myös aktiivisena vaikuttajana
urheilijavaliokunnassa ja ajaa sitä kautta myös urheilijoiden asioita uran eri vaiheessa eteenpäin.
Hanna-Maria on istunut Olympiakomitean urheilijavaliokunnassa vuodesta 2016 lähtien.
Suosittelija tehtävään
Eero Elovaara

Miksi olet ehdolla Uimaliiton liittohallitukseen?
Haluan erityisesti saada urheilijan ääntä kuuluviin myös päätöksen tasolla ja päästä vaikuttamaan
erityisesti suomalaiseen huippu-uintiin. Lisäksi lasten ja nuorten toiminta on itselleni sydämen asia
ja haluan vaikuttaa nuorten mahdollisuuksiin harrastaa ja liikkua. Yksi esimerkki panostuksestani
uintiurheiluun, uinninharrastamiseen kuntourheilijana ja nuoriin on yritystoiminta urheilun ja
liikunnan parissa (Sport Elite Oy & Pure Me Oy), joista minulle on tullut tutuksi myös
hallitustoiminta.
Uimaliiton vuoden 2017 strategian mukaan Uimaliitto haluaa olla ”halutuin laji huipulla” vuonna
2020! Tämä on strategiassa pilkottu harrastajamäärän kasvattamiseen sekä kilpa- että
harrastetasolla, uintiurheilumenestykseen, uintiurheilutapahtumiin, taloudellisiin resursseihin sekä
toimintatapojen arvostukseen. Uskon osaamisellani, koulutuksellani sekä kokemuksellani pystyväni
tuomaan uusia ideoita Uimaliiton toiminnan kehittämiseen ja resurssien hyödyntämiseen.
Erityiskiinnostukseni Uimaliiton strategian kannalta on toki uintiurheilumenestyksen kehittäminen
ja jatkumo, mutta myös uusien uintiurheilutapahtumien kehittäminen ja tätä kautta koko
uintiurheilun kehittäminen ja näkyvyys yhteiskunnassa. Näkyvyys puolestaan tarkoittaa usein
resurssien laajenemista ja sitä kautta myös lajin kehittymistä eteenpäin.
Medianäkyvyys ja erityisesti sosiaalinen medianäkyvyys on nykymaailmassa kiistämätön työväline,
myös urheilussa. Uimaliitto on ottanut vahvasti ajan hengen mukaan suunnan kehittyä myös tällä
saralla ja vaihtoikin perinteisen Uinti-lehden sosiaalisen median vahvaan näkyvyyteen. Uskon
pystyväni tuomaan myös uintiurheilun medianäkyvyyteen ja sen kehittämiseen uusia ideoita. Lisäksi
kontaktiverkostoni mediaan on erittäin laaja. Uskon pääseväni vaikuttamaan uintiurheilun viestiin
sekä ”haluttavuuteen” myös median kautta näkyvänä uintiurheilupersoonana sekä erittäin hyvänä
uintiurheilun esikuvana.
Mainitse kolme asiaa, joita arvostat Uimaliiton toiminnassa nykyään.
Kehittämishaluisuus
Yhteistyöhaluisuus
Tavoitteellisuus
Mainitse kolme asiaa, joita haluat kehittää Uimaliitossa.
Haluan kasvattaa uinnin ja urheilun arvostusta yhteiskunnassamme (sis. urheilijoiden ja
valmentajien arvostus)
Maajoukkuetoiminta
Tehokkuus ja taloudellisten resurssien hyödyntäminen uintiurheilussa ja -harrastamisessa
Miten olet valmis sitoutumaan Uimaliiton toimintaan (mm. ajankäyttö)?
Liittohallituksen kokoukset sekä muu toiminta sen ympärillä.
Mitä osaamista tuot Uimaliiton liittohallitukseen?
Uimarin näkökulma on varmasti suurin vahvuuteni. Lajin sisällä toimineena sekä aktiivisena
vaikuttajana lajin parissa pystyn varmasti tuomaan uusia näkökulmia urheilijan silmin, sen lisäksi

että Uimaliiton toimintaa katsoo laajemmassa mittakaavassa. Urheilijauran lisäksi olen kartuttanut
kokemusta myös uintiseurassa/-seuroissa toimimisesta valmentajana sekä mentorina aktiivisesti
vuodesta 2017 (mukana viikottaisvalmennuksessa) sekä satunnaisesti vuosittain jo aktiiviurani
aikana. Tämä kokemus laajentaa ajatusmaailmaani sekä ideologiaani, mitä uintiurheilu voisi olla
parhaimmillaan suomessa sekä urheilijan että valmentajan näkökulmasta uimakoulutoiminnasta
huippu-uintiin. Tämän kokemuksen ja asiantuntijuuden tuominen hallitustasolle on mielestäni yksi
olennainen osa kokonaisuutta, jotta hallitustason toimintaa voidaan jalostaa eteenpäin myös
käytännön tasolle.

