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Liittohallituksen jäseniksi 2020-2022 ehdolle asettuneet  
(4 henkilöä, aakkosjärjestys) 

KAARLENKASKI NINA  

Esittävä seura 
Uinti Tampere 

Kotipaikkakunta 
Tampere 

Ammatti/koulutus 
rehtori/YTM,KM 

Tausta ja tehtävät uintiurheilussa ja uimaseuroissa (mm. lajitausta, eri tehtävät ja roolit)? 
Olen toiminut tamperelaisissa uimaseurojen tehtävissä yli kymmenen vuotta: aluksi seuratoimijana Tampereen 
uimaseuran hallituksessa ja sen jälkeen Uinti Tampereen perustajajäsenenä ja hallituksen jäsenenä edelleen. Olen 
UiTan varapuheenjohtaja. Lisäksi olen toiminut jo usean vuoden ajan UiTan talousjohtoryhmän jäsenenä. 
Lähimpänä sydäntäni on toimiminen Tampereella sekä oman seuran kisakoordinaattorina että yhteisten 
tamperelaisten arvokisatapahtumien kisakoordinaattorina. Vedän UiTan kisaryhmää ja koordinoin 
vapaaehtoistoimintaa tapahtumissa. Lisäksi kuljetan, kustannan ja kannustan tyttöäni ja seuraan vanhimman pojan 
askeleita valmentajan polun alkumetreillä. Lajin pariin olen tullut kolmen lapseni uintiharrastuksen kautta. 

Tausta ja tehtävät muussa urheilussa ja liikunnassa? 
Työni puolesta yhtenäiskoulun rehtorina olen halunnut mahdollistaa tunti liikuntaa päivässä- teemaa kouluni ja 
kunnan oppilaiden arjessa. Olen toiminut aktiivisesti Liikkuva koulu -hankkeessa mahdollistamassa liikuntapaikkojen 
rakentamisen rahoittamista, eheää koulupäivää, johon on nivottu liikkumista ja tarjottu matalan kynnyksen 
harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen kerhotoiminnan kautta, joka on ollut ilmaista lapsille. Toimin 
mahdollistajana kouluni ja kunnan lapsille liikuntapaikkoja luomalla ja rakentamalla yhteistyötä 3. sektorin 
toimijoiden kanssa. Kouluja pitää avata 3. sektorin toimijoille, siitä hyötyvät lapset eniten. 

Tausta ja tehtävät muissa järjestö- ja luottamustoimissa? 
Tamperelaisen seuratyön lisäksi toimin Uimaliiton kilpailutyöryhmän jäsenenä toista kautta. 

Suosittelija? 
Samuli Liinpää 
Jari Räikkönen 
Hannu Pärnänen 
Maiju Ojala 
Mika Piiroinen 
Jaakko Erkinaro 

Perustelut ehdolle asettumiseen 

Miksi olet ehdolla Uimaliiton liittohallitukseen? 
Toimittuani aktiivisesti yli kymmenen vuotta tamperelaisen uintiurheilun ja kisatapahtumien mahdollistajana sekä 
liiton kilpailutyöryhmässä toista kautta, seuraava luonteva askel tehdä vielä enemmän uintiurheilun hyväksi oli 
asettua ehdolle liittohallitukseen. Lasten kasvettua aikaa on taas omille harrastuksille. Ennen lapsia olen toiminut 
politiikassa vuosikausia mm. vaalikampanjoita tekemällä. 
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Supervoimani on toimia innostavana mahdollistaja. Toiminta-ajatukseni on tuoda paras esiin ihmisistä ympärilläni.  
Työssäni yhtenäiskoulun rehtorina minulla on noin 50 alaista ja yli 500 oppilasta koulussani sekä laaja monialainen 
verkosto. Olen toiminut noin 8 vuotta esimiehenä ja minulla on vahva hankeosaamisen tausta sekä kehittäjän rooli 
on työtehtävässäni isossa osassa. Olen budjettivastuullinen koulustani ja vetämistäni hankkeista. Lisäksi olen ollut 
monissa muutosprosesseissa mukana, osaaminen muutosjohtamisesta on vahva. Tämän osaamisen toisin myös 
liiton käyttöön. 

Mainitse kolme asiaa, joita arvostat Uimaliiton toiminnassa? 
1. Uimaliitto mahdollistaa liikkumisen sekä harrastusmielessä kaiken ikäisille (kansanterveydellinen näkökulma) että 
mahdollisuuden kansainväliselle huipulle. Urheilu on tunteita sekä urheilijalle ja suoritusta katsovalle 
penkkiurheilijalle. Näitä tunnekokemuksia Uimaliitto on mahdollistamassa. 
2. kouluttaminen: sekä toimitsijoiden (tuomarinpolku), ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen (valmentajan 
polku)- harrastuksesta voi tulla nuorelle jopa urapolku 
3. Liitto on = seurat ja seuratoimijat. Yhteisöllisyyden edistäminen ja lasten ja nuorten kasvattaminen. Uimaliitto on 
mahdollistamassa kohtaamispaikat. 

Mainitse kolme asiaa, joita haluat kehittää Uimaliitossa? 
1. Olla mukana kehittämässä/mahdollistamassa koulun ja opintojen yhdistämistä tavoitteelliseen treenaamiseen 
nykyistä paremmin. Opintotukijärjestelmä ei esimerkiksi tue urheilijoita tällä hetkellä, opintotukijärjestelmä vaatisi 
remonttia. Eheä koulupäivä kilpaurheilun ympärille olisi hyvä rakentaa esimerkiksi kerhotoimintaa hyödyntämällä 
kilpaurheilun ehdolla. Tätä voisi suunnitella ja käydä keskustelua Opetushallituksen kanssa.  
2. Olla mukana kehittämässä sidosryhmien välistä yhteistyötä: yhteistyö yrityksiin, meillä on seuratoimijoista iso 
verkosto läpi Suomen: onko sitä jo hyödynnetty tarpeeksi? Lobbaaminen poliittisiin toimijoihin päin- he ovat 
olosuhteiden mahdollistajia kunnissakin.  Tähän käyttöön antaisin hyvät sosiaaliset taitoni. 
3. Eri toimijoiden tarinoita kertomalla Uimaliitosta voisi tulla houkuttavampi yrityksille ja yhteistyökumppaneille. 
Urheilijoiden, seurojen, työntekijöiden jne. tarinat. Tämä olisi yksi strateginen linjaus ja yhteydessä markkinoinnin 
kehittämiseen yhtenä keinona. Uimaliitto on= seurat. Nostetaan seuroja ja niiden toimijoita. Vapaaehtoisissa on 
varmasti vielä paljon käyttämätöntä voimavaraa suomalaisen uintiurheilun hyväksi joka lajissa.   

Miten valmis olet sitoutumaan Uimaliiton toimintaan (mm. ajankäyttö)? 
Vapaa-aikaa on nyt paljon enemmän, kun lapsista vain yksi on enää alaikäinen. Eli en enää aja uimahallin ja kodin 
väliä, kuten ruuhkavuosina. Haluan olla mahdollistamassa unelmia urheilijoille ja minulla on nyt siihen aikaa. 

Mitä osaamista tuot Uimaliiton liittohallitukseen? 
Organisointikykyä, vahvat sosiaaliset taidot, johtajakokemukseni mukana tuomat osaamisalueet: talous- ja 
hankeosaaminen, muutosvalmius, kokeilukulttuurin osaaja, verkostoitumisen ammattilainen työni kautta, 
innovatiivinen tiimityöskentelijä. Olen ollut järjestämässä kymmeniä kisatapahtumia aina kansainvälisiin 
tapahtumiin saakka, hihat käärittyinä- yhdessä hyvä ja innostavan tiimin kanssa. Nyt olisi käytettävissä tiimin 
jäseneksi liittohalitukseen. 

Mitä muuta haluat itsestäsi kertoa? 
Olen 44-vuotias rehtori Tampereelta, juuret Lapissa. Käytän suuren osan vapaa-ajastani seuratyöhön ja 
kisatapahtumien järjestämiseen. Lisäksi kerään kakkureseptejä ja luen dekkareita. Ja haluan aina oppia jotain uutta.  
Meillä on suuri vapaaehtoisten joukko Tampereella ja olen heistä hyvin ylpeä. Mahdollistamme lapsille ja nuorille 
elämyksiä ja kokemuksia altaassa aina uransa alkuvaiheessa olevasta kansainvälisellä tasolla urheilevaan tai sinne 
pyrkivään urheilijaan. Jaksan tehdä tätä vuodesta toiseen, koska yhteisöllisyydestä saa positiivista energiaa, 
yhteisöllisyys on tässä toiminnassa parhaimmillaan. Lapselle ja nuorelle on tärkeää nähdä vanhempansa mukana 
tukemassa ja kannustamassa heitä. Ja ennen kaikkea tämä toiminta on tuonut ihania ihmisiä elämääni. 
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KARVO JOUNI  

Esittävä seura 
Helsingfors Simsällskap 

Kotipaikkakunta 
Helsinki 

Ammatti/koulutus 
Puheenjohtaja / Managing Partner / KTM 

Tausta ja tehtävät uintiurheilussa ja uimaseuroissa (mm. lajitausta, eri tehtävät ja roolit)? 
Mukaan uinnin seuratoimintaan lasten harrastuksen kautta vuonna 2010, toimitsijana ja kilpailunjohtajana. FINA 
tuomari alkaen 2017. 

Tausta ja tehtävät muussa urheilussa ja liikunnassa? 
Aikoinaan harrastanut alppilajeja.  
Ei aiempia tehtäviä urheilu/liikunta -seuratoiminnassa 

Tausta ja tehtävät muissa järjestö- ja luottamustoimissa? 
Useita hallitusjäsenyyksiä yrityksissä. 

Suosittelija? 
Karim Tähtivuori  
Kalle Rasinmäki  
Taru Koivu  
Tommi Pulkkinen  
Matti Mäki  
Rolf Mikkola  

Perustelut ehdolle asettumiseen 

Miksi olet ehdolla Uimaliiton liittohallitukseen? 
• Haluan kuunnella Uimaliiton asiakkaita, eli seuroja ja uimareita sekä kehittää uimaliiton toimintaa heiltä saadun 
palautteen ja näiden suuntaviivojen mukaisesti.  
• Haluan tuoda liittohallitukseen näkemystä ja kokemusta hallitustyöskentelystä, toiminnan strategisesta 
suuntaamisesta, tavoiteasetannasta ja toimeenpanon seurannasta sekä tekemään Uintiurheilusta houkuttelevan 
yhteistyökumppanin mahdollisimman monelle kumppanille ja sponsorille.  
• Lisäksi tämä on minun tapani antaa panokseni Suomen nuorison (liikunnan ja kilpaurheilun) hyväksi. 

Mainitse kolme asiaa, joita arvostat Uimaliiton toiminnassa? 
1. Laaja tarjonta harrastamisesta – kilpaurheiluun, kaikissa lajeissa, kaikissa ikäluokissa koko Suomessa 
2. Kattavat palvelut seuroille ja jäsenille 
3. Yhdenvertaisuus ja eettisyys 

Mainitse kolme asiaa, joita haluat kehittää Uimaliitossa? 
1. Kehittää uintiurheilua ja liiton toimintaa siten, että lajeista tulee kiinnostavampia ja sitä kautta liitosta 
mielenkiintoisempi ja halutumpi yhteistyökumppani. 
2. Kehittää liiton ja seurojen tarjontaa kolmansille tahoille; kuten tuotteistamisen ja tapahtumallisuuden kautta 
esimerkiksi yritysten sisäisten hyvinvointipalveluiden tarjoamiseen 
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3. Kehittää liiton palvelutarjontaa yhteistyössä seurojen kanssa siten, että seuroille avautuu mahdollisuuksia 
kehittää omaa toimintaansa mahdollisimman houkuttelevaksi, jotta seurojen jäsenmäärät (harrastaja ja 
kilpaurheilija) kasvavat ja jotta kolmannet tahot hankkisivat seuroilta palveluita 

Miten valmis olet sitoutumaan Uimaliiton toimintaan (mm. ajankäyttö)? 
Jos ehdokkaaksi lupautuu, pitää samalla sitoutua olemana käytettävissä tehtävän hoitamisen edellyttämässä 
(kohtuullisessa) määrin 

Mitä osaamista tuot Uimaliiton liittohallitukseen? 
1. Kokemusta ammattimaisesta hallitustyöskentelystä 
2. Asiakkaiden kuuntelua ja tämän viestin välittämistä strategiaan ja toimintaan 
3. Strategian laadintaa/suuntaamista, jalkauttamista ja toteutumisen valvontaa 
4. (Liike)toiminnan kehittämistä ja tarvittaessa muutosjohtamista 
5. Toimivan johdon sparraamista 

Mitä muuta haluat itsestäsi kertoa? 
Olen toiminut yli 35 vuotta liike-elämän palveluksessa. Ammatiltani olen liikkeenjohdon konsultti ja neuvonantaja; 
ja olen urani aikana toteuttanut yli 350 asiakastoimeksiantoa.  
Olen helposti lähestyttävä tiimipelaaja (sen oppiminen on ollut ammatissani välttämätöntä), tarvittaessa vaativa ja 
rakentavalla tavalla kriittinen.  
Olen tottunut elämään muutoksen keskellä; ja myös kehittyminen on muutosta. Muutoksen saavat aikaisesti 
motivoituneet ja hyvin johdetut ihmiset - tiiminä ja johdon tuella. Hallitukset osallistuvat osaltaan näiden asioiden 
läpivientiin. 
Toiset keräävät harrastuksekseen postimerkkejä, minä tuomaroin uimakilpailuita :-) valokuvaan, liikun omaksi 
ilokseni ja laskettelen 
https://www.linkedin.com/in/jounikarvo/ 
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KAUKINEN TUOMAS  

Esittävä seura 
Turun Uimarit Ry 

Kotipaikkakunta 
Raisio 

Ammatti/koulutus 
KTM 

Tausta ja tehtävät uintiurheilussa ja uimaseuroissa (mm. lajitausta, eri tehtävät ja roolit)? 
Lähes 40 vuotta vesipallossa ja uinnissa mukana. Tehnyt kaikkea pelannut, valmentanut, ollut hallituksessa kaikissa 
rooleissa puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja yms. Myös kaikkien lasten harrastukset olleet uinnissa ja 
vesipallossa. 

Tausta ja tehtävät muussa urheilussa ja liikunnassa? 
– 

Tausta ja tehtävät muissa järjestö- ja luottamustoimissa? 
Taustaa yritysmaailmasta, jossa toiminut isojen yritysten operatiivisessa johdossa ja erilaisissa hallitustehtävissä 
useita vuosia. Näiden luottamustoimien aikana olen oppinut toimimaan hallituksesta käsin operatiivisen johdon 
kanssa luoden uutta suuntaa toiminnalle. 

Suosittelija? 
– 

Perustelut ehdolle asettumiseen 

Miksi olet ehdolla Uimaliiton liittohallitukseen? 
Olen hiljattain luopunut päivittäisestä työroolista ja minulla on nyt aikaa antaa takaisin uintiurheilulle, josta olen 
niin paljon saanut vuosien varrella. Uskon, että kokemuksestani yritysmaailmassa ja yhdistystoiminnasta on hyötyä 
liittohallituksessa. 

Mainitse kolme asiaa, joita arvostat Uimaliiton toiminnassa? 
Nuorten liikuttaminen, toiminnan arvot ja hyvää yritystä kehittää toimintaa eteenpäin. 

Mainitse kolme asiaa, joita haluat kehittää Uimaliitossa? 
Ideoita toiminnan ja hallitustyön kehittämiseen ja ammattimaisuuteen. Lajien välisen yhteistyön edistäminen. 
Yritysyhteistyön lisääminen. 

Miten valmis olet sitoutumaan Uimaliiton toimintaan (mm. ajankäyttö)? 
Päivän kuukaudessa. 

Mitä osaamista tuot Uimaliiton liittohallitukseen? 
Hallitustyöskentely ja erilaisia työkaluja strategian kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen. Toimivat mallit 
operatiivisen johdon kanssa työskentelyyn. Substanssiosaaminen vesipallosta. 

Mitä muuta haluat itsestäsi kertoa? 
– 
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KESKINEN KARI  

Esittävä seura 
Swimming Jyväskylä 

Kotipaikkakunta 
Jyväskylä 

Ammatti/koulutus 
emerituspääsihteeri / Liik. tiet. tohtori 

Tausta ja tehtävät uintiurheilussa ja uimaseuroissa (mm. lajitausta, eri tehtävät ja roolit)? 
Kilpauimari 1960- ja -70-luvuilla ja sen jälkeen Masters-uimari. Päävalmentaja Lappeenrannan Uimarit ry:ssä 1972-
82; Päävalmentaja Jyväskylän Uimaseura ry:ssä 1982-90; Valmennus- ja koulutuspäällikkö Suomen Uimaliitossa v. 
1980. Maajoukkuevalmentaja 1970- ja -80 luvuilla useissa maaotteluissa ja leireillä. Uinnin johtoryhmän jäsen 
1980-luvulla sekä uudestaan 1990-luvun loppupuolella ja puheenjohtajana 2000-luvun alkupuolella. 

Tausta ja tehtävät muussa urheilussa ja liikunnassa? 
SVUL:n Etelä-Karjalan piirissä kesäleirien valmentajana ja valmentajien kouluttajana 1970-luvulla, SVUL:n ja Nuori-
Suomen asiantuntijatehtävissä 1990-luvulla. 

Tausta ja tehtävät muissa järjestö- ja luottamustoimissa? 
SVUL:n Keski-Suomen piirin hallituksen jäsen 1980-luvun puolivälissä. Keski-Suomen Urheiluakatemian hallituksen 
jäsen 1990-luvun lopulla / 2000-luvun alkuvuosina (SUIL:n edustajana). 
European Network of Sport Science in Higher Education (ENSSHE) 1994 - 2004 hallituksen jäsen ja rahaston hoitaja. 
International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE): Editorial Board jäsen 2004-2008, Editorial 
Board Puheenjohtaja 2008-2016; Johtoryhmän jäsen 2012-2020; hallituksen jäsen 2008-2020; Treasurer of ICSSPE 
2016-2020. World Commission of Science et Sport (WCSS) johtoryhmän jäsen 2008 - 2016; Steering Group 
Biomechanics and Medicine in Swimming (BMS) jäsen 1994 - 2008 ja puheenjohtaja 2008 - 2018; sekä past 
president 2018 - 2022. 

Suosittelija? 
Heikki Roiko-Jokela 
Eero Elovaara  

Perustelut ehdolle asettumiseen 

Miksi olet ehdolla Uimaliiton liittohallitukseen? 
Uintiurheilun ja uintiliikunnan kokonaisvaltainen kehittäminen kiinnostaa. 

Mainitse kolme asiaa, joita arvostat Uimaliiton toiminnassa? 
Moniarvoisuus, joka hyväksyy niin terveet kuin erityisuimarit sekä muut erityisryhmät 
Toiminta kattaa kaikki ikäryhmät - vauvasta vaariin 
Vahva seuratoiminta, joka kattaa koko uintiurheilun kirjon 

Mainitse kolme asiaa, joita haluat kehittää Uimaliitossa? 
Huippu-urheilun edellytysten kehittäminen 
Uintiin liittyvän tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen  
Uinnin harrastustoiminnan kehittäminen 

Miten valmis olet sitoutumaan Uimaliiton toimintaan (mm. ajankäyttö)? 
Olen eläkkeellä, joten osallistuminen kaikkeen toimintaan on melko lailla "esteetöntä". 
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Mitä osaamista tuot Uimaliiton liittohallitukseen? 
Tieteellinen osaaminen ja tieteelliseen toimintaan liittyvä kansainvälinen verkosto on erinomainen 
Järjestöjohtajan kokemus ja laaja verkostoituminen auttaa kehittämään Uimaliittoa sekä organisaationa että 
taloudellisena toimijana 

Mitä muuta haluat itsestäsi kertoa? 
Ylläpidän omaa fyysistä kuntoa uimalla kesät talvet. Kilpailemisen into taisi tulla tyydytetyksi valmentajana 1970 - 
1990 aikana, joten nautin enemmän harjoittelusta kuin kilpailemisesta. Olen uinnin ohella aktiivinen hiihtäjä, golfari 
ja keilaaja sekä satunnainen meloja. Perheessä on vaimo sekä poika ja tytär perheineen. Elämää virkistää 2 1/2 v 
pojantytär Saimi ja 1 v tyttären poika Kuutti, joiden kiinnostusta vedessä liikkumiseen herätellään. 
 


