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Ari Kolehmainen 
 
Olen kahden luistelevan tytön isä. Tyttäreni Kiira luistelee Ice Step ryhmässä ensimmäistä kautta, 
perheellemme tutuksi tulleet seurat ovat EVT:n lisäksi MTK, HL ja HTK. 
 
Olen pitkään toiminut yrittäjänä, aikaisemmin autokaupassa, ja nyt olen yksi pääomistajista 
Tuusulassa sijaitsevassa pienpanimossa. 
Työskentelen meillä myynnissä HORECA sektorin avainasiakkaiden kanssa.  
Olen mukana Maku Brewing hallituksessa, sekä kehittämässä ja viemässä eteenpäin erilaisia 
prosesseja. mm. markkinointia sekä brändin kehitystyötä. 
 
Mielestäni urheiluseurat tarvitsevat hallitukseen selvän brändin mukaisen toiminta mallin, mitä on 
jatkuvasti tarkasteltava jotta se on ajan tasalla. Avoimena ja helposti lähestyttävänä henkilönä 
tarjoisin hallitukseen uutta ajatusta sekä tarmoa kehittää seuraamme oikeaan suuntaan. 
 
Uskon tuovani hallitukseen yritysmaailmasta ajatuksia sekä toimintatapoja. Seuramme on jo 
kuitenkin liikevaihdoltaan verrattavissa moneen pieneen yritykseen ja siitä syystä seuraamme 
pitäisi myös näin johtaa. 
 
Hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on tarjota meidän seuran luistelijoille turvallinen ympäristö 
harrastaa ja kehittyä sekä kasvaa harrastuksensa mukana. 
 
Luottavainen ja hyvä työilmapiri on erityisen tärkeä. Seuran valmennuksen sekä toimiston väen on 
koettava että seuraa johdetaan positiivisella ja toisiaan kunnioittavalla otteella. 
 
Seuramme luistelijat viihtyvät kun henkilökuntakin viihtyy työssään, ja seuramme kasvaa. 

 

Anu Levy-Korvenkontio 

Olen yli 20 vuotta media-alalla sekä Englannissa että Suomessa toiminut yrittäjä, molemmista 

maista minulla on myös ammattiopettajakokemusta useamman vuoden ajalta. Olen työskennellyt 

myös toimittajana ja pr-puoli on minulle hyvin tuttua. Työni ansiosta minulla on laajat 

kontaktiverkostot monen alan tekijöihin, vaikuttajiin ja päättäjiin niin yhteiskunnallisissa kuin media- 

ja markkinointipiireissä. Tällä kaudella olen onnistunut saamaan EVT:n kaikille kilpaileville 

luistelijoille ja sitä myöden koko seuran yhteistyökumppaniksi suomalaisen Laponie of Scandinavia 

-ihonhoitomerkin. Lisäksi olen hankkinut SunnyStepseille myös toisen sponsorin.  

Hallituskokemusta minulla on useampi vuosi taloyhtiön hallituksesta missä olen ollut mukana 

useammassa hankkeessa mm vetäen ansiokkaasti yksin alusta loppuun läpi isohkon useita 

Helsingin kaupungin lupahakemuksia vaatineen rakennusprojektin. Tällä kaudella olen toiminut 

EVT:n hallituksen viestinnän sekä markkinoinnin aisaparina / apuna, joten myös EVT:n 

hallitustoiminta on minulle siltä osin jo hieman tuttua.  

Tyttäreni on harrastanut luistelua 4,5 vuotta ja luistelee nyt toista kauttaan minoreissa. Minulla on 

useita seurakokemuksia asiakkaan näkökulmasta. Tyttäreni on luistellut aiemmin kahdessa 

luisteluseurassa (HSK & HTK) ja poikani harrastaa jalkapalloa HJK:ssa sekä Freestyle-laskua 

Moebiuksessa, hänet on valittu tälle kaudelle mukaan Vuokatti-Ruka urheiluakatemian 

(www.vrua.fi) yläkoululeiritykseen, jonka toimintaa tulen seuraamaan hyvinkin läheltä ja suurella 

mielenkiinnolla. Itse olen harrastanut nuorena yksinluistelua harrastelijatasolla.  

Edellisessä seurassa olen vastannut tyttäreni joukkueiden sponsoriyhteistyöstä, varainkeruusta 

sekä sosiaalisesta mediasta. Tällä kaudella olen mukana Sunny Stepsien varustetiimissä.  

http://www.vrua.fi/


Olen innovatiivinen ”think outside the box” -tekijä ja tiimityöskentelijä. Haasteet ja 

ongelmanratkaisut ovat minun juttuni - kaikkeen löytyy aina ratkaisu. ”If there’s a will - there is a 

way!” En jää päivittelemään vaan kuuntelen, tutkin, selvitän ja ratkaisen - sen hetkiseen 

tilanteeseen parhaalla mahdollisella tavalla.  

Hallitustyöskentelyssä lähellä sydäntäni olisivat mm. korkeatasoisen valmennuksen ylläpito, heidän 

jaksamisensa ja vahva tiimiyhteistyö jokaisen tahon kesken (seura - hallitus - valmennus - 

perheet), luistelijoiden hyvinvointi, kuten henkinen valmennus, ja seuran tärkeys heidän 

huolenpidossa mm siirtojen aikana, varustehankinnat (yhteistyöt ja sponsorit, varusteiden 

yhtenäisyys, organisoitu kierrätys = kestävä kehitys), EVT:n vetovoimaisuus ja houkuttelevuus 

tuleville luistelijoille kuten mm Tähtiseura-hankkeen edistäminen, kuluseurantaa unohtamatta.  

 


