Matti Alpola

Olen ehdolla
☒ Puheenjohtajaksi

Kuka olet ja miksi olet
ehdolla?

Olen Matti Alpola ja intohimoinen uintiurheilun puolestapuhuja vuodesta 1998
alkaen. Haluan kehittää suomalaista uinti-urheilua konkreettisesti seuratasolla. Olen
jäänyt seuratoimintaan mukaan nähtyäni omien lasteni kautta, kuinka
merkityksellistä toimintaa urheiluseuroissa tehdään. Haluan olla kehittämässä tätä
arvomaailmaa ja luomassa nuorille edellytyksiä harrastaa hienoa lajia.
Sittemmin aloitettuani mastersuinnin ja siellä myös valmennuksen, olen vielä
syvällisemmin tajunnut, että koskaan ei ole myöhäistä saada tavoitteellinen
harrastus. Uinti kuuluu kaiken ikäisille.

☒ Hallituksen jäseneksi

☒ Hallituksen varajäseneksi

Koulutukseni on Kasvatustieteiden maisteri. Ammatiltani olen työyhteisökehittäjä ja
kouluttaja

Mitä osaamista tuot
mukanasi?

Tässä keskisintä toimintaani urheilun parissa, josta osaamisesta katson olevan
hyötyä puheenjohtajana:
- Suomen Urheilupsykologisen yhdistyksen puheenjohtaja vuosina 2016-2018
- Suomen Uimaliiton liittohallituksen jäsen 2012-2016
- Suomen Uimaliiton kilpailutyöryhmän jäsen 2012-2016
- Cetuksen hallituksen jäsen 2007-2010
- SiWan hallituksen jäsen 2017-2018
- kansainvälinen uintituomari 2009-2020
- Uintimaajoukkueen psyykkinen valmentaja 2010-2014
- Suomen Psykologiliiton sertifioima psyykkinen valmentaja
- Olympiakomitean psyykkisen valmennuksen ohjausryhmän jäsen 2016-2017
- I-tason triathlonvalmentaja
- uintituomareiden sääntökouluttaja vuodesta 2008
- Suomen Uimaliiton kultainen plaketti seuratoiminnasta 2009
- Suomen Uimaliiton kultainen plaketti liittotoiminnasta 2016
Olen kouluttanut ja konsultoinut työni puolesta useita suomalaisia uintiseuroja
hyvän toimintakulttuurin ja organisaation rakentamisessa.
Olen kouluttanut suomalaisia valmentajia ja uimaseurojen henkilöstöä mm.
vuorovaikutustaitojen ja arvopohjaisen toiminnan kehittämisessä 2004-2018. Lisäksi
olen pitänyt valmentajille sparrauspäiviä ja -ryhmiä.
Olen verkostoitunut uintimaailmassa hyvin laaja-alaisesti sekä kansainvälisesti että
kansallisesti. Tunnen kaikki suomalaiset uinnin huippuvalmentajat ja
sääntökouluttajana kymmenien uimaseurojen toimijoita henkilökohtaisesti.
Olen ollut tekemässä rekrytointihaastatteluja, kun uintimaajoukkueelle valittiin
päävalmentaja (Bo Jakobsen) ja Uimaliittoon toiminnanjohtaja (Eerika Laalo-Häikiö)
Omassa työssäni yksityisyrittäjänä teen kehittämistyötä erilaisten organisaatioiden
ja yhteisöjen kanssa. Erityisosaamiseni on "miten toimintaan rakennetaan sellainen
henkinen tila, jossa onnistuminen on mahdollista"

Mainitse kolme asiaa,
joita haluat kehittää
SiWassa

1. Arvostavan ja läpinäkyvän toimintakulttuurin luominen hyvän seurahengen
pohjaksi
2. Simmis Wandan kehittäminen kilpauintiseuraksi, jossa on mahdollisuus päästä
huipulle asti tai saada liikunnallinen elämäntapa, joka kantaa terveeseen
aikuisuuteen
3. Simmis Wandassa toimivien päätoimisten ja vapaaehtoisten kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista huolehtiminen niiltä osin, kun se on seuratoiminnassa mahdollista

