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Pekka Nikulainen lämnar svensk orientering
Chefen för Föreningsutveckling, Pekka Nikulainen,
lämnar sin tjänst på Svenska Orienteringsförbundet.
Nikulainen som varit anställd sedan 2007 återvänder
till Finland för att arbeta med utvecklingen av finsk
idrott.
Pekka Nikulainen som under åren haft roller som
Idrottschef, landslagschef och nu senast chef för
verksamhetsavdelningen Föreningsutveckling, lämnade
innan nyår in sin avskedsansökan efter det att han fått
erbjudandet om att bli en av verksamhetscheferna i finsk
idrotts storsatsning VALO.
- Jag är stolt över det arbete som jag har gjort inom
förbundet och känner så klart också sorg över att lämna
den fantastik arbetsmiljön med brinnandeorienteringssjälar.
Men som finne var det här som en ”once in a lifetime”
möjlighet, säger Pekka Nikulainen.
Finlands idrott gör en storsatsning mot 2020. VALO blir en
ny paraplyorganisation till hela Finlands idrott där målet är
vision 2020 då Finland ska vara det mest motionerande
landet i världen och nordens bästa land inom elitidrott.
- På vägen mot visionen finns nu fyra huvudvägval var av ett
är ”Framgångsrik idrott”. Jag kommer att vara chef för det
vägvalet som omfattar hela föreningslivet och barn-och
ungdomsidrotten samt att det har en stark koppling till
Finlands Olympiska kommitté, som sen tar över ansvaret
den sista biten mot finska mästerskapsmedaljer, säger
Nikulainen om sin nya tjänst.
Pekka Nikulainen avslutar sin tjänst på Svenska
Orienteringsförbundet den 15 februari. Nytillträdde
förbundschefen, Susanne Söderholm, har påbörjat arbetet
med ersättning av Pekka.

Kan bara hålla med Owe; mycket tråkigt för svensk orientering men väldigt bra för finsk idrott!
GRATTIS Pekka till nya jobbet och lycka till med dina offensiva visioner. Samtidigt hoppas jag att
svensk orientering använder några av dina bevingade ord i än större utsträckning; "lyft blicken"!
Sk revs av Göran A 2013-01-12 k l 14:15

Anmäl

En stor förlust för SOFT och för PreO där Pekka varit en klippa för oss som jobbar med den grenen
av orientering. Samtidigt förstår jag att Pekka väljer detta tillfälle. Jag ser det också som en uppgift
som passar Dig väldigt bra med den kunskap, erfarenhet och organisationsförmåga Du besitter.
Grattis Pekka och stort lycka till.
Sk revs av Owe 2013-01-11 k l 10:52

Anmäl

Tråkigt för Svensk Orientering, men bara att gratulera finsk idrott! Lycka till, Pekka, och välkommen
tillbaka!
Sk revs av Patrik 2013-01-11 k l 07:39

Anmäl
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