
1 / 3 23.5.2022 

 

 

 

Arvoisa seurajohtaja, 
 

Suomen Voimisteluliiton hallitusedustajien valinnat marraskuun 
vuosikokouksessa  
 

Voimisteluliiton kevätkokous 2022 nimesi ehdollepanotoimikunnan tekemään vuoden 2022 syyskokoukselle 
esityksen sääntöjen mukaisesti hallituksen edustajista. 

 
Tämän vuoden syyskokouksessa on erovuorossa normaalin kolmen toimikauden jälkeen kolme (3) 
hallituksen jäsentä. Syyskokous valitsee kolme (3) hallituksen jäsentä alkavalle kolmen (3) vuoden kaudelle 
2023-2025. 

 
Erovuoroisina ovat Eerika Laalo-Häikiö (harraste- ja muu voimistelun asiantuntemus),  
Olli-Pekka Lintula (harraste- ja muu voimistelun asiantuntemus), ja Salla Lintunen (joukkuevoimistelu). 

 

Hallituksessa jatkavat Kaisa Vikkula (puheenjohtaja) sekä hallituksen jäsenet Teppo Kalaja (harraste- ja 
muu voimistelun asiantuntemus), Mira Keränen (harraste- ja muu voimistelun asiantuntemus), Jessica 
Matila (harraste- ja muu voimistelun asiantuntemus), Salla Eklund (akrobatiavoimistelu, kilpa-aerobic, 
TeamGym ja trampoliinivoimistelu), Jouko Koskinen (miesten telinevoimistelu), Alexandra Mavrakis 
(rytminen voimistelu) ja Marja Räisänen (naisten telinevoimistelu). 
 
Kaisa Vikkulan, Salla Eklundin, Jouko Koskisen ja Alexandra Mavrakiksen hallituskausi jatkuu vuoden 
2023 loppuun. Teppo Kalajan, Mira Keräsen, Jessica Matilan ja Marja Räisäsen vuoden 2024 loppuun. 

 
Harrasteliikunta ja muu liiton toiminnassa tarvittava asiantuntemus 
 
Ehdollepanotoimikunta etsii hallitukseen harrasteliikunnan ja muun liiton toiminnassa tarvittavan 
asiantuntemuksen paikoille kahta (2) henkilöä, jotka   
 

1. tuntee liikuntakulttuuria ja yhteiskuntaa, ymmärtää siinä tapahtuvia muutoksia sekä omaa verkostoja ja 

kyvyn verkostoitua  

2. haluaa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan ja visioimaan voimistelun ja seurojen tulevaisuutta ja 

strategiaa liikunnan ja urheilun näköalapaikalle yhdessä Suomen suurimmista lajiliitoista 

3. sitoutuu kehittämään Voimisteluliiton toimintaa yhteisen strategian mukaisesti sekä käyttää aikaansa 

hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn sekä seurakentän kanssa toimimiseen 

4. omaa kokemusta voimisteluseura- ja/tai lajitoiminnasta erityyppisistä seuroista ja haluaa kehittää 

Voimisteluliiton toimintaa palvelemaan seuroja 

5. ymmärtää yhteiskunnan taloudellisen tilanteen vaikutukset Voimisteluliiton ja seurojen toimintaan sekä 

yksittäisten ihmisten valintoihin ja osaa visioida kehityksen trendejä ja esimerkiksi uusia 

varainhankinnan mahdollisuuksia 

6. haluaa edistää voimistelun arvostusta, yhteisöllisyyttä ja urheilun yleisiä eettisiä arvoja sekä 

voimistelun asemaa Suomessa 

7. tuntee yleisesti harrasteliikunnan, erityisesti strategian painopisteenä olevan lasten liikunnan, 

merkityksen yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta sekä omaa näkemystä sen kehittämiseen 

Ehdollepanotoimikunta pyytää toimittamaan ehdotukset hallituksen jäsenistä harrasteliikunnan ja muun liiton 
toiminnassa tarvittavan asiantuntemuksen paikoille ma 12.9.2022 klo 24.00 mennessä perusteluineen ja 
henkilöesittelyineen (valokuva mukana) liitteenä olevalla kyselylomakkeella osoitteeseen 
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ehdollepanotoimikunta(a)voimistelu.fi. Ehdokas lupautuu samalla toimittamaan lokakuun 17. päivään 
mennessä itsestään videoesittelyn, jonka ohjeet lähetetään myöhemmin. 
 

Lajitoiminta 

Ehdollepanotoimikunta etsii hallitukseen joukkuevoimistelun lajimandaattipaikalle yhtä (1) jäsentä, joka:  

 
1. tuntee liikuntakulttuuria ja yhteiskuntaa, ymmärtää siinä tapahtuvia muutoksia sekä omaa verkostoja ja 

kyvyn verkostoitua.  

2. haluaa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan ja visioimaan voimistelun tulevaisuutta ja strategiaa 

liikunnan ja urheilun näköalapaikalle yhdessä Suomen suurimmista lajiliitoista 

3. sitoutuu kehittämään Voimisteluliiton toimintaa yhteisen strategian mukaisesti sekä käyttää aikaansa 

hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn sekä seurakentän kanssa toimimiseen 

4. omaa kokemusta voimisteluseura- ja/tai lajitoiminnasta erityyppisistä seuroista ja haluaa kehittää 

Voimisteluliiton toimintaa palvelemaan seuroja 

5. ymmärtää yhteiskunnan taloudellisen tilanteen vaikutukset Voimisteluliiton ja seurojen toimintaan sekä 

yksittäisten ihmisten valintoihin ja osaa visioida kehityksen trendejä ja esimerkiksi uusia 

varainhankinnan mahdollisuuksia 

6. omaa laaja-alaisen ymmärryksen voimistelusta sekä asiantuntijuuden ja verkostot omasta 

voimistelulajistaan 

7. tuntee sekä lasten liikunnan merkityksen että kilpa- ja huippuvoimistelutoiminnan edellytykset ja tahtoo 

edistää suomalaisen voimistelun menestystä 

Ehdollepanotoimikunta pyytää toimittamaan ehdotukset hallituksen jäsenestä joukkuevoimistelun paikalle ma 
5.9.2022 klo 24.00 mennessä perusteluineen ja henkilöesittelyineen (valokuva mukana) liitteenä olevalla 
kyselylomakkeella osoitteeseen ehdollepanotoimikunta(a)voimistelu.fi. Ehdokas lupautuu samalla 
toimittamaan lokakuun 17. päivään mennessä itsestään videoesittelyn, jonka ohjeet lähetetään myöhemmin. 

 
Joukkuevoimistelun seurakokous, joissa valitaan lajin hallitusehdokas esitettäväksi syyskokoukselle, pidetään 
Urhea/Mäkly auditoriossa Helsingissä la 10.9.2022. Seurakokouksen tarkemmat ohjeet ja valtakirjojen 
tarkistamisen aikataulut ilmoitetaan liiton nettisivuilla ja kokouskutsussa. Kokousedustajat tarvitsevat 
kokoukseen valtakirjan. Kokouskutsu ja valtakirja julkaistaan elokuussa liiton nettisivuilla, viimeistään kolme 
(3) viikkoa ennen seurakokousta. 
 
Ehdollepanotoimikunta kannustaa seuroja lähettämään ehdokkaita eri puolelta Suomea, eri taustaisia ja 
ikäisiä henkilöitä, eri sukupuolta olevia ja erilaisista seurataustoista. Ehdollepanotoimikunta toivoo 
monimuotoista ehdokasasettelua.  

 
Ehdollepanotoimikunnan esitys hallituksen jäseniksi julkaistaan syyskokousmateriaalien yhteydessä 
Voimisteluliiton nettisivuilla viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Syyskokous pidetään la 19.11.2022 
Jyväskylässä. 

 
 
 

SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY 
EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA 
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Ehdollepanotoimikunnan jäsenet: 

  

puheenjohtaja 
Niina Stade 
niina.stade(a)lahjantytot.fi 
044 5566153 

 
Joni Koivunen 
joni.koivunen(a)tampereensisu.fi 
050 097 3314 

 
Ari Mäkelä 
emtsmakela(a)yahoo.co.uk 

 
Satu Pulkkinen 
satu.pulkkinen(a)iki.fi 
040 8018566 

 
Anne Tarpio 
anne.tarpio(a)gmail.com 
044 5489482 
 
Kaisa Vikkula 

kaisa.vikkula(a)voimistelu.fi  

mailto:joni.koivunen@tampereensisu.fi

