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Arvoisa seurajohtaja,

Suomen Voimisteluliiton hallitusvalinnat marraskuun vuosikokouksessa
Voimisteluliiton kevätkokous 2017 nimesi ehdollepanotoimikunnan tekemään vuoden 2017 syyskokoukselle
esityksen sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtajasta ja muista hallituksen edustajista.
Tämän vuoden syyskokouksessa on erovuorossa normaalin kolmen toimikauden jälkeen puheenjohtaja ja
kolme (3) hallituksen jäsentä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan ja kolme (3) hallituksen jäsentä alkavalle
kolmen (3) vuoden kaudelle.
Erovuoroisina ovat Anne Vierelä (puheenjohtaja), joka on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä uudelle
kaudelle. Anna Halonen (rytminen voimistelu), Katja Anoschkin (kilpa-aerobic, TeamGym,
trampoliinivoimistelu ja akrobatiavoimistelu) ja Ari Mäkelä (miesten telinevoimistelu).
Hallituksessa jatkavat jäsenet, Marita Mattila (harraste- ja muu voimistelun asiantuntemus), Lisbet Heino
(naisten telinevoimistelu), Teppo Kalaja (harraste- ja muu voimistelun asiantuntemus), Marju Paju
(harraste- ja muu voimistelun asiantuntemus), Salla Lintunen (joukkuevoimistelu), Olli-Pekka Lintula
(harraste- ja muu voimistelun asiantuntemus) ja Tuuli Salospohja (harraste- ja muu voimistelun
asiantuntemus).
Lisbet Heinon, Teppo Kalajan, Marita Mattilan ja Marju Pajun hallituskausi jatkuu vuoden 2018 loppuun.
Salla Lintusen, Olli-Pekka Lintulan ja Tuuli Salospohjan vuoden 2019 loppuun.

Liiton puheenjohtaja
Suomen Voimisteluliitolle etsitään uutta puheenjohtajaa, joka
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

tuntee liikuntakulttuuria, yhteiskuntaa, voimistelutoimintaa ja seuroissa tapahtuvaa toimintaa
haluaa edistää voimistelun asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa
ymmärtää muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset järjestö- ja seuratoimintaan ja sen resursseihin
tuo oman osaamisensa ja asemansa kautta lisäarvoa Voimisteluliiton toimintaan
omaa hyvät verkostot ja osaa johtaa isoa kansalaisjärjestöä
tuo lisäarvoa Voimisteluliiton kansainväliseen työhön
halua ja kykyä esiintyä julkisuudessa

Ehdollepanotoimikunta pyytää seuroja toimittamaan sille ehdotuksensa hallituksen puheenjohtajaksi ma
2.10.2017 mennessä julkistamista varten perusteluineen ja henkilöesittelyineen (valokuva mukana) liitteenä
olevalla kyselylomakkeella osoitteeseen Suomen Voimisteluliitto/ehdollepanotoimikunta, Hämeentie 105 A,
00550 Helsinki tai terttu.jokinen@voimistelu.fi.
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Lajitoiminta
Ehdollepanotoimikunta etsii hallitukseen miesten telinevoimistelun lajimandaattipaikalle yhtä (1) jäsentä
rytmisen voimistelun lajimandaattipaikalle yhtä (1) jäsentä ja kilpa-aerobic, TeamGym,
trampoliinivoimistelu ja akrobatiavoimistelun lajimandaattipaikalle yhtä (1) jäsentä, joka
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

haluaa mahdollisuuden päästä vaikuttamaan ja visioimaan voimistelun tulevaisuutta liikunnan ja
urheilun näköalapaikalle yhdessä Suomen suurimmista lajiliitoista
tuntee liikuntakulttuuria ja yhteiskuntaa, ymmärtää siinä tapahtuvia muutoksia sekä omaa kyvyn
verkostoitua ja halun edistää voimistelun asemaa Suomessa ja kansainvälisesti
tuntee ja ymmärtää voimisteluseuratoimintaa laajasti sekä isoissa että pienissä seuroissa, sekä
kaupungeissa että maaseudulla
ymmärtää yhteiskunnan taloudellisen tilanteen vaikutukset Voimisteluliiton ja seurojen talouteen
sekä yksittäisten ihmisten valintoihin ja osaa visioida kehityksen trendejä ja esimerkiksi uusia
varainhankinnan mahdollisuuksia
sitoutuu kehittämään Voimisteluliiton toimintaa yhteisen strategian mukaisesti sekä käyttää aikaansa
hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn sekä seurakentän kanssa toimimiseen
omaa laaja-alaisen ymmärryksen voimistelusta sekä asiantuntijuuden ja verkostot omasta
voimistelulajistaan
tuntee yleisesti kilpa- ja huippuvoimistelutoiminnan edellytykset ja tahtoo edistää voimistelun
arvostusta

Ehdollepanotoimikunta pyytää seuroja toimittamaan sille ehdotuksensa hallituksen jäsenestä miesten
telinevoimistelun, kilpa-aerobic, TeamGym, trampoliinivoimistelu ja akrobatiavoimistelun sekä rytmisen
voimistelun paikalle ma 11.9.2017 mennessä julkistamista varten perusteluineen ja henkilöesittelyineen
(valokuva mukana) liitteenä olevalla kyselylomakkeella osoitteeseen Suomen
Voimisteluliitto/ehdollepanotoimikunta, Hämeentie 105 A, 00550 Helsinki tai terttu.jokinen@voimistelu.fi.
Lajien seurakokoukset, joissa valitaan lajien hallitusehdokkaat esitettäväksi syyskokoukselle pidetään la
23.9.2017. Seurakokouksien tarkempi aikataulu ilmoitetaan liiton nettisivuilla. Kokousedustajat tarvitsevat
kokoukseen tullessaan valtakirjan. Kokouskutsu ja valtakirja julkaistaan elokuussa liiton nettisivuilla.
Ehdollepanotoimikunnan esitys hallituksen jäseniksi julkaistaan syyskokousmateriaalien yhteydessä
Voimisteluliiton nettisivuilla ennen kokousta. Syyskokous pidetään la 18.11.2017 Helsingissä.

SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY
EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA
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Ehdollepanotoimikunnan jäsenet:

Erkki Vuori, puheenjohtaja
erkki.o.vuori@helsinki.fi
p. 045-873 2775
Anita Meuronen
animeu@nic.fi
p. 040-748 0996
Päivi Kyyrönen
paivikyyronen@gmail.com
p. 050 301 8730
Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@pori.fi
p. 044 701 0243
Merja Naamanka
merja.naamanka@krv.fi
p. 050 550 6966
Päivi Uusimaa-Salonen
uusi.paivi@gmail.com
p. 040-841 3058
Erkki Alaja, asiantuntija
erkkialaja.pahkina@kolumbus.fi
p. 050 516 65464
Terttu Jokinen, sihteeri
terttu.jokinen@voimistelu.fi
p. 040 771 5962
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