Kilpa aerobic (ka)

Ehdottavan seuran nimi:
Kajaani Gymnastics ry

Keravan Voimistelijat KNV ry

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry

Nimi:
Roosa Neuvonen

Camilla Bergström

Mari Heikkinen

Kotipaikkakunta:
Kajaani

Kerava

Kuopio

Ehdotettavan henkilön esittely:
Roosa on 22-vuotias Kajaanilainen valmentaja. Hän on ollut lajin parissa pitkään
valmentajan sekä tuomarin roolissa. Roosa tekee päätyökseen valmennusta sekä
on aktiivisesti mukana kehittämässä seuran toimintaa vapaaehtoisena sekä
johtokunnassa erilaisissa tehtävissä mm. tapahtumien järjestämisissä, lajin
kehitystoiminnassa ja johtokunnan hallinnollisissa asioissa. Lisäksi hän on ollut
mukana lajitoiminnan kehittämisessä seurassamme niin kilpa-aerobicissä kuin
osaltaan telinevoimistelussakin.

puheenjohtaja
Miksi juuri hänet pitäisi valita lajin kehittämisryhmään luottamushenkilöksi?
(vastuulla vastuullisuus)
Roosa on suunnitelmallinen, toimelias, tarkka ja aikaansaava. Sanavalmis, tulee toimeen kaikkien kanssa, on reilu
sekä ottaa kaikki huomioon tasavertaisesti. Hänellä on laaja näkemys lajin tarpeista ja halu päästä kehittämään ja
vaikuttamaan lajitoimintaan. Hän on tehnyt paljon yhteistyötä eri valmentajien kanssa niin kansallisesti kuin
kansainvälisesti. Olisi myös hienoa saada lisää näkemystä LAR:iin pohjoisen seuroista.

kilpailutoiminta

osaamisen
tuomaritoiminta kehittäminen

x

Camilla on 22-vuotias kilpa-aerobic valmentaja Keravalta. Valmentajana hän on
toiminut vuodesta 2014 lähtien. Nykyisin hän toimii 8-11-vuotiaiden
aerobiccareiden vastuuvalmentajana. Lisäksi hän ohjaa 4-6-vuotiaiden kilpaaerobicin esivalmennusryhmää. Camillalla on myös kymmenen vuoden urheiluura takanaan, joten hänellä on monipuolinen kokemus lajista.

Camilla on erittäin tehokas, aikaansaava ja positiivinen toimija. Emmepä ole nähneet Camillaa ilman aurinkoista
hymyä juuri koskaan :) Camilla on itse harrastanut lajin huipulla EM-kisoissa asti ja jakaa nyt oppejaan
nuoremmille harrastajille. Camillan tapa tehdä töitä lajin eteen seurassa on innostava ja kuitenkin samalla nöyrä.
Näkisimme upeana mahdollisuutena niin Camillalle itselleen kuin aerobicille Camillan pääsyn luottamushenkilöksi.
Emme epäröi hetkeäkään, etteikö Camilla olisi oikea ihminen toimeen.

Mari on 26-vuotias aktiivinen ja vastuullinen valmentaja sekä seuratoimija kilpaaerobicin puolella. Marilla on pitkä tausta lajin parissa harrastajan, kilpailijan,
valmentajan ja tuomarin rooleissa. Monitasoinen kokemus ja osaaminen näkyy
Marin toimiessa innokkaasti, tavoitteellisesti ja itsevarmasti, kuitenkin samalla
nöyrästi ja avoimena kaikelle uudelle.

Marin monipuolinen toimiminen lajin parissa toisi mukanaan näkökulmia ja osaamista kilpa-aerobicin eri osaalueilta. Marin toimesta myös pienempien kilpa-aerobic seurojen ääni, näkemys ja kokemus tulisi kuulluksi.
Erityinen kiinnostus Marilla olisi etenkin kilpasarjan puolen valmennuksen ja toiminnan kehittämiseen sekä
yhteenkuuluvuuden ja yhteistyön korostamiseen. Hänen aktiivinen asenne sekä rehtiys ja tasapuolisuus sopisi
luottamustoimeen.
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Nokian Voimisteluseura ry

Mira Viitanen

Nokia

Mira Viitanen on kohta 50-vuotias kuntoutuksenohjaaja (yamk),
kuntoutusneuvoja, pitkän linjan seuratoimija, tuomari ja luottamustehtävissäkin
toiminut henkilö. Hän on Nokian Voimisteluseuran perustajajäsen ja toiminut
seuran puheenjohtajana sen perustamisesta lähtien ensimmäiset 5 vuotta. Parin
vuoden tauon jälkeen hän tuli jälleen valituksi Nokian Voimisteluseuran
puheenjohtajaksi 1.7.2020 alkaen. Ennen Nokian Voimisteluseuraa hän on
toiminut myös toisaalla seuratyön parissa vuodesta 1986 lähtien.

x

Miralla on pitkä kokemus ja tieto-taito voimistelusta ja erityisesti kilpa-aerobicin laji- ja tuomaritoiminnasta. Hän
on ollut kilpa-aerobicin lajiasiantuntijaryhmän jäsen aiemminkin, viimeksi vuoteen 2015 asti kilpa-aerobicin
tuomaritoiminnan alueesta vastaten. Miran sydän sykkii lasten ja nuorten hyväksi tehtävälle voimistelun seura- ja
kehitystyölle. Hänen arvojaan tässä työssä ovat oikeudenmukaisuus ja eettisyys. Mira haluaa tarjota omaa
osaamistaan ja olla mukana lajin kehitystyössä rakentavassa yhteistyön hengessä kaikkien eduksi. Koska Miralla
on vahva osaaminen lajin tuomaritoiminnasta, ehdotamme häntä kilpa-aerobicin kehitystyöryhmään
tuomaripaikalle.

Miralla on pitkä historia ja kokemus erilaisista rooleista voimistelun kentällä
myös harrastajana ja harrastevoimistelun ohjaajana. Hän on toiminut
valmentajana joukkuevoimistelussa ja kilpa-aerobicissa. Lisäksi hän on jo usean
vouden ajan ollut aktiivisesti mukana Voimisteluliiton Sydän-Suomen alueen
lajityöryhmän toiminnassa, jonka tehtävänä on alueen voimistelutoiminnan
kehittäminen.

x

Mira Viitanen on aiemmin toiminut joukkuevoimistelun tuomarina noin
kymmenen vuoden ajan aina SM-tasolla asti. Miran tuomariura painottuu
kuitenkin kilpa-aerobiciin, jossa hän on toiminut aktiivisesti tuomarina yli 15
vuotta. Tällä hetkellä hänellä on menossa kolmas Olympiadi lajin kansainvälisenä
tuomarina. Hän on ollut tuomarina myös lajin EM- ja MM -kilpailuissa.

Oulun naisvoimistelijat

Tarja Karjalainen

Oulu

Tarja on toiminut kuluneella kaudella LAR:n puheenjohtajana ja on seuramme
ehdokas LAR:iin myös tulevalle toimintakaudelle. Tarja on toiminut kilpaaerobicin parissa jo yli 15 vuotta. Hänen vahvinta osaamistaan on tuomarointiin
liittyvät asiat.

Tarjalla on vahvaa tietämystä lajista ja jo valmiiksi kokemusta lajin kehitystyöstä. Hän on ollut mukana mm.
aloittamassa ja toteuttamassa tuomariworkshop-konseptia, laittamassa alulle kilpa-aerobicin merkkijärjestelmää,
kehittämässä rinkivalintajärjestelmää, toteuttamassa tuomarikoulutuksia... Tarja pyrkii toiminnassaan olemaan
tasapuolisesti kaikille reilu ja tekemään asioita yhteisen hyvän eteen.
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lasten voimistelu

valmennusjärjestelmien
kehittäminen (vain ka, akro ja
tanvo)
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Ehdottavan seuran nimi:
Tanssi-Ilmaisu AeroDance ry

Nimi:
Iina Roukala

Kotipaikkakunta:
Helsinki /Himanka

Ehdotettavan henkilön esittely:
Iina Roukala on 22v, nuori aikuinen, tanssin kentältä 3vuotiaasta alkaen. Hän
aloitti satubaletissa Tanssi-Ilmaisu AeroDance.ry:llä. Kokkolan Balettiopistolla 6
vuoden ajan, senjälkeen siirtyi AeroDancen riveihin takasi ja kävi molempia
yhtäaikaa Balettiopistolla baletin opinnoissa ja AeroDancella show- ja
nykytanssia sekä esittävää tanssia. Vuoden hän vaihtoi Kalajoen kansalasiopiston
taidetanssin puolelle, jossa kilpailivat vuoden aikana, ryhmä pääsi finaalin, mutta
ei sijoituunut kolmen kärkeen. olivat 4. sijalla.
Hän on tanssija ,esiintyjä sekä alkoi kouluttautumaan koreokrafiaa, jotta saa
ohjaajan paikan seurasta.
Niin Iina aloitti ohjaajana v. 2012. Tanssi-Ilmaisu AeroDancella. Hän ohjasi lapsia
ja nuoria vuosia, tehtiin paikallisia esiintymisiä ja hänen debyyttinsä omalla
koreokrafialla oli Kuopiossa v.2016 . Sitten lukion jälkeen muutto Helsinkiin ja
Turun kesäyliopiston pedagogiikan opinnot vuodeksi. samalla teki intensiivistä
työtä Kappelissa tarjoilijana. Nyt hän on mukana tanssielokuvassa-projektissa
"Valokeilassa koillinen" Helsingissä.
Aloittaa kehittämään kilpa-aerobicin uudelleen syntyvyyttä AeroDance.ry:lle. :)

Turun Urheiluliitto

Vantaan Voimisteluseura

Nelli Nyberg

Sanni Mäntykivi

Turku

Vantaa

Nelli on 26-vuotias fysioterapeutti, joka on ollut lajissa mukana jo 17-vuotta.
Kokemusta lajista on kertynyt oman urheilijauran jälkeen tuomarina,
valmentajana ja luottamushenkilönä. Nelli on energinen, iloinen ja positiivinen
lajiaktiivi.

Sanni Mäntykivi omaa vahvan ja pitkän taustan voimistelulajeista ja on nyt
vaikuttanut kilpa-aerobicissa 2007 niin urheilijana, valmentajana kuin
tuomarinakin. Sanni työskentelee tällä hetkellä päätoimisesti VVS:ssa ja vastaa
VVS kilpa-aerobic puolesta. Sanni on ollut KA LAR:ssa mukana viimeisimmän
strategiakauden aikana.

puheenjohtaja
Miksi juuri hänet pitäisi valita lajin kehittämisryhmään luottamushenkilöksi?
(vastuulla vastuullisuus)
Kilpa-aerobic oli seuramme lajina vuosina 1996-2003, jotakuinkin. Minä Satu Roukala kouluttauduin SVoLissa
kilpa-aerobic lajikoulutuksessa ja valmennuskoulutuksessa nuina vuosina. Kilpailutoimintaa seurassame oli usean
vuoden ajan. Toiminta kuitenkin hiipui kolmannen lapsen syntymän vuoksi ja jatkajaa en saanut. Mukana
kilpailemassa oli pienistä mm. tyttäreni Iina Roukala ARVI -tapahtumissa, stara- sarjoissa. Hänellä on kokemus
kilpa-aerobicin alkukilpailusta olemassa olosta ja pitää lajista edelleen ja sen kehittämisestä. Tytär on jatkanut
tanssiliikunnallista uraansa läpi elämän. Kouluttautunut ja omaa vuosien kokemuksen tanssista, tanssiliikunnasta.
Tanssijatkaan ei edisty ilman lajiharjoitteita, tekniikka harjoitteita sekä tanssin että voimistelun puolella, Hän on
tehnyt AeroDancella ohjaajana 3-4 vuoden ajan, viidennen vuoden opetti etänä Helsingistä. Hän on opiskellut
Tanssipedagogiikan perusopinnot Turun kesäyliopistossa ja jatkaa edelleen omaa tanssin työtä Helsingissä sekä
Himangalla Tanssi-Ilmaisu AeroDance ry.n opettajana. lasten-, nuorten ja aikuisten tanssissa. Nyt hän on mukana
tanssielokuvassa-projektissa "Valokeilassa koillinen" Helsingissä.
Aloittaa kehittämään kilpa-aerobicin uudelleen syntyvyyttä AeroDance.ry:lle. :).
IINA ON PERUSLUONTEELTAAN VILKAS, IDEOIVA JA MAHDOTTOMAN ENERGINEN , HÄN RAKASTAA TANSSIA JA
LIIKKUA, VAALII HYVÄÄ KUNTOA, RUOKAVALIOTA, HÄN ON UPEA ESIMERKKI NUORILLE. HÄN ON SISUKAS,SITKEÄ
JA MÄÄRÄTIETOINEN JA HÄNELLE TAVOITE ON MERKITYKSELLISTÄ. TAVOITTEELLINEN TEKEMINEN JA JATKUVUUS
ON HÄNEN JUTTU. JA TAIDE YHDISTETTYNÄ LIIKEESEEN JA LIIKKUMISEEN NOSTAA HÄNEN INTOA TUOTTAA
OHJAAJUUTTA TANSSIN JA LIIKUNNAN ALALLA.

Nelli on monilajiseurassa tottunut huomioimaan muita lajeja ja toimijoita ja osaakin erinomaisesti asettua
ajattelemaan asioita eri näkökulmasta. Hänellä on vankka kokemus lajista urheilijana ja aktiivisena
seuratoimijana. Nelli on kiinnostunut kehittämään lajin toimintaa kansallisesti. Hänellä on kattavat verkostot
kansallisesti ja hyvät verkostot kansainvälisesti. Nelli on toiminut käynnissä olevan kauden ansiokkaasti LAR:ssa ja
on halukas jatkamaan lajin kehitystyötä.
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Sannilla on vahva näkenys ja laaja-alainen kokemus lajin parissa eri rooleissä ja näkökulmista. Sanni on ollut lajin
kehitystyössä mukana aiemminkin ja omaa aido halun kehittää lajia kansallisesti. Sanni on positiivinen, innostava
ja aktiivisesti asioita edistävä tekijä. Erityisesti Sannin sydäntä lähellä on tällä hetkellä vuorovaikutteinen ja
laadukas lasten valmennus, johon Sannilla on valtavasti annettavaa kehitysmielessä.
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valmennusjärjestelmien
kehittäminen (vain ka, akro ja
tanvo)

x

