KYSELY SUOMEN VOIMISTELULIITON HALLITUSJÄSENEHDOKKAALLE
Olen ehdolla Voimisteluliiton hallitukseen vuosille 2021-2023
Nimi: Mira Keränen
Kotipaikkakunta: Turku
Ehdottava seura: TuUL
Koulutus: VTM
Kielitaito: Suomi, englanti, ruotsi
Ammatti: kansanedustajan avustaja
Työpaikka/tehtävä: eduskunta

Mihin hallituspaikkaan olet ehdolla (puheenjohtaja, miesten telinevoimistelu, rytmisen voimistelu
tai kilpa-aerobic, TeamGym, trampoliinivoimistelu ja akrobatiavoimistelun paikalle)?

Kilpa-aerobic, TeamGym, trampoliinivoimistelu ja akrobatiavoimistelun paikalle
Miksi olet ehdolla Voimisteluliiton hallitukseen?
Olen ehdolla Suomen Voimisteluliiton hallitukseen, koska haluan edesauttaa Voimisteluliiton
kehittymistä Suomen parhaaksi lajiliitoksi kaikilla mittareilla. Olen valmis antamaan
voimisteluperheen käyttöön kaiken sen osaamisen, verkostot ja kokemuksen, jota olen kerännyt
voimistelu-urani aikana ja sen jälkeen. Haluan kasvattaa voimistelun yhteiskunnallista roolia ja
vaikuttavuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Voimisteluliiton tulee olla tunnettu avoimesta
ilmapiiristä, vastuullisuudesta, dynaamisesta uudistumiskyvystä ja laadukkaasta huippuurheilupolusta.
Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, joiden kehittämiseen tarttuisit hallituksen
jäsenenä/puheenjohtajana?
1) Jokaisella suomalaisella on mahdollisuus osallistua viikoittain ainakin yhteen
voimisteluharrastukseen sukupuolesta, sosiaalisesta asemasta, iästä tai kotipaikkakunnasta
riippumatta.
2) Jatkuva kilpailu ihmisten vapaa-ajasta asettaa voimistelun tilanteeseen, jossa on kyettävä
luomaan uudenlaisia lähestymistapoja ihmisten jokapäiväiseen elämään
3) Pienten lajien elinvoiman kasvattaminen.

Mitkä ovat mielestäsi voimistelun mahdollisuudet ja haasteet uudella strategiakaudella 20212024?
Haluan ajatella, että voimistelulla on enemmän mahdollisuuksia kuin haasteita. Jatkuva kilpailu
ihmisten vapaa-ajasta asettaa voimistelun tilanteeseen, jossa on kyettävä luomaan uudenlaisia
lähestymistapoja ihmisten jokapäiväiseen elämään. Laadukkaista olosuhteista on huolehdittava ja
tarpeen vaatiessa niitä on vaadittava. Olosuhteet mahdollistavat harrastamisen lisäksi
korkeatasoinen huippu-urheilu, johon resurssien ohjaaminen on välttämättömyys tavoitteiden
saavuttamiseksi. Voimistelun tuleekin olla jokaisen suomalaisen mahdollinen harrastus, sillä massat
tuovat selkärangan lajiliiton toiminnalle. Voimistelun harrastaminen tai huippu-urheilijaksi kipuaminen
ei saisi jäädä kiinni resursseista, eikä osaamisesta.
Mitä osaamista ja kokemusta sinulla on, josta olisi hyötyä voimistelun yhteisen strategian
toteuttamisessa? Mitä lisäarvoa tuot laadukkaan lasten voimistelun kehittämiseen?
Huippu-urheilun lisäksi olen ilokseni työskennellyt aikuisliikunnan ja lasten harrasteliikunnan
parissa. Jokaisen huippu-urheilijan urapolku on alkanut harrastuksesta, josta on lopulta kehittynyt
ammatti. Nykyinen työtehtäväni on entisestään vahvistanut käsitystäni voimistelun harrastamisen
yhteiskunnallisesta merkityksestä. Meidän tulee tehdä töitä sen eteen, että jokaisella
suomalaisella on mahdollisuus osallistua viikoittain ainakin yhteen voimisteluharrastukseen
sukupuolesta, sosiaalisesta asemasta, iästä tai kotipaikkakunnasta riippumatta.
Tuon hallitukseen omat verkostoni, yhteiskunnallisen viestintäosaamiseni ja kokemukseni
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.
Mitä asioita edistäisit puheenjohtajana/hallituksen jäsenenä?
Ajattelen, että laadukas monipuolinen harrastetoiminta ja korkeatasoinen huippu-urheilu ei ole
toisiaan poissulkevia tavoitteita. Harrastevoimistelun laadukas toteutus jokaisessa voimisteluliiton
lajissa kasvattaa tulevaisuuden huippu-urheilijat. Harrastevoimistelu tarjoaa mahdollisuuden myös
suurien ikäluokkien liikuttamiseen ja ikääntyvän väestön hyvinvoinnista huolehtimiseen. Edistäisin
erityisesti pienempien lajien ja seurojen asemaa.
Mainitse kolme säilytettävää asiaa Voimisteluliiton toiminnasta, jotka edesauttavat uuden
strategian tavoitteiden saavuttamista?
ARVOT:
1) Ilo ja elämykset
2) Onnistuminen ja menestyminen
3) Yhdessä tekeminen

Kokemus:
Voimistelu ja/tai muu urheilujärjestötoiminta seura-, alue-, liitto- ja kv-tasolla:
Kilpa-aerobicin 4x suomenmestari, Euroopan mestari ja maailmanmestari
Kilpa-aerobicin lajiasiantuntijatyöryhmän vpj. 2015-2017
Valmentaja Turun urheiluliitto ja Kiekko 67 2008-2012
Aikuisliikunnan ohjaaja 2007-2017
Turun urheiluliiton viestintävaliokunnan jäsen 2015-2017
Seuraava maali ry perustaja 2016
Olympiakomitean Johtaa kuin nainen koulutusohjelma 2019-2020
Muu luottamustoimikokemus: luottamustoimet, muut tehtävät ja verkostot:
Työskentelen päivittäin yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessä, jonka seurauksena minulla on
ollut ilo ja kunnia tutustua hyvin erilaisiin ja eri työtehtävissä työskenteleviin ihmisiin. Olen
ihmisenä aktiivinen ja sosiaalinen, joten verkostot ovat syntyneet vaivattomasti entisten ja
nykyisten työtehtävieni kautta.
Muu kokemus, jonka haluat tuoda esille?
Huippu-urheilun lisäksi olen ilokseni työskennellyt aikuisliikunnan ja lasten harrasteliikunnan
parissa. Jokaisen huippu-urheilijan urapolku on alkanut harrastuksesta, josta on lopulta kehittynyt
ammatti. Nykyinen työtehtäväni on entisestään vahvistanut käsitystäni harrastevoimistelun
yhteiskunnallisesta merkityksestä. Meidän tulee tehdä töitä sen eteen, että jokaisella
suomalaisella on mahdollisuus osallistua viikoittain ainakin yhteen voimisteluharrastukseen
sukupuolesta, sosiaalisesta asemasta, iästä tai kotipaikkakunnasta riippumatta.
Kiteytä lopuksi, miksi juuri sinut tulisi valita Voimisteluliiton hallitukseen?
Olen saanut kulkea hienon polun voimistelun parissa aina harrastajasta huippu-urheilijaksi asti.
Polkuni varrella olen ollut voimistelun harrastaja, lajinvaihtaja, seuranvaihtaja,
maajoukkueurheilija, arvokisamitalisti, valmentaja, liiton luottamushenkilö, seuratyöntekijä ja
järjestötyöntekijä. Näkökulmien vaihtuminen on antanut mahdollisuuden ymmärtää voimistelun
toimintaympäristöä hyvin erilaisista rooleista ja niitä haasteita, joita kohtaamme päivittäisessä
toiminnassamme.
Uskon vakaasti, että Voimisteluliitolla on mahdollisuus kehittyä Suomen parhaaksi ja
yhteiskunnallisesti merkittävimmäksi lajiliitoksi. Olen valmis tekemään töitä Voimisteluliiton ja
voimistelun yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi hyödyntäen kaiken sen osaamisen ja
verkostot, joita minulla on käytössä sekä entisenä urheilijana että nykyisessä työssäni.
Yhteistyössä on voimaa!

