KYSELY SUOMEN VOIMISTELULIITON HALLITUSJÄSENEHDOKKAALLE
Olen ehdolla Voimisteluliiton hallitukseen vuosille 2021-2023
Nimi: Salla Eklund
Kotipaikkakunta: Helsinki
Ehdottava seura:
Viipurin Reipas, Alppilan Salamat

Koulutus: MBA
Kielitaito: Englanti, ranska, ruotsi
Ammatti: Markkinointijohtaja
Työpaikka/tehtävä: Lantmännen Unibake

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

Miksi olet ehdolla Voimisteluliiton hallitukseen?
Haluan edistää voimistelun asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja urheilukentässä.
Minulla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus voimistelusta eri rooleissa; olen mm. ollut
kilpavoimistelijana TG:ssä ja telinevoimistelussa, valmentanut ja tuomaroinut molemmissa lajeissa,
työskennellyt lajivaliokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana TG:ssä sekä toiminut Suomen Voimisteluliiton
hallituksen jäsenenä ennen lajiliittojen yhdistymistä. Viime aikoina olen tarkastellut voimistelua äidin
roolissa. Se on osaltaan tuonut uutta perspektiiviä lajiin.
Minulla on mittava kokemus myös yrityselämän puolelta. Olen toiminut markkinointipäällikön tehtävissä
Sinebrychoffilla, markkinointi- ja brändijohtajana useissa yrityksissä kuten Berner ja Atria. Nykyisin vaikutan
kansainvälisessä Lantmännen konsernissa Lantmännen Unibaken Suomen ja Baltian
markkinointijohtajana. Työssäni yrityselämässä olen saanut mahdollisuuden myös tutustua useiden eri
lajiliittojen toimintaan yhteistyökumppanin roolissa ja se on entisestään avannut katsontakantaa
suomalaiseen urheilukenttään.
Uskon, että minulla on kokonaisvaltaista näkemyksellisyyttä olla mukana vahvistamassa voimistelun
asemaa, vaikuttavuutta ja tulevaisuuden suuntaa. On tärkeää, että voimistelussa tehdään töitä ja
rakennetaan näkyvyyttä kaikille voimistelulajeille, niiden koosta riippumatta.

Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, joiden kehittämiseen tarttuisit hallituksen jäsenenä?
Vastuullisen voimistelukulttuurin edistäminen. Minulle on tärkeää, että voimistelu tarjoaa Suomessa
vahvan laadullisen ja eettisen toimintaympäristön kaikille lajin parissa toimiville.
Laadukas valmennustoiminta. Voimistelun tulee tarjota laadukasta valmennusta jo heti lasten ryhmistä
alkaen. Lajin tulee mahdollistaa myös laadukas polku ja puitteet aina kilpa- ja huippu-urheilun tasolle asti.
Voimistelun vaikuttavuus. Voimistelua tulee alati kehittää vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Haluan
edistää voimistelun asemaa, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja
urheilukentässä. Voimistelun rikkaus on lajien monipuolisuus. Voimistelu antaa lajistaan monipuolisemman
kuvan, kun se tuo esiin kaikkia voimistelulajejaan. Kilpa-aerobicin, TeamGymin, trampoliinivoimistelun ja
akrobatiavoimistelun näkyvyyttä ja asemaa tulee edistää painopistelajien ohella.

Mitkä ovat mielestäsi voimistelun mahdollisuudet ja haasteet uudella strategiakaudella 20212024?
Voimistelulla on erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa painoarvoaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja
urheilukentässä erottautumalla laadullisella ja vastuullisella toiminnalla. Voimisteluliitto on tarttunut hienosti
kipeisiinkin aiheisiin edistääkseen laadullista toimintaa. Voimistelun tulee saada ääntänsä kuuluviin
mahdollisimman moniulotteisesti ja avarakatseisesti myös omasta lajitoiminnasta ulospäin. Yhteistyön
merkitys ja energian suuntaaminen kohti yhteistä tavoitetta tulee olemaan avaintekijä strategiassa
onnistumiselle.

Mitä osaamista ja kokemusta sinulla on, josta olisi hyötyä voimistelun yhteisen strategian
toteuttamisessa? Mitä lisäarvoa tuot laadukkaan lasten voimistelun kehittämiseen?
Minulla on vahvaa kaupallista osaamista ja kokemusta yrityselämän puolelta. Uskon kaupallisen ajattelun
olevan eduksi lajiliiton toiminnan edistamisessä ja strategisten suuntaviivojen toteutumisen
varmistamisessa. Voimistelu on brändi, ja brändin kehittäminen on minulle tuttua. Mielelläni jakaisin
osaamistani myös voimistelun kehittämiseksi.
Pitkä omakohtainen kokemus voimistelusta sekä kolmen lapseni kautta tutustuminen äidin roolissa niin
voimisteluun kuin useaan muuhunkin lajiin on entisestään avannut näkemystäni siitä, millaista laadukkaan
lasten ja nuorten urheilutoiminnan tulisi olla.

Mitä asioita edistäisit hallituksen jäsenenä?
Voimisteluliitto on laatinut uutta strategiaa vuosille 2021-2024. Strategian valmistuttua alkaa se oleellisin
vaihe onnistumisen suhteen eli strategian toteuttaminen. Tarttuisin voimistelun strategian jalkauttamisen
varmistamiseen.

Mainitse kolme säilytettävää asiaa Voimisteluliiton toiminnasta, jotka edesauttavat uuden
strategian tavoitteiden saavuttamista?
Vastuullisen toiminnan painottaminen.
Laadukas työ voimistelun eteen seuratasolla.
Yhteistyön edelleen kehittäminen.

Kokemus:
Voimistelu ja/tai muu urheilujärjestötoiminta seura-, alue-, liitto- ja kv-tasolla:
Minulla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemustausta voimistelun eri rooleista/tehtävistä; Olen toiminut
kilpavoimistelijana TG:ssä ja telinevoimistelussa (Alppilan Salamat), valmentanut ja tuomaroinut
molemmissa lajeissa (Alppilan Salamat, STVK). Olen toiminut TG:ssä STVK:n joukkueen valmentajana ja
joukkueenjohtajana kansainvälisissä kilpailuissa useasti vuosina 1992-2004. Vuosina 1992-1993 toimin

Alppilan Salamien hallituksen jäsenenä. Työskentelin myös lajivaliokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana
TG:ssä (1992-1995) sekä Suomen Voimisteluliiton hallituksenjäsenenä (2000-2004) ennen lajiliittojen
yhdistymistä.
Minulla oli myös ilo vastaanottaa vuoden valmentaja tunnustus TG:ssä vuosina 1993 ja 1994.
Minulle myönnettiin Suomen voimisteluliiton kultainen ansiomerkki vuonna 2004 voimistelun eteen
tekemästäni työstä.

Muu luottamustoimikokemus: luottamustoimet, muut tehtävät ja verkostot:
Alppilan Salamat, hallituksen jäsen
Suomen Voimisteluliitto, hallituksen jäsen
Katajaharjun kielikylpy ry, hallituksen jäsen
Olen mukana Keskuskauppakamarin naisjohtajien verkostossa

v. 1992-1993
v. 2000-2004
v. 2009-2010
alk. 2018

Muu kokemus, jonka haluat tuoda esille?
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Kiteytä lopuksi, miksi juuri sinut tulisi valita Voimisteluliiton hallitukseen?
Vahva kaupallinen osaamiseni on lisäarvo voimistelun edistamisessä ja strategisten suuntaviivojen
toteutumisen varmistamisessa. Minulla on yhteistyökykyä ja halua edistää voimistelun asemaa, näkyvyyttä
ja vaikuttavuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja urheilukentässä.

