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Puheenjohtaja:

Liikunta on parasta 
lääkettä lamaan

Vuosi 2008 oli Etelä-Suomen 
Liikunnan ja Urheilun osalta 
uusien aluevaltausten ja 

vanhojen hyviksi koettujen toimintojen 
kehittämisen vuosi. Yhteistyömme 
Uudenmaan maakuntaliiton kanssa 
lisääntyi ja tiivistyi merkittävästi. Se 
tulee tarjoamaan alueemme seuroille 
ja kunnille paljon uusia mahdollisuuk-
sia kehittää liikuntaa osana kuntien 
peruspalveluja.

Useat alueen kunnat ja kaupungit 
käyttivät entistä aktiivisemmin hyväk-
seen ESLU:n asiantuntemusta seura-
toiminnan kehittämisessä. Helsingin 
liikuntaviraston ja seurojen yhteistyön 
tehostamisen kannalta tärkeää seu-
raparlamenttia suunniteltiin yhdessä 
seurojen edustajien kanssa vuoden 
2008 aikana ja se perustettiin vuoden 
2009 alussa.

Perinteisissä, mutta jatkuvasti kehit-
tyvissä lasten ja nuorten liikunnan, 
kunto- ja terveysliikunnan sekä järjes-
tötoiminnan koulutus- ja konsultointi-
palveluissa sekä seurojen ja liikunnan 
edunvalvonnassa, keskityimme 
laadun ja paikallistason toimintaedel-
lytysten parantamiseen.

Seuratoiminnan merkitys 
korostuu vaikeina aikoina

Taloudellinen taantuma tuo uusia 
haasteita seuroille ja kunnille liikunta-
työhön. Samalla, kun karsintalistojen 
tekeminen alkaa kunnissa ja kaupun-
geissa, käynnistyy myös keskustelu 
edellisen laman aikana tehtyjen virhei-
den välttämisestä. ESLU:n asiantunti-
jarooli näissä pohdiskeluissa on ollut 
ja tulee olemaan tärkeä. Tehtävänäm-
me on tuoda esille liikunnan vaikutus 

ihmisten terveydellisten ja sosiaalisten 
ongelmien edullisena ennaltaehkäi-
sijänä. Vapaaehtoistyön ja seuratoi-
minnan merkitys nousee korostetusti 
esille taloudellisesti vaikeina aikoina.

Rakentava yhteistyö Etelä-Suomen 
lääninhallinnon ja Uudenmaan liiton 
kanssa oli tärkeää myös lääkkeiden 
etsimisessä tiukkenevan talouden 
pyörteisiin joutuvien liikuntapalve-
luiden ja terveysliikunnan kannalta. 
Kaikkien liikunnan toimijoiden tiiviin 
yhteistyön avulla voidaan ihmisille tar-
jota liikunnallisia ”lääkkeitä” henkiseen 
hyvinvointiin ja laman voittamiseen.

Terveysliikunnan hankkeella 
lisätään hyvinvointia

Uudenmaan maakuntaliiton kanssa 
käynnistettiin vuoden lopulla maakun-
nallinen selvityshanke, jolla kartoitettiin 
kuntavaikuttajien ja urheiluseuratoimi-
joiden näkemyksiä liikunnan merkityk-
sestä terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
misessä. Tutkimuksella selvitettiin myös 
poikkihallinnollisen yhteistyön tarvetta ja 
toimivuutta sekä seurojen ja kuntien yh-
teistyötä ja sen kehittämistä liikunnassa 
ja erityisesti terveysliikunnassa.

Tutkimuksen perusteella laaditaan 
yhdessä maakuntaliiton kanssa 
toimenpideohjelma, jonka toteuttami-
seen otetaan laajasti mukaan alueen 
kunnat, seurat, urheiluopistot ja muut 
liikunnan parissa työtätekevät tahot. 
Hankkeen merkitys korostuu taloudel-
lisesti haastavana aikana. Sen avulla 
voidaan ohjata maakunnan, kuntien 
ja urheiluseurojen resursseja sinne, 
missä niillä saadaan parhaat tulokset 
niin terveysliikunnan kuin muunkin lii-
kunnan edistämisessä Uudellamaalla.

Kiitän maakuntaliiton ja lääninhal-
linnon lisäksi hyvästä yhteistyöstä 
alueemme seuroja ja kaikkia muita 
liikunnan parissa työtä tekeviä yhteis-
työtahojamme. Lämmin kiitos kuuluu 
myös uutteralle henkilökunnallemme 
ja hallitukselle sekä asiantuntevalle 
kouluttajien joukollemme. Meillä 
kaikilla on edessämme suuri ja mie-
lenkiintoinen työ kääntää taloudellisen 
taantuman haasteet tulevaisuuden 
liikunnan mahdollisuuksiksi.

Timo Haapaniemi
puheenjohtaja



4

Toiminnanjohtaja:

Strategian päivitys vahvisti
ESLU:n toimintaa

ESLU:n viidestoista toiminta-
vuosi keskittyi paikallistason 
liikunnan ja urheilun moni-

puoliseen tukemiseen. Jotta pys-
tyisimme palvelemaan seuroja entistä 
paremmin, meidän on nähtävä myös 
liikunnan ja urheilun tulevaisuuden 
haasteet ja mahdollisuudet. Alkuvuo-
desta päivitetty strategiamme vahvisti 
ESLU:n valintoja. ESLU on alueellisen 
ja paikallisen liikunta- ja urheilutoi-
minnan asiantuntija ja sisällöntuottaja, 
joka osaamisellaan tukee kumppanei-
densa onnistumista. ESLU:n toiminta 
ja palvelut ovat kohdistettu toimi-
aloittain lasten ja nuorten liikuntaan, 
aikuisten kunto- ja terveysliikuntaan 
sekä seuratoimintaan. 

Alueemme seuratoimijat ja muut lii-
kunnan tekijät osallistuivat aktiivisesti 
ESLU:n koulutustilaisuuksiin ja semi-
naareihin. Koulutukset ovat ESLU:n 
tärkeä tuki paikallistason toimijoille 
toiminnan kehittämiseksi. Esimerkiksi 
lasten ja nuorten liikunnan osalta 
koulutettiin n. 250 ohjaajaa enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Osallistuja-
määrät kasvoivat myös seuratoimin-
nan hallinnon koulutusten osalta. 
On ilahduttavaa todeta, että seurat 
satsaavat osaamisensa kehittämiseen. 
Seuratoimijoiden koulutus tuo laatua 
ja jatkuvuutta seurojen toimintaan. 
Sen tärkeys korostuu entisestään 
tulevaisuudessa.

Seuratoiminnan osaajien palkkaami-
sen on huomattu vahvistavan vapaa-
ehtoisten toimintamahdollisuuksia. 
Uusia toimintatapoja tarvitaan edel-
leen metropolialueella, voimakkaan 
väestökasvun toiminta-alueellamme. 
Valmistimme seuroja useissa koulu-
tuksissa ottamaan haasteen vastaan 
ja hakemaan ensimmäistä kertaa 
vuonna 2009 jaossa olevaa seura-
toiminnan palkkatukea päätoimisen 
palkkaukseen. Kuluva vuosi näyttää 
kuinka moni alueemme seuroista 
starttitukea saa. ESLU:n toiminnassa 
seurojen päätoimisille työntekijöille 
suunnattu TJ-klubi luo foorumin 
verkostoitumiseen ja seuratoiminnan 
ajankohtaisten asioiden käsittelyyn.

Maailmanlaajuisen talouskriisin 
vaikutus seuratoimintaan näkyy epä-
varmuutena ja kiristyvä kuntatalous 
saattaa vaikuttaa seurojen toiminta-
edellytyksiin. ESLU pyrkii strategiansa 
mukaisesti reagoimaan jatkuvasti 
muuttuvaan toimintaympäristöön. 
ESLU tukee ja edistää seurojen ja 
muiden paikallistason liikuntatoimijoi-
den onnistumisen edellytyksiä. Kiitän 
eslulaisia hyvästä työstä vuonna 2008 
ja seuroja saamastamme luottamuk-
sesta.

Päivi Ahlroos-Tanttu
toiminnanjohtaja
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Etelä-Suomen Liikunta ry, ESLU 
on perustettu 14.7.1993. 
Toiminta-alue käsittää 34 etelä-

suomalaista kuntaa, joissa asuu n. 1,5 
miljoonaa henkilöä. Alueen erilaisuus 
on sekä haaste että mahdollisuus – 
Suomen mittakaavassa alueella on 
sekä suurkaupungit että pieniä maa-
seutupaikkakuntia ja suuria muutto-
voittokuntia.

ESLU kehittää toimintaansa alueellaan 
olevien tarpeiden mukaan toimien 
erityisesti jäsentensä edunvalvonta-, 
yhteistyö-, kehitys- ja palveluorgani-
saationa. Keskeisenä painopisteenä 
on seura- ja kansalaistoiminnan elin-
voimaisuuden tukeminen ja vahvista-
minen. Toimintatapana on yhteistyö, 
jossa ESLU osana yhteistyöverkostoa 
edistää seurojen ja muiden paikallista-
son liikuntatoimijoiden onnistumisen 
edellytyksiä.

ESLU:n toiminta ja palvelut on koh-
distettu toimialoittain lasten ja nuorten 
liikuntaan, kunto- ja terveysliikuntaan 
sekä seura- ja järjestötoimintaan. 
Vuosi 2008 oli ESLU:n viidestoista 
toimintavuosi ja toiminnan perusstra-
tegiana oli paikallistason liikunnan ja 
urheilun toimintaedellytysten kehittä-
minen ja tukeminen niin, että perus-
tason toiminnot kehittyvät ja seurojen 
ja muiden paikallisten toimijoiden 
valinnoilla on onnistumisen eväät. Toi-
minnan painopisteinä oli lisäksi osaa-
misen ja laadun kehittäminen, jossa 
mm. palveluketjun kehittämiseen ja 
kouluttajien osaamisen kehittämi-
seen resursoitiin. Toiminta rakentui 
monipuolisesti erilaisiin koulutus- ja 

1 Etelä-Suomen 
   Liikunta ja Urheilu ry

konsultointipalveluihin, seurapalvelui-
hin, leiri- ja tapahtumajärjestelyihin ja 
eri toimialojen tuotekohtaisiin palve-
luihin sekä viestintään. Tämä tarkoitti 
käytännössä valintoja ja arviointia eri 
toiminnoissa ja paikallisia ratkaisuja 
erityispiirteet huomioiden. 

ESLU keskitti vuonna 2008 toimin-
tansa painopistealueiden mukaisesti 
ja kaikilla toimialoilla yhteistyötä 
tehtiin myös kuntien kanssa. ESLU:n 
strategisena valintana on reagoida 
jatkuvasti muuttuvaan toimintaympä-
ristöön. Arvioidaan toimintaympäris-
tön muutosta ja tehdään itsearviointia 
omat painopistealueet huomioiden. 
ESLU:n hallitus tarkasti strategiaa 
suunnitellun mukaisesti strategiaa ja 
totesi valinnat oikeiksi. Tämä antoi 
hyvää ja vertailtavaa pohjatietoa 
toiminnan kehittämiseen.

Missio

ESLU on monipuolinen seura- ja lii-
kuntatoiminnan edistäjä ja yhteistyön 
koordinoija. ESLU:n päämääränä on 
jäsenseurojen, seurojen ja muun pai-
kallisen liikuntatoiminnan hyvinvointi.

ESLU tarjoaa osaamistaan ja 
asiantuntemusta liikuntatoiminnan 
kehittämiseksi ja elinvoimaisuuden 
varmistamiseksi alueellaan.

Arvot

ESLU on helposti lähestyttävä, ajassa 
mukana oleva, laadukas asiantuntija 
ja yhteistyökumppani, joka toteuttaa 
SLU-yhteisön eettisiä periaatteita.

 
Koulutus- ja tapahtumaosallistujat 2008

koulutus- ja 
tapahtuma-

määrä

Osallistuja-
määrä

Lasten ja nuorten liikunta
Tason I koulutukset 10 145
Pienten lasten liikunnan 
koulutukset

34 517

Liikuntaleikkikoulun 
ohjaajakoulutukset

11 191

Pelisääntökoulutukset 4 99
Löydä Liikunta -koulutukset 9 145
Opettajien koulutukset 6 111
Mä oon täällä -koulutukset 4 43
Lasten ja nuorten liikunnan 
tapahtumat

12 10729

Seuratoiminnan kehittämistuen 
jakotilaisuudet

1 90

Yhteensä 91 12070

Kunto- ja terveysliikunta
Liikuttajakoulutukset 21 166
Tilaus- ja muut koulutukset, 
alustukset ja virikepäivät

12 189

Terveysliikuntatapahtumat 10 2946
Yhteensä 43 3301

Seura- ja järjestötoiminta
Seura-Akatemia -koulutukset 9 390
Hyvä seura - hankkeen koulutukset 9
TJ-klubi koulutukset 2 37
PJ-klubi koulutukset 2 61
Seuratoiminnan seminaarit 2 90
Seuratoiminnan tilauskoulutukset 21
Kuntaseminaarit 1 27
Kuntakäynnit 6
Lajiliittojen tilauskurssit 8
Helsingin seuraparlamentit 5 68
Svoli 2010 -hanke 4 16
Muut ESLU:n seuratilaisuudet ja 
tapahtumat

200

Yhteensä 69 889
KAIKKI YHTEENSÄ 203 16260
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2 Lasten 
    ja nuorten liikunta

Lasten ja nuorten liikunnassa 
ESLU tarjosi monipuolisia työvä-
lineitä lasten ja nuorten liikuntaa 

järjestäville tahoille. ESLU vaikutti 
myös lasten liikunnan toimintaedel-
lytyksiin ja olosuhteisiin olemalla mu-
kana niiden kehitystyössä alueellisesti 
ja paikallisesti. Työtä tehtiin mm. kou-
lutuksen, konsultoinnin ja viestinnän 
avulla. Lasten ja nuorten liikunnassa 
ESLU:n yhteistyötahot ovat: urheilu-
seurat, Nuori Suomi ry, Etelä-Suomen 
lääninhallitus ja alueen kunnat.

Kuntien kanssa tehdyssä yhteistyös-
sä ESLU saavutti merkittäviä tuloksia 
lasten ja nuorten liikunnan osalta. 
Esimerkkeinä yhteisistä toiminnoista 
ovat ESLU:n Sporttileirit ja varhais-
kasvatuksen liikunnan lisääminen 
Espoon kaupungin kanssa. ESLU 
vastasi alueellaan Lasten ja nuor-
ten liikuntaohjelman toteutuksesta. 
Lasten ja nuorten liikuntaohjelman 
toimenpiteillä kehitetään liikunnan 
laatua sekä monipuolisuutta mm. 
lasten koulupäivissä ja urheiluseu-
roissa. Ohjelman tärkeänä tavoit-
teena on myös lasten ja nuorten 
liikuntamahdollisuuksien lisääminen 
ja laadun parantaminen.

Lasten ja nuorten liikunnan toimialas-
ta vastasi Tarja Nieminen. Toimiala-
tiimissä olivat mukana myös lasten 
ja nuorten liikunnan kehittäjä Sari 
Sivonen, markkinointi- ja viestintä-
päällikkö Sanna Kervinen (viestinnän 
suunnittelu ja mediayhteistyö) sekä 
koulutusassistentti Vuokko Halkonen 
(22.8.2008 asti). Käytännön työssä 
kouluttajina ja asiantuntijoina ESLU:n 
lasten ja nuorten liikunnan parissa 
toimii lisäksi 25 oto-työntekijää.

Koulutus

Lasten ja nuorten liikunnassa koulu-
tusta toteutettiin järjestämällä yksittäi-
siä koulutustilaisuuksia, seminaareja 
sekä useista kursseista koostuvia 
koulutuskokonaisuuksia. Nämä 
toiminnot suunnattiin urheiluseurojen 
valmentajille ja ohjaajille sekä muille 
lasten ja nuorten liikunnan parissa 
työskenteleville. Kouluttamalla lasten 
liikunnan toimijoita ESLU on osaltaan 
kehittämässä ja lisäämässä paikallis-
tason liikunnan laatua. Koulutuksia 
järjestettiin kaikille avoimina sekä 
räätälöityinä tilauksina. ESLU koulutti 
lasten- ja nuorten liikunnassa yhteen-
sä 1290 henkilöä. Koulutustilaisuuk-
sia järjestettiin yhteensä 81 kpl.

Tason 1 koulutus

Suomalainen ohjaaja- ja valmentaja-
koulutusjärjestelmä on viisiportainen. 
ESLU vastaa alueellaan valtakun-
nallisesta I-tason koulutuksesta. 
Koulutukset toimivat lajiliittojen tuki- 
ja täydennyskoulutuksina. I-tason 
koulutukset ovat tarkoitettu ohjaa-
ja- ja valmentajauraansa aloitteleville 
henkilöille, jotka toimivat liikuntaseu-
rojen tai -ryhmien ohjaajina. I-tason 
koulutukset rakentuivat seuraavista 
kokonaisuuksista: Lasten Urheilun 
perusteet 9 h, Opettaminen ja taidon 
oppimisen perusteet 9 h, Psyykkisen 
valmennuksen perusteet 9 h, Fyysisen 
harjoittelun perusteet 15 h, Nuoren 
urheilijan ravitsemus 9 h, Tyypilliset 
urheiluvammat 9 h, Urheiluteippauk-
sen perusteet 4 h ja Lihashuolto 3 h. 
Vuonna 2008 järjestettiin 10 I-tason 
koulutusta ja niihin osallistui kaik-
kiaan 145 henkilöä. Pelisääntökou-
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Leireillä ja tapahtumissa on tavoitteena monipuolisten liikuntakokemusten tarjoaminen sekä tutustuminen eri lajeihin.

lutuksia 2008 pidettiin 4 kpl, joihin 
osallistui 99 henkilöä.

Pienten lasten liikuntakoulutus

Pienten lasten liikuntakoulutukset pe-
rustuvat Nuoren Suomen kehittämiin 
koulutuspaketteihin ja ne on suunnat-
tu pääasiassa lasten parissa työsken-
televälle päivähoitohenkilöstölle ja 
ala-asteen opettajille sekä ohjaajille ja 
valmentajille. Vuonna 2008 koulutuk-
set olivat: Päivähoidon liikunta 6 h, 
Nassikkapaini 3h, Virikkeitä liikkuviin 
leikkeihin 3 h, Seikkailuliikunta 6 h, 
Rytmikkäästi liikkuen 3 h, Liikuntaa 
pienissä tiloissa 3 h, Liikettä piha-
leikkeihin 3 h, Vekaravipellys 3 h, 
Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus 
16 h, Knattebrottning 3 h ja Nya 
ideer till barnidrott 3 h. Vuonna 2008 

järjestettiin 45 koulutusta ja niihin 
osallistui 708 henkilöä. ESLU on pitä-
nyt luentoja pienten lasten liikunnasta 
ja varhaiskasvatuksen liikunnan suo-
situksista päivähoidon ammattilaisille 
ja lasten vanhemmille. 

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksia 
järjestettiin vuoden 2008 aikana 11 
kpl, koulutuksiin osallistui yhteensä 
191 henkilöä. Koulutus on viikonlopun 
mittainen ja se antaa hyvät edellytykset 
toteuttaa 3–6 -vuotiaiden liikuntaa 
sekä seuroissa että päivähoidossa. 
ESLU:n ja Espoon kaupungin päivähoi-
don kanssa 2007 alkanut yhteistyö jat-
kui toimintavuonna. Espoon kaupunki 
kustansi päivähoidon henkilöstölle 
osallistumisen Liikuntaleikkikoulun 

ohjaajakoulutukseen työaikana. ESLU 
koulutti vuoden 2008 aikana 106 
espoolaista varhaiskasvattajaa Liikun-
taleikkikouluohjaajiksi.

Leirit ja tapahtumat

ESLU järjestää lasten liikuntaleirejä 
päivätoimintana. Sporttileirit järjes-
tetään aina yhteistyössä kunnan ja 
paikallisten urheiluseurojen tai mui-
den paikallisten yhdistysten kanssa. 
Leirien tavoitteena on tarjota lapsille 
mahdollisuuksia tutustua eri liikunta- 
ja urheilulajeihin. Yhteistyö seurojen 
kanssa mahdollistaa sen, että lapsi 
voi leirin jälkeen jatkaa harrastamista 
omalla paikkakunnallaan seurassa. 
ESLU kouluttaa kaikki leiriohjaajat, 
jolla varmistetaan toiminnan laatu. 



8

Vuonna 2008 ESLU järjesti edellis-
vuosien tapaan kesäleirit Tuusulassa 
ja Riihimäellä. Hyvinkäällä toteutettiin 
edellisvuoden tapaan Sankari-
Sporttileirit kesäkuun kahdella 
ensimmäisellä viikolla. Hyvinkään 
SankariSporttileirillä yhteistyökump-
panina oli myös Elämäni Sankari ry. 
Osallistujia leireillä oli yhteensä 349 ja 
ohjaajia yhteensä 115. ESLU vastasi 
liikunnan toteutuksesta seuraavissa 
tapahtumissa:
- Suuri Grillijuhla Helsingissä 
23.8.2008 yhteistyössä Lounais-Suo-
men Liikunnan ja Urheilun kanssa. 
Osallistujia tapahtumassa oli 10 000.
- SankariSähly Hyvinkään iltapäivä-
kerhojen lapsille Hyvinkäällä yhdessä 
Elämäni Sankarit ry:n kanssa, 150 
osallistujaa.

Sinettiseuratoiminta

ESLU auditoi alueellaan yhteistyössä 
lajiliittojen kanssa sinettiseurojen laa-
tukriteerejä. Nuori Suomi Sinettiseurat 
ovat seuroja, jotka ovat saaneet Nuori 
Suomi Sinetin tunnustukseksi laaduk-
kaasta nuorisotyöstä. Sinettiseurajär-
jestelmän tavoitteena on auttaa seuroja 
kehittämään seuran lasten ja nuorten 
toimintaa. Sinettiseuroja vuonna 2008 
ESLU:n alueella oli noin 140. Keväällä 
yhteistyössä Nuoren Suomen kanssa 
järjestettiin sinettiseuroille paikallisia 
tapaamisia neljä kappaletta. Vuonna 

2008 teemana tapaamisissa oli ohjaa-
ja- ja valmentajakoulutus. Tapaamisis-
sa seurat myös esittelivät toimintaansa 
ja vaihtoivat ideoita. Toimintavuoden 
aikana ESLU auditoi 13 sinettiseuraa.

Seuratoiminnan lasten ja 
nuorten liikunnan 
kehittämistuki

ESLU oli mukana seuratoiminnan 
lasten ja nuorten liikunnan kehit-
tämistukihankkeessa, joka on yksi 
osa-alue lasten ja nuorten liikun-
taohjelmaa. ESLU arvioi yhdessä 
Nuoren Suomen ja lajiliittojen 
kanssa seurojen kehittämishankkei-
ta. Seuroille jaettiin tukea ohjaajien 
ja valmentajien osaamisen lisäämi-
seen sinettiseuroille, Sinettiseura-
hankkeille, Löydä Liikunta -kerhon 
perustamiseen, lajikohtaisten har-
joitusryhmien lisäämiseen ja Nuor-
ten harrastustoiminnan käynnistä-
miseen. Eniten tukea haettiin sekä 
jaettiin Lajikohtaisten harjoitusryh-
mien lisäämiseen. ESLU markkinoi 
ja viestitti seuroille kehittämistuen 
hakumahdollisuuksista ja konsultoi 
hankkeita. ESLU vastasi tuen jul-
kistamistilaisuuden järjestämisestä 
ja viestinnästä alueellaan. Tukea 
jaettiin joulukuussa Olympiastadi-
onilla 81 urheiluseuran hankkeelle 
yhteensä 120 000 euroa.

Koululaiset liikkeelle

Fyysinen aktiivisuus on osa jokaisen 
koululaisen jokaista koulupäivää. Ta-
voitteena on, että koululaiset liikkuvat 
vähintään tunnin jokaisen koulupäi-
vän aikana. Koulutusten tavoitteena 
on innostaa opettajia, kerho-ohjaajia, 
iltapäivätoimijoita jne. toteuttamaan 
liikuntaa laadukkaasti ja mahdollistaa 
päivittäinen liikunta koululaisille.

ESLU vastasi omalla alueellaan kou-
lutuksien markkinoinnista ja toteu-
tuksesta. Kohderyhmälle suunnattuja 
koulutuksia vuonna 2008 oli Helposti 
Liikkeelle, Koululaiset Liikkeelle, 
Liikkujaksi, Löydä Liikunta -kerhon 
ohjaajakoulutus, Löydä Liikunta 
-kerhon kapteenikoulutus, Mä oon 
Täällä -koulutus nuorille ja Harraste-
managerikoulutus. ESLU koulutti Löy-
dä Liikunta -kerhoihin 38 kerhokap-
teenia. Ohjaajakoulutuksia toteutettiin 
7 kpl ja niihin osallistui yhteensä 107 
henkilöä. Vuonna 2008 tuli uutena 
koulutuksena opettajille suunnattu 
Helposti Liikkeelle -koulutus, jota 
toteutettiin 6 kpl ja niihin osallistui 
yhteensä 111 henkilöä. Nuorille 
tarkoitettua Mä On Täällä -koulutusta 
järjestettiin 3 kpl ja koulutettiin 23 
henkilöä ja harrastemanagereita 
koulutettiin 20. Koululaiset liikkeelle 
-kokonaisuus on yksi osa lasten ja 
nuorten liikuntaohjelmaa.

Lasten ja nuorten liikunnan 
viestintä

Lasten ja nuorten liikunnan viestintää 
toteutettiin laaditun toimialakohtaisen 
viestintäsuunnitelman mukaisesti. 
Tärkein viestinnän väline oli ESLU:n 
nettisivut, josta löytyi toimialan pe-

Kesän Sporttileirit järjestettiin 
Hyvinkäällä, Riihimäellä ja 
Tuusulassa.
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rusinformaatio, tiedot koulutuksista, 
leireistä ja tapahtumista. Kotisivuja 
täydensi ESLU:n verkkolehti Etelä-
tuuli, jossa säännöllisesti tiedotettiin 
lasten ja nuorten liikunnan toimialaan 
kuuluvista asioista. Löydä Liikunta 
-kerhokapteeneille toimitettiin kaksi 
kertaa vuoden aikana ilmestyvää Ker-
hokapteeni -tiedotetta, kohderyhmänä 
koko ESLU:n alueen Löydä Liikunta
-kerhot. Tiedotteessa oli liitteenä 
Nuoren Suomen osio. Päivähoidon 
osalta toimitettiin Varhaiskasvatuksen 
liikunnan aluetiedotetta, kohderyhmä-
nä alueen päiväkodit. Tiedote ilmestyi 
myös kaksi kertaa. Lasten ja nuorten 
liikunta oli esillä ajankohtaisilla aiheilla 
neljä kertaa vuodessa ilmestyneessä 
ESLU:n jäsenille postitettavassa jäsen-
tiedotteessa. ESLU:n lasten ja nuorten 
liikunta sai maakuntatason me-
dianäkyvyyttä leirien, tapahtumien ja 
kehittämistukihankkeen yhteydessä. 
Viestintäyhteistyötä toimialan osalta 
tehtiin Nuoren Suomen ja Etelä-Suo-
men lääninhallituksen kanssa.

Lasten ja nuorten liikunnan 
tapahtumiin osallistui yhteensä 

yli 10 000 innokasta liikkujaa.
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3 Kunto- 
            ja terveysliikunta

ESLU:n kunto- ja terveysliikun-
nan toimialan tavoitteena oli 
lisätä aikuisten liikuntaa tote-

uttavien tahojen määrää ja kehittää 
toiminnan laatua. Yhteistyötahoina 
toimivat Kunnossa Kaiken Ikää -ohjel-
ma, alueen kunnat ja urheiluseurat, 
Suomen Kuntoliikuntaliitto ry, Suomen 
Latu ry, latuyhdistykset sekä kansan-
terveysyhdistykset. Liikuntatoiminnan 
kehittämisellä pyrittiin alueella asuvi-
en aikuisten erityisesti passiivisten ja 
vähän liikkuvien ihmisten liikkumisen 
lisäämiseen. Halusimme luoda jokai-
selle mahdollisuuden turvalliseen, 
monipuoliseen sekä lähellä kotia tai 
työpaikkaa tapahtuvaan liikkumi-
seen, joko omatoimisesti tai osaavan 
ohjaajan johdolla. Pääsääntöisesti 
ESLU ei itse liikuttanut, vaan keskittyi 
kouluttamaan, konsultoimaan ja 
innostamaan paikallistoimijoita ter-
veysliikunnan osaajiksi ja toteuttajiksi. 
Lisäksi verkostoimme paikallistoimi-
joita ja lisäsimme heidän keskinäistä 
yhteistyötä.

Vuonna 2008 kunto- ja terveyslii-
kuntatoiminnasta vastasi elokuun 
loppuun asti kokopäivätoimisesti 
kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä 
Merja Palkama. Syyskuusta eteenpäin 
toiminnasta on ollut vastuussa Tarja 
Vartiainen. Viestinnän suunnittelussa 

oli mukana markkinointi- ja viestintä-
päällikkö Sanna Kervinen. Koulutuk-
sissa kouluttamassa oli kymmenkunta 
oto-kouluttajaa.

Koulutus

Kunto- ja terveysliikunnan toimialan 
yksi päätehtävistä oli terveysliikuntaa 
edistävien ja toteuttavien henkilöi-
den kouluttaminen. Koulutukset 
koostuivat pääsääntöisesti Suomen 
Kuntoliikuntaliiton auktorisoimista, 
vapaaehtoissektorille suunnatuista, 
aikuisten kunto- ja terveysliikunnan 
ohjaajatutkinnon tason I koulutuksista 
eli Liikuttajakoulutuksista. Koulutuksia 
järjestettiin avoimina ja tilauskoulutuk-
sina. Koulutuskalenterissa oli tarjolla 
seuraavat koulutukset: Liikkujan 
startti, Liikunnan terveystieto, Ohjaa-
misen Startti, Ravitsemuksen startti 
sekä Kuntoluistelun, Keppijumpan, 
Kuntosaliharjoittelun, Lumikenkäilyn, 
Vesiliikunnan ja Sauvakävelyn lajimo-
duulit. Lisäksi avoimena koulutuksena 
oli tarjolla Pilatesharjoittelun virikeilta. 
Avoimia toteutuneita koulutuksia jär-
jestettiin yhteensä 16 kertaa. Avoimiin 
koulutuksiin osallistui yhteensä 114 
henkilöä. Tilauksesta järjestettiin 8 
koulutusta, joihin osallistui yhteensä 
80 henkilöä. Kokonaisuudessaan 
ESLU järjesti 24 liikuttajakoulutusta, 
joissa oli osallistujia 194 henkilöä.
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Koulutuksien laatu varmistettiin 
päivittämällä oto-kouluttajien tietoja 
Kuntoliikuntaliiton järjestämillä kou-
luttajakoulutuksilla. Lisäksi koulutta-
jille järjestettiin kaksi ESLU:n omaa 
kouluttajatilaisuutta. 

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman kou-
lutustukikokeilu jatkui myös vuonna 
2008. Tuen kohdentumista Etelä-Suo-
meen ei tiedetä. ESLU kuitenkin viesti 
mahdollisuudesta saada jopa 
50 % tukea koulutuskustannuksiin.

Alueellinen terveysliikunnan 
kehittäminen

Alueellisen terveysliikuntatyön pääyh-
teistyökumppanit olivat Kunnossa 
Kaiken Ikää -ohjelma ja muut SLU-
alueet. ESLU kehitti valtakunnallisia 
terveysliikunnan toimintamalleja 
yhdessä alueellisten kumppaneidensa 
kanssa. ESLU:n suurin rooli alueelli-
sessa yhteistyössä oli toimintamallien 
jalkauttaminen ESLU:n alueella. 
KKI-ohjelma jakoi vuoden aikana 

kaksi kertaa KKI-hankeavustusta 
yli 40-vuotiaiden vähän liikkuvien 
ihmisten liikuttamiseen. ESLU tiedotti 
alueensa toimijoita hanketuesta, antoi 
suunnitteluapua uusien terveyslii-
kuntahankkeiden käynnistämiseen 
ja yhteistyöverkostojen luomiseen. 
Hakukierroksilla 1/08 ja 2/08 ESLU:n 
alueelta tuli 95 hankehakemusta. 
Tukea myönnettiin 47 hankkeelle 
yhteensä 128 500 euroa. Kehityshank-
keita kunto- ja terveysliikuntakärjellä 
on kevään aikana käynnistetty ja/tai 
jatkettu kuuden yhteistyötahon kanssa.

Alueeltamme valittiin Puistolan 
Urheilijat ry valtakunnalliseen kaksi-
vuotiseen terveysliikunnan kehittämis-
hankkeeseen. Kokeilun tavoitteena 
on luoda edellytyksiä urheiluseuran 
aikuisliikunnan palvelujen laadun 
kehittämiseen päätoimisen työntekijän 
avulla. KKI-ohjelma myöntää valituille 
seuroille kaksivuotisen hanketuen, 
joka on yhteensä 20 000 euroa per 
seura. ESLU on ollut kehittämässä 
PuiU:n seurahanketta.

Paikallistason toiminta

ESLU järjesti kaikkiaan 24 terveys- ja 
kuntoliikunta koulutusta. Lisäksi kun-
to- ja terveysliikuntaan liittyen pidettiin 
noin 20 alustusta, kehitystapaamista 
tai ideapäivää yhteistyötahoille.

Maakuntaretket

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman, 
Suomen Ladun ja Suomen Liikunnan 
ja Urheilun (SLU) aluejärjestöjen 
maakuntaretket laajenivat vuonna 
2008 keväästä syksyyn. ESLU vastasi 
edelleen Uudenmaan maakuntaretki-
en koordinoinnista ja markkinoinnista, 
kun taas latuyhdistykset vastasivat 
itse toiminnasta. Retkeilystä kiinnos-
tuneille taattiin osallistumismahdol-
lisuus eri maakuntien retkikohteisiin 
ja retkeilyreitteihin luonnon heräämi-
sestä syksyn ruskaloistoon. Upeita 
retkikohteita ja retkeilyreittejä löytyi 
aivan oman asuinalueen lähistöltä. 
Uudellamaalla muun muassa suokä-
veltiin Sipoon korpialueilla, patikoitiin 

Maakuntaretkiä järjestettiin 
kahdeksan ja niihin osallistui 

lähes 250 ulkoilijaa.

Kuva: Vantaan Latu, Hannu Kerman
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Nuuksiossa ja pyöräiltiin Tuusulanjärven 
ympäri. Uudenmaan vuoden 2008 
maakuntaretkiä järjestettiin kahdeksan. 
Retket saivat liikkeelle 246 retkeilystä 
kiinnostunutta ihmistä. Järjestävät 
laturyhdistykset olivat: Espoon latu, 
Helsingin Latu, Järvenpään latu, Lohjan 
seudun latu, Tuusulan latu, Tuusulan 
pyörä ja Vantaan latu.

SuomiMies Seikkailee

Vuoden suurin liikuntatapahtuma oli 
SuomiMies Seikkailee -rekkakiertue 
Narinkkatorilla Helsingissä. Tapahtuma 
toteutettiin yhdessä KKI-ohjelman ja 
Eteran kanssa. Tapahtumassa oli tarjolla 
SuomiMiehen elämään liittyviä tietois-
kuja ja tietoa paikallisista liikuntamah-
dollisuuksista. Liikuntamahdollisuuksia 
oli esittelemässä 40 eri toimijaa, muun 
muassa Helsingin, Espoon ja Vantaan 
liikuntatoimet sekä useat lajiliitot ja 
urheiluseurat. Paikalla oli myös Suomi-
Miesten kuntoa kartoittava testiasema. 
Kuntotestiasemalla SuomiMiehiltä 
testattiin ilmaiseksi kehonkoostumusta, 
puristusvoimaa ja aerobista kuntoa. 
Tapahtumassa testattiin 600 henkilöä. 
Osallistujia oli tuhansia. Pirkkolassa Hel-
singissä toteutettiin samalla idealla myös 
toinen SuomiMies tapahtuma, joka oli 
suunnattu Eteran vakuuttamille miehille. 
Tapahtumassa testattiin 300 henkilöä. 
Vuonna 2007 aloitettua SuomiMies 
-konseptilla toimivien liikuntaryhmien 
markkinointia urheiluseuroille jatkettiin. 
Useisiin seuroihin perustettiin Suomi-
Miehille ja SuomiNaisille suunniteltuja 
liikuntaryhmiä, joita ESLU konsultoi ja 
koulutti.

Terveysliikunnan viestintä 

Kunto- ja terveysliikunnan viestinnän 
painopiste on ollut sähköinen viestintä. 
Läpi vuoden on lähetetty kohdennetuille 
ryhmille tiedotteita toiminnastamme ja 
ajankohtaista aiheista. Lisäksi kerran 
kuussa ilmestyvään Etelätuuli-verkko-
lehteen on kirjoitettu kunto- ja terveyslii-
kunta-aiheisia juttuja. Lisäksi toiminnas-
ta on tiedotettu jäsentiedotteissa ja alan 
tilaisuuksissa. ESLU:n perusinformaatio, 
palvelumuodot ja ajankohtaiset tapahtu-
mat löytyvät ESLU:n Internet-sivuilta.

SuomiMies rekkakiertue oli 
toukokuussa päivän Helsingissä. 

Yläkuvassa vasemmalta KKI-
ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen, 
ESLU:n terveysliikunnan kehittäjä 
Merja Palkama, KKI-johtoryhmän 

puheenjohtaja Timo Haukilahti 
sekä ESLU:n puheenjohtaja Timo 

Haapaniemi. 
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4 Seura- 
        ja järjestötoiminta
ESLU:n tavoitteena on hy-

vin ja laadukkaasti toimiva 
urheiluseura. Seuratoiminnan 

lähtökohtana on paikallinen näkökul-
ma – kulttuuri, paikalliset olosuh-
teet ja toimintaympäristö. Seurojen 
elinvoimaisuuden tukemiseksi ESLU 
yhteistyöverkostonsa kanssa kou-
luttaa, kehittää ja konsultoi seuroja 
vastaamaan liikunnan ja urheilun yhä 
vaativampiin odotuksiin ja kysyn-
tään. Seurapalveluiden tuottamisessa 
ESLU:n yhteistyöverkostoon kuuluvat 
mm. SLU, Hyvä Seura -hanke, lajiliitot 
ja niiden alueet, Kisakallion urheilu-
opisto sekä ESLU:n alueen kunnat. 

ESLU jatkoi aktiivista työtään SLU:n 
Hyvä Seura -verkostossa. Lajiliittojen 
ja niiden alueiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä tiivistettiin entisestään. 
Voimisteluliiton kanssa jatkettiin ke-
hittämistyötä Svoli 2010 -hankkeessa 
mukana olevien seurojen kanssa. 
Valtakunnallisiin Hyvä Seura -verkos-
totapaamisiin osallistuttiin aktiivisesti. 
Hyvä Seura -hanke palkitsi yhdessä 
OP-Pohjolan kanssa SalibandySeura 
Viikingit ESLU:n alueelta maakunnal-
lisella palkinnolla. Seuroja kannus-
tettiin hyödyntämään varainhankin-
nassaan SLU:n arpajaistuotteita ja 
viestinnässään Sporttisaitti-työkalua. 

Seuratoiminnan toimialasta vastasi 
projektipäällikkö Kaj-Erik Fohlin. 
Seuratoiminnan kehittäjänä toimi 
Ville Majala. ESLU:n markkinointi- ja 
viestintäpäällikkö Sanna Kervinen 
vastasi seuratoiminnan palveluiden 
markkinointiviestinnän suunnittelusta 
yhteistyössä toimialan asiantuntijoi-
den kanssa. 

Seurakoulutus

ESLU:n Seura-Akatemia koulutus-
konsepti kohdentuu seuratoiminnan 
hallinnon koulutussisältöihin ja 
ajankohtaisiin seuratoiminnan käy-
täntöihin. Seura-Akatemiat, avoimet 
seuratoiminnan iltakoulutukset, 
keräsivät edelleen enemmän osallis-
tujia edelliseen vuoteen verrattuna. 
Kohdistetulla markkinoinnilla ja hyvin 
valituin aihein osallistujamäärä kasvoi 
ja tulokseksi saatiin 390 henkilöä 
152 seurasta. Tilauskurssien määrä 
lisääntyi huomattavasti ja samalla 
yhteistyö lajiliittojen aluetoiminnan 
tiivistyi. Tilauskursseja ja seurakäynte-
jä toteutettiin 21 kpl.

Seura-Akatemia koulutuksia täyden-
täviä seuraseminaareja järjestettiin 
kaksi. Helmikuussa Helsingissä 
pidettiin metropolialueen seurojen 
yhteisöllisyyteen liittyvä seminaari. 
Seminaariin osallistui 33 henkilöä 18 
seurasta. Syksyn seminaarissa valmis-
tauduttiin jo suoraan seuratukeen ja 
aiheena oli ”Miten palkkaan työnte-
kijän seuraan”. Seminaariin osallistui 
57 henkilöä. 

Klubitoiminta 
seuratoimijoille

Vuonna 2007 käynnistetty TJ-klubi 
kokoontui kaksi kertaa. TJ-klubi on 
tarkoitettu seurojen päätoimisille työn-
tekijöille. Tämän klubin tarkoituksena 
oli tarjota seurojen toiminnanjohtajille 
ja muulle palkatulle henkilöstölle 
ajankohtaista ja tarpeellista tietoa 
seuratoiminnan kehittämiseen sekä 
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mahdollisuus verkostoitua alueellises-
ti. Tapaamisiin osallistui 37 palkattua 
seuratoimijaa. ESLU:n jäsenseurojen 
puheenjohtajille tarkoitettu PJ-klubi 
kokoontui myös kaksi kertaa. Klubin 
tarkoituksena on toimia puheenjohta-
jien omana keskustelu- ja koulutus-
foorumina. Verkostotapaaminen lisäsi 
mielenkiintoa seurajohtamiseen ja 
ajankohtaiset puheenvuorot seuratoi-
minnan trendeistä virittivät ajatuksia 
toiminnan kehittämisestä. PJ-klubin 
tilaisuuksiin osallistui 61 jäsenseuro-
jen puheenjohtajaa.

Seurakohtainen 
kehittämistyö

ESLU teki aktiivisesti seurakohtaista 
kehitystyötä. Tärkeänä työvälineenä 
oli Oman Seuran Analyysi (OSA), 
sähköinen itsearviointityökalu, jonka 
avulla seurat pystyvät selvittämään 
nykytilaansa ja kehittämistarpeitaan. 
Seurakohtaiset kyselyt puretaan aina 
yhdessä ESLU:n seurakehittäjän 
kanssa. Analyysin purku- ja muita 
seurakohtaisia kehittämistilaisuuksia 

järjestettiin 9 kpl. Kehittämistyöllä 
on suuri merkitys seurojen kykyyn 
kehittää toimintaansa metropolialueel-
la nopeasti muuttuvassa toimintaym-
päristössä. Seurakehittämiskäyntejä 
toteutettiin 20 kpl. 

Euroopan sosiaalirahaston ohjelma; 
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen 
kolmas sektori hyvinvointipalvelujen 
tarjoajana, antoi mahdollisuuden 
kehittää urheiluseuratoiminnan pal-
velutuotantoa. SLU -alueet valmiste-
livat valtakunnallista pilottihanketta, 
Liikunnan kehittämishanketta (LIKE 
-hanke) toimintavuoden aikana. ESLU 
oli mukana tekemässä vuonna 2008 
esiselvityshanketta, jota Pohjanmaan 
Liikunta hallinnoi. Vuoden 2009 alus-
sa esiselvityshankkeen pohjalta 17 
seuraa eri puolilta Suomea luo oman-
laisensa mallin hyvinvointipalvelujen 
toteutustavasta yhteistyössä kunnan 
liikunta-, sosiaali-, terveys-, nuoriso- 
tai kulttuuritoimen kanssa. Tuotetut 
palvelut voivat olla liikunnallista ker-
hotoimintaa tai muita liikuntapalveluja 
eri ikäryhmille tai erityisryhmille. ESLU 
koordinoi toimintaa alueellaan.

Liikunnan 
kansalaistoiminnan 
kehittäminen

ESLU:n ja kuntien välinen yhteistyö oli 
aktiivista. Seuratoiminnan tukemi-
seksi ESLU järjesti kuntaseminaarin 
toukokuussa. Seminaarissa aiheena 
oli mm. urheiluseurojen ja kuntien 
välinen kumppanuus. Tilaisuudessa 
ESLU esitteli konkreettisia yhteis-
työmallejaan jokaiselta toimialal-
taan. Yhteistyössä seminaarissa oli 
mukana Etelä-Suomen lääninhallitus. 
Seminaariin osallistui 20 henkilöä. 
Lisäksi kuntien liikuntatoimien kanssa 
pidettiin kuntakohtaisia informaatio- ja 
koulutustilaisuuksia, jotka oli suun-

TEHY:n puheenjohtaja Jaana 
Laitinen-Pesola viritti seuraväkeä 

seminaaritunnelmaan lokakuussa.

Tammikuun Seura-Akatemia 
-koulutuksessa Helsingin 
Yliopistolla oli aiheena 
palveluiden tuotteistaminen 
seuroissa.
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nattu suoraan seuratoimijoille. Näitä 
tilaisuuksia pidettiin 9 kpl.
Helsingin liikuntaviraston ja seurojen 
yhteistyön koordinoinnissa Helsingin 
seuraparlamenttia valmistellessa 
ESLU:n merkitys oli keskeinen. Hel-
sinkiläisten urheiluseurojen seurapar-
lamentti päätettiin perustaa vuoden 
2009 alussa. Informaatiotilaisuuteen 
osallistui 68 seuraa. Kuntien kanssa 
tehtiin kuntakohtaisesti räätälöityä 
koulutusyhteistyötä. Riihimäen 
kaupunki järjesti seuroilleen kaksi 
iltakoulutusta ja yhden lauantaipäivän 
seminaarin. Tammisaaren, Karjaan, 
Inkoon ja Hangon kanssa sovittiin ti-
lauskoulutuksesta. Espoon ja Keravan 
kanssa toteutettiin seurakoulutusta.

Seura- ja lajipalvelut

ESLU:n jäsenmaksu sekä seura- että 
järjestöjäsenille vuonna 2008 oli 80 
euroa. Jäsenet saivat käyttää liitty-
misensä yhteydessä yhden maksut-
toman seurakäynnin valitsemastaan 
aiheesta. Neuvontapalvelut jäsenseu-
roille seuratoiminnan hallinnollisissa 
asioissa kuuluivat myös jäsenetuihin. 
Lisäksi ESLU tuotti hallintopalveluita 
jäsenseuroille erillisellä sopimuksella. 
ESLU:n jäsenseurat saivat etuja myös 
Gramex- ja Teosto-maksuissa. ESLU:n 
yhteistyösopimus asianajotoimisto 
Legistum Oy:n kanssa jatkui. Tämä 
on jäsenseurojen kannalta merkittä-
vä sopimus sisältäen maksuttoman 
lakiasiainneuvonnan ESLU:n jäsen-
seuroille. 

Seura- ja järjestötoiminnan 
viestintä 

Seura- ja järjestötoiminnan markki-
nointiviestintään suunnattiin resursse-
ja suhteellisesti eniten. Markkinointi-
viestinnän kumppanina toimi Soprano 
Oyj, jonka toimesta toteutettiin mm. 
koulutusten markkinointimateriaali. 
Etelätuuli-verkkolehdessä ja ESLU:n 
nettisivuilla oli ajankohtaiset tiedot 
kaikista koulutuksista. Verkkolehdes-
sä tuotiin esiin seurojen onnistumisia. 
Lisäksi toimitettiin ESLU:n jäsenille 
tarkoitettu erillinen jäsentiedote neljä 
kertaa vuoden aikana.

Pohjola-palkinnon sai 
SSV, jonka edustajina 

toiminnanjohtaja Kaisa 
Tamminen edessä 

vasemmalta ja puheenjohtaja 
Anniina Paavilainen 

olivat vastaanottamassa 
tunnustusta. Takarivissä 

ESLU:n edustajat 
toiminnanjohtaja 

Päivi Ahlroos-Tanttu, 
varapuheenjohtaja Helena 

Tikkanen ja projektipäällikkö 
Kaj-Erik Fohlin.

Uutisankkuri Tomi 
Einonen kertoi päivän 

uutistapahtumista MTV3:n 
tiloissa järjestetyssä 

viestinnän Seura-Akatemia 
-koulutuksessa.

Uudenmaan liiton 
maakuntavaltuuston 

puheenjohtaja Arto 
Bryggare isännöi 

kevään PJ-klubia.
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5 Viestintä
Etelä-Suomen Liikunnan ja 

Urheilun viestintää toteutet-
tiin toimintasuunnitelman ja 

alkuvuodesta päivitetyn strategian 
mukaisesti. Tavoitteena oli tuoda tu-
loksellisesti esille ESLU:n palveluita ja 
tarjontaa sekä liikunnan ja terveyden 
merkitystä omissa kohderyhmissään, 
kaikilla ESLU:n toimialoilla. Viestinnän 
avulla ESLU herätti urheiluseuroja 
ja muita liikuntaa järjestäviä tahoja 
tunnistamaan muuttuvaa toimintaym-
päristöään, tarpeitaan ja haasteita, 
joihin ESLU pystyi myös tuottamaan 
ratkaisuja. 

ESLU jatkoi yhteistyötään Helsingin 
Urheilutoimittajien kanssa postitta-
malla sen jäsenkirjeet n. 400 jäsenelle 
viisi kertaa vuoden aikana. Postituk-
sen yhteydessä ESLU tiedotti urhei-
lutoimittajille omasta ajankohtaisesta 
toiminnastaan.

Markkinointiviestintä

Markkinointiviestinnän tavoitteena on 
ESLU:n palveluiden ja koulutustuot-
teiden kysynnän lisääminen. Vuoden 
2008 tuote-, projekti- ja toimiala-
kohtaiset markkinointiviestinnän 
suunnitelmat pohjautuivat päivitet-
tyyn strategiaan sekä huolelliseen 
kohderyhmien ja toimintaympäristön 
analysointiin, jossa apuna oli mm. 
vuonna 2007 tehty alueellinen seura-
tutkimus. Toimialakohtaiset viestinnän 
toimenpiteet ja tulokset kerrotaan ao. 
kohdan yhteydessä.

ESLU julkaisi Etelätuuli-verkkolehteä 
11 kertaa, kerran kuukaudessa, 
lukuun ottamatta heinäkuuta. Verkko-
lehti toimitettiin yli 5000 henkilölle. 
Internetsivut palvelevat ajankohtai-
sena tiedotuskanavana. Kävijöitä 
ESLU:n sivuilla oli keskimäärin n. 
4 800/kk. Kasvua edelliseen 
vuoteen tuli 14 %.

Etelätuuli-verkkolehti ja ESLU:n nettisivut 
saivat uuden ulkoasun.
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ESLU:n omaan rekisteriohjelmaan hankit-
tiin lisäsovellus, jonka avulla henkilöiden 
ja tietojen päivittäminen rekisteriin helpot-
tui huomattavasti. Edelleen rekisterin ajan 
tasalla pitäminen vie paljon henkilöresurs-
seja. Kaikkiaan ESLU:n rekisterissä yllä-
pidetään yli 10 000 henkilön yhteystietoja.

Markkinointiviestinnän suunnittelussa 
käytettiin myös ulkopuolisia asian-
tuntijoita.

ESLU:n uusi ilme

ESLU:n strategian päivityksen yhteydessä 
päätettiin myös uuden visuaalisen ilmeen 
toteuttamisesta. Uuden logon lisäksi 
päätettiin uudistaa myös kaikki markki-
nointimateriaali ajanmukaisiksi. Samalla 
luovuttiin toimialakohtaisista markkinointi-
materiaaleista. Suunnittelu tehtiin kevään 
aikana ja uusi ilme julkistettiin syksyllä. 
Ilmeen suunnittelun toteutti Soprano Oyj. 
Etelätuuli-verkkolehti ja ESLU:n nettisivut 
saivat myös uuden ulkoasun.

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen

Viestinnän yhtenä tavoitteena oli tuoda 
esille liikunnan ja terveyden merkitystä 
yhteiskunnallisesti, kaikkien ESLU:n 
toimialojen osalta. Tässä työssä korostuu 
yhteistyö SLU:n ja liikunnan toimialo-
jen, kuten Kunto ry:n ja Nuori Suomi 
ry:n kanssa. Tärkeinä yhteistyötahoina 
ovat myös Etelä-Suomen lääninhallitus 
ja Uudenmaan liitto. Yhteiskunnallista 
vaikuttamista toteutettiin mm. yhteisten 
hankkeiden myötä. Näitä esitellään tar-
kemmin toimialojen osuudessa. Metropo-
lialueen haasteet on ymmärrettävä, jotta 
omia ratkaisumalleja ja riittävää resursoin-
tia toiminta-alueen liikunnan ja urheilun 
kehittämiseksi saadaan aikaan.  

ESLU:n markkinoinnista ja viestinnästä vastaa Sanna Kervinen.
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6 Hallinto 
                 ja talous

tajiksi valittiin Raimo Hakola (HTM) ja 
Matti Pirnes (HTM). Kokouksen osal-
listujille esiteltiin lisäksi vuonna 2009 
hakuun tuleva suora seuratuki.

Hallitus vuonna 2008

puheenjohtaja
Haapaniemi Timo

varapuheenjohtaja
Tikkanen Helena
Voimisteluseurat

Muut jäsenet:
Auroma Marja
Vantaan Liikuntayhdistys
 
Honkasalo Ossi 
Keravan Urheilijat 

Kunnas-Helminen Virpi 
Suomen Taitoluisteluliitto 

Lucenius Ulla
Vantaan Uimarit 

Myllymäki Pertti
Suomen Koripalloliitto
 
Tilli Timo
TUL:n Suur-Helsingin piiri 

Troberg Anna
Canoa 

Viljanen Esko
Helsingin Seudun Yleisurheilu 

Vuori Tiina
Hyvinkään Voimistelu ja Liikunta 

joka näkyy varsinaisen toiminnan tuot-
tojen pienellä kasvulle edellisvuoteen 
nähden n. 30 000 eurolla. Strategian 
päivityksen yhteydessä ESLU resursoi 
ulkoisen ilmeen uudistukseen, jota ei 
ollut budjetoitu. Uuden ilmeen mukai-
nen viestintä- ja markkinointimateri-
aali on jatkossa käytössä koko ESLU:n 
toiminnan viestinnässä. Toimintavuon-
na se otettiin käyttöön pääsääntöisesti 
vain sähköisessä viestinnässä. Vuonna 
2008 valtion toiminta-avustus oli 
446 060 euroa. Tilikauden tulos oli 
-5 921,04 euroa alijäämäinen.

Sääntömääräiset kokoukset

Kevätkokous 2008

ESLU:n kevätkokous pidettiin 
14.5.2008 Sokos hotelli Pasilassa 
Helsingissä. Edustettuina oli 23 
jäsenseuraa sekä -järjestöä. Kokous 
hyväksyi ja vahvisti vuoden 2007 toi-
mintakertomuksen ja tilinpäätöksen, 
myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille 
sekä asetti ehdollepanotoimikunnan 
valmistelemaan järjestön syyskokouk-
sen henkilövalintoja.

Syyskokous

ESLU:n syyskokous kokoontui 
13.11.2008 Helsinkiin, Töölön kirjas-
toon. Kokouksessa oli edustettuina 24 
äänivaltaista jäsenseuraa ja -järjestöä. 
Hallituksen jäseniksi valittiin Marja 
Auroma, Päivi Wickström (uusi), Esko 
Viljanen, Heikki Virkkunen (uusi) ja 
Tiina Vuori. Vuoden 2009 toiminta- 
ja taloussuunnitelma vahvistettiin. 
Samalla kokous päätti vuoden 2009 
jäsenmaksuksi 90 euroa. Tilintarkas-

Hallinto

ESLU:n ylintä päätösvaltaa käyttää 
varsinainen kokous keväällä ja syk-
syllä. ESLU:n toimipisteet sijaitsevat 
Helsingissä Olympiastadionilla ja 
Uudenmaan seurapalvelupiste 
keskisellä Uudellamaalla Tuusulassa. 
Koulutus- ja tapahtumatoimintaa 
toteutettiin eri puolilla aluetta. Henki-
löstön määrä toimintavuoden aikana 
oli keskimäärin 12 työntekijää sekä 
lähes 40 oto-pohjalta toimivaa koulut-
tajaa. Lisäksi käytettiin edellisvuosien 
tapaan ulkopuolisia ostopalveluita 
projektiluontoisissa toiminnoissa ja 
tapahtumissa. ESLU:lla on palkattu-
na yhdessä muiden SLU-alueiden 
kanssa yhteinen erityisasiantuntija, 
joka vastaa alueiden hanketoiminnan 
kehittelystä, yhteisen varainhankinnan 
kehittämisestä ja SLU-alueiden yhdys-
kuntasuhteiden kehittämisestä.

Toiminnan painopisteiden mukaisesti 
osaamisen kehittäminen ja laatutyö 
näkyivät myös hallinnossa. Hen-
kilöstön osaamisen kehittämiseen 
kuului yhteisesti järjestettyjä sekä 
muiden järjestämiä koulutustilaisuuk-
sia. Lisäksi resursoitiin kouluttajien 
koulutukseen (mm. lasten liikunnan 
ja terveysliikunnan kouluttajat) ja 
kouluttajahuoltoon. Laatutyön osalta 
eri toimialojen tuotteiden palveluketjuja 
kehitettiin edelleen ja yhteisillä viestintä-
ohjeilla varmistettiin viestinnän laatua. 

Talous

ESLU:n talous on vakaalla pohjalla. 
Koulutusten osallistujamäärät lisään-
tyivät jonkin verran edellisvuodesta, 
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7 Huomion-
          osoitukset

Kultainen ansiomerkki

Ahomäki Ritva
Karkkilan Pojat

Hellsten Henri
Karkkilan Pojat

Huttunen Kari
Keravan Urheilijat

Kangasmaa Asko
Keravan Urheilijat

Laakso Juha
Karkkilan Pojat

Lahtinen Veikko
Keravan Urheilijat

Moisander Lauri
Karkkilan Pojat

Parikka Paavo
Karkkilan Pojat

Rantala Esko
Karkkilan Pojat

Rautala Tapio
Karkkilan Pojat

Ruotsalainen Reino
Keravan Urheilijat

Saikanmäki Tapani
Karkkilan Pojat

Vahtera Seppo
Karkkilan Pojat

Hopeinen ansiomerkki

Ala-Lipasti Markku
Karkkilan Pojat

Isomäki Kai
Karkkilan Pojat

Koskinen Raimo
Karkkilan Pojat

Moisio Matti
Karkkilan Pojat

Niittymäki Hannu
Karkkilan Pojat

Olsson Risto
Karkkilan Pojat

Paija Lee
Elise

Rauma Jari
Karkkilan Pojat

Sallinen Markku
Karkkilan Pojat

Velin Petri
Karkkilan Pojat

ESLU:n pöytästandaari

Suomen Latu 70 v.

Elämäni Sankarit 10 v.
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8 Henkilöstö
Henkilöstö

Ahlroos-Tanttu Päivi
toiminnanjohtaja

Fohlin Kaj-Erik
projektipäällikkö

Halkonen Vuokko
koulutusassistentti
22.8.2008 asti

Heinonen Leila
taloussihteeri

Kervinen Sanna
markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Majala Ville
seuratoiminnan kehittäjä

Nieminen Tarja
nuorisopäällikkö

Palkama Merja
kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä
31.8.2008 asti (työvapaalla)

Sivonen Sari
lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

Vartiainen Tarja
kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä
8.9.2008 alkaen

Viitamäki Soili
jäsensihteeri

Väistö Päivi 
seurapalvelusihteeri

ESLU:n kouluttajina 
ovat toimineet seuraavat 
henkilöt:

Arvonen Sirpa

Huotari Kirsi

Juntunen Heidi

Kajosaari Helena

Karppinen Minna

Kauravaara Kati

Kohtamäki Merja

Lahtinen Anuliisa

Liukkonen Taina

Palkama Outi 

Parkkinen Heli

Parkkinen Jenni

Pekkala Marjatta

Porvali Riikka

Ruotsalainen Satu-Maria

Salokangas Anu

Salomäki Harri

Seppälä Milja

Seppänen Niina

Setälä Sasu

Sevón Susanna

Sivula Päivi

Taponen Päivi

Taponen Raimo

Tikkanen Helena

Troberg Anna

Wicklund Sari

Virkkunen Johanna

ESLU:lla on ollut edustus 
eri toimielimissä:

Ahlroos-Tanttu Päivi
· Aluejohtoryhmä
· Nuori Suomi ry, alueiden 
johtoryhmä
· Kunto ry, järjestöliikunnan 
kehittämisryhmä
· Kisakallion Urheiluseuratoiminnan 
reseptit -hanke, ohjausryhmä
· KKI-juhlakatselmuksen 
ohjelmaryhmä
· ESLH, alueellinen liikuntaneuvosto

Fohlin Kaj-Erik
· SLU ry, seurakehittäjätyöryhmä
· Hyvä Seura ”Täytyykö tätäkin nyt 
miettiä” -kirjan toimituskunta

Nieminen Tarja
· Nuori Suomi, koulutuksen 
kehittämistyöryhmä

Palkama Merja
· Helsingin kaupungin 
vapaaehtoistyön neuvottelukunta
· Liikuntatieteellinen seura, Liiku 
Terveemmäksi työryhmä
· Helsingin kaupungin 
senioriliikunnan työryhmä, 
asiantuntijajäsen 

Sivonen Sari
· Nuori Suomi ja alueet, 
varhaiskasvatuksen liikunnan 
kehittämisryhmä

Tikkanen Helena
· Helsingin kaupungin 
urheilupalkintotoimikunta

Vartiainen Tarja
· Liikuntatieteellinen seura, 
Liiku Terveemmäksi työryhmä
· KKI-juhlakatselmuksen 
ohjelmaryhmä
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9 Jäsenseurat 
                  ja -järjestöt

Kannelmäen Voimistelijat ry 

Karkkilan Pojat ry 

Karkki-Rasti ry 

Kellokosken Alku ry 

Keravan Agility Team ry 

Keravan Naisvoimistelijat ry 

Keravan Urheilijat ry 

Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry 

Ki-ken-tai-icchi Helsingin kendoseura 

Kirkkonummen Judoseura ry 

Kirkkonummen Karateseura Sokuto ry 

Kirkkonummen Kennelkerho- Kyrkslätt Kennelklubb 

KKK ry 

Kirkkonummi Rangers ry 

Klaukkalan NMKY ry   

Koivukylän Palloseura ry 

Kontu 72 ry (ei toimi tällä hetkellä) 

Korson Kunto ry 

Kouvolan Jumppaseura ry 

Kulosaaren Voimistelijat ry 

Kunto ja Terveys ry 

Kurra Juniorit ry 

Käpylän Voimistelijat ry 

Käpylän Pallo ry  

Laajasalon Palloseura LPS ry 

Leppävaaran Pyrintö ry  

Leppävaaran Sisu 

Liikkuva ja leikkivä lapsi ry 

Lohjan Jumppa-Jussit ry 

Lohjan Naisvoimistelijat ry 

Lohjan Tae Kwon Do-seura ry 

Lohjan Urheilijat ry 

Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry 

Läntisen Uudenmaan Fibromyalgiayhdistys ry  

Malmin Palloseura ry   

Masalan Kisa ry 

Maunulan Naisvoimistelijat ry 

Meido-Kan ry 

Mellunkylän Kontio ry 

Merimelojat ry 

AC Kirkkonummi - ACK 

Agility Sport Team AST ry 

AgiToko Dogs ry 

Akagi ry 

Alppilan Salamat ry 

Avokanoottiyhdistys ry 

Bewe Sport 77 ry 

Blues Volley ry 

Borgå Simmare - Porvoon Uimarit rf  

Canoa rf 

CheerTeam Phoenix ry 

Cosmos Juniors ry  

Cycle Club Helsinki ry 

Esbo Bollklubb rf 

Espoo Basket Team ry 

Espoon Akilles ry 

Espoon Jäähonka ry 

Espoon Jäätaiturit ry 

Espoon Kehähait ry 

Espoon Latu ry 

Espoon Liikuntaklubi ry 

Espoon Palloseuran Jalkapallo ry 

Espoo Squash Rackets Club ry 

Espoon Taitoluisteluklubi ry 

Espoon Telinetaiturit ry 

Espoon Verkkopalloseura ry  

Etelä-Espoon Pallo ry 

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry 

Etelä-Vantaan Urheilijat ry 

FC Viikingit ry 

Fliku-82 ry 

Friskis & Svettis ry 

Friskis&Svettis Vantaa ry 

GrIFK-Alpine rf 

Haikkoon Kuntoilijat ry 

Hakunilan Seudun Koiraharrastajat ry 

Helsingfors Simsällskap rf 

Helsingin Agility Urheilijat ry 

Helsingin Ilves ry 

Helsingin Jalkapalloklubi ry 

Helsingin Ju-jutsu Klubi ry 

Helsingin Kanoottiklubi-Helsingfors Kanotklubb rf 

Helsingin Kaukalopallo ry 

Helsingin Kiekko-Tiikerit ry 

Helsingin Lacrosse Seura ry 

Helsingin Latu ry 

Helsingin Luistelijat ry 

Helsingin Melojat ry 

Helsingin Miekkailijat ry - Helsingfors Fäktare rf  

Helsingin Naisvoimistelijat ry 

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry 

Helsingin Paini-Miehet ry 

Helsingin Shukokai Karate ry 

Helsingin Taido ry 

Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry 

HKK-Dragon ry 

HKK-Talviuimarit ry 

Hosin Sul Taekwon-Do ry 

HS-127 ry 

HTU Stadi ry 

Hyvinkää Ringette ry 

Hyvinkään Hiihtoseura ry 

Hyvinkään Hiihtäjät ry 

Hyvinkään Jää-Ahmat ry  

Hyvinkään Ponteva ry 

Hyvinkään Pursiseura ry 

Hyvinkään Seudun Urheilijat ry 

Hyvinkään Voimistelu ja Liikunta ry 

IF Gnistan ry  

Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry 

Itä-Helsingin Ratsastajat ry 

Janakkalan Koirakerho ry 

Jukolan Pojat ry 

Järvenpään Agilityurheilijat ry 

Järvenpään Kehäkarhut ry  

Järvenpään Latu ry 

Järvenpään NMKY ry 

Järvenpään Ratsastusseura ry 

Järvenpään Voimistelijat ry 

Kallion Naisvoimistelijat ry 
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Mondial Stars ry 

Mäntsälän Urheilijat ry 

Mäntsälän Voimistelijat ry 

Naarasleijonat ry 

Nummelan Judo ry 

Nummelan Palloseura ry 

Nurmijärven Jalkapalloseura

Nurmijärven Pöytätennisseura ry 

Nurmijärven Voimistelu ja Liikunta ry 

Olarin Voimistelijat ry 

Oulunkylän Kiekko-Kerho ry 

Painiseura SAMBO-2000 ry 

Pakilan Voimistelijat PNV ry 

Pakilan Veto ry 

Pallo-Pojat juniorit ry 

Pitäjänmäen Tarmo ry 

Polyteknikkojen Urheiluseura ry 

Porkkalan Ampujat ry 

Porvoon Naisvoimistelijat ry 

Porvoon Taitoluistelijat ry 

Porvoon Tarmo ry 

Porvoon Urheilijat ry 

Poseidon ry 

Puistolan Urheilijat ry 

Pukkilan Vesa ry 

Puma-Volley ry 

Puotinkylän voimistelu- ja urheiluseura Valtti ry 

Rajamäen Rykmentti ry 

Riihimäen Agility ry 

Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry 

Riihimäen Seudun Kennelkerho ry 

Riihimäen Taitoluistelijat ry 

Riihimäen Uimaseura ry 

Riihimäen Urheilusukeltajat ry 

Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry 

Rock´n´Roll Comets ry 

Salibandyseura Vantaa ry 

Salibandyseura Viikingit ry 

Sammatin Sampo ry 

SAPA ry 

Shakers juniorit ry 

Sibbo Skyttegille ry 

Simmis Wanda rf  

Smash-Tennis ry   

Soutumiehet ry 

Sport Club Kaneetti ry 

Suomen Itsepuolustuksen ja Turvallisuusbudon 

Keskus ry 

Suomen Laskuvarjokerho ry 

Suomen Taitovoimisteluklubi ry 

Tahtitassut - Tass i takt ry 

TanssiDans ry 

Tanssiklubi Star ry 

AKK-Motorsport ry 

Etelän Pesis ry 

Helsingin Bowlingliitto ry 

Helsingin Seudun Yleisurheilu HELSY ry 

Helsingin Sydänpiiri ry 

Hengitysliitto HELI ry 

Kisakalliosäätiö 

Liikuntakeskus Pajulahti ry 

SVUL:n Helsingin Piiri ry 

SVUL:n Uudenmaan Piiri ry 

Solvalla-Finns AB  

Suomen Ampumaurheiluliitto ry 

Suomen Erotuomarien Liitto ry 

Suomen Invalidien Urheiluliitto ry 

Suomen Jousiampujain Liitto ry 

Suomen Jääkiekkoliitto ry 

Suomen Karateliitto ry 

Suomen Koripalloliitto ry 

Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 

Suomen Käsipalloliitto ry 

Suomen Lentopalloliitto ry 

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry  

Suomen Moottoriliitto ry 

Suomen Palloliiton Uudenmaan Piiri ry 

Suomen Pesäpalloliitto ry 

Suomen Ratsastajainliitto ry 

Suomen Ringetteliitto ry 

Suomen Salibandyliitto ry 

Suomen Squashliitto ry 

Suomen Taitoluisteluliitto ry 

Suomen Tennisliitto ry 

Suomen Voimisteluliitto Svoli ry 

TUL:n Suur-Helsingin Piiri ry 

TUL:n Uudenmaan Piiri ry 

Urheiluopisto Kisakeskus 

Uudenmaan Yleisurheilu ry  

Vantaan Liikuntayhdistys ry 
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Vantaan Moottorikerho ry 

Vantaan Salamat ry 

Vantaan TAFT ry 

Vantaan Uimarit ry 

Vantaan Vesikot ry 

Vantaan Virkut ry 

Vantaan Voimisteluseura ry 

WauDeApples ry 

Veikkolan Veikot ry 

Vetehiset ry  

Vihdin Taitoluistelijat ry 

Viipurin Nyrkkeilijät ry 

Visa-Basket ry 

Wilhelm Tell ry 

Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry 

Voimistelu- ja urheiluseura Korven Urheilijat ry 

Voimisteluseura Keski-Uusimaa ry 

Vuosaaren Viikingit ry 

Ykköset ry 

Ådalens Idrottsförening rf   

Östersundom IF

Tanssin Maailma ry 

Tapanilan Erä ry 

Tapiolan Urheiluautoilijat ry 

Tapiolan Voimistelijat ry 

Tellus ry 

Tikkurilan Judokat ry 

Tikkurilan Naisvoimistelijat ry 

Tikkurilan Palloseura ry 

Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 

Touhis ry 

Tuusulan Naisvoimistelijat ry 

Tuusulan Palloseura ry 

Tuusulan Uimaseura ry 

Tuusulan Voima-Veikot ry 

Tuusulanjärven Urheilijat ry 

Työttömien liikunta Liikauttajat ry 

Uinti Espoo - Esbo Sim, Cetus 

Urheiluseura Katajanokan Kunto - Skattan Kondis ry  

Urheiluseura M-Team ry 

Vantaan Icehearts ry 

Vantaan Kilpatanssijat ry 

Vantaan Latu ry 

ESLU:n toimipisteet:

Helsinki
Olympiastadion, Eteläkaarre
00250 Helsinki
puh. (09) 613 2000
stadion.toimisto@eslu.fi 

Uudenmaan seurapalvelupiste
Koskenmäentie 9
04300 Tuusula
puh. 040 451 3295 
paivi.vaisto@eslu.fi 



Olympiastadion, Eteläkaarre, 
00250 HELSINKI

Puh. (09) 613 2000 
Sähköposti: stadion.toimisto@eslu.fi 

www.eslu.fi 
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