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Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU 
on monipuolinen seura- ja liikuntatoimin-
nan edistäjä ja yhteistyön koordinoija. 
ESLU kehittää toimintaansa alueellaan 
olevien tarpeiden mukaan toimien edun-
valvonta-, yhteistyö-, kehitys- ja palve-
luorganisaationa. Toiminnan keskeisenä 
painopisteenä on seura- ja kansalaistoi-
minnan elinvoimaisuuden tukeminen ja 
vahvistaminen. Tavoitteena on edistää 
seurojen ja muiden paikallistason liikun-
tatoimijoiden onnistumisen edellytyksiä. 

ESLU on metropolialueen liikunnan ja 
urheilun:

 • Verkoston rakentaja
 • Koulutustoiminnan kehittäjä ja   
 koordinoija
 • Seura- ja liikuntatoiminnan edun-  
 valvoja sekä palvelujärjestö

Toimialat:

 • Lasten ja nuorten liikunta
 • Aikuisten kunto- ja terveysliikunta
 • Seura- ja järjestötoiminta

Liikunnan ja urheilun eri toimijoiden osaa-
misen kehittäminen ja vuorovaikutuksen 
lisääminen ovat tärkeitä osia paikallista-
son toiminnan tukemisessa. ESLU tuottaa 
ja kehittää liikuntapalveluja laajan yhteis-
työverkoston kanssa. 

Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö, aluejärjestöt, 
uusi Olympiakomitea sekä paikallistasolla 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, urheilu-
seurat ja kunnat. Lisäksi ESLU tekee yh-
teistyötä jäsenjärjestöjen, muiden kansa-
laisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

1.1 Toiminnan painopisteet 

 • Osaamisen kehittäminen ja lisää- 
 minen laadukkaasti
 • Verkostot voimavarana
 • Uusi toimintatapa

1 Yleistä
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1.2 Toiminta-alue ja yhteiskun-
tavastuu

ESLUn toiminta-alue käsittää 29  
etelä-suomalaista kuntaa, joissa asuu 
yhteensä noin 1,68 miljoonaa asukasta. 
Suomen urheiluseuroista noin kolmannes 
ja kunnista vajaa kymmenys toimii ESLUn 
alueella (Suomen Kuntaliitto 2016). 

Väestön ennustetaan kasvavan noin 330 
000 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. 
Kasvu on suurinta pääkaupunkiseutua 
ympäröivissä kunnissa. (Tilastokeskus 
2015.) Väestönkasvun lisäksi alueen ikä-
rakenne poikkeaa muusta maasta. Pää-
kaupunkiseutu on nuorten aikuisten kes-
kittymä. (Uudenmaanliitto 2015.) 

Myös urheiluseurojen määrä alueella on 
suuri. Suomessa on noin 10 000 liikun-
ta- ja urheiluseuraa tai muuta liikuntaa 
järjestävää yhdistystä, joista valtaosa 
toimii ESLUn alueella (VLN 2015). Näistä 
seuroista vain 166 täyttää sinettiseuran 
laatukriteerit. ESLUn alueella esimerkiksi 
Helsingissä vain puolet seuroista täyttää 
kaupungin avustuskriteerit. Suurin osa 
seuroista ovat kaveriporukoita, jotka ovat 
rekisteröityneet vain saadakseen salivuo-
roja. 

Kuntien palvelutuotannon ja samalla kun-
tatalouden haasteita ovat väestön ikään-
tyminen, tuottavuuden nostaminen sekä 
palvelurakenteiden kehittäminen. Nämä 
haasteet huomioidaan myös ESLUn toi-
minnassa.

ESLUn toiminta perustuu eettiseen kas-
vatustyöhön ja Reilun pelin periaatteisiin. 
Reilu peli on liikuntajärjestöjen yhteinen 
kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toi-
minnasta ja se pitää sisällään yhteisesti 
sovitut eettiset periaatteet (Valo 2014).

Liikunnan ja urheilun laadukkain 
asiantuntija alueellaan.

  ESLUn visio 2025

Välineitä ja verkostoja paikallistason 
toimijoille liikkeen lisäämiseksi. 

Toiminta-ajatus

• Aikaansa edellä uusien trendien 
tunnistamisessa ja tarpeiden 
luomisessa.

• Jäsenten ja asiakkaiden  
tarpeiden tunnistaminen ja 
arkea helpottavien ratkaisujen 
tuottaminen.

• Metropolialueen hallinnon tär-
kein kumppani liikunnan ja ur-
heilun asiantuntijapalveluissa.

• Jäsenille tai asiakkaille  
mahdollisuus päästä mukaan 
osallistaviin ja joukkoistaviin 
asiantuntija- ja vertaisverkos-
toihin.

Strategiset tavoitteet

ArvotArvot
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2 Lasten ja nuorten liikunta
ESLU tarjoaa monipuolisia työvälineitä 
lasten ja nuorten liikuntaa järjestäville ta-
hoille toiminnan kehittämiseksi. Tavoittee-
na on vaikuttaa liikunnan toimintaedel-
lytyksiin ja olosuhteisiin. Työtä tehdään 
koulutuksen, konsultoinnin ja viestinnän 
avulla kunta- ja seurakohtaisesti. 

Metropolialueen erityispiirteet tuovat 
lasten ja nuorten liikunnan suunnittelu-, 
kehittämis- ja toteutustyöhön haasteita. 
Liikunnan määrän väheneminen, yksi-
puolistuminen ja harrastuskustannusten 
nousu ovat suuria haasteita yleisen liikun-
nallisuuden sekä urheilun näkökulmasta. 
Urheilu- ja liikuntatoimijoiden tavoitteena 
on lasten liikunnan lisääminen sekä ter-
veellisten elämäntapojen tukeminen.

Lähes kaikki ESLUn toimialueen kunnat 
ovat kasvavia. Vuonna 2015 Uudellamaal-
la oli 521 peruskoulua, joissa opiskeli  
159 014 lasta ja nuorta. Esiopetuksessa 
oli 18 425 lasta. Alle 14-vuotiaista lap-
sista ESLUn alueella oli 30 prosenttia, eli 
273 167 henkilöä. (Tilastokeskus 2015, 
kuvio 1.) 

ESLUn kumppaneita lasten ja nuorten lii-
kunnan edistämisessä ovat Aluehallintovi-
rasto, Liikkuva koulu ja muut liikuntajär-
jestöt, joiden kanssa edistetään fyysisen 
aktiivisuuden lisäämistä varhaiskasvatuk-
sessa ja koulupäivän aikana sekä kehite-
tään lasten ja nuorten liikunnan laatua.

2.1 Toiminnan painopisteet

Keskeisimmät painopisteet lasten ja nuor-
ten liikunnassa ovat metropolialueen 
liikunnan ja urheilun toimintaedellytysten 
kehittäminen sekä osaamisen lisääminen. 

Liikunnan ja urheilun toimintaedellytyksiä 
kehitetään tukemalla:

 • Päivittäisen liikunnan lisäämistä
 • Liikuntatoimijoiden yhteistyötä 
 • Tukemalla seuratoiminnan kehitys-
 prosesseja

Kuvio 1. Alle 14-vuotiaiden määrä 
Suomessa vuonna 2015.

2.2 Koulutus

ESLU järjestää koulutuskokonaisuuksia 
avoimina, tilauksesta sekä räätälöityinä 
lasten ja nuorten liikunnan laadun kehit-
tämiseksi. 
 
ESLU järjestää: 
 
 • Ensimmäisen tason valmentaja- ja
 ohjaajakoulutusta (VOK-1)
 • Terve Urheilija -koulutusta 
 • Lasten liikunnan täydennyskoulu-           
 tusta perusopetuksen ja    
 varhaiskasvatuksen henkilöstölle
 • Liikuntakoulutusta nuorille (vertais-   
 ohjaajakoulutus)
 • Seurakoulutusta 

2.3 Leirit ja tapahtumat

Sporttileirejä järjestetään kuntien, urhei-
luseurojen ja muiden paikallisten toimijoi-
den kanssa. Vuonna 2017 ESLU järjestää 
mm. Hyvinkäällä kaksi leiriviikkoa yhteis-
työssä kaupungin ja Elämäni Sankari ry:n 
kanssa sekä leirin Tuusulan kunnan kans-
sa. 
  
Keskeistä toiminnassa on leikinomaisuus, 
ilo ja yhdenvertaisuus, näin jokainen lei-
riläinen voi kokea onnistumisen elämyk-
siä. Yhteistyö Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry:n kanssa mahdollistaa 
matalan kynnyksen liikuntatoiminnan jär-
jestämisen sekä yhdenmukaiset mahdolli-
suudet osallistua leireille.
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ESLU on aikuisliikunnan alueellinen asian-
tuntija, joka tukee liikuntaa, terveyttä ja 
hyvinvointia edistäviä käytäntöjä arjessa. 
ESLU tarjoaa koulutusta, verkostotapaa-
misia, tukea sekä tietoa aikuisten kunto- 
ja terveysliikunnan kehittämisestä urhei-
luseuroille, kunnille ja työyhteisöille.

ESLU osallistuu aktiivisesti aikuisliikunnan 
kampanjoihin ja tapahtumiin. Tavoitteena 
on lisätä tietoisuutta liikunnan merkityk-
sestä hyvinvoinnille ja terveydelle, vah-
vistaa paikallistoimijoiden osaamista sekä 
edesauttaa liikkumista urheiluseuroissa, 
työpaikoilla ja kunnissa. 

Terveyttä edistävää liikuntaa kehitetään 
tekemällä tiivistä yhteistyötä Kunnossa 
kaiken ikää -ohjelman (KKI) ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa. 

3.1 Toiminnan painopisteet

Toimialan keskeinen tavoite on mahdollis-
taa liikkeen lisääminen ja vahvistaa pai-
kallisia yhteistyöverkostoja.

Toimintaa kehitetään: 

 • Lisäämällä yhteistyötä ja vuorovai-  
 kutusta toimijoiden välillä
 • Vahvistamalla aikuisliikunnan pai-         
 kallistoimijoiden osaamista
 • Edistämällä liikuntaneuvontaa ja  
 -palveluketjujen sujuvuutta
 • Aktivoimalla työyhteisöjä lisäämään  
 liikuntaa vapaa-ajalla, työmatkoilla  
 ja työpäivän aikana
 • Vaikuttamalla liikunnan asemaan   
         osana hyvinvointistrategiaa    
 kunnissa ja työyhteisöissä 

Vuoden 2017 KKI-työn painopisteenä on 
Matka hyvään kuntoon -kampanja. Osana 
kampanjaa on viikon kestävä kiertue, jon-
ka aikana Uudellamaalla tarjotaan lähes 
2000 työikäisten maksutonta kuntotestiä. 
ESLU on järjestämässä KKI-Päiviä (asian-
tuntijaseminaari), jonka avulla verkostoi-
daan terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan 
toimijoita. 

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea 
toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille 
soveltuvaa liikuntatoimintaa sekä kannus-
tavat työikäisiä säännöllisten liikuntahar-
rastusten pariin. ESLU tarjoaa tuen haki-
joille apua hankesuunnitteluun.

ESLU on asiantuntijana mukana kansain-
välisessä Sports Club for Health -hank-
keessa, jossa kehitetään työkaluja ter-
veyttä edistävän liikunnan lisäämiseen.

3.2 Koulutus

ESLU järjestää aikuisliikunnan koulutuksia 
avoimina, tilauksesta sekä räätälöityinä. 
Koulutukset ovat suunnattu terveysliikun-
nan asiantuntemusta kaipaaville työyhtei-
söille sekä liikuntaolosuhteiden ja -palve-
luiden päättäjille. 

Koulutusta tarjotaan myös aikuisliikun-
nan ohjaajille ja valmentajille, terveyttä 
ja hyvinvointia edistäville toimijoille sekä 
yhteistyötahoille.  

ESLU tarjoaa:

 • Ensimmäisen tason valmentaja- ja   
 ohjaajakoulutusta (VOK-1, Liikutta-
         ja)
 • Urheiluseurat aikuisten liikuttajana   
 -koulutusta 
 • Virike- ja teemaluentoja
 •  Asiantuntijaseminaareja 

3 Kunto- ja terveysliikunta
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4 Seuratoiminta
ESLUn tavoitteena on hyvin ja laaduk-
kaasti toimiva urheiluseura. Seuratoi-
minnan lähtökohtana on paikallinen 
näkökulma – kulttuuri, olosuhteet ja 
toimintaympäristö. ESLU kouluttaa, tu-
kee sekä konsultoi seuroja ja -toimijoita 
vastaamaan liikunnan ja urheilun yhä 
vaativampiin odotuksiin. Työtä tehdään 
Suomalaisen liikunnan ja urheilun Vi-
sio2020:n mukaisesti, yhdessä yhteistyö-
verkoston kanssa.

Yhteiskunnan muutokset asettavat seura-
toiminnalle uusia haasteita. Sitoutuminen 
seuratoimintaan on muuttunut lyhytai-
kaisemmaksi, joka aiheuttaa haasteita 
johtamiselle ja luo uudenlaista koulutus-
tarvetta. Seuratoimijat tarvitsevat tarpei-
siinsa sopivia, räätälöityjä koulutuksia ja 
tukipalveluja. Metropolialueen laajan lii-
kuntatarjonnan vuoksi seuroilta vaaditaan 
yhä ammattimaisempaa toimintaa. 

Kunta- ja lajiliittoyhteistyötä tuetaan 
järjestämällä verkostotapaamisia sekä 
tilauskoulutuksia. ESLU kehittää yhteis-
toiminta-alueen toimintaa ja osallistuu 
seurakehittäjien verkostotapaamisiin sekä 
tekee yhteistyötä lajiliittojen ja muiden 
toimijoiden kanssa. Tavoitteiden saavut-
tamiseksi yhteistyötä tiivistetään myös 
kuntien ja urheiluakatemioiden kanssa.

4.1 Toiminnan painopisteet

Seuratoiminnan keskeisimmät painopis-
teet ovat liikunnan ja urheilun toiminta-
edellytysten ja osaamisen kehittäminen. 

Metropolialueen toimintaedellytyksiä ja 
osaamista kehitetään:

 • Tarjoamalla neuvonta- ja koulutus-  
 palveluja  
 • Lisäämällä yhteistyötä ja vuorovai-  
 kutusta toimijoiden välillä
 •  Ylläpitämällä ja kehittämällä yhteis- 
 työverkostoja 
 • Tunnistamalla seuratoimijoiden   
 muuttuvia tarpeita

 • Räätälöimällä koulutuksia ja seura-  
 käyntejä tarpeiden mukaan
 • Luomalla uusia työkaluja osaa-  
 misen kehittämiseksi 
 • Sinettiseura-auditoinneilla 
 
4.2 Koulutus

Seurakoulutuksen tärkeimmät kohderyh-
mät ovat seurojen puheenjohtajat, hal-
litukset sekä palkatut työntekijät. ESLU 
palvelee seuraverkostoaan välittämällä 
tietoa ja konsultoimalla ajankohtaisista 
seuratoimintaan liittyvistä asioista. 

Tilauskoulutuksia järjestetään seura-, 
lajiliitto- ja kuntakohtaisesti. Kuntien, la-
jiliittojen sekä seurojen koulutuspyynnöt 
räätälöidään tapauskohtaisesti tarpeiden 
mukaan. Lisäksi ESLU konsultoi ja tukee 
seuroja haku- ja palkkausprosesseissa.

ESLUn tarjoamat seuratoiminnan ajan-
kohtaiskoulutukset:

 • Seura-Akatemia -koulutukset halli-
 tusten jäsenille, toimihenkilöille,   
 joukkueenjohtajille ja valmentajille
 • Avoimet seuraseminaarit (seuratoi-  
 minnan ajankohtaisasiat)
 • Pj-klubit (puheenjohtajien koulutus-       
 ja keskustelufoorumi)
 • Tj-klubit (hallinnon työntekijöiden
  koulutus- ja konsultointifoorumi)
 • Vp-klubit (valmennuspäälliköiden ja  
 valmentajien ajankohtaisaiheet)
 • Jojo-klubit (joukkueenjohtajien   
 verkostoitumis- ja koulutusfoorumi)
 • Sk-klubi (seuratoiminnan kehitys-     
 työn haasteet ja mahdollisuudet   
 liikuntajärjestöjen ammattilaisille)
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5 Koulutus
VOK-1 yleisopintojen kaikille  
yhteiset teemakoulutukset

• Kannustava valmentaja ja ohjaaja 
• Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu 
• Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa  
• Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa 
• Fyysinen harjoittelu
• Harjoittelun suunnittelu ja arviointi
• Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen

Lasten ja nuorten ohjaajan VOK-1  
opinnot
• Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa  
• Taitoharjoittelu  
• Tunne- ja vuorovaikutustaidot
• Eettinen harjoittelu
• Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet          
   harjoittelussa 

Aikuisten liikuttajan VOK-1 opinnot
• Liikunta aikuisten arjessa 
• Vinkkejä liikkumiseen ja ohjaustuokioihin

 Opinnot yhteensä: 35h 
 Lisäksi oppimistehtävät: 15h 
 Yhteensä: 50h

Terve Urheilija -koulutukset
• Nuoren kasvu ja kehitys 
• Tytöt ja naiset urheilijoina 
• Tyypilliset urheiluvammat 

Muut teemakoulutukset 
• Lihashuolto 
• Urheiluteippauksen perusteet
• Kinesioteippaus 
• Tervetuloa liikuttajaksi -koulutus  
• 50+ virikkeitä ohjaajille
• Kuntotestaus
• Kehon kuntoindeksi -koulutus  
• Aktiivisen arjen työpaja 
• Liikunta osana arkea apteekkihenkilökunnalle 
• Liikunnan puheeksiottaminen 

Lasten ja nuorten päivittäistä 
liikkumista tukevat koulutukset

• Havainnosta liikkeeksi – lasten motorististen         
   taitojen havainnointi 
• Esiopetusta liikunnan keinoin – toiminnallista 
   esiopetusta liikkuen 
• Lastentanssin avaimet 
• Lastentanssi matkalla kohti koreografiaa 
• Leikitellen luistimilla 
• Liikettä pihaleikkeihin 
• Liikkujaksi – innosta vähän liikkuvat onnis-  
   tumaan 
• Liikuntaa pienissä tiloissa 
• Nassikkapaini 
• Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset                              
   käytäntöön 
• Rytmikkäästi liikkuen 
• Seikkailuliikuntaa 
• Vekaravipellys – liikuntaa alle 3-vuotiaille 
• Välituntiliikunnan vertaisohjaajakoulutus 
• Toiminnallisen oppimisen -koulutukset
• Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa 
• Helposti liikkeelle – käytännön liikuntavink-     
   kejä opettajille 
• Liikkuva koulu -työpaja
• Taitavaksi liikkujaksi – monipuolisuudella           
   onnistumisiin 

Seura-Akatemia
• Työ- ja valmentajasopimukset
• Turvallisuussuunnitelma
• Talous
• Seuran pelisäännöt
• Yritysyhteistyö
• Rahalliset tukimuodot
• Markkinointi ja viestintä
• Seuran hallinto
• Seuran tukitoimet
• Seuran arviointi ja kehittäminen
• Seuran johtaminen

Seuraseminaari
• Verotus
• Seuran johtaminen
• Hyvä hallinto

Ajankohtaisaiheita käsittelevät koulutukset:
Vp-klubi valmennuspäälliköille ja valmentajille 
Tj-klubi seuran hallinnolle 
Pj-klubi seurajohdolle
Jojo-klubi joukkueenjohtajille

Seurajohdon koulutuksia
• Hyvän seuran hallinto 
• Hyvän seuran verotus 
• Hyvän seuran viestintä 
• Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen  
   hyvässä seurassa 
• Urheilun johtaminen hyvässä seurassa 

Seuratoiminnan hallinnonkoulutus
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6 Markkinointi ja viestintä
Markkinoinnin ja viestinnän päätehtävä-
nä on tukea ESLUn strategisia valintoja, 
tavoitteiden toteutumista sekä palvelutar-
jontaa. Markkinoinnin ja viestinnän avulla 
tuodaan esille liikunnan yhteiskunnallista 
merkitystä sekä kerrotaan toimialojen 
ajankohtaisista hankkeista. 

ESLUn viestintä perustuu avoimeen ja 
totuudenmukaiseen toimintaan, jonka 
avulla pyritään huolehtimaan organisaa-
tion maineesta, lisäämään liikunnan ja 
urheilun arvostusta suomalaisessa yhteis-
kunnassa sekä kehittämään yhteistyötä 
eri toimijoiden välillä. 

Markkinointia ja viestintää toteutetaan 
linjassa ESLUn strategian kanssa. Sidos-
ryhmien välisissä kohtaamisissa työn-
tekijät, kouluttajat ja luottamushenkilöt 
vastaavat toiminnallaan organisaation 
viestinnästä ja maineesta. ESLU on ak-
tiivisesti mukana metropolialueen hank-
keissa ja selvityksissä sekä tekee tiivistä 
viestintäyhteistyötä uuden Olympiakomi-
tean, KKI-ohjelman, kuntien ja muiden 
sidosryhmien kanssa.

6.1 Painopisteet

 • Strategian mukaisen viestinnän toteu-  
    tus ja seuranta 
 • Toimialakohtaisen viestinnän vahvista-
    minen
 • Asiantuntija- ja vertaisverkostojen ke-
    hittäminen
 •  Verkkosivujen ja CRM-järjestelmän 
    uudistaminen
 • Viestintäosaamisen kehittäminen ja 
    monipuolistaminen
 • Unelmat liikkeelle -hankkeen viestintä

Unelmat liikkeelle on valtakunnallinen 
toimintatapa, joka innostaa, osallistaa, 
verkottaa ja rohkaisee yksittäisiä ihmisiä 
ja eri toimijoita kokeilemaan yhdessä eri 
keinoja liikunnan lisäämiseksi. Tavoittee-
na on uudella tavalla lisätä liikettä, iloa ja 
hyvinvointia suomalaisille - saada unel-
mat liikkeelle. Unelmat liikkeelle -koko-

naisuus on osa Suomen satavuotisjuhla-
vuoden ohjelmaa vuonna 2017. 

Kuntavaalit - Tilaa liikkeelle! Liikun-
ta- ja urheiluyhteisön tavoitteena on, 
että kunnissa luodaan tilaa liikkeelle eri 
hallinnonalojen ja toimijoiden yhteis-
työllä. Tämä tarkoittaa liikuntapaikkoja 
ja -ympäristöjä, asenteita ja strategista 
suunnittelua. ESLU edistää toiminnallaan 
ja viestinnällään liikunnan sekä urheilun 
yhteisesti sovittuja teemoja.

6.2 Toimenpiteet ja seuranta

Markkinointia ja viestintää toteutetaan 
toimialakohtaisten viestintäsuunnitelmien 
mukaisesti. ESLUn toiminnan tunnettuut-
ta vahvistetaan viestinnän avulla kun-
tapäättäjien, liikunnan toimijoiden sekä 
seuraverkoston keskuudessa. 

Vuoden 2017 aikana ESLU uudistaa verk-
kopalvelunsa sekä CRM-järjestelmänsä. 
Uudistuksen tavoitteena on kehittää pal-
veluprosessia sekä viestinnän työkaluja. 

Viestinnässä hyödynnetään sosiaalisen 
median kanavia, joiden käyttöä tullaan 
tehostamaan vuoden 2017 aikana. So-
siaalisen median kanavia hyödynnetään, 
koska ne tarjoavat vuorovaikutteisen 
kommunikaatiokanavan sidos- ja kohde-
ryhmien kanssa.  

Viestinnän ja markkinoinnin onnistumis-
ta seurataan tapauskohtaisilla mittareilla 
sekä koulutusmäärien kehityksellä. Tulok-
sia mitataan ESLUn alueellisella urheilu-
seuratutkimuksella sekä Etelätuuli-verk-
kolehden lukijatutkimuksella. Toiminnan 
laatua mitataan sähköisillä palautekyse-
lyillä, joita tehdään koulutusten, seminaa-
rien ja tapahtumien yhteydessä.
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ESLUn ylintä päätösvaltaa käyttää jä-
senseurojen ja -järjestöjen edustajista 
koostuva varsinainen kokous keväällä ja 
syksyllä. Hallituksen muodostavat syysko-
kouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi va-
litut puheenjohtaja ja kymmenen hallituk-
sen jäsentä. Hallitus toimii varsinaisten 
kokousten päätösten täytäntöönpanijana.

ESLUn operatiivisen toiminnan toimi-
alueita ovat lasten ja nuorten liikunta, 
kunto- ja terveysliikunta sekä seura- ja 
järjestötoiminta. ESLUn palveluksessa 
työskentelee noin 10 henkilöä ja 30 oman 
toimen ohella (oto) toimivaa koulutta-
jaa. Aktiivisten kouluttajien määrä suh-
teutetaan palvelulaadun varmistamiseksi 
koulutuskysynnän mukaan. Lisäksi hank-
keissa ja tapahtumissa hyödynnetään 
tarvittaessa ulkopuolisia palveluntarjoajia. 

Strategia ohjaa ESLUn käytännön toimin-
taa ja päivittäisiä valintoja. Toiminnan 
painopisteet arvioidaan vuosittain strate-
gian mukaisesti. ESLU huomioi strategias-
saan Suomalaisen liikunnan ja urheilun 
Visio2020:n ja tekee uuden Olympiakomi-
tean kanssa yhteistyötä sovittujen valin-
tojen mukaisesti.  

Julkaisu Kohderyhmä Julkaisutapa Määrä

ESLUn verkkosivut Toiminnasta kiinnos-
tuneet

www.eslu.fi

Etelätuuli-verkkolehti Verkkolehden jakelu-
listalla olevat henkilöt

verkkolehti.eslu.fi 11/vuosi

Jäsentiedote Jäsenseurat ja -jär-
jestöt

Issuu.com 4/vuosi

Tiedonjyvä Tj-klubilaiset sähköinen uutiskirje 4/vuosi

Varhaiskasvatuksen 
liikunnan aluetiedote

Varhaiskasvatuksen 
henkilöstö

sähköinen tiedote 2/vuosi

Uutiskirje kouluikäis-
ten liikuttajille

Opettajat, aamu- ja 
iltapäivätoiminnan 
ohjaajat

sähköinen tiedote 2/vuosi

7 Hallinto, henkilöstö ja talous
Uusia resursseja paikallistason onnistu-
miseksi (URPO) -hanke jatkuu liikunnan 
aluejärjestöjen rahoittamana vuonna 
2017. Hankkeen kärkiteemoina ovat lii-
kunnan aluejärjestöjen yhteisten asioiden 
edistäminen, hanketoiminnan kehittämi-
nen ja uuden Olympiakomitean Erasmus+ 
-hankkeen koordinointi. 

7.1 Talous

ESLUn talous on vakaalla pohjalla. Vuo-
den 2017 talousarvion toimintakulujen 
yhteissumma on 929 200 euroa. Talous-
arvio pohjautuu 520 000 euron valtion 
toiminta-avustukseen. Perustason koulu-
tuksien hintataso pidetään edullisena, jot-
ta osallistumiskynnys koulutuksiin pysyy 
alhaisena. Erillisavustuksiin on talousarvi-
oissa budjetoitu KKI-hanke, jonka osuu-
deksi on arvioitu 40 000 euroa. Hallitus 
vahvistaa talousarvion alkuvuodesta, kun 
avustuspäätökset vahvistuvat.
             
Vuoden 2017 aikana ESLU investoi jä-
senrekisteri ja verkkosivu -uudistukseen. 
Uudistuksen tavoitteena on kehittää las-
kutus- ja viestintätoimintoja, jäsenhallin-
tatyökaluja sekä verkkopalveluja, joiden 
avulla kyetään parantamaan sidosryhmi-
en palveluprosessia. 

Kuva: ESLUn Vuoden 2017 julkaisut
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