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Toiminnanjohtajan tervehdys
Koronavirustilanne vaikuttaa myös
urheilukentällä - asianajaja Teppo Laineen
ohjeistus seuroille
Koronavirustilanteen myötä hallitus on linjannut toimenpiteitä, jotka vaikuttavat toimintaan myös liikunnan ja urheilun
parissa. Hallituksen linjausten myötä urheiluseurat ovat peruneet harjoituksia ja tapahtumia. Harjoitus- ja kilpailutapahtumien keskeyttäminen on nostanut esiin kysymyksiä työsuhteiden, sopimussuhteiden ja harrastajien oikeuksien osalta.
Olemme koonneet yhteistyökumppanimme Asianajotoimisto
Legistumin asianajaja Teppo Laineen kanssa ohjeistuksen,
johon on kirjattu yleisluontoisia suuntaviivoja. Tapaus on kuitenkin ainutlaatuinen ja siten asiaan liittyvä
lainsäädäntö jättää tulkinnanvaraa, kun oikeustapausaineistoa ei ole. Ohjeistus on ladattavissa
pdf-tiedostona ESLUn verkkosivulta. Päivitämme ohjeistusta mahdollisten muutosten myötä.
Muistattehan, että jäsenemme ovat oikeutettuja jäsenetuihin, joihin kuuluu esimerkiksi vastikkeeton
lakiasiainneuvonta. Seuratoiminnan asioissa sinua auttaa ESLUn seuratoiminnan kehittäjä
Kari Ekman, puh. 050 407 7119, kari.ekman@eslu.fi.

ESLUn tilaisuudet peruttu huhtikuun loppuun asti
ESLUn järjestämät tapahtumat on peruttu huhtikuun loppuun asti. Tilaisuudet pyritään siirtämään
myöhempään ajankohtaan ja ilmoitamme uusista ajankohdista mahdollisimman pian. Tällä hetkellä
meillä on avoimia koulutuksia toukokuulle, mutta seuraamme hallituksen linjauksia ja toimimme
ohjeistusten mukaisesti.
Tapahtumat ja koulutukset ovat tärkeä osa ESLUn toimintaa. Haluamme kuitenkin toimia vastuullisesti ja
estää koronaviruksen (COVID-19) leviämistä mahdollisimman hyvin.

ESLUn kevätkokous siirretty pidettäväksi 26.5.2020
ESLUn hallitus on huolellisuusvelvoitteen nojalla päättänyt siirtää ESLUn kevätkokousta koronavirusepidemian takia. Kevätkokous pidetään Helsingissä 26.5.2020. Kokouskutsu lähetetään jäsenille vähintään
14 päivää ennen kokousta.
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ESLU tiedottaa
ESLU ja Asianajotoimisto Legistum
ovat koonneet ohjeistuksen seuroille

Seuran yhteystiedot ajatasalle
ESLU ylläpitää rekisteriä alueensa seuroista ja
seuratoimijoista. Muistattehan päivittää seuranne
yhteystiedot, jotta postit tulevat oikeille henkilöille. Parhaiten tämä onnistuu verkkosivuillamme
olevalla lomakkeella.

Olemme koonneet koronan johdosta yhteistyökumppanimme Asianajotoimisto Legistumin asianajaja Teppo Laineen kanssa ohjeistuksen, johon
on kirjattu yleisluontoisia suuntaviivoja. Tapaus
on kuitenkin ainutlaatuinen ja siten asiaan liittyvä
lainsäädäntö jättää tulkinnanvaraa, kun oikeustapausaineistoa ei ole.

Seuran verkkolaskutusosoite
Jos seuranne pystyy vastaanottamaan verkkolaskuja, pyydämme toimittamaan verkkolaskuosoitteenne sähköpostilla taloussihteeri Stina Koivistolle: stina.koivisto@eslu.fi.

Ohjeistus on ladattavissa pdf-tiedostona
ESLUn verkkosivulta. Päivitämme ohjeistusta
mahdollisten muutosten myötä.

Etelätuuli-verkkolehti

Muistattehan, että jäsenemme ovat oikeutettuja
jäsenetuihin, joihin kuuluu esimerkiksi vastikkeeton lakiasiainneuvonta.

Etelätuuli-verkkolehdestä voit lukea ajankohtaisia
aiheita seuratoiminnasta, ESLUn koulutuksista,
urheilututkimuksista ja liikuntapoliittisista päätöksistä. Rekisteröidy tilaajaksi Etelätuulen sivuilla.
Verkkolehti on maksuton ja se julkaistaan 11
kertaa vuodessa.

Seuratoiminnan asioissa sinua auttaa ESLUn
seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekman,
puh. 050 407 7119, kari.ekman@eslu.fi.

ESLUn tilaisuudet peruttu huhtikuun
loppuun asti

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta.
Klikkaa ja seuraa meitä Facebookissa ja
Instagramissa.

ESLUn järjestämät tapahtumat perutaan huhtikuun
loppuun asti. Olemme olleet yhteydessä ilmoittautuneisiin myös henkilökohtaisesti. Tilaisuudet pyritään
siirtämään myöhempään ajankohtaan.

ESLUn Tj-klubin Facebook-ryhmä
ESLUn Tj-klubilaisille on perustettu oma
Facebook-ryhmä. Ryhmän tarkoituksena on käydä
vapaamuotoista keskustelua meitä kiinnostavista
asioista ja aiheista.

Tapahtumat ja koulutukset ovat tärkeä osa ESLUn
toimintaa. Haluamme kuitenkin toimia vastuullisesti
ja estää koronaviruksen (COVID-19) leviämistä
mahdollisimman hyvin.

Tj-klubi on seurojen palkatuille työntekijöille
suunnattu keskustelufoorumi, jossa seuratoimijoiden on mahdollista verkottua yli laji- ja seurarajojen sekä saada käytännön tukea muilta urheiluseuroissa työskenteleviltä henkilöiltä.

Jäsenmaksu
ESLUn jäsenmaksu on 110 euroa vuodelle 2020.
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Sporttimerkonomiksi muiden liikunta- ja
urheilutoimijoiden kanssa
Haluatko kehittää itseäsi? Onko haaveissasi ollut liiketalouden perustutkinto? Haluatko suorittaa
tutkinnon työsi ohessa? Rastor-instituutissa on mahdollista opiskella liikunta- ja urheilualan ammattilaisille räätälöidyssä liiketoiminnan perustutkintoon (merkonomi) johtavassa koulutusohjelmassa.
Tutkinto toteutetaan aikuisten ammatillisena näyttötutkintona omien työtehtävien kautta. Osaamisen kehittämistä täydennetään lähiopetuspäivillä ja aiheeseen liittyvillä oppimistehtävillä.

Sinustako seuraava sporttimerkonomi?
Urheilujärjestössä ja -seurassa toimiminen vaatii ammattitaitoa sekä määrätietoista otetta kehittää
organisaation toimintaa haluttuun suuntaan. Usein pienen joukon harteilla on suuri vastuu koko
toiminnasta. Sporttimerkonomitutkinto on suunnattu urheilujärjestöjen ja -seurojen työntekijöille,
ammattiurheilijoille sekä yrittäjille.
Koulutuksen aluksi kartoitetaan opiskelijan oma osaaminen ja laaditaan henkilökohtaiset suunnitelmat osaamisen kehittämiselle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa talouteen, asiakaspalveluun, myyntiin, markkinointiin ja viestintään.
Opiskelijalla ei saa olla aikaisempaa tutkintoa liiketalouden alalta (merkonomi, tradenomi tai KTM).

Kesto ja osallistumismaksu
Tutkinnon suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. Kesto vaihtelee yksilöllisesti opiskelusuunnitelman
mukaan. Koulutus sisältää maksimissaan 16 lähikoulutuspäivää, verkko-opiskelua ja työssäoppimista. Koulutusmuoto riippuu opiskelijan nykyisestä osaamisesta ja ammatillisesta kokemuksesta.
Koulutus on maksuton.

Koulutuksen aloitus ja hakuaika
Seuraavan ryhmän hakuaika päättyy 15.4.2020. Koulutus alkaa toukokuun lopussa.
Ilmoittaudu mukaan Rastor-instutuutin sivuilta.
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ESLUn klubitoiminta
ESLU järjestää seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekmanin johdolla seuratoimijoille suunnattua klubitoimintaa. Tilaisuuksissa on mahdollista kouluttautua ja verkostoitua yli seura- ja lajirajojen sekä saada
käytännön tukea muilta urheilutoimijoilta. Lue lisää klubitoiminnasta ESLUn verkkosivuilta.

Pj-klubi: Teams-tapaaminen koronaviruksen tuomista muutoksista
Koronaviruksen tuomat muutokset toimintoihin on vaikuttanut meihin kaikkiin. Ilmassa on paljon kysymyksiä ja hämmennystä. ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekman järjestää vapaamuotoisen
Teams-tapaamisen, jossa on tarkoituksena jakaa mieltä painavia asioita sekä hyviä käytänteitä ja ideoita.
Voimme käydä myös läpi yhteistyökumppanimme Asianajotoimisto Legistumin asianaja Teppo Laineen
laatiman ohjeistuksen eri kohtia.
Ajankohta: Ma 23.3. tai ti 24.3. klo 18.00–19.00, Teams-tapaaminen
Hinta: Maksuton
Ilmoittaudu valitsemaasi tapaamiseen kyseisenä päivänä klo 13.00 mennessä oheisesta linkistä. Mukaan
mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautunutta.
Ilmoittautuneet saavat ennen tilaisuutta kutsulinkin Teams-tapaamiseen.

Vp-klubi: Urheilijoiden itseluottamuksen kehittäminen ja
mentaalivalmennus 12.5.2020
Vp-klubissa tutustutaan itseluottamuksen kehittämiseen ja mentaalivalmennuksen keinoihin. Tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä siitä, miten
ihmismieli toimii suoritustilanteessa ja mistä optimaalinen mentaalinen tila
huippusuorituksen tekoon muodostuu.
Tilaisuuden keskeisiä teemoja ovat muun muassa itseluottamuksen puute ja
epävarmuus suoritushetkellä, joukkueen ryhmädynamiikan, vuorovaikutuksen
ja joukkuehengen kehittäminen, rentoutuminen suorituksen jälkeen sekä
ulkoisen paineen, odotusten ja kritiikin kanssa eläminen.
Tilaisuuden asiantuntijana toimii urheilijoiden ja yritysjohtajien mentaalivalmennuksen ammattilainen Makke Leppänen (kuvassa). Leppänen on
toiminut urheiluvalmentajana 25 vuotta, josta seitsemän vuotta pesäpallon
ammattivalmentajana Sotkamon Jymyssä ja Sotkamon urheilulukiossa. Hän on
valmentavan psykologian maisteri ja Suomen johtavia asiantuntijoita urheilijoiden ja johtajien
mindsetin kehittämisen alueella.
Hinta: 40 € sis. tilaisuuden, aamupalan ja lounaan.
Ajankohta ja paikka: Ti 12.5.2020 klo 9.00 - 14.00, Ravintola Henricus, Kirkkokatu 16, Espoo
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 28.4.2020 ESLUn verkkosivulla.
Vp-klubi on suunnattu seurojen palkatuille valmennuspäälliköille, ohjaajille ja valmentajille ja se tarjoaa ajankohtaista koulutusta
sekä ympäristön seuratoimijoiden väliseen verkostoitumiseen.
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ESLUn tapahtumia ja koulutuksia 2020
- Hyödynnä jäsenetusi ESLUn koulutuksissa!
ESLUn järjestämät tapahtumat on peruttu huhtikuun loppuun asti. Tilaisuudet pyritään siirtämään
myöhempään ajankohtaan. Tapahtumat ja koulutukset ovat tärkeä osa ESLUn toimintaa. Haluamme
kuitenkin toimia vastuullisesti ja estää koronaviruksen (COVID-19) leviämistä mahdollisimman hyvin.
Toukokuu
5.5.		
6.5.		

Iloa, yhteisöllisyyttä ja liikunnan riemua +65-vuotiaille! -ohjaajakoulutus
Lasten liikunnan ohjaajakoulutus

Syksyn 2020 koulutuksia
Avaamme lisää syksyn koulutuksia kevään aikana.
Elokuu
26.8.		
29.-30.8.

Lasten liikunnan ohjaajakoulutus
Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus

Syyskuu
5.9.		
VOK-1-koulutuskokonaisuuden aloitus (lasten ja nuorten ohjaajille/valmentajille)
5.9.		
VOK-1: Kannustava valmentaja ja ohjaaja, Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa sekä
		Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (lasten ja nuorten ohjaajille/valmentajille)
12.9.		
VOK-1-koulutuskokonaisuuden aloitus (aikuisten liikuttajille)
12.9.		
VOK-1: Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa, Vinkkejä ohjaustuokioihin sekä
		Liikunta aikuisen arjessa (aikuisten liikuttajille)
26.9.		
VOK-1: Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa, Taitoharjoittelu sekä
		Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa
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Lokakuu
1.10.		
Liikkariohjaajan täydennyskoulutus
3.10.		
VOK-1: Kannustava valmentaja ja ohjaaja, Harjoittelun suunnittelu ja arviointi sekä
		Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (aikuisten liikuttajille)
Marraskuu
14.11.		
21.11.		
		

VOK-1: Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu, Fyysinen harjoittelu (aikuisten liikuttajille)
VOK-1: Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu, Fyysinen harjoittelu
(lasten ja nuorten ohjaajille/valmentajille)

Joulukuu
12.12.		
VOK-1: Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet, Tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä
		Eettinen harjoittelu (lasten ja nuorten ohjaajille/valmentajille)
											ESLU pidättää oikeuden muutoksiin.

Tilauskoulutukset
ESLUn koulutuksia saa tarpeidenne mukaisesti räätälöityinä. Ota rohkeasti yhteyttä niin suunnitellaan
sopiva koulutus! Kannattaa pohtia myös mahdollisuutta järjestää koulutus yhteistyössä muiden seurojen
kanssa.
Seuratoiminta: seuratoiminnan kehittäjä Kari Ekman, puh. 050 407 7119
Lasten ja nuorten liikunta: nuorisopäällikkö Tarja Nieminen, puh. 0400 894 559
Aikuisliikunta: aikuis- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama, puh. 040 595 4195
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@eslu.fi
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Kouluta
seuran
tulevia
ohjaajia!

Lasten liikunnan ohjaajakoulutus 6.5.2020
Koulutus on suunnattu matalan kynnyksen harrastustoiminnan ohjaajille ja se sopii aloitteleville ohjaajille,
mutta antaa eväitä kokeneemmillekin muun muassa kerhotoimintaan. Koulutus soveltuu erinomaisesti
myös kesäleirien ohjaajien perehdytykseen.
Tervetuloa lasten liikunnan ohjaajaksi

Ajankohta ja paikka:

Koulutuksesta saat ensimmäiset työkalut lasten
liikunnan ohjaukseen. Ensimmäisessä osassa
käydään läpi ohjaajan tehtävät ja merkitys liikuntaan innostajana. Osallistuja saa keinoja positiivisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen, hyvin
organisoidun liikuntatuokion suunnitteluun,
leikin ohjaamiseen sekä vanhempien kanssa
toimimiseen.

Ke 6.5. klo 17.00 - 21.00
Mäkelän koulu, Hattulantie 2, Helsinki
Hinta: 75 €
Ilmoittaudu mukaan 22.4.2020 mennessä
ESLUn verkkosivulla.

Monipuolinen lasten liikunta
Toisessa osassa syvennytään monipuolisen
liikunnan merkitykseen lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin keinoihin toteuttaa liikuntaa monipuolisesti
pelaten ja leikkien. Myös tuokio- ja kausisuunnitelmien tekeminen käydään läpi.
Fyysinen toimintakyky lasten liikunnassa
Kolmannessa osassa keskitytään fyysiseen toimintakykyyn ja sen vaikutuksiin lasten hyvinvoinnin
ja terveyden saralla. Ohjaaja saa käytännön
ideoita peleistä ja leikeistä, joilla lasten fyysisen
kunnon eri osa-alueita voi kehittää. Lisäksi tutustutaan erilaisiin ohjaustyyleihin ja liikunnallisen
elämäntavan muodostumiseen.
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Nyt voit suorittaa koko tason 1 valmentaja- ja
ohjaajakoulutuskokonaisuuden syksyn 2020 aikana!
ESLU järjestää mahdollisuuden suorittaa koko VOK-1-koulutuskokonaisuuden lasten ja nuorten sekä
aikuisten ohjaajille ja valmentajille.
Koulutuspäivät lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille: 5.9., 26.9, 21.11. ja 12.12.
Koulutuspäivät aikuisten valmentajille ja ohjaajille: 12.9., 3.10. ja 14.11.
Kaikkiin koulutuksiin sisältyy ennakkotehtäviä.

Lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien koulutuspäivien sisällöt:
Lauantai 5.9.
9.00 - 12.00
12.45 - 14.30
14.45 - 17.30

Kannustava valmentaja ja ohjaaja
Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa
Harjoittelun suunnittelu ja arviointi

Lauantai 26.9.
9.00 - 11.30
12.15 - 15.00
15.00 - 17.30

Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa
Taitoharjoittelu
Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa

Hintatiedot:
Lasten ja nuorten ohjaajien ja
valmentajien koulutuskokonaisuuden hinta on 450 €.
Lue lisää koulutuspäivien
sisällöistä ja ilmoittaudu
mukaan sivuillamme!

Lauantai 21.11.
9.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.45 - 17.30

Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu
Fyysinen harjoittelu
Fyysinen harjoittelu

Lauantai 12.12.
9.00 - 11.00
11.45 - 13.45
14.00 - 16.00

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa
Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa
Eettinen harjoittelu

Aikuisten ohjaajien ja valmentajien koulutuspäivien sisällöt:
Lauantai 12.9.
8.30 - 9.00
9.00 - 12.00
			
12.45 - 17.00

Koulutuskokonaisuuden aloitus
Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa,
Vinkkejä ohjaustuokioihin
Liikunta aikuisen arjessa

Lauantai 3.10.
9.00 - 12.00
12.45 - 15.00
15.15 - 17.00

Kannustava valmentaja ja ohjaaja
Harjoittelun suunnittelu ja arviointi
Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa

Hintatiedot:
Aikuisten ohjaajien ja
valmentajien koulutuskokonaisuuden hinta on 350 €.
Lue lisää koulutuspäivien
sisällöistä ja ilmoittaudu
mukaan sivuillamme!

Lauantai 14.11.
9.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.45 - 17.30

Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu
Fyysinen harjoittelu
Fyysinen harjoittelu

											ESLU pidättää oikeuden muutoksiin.
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Jäsenyys kannattaa
ESLUn tilaisuudet ovat kaikille avoimia, mutta jäsenet ovat
oikeutettuja etuihin!
Jäsenetuina muun muassa:
•

Neuvontapalvelut: annamme neuvontaa mm. taloushallintoon, viestintään,
varainhankintaan, seurakehitystyöhön ja lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

•

Maksuton seurakäynti: (etu on käytettävä 6 kuukauden sisällä liittymisestä).
Seurakäynnin (3 h) arvo on 450 euroa.

•

Seuratoiminnan kehittäjän maksuton apu: seuran ensimmäisen Oman seuran
analyysin purussa sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelussa. Oman seuran analyysi on
seurojen käytössä oleva ilmainen ja helppokäyttöinen kysely, jonka avulla kartoitetaan
seuran toimivuutta.

•

Vastikkeeton lakiasiainneuvonta: Neuvontaa antaa asianajaja Teppo Laine, Asianajotoimisto Legistum Oy. Yhteystiedot löytyvät Legistumin sivuilta: www.legistum.fi
Puhelut puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan toimesta.

•

ESLUn ansiomerkit: mahdollisuus seuratoimijoiden palkitsemiseen
ansiomerkkijärjestelmän kautta.

•

Edut ESLUn koulutuksissa:
- Seura-Akatemia-koulutuksiin kaksi henkilöä yhden hinnalla
(samasta seurasta/järjestöstä)
- Seuraseminaarien osallistumismaksut erikoishintaan
- Pj-klubi maksutta jäsenseurojen puheenjohtajille

Jäsenmaksu on 110 euroa vuodelle 2020.
Tarkemmat tiedot jäseneduista löydät ESLUn verkkosivuilta.
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ESLU – alueensa asiantuntija

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU on monipuolinen seura- ja liikuntatoiminnan edistäjä ja
yhteistyön koordinoija. ESLU kehittää toimintaansa alueellaan olevien tarpeiden mukaan toimien edunvalvonta-, yhteistyö-, kehitys- ja palveluorganisaationa. Toiminnan keskeisenä painopisteenä on seuraja kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen ja vahvistaminen. Tavoitteena on edistää seurojen
ja muiden paikallistason liikuntatoimijoiden onnistumisen edellytyksiä.Seura- ja liikuntatoimintaa edistetään kohtaamalla vuosittain yli 21 000 henkilöä. ESLUn koulutukset tarjoavat valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan lähellä omaa toimintaympäristöään.

ESLUn henkilöstö
Ahlroos-Tanttu Päivi
toiminnanjohtaja
puh. 040 716 1355

Koivumäki Minttu
markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija
puh. 045 7732 4632

Ahtiainen Heidi
koulutusassistentti
puh. 045 7731 1002

Lähdesmäki Sari
lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä
puh. 040 544 7771

Ekman Kari
seuratoiminnan kehittäjä
puh. 050 407 7119

Nieminen Tarja
nuorisopäällikkö
puh. 0400 894 559

Katajarinne Virpi
asiantuntija
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa
puh. 040 717 0792
		
Koivisto Stina
taloussihteeri
puh. 045 232 0110

Palkama Merja
aikuis- ja terveysliikunnan kehittäjä
puh. 040 595 4195
Saarikoski Annika
koulutusassistentti
puh. 040 450 1950
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@eslu.fi

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU
Hämeentie 103 E (käyntiosoite: Haukilahdenkatu 2), 00550 HELSINKI
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www.eslu.fi

