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ESLUn uusi seuratoiminnan kehittäjä Nina 
Kaipio odottaa mielenkiinnolla tulevia 
työtehtäviä 

Toukokuun alussa ESLUssa aloittaneella Kaipiolla on laaja 
kokemus seura- ja järjestötoiminnasta. Seuroissa hän on ollut 
mukana monissa eri rooleissa, aina liikkujasta hallituksen 
jäseneksi. Lisäksi hän on toiminut lajiliitossa vastuualueenaan 
seuratoiminta, ja viimeiset kaksi vuotta seurojen johtamisen 
sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden äärellä.

Laajan kokemuksen ja opintojen pohjalta Kaipio tunnistaa 
arjen ja ympäristön, jossa liikunta- ja urheiluseurat toimivat. 
Liikunnallinen elämäntapa ja seuratoiminnan yhteisöllisyys ovat 
vahvasti läsnä myös Kaipion omassa arjessa muun muassa 
ratsastusharrastuksen kautta.

Elinikäinen oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat asioita, 
joihin Kaipio uskoo ja hän haluaakin syventää myös omaa 
osaamistaan. Kiinnostuksen kohteena ovat ihmiset, yhteisöt ja 
vuorovaikutustilanteet – seikat, jotka korostuvat myös seuratoi-
minnassa.

- Minulle on tärkeä toimia arvojeni mukaisesti, avoimesti ja 
toisia kunnioittaen. Yhteisöllisyyden, oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden kysymykset ovat minulle sydä-
menasioita, kertoo Virroilla syntynyt ja Vaasassa opiskellut seuramaailman kasvatti.

Kaipion mukaan elämme erikoisia aikoja, eikä paluu takaisin arkeen tapahdu automaattisesti. Seurojen 
ja lajien tulee pohtia, miten toiminta muuttuu ja miten ihmisiä saadaan uudelleen mukaan. Pandemia on 
muuttanut tapaamme toimia elämän eri tilanteissa.

- Kun pandemian vaikutus hiipuu, jotkut muutokset, esimerkiksi tapamme työskennellä, kokoustaa tai 
matkustaa, jäävät varmasti pysyviksi. Useimmat meistä kaipaavat yhteisöllisyyttä, yhdessä harrastamista 
ja yhdessä tekemistä, ja seuratoiminta on avain tähän kaikkeen. Tällainen toiminta ehkäisee yksinäisyyttä 
ja syrjäytymistä, luo toivoa ja antaa elämälle merkityksen, toteaa Kaipio.

- Uskon, että yhdessä tekeminen ja se, että on osa joukkoa ja ryhmää on monelle äärimmäisen tärkeää. 
Näitä asioita olen pohtinut uuden tehtäväni kynnyksellä ja haluan nostaa näitä ajatuksia esiin myös 
seurojen kanssa, hän lisää.

Vastuullisuuskysymysten esille nostaminen liikunnan ja urheilun parissa on Kaipion mukaan erinomainen 
asia. Vastuullisuusohjelmat ovat iso askel eteenpäin, mutta ohjelman käytäntöönpano vaatii vielä panos-
tusta.

- Ihmisoikeuskysymykset, toiminnan eettisyys ja kestävät ratkaisut vaativat jatkuvaa, tietoista ja arvo-
pohjaista työtä. Haluan omalta osaltani olla mukana edistämässä vastuullisuusasioiden huomioimista 
myös yksittäisten seurojen toiminnassa, sanoo Kaipio.

- ESLUn työyhteisö vaikuttaa innostavalta ja tehtäväkenttä mukavan haastavalta. Olemme kaikki uuden, 
muuttuneen ajan kynnyksellä ja meidän on mietittävä, miten muutokset vaikuttavat seuratoimintaan. 
Odotan innolla tästä syntyvää keskustelua. Muuttuva maailma tarjoaa meille lukemattomasti mahdolli-
suuksia, toteaa Kaipio.

Nina sparrailee ja kouluttaa seuroja ja kuntia myös ruotsin kielellä.

Lisätietoja: ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Nina Kaipio, puh. 040 197 4572.

mailto:nina.kaipio@eslu.fi
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ESLU jakoi 111 seuralle 
kesätyöllistämisavustusta – seurat 
haluavat tarjota mielekästä 
tekemistä nuorille

Liikunnan 15 aluejärjestöä jakavat saamansa 
miljoona euroa avustuksina edelleen urheilu-
seuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria 
erilaisiin kesätöihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
myönsi ESLUn alueelle 132 000 euroa harrastus- 
ja kesätoiminnan lisäämiseen. ESLU jakoi avus-
tusta 111 seuralle. Avustuksella pystytään palk-
kaamaan seuroihin 183 nuorta kahden viikon 
mittaisiin työsuhteisiin.

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuk-
sien lisäämiseksi ESLU tukee 15–29-vuotiaiden 
nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden 
lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.5.–30.9.2021.

ESLU vastaanotti määräaikaan mennessä 130 
hakemusta, joissa haettiin työllistämistukea yli 
400 nuoren palkkaamiseen. Hakemuksia saatiin 
laajasti eri lajien seuroista, niin isoista kuin 
pienistä seuroista.

Avustusta myönnettiin 111 seuralle noin 180 
nuoren kesätyöllistämiseen. Avustusta jaettiin 
laajasti ESLUn alueen 29 kuntaan. 

Seurojen ilmoittamille yhteyshenkilöille on lähe-
tetty delegointisopimukset ja menettelyohjeet 
avustuksen saamiseksi.

Lisätietoja: Stina Koivisto, puh. 045 232 0110

OKM: Korona-avustukset liikunta- ja 
urheiluseurojen toiminnan turvaami-
seksi nyt haettavissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut liikunta- 
ja urheiluseurojen haettavaksi avustuksen, jolla 
turvataan lasten ja nuorten harraste-, kilpa- ja 
huippu-urheilutoimintaa koronaepidemian aikana. 
Avustukset kuuluvat kulttuuri-, liikunta- ja tapah-
tuma-alan koronatukipakettiin, joka sisältyy 
vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioesitykseen.

Avustuksella turvataan yhdistysmuotoisten 
liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan jatku-
mista koronapandemian aiheuttamien taloudel-
listen vaikeuksien osalta. Avustusta voivat hakea 
liikunta- ja urheiluseurat lasten ja nuorten harras-
tetoiminnan ja kilpa- ja huippu-urheilutavoitteisen 
toiminnan turvaamiseksi koronaepidemian aikana. 

Avustuksella voi kattaa tappioita ja kustannuksia, 
joita on syntynyt esimerkiksi toiminnan väliaikai-
sesta keskeytymisestä tai uudelleenjärjestelyistä 
sekä vuokra- ja palkkakustannuksista.

Avustusta voi hakea 1.2.–31.5.2021 aiheutunei-
siin kustannuksiin. Ministeriö voi käyttää avustuk-
siin enintään 4,5 miljoonaa euroa.

Hakuaika päättyy 15.6.2021 klo 16.15. 
Päätökset avustuksista tehdään kesäkuussa.

Hakijan tulee varmistaa välittömästi, että yhteisön 
asiointivaltuudet ovat kunnossa, sillä hakemuksen 
lähettäminen on mahdollista vain tarvittavilla 
asiointivaltuuksilla.

Hakuilmoitus löytyy OKM:n verkkosivuilta: 
Covid-19 pandemia-avustus liikunta- ja urheilu-
seuroille 2021

S-ryhmän hotellien ja kumppaneiden 
Sporttiklubi-ilta 15.6.2021 
 
Tarjolla on asiaa urheilun parissa toimiville harras-
tejoukkueille ja ammattilaisille. Illan aikana 
kerrotaan, kuinka S-ryhmän hotellit järjestivät 
Karjala-turnauksen yhteistyössä Suomen Jääkiek-
koliiton kanssa. Lisäksi jaetaan harrastejouk-
kueille suunnattua tietoa Sporttiklubista ja  
S-Business maksukortin hyödyistä pelimatkoilla. 
Mukana matkassa ovat Suomen Jääkiekkoliitto ja 
S-Business Oy.

S-ryhmän hotellien Sporttiklubi on maksuton 
tilaisuus, joka järjestetään Teamsin välityksellä 
tiistaina 15.6.2021 klo 17.00–18.00.  
 
Ilmoittaudu mukaan 14.6.2021 klo 12.00 
mennessä. 
 
Etelätuuli-verkkolehti

Etelätuuli-verkkolehdessä julkaistaan ajankoh-
taisia aiheita seuratoiminnasta, ESLUn koulutuk-
sista, urheilututkimuksista ja liikuntapoliittisista 
päätöksistä. Rekisteröidy tilaajaksi Etelätuulen 
sivuilla. Verkkolehti on maksuton ja se julkaistaan 
11 kertaa vuodessa.

Seuran verkkolaskutusosoite

Jos seuranne pystyy vastaanottamaan verkkolas-
kuja, pyydämme toimittamaan verkkolaskuosoit-
teenne sähköpostilla taloussihteeri Stina  
Koivistolle: stina.koivisto@eslu.fi

ESLU tiedottaa

https://minedu.fi/-/covid-19-pandemia-avustus-liikunta-ja-urheiluseuroille-2021-erityisavustus-
https://minedu.fi/-/covid-19-pandemia-avustus-liikunta-ja-urheiluseuroille-2021-erityisavustus-
https://minedu.fi/-/covid-19-pandemia-avustus-liikunta-ja-urheiluseuroille-2021-erityisavustus-
https://www.lyyti.fi/reg/Sryhman_hotellien_Sporttiklubiilta_8288
https://www.lyyti.fi/reg/Sryhman_hotellien_Sporttiklubiilta_8288
https://www.eslu.fi/etelatuuli/liity-postituslistalle/
https://www.eslu.fi/etelatuuli/liity-postituslistalle/
mailto:stina.koivisto@eslu.fi
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ESLUn tapahtumia ja koulutuksia
- Hyödynnä jäsenetusi ESLUn koulutuksissa! 

Elokuu

10.8. Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajat (Vihti) 
12.8. Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat (Vihti) 
14.8. Parkour-ohjaajan introkoulutus (LIAM) - UUTUUS 
17.8. Tj-klubi: Muuttuvan maailman haasteet seuratoiminnassa 
24.8. Pj-klubi: Vastuullisuus tuo toimintaan aktiivisuutta ja vahvistaa taloutta 
24.8. Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajat (Hyvinkää) 
25.8. Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat (Hyvinkää) 
30.8. Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajat (Porvoo) 
31.8. Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajat (Helsinki)

Syyskuu

1.9.   Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat (Porvoo) 
2.9.   Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat (Helsinki) 
15.9. Seura-Akatemia: Varainhankinta, viestintä ja vapaaehtoiset 
16.9. Liikunnan ja kotoutumisen verkoston tapaaminen 
18.9. Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus 
25.9. VOK-1: Fyysinen harjoittelu

Lokakuu

6.10.   Teippauksen perusteet 
12.10. Seura-Akatemia: Intohimosta seuratoimintaan – tunteet ja tilanteet arjessa 
30.10. VOK-1: Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa + Taitoharjoittelu +  
 Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
30.10. Seuraseminaari

Marraskuu

2.11.   Vp-klubi 
18.11. Seura-Akatemia: Seura vastuullisena työnantajana

Joulukuu          

1.12. Liikunnan ja kotoutumisen verkoston tapaaminen 
9.12. Tj-klubi

           ESLU pidättää oikeuden muutoksiin.

Tilauskoulutuksia seuran tarpeisiin

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa tilauksesta. Tilauskoulutuksen sisällöt, laajuus ja toteutustapa räätälöi-
dään koulutuksen tilaajan tarpeiden mukaan. Tilauskoulutukseen voi osallistua isompi joukko samasta 
seurasta tai lähiseuroista samalta alueelta. Tilauskoulutuksen etuja ovat muun muassa sisältöjen paino-
tusten räätälöinti tilaajan toiveiden mukaan sekä ajankäytöllinen etu. Tilauskoulutuksen aikataulun voi 
myös muokata tarpeiden mukaan tai jakaa koulutuspaketin pidemmälle ajanjaksolle toteutettavaksi. 
ESLUn koulutuksia voidaan järjestää myös etäyhteyksin.

Ota yhteyttä niin suunnitellaan sopiva koulutus!

Seuratoiminta: seuratoiminnan kehittäjä, Nina Kaipio, puh. 040 197 4572 
Lasten ja nuorten liikunta: nuorisopäällikkö, Tarja Nieminen, puh. 0400 894 559 
Aikuisliikunta: aikuis- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama, puh. 040 595 4195

http://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/lasten-liike-koulutus-aloittelevat-vihti/
http://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/lasten-liike-koulutus-kokeneet-vihti/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/parkour-ohjaajakoulutus/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/tj-klubi-elokuu2021/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/pj-klubi-elokuu2021/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/lasten-liike-koulutus-aloittelevat-hyvinkaa/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/lasten-liike-koulutus-kokeneet-hyvinkaa/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/lasten-liike-koulutus-aloittelevat-porvoo/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/lasten-liike-koulutus-aloittelevat/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/lasten-liike-koulutus-kokeneet-porvoo/
http://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/lasten-liike-koulutus-kokeneet/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/seura-akatemia-syyskuu2021/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/connext_verkostotapaaminen8/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/liikuntaleikkikoulun-ohjaajakoulutus_2021/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/vok1_fyysinen_harjoittelu/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/teippauksen-perusteet-2021/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/seura-akatemia-lokakuu2021/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/vok1_opettaminen-ja-taitoharjoittelu/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/vok1_opettaminen-ja-taitoharjoittelu/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/seuraseminaari-2021/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/vp-klubi-marraskuu2021/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/seura-akatemia-marraskuu2021/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/connext_verkostotapaaminen9/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/tj-klubi-joulukuu2021/
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Tj-klubi: Muuttuvan maailman haasteet 
seuratoiminnassa 17.8.
Tj-klubin tapaamisessa pureudutaan muuttuvan maailman haasteisiin. Vieraiksi 
saapuvat Finlands Svenska Idrott ry:n pääsihteeri Henrika Backlund sekä 
tasa-arvoasiantuntija Tarja Krum. 

Backlundin ja Krumin puheenvuoroissa nostetaan esille muun muassa  
seuraavia teemoja: 

• Mitä on vastuullinen urheilujohtaminen? 
• Miten pandemia on vaikuttanut johtajana toimimiseen? 
• Miten saadaan uusia toimijoita mukaan? 
•  Miten liikunnan ja urheilun pitää uudistua?

Lisäksi pohdimme, miten näitä oppeja voi hyödyntää seuratoiminnan arjessa.

Backlund valittiin keväällä 2020 Finlands Svenska Idrott:n uudeksi pääsihtee-
riksi. Hän piti itse valintaa ”rohkeana”, sillä alle 40-vuotiaita naisia ei ole ainakaan 
liikaa liittotason johtotehtävissä. Backlundilla on vahva johtamistausta, ja ennen 
nykyistä tehtäväänsä hän toimi muun muassa Puolustusvoimissa. Urheilumaailma 
ei ollut kuitenkaan täysin vieras, sillä hän on SM-tason urheilija ja toiminut pitkään 
valmentajana. Tehtävässään pääsihteerinä hän on nostanut toistuvasti esille 
liikunnan ja urheilun uudistumisen tarvetta sekä työssä vaadittavia johtamistaitoja. 
Backlund on korostanut, miten tärkeää on saada erityisesti lapset ja nuoret pysy-
mään mukana urheilun parissa. 

Krum toimii Finlands Svenska Idrott:n projektijohtajana, lajipäällikkönä sekä tasa-arvoasiantuntijana. Hän 
kohtaa työssään päivittäin urheiluseurojen edustajia uudistuvan urheilun kysymysten tiimoilta. Krum on 
tehnyt pitkäjänteistä asennemuutostyötä vastuullisemman ja monimuotoisemman urheilun edistämiseksi. 
Omassa puheenvuorossaan hän antaa vinkkejä muun muassa vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhdenver-
taisempaan rekrytointiin.

Ajankohta: Ti 17.8.2021 klo 9.00–12.00, yhteinen lounas klo 12.00–13.00 
Paikka: Bridge Areena Helsinki 
Hinta ja ilmoittautuminen: Tilaisuus on ESLUn jäsenseuroille 30 €. Muille tilaisuuden  
hinta on 35 €/osallistuja. Hinta sisältää ohjelman, aamupalan, kahvin/teen ja lounaan.

Ilmoittaudu mukaan 12.8.2021 mennessä ESLUn verkkosivuilla.

Tj-klubin toimintaan ovat tervetulleita seurojen toiminnanjohtajat, nuorisopäälliköt, seurasihteerit tai 
vastaavat seuratoimijat, jotka työskentelevät seuran ja sen jäsenten hyväksi. Tj-klubi kokoontuu 2–3 
kertaa vuodessa.

http://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/tj-klubi-elokuu2021/
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Pj-klubi: Vastuullisuus tuo toimintaan 
aktiivisuutta ja vahvistaa taloutta 24.8.
 
Syksyn ensimmäisessä Pj-klubin tapaamisessa syvennytään vastuullisen urheilun 
maailmaan. Vieraaksi saapuu Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle 
Lähdesmäki. 

Lähdesmäki on suomalainen yritys- ja järjestöjohtaja sekä kauppaneuvos, joka 
on toiminut vuosien aikana lukuisissa liike-elämän johtotehtävissä. Hän on 
toiminut myös Seinäjoen Tangomarkkinoiden puheenjohtajana.

Lähdesmäki nostaa esille puheenvuorossaan muun muassa seuraavia teemoja: 

• Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet ja puheenjohtajan rooli
•  Yhteisöllisyys – yhdessä tekeminen
•  Toiminnan kestävyys ja läpinäkyvyys 
•  Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Lisäksi pohdimme, miten näitä oppeja voi hyödyntää seuratoiminnan arjessa?

Illan alkuun kuulemme myös Pohjola Vakuutuksen puheenvuoron sekä lopussa alustuksen Nuori mieli 
urheilussa -hankkeesta.

Aika ja paikka: Ti 24.8.2021 klo 18.00–21.00, Pohjola Sairaala Helsinki 
Hinta ja ilmoittautuminen: Pj-klubi on ESLUn jäsenseuroille maksuton. Muille hinta on 15 euroa.  
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ilmoittaudu mukaan 16.8.2021 mennessä ESLUn verkkosivuilla.

Pj-klubi on urheiluseurojen puheenjohtajille tarkoitettu tapaamis- ja kouluttautumisfoorumi, joka 
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa puheenjohtajille tarjotaan ajankohtaisen tiedon lisäksi 
mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia seuratoiminnan johtamisesta.

https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/pj-klubi-elokuu2021/
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Seura-Akatemia: Varainhankinta, viestintä 
ja vapaaehtoiset 15.9.
 
Seura-Akatemiassa pureudutaan urheiluseuratoiminnan ytimeen: 
varainhankintaan, viestintään ja vapaaehtoisuuteen.  

Asiantuntijana toimii järjestökouluttaja ja -konsultti Salla Saarinen / Radical 
Soul Oy:n omistaja ja päätoiminen yrittäjä. Salla on kouluttanut satoja järjes-
töjä, liittoja, seuroja ja yhdistyksiä viestinnästä, vaikuttamistyöstä, vapaa-
ehtoistoiminnasta ja varainhankinnasta. Tämän lisäksi hän on työstänyt 
strategioita, suunnitellut kampanjoita, tukenut projekteissa ja sparrannut 
muutoksessa.

Seura-Akatemiassa Saarinen haastaa osallistujia ajattelemaan ja toimimaan 
muun muassa seuraavien kysymysten kautta: 

•  Mitä on onnistunut ja innostava varainhankinta – ja mitä se ei ole?
•  Miten lähdemme käytännössä liikkeelle – mihin huutoon seuramme vastaa?
•  Miten viestimme, kenelle ja millä äänensävyllä?
•  Kuinka saamme uusia toimijoita mukaan ja sitoutamme vanhat?
•  Mistä löydämme uusia jäseniä?

Ilta painottuu käytännön ideoihin, menetelmiin ja toteutuksiin. Saamme uusia työkaluja, konkreettisia 
esimerkkejä sekä ennen kaikkea ymmärrystä ja rohkeutta lähteä liikkeelle. Kaiken kruunaa yhteinen 
pohdinta ja ihmettely isojen kysymysten äärellä.

Aika ja paikka: Ke 15.9.2021 klo 18.00–21.00, Original Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 
Hinta ja ilmoittautuminen: Tilaisuuden hinta on 60 euroa. Tilaisuuden hintaan sisältyy koulutusmateri-
aali ja kahvitarjoilu. ESLUn jäsenetu: Kaksi osallistujaa yhden hinnalla.

Ilmoittaudu mukaan 31.8.2021 mennessä ESLUn verkkosivuilla. 

Seura-Akatemia on tarkoitettu seurojen hallitusten jäsenille, toimihenkilöille, joukkueenjohtajille,  
valmentajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

http://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/seura-akatemia-syyskuu2021/
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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, Asianajotoi-
misto Legistum Oy. Yhteystiedot löytyvät Legistumin sivuilta: www.legistum.fi 
Puhelut puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan toimesta. 

• ESLUn ansiomerkit: mahdollisuus seuratoimijoiden palkitsemiseen  
ansiomerkkijärjestelmän kautta. 

• Edut ESLUn koulutuksista: 

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

Jäsenmaksu on 110 euroa vuodelle 2021.  
 
Tarkemmat tiedot jäseneduista löydät ESLUn verkkosivuilta. 

Jäsenyys kannattaa

http://www.legistum.fi
http://www.eslu.fi/jasenyys/jasenedut/
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Ahlroos-Tanttu Päivi 
toiminnanjohtaja
puh. 040 716 1355 

Kaipio Nina 
seuratoiminnan kehittäjä
puh. 040 197 4572

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

Koivumäki Minttu
markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija
puh. 045 7732 4632

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

Nieminen Tarja 
nuorisopäällikkö
puh. 0400 894 559 

Nogelainen Paula
assistentti
puh. 0400 280 749

Palkama Merja 
aikuis- ja terveysliikunnan kehittäjä
puh. 040 595 4195

Sähköpostiosoitteet ovat: 
etunimi.sukunimi@eslu.fi

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU on monipuolinen seura- ja liikuntatoiminnan edistäjä ja 
yhteistyön koordinoija. ESLU kehittää toimintaansa alueellaan olevien tarpeiden mukaan toimien edun-
valvonta-, yhteistyö-, kehitys- ja palveluorganisaationa. Toiminnan keskeisenä painopisteenä on seura- 
ja kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen ja vahvistaminen. Tavoitteena on edistää seurojen 
ja muiden paikallistason liikuntatoimijoiden onnistumisen edellytyksiä. Seura- ja liikuntatoimintaa edis-
tetään kohtaamalla vuosittain yli 18 000 henkilöä. ESLUn koulutukset tarjoavat valmentajille ja ohjaa-
jille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan lähellä omaa toimintaympäristöään.
 

ESLU – alueensa asiantuntijaESLU – alueensa asiantuntija 

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU     www.eslu.fi

ESLUn henkilöstö
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