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Seuratoiminnan kehittämistuen 
(seuratuki) haku vuodelle 2022 on 
auennut urheiluseuroille - hakuaika 
on 1.-30.11.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki on tarkoitettu 
lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen 
sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittä-
miseen. Pienin haettava avustussumma on 2 500 
euroa ja suurin 25 000 euroa.

Seuratukea haetaan sähköisesti Suomisport-pal-
velusta. Hakemusta voi sähköisessä ympäristössä 
tehdä ja tallentaa hakuajan puitteissa. Haku 
päättyy 30.11.2021 klo 16.15.

Lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät OKM:n sivuilta.

ESLUssa tukea ja apua antaa seuratoiminnan 
kehittäjä Nina Kaipio, puh. 040 197 4572 (betjä-
ning också på svenska).

Jäsenmaksu

ESLUn jäsenmaksu on 110 euroa vuodelle 2022.

On aika kiittää vapaaehtoisia 

OP Ryhmä ja Olympiakomitea valitsevat #kiitos-
seuratoimija-somepostausten joukosta vuoden 
vapaaehtoisen seuratoimijan, joka saa seuralleen 
kiitoksena 3 000 euron stipendin.

Vuoden seuratoimija 2021 julkistetaan 3.12., 
jolloin juhlitaan Vapaaehtoisten päivää Suomessa.

Kerro siis sosiaalisessa mediassa, kuka olisi sopiva 
henkilö vuoden 2021 vapaaehtoiseksi seuratoimij-
aksi, postaa ehdotuksesi ja lisää #kiitosseuratoi-
mija 21.11.2021 mennessä.

Pukukoppipuhe-kampanja
 
SUEK:n vuonna 2020 julkaisema Häirintä suomalai-
sessa kilpaurheilussa -tutkimus osoitti, että yleisin 
urheilussa tapahtuva häirinnän muoto on häirit-
sevä ja epäasiallinen puhe – niin sanottu puku-
koppipuhe. Kokemukset häiritsevästä puheesta 
osoittavat, että muutokselle on tarvetta. On aika 
päivittää pukukoppipuhe 2020-luvulle.

Epäasialliselle vitsailulle, vähättelylle ja seksuaalis-
sävytteiselle vihjailulle ei pidä olla urheiluyhteisössä 
tilaa. Tätä puhekulttuuria #Pukukoppipuhe-kam-
panja haastaa ja rohkaisee kitkemään.

Lataa Pukukoppipuhe-kampanjan materiaalit. 
Materiaalit on tarkoitettu avoimeen käyttöön.

Jaa tietoa Et ole yksin -palvelusta

Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, 
onnistumisia ja hyviä ystäviä. Väestöliiton ja 
suomalaisen urheilun yhteishankkeessa ediste-
tään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turval-
lisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja 
kunnioittavasti.

Et ole yksin -palvelussa yhteyttä voivat ottaa nimet-
tömästi urheilijat, urheilijan huoltajat, valmen-
tajat sekä seurojen ja lajiliittojen työntekijät ja 
vapaaehtoiset. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden 
keskustella turvallisen ammattilaisen kanssa.

Klikkaa Et ole yksin -verkkosivuille

ESLU tiedottaa

https://tukihaku.suomisport.fi/
https://tukihaku.suomisport.fi/
https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/3.+Kampanjat/Pukukoppipuhe/
https://www.etoleyksin.fi/
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ESLUn syyskokous hyväksyi vuoden 2022 
toiminta- ja taloussuunnitelman sekä 
sääntömuutoksen

ESLU kehittää digitaalisia työvälineitä ja lisää kouluttajien osaamista, sillä webinaarit ja hybridikoulutukset 
ovat jääneet vahvasti osaksi toimintaa. Yhdistyslain poikkeuksen mahdollistaessa ESLUn syyskokous 
pidettiin 9.11.2021 ensimmäistä kertaa hybridimallilla.

Koronapandemian myötä toimintaympäristö on muuttunut vahvasti digitaalisempaan suuntaan. Sääntö-
muutoksella haluamme mahdollistaa etäosallistumisen myös poikkeuslain päätyttyä. Näin osallistumis-
mahdollisuudet ovat yhdenvertaiset myös toiminta-alueemme kehyskunnista. 

- Heti pandemian alussa otimme nopean harppauksen digitaaliseen ympäristöön, ja nyt toiminta on 
vakiintunut. Olemme iloisia, että ESLU on saanut tukea hakemallemme liikunnan kehityshankkeelle, jonka 
tavoitteena on kehittää entisestään digitaalisia työvälineitä ja lisätä asiantuntijoidemme osaamista, kertoo 
ESLUn toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu.

Ympäristö ja kestävä kehitys vahva osa ESLUn vastuullisuusohjelmaa

ESLUlla on ollut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuodesta 2016 lähtien. Syyskokouksessa 
esiteltiin ESLUn vastuullisuusohjelma, jonka osana yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemat nykyisellään 
ovat. Vastuullisuusteema on ollut vahvasti esillä ESLUn koulutuksissa ja näin jatkamme myös tulevana 
vuonna. Haluamme jalkauttaa tärkeää asiaa jäsenillemme sekä muille liikunnan ja urheilun parissa toimi-
ville. 

Kuluneen vuoden aikana olemme arvioineet myös oman toimintamme vaikutuksia ympäristöön yhdessä 
ESLUn henkilön ja hallituksen kanssa sekä ottaneet ympäristön ja kestävän kehityksen osaksi vastuulli-
suustyötämme. Tutustu ESLUn vastuullisuusohjelmaan.

- Olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun ja kestävän kehityksen periaatteisiin. ESLUn tilaisuudet pide-
tään joukkoliikenteen lähettyvillä, työskentelemme etäyhteyksin ja hyödymme digitaalisia alustoja sekä 
huomioimme hankinnoissamme ympäristöystävälliset valinnat. Lisäksi viestimme ja koulutamme liikunnan 
ja urheilun mahdollisuuksista kestävään kehitykseen, summaa Ahlroos-Tanttu.

Markku Sistonen jatkaa puheenjohtajan, uutena hallitukseen valittiin Pasi 
Andersson

ESLUn toimintasääntöjen mukaisesti syyskokous valitsi 
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksi-
vuotiskaudelle 2022–2023. Erovuorossa olleet hallituksen 
puheenjohtaja Markku Sistonen sekä hallituksen jäsenet 
Kirsi Greis, Vesa Reinikkala, Helena Tikkanen ja Tenho 
Ulmanen valittiin jatkamaan tehtävissään. Janne Mellin 
ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä. Uudeksi ESLUn halli-
tuksen jäseneksi valittiin Pasi Andersson.

Lisäksi hallituksessa jatkavat Kirsi Kautto, Sirkka 
Ojaniemi, Pasi Lod, Päivi Wickström ja Eko Viljanen 
vuoden 2022 loppuun. 

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Päivi Ahlroos-Tanttu,  
puh. 040 716 1355

https://www.eslu.fi/seuratoiminta/vastuullisuus-seuratoiminnassa/
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ESLUn uusi jäsenseura Hyvinkään 
tennisseura (HyTS) haastaa urheiluseurat 
mukaan Yhdessä, kavereina -kampanjaan 

Kampanjalla halutaan viestiä, ettei suomalaisessa urheilussa ole sijaa kiusaamiselle, syrjinnälle tai 
epäasialliselle käyttäytymiselle. Yhdessä, kavereina -kampanjan idea lähti liikkeelle seurassa tapahtu-
neesta kiusaamisesta, johon tartuttiin välittömästi.

Yhdessä, kavereina -kampanjassa on kyse siitä, että HyTS 
haluaa kitkeä epäasiallisen käyttäytymisen, kiusaamisen ja 
syrjinnän urheilusta ja nuorten elämästä. Aiheeseen haluttiin 
ottaa positiivinen lähestymistapa ja tuoda esille urheilun ja 
liikunnan tarjoamat mahdollisuudet yhdessä tekemiseen, sen 
oppimiseen ja arvostamiseen. 

- Syksyllä 2020 huomasimme, että erästä pelaajaa kiusataan. 
Puutuimme asiaan heti ja saimme tilanteen korjattua. Asia jäi 
kuitenkin pyörimään mieleeni. Päätimme, että teemme koko 
seuraa koskevaan kampanjan, jossa keskitymme yhdessä teke-
misen iloon. Kyseessä on asia, jonka tärkeyttä ei saa aliarvioida 
eikä asiasta koskaan puhuta liikaa. HyTS:n tavoitteena on olla 
turvallinen paikka harrastaa, jossa kaikilla on hyvä olla juuri 
sellaisena kuin on. Tämä on tärkeä asia meille kaikille, kertoo 
Hyvinkään Tennisseuran toiminnanjohtaja ja päävalmentaja 
Gabor Lovro.

HyTS on suorittanut Tennisliiton vastuullisuusmerkin ja on aktii-
visesti mukana liiton vastuullisuustoiminnassa. Asian jalkautta-
misessa pääpaino on ollut päivittäisessä tekemisessä. Seuran 
valmentajat johtavat seuraa omalla esimerkillisellä toiminnallaan kohti yhteisiä tavoitteita. Helposti lähes-
tyttävä ja tasapuolinen valmentaja, joka on pelaajille lähes kuin kaveri, on paras keino yhdistää ryhmä ja 
mahdollistaa elinikäisten ystävyyssuhteiden synnyn.

- Kaikilla, etenkin nuorilla, pitäisi olla paikka, johon on turvallista mennä ja jossa voi olla oma itsensä. 
Monille tällaiseksi paikaksi valikoituu harrastuspaikka. Tästä syystä koimme, että meidän tehtävänämme 
on varmistaa, että kaikki seuran toimintaan mukaan tulevat voivat olla turvallisin mielin mukana, eikä 
tarvitse kokea epäasiallista käytöstä, sanoo Lovro.

#YhdessäKavereina – lähde mukaan

HyTS päätti haastaa muutkin seurat mukaan, jotta koko suomalainen urheiluyhteisö saadaan herätettyä 
siihen, että aktiivinen toiminta tämän asian ympärillä voi saada aikaan ison muutoksen urheilijoiden 
elämässä. 

- Harrastuksissa syntyneet ystävyyssuhteet voivat kestää läpi elämän ja harrastukset ovat monille ainoa 
mahdollisuus toteuttaa itseään. Urheilun tuomat ilot, surut, haasteet ja onnistumiset voivat yhdistää jouk-
kueita ja kavereita eliniäksi, kiteyttää Lovro.

- Hyvinkään Tennisseuran aktiivinen esimerkki on juuri sitä, mitä tarvitsemme liikunnassa ja urheilussa. 
Tällä rohkealla ja humaanilla avauksella on suunnattoman suuri merkitys, ja kampanja nostaa esille 
seuratoiminnan yhteisöllisyyden voiman. Jokaisella on oikeus tulla hyväksytyksi omana itsenään, tuntea 
yhteenkuuluvuutta sekä kokea onnistumisen ja ilon tunteita. Näytetään, että ollaan yhdessä, kavereina, 
niin kilpakentillä, pukukopeissa, hallituksen kokouksissa kuin seuran tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Meitä 
jokaista tarvitaan! toteaa ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Nina Kaipio.

Miten mukaan? 

• Julkaiskaa kuvia, joissa näkyy yhdessä tekemisen ilo ja tärkeys.
•  Haastakaa ja aktivoikaa jäsenistönne mukaan kampanjaan.
•  Tägätkää kuviin tunniste #YhdessäKavereina.
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Seurakartoitus antoi suuntaviivoja 
toiminnan kehittämiseen ja kurkisti 
seuratoiminnan arkeen
ESLU toteutti syyskuussa 2021 Seurakartoituksen, jolla haluttiin selvittää liikunta- ja urheiluseurojen 
näkemyksiä ESLUn toiminnasta nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitukseen vastaamalla jokainen seuratoimija 
pystyi vaikuttamaan ESLUn palveluiden kehittämiseen ja antamaan arvokasta tietoa oman seuran arjesta.
 
Kartoitukseen vastasi 112 toimijaa. Vastaajien joukossa oli moninainen joukko eri toimihenkilöitä; enem-
mistö vastaajista toimii seuran puheenjohtajana, toiminnanjohtajana, hallituksen jäsenenä tai valmen-
tajana. Suurin osa vastaajista on toiminut seuratoiminnassa yli 20 vuotta. Kartoitus tavoitti toimijoita eri 
kunnista ja kaupungeista, yli 69 prosenttia kyselyyn vastanneista edusti yli 300 jäsenen seuraa. Seuroista 
73 prosentilla on palkattua työvoimaa.

Lisää aktiiveja seurojen toimintaan

Seurakartoituksen vastauksissa korostui lasten ja nuorten toiminnan kehittämisen tarve. Yli 60 prosenttia 
vastaajista koki, että lasten ja nuorten toiminnan kasvattaminen ja sen laadun kehittäminen korostuu 
tulevaisuuden toiminnassa. Huoli ikääntyvästä väestöstä ja liikunnallisesti passiivisesta kansasta konkre-
tisoituu seurojen arjessa. Myös huoli aktiiveista on käsinkosketeltava.

Yli puolet vastaajista tavoittelee lisää jäseniä seuraan. Haasteina arjessa näkyvät koronapandemian 
seuraukset, työtehtävien kasaantuminen muutaman ihmisen varaan, vapaaehtoisten vähentyminen sekä 
haasteet olosuhteissa ja resursseissa. Seuratoiminnassa jaksamista lisäävät vastaavasti hyvä yhteishenki, 
osaavat toimijat ja rakkaus lajiin. 

ESLU toimii alueensa seurojen tukena ja seuroja kuunnellen

ESLUn suhteen seurat kaipaavat laadukkaita koulutuksia, yhteisiä tapaamisia ja verkostoja sekä vinkkejä 
ja toimintamalleja vapaaehtoisten rekrytoimiseksi, nuorten osallistamiseksi ja toimihenkilöiden osaamisen 
kehittämiseksi. Myös viestinnän ja markkinoinnin sekä varainhankinnan kysymykset nousivat merkittävinä 
osaamistarpeina esille. ESLUlta toivottiin enemmän seurakäyntejä seuran omaan toimintaympäristöön 
sekä asiantuntija-apua arjen kysymyksiin. ESLUn tarjoamaa lakineuvontaa kiiteltiin jäsenetuna. ESLUn 
henkilökunta sai kartoituksessa kiitettävän arvosanan.

Koronakurimuksesta huolimatta vastaajien katse oli selvästi tulevaisuudessa: jatketaan matkaa kohti 
uusia haasteita ja mahdollisuuksia.

Kartoitukseen saatuja vastauksia hyödynnetään ESLUn strategian päivityksessä sekä käytännön seuratoi-
minnan kehittämisessä. Erillinen, vapaaehtoisista koostettu, kehittämistyöryhmä kokoontuu erikseen.

Kiitos kaikille vastanneille!
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ESLUn tapahtumia ja koulutuksia
- Hyödynnä jäsenetusi ESLUn koulutuksissa! 

Marraskuu 
 
23.11. Pienten lasten liikuttajat -verkoston tapaaminen 
30.11. Seura-Akatemia: Intohimosta seuratoimintaan - tunteet ja tilanteet arjessa

Joulukuu         

1.12. Liikunnan ja kotoutumisen verkoston tapaaminen 
9.12. Työpaja sukupuolitietoisesta toiminnasta liikunta- ja urheiluseuroille     

   

Tammikuu 2022

18.1. Seura-Akatemia: Hallitustyöskentelyn startti - strateginen ajattelu seuratoiminnan murroksessa

Helmikuu 2022 

10.2. Seura-Akatemia: Urheiluseurat ja verotus - perusteet ja ajankohtaiset asiat 
17.2. Seura-Akatemia: Me yhdessä huipputiiminä -virtuaalivalmennus!

Maaliskuu 2022

8.3. Merkityksellinen sponsorointi - ESLUn verkostotapaaminen seurojen puheenjohtajille ja toiminnan-
johtajille

Huhtikuu 2022

2.4. Seuraseminaari - Urheiluseurat muuttuneessa maailmassa

          ESLU pidättää oikeuden muutoksiin.

Tilauskoulutuksia seuran tarpeisiin

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa tilauksesta. Tilauskoulutuksen sisällöt, laajuus ja toteutustapa räätälöidään 
koulutuksen tilaajan tarpeiden mukaan. Tilauskoulutukseen voi osallistua isompi joukko samasta seurasta 
tai lähiseuroista samalta alueelta. Tilauskoulutuksen etuja ovat muun muassa sisältöjen painotusten 
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: Tarja Nieminen, puh. 0400 894 559

https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/pienten-lasten-liikuttajat-1/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/seura-akatemia-lokakuu2021/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/connext_verkostotapaaminen9/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/tj-klubi-joulukuu2021/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/seura-akatemia-hallitustyoskentelyn-startti/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/seura-akatemia-urheiluseurat-verotus/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/seura-akatemia-huipputiimi-virtuaalivalmennus/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/merkityksellinen-sponsorointi/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/merkityksellinen-sponsorointi/
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/seuraseminaari-urheiluseurat-muuttuneessa-maailmassa/
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Seura-Akatemia: Intohimosta 
seuratoimintaan - tunteet ja tilanteet 
arjessa 30.11.2021
 
Miten tunteet meissä ja meidän yhteisöissämme vaikuttavat? Seuratoiminnan tunteita ja tilanteita tarkas-
tellaan niin työntekijän kuin vapaaehtoisen näkökulmasta.

Asiantuntijana toimii työnohjaaja Eva Valtanen (kuvassa). Valtanen 
on toiminut vuosia eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa työnoh-
jauksen, coachingin, valmennuksen, koulutuksen ja kehittämiskonsul-
toinnin merkeissä.

 - Liikunnan ja urheilun parissa puhutaan usein lajitaidoista, mutta 
myös tunnetaidot ovat taitolaji. Työskentelyn tueksi ja työskentely-
tavoiksi on erilaisia vaihtoehtoja. Haluan nostaa esille, ettei ole yhtä 
oikeaa tapaa viedä asiaan eteenpäin vaan olemassa on vaihtoehtoja. 
Tärkeintä kuitenkin on ymmärtää, ettei nämä asiat ole joko-tai vaan 
tämä maailman on enemmän sekä-että-ajattelua, toteaa Valtanen.

- Koska toimimme tällaisessa genressä, jossa tunteet ja intohimot ovat 
jatkuvasti läsnä, emme voi sulkea tunteita pois. Vallalla on kokemus, 
että intohimo on arvokasta urheilussa. Tämä vaikuttaa myös tunteisiin, vaikka ajattelisimme, että pide-
tään asiat asioina. Ylilyöntejä tulee, jos emme osaa toimia ammattimaisesti ja aikuismaisesti tunteiden 
vallassa, hän lisää.

Illan aikana käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: 

•     Tunteet osana seuratyötä
•     Haastavat vuorovaikutuskohtaamiset
•     Oma hyvinvointi ja jaksaminen osana tunteiden kanssa työskentelyä

Aika ja paikka: Ti 30.11.2021 klo 18.00–21.00, Sokos Hotel Presidentti 
Hinta ja ilmoittautuminen: Tilaisuuden hinta on 60 euroa. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali. ESLUn 
jäsenetu: Kaksi osallistujaa yhden hinnalla. Ilmoittaudu mukaan 22.11. mennessä ESLUn verkkosivuilla.

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

https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/seura-akatemia-lokakuu2021/
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Työpaja sukupuolitietoisesta toiminnasta 
liikunta- ja urheiluseuroille -webinaari 
9.12.2021 

Oletko miettinyt, miksi eri sukupuolet kiinnostuvat eri toiminnasta? 
Miten seuratoiminta voisi purkaa sukupuolten eriytymistä ja edistää 
tasa-arvoa? 

Työpajassa perehdytään sukupuolittumisen syihin erityisesti vapaa-
aika- ja harrastustoiminnassa ja saadaan ideoita arjen sukupuolittu-
neiden käytäntöjen tunnistamiseen. Työpajasta saat eväitä oman työn 
ja seura- ja harrastustoiminnan kehittämiseen. 

Työpajan sisältö  

• Sukupuolittumisen syyt vapaa-ajan ja harrastusten  
näkökulmasta

•  Miten sukupuolittuminen näkyy seuratoiminnassa – keinoja 
tunnistamiseen

•  Arjen työkaluja sukupuolittumisen lieventämiseen omassa 
työssä, johtamisessa ja seuratoiminnassa

 
Tilaisuus järjestetään työpajana ja kouluttajina toimivat Maisa Anttila 
ja Taija Nöjd LAB-ammattikorkeakoulusta. 

Työpajan järjestää koulutusalojen sukupuolen mukaista eriytymistä 
elämyspedagogiikan keinoin purkava Roolipeli-hanke.  
 
Lisätietoja hankkeesta LAB-ammattikorkeakoulun sivuilta. 

Aika ja paikka: To 9.12.2021 klo 17.00–19.30, tilaisuus järjestetään 
etäyhteyksin. 
Hinta ja ilmoittautuminen: Tilaisuus on maksuton. 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 8.12.2021 ESLUn kalenterista.

Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. ESLUn tilaisuuksissa 
lisäarvoa tuo eri lajien ja seurojen kohtaamiset ja asiantuntijoiden 
keskustelut, joissa osallistujat pääsevät oppimaan myös toisiltaan. 

Tervetuloa mukaan!

Kuva: Elina Elme

https://lab.fi/fi/projekti/roolipeli
https://tapahtumat.eslu.fi/tapahtumat/tj-klubi-joulukuu2021/
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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 2022.  
 
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 (opintovapaalla 1.9.2021 alkaen) 
aikuis- ja terveysliikunnan kehittäjä

Partanen Paula
koulutusassistentti 
puh. 040 450 1950

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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