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Ajankohtaista

Kevään merkkejä alkaa olla ilmassa, päivät ovat pidentyneet huimasti ja kesää
kohti mennään. Ulkokentillä alkaa näkyä mukavasti porukkaa liikkumassa sekä
lenkkeilijöitä näkyy entistä enemmän niin ulkoilureiteillä kuin kaupungissa. 
ESLin väki on tehnyt kovasti töitä huhtikuun ajan, tapahtumien suunnittelua,
hanketyötä kuin lieventyneiden rajoitusten myötä toimintaa on päästy
toteuttamaan ihan livenä turvavälien ja maskien kanssa. 

ESLin sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 18.5.2021 klo 18.00 ABC-
aseman kokouskabinetissa, Juvalla. Kokoukseen paikan päällä voi osallistua 12
ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös
Teamsilla. Etäosallistujat toimittavat valtakirjan allekirjoitettuna ja skannattuna
etukäteen toimistolle. Ennakkoilmoittautumiset materiaalin toimittamista varten
11.5.2021 mennessä ESLin toimistoon merja.tarkiainen(at)esliikunta.fi tai
nettisivuillamme olevalla lomakkeella.

Seuratukea myönnettiin jälleen hyvin Etelä-Savon urheiluseuroille. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on 27.4.2021 myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille lähes 4,5
miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Etelä-Savosta tukea saivat
yhteensä 16 seuraa ja kokonaisuudessaan 180000 euroa. 

UUTISKIRJE
ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY

https://www.esliikunta.fi/esli/vuosikokous-kevat-2021/ilmoittautuminen/


Tulossa ja menossa
Tapahtumat

Parkour ohjaajakoulutus (LIAM) 6t
la 15.5.2021 klo 10-16 Mäntyharjulla
Koulutus on suunnattu
liikunnanopettajille sekä valmentajille
ja ohjaajille eri toimintaympäristöissä.
Hinta: 70€ / hlö. Osallistujat saavat
diplomin LIAM-koulutuksen käynnistä.
Ilmoittautuminen 5.5 mennessä
nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Lasten liike-ohjaajakoulutus
(aloittelevat ja uudet ohjaajat) ma
17.5.2021 klo 16-19
Microsoft Teamsissa
Koulutus on suunnattu 6-12-vuotiaiden
lasten liikunnallisten harrastusryhmien
ohjaajille. 
Hinta: 15€ / hlö. 
Ilmoittautuminen 10.5 mennessä
nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Lasten liike-ohjaajakoulutus (kokeneille
ohjaajille) ti 1.6.2021 klo 16-19 
Microsoft Teamsissa
Koulutus syventää ohjaajan tietämystä
lasten liikunnasta, haastavien
tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten
sisäisen motivaation ja liikunnallisen
taitavuuden tukemisesta.
Koulutus on suunnattu kokeneille
ohjaajille.
Hinta: 15€ / hlö
Ilmoittautuminen 26.5 mennessä
nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Kaikista koulutuksista löytyy tarkempia
tietoja nettisivuilta.

Hankkeet

Tanssin taikaa ja tasapainoa 2:
Piällysmies ja Rajupusu Leader

Uusi hanke Tanssin taikaa ja
tasapainoa 2 jatkaa entistä
monipuolisempana tanssin ilon
viemistä 7 kunnan alueella. Nyt
suuntana ovat Enonkoski,
Heinävesi, Joroinen, Juva,
Rantasalmi, Savonlinna
(maaseutualue) ja Sulkava.

Psst...
2.7 tulossa Lastenpyöräily
tapahtuma sekä Yöpyöräily
tapahtuma. Seuraa tiedotusta
ESLin facebookissa ja
nettisivuilla.  

Mukavaa toukokuuta!
Toivoo ESLin väki
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