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HELMIKUUTA 2/2022

UUTISKIRJE
ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY

Tammikuussa
tapahtunutta

12.1. ESLin kuntakiertue Sulkavalla teamsin välityksellä
ESLi esittäytyi Sulkavan peruspalvelulautakunnalle teemalla hyvinvoiva
kuntalainen. Kunnanjohtaja Juho Järvenpää tiimeinen osallistui ryhmätöihin ja
keskusteluihin hyvällä sykkeellä. Sulkavalla liikunnan harrastaminen on
hyvällä mallilla. Liikuntapaikat on hyvässä kunnossa ja etenkin latuverkosto ja
ladut ovat erinomaisessa kunnossa. Myös tapahtumat kuten Sulkavan Soudut
ovat kansallisesti tunnettuja.
Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä jatkossa.

Kuva: Länsi-Savo
19.12. Mikkelin Jukurien Raviliigan Tingaling -ravurin tienestit lahjoitettiin
nuorten urheiluharrastusten tukemiseen. Mikkelin raviradan toimitusjohtaja
Kari Tiainen ja hallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen lahjoittivat
tienestit eteenpäin Etelä-Savon Liikunta ry:lle. Palkinnon vastaanotti EteläSavon Liikunnan aluejohtaja Mari Makkonen.
Lue koko juttu -> https://www.lansi-savo.fi/urheilu/4445784

Ajankohtaista
Webinaarit

Tapahtumat
Hiihtokoulut helmikuussa
Hiihtokoulut järjestetään Mikkelissä ja Savonlinnassa. Ilmoittaudu
mukaan!

Mukavaa
alkanutta vuotta!
T: ESLin väki

Tapahtumat
Retrohiihto 5.3. Rantasalmella
Nyt mennään (perinteisellä)tyylillä eikä vauhdilla! Saat aikahyvitystä
vanhoista välineistä ja parhaat pukeutujat palkitaan!
Mukana menossa myös Juha Mieto! Muista myös monotanssit
Järvisydämessä!

Tapahtumat
Etelä-Savon Urheilugaala 12.3. Pieksämäki, Veturitallit
Gaala lähestyy ja lippukauppa käy kuumana. Tervetuloa mukaan
juhlistamaan urheiluvuotta 2021 kaikki liikunnan ja urheilun ystävät.
Osoitteessa esli.tapahtumiin.fi voit ostaa illalliskortteja ja varmistaa
pääsyn Urheilugaalaan.

Etelä-Savon Liikunta ry järjestää yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa

Etelä-Savon Urheilugaalan
lauantaina 12.3.2022 klo 18.00
Pieksämäen Veturitalleilla
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Gaala Menlituon vaihtoehto
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Tervetuloa!

Ilmoittaudu esli.tapahtumiin.fi
65 € /hlö (55 € jäsenhinta)
10 €/hlö S. Kososen bussikyyti
meno-paluu

Esiintyjät:
Suomen Street Workout sekä
Hulivili ja kumppanit bilebändi!

Pukukoodi: tumma puku
Lisätiedot: https://www.esliikunta.fi/tapahtumat/urheilugaala/

ETELÄ-SAVON
URHEILUTOIMITTAJAT

