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Ajankohtaista

Vuosi on polkaistu käyntiin ja ESLin väki on painanut kovasti duunia niin
hankkeiden kuin kaiken toiminnan suhteen. Vallitseva tilanne on
varmasti koskettanut jokaista ihmistä omalla tavallaan ja ESLin väki on
myös työskennellyt hybridimallin mukaisesti. Etäyhteyksiä on
hyödynnetty toiminnassa parhaan mukaan.

ESLin Kevätkokous on siirretty koronatilanteen vuoksi pidettäväksi 18.5
Juvalla klo 17.00 alkaen. Tarkempi kutsu lähetetään piakkoin. 

Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyötä ollaan viemässä uudelle tasolle,
sillä 17.3.2021 perustettiin "Suomen Liikunnan Alueet ry". Järjestön
perustajina ovat kaikki 15 liikunnan aluejärjestöä Suomessa mukaan
lukien ESLi. Suomen Liikunnan Alueet ry:n tehtävänä on koordinoida
aluejärjestöjen yhteistä tekemistä ja toimia niiden yhteistyön
kehittäjänä.

UUTISKIRJE
ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY



Menossa
Toimintaa tällä hetkellä

Työyhteisöille suunnatut liikunta- ja
hyvinvointipalvelut löytyvät Buusti-
brändin alta!

ESLi yhdessä valtakunnallisten
aluejärjestöjen kanssa on ottanut
haasteen olla mukana kehittämässä
maanlaajuista työyhteisöiden
palveluverkostoa. Uusi Buusti360 nimen
alla toimiva palvelujärjestelmä tarjoaa
kaikki liikunnan hyvinvointipalvelut
saman otsikon alta. Täältä löytyy
lisätietoja buusti360.fi

Etätöihin Teams taukoliikuntaa

Korona on hajauttanut ihmiset etätöihin.
ESLi tekee mielellään työyhteisöille
tarjouksen Teamsin kautta toteutettavista
mukavista taukoliikuntatuokioista.
Oheisen linkin kautta löytyy tarina ESLin
ja Elyn pitkästä yhteistyöstä
työhyvinvointi saralla. Pitkä yhteistyö on
tärkeä voimavara – siitä kannattaa pitää
kiinni! - Buusti360.
 
ESLIn avoimet jumpat Teamsin kautta
 
ESLIn avoimet kuntojumpat jatkuvat
kevään aikana Teamsin kautta
seuraavasti: tiistaisin klo 16.30-17.30
Kunnossa Kaiken Ikää jumppa sekä
keskiviikkoisin klo 17-18 Starttiryhmän
kuntojumppa. Ota yhteyttä Liisaan
(liisa.haikonen@esliikunta.fi) mikäli
haluat tulla mukaan jumppiin.
 
Kuntotestauspalvelut

Korona huomioiden teemme myös InBody
mittauksia sekä muita kuntotestejä.
Oheisen linkin kautta lisätietoja testeistä.
Kuntotestauspalvelut | Etelä-Savon
Liikunta (esliikunta.fi)

Tanssin taikaa ja tasapainoa -
hankkeen tanssiaskeleet suuntaavat
Veej´jakajan alueelta Rajupusu
Leaderin ja Piällysmiehen alueille
 
ESLi:n hallinnoima Tanssin taikaa ja
tasapainoa -hanke Leader
toimintaryhmä Veej´jakajan alueella
päättyy huhtikuun 2021 loppuun.
Lämmin ja iso kiitos kaikille
yhteistyötahoille ja lukuisille
tanssijoille yhteisistä tanssiaskeleista.
 
ESLi:n uusi hankehakemus Tanssin
taikaa ja tasapainoa 2 sai myönteisen
rahoituspäätöksen. Hankkeen
osarahoitus tulee EU:n
maaseuturahastosta, Leader-ryhmien
rahoittamana. Hanke on alueiden
välinen ja toimii Rajupusu Leaderin
(Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava)
sekä Piällysmies ry:n alueella
(Enonkoski, Heinävesi ja Savonlinna pl.
kaupunkikeskusta). Hankkeen
toiminta-aika on 1.5.2021 – 31.8.2022.
 
Hankkeiden kuulumisia voit seurata
mm.
https://www.facebook.com/tanssintaik
aajatasapainoa 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

https://buusti360.fi/
https://buusti360.fi/2021/01/pitka-yhteistyo-on-tarkea-voimavara-siita-kannattaa-pitaa-kiinni/
mailto:liisa.haikonen@esliikunta.fi
https://www.esliikunta.fi/aikuis-ja-terveysliikunta/kuntotestauspalvelut/
https://www.facebook.com/tanssintaikaajatasapainoa


Tulossa
Koulutuksia, jalkapallokoulua ja
Sport podcast

Meijän Mikkeli Sport hanke on sopinut
PU-62 kanssa naisille suunnatun Tuu
koittaa!- jalkapallokoulun. 
Tämä alkaa heti toukokuun alussa. Alla
olevasta kuvasta löytyy
ilmoittautumistiedot. 

Huhtikuussa jatkuu Sport-podcastit ja
jaksoja tulee aina torstaisin poislukien
pääsiäisen aika. 
Podcastien aiheina tulee olemaan
muun muassa Golf-kenttien kunto sekä
kunnostustyöt talven jäljiltä.

Sport hanke lähenee loppuaan, joten
on aika alkaa tekemään
loppuraporttia.

Mukavaa kevään
alkua kaikille!
Toivottaa ESLin väki

ESLi järjestää huhtikuun lopulla sekä
toukokuun alkupuolella
mielenkiintoiset koulutukset Zoomin
kautta.

Hyödynnä Some Seuratoiminnassa
27.4.2021 klo 17.30-20.00

Markkinointiviestinnällä Uutta Puhtia
Seuratoimintaan  11.5.2021 klo 17.30-
20.00

Asiantuntijana ja sparraajana
työpajoissa toimii Tampereen
Ammattikorkeakoulun
liikuntakeskusvastaava,
Liikuntamedian yrittäjä, Helena Collin
(LiTM), joka tekee viestintää ja somea
työssään päivittäin. 

Hinnat ovat ESLin jäsenjärjestöjen
jäsenille 50€/hlö (per koulutus), muille
60€/hlö (per koulutus)
Koulutukset ovat suunnattu erityisesti
yhdistysten viestinnästä vastaaville
henkilöille.

Ilmoittautumiset 20.04.2021 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen:
kalle.husso@esliikunta.fi. 

Lisätietoa
https://www.esliikunta.fi/kalenteri/hyo
dynna-some-seuratoiminnassa-koul/

https://www.esliikunta.fi/kalenteri/mar
kkinointiviestinnalla-uutta-puht/

Koulutukset

https://www.esliikunta.fi/kalenteri/hyodynna-some-seuratoiminnassa-koul/
https://www.esliikunta.fi/kalenteri/markkinointiviestinnalla-uutta-puht/

