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Roolimme on innostaa ja 
kannustaa maakunnan 
toimijoita liikunnan lisäämiseksi 
Etelä-Karjalassa.

Yhdessä olemme enemmän, 
yksin emme pärjää.

Liikunnan ja urheilun 
koordinoiminen edellyttää 
vankkaa osaamista ja 
kokonaisuuden tuntemista.

Liikkuva lapsuus
Lisää liikettä nuorille ja aikuisille.
Elinvoimainen seuratoiminta.
Menestyvä huippu-urheilu.
Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 
ja vaikuttaminen.



1. LIIKKUVA LAPSUUS
• Edistämme alle kouluikäisille lapsille suositusten mukaista päivit-

täistä liikuntaa sekä varhaiskasvatuksessa että vapaa-ajalla
• Edistämme peruskouluikäisten lasten liikuntaa, tavoitteena tunti 

liikettä koulupäivän ja tunti iltapäivän aikana sekä luomme tätä 
kautta mahdollisuuksia innostua liikunnasta ja urheilusta

2.  LISÄÄ LIIKETTÄ NUORILLE JA AIKUISILLE
• Lisäämme nuorten ja aikuisten liikunnan harrastamista liikunta-

neuvonnan, koulutusten ja kehitysprosessien kautta yhteistyössä 
maakunnan (urheilu)seurojen ja muiden järjestöjen sekä kuntien 
ja EKSOTE:n kanssa

• Kehitämme työyhteisöille suunnattuja liikuntapalveluja sekä valta-
kunnallisia että omia toimintatapoja käyttäen 

3. ELINVOIMAINEN SEURATOIMINTA
• Kehitämme seuratoimijoiden osaamista ja toimintakulttuuria 

omien sekä valtakunnallisten toimenpiteiden avulla
• Edistämme sekä paikallista että alueellista yhteistyötä seurojen 

toimintaedellytysten turvaamiseksi

4. MENESTYVÄ HUIPPU-URHEILU
• Kehitämme valmentajien osaamista ja yhteistyötä paikallisten, 

alueellisten sekä valtakunnallisten koulutusten avulla 
• Kehitämme maakunnan urheiluakatemian toimintaa vahvistamaan 

eteläkarjalaista urheilua ja sen arvostusta 

5. LIIKUNNAN JA URHEILUN EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN
• Toimimme tiiviissä yhteistyössä seurojen, kuntien ja maakunnan 

eri tahojen ja päättäjien kanssa liikunnan ja urheilun puolesta 
• Edistämme kokonaisvaltaisesti eteläkarjalaista liikuntakulttuuria 

sekä liikunnan ja urheilun olosuhteiden kehittämistyötä

TAUSTAA:
Uuden strategian valmistelussa on ensisijaisesti huomioitu valtakun-
nalliset isot linjaukset, eli ”maailman liikkuvin urheilukansa sekä 
pohjoismaiden menestynein 2020”. 
Vahvaa tukea on tässä haettu ja saatu myös vuonna 2015 valmistu- 
neen Etelä-Karjalan liikunta- ja urheiluohjelman sisällöstä ja tavoitteista.
Kolmantena merkittävänä tausta-aineistona strategian suunnittelussa 
on huomioitu Etelä-Karjalan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
toimenpideohjelma 2016-2020.

ARVOT:
• Innostus: Roolimme on innostaa ja kannustaa maakunnan toimi- 

joita liikunnan lisäämiseksi Etelä-Karjalassa
• Kumppanuus: Yhdessä olemme enemmän, yksin emme pärjää
• Vastuullisuus: Liikunnan ja urheilun koordinoiminen edellyttää 

vankkaa osaamista ja kokonaisuuden tuntemista

UNELMA:
EKLU:n unelmana on olla maakunnan merkittävä liikunnan ja urheilun 
toimija Suomen liikkuvimmassa maakunnassa

TEHTÄVÄ:
Maakunnan asukkaiden liikunnallisen elämäntavan edistäminen kai- 
kissa ikäryhmissä.
Toimijoiden innostuksen, osaamisen ja resurssien lisääminen 
keskinäisellä yhteistyöllä.
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