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Toimimme 15 aluejärjestön voimin kaikkialla Suomessa.

Perustehtävämme on suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun 

avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen 

- erityisesti paikallisella tasolla.

Toimimme seuraavilla osa-alueilla:
- seuratoiminnan tukipalvelut
- lasten ja nuorten liikunta ja urheilu
- aikuisten päivittäisen liikunnan edistäminen
- vaikuttamistyö

Edistämme liikuntakulttuurin yleistä arvostusta ja toimintaedellytyksiä alueellamme.

Liikunnan aluejärjestöt yleisesti



Keski-Suomen Liikunta ry (Central Finland Sports Association)

Perustettu: 1993
Toiminta-alue: Keski-Suomen maakunta
Jäsenmäärä: 166 jäsentä
Työntekijöitä: 6 vakituista sekä osa-aikaisia ja harjoittelijoita
Rahoitus: Oma varainhankinta n. 60%, OKM:n toiminta-avustus n. 40 %
Toimisto: Onkapannu 2, 40700 Jyväskylä
Nettisivut: www.kesli.fi

http://www.kesli.fi/


Missio: 
Keskisuomalaisten hyvinvoinnin tukeminen 
liikunnan ja urheilun avulla.

Visio 2025:
Keski-Suomen Liikunta ry on tunnettu toimija ja haluttu kumppani, 
jolla on tunnustettu asema liikunnan kehittäjäorganisaationa.



Toiminnan tavoitetilat:

1. Keskisuomalaisissa seuroissa on osaamista ja ne toimivat laadukkaasti 
2. Keskisuomalaisten liikunta-aktiivisuus on lisääntynyt
3. Keski-Suomen Liikunnalla on tunnustettu asema liikunnan kehittäjänä
4. Keski-Suomessa on vahva ja aktiivinen liikuntatoimijoiden verkosto



1. Keskisuomalaisissa seuroissa on osaamista ja ne toimivat laadukkaasti 

Mitä: - laadukas koulutus- ja kehittämistyö
- asiantuntijatuki ajankohtaisista aiheista / ilmiöistä

Miten: - urheiluseurojen kehittämiskonseptin luominen
- osaamisen jakaminen ja kehittäminen

Mittarit: - Tähtiseurojen määrä
- jäsenseurojen jäsenmäärä sekä työntekijöiden määrä
- seuratuen tulokset
- seurojen urheilullinen menestys
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2. Keskisuomalaisten liikunta-aktiivisuus on lisääntynyt

Mitä: - yhteistyön tiivistäminen kuntien kanssa
- liikunnan edistämishankkeet, koulutukset ja tapahtumat 

Miten: - luodaan liikunnan edistämisen palvelukonsepti
- koulutusten ja tapahtumien arviointi ja kehittäminen
- kehittämishankkeet

Mittarit: - kunnat käyttävät säännöllisesti KesLin palveluja 
- kohdekunnissa aktiiviliikkujien määrän muutos
- tutkimustieto
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3. Keski-Suomen Liikunnalla on tunnustettu asema liikunnan kehittäjänä

Mitä: - toiminnan laadukkuus 
- toiminnan tunnettuus

Miten: - Kumppanuudet (jäsenyhdistykset, maakunta, kunnat)
- laadukkaat koulutus- ja kehityspalvelut
- aktiivinen viestintä, jäsen- ja palautekyselyt

Mittarit: - palvelujen kysyntä, kumppanuudet
- jäsenmäärä ja palautteet
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4. Keski-Suomessa on pysyvä ja aktiivinen liikuntatoimijoiden verkosto

Mitä: - aktiivinen verkostoveturi
- asiantuntija valituissa verkostoissa

Miten: - seurojen toiminnanjohtajaverkosto
- Tähtiseuraverkosto
- Kuntien Liikkuva Koulu- sekä varhaiskasvatuksen koordinaattorit
- KEHO -verkosto

Mittarit: - verkostojen osallistujamäärät sekä niiden vaikuttavuus 
- kehittämishankkeita KEHO –verkoston tuella
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