
ESLU - Liikunnan ja 
urheilun asiantuntija

Kari Ekman
Seuratoiminnan kehittäjä



Toimialat: 

• Lasten ja nuorten liikunta 

• Aikuis- ja terveysliikunta 

• Seura- ja järjestötoiminta 
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ESLU - Liikunnan ja 
urheilun asiantuntija

ESLU kehittää toimintaansa alueellaan 

olevien tarpeiden mukaan toimien 

edunvalvonta-, koulutus-, yhteistyö-, 

kehitys- ja palveluorganisaationa. 

Keskeisenä painopisteenä on seura- ja 

kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden 

tukeminen ja vahvistaminen. 

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU 

on yli laji- ja kuntarajojen toimiva 

monipuolinen seura- ja liikuntatoiminnan 

edistäjä ja yhteistyön koordinoija. 

Toiminta-alueemme kattaa 29 

eteläsuomalaista kuntaa, joissa asuu noin 

1,7 miljoonaa asukasta. 



ESLU tukee ja tarjoaa

• Neuvonta-, tuki- ja asiantuntijapalveluja

• Koulutuksia, tapahtumia, testejä ja leirejä

• Seurakehitystä, auditointeja, sparrausta, sertifiointeja ja 

lausuntoja

• Paikallistoimijoiden verkostointia ja yhteistyön lisäämistä

• Tiedotusta, viestintää, kampanjoita ja niiden jalkautusta
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Olemme seuraasi ja 
sinua varten!

SEURATOIMINNAN KOULUTUSTARJONTAA mm:

• Hyvän seuran hallinto

• Hyvän seuran verotus

• Hyvän seuran viestintä

• Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen hyvässä seurassa

• Urheilun johtaminen hyvässä seurassa

• Hyvä seura työnantajana

• Joukkueenjohtajakoulutus

• Seuratoimijoiden rekrytointi

• Seuran varainhankinta

• Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset (VOK-1)
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ESLUn ajankohtaista mm:
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ESLUlta tukea nuorten kesätyöllistämiseksi ajalle 1.5.–30.9.2022

https://www.eslu.fi/uutiset/eslulta-tukea-nuorten-

kesatyollistamiseksi-ajalle-1.5-30.9.2022-hakuaikaa-on-jatkettu-

24.4.2022-asti/

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/yhteystiedot/

Rastor-instituutin ”sporttimerkonomikoulutus” lisää osaamista 

ja ammattitaitoa tekijöille ja seuroille!

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/yhteystiedot/
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/yhteystiedot/
https://www.eslu.fi/seuratoiminta/koulutus/sporttimerkonomi/


Kari Ekman Helsinki -55 ( Hki/Espoo, Joensuu, Hki/Espoo, Turku)
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Päätoimi

• Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun seuratoiminnan kehittäjä 11 – 21 

• Turun Palloseura ry / bingopäällikkö 09 – 11

• TPS :n ”junioripäällikkö” (=tj.) (+ valmennuspäällikkö 95 – 05),  89 – 09 

• Suomen Jääkiekkoliiton Pääkaupunkiseudun aluepäällikkö  81 – 89 

Otona mm:

• SJL:n kurinpitäjä (”valtakunnan sarjat”) 11 - 12

• Seurakouluttaja (Hyvä seura koulutukset, tulevaisuusillat jne..) -10 
• SJL:n JOJO kouluttaja -01 , seurakehittäjä -07  ja laatuarvioija -09 

• Joensuun kaupungin urheiluohjaaja (JoKP) 80 – 81



Minä ja seurani
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Tehtäväni seurassa?
-

Parasta seurassamme?
- -



YHTEISÖLLISYYS 
JA IHMISTEN 
JOHTAMINEN

23.4.2022 Vierumäki

Kari Ekman Seuratoiminnan kehittäjä
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Seuratalo
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Toimiva Seura

Toimintaa tukeva organisaatio

Toimintaa palveleva johtaminen

Selkeät toimintojen järjestelyt

Yhteiset  arvot ja pelisäännöt

Avoin viestintä- ja vuorovaikutus

Toiminnan jatkuva arviointi

Selkeä organisaation 
perustehtävä



Hyvän seuran ulottuvuudet
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Resurssien

hankintakyky

Toiminnan 

tarkoitus, visio 

ja strategia

Jatkuvuus, 
toimintaympäristön 

lukutaito

Toimintajärjestelmän 

sujuvuus

Yleinen aktiivisuustaso Sisäinen ilmapiiri

Tavoitteiden 
toteutuminen

Lähde: Pasi Koski (mukailtu)



Seuratoiminnan muutos
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Seura

Politiikka
- Syrjäytyminen /hyvin.

- EU/kansalliset –ohjel

Talous
- Taloudellinen tilanne

- Verotus

Yhteiskunta
- Rakenteelliset muut.

- Jne………

Teknologia
- Sosiaalinen media

- Apuvälineet

Arvot
- Vapaaehtoisuus

- Johtaminen

Lainsäädäntö
- Yhdistyslaki

- Liikuntalaki



YHTEISÖLLISYYS ON TÄRKEÄ ASIA
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• Ihmiselle

• Urheiluseuralle

• Lajikulttuurille

• Yhteiskunnalle



Yhteisöllisyys = ME ….
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MITÄ YHTEISÖLLISYYS ON?

MITEN SE ILMENEE?



YHTEISÖLLISYYS ON TÄRKEÄ ASIA
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yhdessä tekemistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta

viihtymistä kunnioittamista

luottamusta

yhteisvastuullisuutta

hyvää ilmapiiriä

avoimuutta

SEURA OLEMME ME!



Yhteisöllisyyteen vaikuttaa…
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Seuran 
yhteisöllisyys

Paikkakunnan 
vaikutus

Lajikulttuuri

Megatrendit ja 
muutospaineet

- Seuran arvot ja perinteet

- Seuran ryhmät ja toiminta

- Seuran ihmiset

- Jne ????



MITÄ HAASTEITA JA VASTAVOIMIA 
YHTEISÖLLISYYDELLE ON NYKYÄÄN?
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Yhteisöllisyyden haasteita
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vastavoimia ja ”ajan henki”

ajattelun valtavirta
maksuhalukkuus ja

asiakkuus

kiire ja verkostot

vaihtuvat ryhmät ja

tukipalvelujen runsaus

seuran vaihtaminen

yksilöllisyys –

”urheilija keskiössä”

jatkuva kilpailu

”lumeyhteisöllisyys”

????



Yhteisöllisyyden ilmenemismuotoja
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heikko yhteisöllisyys

joustava yhteisöllisyys

hyvä ja vahva 
yhteisöllisyys

liian vahva ja vaarallinen yhteisöllisyys
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IHMISET 
SEURATOIMINNASSA



SEURAIHMISTEN LUOKITTELU by Pasi Koski

24

OUTSAIDERIT

TURISTIT

REGULAARIT

INSAIDERIT



KUINKA MONTA INSAIDERIA ON 
SEURASSANNE?
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Onko seurallanne (hyviä) toimenpiteitä
houkutella turisteja ja outsaidereita

mukaan seuran toimintaan?



SEURA OLEMME ME
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Yhteisöllisyyden tarve: kiva tehdä asioita yhdessä, myönteisessä 
hengessä

Yhteinen kieli, yhteiset asut, yhteiset merkit, yhteiset tarinat, yhteiset 
merkitykset…….

Uusien tulijoiden vastaanotto…..

Ilmapiiri: insiderien, regulaarien, turistien ja muukalaisten väliset siteet, 
erilaisten taustojen- ja sukupolvien väliset siteet



Erilaisia ryhmiä ja motiiveja
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Vapaaehtoiset ja ”superaktiivit”

Palkkiomotivoitunut ja ”pakotettu” vapaaehtoisuus

Päätoimiset ja osa-aikaiset työntekijät

Seuran ”huippu-urheilijat” ja kilpa / harraste

Joukkueen vs seuran ihmiset

Seurakonkarit

Marisijat – ”seuran nakertajat” 



YHTEISÖLLISYYDEN JOHTAMISESTA
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Suunnittele ja järjestä seuran
perustoiminnot

yhteisöllisyyttä rakentavaksi

+ mukaan mausteeksi joitain
erityistoimenpiteitä



29

Millainen on hyvä 
seurajohtaja / seuratoimija 
seuramme yhteisöllisyyden 

kannalta?
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YHTEISÖLLISYYS

Ryhmien

toimintatavat

Ryhmien 

muodostamisen

periaatteet

Harjoitustilat 

ja - vuorot
Seuran 

huippujen 

asenne ja 

rooli

?

Yhteis-

harjoitukset
Matka-

järjestelyt
Seuran 

järjestämät 

tapahtumat
Leirit

Kilpailut 

ja 

pelit
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Seuran
perustoiminta

on olennainen osa
yhteisöllisyyttä! 
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Yhteisöllisyyttä

voi vahvistaa

myös

erityistoimilla
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YHTEISÖLLISYYS

Seuraväen 

osallistaminen 

toimintaan
Hyvät 

ihmiset…

Yleinen 

arvostus ja 

puhetapa

”Seura = me” 

Aktiivinen, 

avoin ja 

monipuolinen 

viestintä

Tilaisuudet 

ja juhlat

Seuran 

toimisto ja 

kokoustilat

Seura-asut ja 

tunnukset

- ”brändi”?

Seuran 

viestintä
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…vielä ihmisten ja yhteisöllisyyden

johtamisesta

- vapaaehtoisuuden ja 
kansalaistoiminnan ymmärtäminen

- kuuntelua ja keskustelua
- ei yksin, tiimityönä

- johda edestä, takaa, keskeltä, reunalta…
- tunnetta, fiilistä… huumoria

… mutta oman persoonan ja 
resurssien rajoissa !
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Seuratoiminnan linkkejä mm:

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/01/b97b4181-paataoikein_2020.pdf (Päätä 
oikein –käsikirja)

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/12/684dbd58-toimintakasikirja_a4_2020.pdf
(Opas toimintakäsikirjan tekemiseen)

https://storage.googleapis.com/valo-production/2017/12/seuratoiminnan_tulevaisuus-
tyokirja_lopullinen2017.pdf (Seuratoiminnan tulevaisuus -työkirja)

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/01/b97b4181-paataoikein_2020.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/12/684dbd58-toimintakasikirja_a4_2020.pdf
https://storage.googleapis.com/valo-production/2017/12/seuratoiminnan_tulevaisuus-tyokirja_lopullinen2017.pdf
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Kaikki on

MEISTÄ itsestämme

kiinni !



KIITOS!
ja

nautinnollisia
hetkiä

toimintanne parissa!

37Kari Ekman 050 4077 119



www.eslu.fi


