
 

Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry VUOSIKOKOUS 

SLA:n toimisto, Karjalankatu 26, 15150 Lahti ja Teams 

31.5.2021 klo 16.00  

1. Avataan kokous 
 SLA:n hallituksen puheenjohtaja Tera Heinonen avasi kokouksen. 
 
2. Valitaan kokoukselle  
a) puheenjohtaja 

Puheenjohtajaksi valittiin Paula Harmokivi-Saloranta. 
b) sihteeri 
 Sihteeriksi valittiin Elina Siirtola. 
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa  
 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tommi Lanki ja Tuire Rinta-Kojo. 
d) ääntenlaskijat 
 Ääntenlaskijoiksi valittiin Raija Kinnunen ja Elina Siirtola. 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 
 
5. Esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta, toimintasuunnitelma 
sekä tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus 

Pääsihteeri esitteli toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen 
sekä tilintarkastajan kertomuksen ja vuoden 2022 talousarvion. 

 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille. 

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle sekä muille 
vastuuvelvollisille. Tilintarkastuksessa ei ollut huomautettavaa. 

 
7. Vahvistetaan varsinaisten henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten sekä asiantuntijayhteisöjen ja 
kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruus seuraavana vuonna 
 Perusjäsen 30 €/vuosi, Eläkeläinen, opiskelija (päätoiminen), työtön 15 €/vuosi 

Ainaisjäsen, yli 60 v. 160 €/kertamaksu 
Päätoimisille opiskelijoille 1. liittymisvuosi veloituksetta. 
Yhteisöjäsen 320 €/vuosi/10 hlöä. Lisähenkilöistä lisämaksu. 



8. Vahvistetaan kokouspalkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen suuruus seuraavana vuonna 
Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiot vuonna 2021. Hallituksen 

jäsenille 70 €/kokous ja puheenjohtajalle 100 €/kokous ja puheenjohtajalle 2000 

€/vuosikorvaus. Kilometrikorvaus 0,34 €/km.  

 
9. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 Seuraavan vuoden talousarvio hyväksyttiin ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

 
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

Erovuorossa ovat Martti Riekki ja Teemu Vaalio. Lisäksi Pekka P. Paavola on ilmaissut 
halukkuutensa jättäytyä pois hallitustyöskentelystä. Hallituksen jäseniksi 
erovuoroisten tilalle valittiin Paula Harmokivi-Saloranta, Jere Sinkkonen, Aleksi 
Nyström sekä Kalle Punto. 

 
11. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja 
 Tilintarkastajaksi valittiin Katja Kuosa-Kaartti ja varatilintarkastajaksi Jukka Peltola. 
 
12. Päätetään yhdistyksen virallisten ilmoitusten julkaisemisesta kokouskutsuja lukuun ottamatta 

Ilmoitukset julkaistaan Liikunnan Ammattilainen -lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla. 

 
13. Käsitellään muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat 
 Muita asioita ei tullut.       
 
14. Päätetään kokous 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 
 
 
Paula Harmokivi-Saloranta   Elina Siirtola 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
Tommi Lanki    Tuire Rinta-Kojo 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
 
 


