TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 31.12.2016
SLA:n tehtävänä on tuottaa palveluja jäsenistölleen, alan asiantuntijoille sekä eri työyhteisössä toimiville
liikunta-alan työntekijöille. Lisäksi järjestön tarkoituksena on tarkastella liikunnan asemaa yhteiskunnassa
sekä vaikuttaa liikunnan imagon ja aseman eteenpäinviemiseen.
SLA järjesti ja oli mukana toteuttamassa mm. seuraavia toimintoja:
-

valtakunnallisia seminaareja
alue- / yhteistyöseminaareja
kisailuja sosiaalisen yhteistyön ja innostamisen korostamisena liikuntaan
messuyhteistyötä
tutustumismatkoja alan tilaisuuksiin ja kohteisiin
koulutuksellista yhteistyötä alan oppilaitosten ja järjestöjen kanssa
pienimuotoisten liikunta-alan selvitysten tekeminen/tukeminen
hankkeiden kautta alan toimijoiden tukeminen
alan tiedonvälitys oman median kautta / yritysyhteistyö
alan edunvalvonta ja vaikuttaminen yksin sekä eri järjestöjen kanssa yhdessä

Jäsenmaksut: Varsinainen jäsenmaksu 30 euroa, eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 15 euroa, ainaisjäsenmaksu yli 60-vuotiaille 160 euroa. Yhteisölliset jäsenmaksut kannatusjäsenmaksu 120 euroa, yhteisöjäsenmaksu 320 euroa ja tukijäsenyys 70 euroa.
Visio: Olemme liikunta-alan toimijoita yhdistävä ja liikuntatoimintaa edistävä järjestö. Olemme tunnettu,
luotettava ja haluttu yhteistyökumppani.
Missio: SLA ry on valtakunnallinen liikunta-alan palveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen koordinoiva ja tuottava järjestö sekä liikunnan keskeinen tulevaisuutta ohjaava vaikuttaja ja edunvalvoja.
Arvot: Asiantuntijuus – Avoimuus – Eettisyys - Yhteisöllisyys
Organisaatio

Hallitus ja jaostot
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Ari Koskinen sekä varapuheenjohtajina Jarmo Luuri ja Marjukka Tiainen. Hallituksen jäsenet puheenjohtajiston lisäksi olivat Kimmo Lemberg, Tom Liljeström, Aarni Mertala,
Pekka P. Paavola, Aija Rautio, Riikka Smolander ja Manu Varho.
Hallituksen jäsenistä Pekka P. Paavola vastasi johtamisesta, Aija Rautio ohjaamisesta ja Manu Varho olosuhteista. He kutsuvat tekijöitä tarpeen mukaan toteuttamaan kunkin alueen tapahtumia. Näiden lisäksi viestintäjaosto vastasi lehden toimittamisesta kuusi kertaa vuodessa ja jaostoon kuuluivat SLA:sta Reijo Häyrinen
(päätoimittaja), Hanna-Leena Halonen, Ari Koskinen, Riikka Smolander. Lehden taitto tapahtui IdeaTampereen toimesta ja painopaikkana oli Hämeen Kirjapaino.
Hallitus kokoontui neljä kertaa
- 23.2. Enkora Oy, Helsinki
- 22.3. Holiday Club, Tampere
- 13.9. Tampereen messut, Tampere
- 2.11. SLA:n toimisto, Lahti
Lisäksi hallitus ja toimisto pitivät strategiapäivät 2. -3.5. Kyyhkylän kartanossa Mikkelissä. Seminaarissa
tarkennettiin strategiaan perustuvia käytännön toimenpiteitä.

Kevätkokous pidettiin Holiday Clubilla Tampereella 22.3. ja syyskokous SLA:n toimistossa 2.11. Kevätkokouksessa nimettiin ehdollepanotoimikunta Aija Raution johdolla miettimään hallitusehdokkaita erovuoroisten tilalle. Syyskokouksessa valittiin yksimielisesti hallitukseen vuosille 2017 – 2018 Teemu Lahtinen uutena jäsenenä sekä vanhoina jatkamaan Kimmo Lemberg, Pekka P. Paavola ja Manu Varho.
Toimisto sijaitsee Lahdessa osoitteessa Karjalankatu 26.
Vakituiset työntekijät:
Toiminnanjohtaja Reijo Häyrinen
Yhteyskoordinaattori Anne Kinnunen
Määräaikaiset työntekijät:
Asiantuntija (myynti / markkinointi) Hanna-Leena Halonen
STRATEGIAAN PERUSTUVAT YLEISET TOIMENPITEET
SLA:n toimintoja jatketaan luotujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Toiminnassa on kaksi päälinjaa, jotka
hallitus on hyväksynyt tavoitteiksi ja toimintakärjiksi:
1.) Jäsenpalvelut ja jäsenhankinta – sisältää lehden, jäsentuotteet, koulutuksen, näkyvyyden
2.) Vaikuttaminen ja viestintä – sisältäen imago-asiat, verkostoitumisen, osallistumisen, julkaisut, lausunnot sekä tapahtumat ja koulutuksen
Kehittämiskohteiksi valitut osa-alueet ovat toimintoja, joita eri yhteyksissä voidaan toteuttaa integroidusti
useampien toimintojen kautta ja toisaalta niitä voidaan toteuttaa myös yksin. Toiminnassa yhteistyön tekeminen eri osapuolten kanssa on järjestön yksi lähtökohta.

STRATEGIAT
Strategiat on johdettu osittain aiemmin tehdyistä yhdentymiseen liittyvistä tavoitteista, ja niiden pohjalta on
toimittu vuonna 2016.
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I Liikunnan aseman vahvistaminen
Vahvistaa liikunnan asemaa ja imagoa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa julkiseen hallintoon, yritysmaailmaan ja liikunnan asiakaskuntaan nähden. Tuoda esiin liikunta-alan työntekijöiden toimintalähtöistä ammattimaisuutta, osaamista ja asiantuntemusta.
II Liikunnan yleinen edunvalvonta ja ammatillinen sekä koulutuksellinen tuki
Parantaa liikunta-alan työntekijöiden palkkaus- ja työolosuhteita yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Tuoda
esiin ammatillista statusta ja ammattiosaamista sekä olla mukana kehittämässä laadukasta ammatillista koulutusta ja korostaa liikunnan osaajien asemaa työmarkkinoilla.
III Luotettava, haluttu ja laadullisesti korkeatasoinen toimija
Toteuttaa sellaisia hankkeita ja toimenpiteitä, joihin resurssien puitteissa on mahdollisuuksia. Lisätä näkyvyyttä viestinnän, verkostoitumisen ja laadukkaan sekä sisältörikkaan toiminnan avulla.
IV Jäsenlähtöinen toiminta
Tuottaa ja hankkia jäsenistölle realistisia palveluja jäsenistön tarpeet ja olosuhteet huomioon ottaen. Lisätä
jäsenistön määrää ja kehittää jäsenistön yhteenkuuluvaisuudentunnetta.
V Vaikuttaminen jäsenten välityksellä koko valtakunnassa
Kartoittaa jäsenistön yhteiskunnallinen status ja pyrkiä vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti liikunta-alan kehitykseen yhteiskunnallisten suhteiden kautta. Yhteistyösopimukset.
VI Talouden tasapainottaminen ja taloussopimusten tarkoituksenmukainen toteutui
Edellä olevat kuusi kohtaa ovat olleet ohjaamassa SLA:n toimintaa ja niiden pohjalta hallitus on kartoittanut
mitä järjestössä on kuluneina vuosina tehty. Analyysin pohjalta on työstetty tulevaisuuden linjauksia siitä
miten toimintaa tulee kehittää ja viedä eteenpäin. Linjaukset ovat:
1. Vaikuttaminen ja viestintä
2. Lehti
3. Tapahtumat ja seminaarit
4. Toimenpiteet
5. Organisoituminen
6. Jäsenedut / tuotteet
7. Yhteisöjäsenet
ROOLIN VAHVISTAMINEN
Vuoden 2016 suurin tapahtuma oli Olosuhdepäivien järjestäminen, mikä osallistujamäärän ja saadun
sisältöpalautteen osalta oli positiivinen tapahtuma. Arena-messujen näytteilleasettajamäärä jäi vähäiseksi ja näytteilleasettajat jäivät muun messukokonaisuuden varjoon. Lappeenrannassa järjestettiin Etelä-Karjan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson liikunnan alueiden kanssa yhteinen alueseminaari,
missä oli 50 osallistujaa.
Tapahtumien lisäksi toimintaa ja yhteistyöverkostoa rakennetiin kuntien, järjestöjen ja yritysten keskuudessa. Liikuntapaikat.fi -palveluhanke oli aktiivisessa toteutuksessa vuoden aikana, palvelun sisältöä kehitettiin edelleen saadun käytännön palautteen myötä. Niin ikään mitat ja merkinnät –tiedosto
valmistui ja on saatavilla SLA:n nettisivuilta. Järjestön yhteistyöverkosto on jatkanut tasaista kasvua.
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Vuoden aikana päättyi Kansalaisaloite ”Liikunta ennaltaehkäisevän terveystyön viralliseksi osaksi ”.
Aloite ei saanut tarvittavaa määrää kannattajia, jotta sitä olisi voitu esittää eteenpäin.
SLA:n näkyvyyttä ja ilmettä muutetiin uusimalla logo ja siihen liittyvät graafiset elementit
Hankkeista perustoiminnoiksi
Liikuntapaikkojen hoidon ja käytön seurantaan liittyvä palvelutuote jatkui SLA:n perustoimintana. Liikuntapaikkojenhoito.fi –palvelun ulkoista olemusta ja käytön joustavuutta parannettiin edelleen. Ohjelmaan on
tehty täydennyksiä ja kunnissa on käyty kouluttamassa / ohjaamassa henkilöstöä ohjelman käyttöön. Ohjelman käyttäjiksi on liittynyt 17 kuntaa tai yksityistä liikelaitosta. Palvelu on suunnattu etupäässä kuntien liikuntapalveluiden käyttöön liikuntapaikkojenhoitajille ja –mestareille aputyökaluksi.
Verkkopalveluun voidaan koota ajankohtaista tietoa liikuntapaikkojenhoidosta, alan eri tahot voivat päivittää sivustolle tietoja. Sivustolla on liikuntapaikkojen hoitosuunnitelma palvelu,
jonka avulla kunnat, urheiluopistot ja yksityiset liikuntapaikat
voivat helposti kirjata hoitosuunnitelmansa valmiisiin hoitosuunnitelmapohjiin. Hoitosuunnitelma pohjiin on koottu yleistä
tietoa ja ohjeistusta liikuntapaikkojen hoidon kouluttajien toimesta.

Mitat ja merkinnät tiedoston päivittäminen nettipohjaiseksi saatiin valmiiksi
vuoden loppuun mennessä – 60 lajin mitat on päivitetty. Lisäksi tiedostossa on
kuusi lajia, joiden tiedot ovat vuodelta 2005. Uutena lajina mukaan tuli Frisbee-golf. Tiedosto on nettipohjainen ja siihen tehdään päivityksiä edelleen sen
myötä kun mittoihin ja merkintöihin tulee uusia muutoksia. Päivittäminen on
tapahtunut yhteistyössä lajiliittojen kanssa.
Kansalaisaloite ”Liikunta ennaltaehkäisevän terveystyön viralliseksi osaksi” oli avoinna elokuuhun saakka
Oikeusministeriön sivuilla. Aloite herätti mielenkiintoa ja keskustelua, mutta valitettavasti kannatusta aloite
ei saanut kuin vajaan 3000 nimeä, joten sen eteneminen päättyi kannatusilmoitusten puutteeseen.

Liikunta-apteekki muutettiin Hyvinvointiapteekiksi ja hanketta syvennettiin sekä täsmennettiin sekä sille
haettiin rahoitusta Valtioneuvoston kärkihankkeista nimikkeellä Ohjauspaletti – Kansallinen elintapaohjauksen toimintamalli. Yhteistyökumppaneina hankkeen laajentamissuunnitelmissa ja rahoitshankkeen tekemisessä olivat Hyvinvointialojen yrittäjäklusteri, Wellbeing Cart Oy, Houston Analytics Oy, Suomen Urheiluopisto, Päijät-Hämeen Yrittäjät, Hämeen Yrittäjät. Hallinnointi olisi tapahtunut SLA:n toimesta. Hankkeeseen ei saatu rahoitusta, joten palvelun kehittämistä on jouduttu siirtämään resurssien puuttumisen vuoksi
edelleen.

Syksyllä aloitetiin Suomen Liikuntapaikojen rakentamisen satavuotis posterinäyttelyn kokoaminen. Toteutus kuuluu Suomi 100-vuotta teemaan. Näyttelyn avaus tapahtuu Sportec messuilla maaliskuussa 2017.
Liikuntapaikkarakentamisen satavuotisnäyttelyyn ei ole saatu 100-vuotisrahastosta avustusta, joten kokonaisuuden toteuttaminen on tapahtunut perustoimintana.
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VIESTINTÄ
Tiedottaminen järjestöstä on tapahtunut oman lehden välityksellä ja erillisten jäsentiedotteiden kautta jäsenistölle. Lisäksi eri tapahtumissa SLA on ollut esillä ja niissä on kerrottu järjestön toiminnasta ja tarkoituksesta. Erityisesti vuoden aikana olleista Arena-messuista tiedotettiin niin painetun materiaalin kuin sähköisen
tiedottamisen kautta.
 Keskeinen muutos vuoden aikana tiedottamisesta, yhteistyöstä ja
yhteistyöjäsenistä kertomisessa tapahtui Liikunnan Ammattilainen -lehden osalta. Lehden kustannustoiminta otettiin omaan
haltuun, mikä aiheutti ennen kaikkea taloudellisia haasteita järjestön toimintaan. Taloudellisesti lehden välittömät peruskustannukset saatiin kokoon vuoden aikana. Sisältötietouden osalta
yhteistyökumppaneilta saatiin niin ikään paremmin artikkeleita ja
materiaalia käyttöön kuin aiemmin, jolloin lehden kustantaja oli
ulkopuolinen. Liikunnan Ammattilainen -lehti on tiedottamisen
ja yhteistyön kannalta keskeinen väline SLA:n viestintätoiminnassa.
Liikunnan Ammattilainen –lehti on SLA:n julkaisema ja kustantama jäsenlehti. Lehti on keskimäärin 40-sivuinen ja aikakausilehtikokoa. Lehdessä kerrotaan ajankohtaisia asioita liikunnan
kentältä. Lehden funktio on kahtalainen. Siinä kerrotaan jäsenistölle tapahtumista, jäsenasioista jne. sekä ”ulkopuolisille” mikä
SLA on ja mitä teemme. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.
Liikunnan Ammattilainen toimi Arena –messujen virallisena tiedotus- ja messulehtenä. .
Yhteistyökumppaneiden tapahtumia ja koulutuksia tuodaan esiin lehdessä, nettisivuilla sekä jäsenkirjeissä
ja siten pyritään liikuntatietouden saatavuutta parantamaan sekä järjestämään yhteistyössä tapahtumia.
Tavoite liittyy yritysyhteistyön sekä kumppanuuksien kehittämiseen.

Liikunnan Palveluopas päätettiin lopettaa samassa yhteydessä kun lehti otettiin kokonaisuudessaan
omaan haltuun. Palveluopas oli aiemmin ulkopuolisen toimittajan kustantama, mutta oppaan tiedoista
merkittävä osa oli vuosittain päivittämättä. Palveluopas koettiin käytännössä vanhentuneeksi myös sen
vuoksi, että ihmiset hakevat pääsääntöisesti tarvittavat tiedot nettipohjaisista rekistereistä.
 Eri tapahtumista on kerrottu Liikunnan Ammattilainen lehdessä ja nettisivuilla. Lisäksi nettisivuja on
uudistettu ja rakennetta muokattu käyttäjäystävällisemmäksi. Tietojen lisääntyessä on rakennetta muutettu
asioiden selkeämmän saatavuuden helpottamiseksi. Sivuille on tehty elementtejä, joissa voidaan julkaista
mm. yhteistyökumppaneiden koulutuksia, työpaikkatiedotteita ja muita tiedotteita. Niin ikään uutisosioita
on muokattu joustavammin toimiviksi.
 Alan oppilaitosyhteistyötä on toteutettu mm. siten, että eri opiskelijaryhmille on käyty kertomassa yhteiskunnallisista asioista ja SLA:n toiminnasta sekä samalla on jaettu opiskelijoille järjestön tiedotemateriaalia. Yhdessä ammattiliittojen kanssa on myös toteutettu alan oppilaitoksille koulutustilaisuuksia. Liikuntaan kouluttavissa oppilaitoksissa tiedottamis- sekä koulutustarkoituksessa on käyty.
 SLA on ollut mukana yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa tai järjestämässä yhdessä tilaisuuksia, missä
on kerrottu järjestöstä ja jaettu tiedotusmateriaalia, tilaisuuksia ovat seuraavat:

6

- Kuntapäättäjien seminaari Lappeenrannassa järjestettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja
Kymenlaakson liikunnan alueiden kanssa
- Päijät-Hämeen urheilugaalassa Lahdessa jaettiin Elämme ajassa -palkinto
- Jääkiekkoliiton Jäähallipäivät, Helsinki-Tukholma
- Liikunnan aluepäivät, Kokkola
- Liikuntatieteellisen seuran Liikuntatieteen päivät, Jyväskylä
- OKM:n ja Valon liikuntafoorumi Turussa
- Uimahalli- ja kylpyläteknisen yhdistyksen Uimahalli- ja kylpyläpäivät, Helsinki-Tukholma
 Jäsentiedottamista tapahtui sähköpostilla, postin kautta lähetetyillä tiedotteilla (vuoden aikana kaksi tiedotetta) ja oman lehden välityksellä. Lehdessä kerrotaan luonnollisesti liikunnan tapahtumista. Lehden lisäksi SLA julkaisi Liikunnan Palveluoppaan joulukuussa. Lisäksi yhteistyökumppaneiden tiedotteita on
lähetetty sähköpostitse jäsenistölle

JÄSENMÄÄRÄ JA JÄSENTAPAHTUMAT
Jäsenrekisterin ylläpito tapahtuu rekisteri- ja kirjanpito-ohjelmalla. Luokittelussa on jäsennetty ohjaus, olosuhteet, johtaminen, julkinen hallinto, yritykset (keskeiset yhteistyökumppanit ja messuyhteistyö), media,
opiskelijat, eläkeläiset, kunnia-/ ainaisjäsenet, yhteistyökumppanit. Myyntilaskutus sekä jäsenmaksujen lähettäminen on niin ikään toteutettu ko. ohjelmalla.
Jäsenkriteeristössä painottuu koulutuksellisuus ja alan tutkintojen suorittaminen.







liikunta-alan ammatillisen tutkinnon suorittaneet
liikunta-alan ammattitutkinnon suorittaneet
muun liikunta-alan toimien edellyttämän koulutuksen suorittaneet
liikunta-alalla pitkäaikaisesti toimineet
liikunta-alan opiskelijat
SLA:n yhteisöjäseniä ovat järjestöt, yritykset ja julkisen hallinnon yksiköt

Vuoden 2016 alussa jäseniä oli 2308 ja vuoden lopussa yhteensä 2259, joista osa Nuoli ry:n ja Saval ry:n
kanssa tehtyjen yhteistyösopimuksen kautta tulleita jäseniä. SLA:n jäsenmaksu vuonna 2016 oli perusjäseniltä 30 €, opiskelijajäsen, eläkeläinen ja työtön 15 euroa sekä yli 60-vuotias ainaisjäsen 160 euroa. Yhteisöjäsenmaksuksi syysvuosikokous vahvisti 320 euroa, kannatusjäsenten 120 euroa ja tukiyhteisöjen 70 euroa.
Vuoden loppuun mennessä tavoitteeksi oli asetettu 2400 henkilöjäsentä, mistä tavoitteesta hiukan jäätiin.
Yhteisöjäsenmääräksi asetetiin 35, mikä lukumäärä täyttyi.
Henkiklöjäsenmäärät 2007 – 2016
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Yhteisöjäseniä vuoden vaihteeseen 2016 / 2017 olivat
Arcada Yrkeshögsskola
EasyLed Oy
Eerikkilän Urheiluopisto
Enkora Oy
Haaga-Helian ammattikorkeakoulu
Itä-Suomen Liikuntaopisto
Finnroving Oy
Fysioline Oy
Kauniaisten liikuntapalvelut
KerkoSport Oy
Kisakallion Urheiluopisto
Kuortaneen Urheiluopisto
Lappeenrannan liikuntapalvelut
Lappset Group Oy
Lehtovuori Oy
Liikuntakeskus Pajulahti
Lohjan Liikuntakeskus Oy
Messukeskus Oy

mk Trading A.S
NH-Koneet Oy
Nuoli ry
Prorink Oy
Punta Oy
Schetelig Oy
Suomen Urheiluopisto
Sweco Oy
Tampereen Messut Oy
Tanhuvaaran Urheiluopisto
TG Klubben Sport
Unidors Oy
Urheiluopisto Kisakeskus
Vantaan Liikuntgapalvelut
Varalan Urheiluopisto
Virpiniemen Liikuntaopisto
Vuokatin Urheiluopisto

Yhteisöjäsenten kanssa tehtävään yhteistyöhön sisältyy mm. * linkit SLA:n nettisivuille logon kautta, * Liikunnan ammattilainen –lehteen logot yhteistyökumppaneista, * Lehdessä kirjoitetaan yhteistyökumppaneiden toiminnasta ja tuotteista, * SLA:n tapahtumissa yhteistyökumppaneiden nimi on aina esillä (seminaarit,
koulutukset, kilpailut), *Jäsenkirjeissä on aina yhteistyökumppanin logo/nimi esillä, *Jäsenkirjeisiin yhteistyökumppanilla on mahdollisuus toimittaa esitteitä (ei paksuja tuoteluetteloita) jäsenpostituksemme mukana
postikulujen sopimushintaan (vuodessa kolme jäsenpostitusta), * Liikunnan Ammattilainen –lehteen ilmoitukset ilman arvonlisäveroa.
Kannatusjäseniä on SLA:oon liittynyt 14 kuntaa ja kaksi yksityistä liikuntakeskusta. Kannatusjäseninä
vuoden vaihteessa 2016 / 2017 olivat Jämsä, Kemiönsaari, Kuhmoinen, Lappeenrantaa, Lieto, MänttäVilppula, Nokia, Orimattila, Orivesi, Pieksämäki, Raisio, Tuusula, Vihti, Ylöjärvi sekä Arena Center Oy ja
Innorent Oy. Lappeenranta siirtyi yhteisöjäseneksi.
TAPAHTUMIA
Olosuhdepäivät 5. -7.10. Helsinki - Tukholma

Seminaarin luentosatoa
Viimevuotisilla olosuhdepäivillä oli koossa noin 160 liikunnan ammattilaisen osallistujajoukko. Seminaarissa saatiin
tietoa Suomen liikuntapaikkarakentamisen volyymista ja tulevaisuuden näkymistä. Rakentamiseen ja sittemmin ylläpitoon liittyy kiinteästi tilojen huoltaminen ja kunnostus. Tähän liittyen valotettiin rakentamisessa ja hoitamisessa tehtyjä
virheitä, jotka ovat aiheuttaneet ennen kaikkea home- ja sisäilmaongelmia. Edelleen oikein tehdyissä suunnitelmissa ja
rakentamisessa on otettava huomioon rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö ja lukuisa joukko eri standardeja, joiden sisältö riippuu toteutettavasta kohteesta. Merkittäviä ovat niin ikään turvallisuuteen liittyvät seikat, kuten poistumistiet ja
materiaalien paloluokitukset. Materiaalit saattavat olla todella herkkiä syttymään palamaan.
Rakentamis- sekä saneeraushankkeiden yhteydessä ovat kustannustekijät varsin merkittäviä ja luonnollisesti kustannuksiin vaikuttavat useat tekijät. Valaistus ja sen toteuttaminen tehokkaasti sekä mm. lajivaatimukset huomioon ottaen on
varsin merkittävä kustannussäästäjä. Kuin myös palvelun toteuttamiseksi kulunvalvonta, kassa-, varaus- ja seurantajärjestelmät mahdollistavat joustavat käytännöt. Kulunvalvonta ja valaistus ovat yksi osa turvallisuutta liikuntapaikoilla.
Molemmat osa-alueet antavat niin ikään luontoon ja ulkoliikuntaan uusia toteutusmahdollisuuksia sekä ennen kaikkea
kustannussäästöä. Luonto sinällään on yksi kasvava liikkumiskohde Suomessa. Kustannustietoisuus rakentamisessa on
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merkittävä asia. Perinteisen rakentamismallin rinnalle on tullut elinkaaritoteutuksia ja kalustojen sekä välineiden hankintaan on erilaisia rahoitusmahdollisuuksia.
Palvelukulttuuri on yksi osa liikuntapaikkojenhoitoa, jota on syvennettävä entisestään. Onhan aiemminkin liikuntapaikoilla vieraillut ulkomaalaisia henkilöitä ja maahanmuuttajia, mutta viimeisen vuoden aikana tapahtunut turvapaikanhakijoiden tulva on asettanut liikuntapaikat uuden haasteen eteen. Erityisesti kysymys, kuinka toimitaan uimahalleissa,
sillä tapa toimia tilassa on eri
kulttuureissa hieman erilainen.
Toisaalta myös kommunikaatio
turvapaikanhakijoiden kanssa on
haasteellista, sillä aina ei yhteistä
kieltä ole.
Moniin kysymyksiin ja edellä
oleviin tekijöihin voidaan ennakolta vaarautua kouluttautumalla. Uutta koulutusta on suunniteltu ja sitä aletaan toteuttamaan
liikuntapaikoilla työskenteleville.
Sollentunan urheiluhalli Olosuhdepäivien tutustumiskohteena
Tukholan pohjoispuolella noin 30 kilometrin päässä sijaitsee Sollentunan kunta. Sillä seminaarimatkan tutustumiskohteena oleva Sollentunan urheiluhalli oli juuri viimeistelyä vaille valmis. Hallin suunnittelu on alkanut noin kymmenen
vuotta sitten, mutta rakentamiseen on päästy vuonna 2013. Hallin kustannusarvio alun perin oli ollut noin 15 miljoonaa
euroa, mutta loppusumma on kohonnut noin 20:een miljoonaan euroon. Kustannuksia on nostanut ennen kaikkea ulkotilojen rakentaminen Sollentuna vallin viereen. Hallin suunnittelu ja urakointi tapahtuu liikenne- ja kiinteistötoimisto
toimesta ja hallissa tulee operoimaan kulttuuri- ja vapaa-ajantoimisto.
Hallin kokonaisala on 6500 neliömetriä ja se sisältää nelirataisen kiertävän ja kallistetun 200 metrisen juoksuradan,
hyppypaikat, heittojen harjoitustilan sekä voimaharjoittelu- ja kuntosalitilat. Juoksuradan pinnoite on mondoa ja sen alla
on puurakenteinen alusta, jotta rata olisi joustava ja ystävällinen jaloille.
Halli sijaitsee merenlahden rannalla, joten hallista ja erityisesti sen kahvilasta on mainio luontomaisema merelle. Hallin
vieressä on kahdeksanratainen ulkokenttä mondopäällysteineen sekä kaksi jäähallia. Kokonaisuudessaan alue on oivallinen liikuntakeskittymä meren rannalla. Tällä hetkellä rakentamisen arvet näkyvät, joten ympäristö ei vielä näytä parhaita puoliaan.

Arena-messut 12.-14.10.2016
Arena-messut toteutettiin viidennen kerran ja kolmannen kerran samanaikaisesti FinnBuild messujen kanssa. Niin ikään
samaan aikaan oli kolme muuta messukokonaisuutta – EnviroExpo, InfraExpo ja Vihertek. FinnBuilt on aiemmin ollut
nelipäiväinen, mutta tällä kertaa ne toteutettiin kolmepäiväisenä ja kaikkiaan messuilla oli liki 27000 kävijää ja näytteilleasettajia lähes 700, joita 14 Arena-messujen osuus. Messuilla jaettiin yhdessä Messusäätiön kanssa vuoden liikuntateko palkinto, jonka sai Simpauttajan liikuntapuisto, Juuasta. Messuilla järjestettiin yhdessä messusäätiön kanssa Kuntapäättäjien seminaari, mihin osallistui 20 henkilöä. Arena-messujen kävijämäärä oli enemmän kuin aiemmilla kerroilla,
mutta sen sijaan näytteilleasettajien määrä jäi vähäiseksi.
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Sportec-messut 2017
Sportec-messujen valmistelut maaliskuulle 2017 alkoivat syksyllä. Messuilla on SLA:n tehtävänä myydä mm. 20
messuosastoa, järjestää Sporttilavan tietoiskut sekä SLA:n kautta Liikuntatieteellisen Seuran Kuntotestauspäivät tullaan
järjestämään messuilla. Myös Liikuntapaikojen satavuotisnäyttely avataan messuilla.

Kuntapäättäjien seminaari Lappeenrannassa 22.11.
Lappeenrannassa järjestettiin yhdessä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilun, Etelä-Savon Liikunnan, Kymenlaakson Liikunnan ja Suomen Liikunnan Ammattilaisten kanssa Kuntapäättäjien seminaari. Paikkana oli Lappeenrannan kaupungin valtuustosali ja ajankohtana marraskuu. Seminaarissa oli viitisenkymmentä innokasta osallistujaa pohtimassa nykyisyyttä ja tulevaisuutta.
Aiheina oli valtakunnallisia liikunnan
ja urheilun päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä sekä maakunnallisia ja
alueellisia painopistetoimintoja niin
liikunnan kuin matkailun näkökulmasta. Maakunnan edustajat ja kuntien
päättäjät kertoivat laajemmin yleisistä
toimintalinjauksista ja päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä. Kunkin
alueen kuntien edustajat ja toimivat
toivat esiin varsin seikkaperäisesti,
miten kunnissa toimitaan. Esimerkkejä
oli niin liikuntaolosuhteiden rakentamisesta, liikuntatapahtumista kuin
liikunnanohjauksesta sekä niihin liittyvistä tulevaisuuden näkymistä.

Perinnekisat (23.7) ovat tuttujen kohtaamispaikka
Tapahtumassa, Pieksämäen kaupungin Jäppilän kylässä, oli iloisia ilmeitä sekä osallistumisen riemua niin lasten kuin
veteraanienkin sarjoissa. Monet olivat jo aiemmissa kisoissa mukana ja toivoivat, että jälleen vuoden kuluttua tavattaisiin samoissa merkeissä. Liki 150 kilpailijan
joukossa oli paikallisia, lähiseutujen asukkaita,
kesälomaansa alueella viettäviä, lomamatkansa
yhdeksi välietapiksi kisat asettaneita sekä varta
vasten kisoihin tulleita. Paikkakunnalla kilpailtiin pituudessa, kuulassa, keihäässä, 1500 metrin juoksussa ja kävelyssä sekä pikastartteja
otettiin sadalla ja kuudellakymmenellä metrillä. Myös perinteinen kolmiottelu – 100 metriä,
pituus, kuula – oli mahdollista suorittaa. Tapahtuman perustarkoitus on antaa jokaiselle
mahdollisuus osallistua ja kokeilla omaa kuntoaan. Kaverihenki ja ”lähiosallistuminen” on
mittelöissä tärkeintä. Katsojat olivat innokkaasti mukana suorituspaikoilla.
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KANNANOTOT JA LAUSUNNOT
Kansalaisaloite
Vuoden aikana valmisteltiin kansalaisaloitetta: Liikunta ennaltaehkäisevän terveystyön viralliseksi osaksi.
Saadusta positiivisesta palautteesta huolimatta aloite ei saanut tarpeeksi kannatusta, jotta sitä olisi voitu viedä
lakialoitteeksi saakka.
Kunnille on lähetty pyydettäessä kannanottoja liikunnan asemaan liittyen

PALKITSEMISET
Elämme ajassa palkinto jaettiin Asikkalan kunnan liikuntapalveluille Päijät-Hämeen liikunnan ja Urheilun
gaalaillassa tammikuussa.
Vuoden liikuntateko palkinto jaettiin yhdessä Messukeskuksen kanssa Arena-messujen yhteydessä Juuan Simpauttajan
liikuntakeskukselle.
Lähiliikuntapaikan valmistuminen Juuan kirkonkylään Poikolan koulukeskuksen välittömään läheisyyteen tämän vuoden elokuussa on osoitus onnistuneesta yhteistyöstä ja koko hankkeen ajan kestäneestä vuoropuhelusta kuntalaisten ja
virkamiesten kesken. Kustannuksiltaan reilun 700 000 euron investointi on hyvä esimerkki hankkeesta, jonka toteuttamisessa ylittyivät ja limittyivät myös eri osastojen toimirajat kunnan organisaation sisällä.
Kaikki alkoi Poikolan koulun liikunnanopettaja Pekka Huiskon yli kymmenen vuoden takaisesta unelmasta;
monipuolisesta ja kaikkia kuntalaisia
palvelevasta lähiliikuntapaikasta, joka
samalla parantaisi koulun liikunnanopetuksen mahdollisuuksia. ”Miksi
käyttää liikuntatunteihin varattua
aikaa liikuntapaikoille siirtymiseen?”
Lähiliikuntapaikan suunnittelun lähtökohtana oli kaikenikäisten kuntalaisten äänen kuuluville saaminen. Ennen
suunnittelun aloittamista järjestettiin
kuntalaisille asukaskysely. Lisäksi
järjestettiin aihetta käsitteleviä kuulemis- ja ideointitilaisuuksia liikunta- ja urheiluseuraväelle, Poikolan koulun opettajille ja muulle henkilökunnalle, Ikäosaamiskeskus Ellinkulman senioreille sekä kyläyhdistysten toimijoille. Poikolan
koulun oppilaat tekivät pihasuunnitelmapiirroksia, joista saatiin paljon ideoita ja näkemystä siihen, millaisia toimintoja
lapset ja nuoret kaipaavat koulun pihalle. ”Oman koulun piha on lasten eniten käyttämä liikuntapaikka”. Kunnan liikuntatoimessa tehtiin kaikista ideoista, toiveista ja mielipiteistä yhteenveto, jonka pohjalta alkoi luonnos Juuan lähiliikuntapaikaksi hahmottua. Viisi toiminnallista kokonaisuutta nousi jo alkuvaiheen ideoinneista: ulkokuntosali, parkouralue,
tekonurmipallokenttä, monitoimiareena ja leikkialueet.

EDUSTUKSET, VAIKUTTAMINEN, YHTEISTYÖ
Toiminnan rakentamisessa SLA on tehnyt yhteistyötä eri järjestöjen, julkisen hallinnon, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Yhteistyö on vaihdellut aihealueittain tapauskohtaisesti. Yhteistyö on myös omalta osaltaan
järjestön tunnetuksi tekemistä sekä oman alan tiedon välittämistä toisille osapuolille.
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Julkinen hallinto
Opetus- ja kulttuuriministeriö - Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on käyty vuoropuhelua SLA:n toiminnasta, on osallistuttu järjestöpäiville sekä yhteistyö on toteutunut Tampereen messujen (Sportec) näyttelytoimikunnissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionapu on merkittävä osa SLA:n toimintatuloa. OKM myönsi hankeavustusta mitat ja merkinnät tiedoston päivittämiseksi.
Opetushallitus - SLA:lla on vahva edustus uudessa liikunnan ja valmennuksen tutkintotoimikunnassa – eri
taustayhteisöjen kautta toimikuntaan on nimetty neljä SLA:n jäsentä, joista kolme on myös SLA:n hallituksessa.
Suomen kunnat ja kaupungit ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita. Niiden edustajia on SLA:n järjestämissä seminaareissa, eri kunnista kerrotaan Liikunnan Ammattilainen –lehdessä sekä keskinäistä vuoropuhelua
käydään eri yhteyksissä kuntien ja kaupunkien edustajien kanssa. Kunnista 16 on hankkinut Liikuntapaikat.fi
–palvelun käyttöönsä, neljä kuntaa on yhteisöjäseniä ja 14 kannatusjäseniä
Oppilaitokset
Oppilaitoksissa käydään sekä yksin että ammattiliittojen kanssa luennoimassa järjestö- ja työelämästä. Käyntien tarkoituksena on myös viedä opiskelijoille tietoa SLA:sta ja samalla koota jäsenverkostoa oppilaitoksissa. SLA on esillä Liikunnan koulutuskeskuksissa sekä ammattikorkeakouluyksiköissä niin ikään palkitsemalla opintojensa päättäviä. Liikunnan Ammattilainen lehdessä tuodaan esiin koulutuspaikkoja ja opiskelua
liikunta-alalla. Urheiluopistojen ja liikunnan ammattikorkeakoulujen kanssa jatketaan keskustelua yhteisyöstä, mihin kuuluvat
o Jäsenedut / Yhteisöjäsenyys
o Kokousyhteistyö
o Tiedottaminen tutkinnoista
o Opintojensa päättävistä palkitaan oppi-laitoksittain henkilöitä
o Toteutetaan toisen kerran liikunnanohjauksen ideapäivät yhdessä opistojen kanssa.
Jyväskylän yliopisto - Tiedekunnan henkilöstön kanssa on käyty keskusteluja liikunnan koulutuksessa mm.
LTS:n yhteydessä.
Haaga-Helian AMK - Opiskelijoille SLA:n esittelyä ja kannustuspalkintoja opiskelun päättyessä sekä opetusyhteistyötä. SLA oli pyydettynä asiantuntijana Haaga-Helian liikunnan neuvottelukunnassa.
Arcada Yh, Kajaanin amk - Opiskelijoille SLA:n esittelyä ja kannustuspalkintoja opiskelun päättyessä.
Liikunnan koulutuskeskukset / liikuntaopistot - Liikunnan koulutuskeskusten opiskelijoille on esitelty
järjestöä ja kerrottu yhteistyötarkoituksesta. Opiskelijoille on myönnetty kannustestipendejä opintojen päättyessä. Suomen Urheiluopistoon on vuorovaikutus ollut laajin, ja opiston järjestämillä liikuntapaikka-alan
tutkinnoilla sekä liikuntaneuvojatutkinnolla on käyty luennoimassa. Suurin osa liikunnan koulutuskeskuksista ja liikuntaopistoista on liittynyt SLA:n yhteisöjäseniksi.
Järjestöt
Lajiliittojen kanssa tehtävään yhteistyön yhtenä muotona on valtakunnallisen olosuhdetyöryhmän toiminnan
kehittäminen. Tarkoituksena on urheilu- ja liikuntapaikkojen kuvien päivittäminen ja jatkuva päivitystoiminta ja siten ovat SLA:n perustoimintaa. Mittakirjan (mitat ja merkinnät) toteutus toteutetaan rakenne- ja tilakuvien piirtämisellä. Kuvat tallennetaan PDF-muotoisena Liikuntapaikat.fi –sivustoon
Valo ry - SLA on osallistunut Valon verkostoyhteistyöhön niin Unelmat liikkeelle –tapahtumien tiimoilta
kuin myös Liikkujan polku verkoston olosuhdetyöryhmän kuljettajana.
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Suomen Urheiluliitto ry - Yhteistyössä järjestettiin kahdennettoista Olosuhdepäivät. Valmisteltiin yhteinen
hakemus urheilukenttien rakentamisoppaan päivittämiseksi. Rahoitusta haettiin OKM:sta.
Suomen Palloliitto - SPL:n kanssa on käyty yhteistyöneuvotteluja nurmikenttäseminaarin järjestämisestä
sekä lyhytkestoisista olosuhdekoulutuksista. Palloliiton edustajat kertoivat olosuhdeseminaarilaisille ajankohtaisia kuulumisia.
Liikunnan alueet - Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun kanssa yhteistyö toteutuu taloushallintopalveluna
PHLU:lta. SLA on PHLU:n jäsenyhdistys. Lappeenrannassa järjestettiin yhdessä Etelä-Karjalan Liikunta ja
Urheilun, Etelä-Savon Liikunnan, Kymenlaakson Liikunnan ja Suomen Liikunnan Ammattilaisten kanssa
Kuntapäättäjien seminaari
Kunnossa Kaiken Ikää – SLA on osallistunut KKI-tapahtumiin ja vienyt tietoa järjestöstä. Liikunnan Ammattilaisen liitteenä on julkaistu kerran vuodessa KKI-tapahtumaliite
Suomen Liikuntatieteellinen Seura - SLA on LTS:n yhteisöjäsen. LTS:n hallitukseen on kutsuttu / valittu
SLA:n edustaja
SLA osallistui Uimahalli- ja Kylpyläyhdistyksen järjestämille uimahallipäiville ja kyseisestä tapahtumasta
tiedotettiin jäsenistölle mm. lehtiartikkelin muodossa.
Suomen Jääkiekkoliiton jäähallipäiville on osallistuttu ja päivistä tiedotettu SLA:n mediassa.
Mitat ja merkinnät –tiedoston päivittämisessä on ollut mukana 66 lajiliittoa.
Yritykset
Eri yritysten kanssa tehtävä yhteistyö perustuu vastavuoroisuuteen ja ko. sopimuksia tehdään resurssien ja
mahdollisuuksien mukaan. Sopimuksissa lähtökohtana on myös vastata siitä mitä yhteistyökumppaneille
luvataan. Yhteisöjäsenyys on otettu käyttöön vuonna 2010 ja sen laajentamista ja vakiinnuttamista tehdään
vuosittain. Yhteistyöyritysten tuotetietoutta tuodaan esiin SLA:n tapahtumissa ja mediassa
Messukeskus - Suomen messujen kanssa on toteutettu Arena 2016 –messut sekä vuoden liikuntatekopalkitseminen. Näyttelytoimikunnan SLA:lla oli puheenjohtajuus. Arena-messujen yhteydessä toteutettiin Kuntapäättäjien seminaari. Messuyhteistyössä muut yhteistyökumppanit ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsingin kaupunki, Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto, Suomen Valmentajat, Fysi ry.
Tampereen Messut - Tampereen messujen kanssa valmisteltiin Sportec-messuja maaliskuulle 2017. Sportec
messutoimikunnassa SLA:lla on kolme edustajaa. Messuyhteistyössä ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö,
Valo, Suomen Jääkiekkoliitto, Lappset Oy, Suomen kuntaliitto, Fysi ry, SKY ry, KKI ry.
Viking Line - SLA on jatkanut yhteistyösopimusta VikingLinen kanssa ja sopimus sisältää järjestöhinnoittelun VikingLinen laivoja käytettäessä sekä yksittäisille jäsenille jäsenetuja.
Gymstick International - SLA on jatkanut yhteistyötä Gymstick Internationalin kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden ja –etujen saaminen jäsenistölle. Jäsenistöllä on mahdollisuus saada rajoitettuja
tuotteita jäsenhintaan.
Fitra – Fitran julkaisuyista ja seminaarista on yhteissopimuksen mukaan tiedotettu jäsenistölle niin Liikunnan Ammttilaisessa kuin sähköpostin välityksellä.
Feelmax - SLA on jatkanut yhteistyötä Feelmaxin kanssa ja yhteistyön perustana on jäsenetutuotteiden ja –
etujen saaminen jäsenistölle. Jäsenistö saa Feelmaxin kenkiä ja varvassukkia jäsenhintaan.
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Restel Group -Yhteistyösopimuksen perustana on HotSport Ykkösbonuskortin saaminen jäsenistölle ja kortin kautta saatavat jäsenistöä sekä järjestöä hyödyntävät jäsenedun. Hotelliketju tarjoaa SLA:n jäsenille eri
paikkakunnilla alennuksia hotellihinnoista.
Sokos Hotels - Sokos Hotelliketjun kanssa on tehty yhteistyötä ja niin järjestö kuin jäsenet saavat hotellikohtaisesti pientä alennusta yöpymisestä hotelleissa.
Yhteisöjäsenyyden ja Liikunnan Ammattilainen –lehden ilmoitushankinnan kautta yritysyhteistyöverkko on
laajentunut vuoden 2016 aikana. Yritysten kanssa tehty vuorovaikutus on laajentunut erityisesti kustannustoiminnan siirryttyä SLA:n haltuun lehden osalta.
Ammattiliitot
Ammattiliittojen kanssa keskustellaan ajankohtaisista ja esiin nousevista asioista. Liittojen edustajat kohtaamme myös tutkintotoimikunnissa. Edelleen yhteistyössä ammattiliittojen kanssa käydään liikunnan koulutuskeskuksissa ja luennoidaan sekä järjestöpoliittisista asioista että työmarkkinatietoudesta. Lähtökohtana

on liikunnan aseman vahvistaminen koko yhteiskunnassa
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry - Jytyliiton kanssa on jatkettu yhteistyösopimusta, minkä tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen sekä liikunnan osaajien
aatteellinen edunvalvonta. Niin ikään sopimus sisältää yhteistyömahdollisuuksien toteuttamisen eri tapahtumissa sekä taloudellisen yhteistyörakentaminen. Jyty ry esittämänä STTK:n vapaa-aikasektorin neuvottelukunnassa – Hyvinvointi STTK – työryhmässä on SLA:n edustaja.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry - JHL:n kanssa on jatkettu yhteistyösopimusta, minkä tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen sekä liikunnan osaajien aatteellinen edunvalvonta. Niin ikään sopimus sisältää yhteistyömahdollisuuksien toteuttamisen eri tapahtumissa
sekä taloudellisen yhteistyön rakentamisen.
Suomen Ammattivalmentajat Saval ry - Savalin liikunnanohjaajat ovat myös SLA:n jäseniä sopimuksen
mukaan. Saval yhteistyö perustuu jo edeltäjäjärjestön, Suomen Liikunnanohjaajien, tekemään sopimukseen.
Savalin yhteydessä myös Suomen Valmentajien kanssa on keskusteluyhteyttä pidetty yllä.
Toimihenkilöliitto Erto ry - Erto ry:n kanssa on jatkettu yhteistyösopimuksen mukaisesti liikunnan edunvalvontatyötä. Sopimuksen tarkoituksena on liikunnan ammattimaisen osaamisen ja koulutuksen lisääminen
sekä liikunnan osaajien aatteellinen edunvalvonta.
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat NUOLI ry - Nuoli ry:n ja SLA:n kesken on niin ikään voimassa
oleva yhteistyösopimus. Nuoli on liittynyt SLA:n yhteisöjäseneksi sekä päinvastoin. Nuolen jäsenet ovat
myös SLA:n jäseniä.
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry - Työnantajana SLA on Erityispalvelujen Työnantajaliiton jäsen.
Muita yhteistoimintoja
FCG - Liikuntatoimen neuvottelupäiville osallistuttiin helmikuussa. FCG:n kanssa on pidetty yllä keskusteluyhteyttä koskien liikunta-alan tilannetta kunnissa.
Yhteistyökeskusteluja on edellisten lisäksi käyty muidenkin osapuolten kanssa mutta monilta osin toimenpiteet ovat vasta tunnusteluvaiheessa.
SLA:lla on 34 yhteisöjäsentä, joiden kanssa toteutetaan koulutus ja seminaariyhteistyötä sekä SLA:n viestinnän kautta yhteistyökumppaneita pyritään tuomaan esiin eritavoin.
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TALOUS 2016
Tilikauden 2016 tilinpäätös toiminnassa on 6710,66 euroa ylijäämäinen. Päätulonlähteenä on Opetus- ja
Kulttuuriministeriön järjestöavustus 152.000 euroa. Lisäksi SLA sai Mitat ja merkinnät tiedoston päivittämisen aloitukseen avustusta OKM:n tutkimus- ja kehittämisrahastosta 10.000 euroa.
Jäsenmaksutuotot olivat kuluneella kaudella 28.027 euroa. Jäsenmaksu perusjäseniltä oli 30 euroa, opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja työttömiltä 15 euroa sekä ainaisjäseniltä yli 60-vuotiailta 160 euroa. Hallituksen päätöksen mukaan opiskelijajäseniltä ei ensimmäisenä vuonna peritä jäsenmaksua. Yhteisöjäsenmaksuksi vuosikokous on hyväksynyt 320 euroa ja vuoden vaihteessa 2016 / 2017 yhteisöjäseniä oli 34 sekä kannatusjäseniä 16.
Kuluneena vuonna Olosuhdepäivillä osallistujamäärä oli 160. Liikuntapaikkojenhoito.fi –sivuston täydentämiseen ja stilisointiin jouduttiin satsaamaan ylimääräistä, joten palvelun tuotto jäi vähäiseksi. Liikunnan
Ammattilaisen tuotto oli noin 14 % SLA:n kokonaisbudjetista ja sillä pystyttiin kustantamaan lehden välittömät peruskulut. Arena-messujen palvelutuotto jäi alijäämäiseksi.
SLA:n tilipankkina on toiminut Lammin Osuuspankki, missä on kaksi tiliä: varsinainen käyttötili ja turvatuottotili. Tilinpäätöksen on laatinut Sari Hallberg Päijät-Hämeen Liikunnasta ja Urheilusta. varsinaisina
tilintarkastajina ovat toimineet Jouko Harjula ja Katja Kousa-Kaartti sekä varatilintarkastajina Jukka Peltola
ja Pekka Vastamäki.

Tampereella 21.2.2017
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