TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 31.12.2020
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 järjestää ja on mukana toteuttamassa mm. seuraavia toimintoja:
• valtakunnalliset seminaarit
• yhteistyöseminaarit
• messuyhteistyö
• tutustumismatkat alan tilaisuuksiin ja kohteisiin
• koulutuksellinen yhteistyö alan oppilaitosten ja järjestöjen kanssa
• hankkeiden kautta alan toimijoiden tukeminen
• alan tiedonvälitys oman median kautta / yritys-yhteistyö
• alan edunvalvonta eri järjestöjen kanssa yhdessä
• palvelutuotteet toiminnan tukemiseen
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:

Organisaatio

Avoin – Kuuntele ja keskustelee. Rakentaa yhteistyötä ja verkottaa
Rohkea – Kokeilee rohkeasti. Sallii myös epäonnistumisen kaikessa tekemisessä ja
oppii
Luotettava – Toimii tasa-arvoisesti ja sovitusti

Hallitus
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Tera Heinonen. Varapuheenjohtajina Pekka P. Paavola ja Marika UusiIllikainen . Hallituksen muut jäsenet olivat Martti Riekki, , Riikka Smolander, Teemu Vaalio, Tuire Rinta ja
Tommi Lanki
Hallitus kokoontui kuusi kertaa
1) 12.2.2020 Lahti
2) 15.4.2020 Teams
3) 8.6.2020 Lahti
4) 30.10.2020 Helsinki/Teams
5) 21.10.2020 Teams
6) 26.11.2020 Teams
Vuosikokous pidettiin Lahdessa Hotelli Seurahuoneella 8.6
Toimisto sijaitsee Lahdessa osoitteessa Karjalankatu 26.
Vakituiset työntekijät:
Toiminnanjohtaja Reijo Häyrinen 1.1.2020-31.10.2020
Pääsihteeri Johanna Manninen 1.5.2020 ->
Yhteyskoordinaattori Elina Siirtola

STRATEGIALÄHTÖISET TOIMENPITEET VUONNA 2020
Toimenpiteet toiminnan suunnittelun osalta ryhmiteltiin kolmeen osa-alueeseen
Aseman vahvistaminen
- Talous ja hallinto –tasapainoinen talous
- Kumppanuudet
- Jäsenhankinta ja jäsenpalvelut
- Hankkeet ja avustukset
Jäsenlähtöinen toiminta (jäsenryhmät)
- Palvelut ja tapahtumat –SLAn imu
- Seminaarit ja koulutustapahtumat –omat ja muiden
- Liikuntapaikkojenhoito.fi
- Mitat ja merkinnät
Toiminta-ajatus tunnetuksi
- Viestintä ja vaikuttaminen –tunnettuus ja näkyvyys
- Jäsenlehti
- Vaikuttaminen työryhmissä ja verkostoissa
- Lausunnot
Vaikuttaminen sisällään pitää sisällään useita sektoreita, joilla liikunnan asemaa yhteiskunnassa voi vahvistaa. Liikunnan esiin nostaminen eri yhteyksissä on yleinen lähtökohta. SLA:n osalta toiminnassa kiinnitetään
huomiota siihen, miten koko liikunnan kenttä huomioidaan keskittyen ohjaukseen, olosuhteisiin, johtamiseen ja yrittämiseen. Yhtenä keskeisesti merkittävänä vaikuttamisväylänä on koulutus ja tapahtumien järjestäminen sekä verkostoituminen. Toiminnan arviointia ja analysointia toteutetaan jatkuvana toimintana.
Arviointia toteutetaan kullakin osa-alueella pääsääntöisesti määrällisistä lähtökohdista ja laadullisuus tarkistetaan palautteiden avulla.
Viestinnän ja lehden lähtökohtana on jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden keskitetty sekä tehokas palvelu,
joten lehden toimittaminen ja kustannustoiminta on otettu SLA:n haltuun. Lehti on jäsenistön peruspalvelua ja se on keskeinen viestintäkanava. Lehdessä tuodaan esiin hyviä esimerkkejä suomalaisesta liikuntakäy-
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tännöistä kunnissa, järjestöissä ja yrityksissä, joten se on merkittävä viestintuoja liikunta osaamisesta paitsi
jäsenille niin myös muillekin lukijoille.

ASEMAN VAHVISTAMINEN JA PERUSTOIMINNOT
Roolin vahvistaminen näkyy liikunnan aseman korostamisena työryhmissä ja osallistumisena yhteistoimintaan. Yhteistyö näkyy mm. yhteisten seminaarien ja tapahtumien
järjestämisenä toisten yhdistysten
sekä oppilaitosten kanssa. Muun
muassa Olympiakomitean liikkujan
polku -työryhmässä SLA on mukana.
SLA on koollekutsujana alan ammattiliittojen pyöreän pöydän keskusteluissa (yhteistyö viiden ammattiliiton
kanssa). SLA on verkostoitunut aktiivisesti kuntien, yritysten ja alan oppilaitosten kanssa. Yhteisöjäseniä on
45, joista yrityksiä on 21, oppilaitoksia 13, kuntia 10 ja ammattiliittoja 1. Kannatusjäsenenä on 9 kuntaa ja 2
yritystä. Näiden lisäksi on muita yhteistoiminta yrityksiä ja kuntia.
Järjestön aseman vahvistamiseksi aloitettiin Urheiluopistojenyhdistys ry:n kanssa keskustelut yhteistyön
tiivistämiseksi. Keskustelussa pohdittiin myös fuusioitumista. Konkreettisten tulosten aikaansaaminen jäi
vielä tulevalle vuodelle. Myös Suomen Valmentajien kanssa avattiin keskustelu yhdentymisestä, mikä sekin
jatkuu tulevana vuonna.
JÄSENPALVELUT
SLA siirsi liikuntapaikkojen hoitoa, käyttöä ja turvallisuutta koskevaa Liikunpaikkojenhoito.fi –ohjelman
kehittämisen ja markkinoinnin Sport Venue Oy:lle.
Mitat ja merkinnät on saatavana SLA:n nettisivuilla ja sitä päivitetään ajan tasalle sen myötä kun muutoksia
kansainvälisiin / kansallisiin suorituspaikkamittoihin tulee.

Suomen sata-vuotishistoria näyttely liikuntapaikkarakentamisesta julkistettiin vuonna 2017 ja näyttelyä
toimitetaan edelleen kuntien sekä yhdistysten tapahtumiin näytteille.

Opetus- ja Kulttuuriministeriön Liikuntapaikkajulkaisun no 82 Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisoppaan päivittäminen aloitettiin vuonna 2017. Oppaan raakaversio luovutettiin Rakennustieto Oy:lle viimeistelyn tekemiseksi. Opas tuli rakennustiedon kautta myyntiin keväällä 2020.

JÄSENMÄÄRÄ JA JÄSENTAPAHTUMAT
Tapahtumat, koulutukset, selvitykset, viestintä, hankkeet ovat osa jäsenpalvelua. Jäsenpalvelut ovat keskeinen toimenpidekokonaisuus, mikä tarkoittaa mm.
- Kannatus- ja yhteisöjäsenten näkyvyyttä lehdessä ja nettisivuilla ja tilaisuuksissa
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-

Esimerkkejä kannatus- ja yhteisöjäsenten toiminnoista
Oppilaitosten kanssa yhteistyön tiivistämistä
Jäsentuotteiden kehittämistä
Alan tiedon kokoamista ja esittämistä jäsenistöä varten

-

Liikunnan Ammattilainen lehti ilmestyi kuusi kertaa ja lehdessä tuotiin esiin jäsentietoutta, asiantuntija-artikkeleita jne. Jäsenistöllä ja yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus tuoda toimintaa julki
niin Liikunnan Ammattilaisessa kuin www-sivujen kautta. Yhteistyökumppaneiden tapahtumia ja
koulutuksia tuodaan esiin lehdessä, nettisivuilla ja siten pyritään liikuntatietouden saatavuutta parantamaan sekä järjestämään yhteistyössä tapahtumia. Tavoite liittyy yritysyhteistyön sekä kumppanuuksien kehittämiseen.

-

Kannatus- ja yhteisöjäsenten kanssakäymistä. Yhteisöjäsenten toimintaa ja tuotteita tuodaan esiin
SLA:n mediassa sekä toiminnallista / taloudellista yhteistyötä rakennetaan mm. hankkeiden myötä.

-

Nettisivuja uudistettiin jatkuvana toteutuksena ja erityisesti kuvien ajantasaisuutta kehitetään kuin
myös imagollisesti järjestön viestintää tehostetaan eri kampanjoiden kautta. Facebookin ja muiden
sosiaalisten medioiden käyttöä tehostetaan edelleen.

-

Jäsenhankinta ja jäsenedut on sektori, jota toteutetaan integroidusti kokonaistoimintana. Jäsenkysymykseen liittyvät niin jäsentuotteet kuin jäsenmäärät sekä jäsenpalvelut.

Vuoden 2029 vuoden lopussa yhteensä 1499, joista osa Nuoli ry:n ja Saval ry:n kanssa tehtyjen yhteistyösopimuksen kautta tulleita jäseniä. Yhteisöjäseniä SLA:lla vuoden 2020 lopussa oli 45 ja kannatusjäseniä 11.

Yhteisöjäseniä vuoden 2020 lopussa olivat
Liikuntakeskus Pajulahti
Fysioline
Suomen Urheiluopisto
Hako Ground & Garden
Kuortaneen Urheiluopisto
Hautala Service Oy
Varalan Urheiluopisto/Varala Säätiö sr Kerko Group Oy
Itä-Suomen Liikuntaopisto
Klubben Sport Finland Oy
Haaga-Helia AMK
Lappset Group Oy
Tanhuvaaran Säätiö/Urheiluopisto
LeikkiSet Oy
Kisakallion Urheiluopisto
Liikkuva Suomi
Yrkeshögskola Arcada Ab
NH-Koneet Oy
Eerikkilän Urheiluopisto
Podium Gym Solutions Oy
Vuokatti Sport
Prorink International Co., LTD
Schetelig Oy
Artic Freetec Oy
Sweco Infra & Rail Oy
B4G Group Oy
Tampereen Messut
C2 SmartLight Oy
Vepe Oy Peltonen
Dinox Sport Oy
Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Easy Led Oy
Kauniaisten kaupunki
Enkora Oy Ltd
Lappeenrannan kaupunki

Lohjan Liikuntakeskus Oy
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Pieksämäen kaupunki
Raaseporin kaupunki
Raision kaupunki
Sipoon kunta
Tuusulan kunta
Vantaan Kaupunki

Nuoli ry

Yhteisöjäsenten kanssa tehtävään yhteistyöhön sisältyy mm. * linkit SLA:n nettisivuille logon kautta, * Liikunnan ammattilainen –lehteen logot yhteistyökumppaneista, * Lehdessä kirjoitetaan yhteistyökumppa-
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neiden toiminnasta ja tuotteista, * SLA:n tapahtumissa yhteistyökumppaneiden nimi on aina esillä (seminaarit, koulutukset, kilpailut), * Liikunnan Ammattilainen –lehteen ilmoitukset ilman arvonlisäveroa.
Kannatusjäseniä on SLA:oon liittynyt 9 kuntaa ja kaksi yksityistä liikuntakeskusta.
VIESTINTÄ JA TAPAHTUMAT
Liikunnan Ammattilainen lehti ilmestyi kuusi kertaa ja siinä julkaistiin ajankohtaistietoa alalta. Lehdessä
esitettiin kirjoituksia liikunnan puolesta, kuntien toiminnasta ja yhteistyökumppaneiden tuotteista sekä
toiminnasta. Lehti on järjestön keskeinen viestinviejä niin jäsenistön, yhteistyökumppaneiden kuin muidenkin lukijoiden suuntaa. Lehden koko toiminta ja kustannus on otettu SLA:lle itselle. Näin siksi, että lehden
sisältöä ja periaatteita voidaan toteuttaa jäsen- ja yhteistyökumppanilähtöisesti paremmin kuin ulkoistetulla kustannustoiminnalla. Lehti on SLA:n perustoimintaa ja sen kautta viestitään hyvistä käytännöistä alalla
niin jäsenille kuin ei-jäsenille.
Nettisivujen ja sosiaalisen median eri toteutuksia tehostettiin voimassa olevien resurssien mukaisesti. Erityisesti kuntayhteistyö sekä viestien välittäminen kuntien ja alan muiden toimijoiden välillä on SLA:n keskeinen tehtävä.
Seminaarit, tapahtumat ja koulutustilaisuudet ovat yksi viestintäkanava, joita järjestetään sekä osallistutaan toisten järjestämiin tilaisuuksiin, missä kerrotaan SLA:sta sekä edustetuista toiminta-alueista.
.

Olosuhdeseminaari järjestettiin Helsingin uudistetulla olympiastadionilla

Ammattiliittojen kanssa tehtävissä tilaisuuksissa SLA:n osuutena on kertoa omasta toiminnasta sekä viedä
viestiä liikunta-alasta ammattiliitoille
Osallistuttiin toisen osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin, missä tuodaan SLA:n toimintaa esiin.
Tapahtumilla on tavoitteena viedä viestiä järjestöstä ja toiminnasta. SLA on ollut mukana yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa. Vuosi 2020 oli koronatilanteesta johtuen poikkeava, tilaisuuksia peruttiin laajalla
rintamalla. SLA oli vuonna 2020 mukana useissa webinaareissa ja osallistui aktiivisesti keskusteluun chatin
puolella.
Jäsentiedottamista tapahtui sähköpostilla, postin kautta lähetetyillä tiedotteilla ja oman lehden välityksellä.

Webinaari-sarja on ollut maksuton tunnin mittainen livelähetys zoomissa, mistä on tallenne nähtävillä
SLA:n YouTube-kanavalla. Olemme käsitelleet seuraavia aiheita syksyn 2020 webinaareissa. Webinaarit
ovat keränneet paikalle keskimäärin 50 henkilöä. Webinaarista on muodostunut kohtaamispaikka, missä
jakaa hyviä käytänteitä ja keskustella liikunta-alan osaajien kesken.
• Digijumppaa, etäneuvontaa ja webinaaria
• Tekonurmikentät ja ympäristö
• Hyvien käytäntöjen jalkauttaminen – Case Raisio
• Askelmerkit yleisurheilukentän perusparannukseen
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Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa halutaan toteuttaa hankeyhteistyötä ja tarvittaessa tehdä selvityksiä OKM:n tarpeisiin.
SLA ry yhtenä keskeisenä toimintana on yhteistyön toteuttaminen eri toimijoiden kanssa, yhteistyökumppaneita edellä olevien lisäksi ovat alueelliset ja valtakunnalliset urheilujärjestöt, ammattiliitot, oppilaitokset, Suomen kunnat sekä yritykset. Yhteistyön lähtökohtana on liikunnan esiin nostaminen, liikuntatoiminnoista kertominen ja ammatillisen tiedon välittäminen eri yhteistyökumppaneiden kesken.
Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen yhteistyö toimintamuodot ovat muun muassa seuraavia:
Suomen Urheiluliiton kanssa jatkettiin olosuhdepäivien järjestämistä niiden sisältöä ja ajoitusta täsmentäen sekä päivitetään urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisopas. Muiden lajiliittojen kanssa tehtävään
yhteistyön yhtenä muotona on urheilu- ja liikuntapaikkojen mitat ja merkinnät -tiedoston päivittäminen.
Päivittäminen on jatkuvaa toimintaa ja siten se on SLA:n perustoimintaa. Päivitystietoja pyydetään lajiliitoilta tiedoston ylläpitämisessä sekä ajantasaistamisessa.
SLA osallistuu mm. seuraavien liittojen tapahtumiin Jääkiekkoliitto, Palloliitto, Ukty, KKI, Olympiakomitea,
Liikunnan aluejärjestöt. Osallistumisen tarkoituksena on aktiivinen verkostoyhteistyötä ja kahdenkeskisen
yhteistyön rakentaminen. SLA osallistuu aktiivisesti Olympiakomitea ry:n Liikkujan polku verkoston yhteistyöhön.
Ammattiliittojen kanssa keskusteltiin ajankohtaisista ja esiin nousevista asioista sekä annettiin tarvittaessa
liikunta-alaa koskevia lausuntoja. Näiden liittojen edustajat kohtaamme myös tutkintotoimikunnissa. Edelleen yhteistyössä am-mattiliittojen kanssa käydään liikunnan koulutuskeskuksissa ja luennoidaan sekä järjestöpoliittisista asioista että työmarkkinatietoudesta. Lähtökohtana on liikunnan aseman vahvistaminen
koko yhteiskunnassa, vaikuttaminen liikunta-asioiden vahvistamiseen tiedonvälityksen kautta
Oppilaitoksissa käytiin luennoimassa sekä kohdattiin oppilaita Teamsin-välityksellä. Käyntien tarkoituksena
on viedä opiskelijoille tietoa SLA:sta ja työelämästä sekä samalla kootaan jäsenverkostoa oppilaitoksissa.
SLA on esillä Liikunnan koulutuskeskuksissa sekä ammattikorkeakouluyksiköissä myös palkitsemalla opintojensa päättäviä. Liikunnan Ammattilainen lehdessä tuodaan esiin koulutuspaikkoja ja opiskelua liikuntaalalla.
Opiskelijatilaisuudet: Itä-Suomen Liikuntaopisto, Liikuntakeskus Pajulahti
Suomen kuntien ja kaupunkien kanssa tehtävä yhteistyö on SLA:n perustoimintaa. Liikunnan Ammattilainen –lehdessä kerrotaan kuntien liikuntatoiminnasta ja tuodaan esiin esimerkkejä toisille kunnille. Seminaarien ja tutustumismatkojen sisältö suuntautuu kuntatoimijoiden tietouden lisäämiseen. Mitat ja merkinnät –tiedoston ylläpito ja päivittäminen on peruspalvelua kunnille liikuntapaikkoja
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
• yhteisöjäsenyys
• saatetaan yhteiskeskusteluihin yritysten ja kuntien edustajia
Lisäksi messuyhteistyössä Sportecissa on useita alan yrityksiä

TALOUS 2020
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Tilikauden 2020 tilinpäätös toiminnassaon ? . Päätulonlähteenä on Opetus- ja Kulttuuriministeriön järjestöavustus 152.000 euroa.
Jäsenmaksutuotot olivat kuluneella kaudella ? 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 2017 / 2018 yhteisöjäseniä oli 43 sekä kannatusjäseniä 11.
Kuluneena vuonna Olosuhdepäivillä osallistujamäärä oli 70. Liikunnan Ammattilaisen ilmoitustuotolla pystyttiin kustantamaan lehden välittömät peruskulut.
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 Katja Kuosa-Kaartti ja Jukka Peltola.

