Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry toteuttaa periaatetta
”olemme maailman liikkuvin urheilukansa”
Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on omalta osaltaan sitoutunut liikuntajärjestöjen yhteiseen visioon 2020
”olemme maailman liikkuvin urheilukansa”. Katsomme, että vision toteuttaminen vaatii liikuntajärjestöjen
entistä voimakkaampaa työtä sekä yhteiskunnan muiden toimialojenkin vetoapua.
Alan yhteisöjäsenten ja yhteistyökumppaneiden kautta SLA on vuorovaikutuksessa niin alan työntekijöihin
kuin päättäjiin. Jäsenistönä on liikuntajohtajia, liikunnanohjaajia, liikuntapaikkojenhoitohenkilöstöä, järjestöjen eri tehtävissä työskenteleviä, alan yrittäjiä, oppilaitosten henkilöstöä sekä opiskelijoita.
Alan koulutus ja liikuntaolosuhteet ovat SLA:n eräitä huomion keskipisteitä, ne ovat myös merkittävä perusta
liikunnan ja urheilun ylläpitämisessä sekä edistämisessä. Toistaiseksi edelleen suurin osa liikuntapaikoista on
kuntien omistamia, joskin yksityinen rakentaminen lisääntyy nykyisessä tilanteessa. Omalta osaltaan rakentamiseen vaikuttavat alan rakentajat ja välineitä sekä rakennusmateriaaleja tuottavat yritykset, joiden kaikkien
kanssa vuorovaikutus on keskeistä.
Suomalaisen liikuntakulttuurin lähtökohtia ja tarkoituksia voisi poimia Valon, Valtakunnallisen liikunta- ja
urheiluorganisaatio ry strategioista seuraavasti
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on toteuttava yhteistä visiota
on oltava mukana ihmisen koko elämänkulussa
kumppanuus edellyttää mukana olevien tahojen lähtökohtien ymmärtämistä ja kunnioittamista, yhteistä tavoitetta ja aitoa sitoutumista yhteiseen tekemiseen
on synnyttävä lisää laadukasta liikettä ja lisättävä yhteistä tekemistä
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osaamisen tason nostamista.
hyvien käytäntöjen jakaminen ja toisilta oppiminen ovat avainasemassa.
onnistuneeseen kumppanuuteen kuuluu kaikkien asianosaisten sitoutuminen yhteistyöhön
vaikuttaminen kohdistuu laajasti fyysisen aktiivisuuden edellytysten ja olosuhteiden turvaamiseen ja
kehittämiseen ihmisen koko elämänkulussa

Yllä olevat periaatteet ovat kuuluneet SLA:n toimintaa sen olemassa oloajan ja niitä on tuotu esiin eri tavoin:
 rakentamalla yhteistyöverkostoa
 tuomalla yhteistyökumppaneita (kunnat, oppilaitokset, yhteisöt, yritykset) esiin lehdessä
 järjestämällä seminaareja, joissa kuntien liikuntakäytäntöjä ja yritysten toimialaa tuotu esiin
 järjestämällä tutustumismatkoja
 osallistumalla tutkintotoimikuntatyöskentelyyn
 olemalla mukana koulutusselvityksissä
 rakentamalla liikuntapaikkojenhoito-sivustoa
 tekemällä sisäliikuntatilojen sijainti- ja vaikuttavuustutkimusta
 tekemällä messuyhteistyötä
 kertomalla alan työntekijöistä ja toimialasta eri yhteyksissä
Kevään aikana järjestöpolitiikan muutoksessa on usein kysytty miten SLA on mukana Valon toiminnassa. Kysymykseen voi vastata: Osallistuimme Valon strategiaseminaariin ja annoimme lausunnot niin säännöistä kuin
strategiasta. Koko olemassaoloajan yhteistyö ja monet muut Valon kirjaamat periaatteet ovat olleet sisäistettynä mukana toiminnassa jo ennen Valoa. SLA on hakenut Valon jäsenyyttä, mutta Valon hallitus ei ole kelpuuttanut järjestöämme varsinaiseksi jäseneksi. Jatkamme siitä huolimatta työtä suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin puolesta toteuttamalla hyväksyttäjä periaatteita olemalla mukana ihmisen koko elämänkulussa monipuolisesti verkottuneena.

