SLA ry kutsui toisen kerran Sportec-messuilla yhdistykseen järjestön asiaa aktiivisesti kehittäneitä ja/tai tukeneita henkilöitä kunniajäseniksi

Risto Ikäheimo
Risto Ikäheimo on aktiivisesti kehittänyt suomalaista liikuntakulttuuria. Hän on ideoinut, suunnitellut ja toteuttanut Lappset ry:n johdossa uusille ulottuvuuksille yltävää lähiliikuntaa. Toimintasovellukset eivät rajoitu vain yhteen ikäryhmään, vaan ne kattavat pedagogisilta ja toimintatavoitteeltaan kaikki ikäryhmät.
Risto on SLA:n kymmenvuotisen taipaleen aikana ollut aktiivisesti tukemassa SLA:n toimintaa. Yhteistyö hänen kanssaan on ollut joustavaa sekä tuloksellista.

Risto Järvelä
Emeritus rakennusneuvos Risto Järvelä on ohjeistanut ja päättänyt Opetus- ja kulttuuriministeriössä suomalaisen rakentamisen valtionapurahoituksesta määrätietoisesti. Hän on tehnyt pitkän
päivätyön maamme rakentamiskulttuurin puolesta.
Risto on suhtautunut aina positiivisesti alan järjestötoimintaan. Hän on osallistunut SLA:n edeltäjän Suomen Kentänhoitajien toiminnan eteenpäinviemiseen. SLA:n liikuntapaikkoja koskeviin
hankkeisiin hän tuntenut syvää mielenkiintoa ja auttanut järjestöä resurssien saamiseksi hankkeiden läpivientiin.

Pentti Naumanen
Pentti Naumanen on toiminut aktiivisesti Suomen Liikuntapaikkamestareissa kehittäen SLA:n yhden edeltäjäjärjestön toimintaa.
Sittemmin SLA:n toiminnassa hän on ollut hallituksen jäsen ja osallistunut messutoiminnan kehittämiseen. Erityisesti hän on toiminut aktiivisesti Liikunnan Ammattilainen -lehden toimituksesta,
hankkien lehteen kirjoittajia ja artikkeleita liikuntapaikkojen rakentamisesta ja hoitamisesta sekä
alan organisoitumisesta.

Tuire Rinta
Tuire Rinta on toiminut yhden SLA:n edeltäjäjärjestön Suomen Liikunnanohjaajat ry:n hallituksessa
ja kokonaistoiminnassa. Hän oli SULI:n hallituksen taholta keskeisesti vaikuttamassa järjestöjen yhdistymiseen.
SLA:n toiminnassa Tuire on ollut aktiivinen ohjausjaoston toimintojen toteutuksessa. Hän on kuulunut Liikunnan Ammattilainen -lehden toimituskuntaan. Hän on kirjoittanut ja hankkinut lehteen
artikkeleita liikunnanohjaustoiminnasta.

Pauli Salimäki
Pauli Salimäki on toiminut SLA:n edeltäjäjärjestön Suomen kentänhoitajien hallituksessa ja järjestön toiminnassa. Suomen Kentänhoitajien puheenjohtajana hän oli toteuttamassa järjestöjen yhdistymistä.
SLA:n toiminnassa hän on ollut hallituksen jäsenenä viemässä järjestötoimintaa eteenpäin. Siviilityönsä myötä hän on tuonut koulutuksellista näkökulmaa SLA:n toimintaan.

Kyösti Vilhunen

Kyösti Vilhunen on osallistunut hallituksen jäsenenä Suomen Kentänhoitajien toimintaa.
SLA:n hallituksessa hän toi kuntiin liittyviä olosuhdeasioita SLA:n toimintaan. Kyöstillä on vahva urheiluseurakontakti ja hän on muun muassa maailmanmestaruuden voittaneen Suomen jääpallojoukkueen valmentaja. Joten seuratoiminnan ja kuntien olosuhdepolitiikan näkemys on yhdistynyt
hänen kannanotoissaan tukien siten SLA:n toimintalinjauksia.

