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Yleistä 

Vuosi 2015 oli Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry:n 13. kokonainen toimintavuosi. 

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry on ainoa Suomessa toimiva kunto- ja 

terveysliikuntakeskusten toimialajärjestö (perustettu vuonna 2002). Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 

elinkeino- ja toimialapoliittisena etujärjestönä, turvata ja edistää alan yrittäjyyttä. SKY ry toimii 

edunvalvonta-, palvelu- ja koulutusjärjestönä ja edustaa asiantuntijana alan yrityksiä ja yrittäjiä esimerkiksi 

viranomais-, päättäjä- ja mediayhteyksissä. www.sky-ry.fi  

SKY ry toteuttaa aktiivisesti hankkeita, kampanjoita ja projekteja tukeakseen liikuntayrittäjiä ja toimialaa. 

Hankkeiden avulla saamme myös lisänäkyvyyttä ja tietoutta säännöllisen liikunnan terveysvaikutuksista. 

Esimerkkinä meneillään oleva kampanja www.mikäsinualiikuttaa.fi, jossa tavoitteena on mm. aktivoida 

liikkumattomia liikkumaan. 

SKY ry vastaa alalla työskentelevien auktorisoitujen personal trainerien APT® -rekisteristä. APT®-merkki on 

rekisteröity tavaramerkki ja sitä saavat käyttää ainoastaan auktorisoidut koulutusorganisaatiot ja heidän 

kouluttamansa personal trainerit. www.apt-personaltrainer.fi  

SKY ry järjestää tapahtumia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Liikuntapäivät -tapahtuma on vuosittain 

järjestettävä koko kansan liikuntatapahtuma, mikä tuo yhteen kaiken tasoiset liikkujat ja liikunta-alan 

yrittäjät maksuttomassa hyvän mielen kuntoilutapahtumassa. www.liikuntapäivät.fi 

SKY on yksi Suomen Yrittäjien toimialajärjestöistä. 

 

www.yrittajat.fi  

SKY on myös jäsenenä EuropeActivessa sekä EHFA-E:ssä  

www.europeactive.eu 

 

http://www.sky-ry.fi/
http://www.apt-personaltrainer.fi/
http://www.liikuntapäivät.fi/
http://www.yrittajat.fi/
http://www.europeactive.eu/
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Edunvalvontatyö, vaikuttavuus, kansainväliset ja kansalliset hankkeet sekä verkostoituminen olivat 

keskeisessä asemassa vuonna 2015.  Vuoden aikana SKY vahvisti erityisesti vaikuttamistaan ja viestintää 

digitaalisissa kanavissa.  

SOTE-uudistus ja kuntoutus- ja liikuntapalveluiden merkittävyyden tunnistaminen ja ns.  SOTEKULI-

palveluketjun  (kuntoutus, kuntouttava liikunta) esille nostaminen olivat edunvalvonnan kärkiviestejä. Tätä 

työtä tehtiin yhdessä Valitse vapaasti- kampanjan kanssa www.valitsevapaasti.fi  SY:ssä  ja SY:n 

hyvinvointipalvelujen valiokunnassa.  Toiminnanjohtaja kävi myös esittelemässä alan toimintaa SITRA:ssa 

vaikuttavuusinvestointien yksikössä toukokuussa 2015. 

Koulutusasiantuntijaryhmä tuotti  SKY:n standardeja, joiden sisältönä oli Personal Trainer-osaamisen 

todentamiseen sekä koulutuksen sisältö- ja osaamisvaatimukset Suomessa. Tampereen messujen kanssa on 

yhteistyösopimus Gymtec-messujen osalta. Messujen yhteydessä maaliskuussa lanseerattiin SKY:n 

hallinnoima Auktorisoitu Personal Trainer-järjestelmä Suomeen, järjestimme seminaarin ja oimme myös 

yhteistyösopimuksen mukaisesti omalla städillä ko. messujen aikana. APT-hakemisto avautui elokuussa 

2015. 

 

 

Kuvassa Eero Simojoki (FAF), 

Riitta Hämäläinen-Bister (SKY) ja 

Stefan Westerback (Folkhälsan) 

http://www.valitsevapaasti.fi/
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Vuoden aikana käynnistyivät 2014 haetut hankeet Fitness against doping jatkohanketta lukuunottamatta.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SKY:lle  kansalliseen aktiivisen ikääntymisen hankeeseen merkittävän 

erityisavustuksen. Hanke on SKY:n osalta rakennettu kolmivuotiseksi. Hanke  on osa ministeriön 

liikunnallisen elämäntavan edistämiseen kohdennetuista hankkeista. Vuosi oli historilallinen, saimme 

ensimmäistä kertaa valtion erityisavustuksen toimintaamme, samoin olemme myös ensimmäistä kertaa 

toteuttamassa kansainvälistä hanketta, EU:n Erasmus+hanketta yhdessä EuropeActiven ja kahdeksan muun 

partnerin kanssa. 
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Promoting Physical Activity and Health in Aging eli PAHA-hankkeen yhteistyösopimus allekirjoitettiin 

alkuvuodesta 2015. 

 

 

Suomen kolme pilottiyritystä ovat: 

• Liikunta- ja hyvinvointikeskus Alpico, Lohja 

• Balanssiklubit, Kuntokeskus Balanssi, Nummela 

• Foreverklubit, Forever Töölö, Helsinki  

Jutta Österberg-Hurme toimii PT-koordinaattorina PAHA-hankkeessa ja on antanut mallinnetun 

toimintamallin myös muille piloteille  sekä jatkossa myös kaikille asiata kiinostuneille  yrittäjille 

käyttöön. Mallia esiteltiin kansallisen hankkeen yhtenä toimintamuotona ja kahdessa PAHA-hanke 

pilotissa on rinnalla toiminut  kansallisen hankkeen ryhmät. Hankkeen projektikoordinaattorina toimi i 

Hannamari Viitanen. 

PAHA-hankeen kansalliseen Aktiivisen ikääntyminen hankeeseen rakennettiin alkuvuodesta visuaalinen 

ilme. Hankeen sai  tunnuksen Mikä Sinua Liikuttaa?Hankesinettinä toimii sohvaperuna.  

Onnistuimme neuvottelemaan yhdessä konsultti Laura Paasion avustuksella upean sopimuksen Mirum 

Agency Oy:n kanssa.  Sopimuksen barter arvo on erittäin suuri.Yritys kilpailutti sisäillään tiimeilttäin 

hankkeen projektikokonaisuuden ja kolme parasta suunnitelmaa esiteltiin kesäkuussa hankkeen 

ohjausryhmälle ja SKY:n puheenjohtajistolle.  

Ikääntyvät ihmiset eivät liiku, joka aiheuttaa tulevaisuudessa yhteiskunnalle miljardien laskun, 

syrjäytyneisyyttä ja eriarvoisuutta. On kaikkien etu, jos nykyiset ja tulevat seniorit innostuisivat 

liikkumisesta ennen kuin on pakko. 

”Meidän tehtävänä on löytää sytytyslanka, joka saa muutoksen aikaan. Etsiä tapa auttaa jokaista 

huonoihin tapoihin ja tekosyihyin jumiutunutta löytämään itsestään sisäinen, innostunut ja kaikkivoipa 

liikkuva nuori itsestään. ” 

Suunnitteluvaiheessa määriteltiin strateginen lähestyminen, luotiin luova katto konsepti tekemiselle, josta 

rakennettiin  konseptikuvaus, visuaalinen  ilme sekä toimintasuunnitelma. 

Implementointivaiheessa SKY, Mirum ja muut valikoidut kumppanit vastaavat konseptin toteutuksesta 

toimintasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on sisältökokonaisuuksia usealle vuodelle. 

Yhteistyöprojekti tuotti  hankeen, johon kuuluu myös idea tekosyygeneraattorista. 
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Molemmissa hankkeissa toimii projektinohjausryhmä ja hankeen työvoima resurssointiin 2015 
ostopalveluina.  

Alkuvuodessta kilpailutettiin APT-logo.  APT on rekisteröity tavaramerkki. 

Hakemisto tekninen toteutus ja hallinnointi tuotettiin ostopalveluina Deviation Finland Oy:n ja Fitteq 

Finland Oy:n kautta.Toimisto tuotti kolmet uudet verkkosivut vuoden 2015 aikana. Lisäksi olemme 

Facebookissa ja twitterissä. Liikuntapäivät.fi- sivuston alusta ja ilme uusittiin kokonaisuudessaan. 

 

Liikuntapäivät.fi- sivusto ja ilme 

uusittiin kokonaisuudessaan. 

Uudistuksesta vastasi 

projektipäällikkönä Hannamari 

Viitanen. Työ oli osa ammatillisen 

oppisopimuskoulutuksen näyttöä. 
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Annoimme vuoden aikana useita lausuntoja mm. Gramex/Teosto fuusioon, Eläketurvakeskukselle toimialan 

yrittäjien työtulo kehityksestä sekä olimme mukana EuropeActiven ja Deloitten tekemässä European 

Fitness Report tutkimuksessa ensimmäistä kertaa. Tulokset julkaistiin FIBO-messujen yhteydessä 

huhtikussa.  
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Seurasimme aktiivisesti hyvinvointiteollisuuden kehitystrendejä sekä kotimaassa, että kansainvälisesti.  

Median ja sidosryhmien sekä päättäjien kiinnostus toimialaa kohtaa kasvoi runsaasti vuoden aikana. SKY:n 

asiantuntijoilta pyydettiin kommenteja ja taustaselvityksiä useissa eri yhteyksissä lainsäädäntöön, 

verotukseen ja liikuntaliiketoimintaan liittyvissä asioissa. Liikunnan merkitys osana ennaltaehkäisevää 

terveyden edistämisen ketjua nousi useissa verkostokeskusteluissa esille.  Vuoden lopulla toiminnajohtaja 

sai kutsun Sosiaali- ja terveysministeriön sidosryhmä tilaisuuteen ja työpajoihin. Ohjelmaa tavoitteena on 

yhteistyö kansalaisten liikunnan lisäämiseksi. Työ on osa hallituksen ohjelmaa, jolla edistetään terveyttä ja 

hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta  (kärkihankkeen valmistelua) ja vastaa hallitusohjelman 

tavoitteeseen edistää hyvinvointia ja terveyttä lisääviä aktiivista elämäntapapaaa. Liikuntaa lisäävät 

toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hallinnon, järjestöjen, yritysten, työpaikkojen ja kansalaisten 

välisessä yhteistyössä. Tavoitteena on määrittää laajat, pitkän aikavälin tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta 

liikunnallisten elämäntapojen tukemiseksi. Päämääränä on, että kaikilla on arjessaan nykyistä paremmat 

mahdollisuudet liikunnallisiin elämäntapoihin.  

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 − Lähdetään liikkeelle! työpajoja oli kaksi. Tavoitteena on 

tunnistaa liikuntaa lisääviä keinoja ja menetelmiä, jotka   

 vähentävät eriarvoisuutta 

 lisäävät osallisuutta ja aktiivisuutta 

 tukevat hyvinvointia ja terveyttä vahvistavia arkiympäristöjä 

 varmistavat osaltaan toimivat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut 
 

sekä  löytää lisää keinoja yhteistyörakenteiden (kuntien eri sektorit, järjestöt, yritykset jne) vahvistamiseen 

liikkumisen edistämisessä. 

Edunvalonnassa HYPA-valiokunta vieraili SITRA:ssa alkuvuodesta sekä oli  ministeri Laura Rädyn vieraana 

23.4.2015. Sitran palaverin  jälkeen toiminnanjohtaja osallistui ns. palvelupaketti keskusteluun SOTE-asian 

osalta tuoden kuntouttavan liikunnan merkitystä ja palveluketjuajattelua esiin. SY:n HYPA-valiokunta vieraili 

eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 6.11.2015 ja verovaliokunta, johon puheenjohtajamme 

kuuluu kävi  myös edukunnassa vuoden aikana. 

Liikuntapäivät.fi järjesttiin 24.10.2015. Taphtumaan sai erinomaista julkisuutta mm. yhteistyöstä MTV3:n 

kanssa.  

Vuoteen sisältyi myös kolme seminaaria ja SKY:n gaala.  
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/TUTKIMUSTA 

APT – AUKTORISOINTI 

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry hallinnoi personal trainereita kouluttavien 
koulutusorganisaatioiden auktorisointia Suomessa. Työ aloitettiin koulutustyöryhmässä jo vuonna 2013. 

SKY ry tukee ja kehittää alan toimintaa ja on luonut SKY-standardit personal trainereita kouluttaville 
organisaatioille. Näiden laatustandardien tehtävänä on toimia pohjana kaikille Suomessa toimiville personal 
trainereita kouluttaville koulutusorganisaatioille ja heidän järjestämilleen personal trainer –koulutuksille. 
SKY ry nimittää auktorisointilautakunnan, joka vastaa koulutustoiminnan auditointiprosessista.  

Auktorisoitu personal trainer APT® 

SKY ry vastaa alalla työskentelevien auktorisoitujen personal trainerien APT® -hakemistosta. Hakemisto 
avatiin syksyllä 2015. 
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TUNNISTETTAVUUS 
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry vastaa alalla työskentelevien auktorisoitujen 
personal trainerien APT®-hakemistosta. APT®-merkki on rekisteröity tavaramerkki ja sitä saa käyttää 
auktorisoidut koulutusorganisaatiot ja heidän kouluttamansa personal trainerit. APT®-hakemisto avatiin 
elokuussa 2015. 

TURVALLISUUS 
Alan standardien mukaisesti auktorisoitu personal trainer on koulutettu tuottamaan laadukkaita liikunta- ja 
hyvinvointipalveluita. APT®:n ohjauksessaan asiakkaat voivat turvallisesti nauttia liikunnasta ja parantaa 
elämänlaatuaan. Koulutettu ammattilainen osaa aktivoida asiakasta ja tuottaa tavoitteen mukaista 
palvelua. APT® osaa hyödyntää toimintansa tukena myös muita liikunta- ja terveysalan ammattilaisia. 

VASTUULLISUUS 
Auktorisoidut koulutusorganisaatiot tuottavat koulutuskokonaisuuksia terveyden- ja hyvinvoinnin 
edistämiseen. Osaavat liikunnan- ja hyvinvoinnin ammattilaiset vaikuttavat mm. asiakkaiden liikunta- ja 
terveyskäyttäytymiseen ja noudattavat eettisiä toimintamalleja. 

VERTAILTAVUUS JA LAATU 
Auktorisoidut koulutusorganisaatiot tuottavat standardin mukaista koulutusta. Koulutuksen laatu on 
todennettavaa ja vertailukelpoista. APT®:t ovat suorittaneet vaaditun määrän opintoja ja osaaminen on 
todennettu määriteltyjen standardien mukaisesti. Koulutettu ja auktorisoitu personal trainer on liikunta- ja 
hyvinvointialan moniosaaja ja ammattilainen. Auktorisoinnilla varmistetaan laadukas koulutustarjonta sekä 
APT®:n ammattiosaaminen. 

VAIKUTTAVUUS 
Auktorisoidun personal trainerin työn tavoite on aktivoida ihmisiä liikkumaan ja opastaa heitä 
huolehtimaan kokonaisvaltaisesti terveydestään. Auktorisoidun koulutuksen läpikäynyt APT® toimii 
liikunta- ja hyvinvointialan toimintakentässä terveellisten elämän tapojen puolestapuhujana ja innostajana. 
Liikuntaa lisäämällä vaikutetaan myös kansanterveyteen ja -talouteen positiivisesti. 

HYVÄKSYTTÄVYYS 
Koulutusorganisaatiot noudattavat yleiseurooppalaista koulutusten viitekehystä (EQF) ja toteuttavat 
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen SKY ry:n auktorisoimaa ja auditoimaa 
koulutustoimintaa. 

  Auktorisointiryhmä 

APT KOULUTUSTOIMINNAN AUKTORISOINTILAUTAKUNTA 
Auktorisointilautakunnan tehtävä on toimia SKY-standardien kehittäjänä ja laadun valvojana, sekä suorittaa 
koulutusorganisaatioiden auditointeja Suomessa. Auktorisointilautakunta valitaan kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. 

APT -auktorisointilautakunnan jäsenet 

Teijo Mathlin 
Tomi Bruns 
Aki Pukkila 
Riku Aalto, 7.5. asti 
Stefan Westerback 
Jarno Lemmelä 
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Jutta Österberg-Hurme, puheenjohtaja 
Jari Lamminen, varapuheenjohtaja 
Riitta Hämäläinen-Bister, toiminnanjohtaja, SKY ry 
Hannamari Viitanen, projektipäällikkö, SKY ry 

APT -auktorisointilautakunnan varajäsenet  

Markus Majava 
Eero Simojoki 
Aki-Matti Alanen 
Ari Langinkoski 7.5. asti 

Lautakunta voi tarvittaessa tarkistaa ja auditoida koulutustoiminnan laatua myös paikanpäällä. 

APT AUKTORISOINNIN HAKEMINEN: PERSONAL TRAINERIT 

Auktorisoitujen koulutustalojen kouluttamat personal traineirit saavat automaattisesti APT® -
auktorisoinnin. Koulutuksesta valmistuttuaan personal trainerit voivat hakeutua APT® -hakemistoon. 
Hakemistoon kuuluvat henkilöt saavat tunnisteeksi APT® –kortin, minkä kautta tullaan tarjoamaan mm. 
erilaisia jäsenetuja. APT® -hakemistoon on vuosimaksu. SKY ry:n hallitus määrittelee hinnat vuosittain. 

Kaikki Suomessa personal trainerin ammatissa toimivat henkilöt voivat hakeutua APT –hakemistoon, 
riippumatta siitä missä koulutus on hankittu. Personal trainerilla on oltava todennettavissa oleva 
koulutustausta, liikunnallinen ammattiosaaminen ja/tai riittävä työkokemus personal trainerin tehtävistä. 

Hakemuksen yhteyteen tulee liittää todistukset suoritetuista koulutuksista sekä työtodistukset, 
ansioluettelo tai muut asiakirjat, jotka todentavat vaadittavan työkokemuksen personal trainerina. 
Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. 

PERSONAL TARINERIN AMMATILLISET VALMIUDET 

Koulutus Työkokemus 

Auktorisoidun koulutusorganisaation 

personal trainer koulutus. 

 

Taustakoulutuksena ammatillinen 

peruskoulutus liikunta-, terveys- ja/tai 

kuntoutusalan koulutus, pääpaino 

liikunnallisessa ammattiosaamisessa. 

Todennettavissa oleva työkokemus 

personal trainerin tehtävistä vähintään 

kahdelta (2) vuodelta tai vähintään 800 

todennettu PT tuntia ilmoittamaltaan 

ajanjaksolta. 

Muu kuin auktorisoitu personal traineri 

koulutus 

Todennettavissa oleva työkokemus 

personal trainerina toimimisesta 

vähintään kolmelta (3) vuodelta tai 

vähintään 2400 todennettua PT tuntia 

ilmoittamaltaan ajanjaksolta. 

http://apt-personaltrainer.fi/apt-auktorisoidut-koulutusorganisaatiot/
http://apt-personaltrainer.fi/ptn-hakulomake/
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Ei soveltuvaa koulutustaustaa Todennettavissa oleva työkokemus 

personal tarinerina toimimisesta 

vähintään viideltä (5) vuodelta tai 

vähintään 4000 todennettua PT tuntia 

ilmoittamaltaan ajanjaksolta. 

PT Materiaalipankki valmistui myös vuoden aikana 

APT –MATERIAALIA on löydettävissä sivulta www.apt-personaltrainer.fi 

Lataa lehdistötiedote (PDF). 
Lataa APT-esite (PDF) 
Lataa OHJEET koulutusorganisaation hakuprosessiin (PDF) 
Lataa SKY -standardit, personal trainer EQF taso 4 (PDF) 
Lataa APT Koulutusten sisältö- ja osaamisvaatimukset Suomessa -(PDF) 
Lataa OHJEET Personal trainerin hakuprosessiin (PDF) 

Työ oli historiallista ja uraauurtavaa – lämmin kiitos kaiklle toimijoille! 

Vuoden 2015 aikana auditoitiin seuraavat koulutusorganisaatiot: 

 

 

 

 

 

 

http://www.apt-personaltrainer.fi/
http://apt-personaltrainer.fi/wp-content/uploads/2016/04/APT-lehdistötiedote-julkaisuvapaa-17032015.pdf
http://apt-personaltrainer.fi/wp-content/uploads/2016/04/APT-esite_final.pdf
http://apt-personaltrainer.fi/wp-content/uploads/2016/04/APT_koulutusorganisaation-hakuprosessi_Final.pdf
http://apt-personaltrainer.fi/wp-content/uploads/2016/04/SKY-EQF-4-Personal-trainer-standardit-final.pdf
http://apt-personaltrainer.fi/wp-content/uploads/2016/04/SKY-EQF-4-Personal-trainer-koulutusten-sisältö-final.pdf
http://apt-personaltrainer.fi/wp-content/uploads/2016/04/APT_personal-trainerin-hakuprosessi_Final.pdf
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• 3 groups 50+ (Free of charge) 

• Personal trainer supervisor  

• 6 weeks excercise sessions  

• Data collection to MWK cloud  

• Follow-up 3 months & 6 months  

• Goal: Motivate for future activity (& get new clients)  

 

TAUSTAA – Suomi on Euroopan ikääntynein kansa 2020 
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Kumppanisalit  
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Yhteisenä viestinä oli myös aktivoida toimintaa Euroopan Liikuntaviikolla 
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 Encourage participation in sport and physical activity, especially by supporting the implementation 

of the European Week of Sport  

 Encourage participation in sport and physical activity, especially by supporting the implementation 

of the EU Physical Activity Guidelines 

Tulokset ovat olleet erinomaisia. PAHA-projekti jatkuu vielä vuoden 2016 puolelle. 

LIIKUNTAPÄIVÄT 2015 uuditetulla ilmeellä ja laajalla mediajulkisuudella 
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Sivujut ovat World Press pohjaiset ja rakenne makdollistaa monipuoliset toiminnot. Rakenteeseen liittyvät 

palvelut ostettiin Lähimediat Oy:ltä. Sivujen desingn on Hannamari Viitasen oppisopimukseen liittyviä 

työnäytteitä. Upeaa työtä! 

 

Liikuntapäivää markkinoitiin myös 

useissa seminaareissa. Kuva on 

Liikunnasta Liiketoimintaan 

seminaarista 9.-11.9.2015 Silja 

Symphony/, jossa SKY:llä oli 

yhteistyösopimuksen mukainenständi. 

Toiminnanjohtajalla oli seminaarissa 

esityspuheenvuoro. 

Kuvassa. Ira Nyström, joka oli myös 

Aktiivisen ikääntymisen 

projektipäällikkönä 
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Eniten ennakkorekisteröityneitä oli tänä vuonna Kutomon Fysioterapia- ja Liikuntakeskuksessa ja 

päivänaikaisia kävijoitä Aplicossa ja Instagram kuvan voitti Club Huuma.  Kampanjan aikana aktivointiin 

kuluttajia rekisteröitymään ennakoon arvonnoilla.Marraskuussa pidetyssä seminaarissa Kutomon Liikunta 

ja  Fysioterapia esitti toteuttamismallinsa. Yrityksen Youtube video on esillä Liikuntapäivät-sivustolla. 
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Tapahtuma tarvitsee aina yhteistyökumppaneita. Uutena Title Sponsor kumppanina aloitti Fysioline/FAF. 

Sopimus on kaksivuotinen. Pääyhtieistyökumppaneina olivat Suomen yrittäjät, Fustra Finland sekä Varma. 

MTV3:n kanssa tehtiin maksullinen kampanjayhteistyö. SKY teettiostopalveluna tapahtumanTrailerin ja 

olimme viikon verran Huomenta Suomessa mukana eri teemoilla. 
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TOIMINNOT 
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Hankesuunnitelma rakennettiin vuoden 2014 puolella. Ministeriön avustuspäätös tuli 24.2.2015 ja se oli  
55 000 €.  
Kampanjan ohjausryhmän muodostuivat: 

P-C Nordensved, Jutta Österberg-Hurme, Riitta Hämäläinen-Bister, Hannamari Viitanen, Ira Nyström (08-

12/2015) sekä Laura Paasio. Työ tehtiin ostopalveluna. 

Alla olevasa lehditötiedotteessa kiteytyy hankeen kokonaisuus: 
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Suomi harmaantuu vauhdilla 
Elinajan odote kasvaa joka vuosi kolmella kuukaudella ja yli 65 -vuotiaitten määrän arvioidaan 
kaksinkertaistuvan seuraavan viidenkymmenen vuoden aikana. Kaikista Euroopan maista Suomi 
harmaantuu nopeimmin ja vuonna 2020 olemme Euroopan vanhin kansa! 
Kestämättömät kustannukset 
Väestörakenteen voimakas muutos luo valtavia kustannuspaineita sosiaali- ja terveyskuluihin. Suomalaisten 
liikkumattomuudesta aiheutuu tällä hetkellä  1-2 Mrd € vuosittainen kustannus. Työkyvyttömyyden 
kustannukset ovat yli 4000 Milj.€ vuodessa. 
Aktiivista ikääntymistä tukeva “Mikä sinua liikuttaa?”-kampanjan tavoitteena on kannustaa ja motivoida 
50+ ikäryhmää liikkumaan. Kyse on terveyskunnosta ja sen ylläpitoon tähtäävästä liikunnallisesti 
aktiivisesta elämäntavasta. Tavoitteena on luoda ikääntyville mahdollisuuksia parantaa kuntoaan työ- ja 
toimintakyvyn säilyttämiseksi ja samalla tuoda säästöjä SOTE –kuluihin. 
Kysymys kuuluukin “Miten poistaa esteet ja saada 50+-vuotiaat liikkeelle?” 
Tilastollisesti vain 11 % naisista ja 10 % miehistä (55-65 v.) harrastaa sännöllisesti liikuntaa. Liikunnan puute 
on yksi merkittävistä syistä ikääntyneiden ikäryhmässä ilmeneville sydän- ja verisuonitaudeille sekä 
todennäköinen seuraus myös psyykkisille sairauksille. 
Ketä kiinnostaisi yli viisikymppisten hyvinvointi? 
Yli viisikymppisten kasvava joukko on usein unohdettu tai sivuutettu  liikunta- hyvinvointimarkkinoilla. 
Kampanjan avulla kannustamme  alan toimijoita löytämään tämän potentiaalisen asiakaskunnan. Yhdessä 
kuntokeskusyrittäjien, hyvinvointiteknologiayritysten edustajien ja terveydenhoitoalan toimijoiden kanssa 
kampanjan aikana tuotetaan kohdennettuja harjoitusohjelmia, luodaan matalan kynnyksen 
kuntoilumahdollisuuksia harjoitukseen soveltuvilla tiloilla ja sopivalla tuella. 
Mikä SINUA liikuttaisi? 
Kampanjan aikana kartoitetaan ikääntyvien kiinnostusta ja motivaatiota fyysiseen aktiivisuuteen ja sen 
perusteella kehitetään konkreettisia uusia toimintatapoja, luodaan joustavia palveluketjuja ja esitellään 
matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia tälle ikäryhmälle. Näillä uusilla keinoilla halutaan jatkossa 
motivoida ikääntyvä kansanosaa fyysiseen aktiivisuuteen ja tuomaan liikkuminen luontevaksi osaksi 
ihmisen koko elämänkaarta. 
Eikö vieläkään liikuta? 
Ei, vaikka runsaan viiden vuoden kuluttua olisit osa Euroopan harmaahapsisinta kansaa. Liikunta ja 
lihaskunnon ylläpito on paras keino pitää ryhti ylväänä. Silti vain pieni osa meistä liikkuu aktiivisesti. 
Kaivelemme tekosyylaareja, jotta välttyisimme haastamasta itseämme. Hikoile kuitenkin hetki hyvinvointisi 
eteen. Yksikin hyvä syy riittää muutokseen! 
  
”Mikä sinua liikuttaa” on Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry:n aktiivisen 
ikääntymisen hanke, joka on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemista liikunnallisen elämäntavan 
valtakunnallisista kehittämishankkeista. 
  
Kansallinen hanke on myös osa Europpalaista PAHA-hankentta (Promoting physical activity and health in 
ageing), jossa Suomen kunto-ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry on Suomen edustaja.  Muut 
mukaan valitut maat ovat Tanska,  Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Portugali ja Iso-Britannia. 
www.mikasinualiikuttaa.fi 
www.facebook.com/mikasinualiikuttaa 
#mikäsinualiikuttaa 
EU:n PAHA -projekti 
http://www.ehfa-programmes.eu/paha 
  
Hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet: 
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TAVOITTEET 

 Lisätä suomalaisen väestön liikkumista eri ikä- ja kohderyhmille  
suunnattujen liikuntasuositusten mukaisesti  

 Kaventaa väestönryhmien välisiä sosioekonomisia terveys- ja  
hyvinvointieroja liikunnan keinoin 

 Edistää omatoimista liikuntaa ja arjen aktiivisuutta  
 VAIKUTTAVUUS 

 Pienentää SOTE –kuluja – nostaa kuntoutuksen ja liikunnan merkitystä 

 Poikkihallinnollisuus ”Hyvinvointi ja terveys” 

 Luoda liikkuvia yhteisöjä 

 Terveyskunnon, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin paraneminen 
 TOIMENPITEET 

 Tuotamme ohjattuja harjoitusohjelmia yhdessä kumppaneiden kanssa 

 Tuomme liikunnan osaksi terveyden ja hyvinvoinnin palveluverkostoa 

 Tuemme aktiivista elämäntapaa kannustuksen ja motivoinnin keinoin 

 Ennataehkäisevään työhön  ja toimenpiteisiin panostaminen 

 Liikunnan palavelusetelit tulevaisuudessa 
 

Hanke on verkostohanke joka tuottaa käytäntöön sovellettvia malleja yhdessä kumppaneiden kanssa. 

 

 

 

Hanke oli näyttävästi esillä Liikuntapäivien yhtydessä ja SKY:n toiminnanjohtajaa haastateltiin mm. YLE 

Puheessa ja Auran Aalloissa. 
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Liikuntapäivien aikana otettiin  kuvia SKY:n käyttöön mm. hankeisiin ja ensi vuonna uusiutuville  

verkkosivuille. Kuvaukset toteutti Photographer & Retoucher Otto Turunen. 

TOIMINTOJA/PAINOPISTEITÄ 

 Yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa: 
P-C Nordensved  on edustajamme  Suomen Yrittäjien hallituksessa ja SY:n  verovaliokunnassa. 

Toiminanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister on  SY:n hyvinvointipalveluiden valiokunnan jäsen sekä 

toimialajärjjestöjen kehittämisryhmän jäsen. Toiminnanjohtaja valittiin puheenjohtajaksi SY:n 

toimiala- ja aluejärjestöjen kehittämistyöryhmään. Työ jatkuu vielä vuonna 2016. Työryhmän työ 

tukee SKY:n tavoita uudistaa säännöt jäsen- ja palvelupaketit sekä laajentaa yhdistyksen toiminta 

koskemaan koko liikuntayrittäjyyskenttää. 

Toiminnajohtaja on myös jäsenenä ns. hyvinvointi ja terveysryhmässä asiantuntijana. Ryhmässä 

keskustellaan ja innovoidaan yrittäjyyden ja yhteikunnan hyvinvointimalleja. 

 Opetushallitus 
Toiminnanjohtaja on Liikunnan tutkintotoimikunnan jäsen ja on myös Opetushallituksen 
Kuntoutus- ja liikunta-alan koulutustoimikunnan jäsen. 

 EU:n alueella tapahtuva edunvalvontatoiminta toteutettiin yhdessä EuropeActive 
kanssa.Edustajamme olivat  mukana järjestön yleiskokouksessa, EHFA-E:n kokouksessa. Euroopan 
hyvinvointifoorumissa myös kansainvälisillä  FIBO-messuilla huhtikuussa 2015 

 Yritysyhteistyösopimukset ja kumppanuuksien lisääminen 
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  Liikuntapäivät.fi yhteistyökumppanina MTV3:n kanssa. Sopimuksen sisältö huipentui AamuTV:n 
liikuntaviikkoon juuri ennen ennen Liikuntapäiviä 24.10.2015. 

 Uusi Title sponsori kahdeksi vuodeksi Liikuntapäivät.fi-tapahtumaan Fysioline Oy/Fitness Akademy 
of Finland 

 Hankekumppanuudet: 
  PAHA-hanke – sopimus EuropeActiven kanssa, kumppanisopimukset pilottisalien kanssa, 
 laiteyhteistyö (Mywellnesskey, Technogym)  
 Aktiivinen ikääntyminen: 

- Opetus- ja kulttuuriministeriö 
- Mirum Agency 
- verkostokumppanuudet SY:n ja HYPA-järjestöjen kanssa 

 Messut /tapahtumat  

 Gymtec messut yhteistyössä Tampereen messujen kanssa. Toiminnanjohtaja on messujen 
ohjausryhmän jäsen. 

 Koulutustoiminta 
 Seminaarit keväällä ja syksyllä, yhteistyöseminaarit: Scandinavian Road Show,  Liikunnasta 

Liiketoimintaan ja Gymtecissä pidetty omaseminaari ja syyskokouksen yhteydessä omana 
toteutuksena tehty seminaari 

 Suomen Yrittäjien ja toimialajärjestöyhteistyöyhteishankkeet, joista hyvänä esimerkkinä olivat 
Liikuntapäivät, Valitse vapaasti-kampanja sekä HYPA yhteistyö aktiivisen ikääntymisen 
käynnistämisessä. Lisäksi SKY:lla on edustajat SY:n hallituksessa ja kehittämisryhmissä 

 Aiesopimus Dopinginkin kanssa rakenettavasta hankkeesta (A-klinikka Säätiö) 

 Edunkuntavaalit: viestntä ja verkostovaikuttaminen  
 

Hallinto 

Hallitus ja yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen hallitus kokoontui seitsemän (7) kertaa ja lisäksi päätöksiä tehtiin s-postikokouksissa. 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2015 

Pehr-Christian Nordensved,   puheenjohtaja 

Jutta Österberg-Hurme, varapuheenjohtaja 

Jyrki Hannula  jäsen 

Sami Hellgren,  jäsen 

Anne Ketola  jäsen 

Mikko Mustala, jäsen  

Tuija Nikkilä,   jäsen 

Lauri Hasanen, varajäsen 

Aarno Ortju,  varajasen 

Riitta Hämäläinen-Bister,  toiminnanjohtaja 

 

Kokouksiin osallistuivat myös kutsuttuina Hannamari Viitanen ja Ira Nyström. 

 

Liikuntapäivät-tapahtuma 

 

Riitta Hämäläinen-Bister  toiminnanjohtaja, projektijohtaja 

Lisäksi ohjausryhmään työskentelyyn osallistuivat Hannamari Viitanen, Janne Kujanen ja Ira Nyström 
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PAHA-hankeessa ja Aktiivisen ikääntymisen hankkeissa on omat ohjaus- ja työryhmät samoin 

koulutuspuolella. Viestinnässä oli myös asintintija verkostoa ja APT-lanseerauksessa käyettiin 

viestintätoimistoa (Brunnen Communication) 

 

Toimisto 

Järjestön johtamis- ja hallintopalvelut tuotetaan ostopalveluna Deviation Finland Oy:ltä. Yrityksen 

toimitusjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister toimii myös SKY:n toiminnanjohtajana.Yhdistyksen toimisto sijaitsi 

osoitteessa Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki. SKY osti hallinto– ja kehittämispalveluja tuntiperusteisesti/kk. 

Lisäksi Deviation Finland Oy:n kanssa sovittiin Liikuntapäivät.fi-tapahtuman sekä vuoden aikana  

käynnisttyneiden hankeiden projektijohtajuudesta. SKY osti markkinoiti- ja viestintäpalveluja myös Fitteq 

Finland Oy:tä. Hankkeet toteuteettiin ostopalveluina. 

Edustukset 

Verovaliokunta     P-C  Nordensved jäsen 
Kuntoutus- ja liikunta-alan koulutustoimikunta OKM/OPH  Riitta Hämäläinen-Bister jäsen 
Kuntoutus- ja liikunta-alan koulutustoimikunta OKM/OPH  Sami Hellgren  varajäsen 
Liikuntayrittäjyyden neuvottelukunta  Riitta Hämäläinen-Bister puheenjohtaja 
Liikunnan tutkintotoimikunta   Riitta Hämäläinen-Bister jäsen 
Suomen Yrittäjien hallitus   P-C  Nordensved  jäsen 
Hyvinvointipalveluiden valiokunta, SY   Riitta Hämäläinen-Bister  jäsen 
HYPA-kehittämisryhmä   Riitta Hämäläinen-Bister jäsen 
SY:n toimiala- ja aluejärjestöjen kehittämisryhmä Riitta Hämäläinen-Bister puheenjohtaja 
Tampereen Messut 2015 näyttelytoimikunta/ohjausryhmä (Gymtec)  
    Riitta Hämäläinen-Bister jäsen 
SKY:n jäsenmäärä toimipistenä vuoden lopussa oli 178.   
Viralliset tilaisuudet /edustaminen 

EA yleiskokous ja EHFA E-kokous 7.4.2015 Köln, Saksa, Riitta Hämäläinen-Bister 

SY:n toimialajärjestöjen neuvottelupäivät 20.-21.5.2015 Helsinki, Riitta Hämäläinen-Bister 

Järjestöseminaari ja vaalivaliokunta 8.-19.9.2015 Helsinki, Riitta Hämäläinen-Bister 

Suomen Yrittäjien valtakunnalliset yrittäjäpäivät 2.-24.10.2015, Vuokattu, Riitta Hämäläinen-Bister  

Aarno Ortju ja Hannamari Viitanen osallistuivat PAHA-hankkeen kansainvälisiin kokouksiin vuonna 2015. 

SKY:n Gaala  

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen gaala pidetiin 20.11.2015 Kulosaaren Casiniolla 

Helsingissä. 

Huomioimiset: 

Kaikille Liikuntapäivät.fi yhteistyökumppaneille jaettiin kiitosdiplomi ja tilaisuudessa julkistettiin 

Liikuntapäivien arvontavoittajat. 
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Tuija Nikkilälle luovutettiin Suomen Yrittäjien pronssinen järjstöansiomerkki. Gaala toteutettiin 

Casinohengessä ja pelaaminen tapahtui Blanet Benefitin älykorttien avulla virtuaalirahalla. 

 

 

Gaalassa huomioitiin myös P-C Nordensved, joka ei jatka enää ensi vuonna SKY:n puheenjohtajana. Uudeksi 

puheenjohtajaksi 20.11.2015 pidetyssä kokouksessa valittiin vuodelle 2016 Jutta Österberg-Hurme. 

Sääntömääräiset kokoukset 

Kevätkokous 

SKY:n kevätkokous pidettiin 2.6.2015 Helsingissä SKY:n kokoustiloissa Hitsajankatu 22, Helsinki 

Syyskokous 

SKY:n syyskokous pidettiin 20.11.2015 Opus3 Aida-auditoriossa Herttoniemessä,Helsingissä. Kokouksen 

jäleen pidettiin SKY:n seminaari, jonka key note speaker oli kansanedustaja Hjallis Harkimo.  

SKY:n syysseminaari oli täynnä hyödyllistä tietoa. 

”SKY:n infopaketti liikuntayrittäjille 20.11.2015 SKY ry järjestää alan ammattilaisille suunnatun seminaarin 

perjantaina 20.11.2015 klo. 12-16 Opus Business Parkin (Opus 3), Aida auditoriossa” Tilaisuuden ohjelma ja 

palute oli erinomainen. 

Kuvassa Tuija Nikkilä 

ja Toiminnanjohtaja 

Riitta Hämäläinen-

Bister 
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Seminaarin pääpuhujana toimi Hjallis Harkimo aiheena ”Yrittäjyys – johtaminen ja jaksaminen”. Seminaarin 

avauksen suoritti: SKY ry, varapuheenjohtaja Jutta Österberg-Hurme. 

Stabiili, mobiili, hybridi vai kaikki? Älykortista on moneksi (Livedemo saman päivän iltana SKY:n 

Casinogaalassa) Planet Benefit, toimitusjohtaja Vesa Haimi, Sosiaalinen media: Kuntokeskusyrittäjän 

"salainen ase"! Sanya Saarinen, Someleontti, Mikä sinua liikuttaa?: Liikuntakeskusten mahdollisuudet 

uudessa kohderyhmässä ja Liikuntapäivät 2015 -tapahtuman kokemukset ja palaute: SKY ry, 

toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister ja hankkeessa mukana olevien salien edustajat. 14.00 Yrittäjyys – 

johtaminen ja jaksaminen: Yrittäjä, Hjallis Harkimo, Yrittäjien yhtenäiset työsopimusmallit: SKY ry, 

toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister,  APT - Auktorisoitu personal trainer. Todennetun osaamisen 

hyödyt yrittäjille, ammattilaisille ja kuluttajille. SKY ry, Riitta Hämäläinen-Bister  

Yhteistyötahot / Jäsenyys 

Suomen Yrittäjät: 

SKY:n jäsenillä on laaja etupaketti:  

 Yrittäjäsanomat-jäsenlehti 10 numeroa vuodessa 

 yrittäjäinfo kuusi kertaa vuodessa 

 yrittäjäkalenteri 

 neuvontapalvelut, arkisin kello 9–16 puhelin 09 229 221 

 jäsenkortti ja -edut (www.yrittajat.fi/jasenedut) 

 seminaarit jäsenhintaan (www.yrittajat.fi/koulutus) 

 näkyvyys yrityshaussa jäsenen niin halutessa (www.yrittajat.fi/yrityshaku), 

 omien tietojen tarkistaminen ja päivitys sähköisesti; palveluun kirjaudutaan y-tunnuksella ja 
jäsennumerolla (www.yrittajat.fi/jasentiedot) 

 kirjautuminen jäsensivuille omalla jäsennumerolla (www.yrittajat.fi) 

 Suomen Yrittäjien uutiskirje kerran kuukaudessa, niin halutessa 
 

Koulutus 

SKY:hyn liittyneet koulutusorganisaatiot tarjoavat jäsenetuja myös SKY:n jäsenille 
A-klinikka -säätiö/ Doping-linkki-> logo SKY:n sivuilla ja verkkokoulutus puhtaan liikunnan puolesta. 

Tampereen Messut Oy – Gymtec yhteistyö ->seminaarit 

 

Sähköiset palvelut /Verkkosivut / Tiedottaminen 

 
SKY:n verkkosivut ovat TWID:n tarjoamalla alustalla. Sopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. SKY 

panosti vuonna 2015 digitaalisiin kanaviin ja työ tehtiin ostopalveluina. 

Jäsenistölle  toimitettiin vuosikokouskutsut sääntöjen mukaisesti. Tiedottaminen hoidettiin s-postitse, 

facebookissa  ja erillisillä uutiskirjeillä. Myös verkkosivuilla oli ajankohtaisia uutisia samoin  kuin SKY:n eri 

Facebook-sivuilla. Hankkeilla,  APT-toiminnalla  ja Liikuntapäivillä on omat digitaaliset kanavat. 

Talous / Varainhankinta 

Talousrakenteen perustan muodostavat edelleen SKY:n jäsenmaksut. Liikuntapäivät ja PAHA – sekä 

Aktiivisen ikääntymisen-hanke vaikuttivat  merkittävästi taloushallintoon ja SKY:n toiminnallisiin 

resursseihin. OKM:n erityisavustus mahdollisti  Mikä Sinua Liikuttaa-kokonaisuuden rakentamisen. Myös 
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yritysyhteistyösopimusten kautta on pystytty lisäsäämään toiminnallisia resursseja yhteisesti sovittujen 

hyödyntämissuunnitelmien kautta.  

Vuosi 2015 oli myös investointi- ja innovointivuosi tulevaisuuteen. APT-hanke pystyttiin viemään läpi , 

vaikka siihen liittyviä toimintoja ei oltu kokonaisuudessaan budjetoitu. Barter-sopimuksista suurin on 

Mirum Agencyn kanssa toteutettu projektisopimus. Muut barterit ovat kohdintuneet 

tavarantoimittajasopimuksiin tai tila/osallistumisbarttereihin.  

Deviation Finland Oy:n palavelusopimus uusittiin vuodenlopussa. Toimiston työmäärä oli vuonna 2015 

valtava ja osa työstä tehtiin ProBonona, jotta isot uudistukset saataisiin käyntiin.  

Rahotuspohjaa tulee laajentaa ja alan yrittäjen järjstäytymistä on lisättävä. Uuden laajemman 

liikuntaliiketoimintaan liittyvän toimialajärjestön rakentaminen on välttämätöntä. Lisäksi alan 

palvelustandardien EU-tasoinen työ on käynnistynyt (Suomessa Yleinen Teollisuusliitto) ja se vaatii 2016 -

2017 panostusta edunvalvonnnan lisäresurssointiin samoin kuin edessä oleva SOTE-uudistus.  

Voimassa olevat yhteistyösopimukset: 
Fysioline Oy www.fysioline.fi -  ja FAF www.faf.fi  Title Sporsor Liikuntapäivät ja SKY-sivut sekä APT- 
verkkonäkyvyys 
Varma www.varma.fi – pääyhteistyötaso Liikuntapäivät.fi  
FIT1 Fitnessclub   www.fitnessclub.fi – verkkonäkyvyys 
Fustra  www.fustra.fi  – Liikuntapäivät pääyhteistyökumppani 
TWID www.twid.com     – palvelutaso ja tukijäsen 

Qicraft  www.qicraft.fi -   tukijäsen 

DL Software www.dlsoftware.com  -    tukijäsen 
Tampereen Messut  www.tamprereenmessut.fi –tukijäsen 
Dopinglinkki- www.dopinglinkki.fi verkkokoulutusyhteistyö - Aiesopimus 
EuropeActive www.europeactive.eu  – PAHA-hanke 
Suomen Yrittäjät –  www.yrittajat.fi Liikuntapäivät ja Aktiivinen Ikääntyminen – edunvalvontayhteistyö 
HYPA-valiokunta/toimialajärjestöt / Valitse Vapaasti-yhteistyö www.valitsevapaasti.fi  
 

Tilikauden tulos 

Tilikauden 2015 toiminnan tulos on  - 3 600,17 euroa alijäämäinen.   

Henkilöstö /Toimisto /Ostopalvelut: 

-Toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister  
-Projetipäällikö Hannamari Viitanen (APT-tekninen, Liikuntapäivät, digitaaliset viestintäkanavat, PAHA) 
- Projektipäällikkö Ira Nyström (aktiivinen ikääntyminen 08-12/2015) 
- Konsultti Laura Paasio (aktiivinen ikääntyminen) 
 
Yhteystiedot: 

 

SKY, Suomen kunto- ja 

terveysliikuntakeskusten ry 

Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki 

Puh. 040 515 4449 

eMail: toimisto@sky-ry.fi 

 

www.sky-ry.fi 

www.liikuntapaivat.fi 

www.apt-personaltrainer.fi 

www.mikäsinualiikuttaa.fi 

 

 

Y-tunnus: 2173470-8 

 

http://www.fysioline.fi/
http://www.faf.fi/
http://www.varma.fi/
http://www.fitnessclub.fi/
http://www.fustra.fi/
http://www.twid.com/
http://www.qicraft.fi/
http://www.dlsoftware.com/
http://www.tamprereenmessut.fi/
http://www.dopinglinkki.fi/
http://www.europeactive.eu/
http://www.yrittajat.fi/
http://www.valitsevapaasti.fi/
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Tyytyväinen tiimi tekee parasta tulosta! 

 


