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Tulevia tapahtumia
• 1.11.2021 Valtakunnallinen liikuntafoorumi 9.00-15.45
https://www.liikuntaneuvosto.fi/tapahtuma/liikuntafoorumi-webinaari-2021/

• Kasvokkaisen foorumin tilalla järjestetään etänä maanantaina 1.11. kaikille avoin ja maksuton 
Liikuntafoorumi-webinaari, jonka teemana on liikunnan arvo. Lisäksi foorumissa on 
esillä liikuntapolitiikan ajankohtaiset asiat ja katsaus päättyneeseen huippu-urheilun olympiadiin. 
Luvassa on paljon mielenkiintoisia puheenvuoroja ja keskustelua liikuntapolitiikan ajankohtaisista 
teemoista. Katso webinaarin tarkempi ohjelma alta.

• Osallistuminen Liikuntafoorumi-webinaariin vaatii ennakkoilmoittautumisen 27.10 mennessä (alla). 
Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse pari päivää ennen webinaarin alkua 
(jos viestiä ei ole tullut ajoissa, katso ensin roskapostisi). HUOM! Ilmoittautumisesta ei tule 
sähköpostiin varmistusviestiä.

• https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/a9b5ed9c-646f-4197-90ce-
fc584985eb3a?displayId=Fin2348642
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European Health and Fitness Forum (EHFF) ja 
International Standards meeting (ISM)
• EHFF  3.11.2021, virtuaalitapahtuma "The Great 

Transformation”13.00-18.00 CET
• https://www.europeactive.eu/event/EHFF21
• ISM 5.11.2021, virtuaalitapahtuma "Transforming the fitness industry 

through standards“ 9.30-14.00 CET
• https://www.europeactive.eu/event/ISM21

•
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GYMTEC 2021

• https://www.liikuntapaikkamessut.fi/fi/
• PANEELIKESKUSTELU: VAIKUTTAVAA LIIKETTÄ - SUOMI TOIMII, 

To 04.11.2021 12:30-13:30
• miten liikunta-alan yrittäjät pärjäävät koronan jälkeen?
• o muuttuiko ja muuttuko liiketoiminta?

o miten pärjäämme?
o onko osaamista?

• liikunta-alan yrittäjyyden tulevaisuus Suomessa – alan 
näkemyksiä

▪ o liikunnan rahoitus –
ketä, mitä ja miten liikuntaa tuetaan?

o verotus – mitä tapahtuu liikunnan arvonlisäverolle?
o terveyden edistäminen –

ehkäisevät palvelut, kuka tuottaa?

Viestit päättäjille!
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Liikuntatilojen terveydensuojeluvalvonta 
-webinaari (Teams) 16.11.
Ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät:
https://www.ymparistojaterveys.fi/koulutus/liikuntatilojen-
terveydensuojeluvalvonta-webinaari/

Ajankohta: 16.11.2021 klo 13.00 –15.30
• Webinaarikoulutuksen järjestävät Ympäristö ja Terveys-lehti 

sekä sosiaali- ja terveysministeriö.
• Webinaarin hinta on 70 euroa (+alv 24 %).
• Ilmoittautumiset 14.11.2021 mennessä.
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Suomen Yrittäjät
• Yrittäjäristeily 26.-27.11.2021 

https://me.yrittajat.fi/yrittajaristeily

• https://www.yrittajat.fi/tapahtumat

• https://www.yrittajat.fi/jasenille/koulutukset
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Mitä on agendalla?
• Alan tunnettuisuus -> verkostot ja kumppanuudet
• Asiantuntijuus -> valiokunnat, työryhmät
• Lainvalmisteluun vaikuttaminen ja lausunnot
• Liikunnan rahoitus tulevaisuudessa ->Gymtec paneeli, viestit
• SOTEHY-SOTESI /palveluketjut – yhteistyössä mm. SY:n kanssa 
• Aluevaalit
• Ennakointityö – OPH SOTEHY ennakointityö
• Kansalliset ja kansainväliset kehittämishankkeet – mm. EuropeActive, FIBO, hankkeet (mm. Active ageing communities)
• Tiedolla johtaminen – tutkimukset , verkostokumppaneiden kanssa,
• Näkyminen ”Foorumeilla” – ”Foorumiviikko” tulossa ( 1.11.,3.11.4.11.5.11.)
• Osaamisen kehittäminen – yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa
• Verotus

• 2022 – Juhlavuosi SKY 20-vuotta!
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Edunvalvontaa ja vaikuttamista
Tällä hetkellä:
- Koronarajoitusten vaikutus liikuntayritysten toimintaan –

selvityksen tulosten hyödyntäminen
- https://static1.squarespace.com/static/5f0444625625181264ebfd4

a/t/614d7a487add5d154e337e6b/1632467530594/Koronarajoitust
en+vaikutus+liikunta-alaan+KPMG_Fin.pdf

- Aluevaalit – hyvinvointialueet 
- Liikunnan rahoitus -> Gymtec + päättäjäneuvottelut
- Kustannustuki 5
- Verotus – työryhmätyö ->vaikuttaminen verkostossa
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Liity jäseneksi!

•Jossain vaiheessa on lakattava pohtiminen - on 
alettava toimia. (Warren Buffet)

•https://sky-ry.fi/jaseneksi/
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Kiitos!
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Riitta Hämäläinen-Bister, toiminnanjohtaja

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry

P. 040 515 4449

S. riitta@sky-ry.fi

www.sky-ry.fi

www.apt-personaltrainer.fi

www.liikuntapaivat.fi

Facebook: facebook.com/skyyhdistys


