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Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakun-
nallinen liikuntajärjestö. Kokoamme yhteen 
20 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka 
edistävät soveltavaa liikuntaa.  

Toimintamme tavoitteena on, että pitkä-
aikaissairaiden ja vammaisten ihmisten 
mahdollisuudet soveltavaan liikuntaan, ter-
veyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 
sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat.

Toimintamme lähtökohdat ovat yhden-
vertaisuus ja tasa-arvo, osallisuus ja 
asiantuntijuus.

Yleisesittely
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Soveltavan liikunnan kohderyhmä muo-
dostuu henkilöistä, joiden on vamman, 
sairauden, toimintakyvyn heikentymisen 
tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osal-
listua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. 
Kohderyhmään kuuluu noin 15–20 % väes-
töstä.1 Kohderyhmään kuuluvat liikkuvat 
vähemmän kuin väestö keskimäärin. Suu-
rimmiksi esteiksi osallistua liikuntatoimin-
taan on tunnistettu mm. harrastamisen kal-
leus, sopivan kaverin ja harrastusryhmien 
puute, vamma tai terveydentila, liikuntati-
lojen esteellisyys, saavutettavan ja ajanta-
saisen tiedon puute ja puutteet kuljetus- tai 
henkilökohtaisen avun palveluissa.2

Väestö ikääntyy ja samalla terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvät ongelmat lisään-
tyvät. Toisaalta monet ikääntyvät ovat 
erittäin motivoituneita jatkamaan aktii-
vista elämäntapaansa terveyshaasteista 
huolimatta. Väestön ikääntyminen siis 
lisää soveltavan liikunnan tarvetta nyt ja 
tulevaisuudessa.3

SoveLi on järjestö, joka on verkostoitunut 
vahvasti sekä sote-järjestöjen että liikunta-
järjestöjen kanssa. Yhdessä jäsenjärjestöjen 
kanssa SoveLi pystyy tavoittamaan tervey-
tensä kannalta riittämättömästi liikkuvia 
henkilöitä, joilla on pitkäaikaissairaus tai 
vamma, tehokkaasti.

Pitkään valmisteltu sote-uudistus tulee 
muuttamaan kuntien tehtäviä ja julkishal-
linnon rakenteita. Uudistus tulee vaikutta-
maan myös soveltavaan liikuntaan liittyviin 
rakenteisiin. Sote-valmisteluun tarvitaan 
mukaan soveltavan liikunnan asiantunti-
juutta, jotta liikunnan palveluketjut toimi-
vat myös tulevaisuudessa.

Järjestöjen rahoitusjärjestelmä on muut-
tumassa. Aiemmin Veikkauksen tuotoille 
perustunut järjestelmä ei enää pysty rahoit-
tamaan toimintaa yhtä kattavasti kuin 
aiemmin. Järjestöjen rahoitus tulee suurel-
la todennäköisyydellä siirtymään valtion 
budjettiin ainakin osittain. Tämä saattaa 
vaikuttaa myös SoveLin avustustasoon 
tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden näkymät SoveLin toimin-
nalle ovat hyvät. Soveltavan liikunnan 
edistämistarpeet ovat ilmeiset ja SoveLil-
la on hyvät lähtökohdat viedä eteenpäin 
henkilöiden, joilla on pitkäaikaissairaus tai 
vamma, liikkumista edistäviä toimenpiteitä. 
Toisaalta järjestörahoitukseen liittyvä epä-
varmuus koskee myös SoveLin toimintaa.

Toimintaympäristö
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SoveLin strategia on yhteistyön tulos. Stra-
tegisia valintoja ja toiminnan tulevaa suun-
taa hahmoteltiin jäsenjärjestöjen kanssa 
strategiakyselyn ja yhteisen työpajan avul-
la. Näiden yhteistyöstöjen antia jäsennel-
tiin ja kirkastettiin sekä SoveLin hallituksen 
että SoveLin henkilöstön toimesta. Tämän 
prosessin myötä muodostui SoveLin strate-
gia vuosille 2022–2024.

Strategiaprosessi

Strategiakysely Strategiatyöpaja
Hallituksen ja 
henkilöstön  
strategiatyö

Valmis  
strategia
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Arvot
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
SoveLi edistää ihmisten yhdenvertaisia ja 
tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikuntaan ja 
fyysiseen aktiivisuuteen.

Osallisuus
SoveLi lisää pitkäaikaissairaiden ja vam-
maisten ihmisten mahdollisuutta tulla 
kuulluksi ja nähdyksi liikunnassa sekä 
sen suunnittelussa, toteuttamisessa ja 
kehittämisessä.

Asiantuntijuus
SoveLi edistää moniammatillisella asian-
tuntemuksellaan valtakunnallisesti lii-
kunnan osaamista ja sen vahvistumista 
paikallistasolle asti. Asiantuntemus tarkoit-
taa sekä tutkittua, ammatillista että koke-
mukseen perustuvaa tietoa soveltavasta 
liikunnasta.
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Visio
Jokaisella on mahdollisuus liikkua.

Missio
SoveLi tukee jäsenjärjestöjään, tuo heidän 
osaamistaan esiin ja lisää laaja-alaista tie-
tämystä soveltavasta liikunnasta. SoveLi 
vaikuttaa soveltavaan liikuntaan liittyvään 
päätöksentekoon ja nostaa esiin sovelta-
van liikunnan yhteiskunnallista merkitystä 
yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.
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1. SoveLi tukee
SoveLi tukee jäsenjärjestöjen liikuntatoi-
mintaa ja on mukana soveltavan liikun-
nan valtakunnallisessa kehittämisessä. 
Jäsenjärjestöjä tuetaan vaikuttamistyössä, 
viestinnällisesti ja koulutus- ja asiantuntija-
palveluiden avulla. Toimenpiteitä kohdiste-
taan aiempaa enemmän yhdistystasolle.

2. SoveLi vaikuttaa
SoveLi vaikuttaa soveltavan liikunnan kan-
nalta merkittävään yhteiskunnalliseen pää-
töksentekoon. Vaikuttamistyö on näkyvää 
ja sen tavoitteena on soveltavan liikunnan 
aseman ja resurssien vahvistuminen. Vai-
kuttamistyötä toteutetaan suorin vaikutta-
mistoimin, viestinnällisesti sekä koulutus-
palveluiden avulla yhdessä jäsenjärjestöjen 
ja muiden verkostojen kanssa.

Toiminnan painopisteet
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Lähteet
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#oikeusliikkua

#soveltavaliikunta

#anpassadmotion
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