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Esipuhe
Hyvä SoveLin 20-vuotisjulkaisun lukija,

O

lemme koonneet tämän julkaisun kunnianosoitukseksi kaikille
teille, jotka olette antaneet asiantuntijuuttanne ja arvokasta aikaanne Soveltava Liikunta SoveLi ry:lle sen 20-vuotisen historian
eri vaiheissa. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta on ollut yhdistävä
tekijä, joka on saanut kaikki toimijat puhaltamaan alusta alkaen yhteen
hiileen. Kuten julkaisusta käy ilmi, yhteistyö ja kunnioitus toisten asiantuntijuutta kohtaan ovat olleet SoveLin toiminnan lähtökohtia koko 20
vuoden ajan.
SoveLin ja sen edeltäjien, Suomen erityisliikunnan yhdistyksen ja Suomen
erityisryhmien liikunta ry:n (SEY) toimintaa on kehitetty systemaattisesti
vuosien varrella. Vaikuttaminen ja kehittäminen, koulutus- ja asiantuntijapalvelut sekä viestintä ovat olleet keskeisiä toimintoja. SoveLista on tullut haluttu yhteistyökumppani ja näkyvä vaikuttaja. Toiminta on kehittynyt ja vahvistunut koko 20 toimintavuoden ajan.
Kaikki SoveLin ja SEY:n vaiheet olisivat ansainneet esiin nostamista, mutta
meillä on ollut mahdollisuus valita tähän julkaisuun vain muutamia keskeisiä teemoja viimeisten 20 vuoden ajalta. Valitut teemat ovat ohjanneet
haastateltavien valintaa ja tästä syystä monet merkittävät teemat ja henkilöt ovat jääneet mainitsematta.
Toivon sydämestäni, Soveltava Liikunta SoveLi ry:n nykyisenä toiminnanjohtajana, että jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus liikkua itselleen
sopivalla tavalla nyt ja tulevaisuudessa.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on toiminut SoveLin 20-vuotisjuhlavuoden ”Liiku terveemmäksi soveltaen” suojelijana ja osoittanut kiitoksensa kaikille toimijoille. Toivon, että nämä arvostuksen ja kiitoksen sanat koskettavat teitä jokaista ja että voitte ilolla seurata työnne tuloksia.
On aika kiittää teitä jokaista. Olette kaikki olleet
yhdessä rakentamassa sitä, mitä SoveLi on nyt
20-vuotisjuhlavuonna 2013.

Anne Taulu
Toiminnanjohtaja
Soveltava Liikunta SoveLi ry
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Raija Luona-Helminen (�/���� – )
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Anne Taulu (���� – �/����)
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Teksti: Heidi Hölsömäki

Vankat valtakunnalliset
perustelut
Poikkihallinnolliset tavoitteet

S

Kuva: Kari Koivumäen albumi

oveLin eli silloisen Suomen erityisliikunnan yhdistyksen SEY:n toimintaa käynnistettiin 20 vuotta sitten. Kansanterveysjärjestöistä suurin osa aktivoitui liikuntatoimijoina
samaan aikaan, 1990-luvulla. Yhteistyöjärjestön synnyn ymmärtämiseksi on hyvä sukeltaa
hetkeksi siihen, miten kansanterveysjärjestöjen rooli ja tehtävät liikuntatoimijoina alkoivat
kehittyä.
– Liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti
ja minä kutsuimme 1980-luvun puolivälissä
kansanterveysjärjestöjen johtajia opetusministeriöön keskustelemaan siitä, miten järjestöt näkevät liikunnan ja haluavatko ne viedä
sitä eteenpäin, opetus- ja kulttuuriministeriön
suunnittelija Kari Koivumäki kertoo.

Soveltavan liikunnan toimijat järjestöistä alan
kouluttajiin ovat vuosien saatossa edustaneet
Suomea yhteistuumin alan kansainvälisissä
kongresseissa. Kuva Gävlestä vuodelta 2009,
Kari Koivumäki kuvassa vasemmalla.

1981
Erityisryhmien liikuntatoimikunnan
komiteamietintö valmistuu ����.
– Mietintö on yhä
laajin Suomessa tehty alan asiakirja. Sihteerinä kirjoitin parisataasivuisen mietinnön kahdeksaan
kertaan. Silloin kun
ei ollut vielä tietokoneita, Kari Koivumäki kertoo.

Taustalla oli vuonna 1981 tehty perinpohjainen komiteamietintö erityisryhmien
liikunnasta, kehittämisehdotuksista ja niiden
kustannusvaikutuksista. Gerontologian ja liikuntatieteen professorin Eino Heikkisen johdolla tehdyn mietinnön tekemiseen osallistui sata asiantuntijaa kahden vuoden aikana.
Pitkäaikaissairaiden ihmisten liikuntaa käsitellään mietinnössä laaja-alaisesti. Esimerkiksi erityisliikunnan tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty siinä eri hallintokuntien ja
koko järjestökentän näkökulmista.

edennyt vammaisurheilupuolella ja -valmennuksessa, mutta tuntuu edelleen aika kaukaiselta ajatukselta, että esimerkiksi reumaa
sairastavat siirtyisivät harrastamaan urheiluseuroihin, Koivumäki pohtii.

Painopisteenä terveysliikunta

E

nsimmäisten
kansanterveysjärjestöjen
joukossa liikuntakeskusteluja kävivät ministeriön kanssa Keuhkovammaliitto, Suomen
Sydäntautiliitto, Suomen Mielenterveysseura
ja Suomen Reumaliitto.
Kuva: Hengitysliitto

– 1990-luvulla kansanterveysjärjestöt alkoivat laajemmin kiinnostua terveysliikunnasta, joka tulee lähelle kuntoutusta. Samaan
aikaan Jyväskylän yliopistossa käynnistyivät
liikuntatieteellinen tutkimus ja erityisliikunnan koulutus.
Taloudesta ymmärrettiin, ettei liikuntaa
pystytä järjestämään järjestöjen päärahoittajan eli Raha-automaattiyhdistyksen kautta.
– Veikkausrahoitus on mahdollistanut
sen, että soveltavaa liikuntaa on ylipäänsä
syntynyt, Koivumäki toteaa.
Järjestötoiminnan kehittymisessä on
kyse myös resurssien ja tehtävien jakamisesta.
Perinteiset urheiluseurat ovat aina keskittyneet lapsiin ja nuoriin sekä kilpaurheiluun,
kun taas kansanterveysyhdistykset tavoittelevat tervettä ja toimintakykyä.
– Nämä ovat niin eri asioita, että kansanterveysjärjestöjä tarvitaan erikseen järjestämään soveltavaa liikuntaa. Niiden resurssit
ovat tosin aivan liian alhaiset suhteessa niiden edustamaan väestömäärään, suunnittelija
Kari Koivumäki sanoo.

Tarve erityisosaamiseen

I

tsestään selvää kansanterveysjärjestöjen
liikuntaroolin kehittyminen ei ollut. Koivumäen mukaan moni järjestöjohtaja piti liikunnassa ensisijaisena inkluusioperiaatetta:
ihmisten pitää saada liikkua siellä missä
muutkin. Keskusteluissa kuitenkin todettiin,
että myös erityistä toimintaa tarvitaan.
– Pertti Paakkinen vaikutti paljon kehitykseen ja otti ratkaisevan askelen liikuntatyössä palkkaamalla Keuhkovammaliittoon
liikuntasihteerin 1988, Koivumäki kertoo.
Soveltavan liikunnan järjestötoiminnan
tarpeellisuus perustelee Koivumäen mielestä
yhä paikkaansa.
– Perusﬁlosoﬁa on ollut kestävä ja oikea:
kyse on väestöryhmistä, joiden liikunta vaatii
erityisosaamista ja huomiota, omia organisaatioita. Inklusiivinen ajattelu on hieman

1985

1987 1988

Ministeriö kutsuu kansanterveysjärjestöjen johtajia
keskustelemaan liikuntatoiminnasta.

Kuva: Hengitysliitto

1993
Suomen Liikunta ja
Urheilu SLU ry syntyy
marraskuussa.

Aikajanan koonneet: Heidi Hölsömäki ja Anne Taulu

SEY:n puheenjohtaja
Hannu Laurell valitaan
SLU:n hallitukseen erityisliikunnan edustajaksi.

�� vammais- ja kansanterveysyhdistystä päättää
��.��.���� perustaa yhteistyöfoorumikseen Suomen
erityisliikunnan yhdistyksen SEY:n. Kokouksessa ovat
läsnä myös Valtion liikuntaneuvoston erityisliikuntajaoston (ELJ) ja Vammaisurheilujärjestöjen yhteistyötoimikunnan (VYT) edustajat.

Keuhkovammaliitto hyväksytään
valtionapukelpoiseksi liikuntajärjestöksi.

Keuhkovammaliitto palkkaa ensimmäisenä kansanterveysjärjestönä
oman liikuntasihteerin.

Perustajajärjestöt ����: Allergialiitto • Epilepsialiitto • Förbundet Finlands Svenska Synskadade
Kehitysvammaliitto • Kehitysvammaisten tukiliitto • Keuhkovammaliitto • Suomen Kuurojen Urheiluliitto
Mielenterveyden Keskusliitto • Munuaistautiliitto • Näkövammaisten Keskusliitto • Sotainvalidien Urheiluliitto
Suomen CP-liitto • Suomen Reumaliitto • Suomen Invalidien Urheiluliitto • Suomen MS-liitto
Suomen Sydäntautiliitto • Suomen Mielenterveysseura • Förbundet De Utväcklingsstördas Väl
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Tekstit: Heidi Hölsömäki

Ainutlaatuista yhteistyötä
koko maailmassa
Kuva: Hengitysliitto

Osa SLU:n syntyprosessia

V

uonna 1993 liikunnan ja urheilun järjestökenttä mullistui, kun se järjestäytyi
Suomen Liikunnan ja Urheilun SLU:n alle. Samoihin aikoihin vammaisurheilu- ja kansanterveysjärjestöt kävivät neuvotteluja yhteistyön tiivistämisestä.
– Neuvotteluissa eri järjestöjen ja ministeriön kanssa päädyimme siihen, että tarvitaan yhteenliittymä, oma kattojärjestö, jonka
kautta toimintaa voidaan kehittää ja koordinoida, Keuhkovammaliiton eli nykyisen Hengitysliiton toiminnanjohtajana ja erityisliikunnan jaostossa jo 1980-luvulla vaikuttanut
Pertti Paakkinen muistelee.

Rekisteröinti jakoi kannat

E

Historiallinen yhdistys

Kuva: Hengitysliitto

S

Pertti Paakkinen (edessä) voimisteli yhdistysväen kanssa Hengitysliiton liittokokouksen yhteydessä pidetyssä liikuntapäivässä Kuopiossa.

1993
SEY käynnistää järjestöjen
ensimmäisen yhteistyöprojektin TUULIn.
Projektipäällikkönä toimii
Leena Toivonen.

Hannu Laurell valittiin yhteistuumin
SLU:n hallitukseen edustamaan alan järjestöjä. Vuonna 1993 SEY:ssä käynnistettiin järjestöjen ensimmäinen yhteistyöprojekti TUULI,
jossa haettiin Leena Toivosen johdolla malleja
erityisliikunnan yhteistyön kehittämiseen eri
kokoisissa kunnissa.

uomen erityisliikunnan yhdistys SEY perustettiin kuukausi SLU:n jälkeen, joulukuussa 1993. Perustamiskokoukseen osallistui
yhteensä 31 henkilöä 20 organisaatiosta. Jo
1960-luvulta toimineen Vammaisurheilujärjestöjen yhteistyötoimikunnan VYT:n* puheenjohtaja Hannu Laurell oli SEY-yhteistyön
käynnistämisessä aloitteellinen henkilö. Hänet
valittiin myös SEY:n puheenjohtajaksi. Yhdistyksen sihteerinä aloitti Kari Koivumäki, joka
toimi tuolloin Suomen Invalidien Urheiluliiton palkkalistoilla.
– Missään muualla maailmassa vammaisurheilu- ja kansanterveysjärjestöt eivät ole kokoontuneet saman pöydän ääreen, yritys oli
historiallinen, Koivumäki toteaa.

1994

1995

Allergialiiton nimi muuttuu
Allergia- ja Astmaliitoksi.

Suomen Reumaliitto ja
Suomen MS-liitto hyväksytään valtionapukelpoisiksi
liikuntajärjestöiksi.

Munuais- ja siirtopotilaiden liitto jää pois
SEY:stä. Perustetaan
elinsiirtopotilaiden
oma liikuntaliitto:
Suomen Transplantaatioliikunnan liitto,
joka liittyy SEY:hyn.

nsimmäisten kolmen vuoden aikana selvisi, että järjestöillä on erilaiset tavoitteet.
Tämä näkyi myös suhtautumisessa yhdistyksen rekisteröintisuunnitelmiin. Toimintansa jo
vakiinnuttaneista vammaisurheilujärjestöistä
Suomen Invalidien Urheiluliitto SIU ja Näkövammaisten Keskusliitto päättivät erkaantua
SEY:stä, kun rekisteröitymispäätös tehtiin syyskokouksessa joulukuussa 1996.
– Vammaisurheilujärjestöt olivat toimineet jo pitkään, ja niille tärkeintä oli kilpailutoiminnan kehittäminen. Kansanterveysjärjestöt
korostivat liikuntaa vammoista ja sairauksista
huolimatta, syyskokouksessa puheenjohtajana
toiminut Pertti Paakkinen kertoo.
Myös taloudellisten resurssien kannalta
näkemykset erosivat.
– Osa järjestöistä ajatteli, että kehitys
menee vikasuuntaan, jos liikuntarahoille tulee liikaa jakajia, Paakkinen sanoo.
Ennen yhdistyksen rekisteröintiä suunniteltu järjestöjen yhteinen suurtapahtuma
Olympiastadionille peruuntui, mutta viestinnällinen yhteistyö jatkui muutaman vuoden
Erityisryhmät liikkuvat -lehdessä.

Kävelyn vuosi 1999
Kansanterveysjärjestöjen liikunnan yhteistyötä käynnisteltiin 1990-luvulla. Esimerkiksi Reumaliitto, Sydänliitto ja Hengitysliitto järjestivät kumppaniensa kanssa
yhteisiä kävelypäiviä.
Kilpakävelijä Valentin Kononen (ylin kuva)
osallistui Messukeskuksessa Kävelyn vuosi
-tapahtumaan 1999. Opetusministeriön
liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti
(keskellä) puolestaan pisti itsensä samana
vuonna peliin leikkimielisessä rollaattorijuoksussa Olympiastadionin kävelytapahtumassa. Naisvoittoinen kävelyporukka
lämmitteli auringonpaisteessa (alin kuva).

Yhdessä vahvempia

R

ekisteröimisen yhteydessä järjestö nimettiin Suomen erityisryhmien liikunta ry:ksi.
SEY:n jäsenet olivat jo silloin eri kokoisia ja ongelmiltaan erilaisia järjestöjä. Vahvemman yhteistyöjärjestön ajateltiin edistävän myös pienten ryhmien liikunnan yhdenvertaisuutta.
– Erityisliikuntajärjestön statuksen saaminen helpottaisi yhdenvertaisuuden edistämistä myös kunnissa. Järjestöt olivat tässä suhteessa keskenään eri asemassa, Pertti Paakkinen sanoo.

Artikkelin lähteinä ovat olleet myös Kari Koivumäen,
Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten tukiliitto ja Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl jäävät pois SEY:stä, koska ne perustavat
yhteisen liikuntajärjestön Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja
Urheilu SKLU ry:n. SKLU liittyy SEY:hyn.

Pekka Saarenmaan ja Veijo Kivistön haastattelut, SoveLin
virstanpylväät 1993 – 2004 (Koivumäki&Luona-Helminen)
ja SEY:n asiakirjat.

* VYT:hen kuuluivat Suomen Invalidien Urheiluliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Sotainvalidien Urheiluliitto ja
Suomen Kuurojen Urheiluliitto.

Kuvat: Hengitysliitto
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Teksti: Heidi Hölsömäki

Ykköstehtävänä vaikuttaminen
Päättäjätapaamisia

R

Kuva: Pekka Saarenmaa

auhalliseksi ja sovittelevaksi kuvattu
sosiaalineuvos Pekka Saarenmaa valittiin SEY:n puheenjohtajaksi 1995. Keravan
sosiaali- ja terveysjohtajana toiminut Saarenmaa oli ensimmäinen rekisteröidyn yhdistyksen puheenjohtaja.

Pekka Saarenmaa pelaa itse mielellään sulkapalloa, käy uimassa ja hiihtää. ”Hiihtohan on
erityisryhmille ja meille eläkeikäisille mainiota
liikuntaa”, Saarenmaa sanoo.
Vaikuttamistyö muodostui 1990-luvun lopulla
yhdistyksen perustehtäväksi.
– Ykköstehtävänä oli tehdä tiettäväksi,
että vammaisilla ja pitkäaikaissairailla ihmisillä on oikeus liikuntaan ja heillä pitää olla liikunnan mahdollisuuksia. Esteettömyyskysymykset olivat keskeisiä, Saarenmaa kertoo.

Vaikuttamistyötä tehtiin ahkerasti. Saarenmaa kävi varapuheenjohtajan, Suomen
MS-liiton toimitusjohtajan Liisa Leivan kanssa
keskustelemassa SLU:n puheenjohtajan Kyösti
Vesterisen kanssa. Puheenjohtajat tapasivat
myös sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajaa Kimmo Leppoa, jotta sana leviäisi sosiaalija terveyspuolelle. Opetusministeriön neuvottelevan virkamiehen, liikunta-asiainneuvos
Timo Haukilahden kanssa esillä olivat erityisesti rahakysymykset.
– Tavoitteena oli, että valtio lisäisi panostusta terveysjärjestöjen liikuntaan.
SEY:n perusajatus oli Saarenmaan mukaan se, että vammaiset ja pitkäaikaissairaat
ihmiset pitäisivät huolta omasta kunnostaan
ja parantaisivat elämänlaatuaan.
– Jotta näin tapahtuisi, kaikilla pitää olla
oikeus ja mahdollisuuksia liikuntaan. Tähän
tarvitaan kuntien, valtion ja järjestöjen tukitoimia. Yhdistyksen hallituksessa keskusteltiin paljon siitä, miten kunnat saadaan
ottamaan huomioon erityisryhmien liikuntatarpeet ja panostamaan niihin.

Rahoituksellista rajankäyntiä

T

erveysjärjestöjen liikuntatoiminnassa kiistakysymykseksi on muodostunut alusta
alkaen se, kanavoituuko rahoitus sosiaali- ja
terveyspuolen vai liikunnan kautta. Saarenmaalla on yhä selkeä kanta.
– Jos puhutaan liikunnasta, rahoituksen
täytyy tulla opetus- ja kulttuuriministeriöstä,
mutta myös sote-puolen pitää sitä tukea, koska

1996
Syyskokouksessa ��.��.���� päätetään
äänestyksen jälkeen rekisteröidä yhdistys ja
vaihtaa samalla nimi Suomen erityisryhmien
liikunta ry:ksi.
Suomen Invalidien Urheiluliitto ja Näkövammaisten keskusliitto ilmoittavat, etteivät heidän
järjestönsä ole lähdössä mukaan uuteen rekisteröityneeseen yhdistykseen. Ne jäävät pois
SEY:stä, samoin Sotainvalidien Urheiluliitto.

1997
Lihastautiliitto
liittyy SEY:hyn.

Mielenterveyden
keskusliitto hyväksytään
valtionapukelpoiseksi
liikuntajärjestöksi.

liikunta on niin merkityksellistä ihmisten toimintakyvyn ja elämänlaadun kannalta.
Saarenmaa muistelee, että hän ja Liisa
Leiva kävivät kumpikin tahoillaan keskusteluja
Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtajan
Markku Ruohosen kanssa.
– RAY:n kanta liikunnan rahoittamiseen
oli pitkään tiukka. Sittemmin näkemys lieveni,
ja RAY-hankkeet ovat voineet sisältää paljonkin liikuntaa.
Käytännössä liikuntaa onkin rahoitettu
2000-luvulla molemmista ministeriöistä, liikunnan tavoitteista riippuen. Perusavustukset liikunnan harrastamiseen ovat tulleet
opetus- ja kulttuuriministeriöstä veikkausvoittovaroista, kun taas kuntoutuksellisen ja
terveyttä edistävään liikunnan rahoittamiseen ovat osallistuneet myös sosiaali- ja terveysministeriö ja Raha-automaattiyhdistys.

Teemu Selänne toi näkyvyyttä

V

uonna 1999 SEY tempaisi yhteisen näkyvyyden puolesta haastamalla Teemu Selänteen joukkueen kelkkajääkiekko-otteluun
eri järjestöistä koottuja junnuja vastaan.
– Hallituksessa oli ideoiva ja hyvä yhteishenki. Finnish Flash Vuokatissa oli tapa tuoda
Teemu Selänteen kautta asiaamme julkisuuteen ja tiedoksi. Osittain tämä saavutettiinkin,
Saarenmaa muistelee.
Proﬁloitumista edisti myös oman logon
tilaaminen 1998.
– Hallituksessa puhuimme, että SEY:lle
pitäisi saada oma logo. Liisa Leiva tunsi taiteilijaprofessori Reino Hietasen, joka teki logon
korvauksetta. Siitä tulikin ihan tyylikäs,
yleensähän liikuntajärjestöjen logot ovat vähän erilaisia.

1998
SEY hyväksytään
valtionapukelpoiseksi
liikuntajärjestöksi.

Finnish Flash – Sey All Stars 1 – 3

Kesäkuun 1999 lopussa Vuokatissa tehtiin historiaa, kun Sey All Starsin nuoret
rökittivät Teemu Selänteen (yllä keskellä)
ja muut supertähdet kelkkajääkiekossa.
Tiukka peli alkoi arvokkaimmalla mahdollisella tavalla, kun eduskunnan puhemies
Riitta Uosukainen pudotti aloituskiekon.
Markus Ketterer (yllä vasemmalla) oli
maalissa voimaton nuorten pyörittäessä
peliä. Sey All Starsin maaleista vastasivat
kelkkojen tekijä Tapio Nikunoja ja kentän
tehomies, 13-vuotias Taneli Tehnunen.
Taneli syötti yhden ja laukoi kaksi maalia.
Finnish Flashin ainoan maalin teki pesäpalloilija Jarkko Kokko.
Loppulukemat 1 – 3 osoittivat, että kelkkajääkiekko on eri laji kuin jääkiekko, vaikka
niitä periaatteessa samoilla säännöillä pelataankin. Ottelu huomioitiin illan Urheiluruudussa ja Tulosruudussa.
Teksti on lyhennetty Elina Niemisen alkuperäisjutusta.

1999
Taiteilijaprofessori Reino
Hietanen suunnittelee
purjeveneaiheisen logon,
joka julkaistaan yhdistyksen
ensimmäisessä esitteessä.

Epilepsialiitto ja
Suomen Parkinsonliitto liittyvät
SEY:hyn.

SEY ry:n �� perustajajäsentä: �) Allergia- ja astmaliitto �) Förbundet Finlands Svenska Synskadade
�) Keuhkovammaliitto �) Lihastautiliitto �) Mielenterveyden keskusliitto �) Suomen CP-liitto
�) Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu �) Suomen Mielenterveysseura �) Suomen MS-liitto
��) Suomen Reumaliitto ��) Suomen Sydäntautiliitto ��) Suomen Transplantaatioliikunnan liitto

Kuva: Elina Nieminen

Suomen Sydäntautiliitto
hyväksytään valtionapukelpoiseksi liikuntajärjestöksi.

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto
ja Suomen Meniere Liitto
liittyvät SEY:n jäseniksi.
Reumaliiton liikuntasuunnittelija,
ts. Outi Pautamo (Louhivaara)
aloittaa SEY:n ensimmäisenä
osa-aikaisesti palkattuna
sihteerinä jatkaen ���� loppuun.

Suomen Transplantaatioliikunnan liitto muuttaa
nimensä Elinsiirtoväen
liikuntaliitoksi.
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Teksti: Heidi Hölsömäki

S

Kuva: Hengitysliitto

oveLin jäsenjärjestöissä on nykyisin 8
kokopäiväistä ja 9 osa-aikaista liikuntatyöntekijää. Yksi pisimpään järjestöissä
työskennelleistä on Hengitysliiton liikunnan
suunnittelija Janne Haarala, joka aloitti silloisessa Keuhkovammaliitossa yli 20 vuotta
sitten. Moni asia on edennyt tuossa ajassa
soveltavassa liikunnassa, niin myös hengityssairaiden ihmisten liikunnassa.
Janne Haarala pitää yhtenä uransa aikaisista suurimmista saavutuksista sitä, että
astmalapset saavat liikkua ja että heitä kannustetaan siihen.
– Aikaisemmin hengenahdistusta ja
hengästymistä ei erotettu toisistaan. Nykyisin astmalapsia ja -nuoria ei enää vapauteta
yhtä herkästi koululiikunnasta, vaan ymmärretään, että liikunta on tärkeä osa sai-

Kuva: Hengitysliitto

Lasten ja nuorten toiminta on ollut aina lähellä
Janne Haaralan sydäntä. Nuorten ryhmä on
kokoontunut myös Hartwall Areenalla.

Heinolan Hengitysyhdistys järjesti paikallisen apteekin sekä
muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa paikallisen Lisäaikaa liikunnalle -kampanjan tapahtuman vuonna 2012.

rauden hoitoa. Selvää tämä ei ole silti vieläkään, Haarala kertoo.
Vuosien saatossa Hengitysliiton liikuntatyön ja vaikuttamisen painopiste on siirtynyt
lapsista ja nuorista ikääntyvään väestöön ja
sisäilmakysymyksiin. Liikunta on tunnistettu
tärkeäksi osaksi hengityssairauksien hoitoa ja
kuntoutusta. Tämä näkyy esimerkiksi liikunnan Käypä hoito -suosituksissa.
– Liikuntapaikkojen esteettömyys ja sisäilmaongelmat ovat myös ajankohtaisia: monet eivät pysty käyttämään sisäliikuntatiloja
huonon ilmanlaadun vuoksi.

Liikkumattomat liikkeelle

J

anne Haarala on edistänyt liikuntaa laajaalaisesti yhteistyökumppaniensa, kuten
KKI-ohjelman kanssa. Esimerkiksi Lisäaikaa
liikunnalle -kampanja täyttää tänä vuonna
15 vuotta ja Liikkujan Apteekki -yhteistyöhankkeessa viedään liikuntaa lähelle sairastavia
– ja usein myös vähän liikkuvia kansalaisia.
Yleiset palvelut, kuten kansalaisopistot
ja urheiluseurat tavoittavat jo jonkin verran
myös erityisryhmiin kuuluvia ihmisiä. Hengitysliitto kannustaa astmaa sairastavia lapsia ja nuoria liikkumaan mahdollisuuksiensa
mukaan urheiluseuroissa. Yhdistyksiäkin tarvitaan yhä liikuntatoimijoina.
– Liikkumattomuuden vähentämisessä
ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä järjestöillä on tärkeä rooli. Ihmiset tulevat yhdistyksiin mukaan yleensä jonkun muun kuin liikunnan takia – näin voimme tavoittaa ihmisiä,
joita muut liikuntatoimijat eivät tavoita.

Perusta kansalaistoiminnassa

H

engitysliiton liikuntatoiminta perustuu yhdistysten toimintaan ja liikunnan
merkitykseen. Liikuntatoimintaa järjestettiin
silloisen Keuhkovammaliiton paikallisyhdistyksissä kauan ennen kuin liitto hyväksyttiin
valtakunnalliseksi liikuntajärjestöksi 1987.
– Yhdistykset järjestivät muun muassa
kuntokursseja ja -leirejä sekä säännöllistä ryhmäliikuntaa eri ikäisille ihmisille kuntoutuksen
jälkeen. Myös omatoimiseen liikuntaan kannustettiin. Ilman vertaisohjaajien kannustusta
ja tukea hengityssairaiden liikuntapalvelut
olisivat edelleen vähäisiä.
Historiallista perspektiiviä havainnollistaa, että Keuhkovammaliiton edeltäjä, Tuberkuloosipotilaiden liitto piti liikuntaa esillä jo
perustamisvuodestaan 1941 alkaen.
– Keuhkojen tuulettaminen puhtaassa
ilmassa ulkoillen katsottiin tärkeäksi hoito-

muodoksi tuberkuloosiin. Sen jälkeen tutkimustietoa on tullut valtavasti kaikista sairauksista ja liikunnasta, Janne Haarala toteaa.

SoveLin rinnalla

Hengitysliiton kummiurheilija, moninkertainen SM-sulkapalloilija Jyri Aalto innosti astmalapsia liikunnan pariin Hoikan opistolla pidetyllä liikunnallisella seikkailuleirillä.
Nykyisin nuoria kannustetaan liikkumaan
mahdollisuuksiensa mukaan urheiluseuroissa
ja liitto tuottaa heille liikuntatietoutta muun
muassa Hinku.net -verkkopalvelun kautta.

J

anne Haarala on seurannut SoveLin historiaa läheltä. Hän toimi rekisteröityneen
SEY:n ensimmäisenä sihteerinä.
– Kirjoitin muiden muassa pöytäkirjoja ja
kokosin lehtiä oman työni ohella. Siinä oppi
tuntemaan ihmisiä, ja tapani toimia verkostoissa syntyi ehkä silloin. Sai ja joutui ottamaan muita huomioon, Haarala peilaa mennyttä tähän päivään.

Kuva: Hengitysliitto

Jäsenjärjestöt liikunnan asialla

Kuva: Hengitysliitto

Hengitysliitto ja Suomen Apteekkariliitto ovat järjestänyt yhteistyökumppaniensa kanssa jo 15
vuotta Lisäaikaa liikunnalle
-tapahtumia talviaikaan siirtymisen yhteydessä. Kuvassa Janne
Haarala kannustaa Helsingin
Sanomatalolla ihmisiä mukaan
sanomalehtijumppaan.
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Teksti: Mari Vehmanen
Kuva: Solia

Solia toi välineet
liikkujien ulottuville
Rutkasti intoa

V

uosituhannen alun isoihin ponnistuksiin
SoveLissa kuului apuvälinetoiminta Solian
aloittaminen. Projektia vetämään valittiin fysioterapeutti Osku Kuutamo, jolla oli aiempaa
kokemusta muun muassa vammaisurheilijoiden valmentamisesta.
Hänen mieleensä Solian alkuvuodet
ovat jääneet innostava aikana, jota leimasivat
nopea kasvu ja kehittyminen.
– SoveLin silloisessa mittakaavassa kyse
oli tosi suuresta ja merkittävästä hankkeesta,
Osku Kuutamo muistelee.

Toimintamallit oli
luotava tyhjästä

K

ehitysvammaisten Tukiliiton Malike oli
kyllä tuolloin jo aloittanut. Mutta heilläkään ei välineiden vuokraus ollut vielä erityisesti tapetilla – ja myös kohderyhmä oli tietysti toinen kuin meillä. Voi siis sanoa, että
liikunnan apuvälineiden vuokraustoiminta
alkoi Solian myötä, Osku Kuutamo toteaa.
Ensimmäinen toimitila löytyi Helsingin
Malminkartanon aukiolta. Se alkoi vähitellen
täyttyä välineistä.
– Aivan ensimmäisiä hankintoja olivat
varmaan keilailun kahvapallot, erilaiset pyörät, maalipallomaalit ja tandemkävelysauvat.
Elettiin kesäaikaa, joten keskityimme kesälajeihin, Kuutamo kertoo.
Jo alkuvaiheessa valikoima täydentyi
myös purjeveneellä, joka saapui Australiasta
asti. Vene antoi inspiraation Solian logoon.

Ruutuvihosta verkkopalveluun

Kuva: Solia

S

Osku Kuutamo taitaa sovelletut liikuntavälineet. Kuvassa hän säätää käsipolkupyörää
invalidiyhdistyksen kesäpäivillä 2009.

Solia palvelee ympäri maata
• Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta Solia sai
alkunsa SoveLin hallinnoimana projektina
vuosina ���� – ����. Solia oli SoveLin, SIU:n ja
Näkövammaisten Keskusliiton yhteinen hanke.

ana uudenlaisesta palvelusta alkoi levitä
nopeasti liikkujien keskuudessa.
– Jotakin Solian tapaista oli selvästi odotettu, niin suurta kiinnostus oli. Aika kotikutoistahan meininki oli silti alussa: vastailin
puhelimeen ja merkitsin varaukset ruutuvihkoon, Osku Kuutamo nauraa.
Ennen kaikkea mieleen ovat jääneet tyytyväiset liikkujat. Moni sai ensimmäisen ker-

2000
Sydäntautiliitto
muuttaa nimensä
Sydänliitoksi.

• Lisäksi Solia on mukana tapahtumissa ja osallistuu
apuvälineiden kehittämiseen.
• Solialla on vuokraamot Rovaniemellä, Maskussa,
Kuopiossa ja Helsingissä. Koulutetut vertaisohjaajat toimivat ympäri Suomen.
• Solia on mukana www.välineet.ﬁ-sivustossa.

Australiasta asti tilattu purjevene antoi inspiraation Solian logoon. Raimo Aromaa (vasemmalla) opasti Jämsänkoskella pidetyssä tapahtumassa 1994 Access -purjejollan käyttöä.

ran mahdollisuuden kokeilla itselleen soveltuvia välineitä.
– Eräskin liikenneonnettomuudessa vammautunut nuori mies löysi välineidemme
ansiosta yhteisen harrastuksen vaimonsa
kanssa, ja heistä tuli aktiivisia liikkujia. Tällaiset onnistumiset tekivät työstä tosi palkitsevaa, Osku Kuutamo sanoo.
Vähitellen Solia laajeni eri puolille maata ja siirtyi SIU:n hallinnoimaksi toiminnaksi.
Kertyneistä tiedoista ja kokemuksista koottiin

Soveltavan liikunnan apuvälineprojekti Solia toteutetaan
���� – ����, projektipäällikkönä
Osku Kuutamo.

Kuva: Osku Kuutamo

Erilaiset pyöräratkaisut mahdollistavat pyöräilyn lähes kaikille. Esimerkiksi EasyRider -pyörä
sopii ihmisille, joilla on tasapainovaikeuksia.
Pyörään on helppo siirtyä ja sitä on helpompi
ajaa kuin perinteistä kolmipyöräistä.

2001

Keuhkovammaliitto
muuttaa nimensä
Hengitysliitto Heliksi.

• Projektin loppuvaiheessa Solian hallinnointi siirtyi
Suomen Invalidien Urheiluliittoon SIU:hun.
• Solia tarjoaa liikunnan apuvälineitä kokeiltavaksi ja
vuokrattavaksi ja palvelee kaikkia liikkujia yli
diagnoosi-, vamma- ja järjestörajojen.

Soveltavan liikunnan apuvälineet -kirja, joka
palkittiin vuoden 2006 terveysaineistona.
Nykyään Liikuntakeskus Pajulahdessa
työskentelevä Kuutamo on seurannut hyvillä mielin Solian kehittymistä ja esimerkiksi
www.välineet.ﬁ-verkkopalvelun syntymistä.
– Soveltava liikunta kokonaisuudessaan
on mennyt selvästi eteenpäin. Ymmärretään,
että jokaisella on oikeus liikkua silkasta liikkumisen ilosta eikä vain kuntoutuksen vuoksi.
Lisäksi itseäni lämmittää, että toiminta on
edelleen kustannustehokasta: pienin panoksin saadaan aikaan paljon hyvää.

Epilepsialiitto hyväksytään valtionapukelpoiseksi
liikuntajärjestöksi.

Suomen MS-liiton erikoissuunnittelija Riitta Samstén
aloittaa lokakuussa SEY:n
osa-aikaisena liikunnan
suunnittelijana jatkaen
maaliskuun ���� loppuun.

Suomen Meniere Liitto ja
Suomen Kehitysvammaisten
liikunta ja Urheilu jäävät
pois SEY:stä.

2002
Helmikuussa ���� aloitetaan SEY:n
strategiatyö, joka hyväksytään järjestön syyskokouksessa �.��.����.
Strategialinjausten seurauksena syyskokous hyväksyy sääntömuutosehdotuksen, joka johtaa yhdistyksen nimenmuutokseen.

Sydänliiton aluepäällikkö
Eeva-Leena Ylimäki aloittaa
SEY:n liikuntasihteerinä huhtikuussa jatkaen vuoden loppuun.
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Teksti: Mari Vehmanen

”Yhteistyö on
SoveLin vahvuus”
Tehtävä kirkastui

S

äpinää riitti: vietettiin 10-vuotisjuhlia,
koottiin Liikkeelle-kirjaa, tehtiin strategiaa,
Raija Luona-Helminen muistelee tuloaan
SoveLiin 2003.
Samana vuonna myös järjestön nimi
vaihtui nykyiseen muotoonsa.
– Sekin oli iso periaatteellinen uudistus.
Aiempi termi ”erityisliikunta” oli korostanut
liikkujien eroja. Käsite ”soveltava liikunta”
sen sijaan pitää sisällään ajatuksen, että
hyvin suunniteltuun liikuntaan voi jokainen
ottaa osaa, Raija Luona-Helminen sanoo.

– Se oli mieletön urakka, joka onnistui
jopa yli odotusten. Käytimme heti alussa hyvin
paljon aikaa sen miettimiseen, mitä oikein
haluamme viestillä sanoa. Lopulta kaikki kiteytyi kolmeen sanaan: liikunta sopii jokaiselle.
Raija Luona-Helmisen mukaan viestin
tavoitteena oli ennen kaikkea luoda ja lisätä
paikallista yhteistyötä. Tämän vuoksi paikalliset toimijat oli tärkeää innostaa mukaan
alusta lähtien.
– Opimme monia asioita. Yksi tärkeimpiä oli se, ettei tekemisen ja yhteistyön tapoja voi sanella ylhäältä. Viestin jokaisesta etapista muodostuikin omanlaisensa, tekijöidensä näköinen hieno tapahtuma.

Soveltavan liikunnan käsitettä tehtiin tutuksi
muun muassa aluekierroksilla, jotka tukeutuivat SLU-alueisiin. KKI-ohjelma lähti kierroksien kumppaniksi ja kutsui professori Ilkka Vuoren ja liikunta-asiamies Pertti Perkon
puhumaan tilaisuuksiin.
– Nostimme esiin jokaisen alueen omia
käytännön esimerkkejä soveltavan liikunnan
järjestämisestä, Raija Luona-Helminen kertoo.
Vuosikymmen sitten pidettiin myös ensimmäiset Liikkeelle-koulutukset.
– Huomattiin, että nimenomaan liikunnan rakenteisiin keskittyvät koulutukset ovat
SoveLin keskeinen keino vastata jäsenjärjestöjen hyvin monenlaisiin tarpeisiin.

Katse keskeiseen

Y

Viesti vei sanomaa

S

Kuva: Heidi Hölsömäki

Kuva: Heidi Hölsömäki

oveLi-vuosiensa erääksi suurimmaksi
ponnistukseksi Raija Luona-Helminen
nostaa vuonna 2006 toteutetun Hyvän tahdon viestin.

Hyvän tahdon viesti lähti Rovaniemeltä liikkeelle kirkkoveneellä soutaen. Timo Haukilahti (vasemmalla) ja Raija Luona-Helminen (oikealla)
saattelivat viestireput matkaan.

Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Matti
Saarinen ja erityisliikunnan jaoston puheenjohtaja Leena Harkimo ottivat Helsingissä
vastaan kolmelta reitiltä saapuneen viestikapulan. Pirjo Ailanto ja Matias Mäkelä auttoivat palojen yhdistämisessä.

• Tapahtumia järjestettiin �� paikkakunnalla.
Toteutukseen osallistui yhteensä noin
� ��� henkeä, ja tapahtumat keräsivät
noin � ��� osallistujaa.
• Viestin tärkeänä tavoitteena oli harjoitella ja
lisätä liikunnan toimijoiden yhteistyötä.
Samalla lisättiin soveltavan liikunnan
tunnettuutta.
• Paikkakuntien työryhmät keräsivät päättäjille
suunnattuja viestejä. Niihin oli kirjattu hyviä
esimerkkejä soveltavan liikunnan ratkaisuista
ja kehittämisehdotuksia. SoveLi käytti viestejä
liikuntapolitiikkansa perustana.

hteistyön teemojen syventäminen jatkui
Yhdessä liikkeelle -kirjan kokoamistyössä.
Terveyden edistämisen keskus Tekry palkitsi
teoksen vuoden 2009 terveysaineistona.
– Se oli kunnianhimoinen projekti. Oli
tarve saada yksien kansien väliin sekä teoriatietoa että käytännön esimerkkejä yhteistyön tekemisen tavoista.
Turun ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä työskentelevä Raija Luona-Helminen arvioi SoveLin tulevaisuuden näyttävän valoisalta.
– On vain pysyttävä lähellä jäsenjärjestöjä
ja niiden tarpeita. Itse näen, että yhteistyö on
edelleen SoveLin ykkösjuttu. Asiantuntemus
tulee kyllä yhteistyön ja projektien kautta.
Raija Luona-Helminen sanoo uskovansa,
että SoveLi pystyy vaikuttamaan jäsenjärjestöjensä asemaan ja rahoitukseen.
– SoveLin nykyinen sija on rakennettu
vuosien pitkäjänteisellä kehittämistyöllä,
hän korostaa.

2003

Viesti kulki halki Suomen
• SoveLin Hyvän tahdon viesti matkasi läpi
maan elo-syyskuussa ����.

Raija Luona-Helminen kertoo hankkeen
opettaneen myös, että suunnitelmien on annettava elää tilanteen mukaan.
– Meillä oli kyllä käsikirjoitus, mutta se
muuttui koko ajan matkan varrella. Tajusimme onnistumisen edellyttävän kykyä kuunnella, aitoa dialogia ja herkkyyttä.
Raija Luona-Helmisen mukaan jo viestin
aloitustapahtuma Rovaniemellä antoi odottaa paljon.
– Paikalla oli valtavasti ihmisiä. Tuli tunne,
että nyt mennään eikä meinata. Tämä noste
säilyi koko viestin ajan, ja kaikki tietysti huipentui Helsingissä päätöstilaisuudessa.

Suomen Parkinsonliitto hyväksytään
valtionapukelpoiseksi
liikuntajärjestöksi.
Alkuvuoden liikuntasihteerin
työtehtäviä hoitaa Suomen
Parkinson-liiton projektivastaavana toiminut
Tanja Virtanen.

2004
SEY:n nimi
muuttuu
Soveltava Liikunta
SoveLi ry:ksi.

Suomen CP-liitto
hyväksytään valtionapukelpoiseksi
liikuntajärjestöksi.

SoveLi viettää ��-vuotisjuhliaan
huhtikuussa SLU-talolla.

Raija Luona-Helminen aloittaa työnsä liikuntasihteerinä toukokuussa. Nimike muutetaan
syyskuussa toiminnanjohtajaksi.

Suomen Selkäliitto
liittyy SoveLin
jäseneksi.

Heidi Hölsömäki aloittaa
helmikuussa osa-aikaisena
tiedottaja-toimittajana
siirtyen kokopäiväiseksi tiedottajaksi
syyskuussa ����.
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Teksti: Mari Vehmanen

”Kunnan liikuntakulttuuria
on kunnioitettava”
Pohjaa rakentamassa

– Soveltavan liikunnan kenttä oli varsin
erilainen kuin tänään. Liikuntavastaavia oli
paikallisyhdistyksissä vähemmän, eikä liikunnan asema ollut järjestötasollakaan yhtä
vahva kuin nykyään, Riitta Samstén kertoo.
Pohjaa SoveLin nykyiselle toiminnalle
rakennettiin vähitellen.
– Palkattuja ihmisiä saatiin lisää, mikä
oli todellinen lottovoitto. Hankkeita meni
läpi, ilmestyi kirjoja ja muita materiaaleja.
Raija Luona-Helminen kävi sinnikkäästi joka
ovella kolkuttelemassa ja etsimässä kumppaneita. Vaikka välillä tuli takaiskuja, periksi
ei annettu, Riitta Samstén muistelee.

R

Kuva: Raija Luona-Helminen

iitta Samstén sai ensikosketuksensa
SoveLiin eli silloiseen SEY:hyn heti järjestön toiminnan alkuvuosina.

Kunnia vapaaehtoisille

V

irveli eli Virtaa verkostoihin liikunnasta
-hanke kirkasti Riitta Samsténin mukaan
monta seikkaa kuntien ja paikallisten yhdistysten yhteistyöstä.
– Aiemmin olimme ehkä ajatelleet,
että joka kunnassa pitäisi olla nimenomaan
erityisliikunnan ohjaaja. Virveli-hanke näytti,
ettei titteleillä ole väliä: riittää, että jollakulla
kunnassa on halua ja asennetta viedä soveltavaa liikuntaa eteenpäin. Silloin yhdistyksetkin lähtevät mukaan.
Hankkeen aikana huomattiin myös, että
liikuntatoimen lisäksi sosiaalipuoli on linkitettävä mukaan työhön. Siten esimerkiksi
kunnan apuväline- ja avustajapäätökset voivat
tukea liikkujia.

Riitta Samstén palkittiin Hyvän tahdon tunnustuksella Turussa 2006. Hän on osallistunut
valtakunnalliseen soveltavan liikunnan kehittämiseen muun muassa SoveLin hankkeissa.
– Toimin Turussa erityisliikunnan ohjaajana ja osallistuin TUULI-projektiin kaupungin
edustajana, nykyään MS-liitossa liikunnan
erikoissuunnittelijana työskentelevä Samstén
kertoo.
Sittemmin hän siirtyi SEY:n osa-aikaiseksi työntekijäksi.

• Virtaa verkostoihin liikunnasta eli Virvelihanke toteutettiin vuosina ���� – ���� viidellä
pilottipaikkakunnalla: Halikossa, Huittisissa,
Turussa, Ulvilassa ja Raumalla.

• Virvelin tuloksien avulla SoveLi kehitti uusia
välineitä paikallisyhdistysten liikuntakoulutuksiin.

Kuva: Jussi Partanen

• Vapaaehtoistoimijoiden ja liikkujien määrät
kasvoivat pilottipaikkakunnilla.

N

ykypäivän SoveLia Riitta Samstén luonnehtii vaikuttavaksi toimijaksi.
– SoveLia kuunnellaan ja pyydetään mukaan yhteistyöhön. Esimerkiksi liikuntalain
valmistelussa SoveLi on pystynyt tuomaan
esiin soveltavan liikunnan merkitystä.
Haasteita riittää Riitta Samsténin mukaan jatkossakin.
– Jäsenjärjestöt koostuvat valtavan monenlaisista ihmisistä: osa on sairastunut jo
nuorena, moni taas iän karttuessa. Joillakin
sairaus on etenevä ja toisilla stabiilimpi. On
todella haastavaa löytää yhteiset keinot edistää näin kirjavan joukon liikkumista.
Riitta Samsténin mielestä uusia kumppaneita on tulevaisuudessa etsittävä entistä
useammin esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolelta sekä urheiluseuroista.
– Näin kansalaisten liikuntapolusta saataisiin yhä selkeämpi.

Kuva: Jussi Partanen

Kuva: Mari Männistö

Virvelin hankekunnat kehittivät soveltavaa
liikuntaa omien tavoitteidensa ja resurssiensa
mukaisesti.

2007

2006

Suomen Osteoporoosiliitto,
Suomen Diabetesliitto ja
Psoriasisliitto-Psoriasisförbundet liittyvät
SoveLin jäseniksi.

• Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena oli
vahvistaa liikunnan toimijoiden yhteistyötä ja
saada paikallisyhdistykset mukaan liikunnan
palveluketjuun.

Kuva: Mari Männistö

SoveLin ääni kuuluu

2005

Virveli loi uutta

• Hankkeen aikana syntyi muun muassa uusia
työpaikkoja, yhdistysten yhteisiä liikuntaryhmiä ja -tapahtumia sekä liikunnan pienvälineiden lainaamo.

Riitta Samsténin mukaan Virvelin viiden
pilottikunnan kokemukset osoittivat lisäksi,
ettei ole olemassa yhtä ainoaa mallia toimivasta paikallisesta liikunnan verkostosta.
– On kunnioitettava jokaisen paikkakunnan omaa liikunta- ja yhteistyökulttuuria. Lisäksi on muistettava, että yhdistyksissä ihmiset
tekevät pyyteetöntä vapaaehtoistyötä. Heitä ei
pidä syyllistää, vaan tukea ja kannustaa.

Riitta Samstén hoitaa
osan toiminnanjohtajan tehtävistä
ostopalveluna
���� – ����.

SoveLi viettää Soveltavan liikunnan
teemavuotta ja toteuttaa Hyvän
tahdon viesti -projektin.
Virtaa verkostoihin liikunnasta
eli Virveli-hanke toteutetaan
vuosina ���� – ����.

SoveLi käynnistää laajan
strategiaprosessin.
Tuloksena on Kohti yhteistä
liikuntaa -strategia
���� – ����.
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Teksti: Mari Vehmanen ja Heidi Hölsömäki

T

arve yhdistyksille suunniteltuun liikuntakoulutukseen nousi esiin jo varhain SEY:n
toiminnassa. Lähtökohtana on ollut havainto,
etteivät liikunnan valmiit koulutusjärjestelmät sovellu suoraan yhdistysten liikuntavastaaville. Tarvittiin uudenlaisia, nimenomaan
kansanterveys- ja vammaisyhdistysten tarpeista lähteviä liikuntakoulutuksia.
2000-luvun alkupuolella SoveLi ryhtyi pilotoimaan Liikkeelle-koulutuksia. Ratkaisevan
tärkeää koulutuksissa on ollut hyvä yhteistyö
kuntien erityisliikunnan ohjaajien kanssa.
Paikallisen yhteistyön vahvistaminen ja voimavarojen yhdistäminen koulutusten avulla palvelee sekä yhdistyksiä että kuntia.

Hankkeesta vauhtia

K

oulutushankkeiden avulla on voitu kehittää ja laajentaa SoveLin perustoiminnaksi muodostunutta koulutustoimintaa.
Koulutustarjontaa kehitettiin Liikunta sopii
jokaiselle -hankkeessa vuosina 2008 – 2010.
Hankkeen alussa toteutettiin tutkija Tuula
Purasen tekemä koulutustarvekartoitus.
Hankkeen aikana luotiin kolme toisiaan
täydentävää koulutuskokonaisuutta:
• Liikkeelle-peruskoulutus
• Liikkeelle yhdessä -jatkokoulutus
• Liikkeelle-virikekoulutus

2008

Kouluttajaverkosto
koko Suomeen

Oululainen Seppo Turunen pitää ratkaisevan tärkeänä, että koulutusta on tarjolla
joka puolella maata.

K

oulutusten kehittäminen jatkui Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi eli Kove-hankkeessa
2011 – 2013. Hankkeessa luotiin 18 hengen
kouluttajaverkosto, joka koostuu soveltavan
liikunnan asiantuntijoista ja aktiivisista toimijoista. Verkosto tukee ja palvelee paikallisyhdistyksiä niiden kehittäessä liikuntaansa.
Kove-hankkeessa Liikkeelle-koulutusperhettä hiottiin ja kehitettiin edelleen. Liikkeellekoulutukset hyväksyttiin myös osaksi Valo ry:n
ja liikunnan aluejärjestöjen Liikuttaja-koulutuskokonaisuutta.

2009

Suomen Syöpäpotilaat
liittyy SoveLin jäseneksi.
Suomen Osteoporoosiliitto jää pois SoveLista.

Sari Kivimäki aloittaa helmikuussa
osa-aikaisena ts. toiminnanjohtajana siirtyen lokakuussa kokoaikaiseksi.
Sijaisuus jatkuu
���� loppuun.

Suomen Syöpäpotilaat
jää pois SoveLista.
Suomen Nivelyhdistys
liittyy SoveLin jäseneksi.
SoveLi perustaa suunnittelijan
nimikkeen. Raija Luona-Helminen
siirtyy suunnittelijaksi syyskuussa
jatkaen maaliskuuhun ����.

Kuva: Rami Marjamäki

Liikunta sopii jokaiselle
-koulutushanke
toteutetaan ���� – ����.

Kaikista kolmesta järjestettiin hankkeen
aikana pilottikoulutukset. Niihin osallistui
yhteensä 145 henkeä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
Jokainen koulutus räätälöitiin tarkasti paikallisen yhdistyskentän tarpeiden mukaiseksi.
Koulutuksiin osallistuneet yhdistysten liikuntavastaavat kokivat rooliensa selkiytyneen.
SoveLin koulutuskumppanina hankkeessa toimi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta
VAU ry, joka vastasi koulutusten lajisovellusosuudesta. Lisäksi hankkeen aikana kehitettiin eteenpäin Kuntaliiton kanssa muokattua
liikunnan itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmää VapaaehtoisITE:ä.

Kuva: Mikko Vähäniitty

Tarve räätälöintiin

Kuva: Heidi Hölsömäki

Koulutuksia
yhdistysten tarpeeseen

Hankkeen aikana toteutettiin 33 Liikkeellekoulutusta, joihin osallistui yli 520 henkilöä. Lisäksi hankkeessa koottiin yhdistysten
liikuntavastaaville suunnattu opas Liikkeelle
– liikuntavastaavan käsikirja. Teosta täydentää laaja sähköinen lisämateriaali, joka on
koottu liikkeelle.ﬁ -osoitteen alle.
Kove-hankkeen päättyessä Liikkeellekoulutukset ja kouluttajaverkosto ovat vakiintuneet osaksi SoveLin perustoimintaa. Tämä
on lisännyt myös SoveLin ja jäsenjärjestöjen
välistä yhteistyötä.

Vinkkejä ja kokemuksia
Oulun Reumayhdistyksen liikuntavastaava
Seppo Turunen kertoo lähtevänsä SoveLin koulutuksiin mieluusti aina, kun niitä
järjestetään kotikaupungissa.
– Ainakin näin pohjoisen Suomen
näkökulmasta on ratkaisevan tärkeää,
että koulutuksia on tarjolla joka puolella
maata. Yhdistyksissä resurssit ovat tiukilla, ja pitkät matkat muodostaisivat helposti esteen koko osallistumiselle, Seppo
Turunen pohtii.
Hänen mukaansa jokaisesta koulutuksesta on jäänyt käteen uusia, hyödyllisiä ajatuksia liikunnan järjestämisestä.
Tärkeää antia on myös mahdollisuus tavata muiden yhdistysten liikuntavastaavia ja vaihtaa kokemuksia.
– On hyvä kuulla, millaiset jutut muilla ovat toimineet, Seppo Turunen sanoo.
Reumayhdistyksellä on suosittuja
vesiliikuntavuoroja ja boccia-ryhmä. Lisäksi yhdistys osallistuu kymmenen
muun yhdistyksen kanssa Oulu-kävelyyn:
yhteiselle lenkille on lähdetty kerran
kuussa peräti 24 vuoden ajan.
Myös yhteistyöllä Oulun seudun
ammattikorkeakoulun kanssa on Reumayhdistyksessä pitkät perinteet.
– Jo kahdeksan vuotta meillä on järjestetty Retu-liikuntakurssi. Fysioterapeutti- ja toimintaterapeuttiopiskelijat
ohjaavat opettajiensa valvonnassa monenlaista harjoittelua, joka soveltuu
nimenomaan reumaa sairastaville, Seppo
Turunen kertoo.
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Teksti: Heidi Hölsömäki ja Anne Taulu

Vaikuttavaa viestintää
Viestintä yhteistyön välineenä

K

oko SoveLin ja SEY:n historian ajan on
ollut selvää, että viestintä on erittäin tärkeä vaikuttamistyön väline. Vaikuttavaa viestintää ovat toteuttaneet koko historian ajan
niin yhdistyksen puheenjohtajat kuin toiminnanjohtajatkin. Tästä ovat esimerkkinä vuosien varrella laaditut monet yhteiset lausunnot, kannanotot ja julkilausumat.
Viestinnällä on ollut keskeinen rooli
myös liikuntatyön näkyväksi tekemisessä ja
asiantuntijuuden jakamisessa koko järjestön
historian ajan. Viestintään on haluttu panostaa. Vuonna 2003 SoveLi palkkasi ensimmäisen vakituisen työntekijän liikuntasihteeriksi
ja jo vuonna 2004 palkattiin SoveLiin osa-aikainen tiedottaja.

oveLin ensimmäiset kotisivut avattiin
vuonna 2004. Sivustoa on rakennettu ja
kehitetty maltillisesti toiminnan laajentuessa.
Sivujen kävijämäärät ovat kasvaneet vuosittain. Jäsenjärjestöjen esittelysivuja on ladattu
ahkerasti niiden avaamisen jälkeen 2011.

Erilaiset kampanjat ovat tuoneet SoveLille ja soveltavalle liikunnalle laajempaa näkyvyyttä. Esimerkiksi Hyvän tahdon viesti
-tapahtumalla saavutettiin laajasti valtakunnallista huomiota. Juhlavuonna 2013 on tuotu
esiin Liiku terveemmäksi -päivää ja soveltamista aivan uudella tavalla, verkostoissa vaikuttaen ja sosiaalisessa mediassa näkyen.

• Vuodesta ���� alkaen pari kertaa vuodessa
kokoontunut moniammatillinen toimitusneuvosto on kehittänyt Soveli-lehden
sisältöä ja ulkoasua.
• Strategiatyön yhteydessä jäsenjärjestöjen
asiantuntijoista koottu viestintätyöryhmä
laati vuosille ���� – ���� konkreettisen
viestintäsuunnitelman toimenpiteineen.

ma lehti on ollut jäsenjärjestöille tärkeä
yhdysside ja tiedotuskanava jo vuodesta
1995. Lehden nimeä on muutettu järjestön
vaiheiden mukaan. Aluksi se ilmestyi Erityisliikunnassa tapahtuu -nimellä. Vuonna 1997
yhdistyksen rekisteröidyttyä nimi muutettiin muotoon Erityisryhmät liikkuvat. Sääntöja nimenmuutoksen yhteydessä 2004 myös
lehden nimeksi päätettiin Soveli – soveltavan
liikunnan asiantuntija.
Lehden sisällön kokosi alkuvaiheessa
vaihtuva toimituskunta.
– Muistan, kun koetimme haalia tapahtumatietoja kasaan eri järjestöistä oman
toimen ohella ja amatööripohjalta. Oli siinä
tekemistä, SEY:n sihteerinä 1998 – 2001 toiminut Outi Pautamo muistelee.

S

Kuva: Heidi Hölsömäki

• SoveLin tiedotustoimikunta ja sittemmin
viestintätyöryhmä ovat kokoontuneet
aktiivisesti viimeiset �� vuotta.

O

Kuva: Heidi Hölsömäki

SoveLin kotisivujen latausmäärät
vuosina 2004, 2008 ja 2012.

Suunnitelmallisuutta

Asiantuntuntijuuden tukena

Näkyvyyttä ja tunnettuutta

Julkaisuja
kumppaneiden kanssa

S

Soveli-lehden päätoimittajina ovat toimineet toiminnanjohtajat ja tiedottaja. Lehtiä
on ilmestynyt vuosittain yhdestä kahteen, ja
nykyisin se on noin 48-sivuinen tietopaketti.
Sisällössä näkyvät jäsenjärjestöjen ja SoveLin toiminta sekä alan uutiset tutkimuksista
uusiin hankkeisiin, julkaisuihin, liikuntapolitiikkaan ja hyviin käytäntöihin. Lehteä jaetaan maksutta jäsenien lisäksi alan päättäjille,
toimijoille, oppilaitoksiin ja kirjastoihin.
Jäsenviestintää on tuotettu aktiivisesti
jäsentiedottein vuodesta 1999 alkaen. Vuonna 2009 jäsenkirje muutettiin taitetuksi ja
laajemmalle verkostolle suunnatuksi sähköiseksi uutiskirjeeksi SoveLi-infoksi. SoveLiinfoa on lähetetty neljästä kuuteen kertaa vuodessa jäsenjärjestöjen lisäksi verkostolle, joka
sisältää nykyisin noin tuhat osoitetta.

oveLi on tuottanut lukuisia julkaisuja
vuosien varrella koulutuksen, asiantuntijuuden ja vaikuttamistyön tueksi. Tärkeä
yhteistyökumppani on ollut Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, joka on julkaissut runsaasti
SoveLin koulutusmateriaaleja ja raportteja
LIKES-säätiön sarjassa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja. Yhteistyötä on tehty
myös Edita Publishing Oy:n kanssa.
Vuodesta 2009 alkaen SoveLi on koonnut
vuosittain tiedot jäsenjärjestöjen liikuntaan
ja terveyteen liittyvistä aineistoista Soveltavan liikunnan aineistoluetteloksi. Vuonna 2013
SoveLi perusti oman Soveltavan liikunnan julkaisuja -julkaisusarjan.

SoveLin tuottamiin julkaisuihin
voi tutustua osoitteessa:
www.soveli.ﬁ/julkaisut/

Kuva: KKI-ohjelma/Miia Malvela

SoveLi on jakanut tietoa ahkerasti myös messuilla ja tapahtumissa, kuten Kunnon Laivalla
(yläkuvat) ja KKI-päivillä (alakuva).
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Terveyden edistämisen keskus
Tekry palkitsi SoveLin tuottamat ja Editan julkaisemat
Soveltavan liikunnan apuvälineet- ja Yhdessä liikkeelle
-kirjat Vuoden terveysaineisto
-palkinnoilla 2006 ja 2009.
Kuvassa kumpaakin julkaisua
toimittanut Heidi Hölsömäki
(vasemmalla) ja Editan kustannuspäällikkö Sanna-Mari
Hovi Terveyden pylväs -palkinnon ja kukkien kera 2009.

Kuva: Antero Aaltonen

Kuva: Heidi Hölsömäki

KKI-ohjelma ja sen johtaja Jyrki Komulainen (vasemmalla) on tukenut soveltavan liikunnan hankkeita ja viestintää monin tavoin. Kuva Virvelihankkeen kokouksesta Turusta vuodelta 2007.

SoveLin tuottamat julkaisut
Kouluttajaverkosto paikallisyhdistysten
liikuntatoiminnan tukena
Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan
liikunnan tueksi -hankkeen
2011 – 2013 loppuraportti.
Tinja Saarela.
KKI-ohjelma/
Likes-tutkimuskeskus
ja SoveLi 2013. 48 s.
Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt
liikuntatoimijoina
Selvitys kansanterveysja vammaisjärjestöjen
liikuntatoiminnan toteuttamisesta, rahoituksesta
ja tulevaisuuden
näkymistä.
Kaisa Koivuniemi ja
Anne Taulu.
Liikunnan ja kansanterveyden
edistämissäätiö LIKES ja SoveLi 2013. 56 s.
Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt
liikuntatoimijoina
Anne Taulu ja
Heidi Hölsömäki (toim.).
Soveltava liikunta
SoveLi ry 2013. 28 s.

Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirja
Liisa Heimo-Vuorimaa,
Eija Hiitti, Tinja Saarela
ja Mari Vehmanen.
Kunnossa kaiken ikää
-ohjelma/
Likes-tutkimuskeskus ja
SoveLi 2013. 36 s.

Selvitykset ja raportit
Koulutuksesta tukea
paikallisyhdistysten liikuntaan
Liikunta sopii jokaiselle
-koulutushankkeen
2008 – 2010 loppuraportti.
Sari Kivimäki, Anne Taulu,
Mari Vehmanen ja
Heidi Hölsömäki.
Likes 2011. 36 s.

Virveli – virtaa verkostoihin liikunnasta
SoveLin kehittämis- ja
koulutushankkeen
tuloksia.
Heidi Hölsömäki (toim.)
Anne Taulu (toim.)
Raija Luona-Helminen ja
Riitta Samstén.
Likes 2010. 28 s.
Virveli – virtaa verkostoihin liikunnasta
Mari Vehmanen (toim.)
Likes 2009. 16 s.

Yhdessä liikkeelle – Yhdistykset ja
kunnat liikunnan kumppaneina
Heidi Hölsömäki (toim.)
Edita Publishing Oy 2008.
162 s.

Soveltavan liikunnan apuvälineet
Osku Kuutamo ja
Heidi Hölsömäki (toim.)
Suomen Invalidien
Urheiluliitto ja
Edita Publishing Oy
2005. 150 s.

Liikunta sopii kaikille – soveltavan
liikunnan opas vertaisohjaajalle
Kati Kauravaara,
Teemu Lakkasuo ja
Raija Luona-Helminen.
Likes 2006. 32 s.

Liikkeelle – opas paikallistason
liikuntatoiminnan järjestämiseen
Raija Luona-Helminen ja
Riitta Samstén (toim.)
Edita Publishing Oy 2004.
150 s.

Erityisliikunnan kehittäminen
järjestöyhteistyöllä
Tuuli-projekti:
Turun, Tuusulan ja
Tuupovaaran erityisliikuntajärjestöjen paikallisyhteistyön kokeilu
vuosina 1994 – 1995.
Leena Toivonen.
Suomen erityisliikunnan
yhdistys 1996. 76 s.

Lisäksi kotisivuilla on luettavissa
pdf-muodossa SoveLin tuottamia
selvityksiä ja raportteja:
www.soveli.fi/julkaisut
Seuratoimintakysely 2012
SoveLin jäsenjärjestöille
Reetta Kettunen. SoveLi 2012. 9 s.
Soveltava Liikunta SoveLi ry:n
selvitystyö 10.3.2011
Erityisliikunnan jaoston nimeämälle
inkluusion arviointityöryhmälle
Anne Taulu, Terhi Pihlajaniemi,
Heidi Hölsömäki, Riitta Samstén ja
Tinja Saarela. 12 s.
Koulutus on ihan se ykkönen
Soveltava Liikunta SoveLi ry:n
koulutustarvekartoitus 28.4.2009.
Tuula Puranen. SoveLi 2009. 37 s.
Hyvän tahdon viestin loppuraportti
Raija Luona-Helminen ja
Heidi Hölsömäki (toim.).
SoveLi 2007. 11 s.
Loppuraportti
Soveltavan liikunnan
apuvälineprojekti SOLIA 2001 – 2003
Raija Luona-Helminen ja
Riitta Samstén.
SoveLi 2005. 12 s.
Terveysliikunnan virstanpylväät
Ilkka Vuori. SoveLi 2004. 5 s. (esitelmä)
Soveltava Liikunta SoveLi ry:n
virstanpylväät 1993 – 2004
Kari Koivumäki ja
Raija Luona-Helminen.
SoveLi 2004. 9 s.
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Teksti: Heidi Hölsömäki

”Osa tarvitsee enemmän
päästäkseen samalle viivalle”
Rahoituksen kehitys hidastunut

S

Kuva: Heidi Hölsömäki

oveLin jäsenjärjestöistä kahdeksan on
valtionapukelpoisia, eli ne saavat veikkausvoittovaroista liikunnan perusavustusta.
Vuoden 2004 jälkeen uusia vammais- ja
kansanterveysjärjestöjä ei ole hyväksytty liikunnan perusavustusten saajiksi liikuntalakiprosessin keskeneräisyyden vuoksi.
SoveLin puheenjohtaja, Suomen CP-liiton toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen pitää
pysähtynyttä avustustilannetta valitettavana.

– Moni kansanterveysjärjestöistä on
jäänyt odottavalle kannalle tai kehittänyt
liikuntaa muilla tavoin. Varmaa on, että pysyvän rahoituksen ja oman liikuntatyöntekijän
puute vaikeuttavat toiminnan pitkäjänteistä ja
järjestelmällistä kehittämistä, Kaasinen sanoo.

Perusrahoitus välttämätön

J

ärjestöjen rahoitustilannetta on paikannut jonkin verran opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteinen terveysliikunnan (teli)
hankerahoitus. Sen osuus liikunta-avustuksista on kasvanut niin, että vuonna 2012 SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen teli-hankeavustusten yhteissumma oli 254 500 euroa. Se oli
lähes puolet perusavustusten kokonaissummasta (545 000 euroa).
– Hankerahoituksellakin on oma tärkeä
ja täydentävä tehtävänsä, mutta se ei korvaa
perusrahoitusta, Kaasinen linjaa.
Hän pitää tärkeinä nimenomaan OKM:n
perusavustuksia. Niiden myöntäminen osoittaa, että liikuntakulttuuri on avoin kaikille
ryhmille. Erityisryhmiin kuuluvat ihmiset, joita yleiset liikuntapalvelut eivät tavoita.

K

aasisen mielestä liikunnan tasa-arvon
kannalta oleellisinta ovat yhä yhtäläiset
mahdollisuudet liikuntaan.
– Osa ihmisistä tarvitsee enemmän tukea
päästääkseen samalle viivalle. Tarvitaan soveltavan liikunnan osaamista, esteettömyyttä,
rohkaisua ja vertaisryhmien tukea. Esimerkiksi
vaikeavammaisilla ihmisillä tai mielenterveyskuntoutujilla saattaa olla vaikeuksia hakeutua
yleiseen seuratoimintaan.
Kansanterveysjärjestöt ovat osoittautuneet kustannustehokkaaksi tavaksi järjestää soveltamista tarvitsevien ryhmien liikuntatoimintaa.
– Vammais- ja kansanterveysjärjestöillä
on valmis rakenne, ja rahat kanavoituvat
tehokkaasti suoraan ruohonjuuritasolle. Liikuntatyöntekijät tukevat järjestön sisällä
paikallisyhdistyksiä ja niiden vapaaehtoisten
tärkeää työtä ja osaamista, niin kuin SoveLikin tekee koulutuksillaan, Kaasinen sanoo.

Kuva: Reumaliitto

SoveLin puheenjohtaja Tomi Kaasinen (oikealla)
pitää tärkeänä liikunnan perusrahoituksen jatkuvuutta. Kuvassa hallituksen jäseniä vuoden
2012 lopulla: Lea Salminen (vasemmalla), Petteri
Bjurström ja Outi Pautamo.

2010
Förbundet Finlands
Svenska Synskadade rf
jää pois SoveLista.

Kuva: Heidi Hölsömäki

Kustannustehokasta

Aivoliiton järjestösuunnittelija Veijo Kivistö (vasemmalla) ja Selkäliiton silloinen toiminnanjohtaja Jukka Keränen osallistuivat SoveLin
keskustelufoorumiin 2011. Etualalla SoveLin ts.
toiminnanjohtaja Reetta Kettunen.

SoveLi yhteisenä foorumina

T

omi Kaasinen pitää SoveLia tärkeänä
kokoavana foorumina.
– SoveLin strategiaan on löydetty keskeiset asiat hyvin: yhteistyö on SoveLin päätoimintamuoto. SoveLi tarjoaa neutraalin
keskustelufoorumin, jossa voidaan nähdä
yksittäisen asioiden ylitse ja kehittää soveltavan liikunnan kokonaisuutta. Ilman SoveLia kenttä hajaantuisi ja jokainen ajaisi vain
omia oikeuksiaan. Se ei ole tätä päivää, Tomi
Kaasinen toteaa.
Kaasisen mielestä SoveLi tuo jatkossakin
jäsenilleen lisäarvoa.
– SoveLi vie yhteistä viestiä, jalostaa ja
nostaa oleellisia asioita esiin. Soveltavan liikunnan osaaminen kanavoituu sen kautta.
SoveLin sisällöllinen toiminta-alue on myös
riittävän selkeä ja konkreettinen.

2011
Elinsiirtoväen Liikuntaliitto jää pois
SoveLista yhdistyessään uuteen Suomen
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:hun.

Anne Taulu aloittaa SoveLin toiminnanjohtajana
tammikuussa hoitaen suurimman
osan vuodesta myös suunnittelijan tehtäviä.

Toiminnassa on
mukana �� järjestöä.

Terhi Pihlajaniemi toimii
suunnittelijan sijaisena noin
� kuukautta vastaten muun
muassa SoveLi-messujen
toteutuksesta.

Reetta Kettunen aloittaa
huhtikuussa toiminnanjohtajan vanhempainvapaan sijaisena jatkaen
elokuuhun ����.

Valtakunnallinen kouluttajaverkosto
soveltavan liikunnan tueksi (Kove)
-hanke toteutetaan ���� – ����.
Projektipäällikkönä toimii
Tinja Saarela.

Aivohalvaus- ja
dysfasialiitto ry:n
nimi muuttuu
Aivoliitto ry:ksi.
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Teksti: Anne Taulu

SoveLi vuonna 2013
iikuntalain uudistaminen on värittänyt
lähes koko SoveLin 20-vuotista historiaa.
SoveLin toimijat ovat olleet aina yhtä mieltä
siitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus liikuntaan pitkäaikaissairaudesta tai vammasta
riippumatta. Näiden oikeuksien puolesta on
tehty paljon vaikuttamistyötä koko SoveLin
toiminnan ajan. SoveLi ja sen jäsenjärjestöt
ovat laatineet yhdessä lukuisia lausuntoja ja
tiedotteita.

paaehtoisille. Kaikki ovat olleet valmiita jakamaan osaamistaan ja asiantuntijuuttaan
niin SoveLin hallituksessa, työryhmissä kuin
liikuntapoliittisessa keskustelussa. SoveLista
on tullut haluttu yhteistyökumppani ja näkyvä vaikuttaja, jonka seurauksena asiantuntijaedustukset ovat lisääntyneet viimeisten
vuosien aikana.
Kuva: Mari Männistö

Tiedolla johtamisen tueksi

S

oveLi on ottanut liikuntalain uudistamisessa aktiivisen roolin ja tuottanut vuonna
2013 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön LIKESin kanssa selvityksen SoveLin
jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnasta liikuntalain uudistamista varten, tiedolla johtamisen
tueksi. Selvitys antaa kattavan kuvan SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnasta, sen
panos-tuotos-suhteesta ja vaikuttavuudesta.

Kuva: Jaana Teräväinen

L

Kuva: Esa Melametsä

Kuva: Mari Männistö

Jokaisella oikeus liikuntaan

Kuva: Hengitysliitto

Yhdistysten liikuntavastaavat hakivat SoveLin
Liikkeelle -virikepäivästä 2012 ideoita uusiin ja
tuttuihin liikuntamuotoihin.

Liiku terveemmäksi soveltaen

oveLin 20 toimintavuoden aikana on
toteutettu monia innovatiivisia hankkeita.
Uraauurtava oli vuonna 1993 käynnistetty
Tuuli-projekti, jossa rakennettiin malleja erityisliikunnan yhteistyön kehittämiseksi kunnissa. Merkittävä yhteistyöhanke oli vuonna
2001 aloitettu Solia-projekti, jossa käynnistettiin liikunnan apuvälineiden vuokraustoiminta. Uusimpana valtakunnallisena hankkeena toteutettiin vuosina 2011 – 2013 Kovehanke, jonka aikana rakennettiin valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi. Hankkeet ovat olleet SoveLin toiminnan kannalta keskeisessä asemassa, sillä
niiden avulla on kehitetty innovatiivisesti
SoveLin perustoimintaa.

SoveLin rooli vahvistunut

S

oveLin toiminta on kehittynyt ja rooli vahvistunut pitkäjänteisen työn tuloksena.
Siitä suuri kiitos kuuluu hallituksen jäsenille,
jäsenjärjestöjen työntekijöille, järjestön omille
työntekijöille, ministeriön virkamiehille ja va-

oveLin juhlavuosi on huipentunut Maailman terveysjärjestön WHO:n Liiku terveemmäksi -vastuuvuoteen. 20-vuotisen historian keskeinen sanoma on tiivistynyt upeasti vuonna 2013 Liiku terveemmäksi soveltaen -teemaan, jonka suojelijana tasavallan
presidentti Sauli Niinistö on toiminut. SoveLi
on vuonna 2013 työskennellyt soveltavan liikunnan tunnettuuden, avoimuuden ja kumppanuusajattelun lisäämiseksi. Liiku terveemmäksi soveltaen -teeman alla on toteutettu
vuonna 2013 lähes 150 liikuntatapahtumaa.
Joka viikko monia kumppaneita on ilmoittautunut mukaan tekemään työtä soveltavan liikunnan hyväksi.

Tulevaisuuden näkymät

S

oveLin 20-vuotisjuhlavuoden ja Liiku terveemmäksi soveltaen -teeman kautta
SoveLi on saanut mukaan uusia liikkujia ja
saavuttanut lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta.
Yhteistyö, aito kumppanuus ja toisten asiantuntijuuden arvostaminen ovat aina olleet
SoveLin toiminnassa keskeisessä roolissa. Ne
ovat tulevaisuudessakin avaimia kaikille avoimeen liikuntaan.

Kuva: Mikko Vähäniitty
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Kuva: Rami Marjamäki

Hankkeiden kautta
rohkeaa kehittämistyötä

2012
Virpi Pennanen aloittaa
SoveLin suunnittelijana,
vuodesta ���� alkaen
soveltavan liikunnan
asiantuntijana.

2013
SoveLin strategia ”Laatua ja
asiantuntemusta soveltavaan
liikuntaan”
���� – ����
valmistuu.

Hengitysliitto Heli muuttaa
nimensä Hengitysliitoksi.
Anne Taulu palaa toiminnanjohtajaksi.
Suomen Osteoporoosiliitto liittyy uudelleen jäseneksi.

Suomen Osteoporoosiliitto
muuttaa nimensä
Suomen Luustoliitoksi.

SoveLi viettää ��-vuotisjuhliaan
Liiku terveemmäksi soveltaen
-teemavuoden ja perustoiminnan
merkeissä. Juhlaseminaaria
vietetään ��.��.���� Säätytalolla.
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Teksti: Kari Koivumäki

Kohti tulevaa
Kolme pääjärjestäjää

Kuva: Heidi Hölsömäki

S

Kuva: Heidi Hölsömäki

oveltava liikunta on ollut valtion liikuntahallinnon painopisteenä jo noin 30 vuotta.
Tänä aikana on voitu moninkertaistaa taloudellisen tuen ja liikuntaan osallistuvien määrät. Valtion liikuntabudjetista käytetään nykyisin noin 7,5 miljoonaa euroa soveltavaan
liikuntaan. Ohjattuun ja säännölliseen erityisliikuntaan osallistuu noin 250 000 suomalaista. Ikäihmisten sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden liikunnassa on
kolme voimakasta järjestäjää: kuntien liikuntatoimi, erityisliikunnan järjestöt sekä
sosiaali- ja terveydenhuolto laitoksineen. Tulevaisuudessakin nämä kolme muodostavat
sen perusrungon, jonka varassa toimintaa
voidaan lisätä ja kehittää.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisliikunnasta vastaava suunnittelija Kari Koivumäki
kertoo näkemyksensä soveltavan liikunnan
kentästä nyt ja tulevaisuudessa.

Kuntien erityisliikunta

K

untien liikuntatoimissa on kehitetty erityisliikuntaa systemaattisesti 30 vuoden
ajan, ja resurssit ovat vähitellen kasvaneet.
Kunnissa on lähes sata päätoimista erityisliikunnanohjaajaa ja heillä apunaan 300 – 400
tuntiohjaajaa. Tätä kautta eri puolilla Suomea yli 10 000 asukkaan kunnissa toimii noin
3 000 säännöllistä erityisliikuntaryhmää.
Vastikään on käynnistynyt Erityisliikuntaa kuntiin -hanke, jonka kautta muutamia
uusia kuntia tulee mukaan. Pienten kuntien
tilanteesta tehdään uutta kartoitusta: perustiedot kuntien erityisliikunnan kokonaistilanteesta valmistuvat kevään 2014 lopulla. Näky-

Kari Koivumäki, Katriina Lönnqvist ja Eija Hiitti
koostivat ryhmätöitä kesäkuussa 2012 Soveltavan liikunnan seutufoorumissa Turussa.
mät ovat myönteisiä. Työ terveyttä edistävän
liikunnan hyväksi kasvaa myös laajemmin.
Kunnissa erityisliikunnanohjaajilla on
omat paikalliset yhteistyöverkostonsa, joissa
toimitaan yhteistyössä kunnan sosiaali- ja
terveystoimen ja varsinkin vammais-, eläkeläis- ja kansanterveysyhdistysten kanssa. SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen näkökulmasta
tämä verkosto on keskeinen voimavara.

Järjestöjen näkymät
soveltavassa liikunnassa

S

oveLilla, sen jäsenjärjestöillä ja Suomen
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:llä on
olennaiset roolit soveltavan liikunnan yhteistyössä ei puolilla Suomea.
Paikallisyhdistysten keskinäinen yhteistyö sekä yhteydet kuntaan ovat välttämättömiä. SoveLi on julkaissut merkittäviä opaskirjoja tämän työn kehittämisen taustaksi.
Liikunnan harrastusmahdollisuuksien kehittäminen on lähitulevaisuudessakin ratkaisevasti kiinni siitä, kuinka alan paikalliset
yhdistykset onnistuvat järjestämään toimintaansa, kouluttamaan ohjaajia ja toimimaan
yhteistyössä kuntien kanssa.
Ajankohtainen kysymys on parhaillaan
valmisteltava liikuntalain osittaisuudistus.
Tärkeätä olisi, että kansanterveysjärjestöt säilyvät valtakunnallisina liikuntajärjestöinä vähintään nykymuotoisesti: niillä on suuri merkitys väestön liikuntaharrastuksen kannalta.
Myös kahden ministeriön yhteisessä
työssä terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi SoveLi ja sen jäsenjärjestöt ovat olleet
kunnissa aktiivisia toimijoita. Tätä perustason kehitystä olisi hyvä jatkaa ja vahvistaa.

Kuva: Sari Kivimäki

SoveLi on valtakunnallinen liikuntajärjestö,
jonka päätoimintamuoto on yhteistyö.
SoveLi on viestivä vaikuttaja ja kehittäjä,
joka tarjoaa koulutus-, asiantuntija- ja viestintäpalveluja. Toiminnan tavoitteena on,
että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten
ihmisten mahdollisuudet terveyttä edistä
vään liikuntaan ja aktiiviseen elämäntapaan paranevat.

Kuva: easerfoto.dk

SoveLin jäsenjärjestöt:
• SoveLin 17 jäsenjärjestöä ovat
valtakunnallisia kansanterveys-,
vammais- ja liikuntajärjestöjä.
• Jäsenjärjestöissä on 8 kokopäiväistä 		
ja 9 osa-aikaista liikuntatyöntekijää.
• 1 187 paikallisyhdistyksessä on
762 liikuntavastaavaa, jotka
suunnittelevat ja järjestävät
monipuolista liikuntatoimintaa.
Paikallista liikuntaa toteuttavat
heidän lisäkseen noin 1 000 			
liikuntaryhmän ohjaajaa.
• Järjestöihin kuuluu noin
342 000 henkilöjäsentä.
Aivoliitto ry
Allergia- ja Astmaliitto ry
Epilepsialiitto ry
Hengitysliitto ry
Lihastautiliitto ry
Mielenterveyden keskusliitto ry
Psoriasisliitto ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Luustoliitto ry
Suomen Mielenterveysseura ry
Suomen MS-liitto ry
Suomen Nivelyhdistys ry
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Reumaliitto ry
Suomen Selkäliitto ry
Suomen Sydänliitto ry

Kuva: easerfoto.dk

www.soveli.fi
Soveltava Liikunta SoveLi ry
Yliopistonkatu 31, 20100 Turku

