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Soveltava Liikunta SoveLi ry
Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen
liikuntajärjestö, jonka toiminta perustuu jäsenjärjestöjen kanssa tehtävälle yhteistyölle. SoveLin
toiminnan tavoitteena on, että pitkäaikais
sairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet
soveltavaan liikuntaan, terveyttä ja hyvinvointia
edistävään liikuntaan sekä aktiiviseen elämän
tapaan paranevat.
SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis- ja
kehittämistyö sekä koulutus-, asiantuntija- ja
viestintäpalvelut. Toiminta perustuu verkosto

maiseen työotteeseen sekä yhteistyön tekemiseen
jäsenistön kanssa. SoveLin jäseninä on 20 valtakunnallista kansanterveys- ja vammaisjärjestöä.
Jäsenjärjestöt järjestävät ja edistävät soveltavaa
liikuntaa ympäri maan.
Aiempien linjausten mukaisesti SoveLi juurruttaa
myös jatkossa ”Terveyttä ja hyvinvointia edistävän
liikunnan linjauksia 2020” sekä niitä täydentäviä
”Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia – soveltavan liikunnan kehittämissuosituksia vuosille
2016–2021”.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän
liikunnan linjausten osalta SoveLi:
1) vahvistaa liikunnan asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa
2) lisää liikettä elämänkulussa
3) nostaa liikunnan keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta sekä
4) vähentää arjen liikkumattomuutta (istumista) elämänkulussa
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Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia – soveltavan liikunnan
kehittämissuositusten osa-alueet, joita SoveLi edistää, ovat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

lainsäädäntö ja poikkihallinnollinen yhteistyö liikuntatoiminnan kivijalkana
liikkumisympäristöt ja olosuhteet liikunnan mahdollistajina
liikuntaneuvonta ja -ohjaus liikuntatoiminnan työkaluna
tietoisuus, asenteet ja osaaminen yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien taustalla
tutkimustiedon ja kehittämistyön vuoropuhelu keskeisenä liikunnan kehittämisessä
kehittämissuositusten toteutuksen arviointi ja seuranta

Strategiakauden aikana toiminta painottuu erityisesti soveltavan luontoliikunnan edistämiseen.
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Soveltava liikunta
Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman,
sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai
sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua
yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan tai liikkua
omaehtoisesti. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavan liikun-
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nan tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen. Noin miljoonan suomalaisen
arvioidaan tarvitsevan liikunnan soveltamista ja
liikuntaan liittyvää erityisosaamista, ja soveltavan liikunnan käsite on ilmiön laajuuden vuoksi
vakiintunut vahvasti myös suomalaiseen liikunta
kulttuuriin.

Strategiaprosessi
SoveLin strategia vuosille 2019–2021 on työstetty
yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Järjestöille
lähetettiin strategiakysely keväällä 2018 ja
strategiatyöstöä jatkettiin kevätkokouksen yhtey
dessä pidetyn työpajan muodossa. Työpajassa
strategiapohdintoja vietiin eteenpäin asiantuntijakonsultin johdolla. Yhteistyöstön jälkeen
palautteiden pohjalta muotoiltiin ensimmäinen
strategiaversio, jota työstettiin sekä SoveLin
henkilöstön kesken että SoveLin hallituksessa.
Tämän prosessin myötä strategia hioutui
nykyiseen muotoonsa.
Strategia linjaa SoveLin toimintaa seuraaville
kolmelle vuodelle. Strategian keskiössä ovat neljä
strategista tavoitetta, joiden kautta rakentuvat
vuosittaisten toimintasuunnitelmien sisällöt.
Strategisten tavoitteiden kautta toteutetaan
SoveLin missiota, joka perustuu visiolle ”Jokaisella
on oikeus liikkua”.

Strategiakysely

Strategiatyöpaja

Strategiatyö henkilöstön ja
hallituksen kanssa

Valmis strategia
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Toimintaympäristön muutokset
Soveltavan liikunnan kohderyhmän koko on noin
miljoona suomalaista, jos otetaan huomioon
toimintakyvyn eri ulottuvuudet. SoveLin jäsen
järjestöjen yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä
on noin 461 000 eli SoveLi jäsenjärjestöineen
tavoittaa suuren joukon tästä kohderyhmästä.
Väestön ikääntyessä ja ikärakenteen muuttuessa
on todennäköistä, että soveltavan liikunnan
kohderyhmä tulee kasvamaan tulevaisuudessa.
Esimerkiksi yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä
tulee arvioiden mukaan olemaan kymmenen
vuoden päästä jo 25 prosenttia. Vaikka ihmiset
ikääntyvätkin terveempinä ja toimintakykyisempinä kuin ennen, väestön ikääntymisen volyymi
johtaa suurella todennäköisyydellä myös soveltavan liikunnan tarpeen lisääntymiseen.
Valtionapukriteeristön tiukentumiset yhden
vertaisuustyön suhteen sekä eri liikunta
toimijoiden oma-aloitteiset liikunnan yhden
vertaisuustyön edistysaskeleet ovat laajentaneet
soveltavan liikunnan toimijakenttää. Sote-ja
maakuntauudistuksen myötä muodostuvat
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maakunnat tulevat tekemään järjestöyhteistyötä,
millä tulee olemaan positiiviset vaikutukset myös
soveltavan liikunnan toimijoihin. Lisäksi myös
osa yksityisen sektorin liikuntatoimijoista on
kiinnostunut soveltavan liikunnan kohderyhmän
palvelemisesta. Toimijakentän laajentuminen
lisää todennäköisyyttä sille, että tulevaisuudessa
tarvitaan entistä enemmän verkosto- ja asiantuntijaosaamista soveltavan liikunnan kentällä.
Kokonaisuudessaan toimintaympäristö kehittyy
SoveLin toiminnan kannalta suotuisaan suuntaan. Soveltavan liikunnan toimijakenttä laajenee
ja kysyntä SoveLin ydinosaamisalueilla toden
näköisesti lisääntyy lähivuosina.

(Pyykkönen & Rikala 2018, Valtio soveltavan
liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä,
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2018:2.)

Arvot, joihin
toimintamme
perustuu
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

SoveLi edistää ihmisten yhdenvertaisia ja
tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikuntaan ja
fyysiseen aktiivisuuteen.

Osallisuus

SoveLi lisää pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuutta tulla kuulluksi ja
nähdyksi liikunnassa sekä sen suunnittelussa,
toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Asiantuntijuus

SoveLi edistää moniammatillisella asian
tuntemuksellaan valtakunnallisesti liikunnan
osaamista ja sen vahvistumista paikallistasolle
asti. Asiantuntemus tarkoittaa sekä tutkittua,
ammatillista että kokemukseen perustuvaa
soveltavan liikunnan osaamista.

Vastuullisuus

SoveLi toimii vastuullisesti soveltavan liikunnan
mahdollisuuksien edistämisessä.
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Visio
Jokaisella on oikeus liikkua.

Missio
SoveLi edistää laaja-alaisesti soveltavan liikunnan
mahdollisuuksia ja luo liikkumisen edellytyksiä.
Missiota toteutetaan verkostomaisella työotteella ja yhteistyössä
jäsenjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.
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Toiminnan painopisteet
2019–2021
1) Vaikutetaan SoveLin jäsenjärjestöjen liikunnan resurssien kehittymiseen

Tällä hetkellä 8/20 SoveLin jäsenjärjestöistä saa opetus- ja kulttuuriministeriön yleis
avustusta liikuntatoimintaansa. Strategiakauden aikana SoveLi vaikuttaa rahoittajatahoihin
tavoitteenaan lisätä yleisavustusten piirissä olevien järjestöjen määrää.

2) Tuetaan jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa

SoveLin keskeisiksi palvelumuodoiksi on valittu vaikuttamis- ja kehittämispalvelut, koulutusja asiantuntijapalvelut sekä viestintäpalvelut. SoveLi tukee jäsenjärjestöjä suoraan ja on
mukana soveltavan liikunnan valtakunnallisessa kehittämisessä. Strategiakauden aikana
hyväksi havaittuja palveluja jatketaan ja tuetaan erityisesti sellaisten jäsenjärjestöjen
liikuntatoimintaa, jotka eivät saa siihen kohdistettua valtionapua.

3) Lisätään jäsenjärjestöjen verkostoitumismahdollisuuksia

SoveLi järjestää verkostoitumismahdollisuuksia kokoustensa ja muiden tapahtumiensa
yhteydessä. Strategiakauden aikana verkostoitumismahdollisuuksia lisätään erilaisten
SoveLi-verkostojen avulla. Tavoitteena on synnyttää yhteistä liikunnan kehittämistoimintaa
muun muassa molemmilla kotimaisilla kielillä.

4) Vahvistetaan SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan tunnettuutta

SoveLia ja jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa tehdään tunnetuksi vaikuttamis- ja kehittämis
työn ja asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalvelujen avulla. Strategiakauden aikana SoveLista jäsenjärjestöineen muodostuu nykyistä tunnetumpia liikuntatoimijoita, joita arvostetaan
laajasti liikunta-, sosiaali- ja terveystoimijoiden parissa. Tuloksena muun muassa SoveLin
jäsenmäärä kasvaa, SoveLi ja jäsenjärjestöt ovat yhä halutumpia yhteistyökumppaneita ja
SoveLin viestintäkanavat tavoittavat entistä enemmän aktiivisia seuraajia.
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SoveLin jäsenjärjestöt
Aivoliitto
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto
Epilepsialiitto
Folkhälsan
Hengitysliitto
Lihastautiliitto
Mielenterveyden keskusliitto

Munuais- ja maksaliitto
Neuroliitto
Psoriasisliitto
Selkäliitto
Suomen CP-liitto
Suomen Diabetesliitto
Suomen Luustoliitto

www.soveli.fi

Suomen Mielenterveysseura
Suomen Nivelyhdistys
Suomen Parkinson-liitto
Suomen Reumaliitto
Suomen Sydänliitto
Suomen Syöpäyhdistys

