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Soveltava Liikunta SoveLi ry
Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö. Kokoamme yhteen
20 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka
edistävät soveltavaa liikuntaa.
Toimintamme tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten
mahdollisuudet soveltavaan liikuntaan, terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan
sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat.
Toimintamme lähtökohdat ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, osallisuus ja
asiantuntijuus.
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Toiminnan painopisteet
Vuoden 2022 toiminta pohjautuu strategiassa määriteltyihin linjauksiin. Strategiassa toiminnan painopisteiksi on
määritelty:
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•

SoveLi tukee
SoveLi tukee jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa ja on mukana soveltavan liikunnan valtakunnallisessa kehittämisessä.
Jäsenjärjestöjä tuetaan vaikuttamistyössä, viestinnällisesti ja koulutus- ja
asiantuntijapalveluiden avulla. Toimenpiteitä kohdistetaan aiempaa enemmän
yhdistystasolle.

•

SoveLi vaikuttaa
SoveLi vaikuttaa soveltavan liikunnan
kannalta merkittävään yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Vaikuttamistyö
on näkyvää ja sen tavoitteena on soveltavan liikunnan aseman ja resurssien
vahvistuminen. Vaikuttamistyötä toteutetaan suorin vaikuttamistoimin, viestinnällisesti sekä koulutuspalveluiden
avulla yhdessä jäsenjärjestöjen ja muiden verkostojen kanssa.

Soveltavan liikunnan kohderyhmän liikuntamahdollisuuksia edistetään jäsenjärjestöyhteistyön lisäksi myös laajalla ulospäin
suuntautuvalla verkostoyhteistyöllä. Yhteistyön kautta SoveLin asiantuntijuus saadaan
koko kentän käyttöön.

Toimenpiteet ja mittarit
1. SoveLi tukee
Kokonaisuutta koskeva tulosmittari:
Jäsenjärjestöjen tyytyväisyys tukitoimiin.
Jäsenjärjestöjen tukeminen vaalivaikuttamisessa.
Prosessimittari: Soveltavan liikunnan kannalta oleellisen vaikuttamismateriaalin
välittäminen jäsenjärjestöille.
Tulosmittari: Jäsenjärjestöjen materiaalien
hyödyntäminen.
SoveLin ja jäsenjärjestöjen yhteisen vaikuttamisstrategian muodostaminen.
Prosessimittari: Vaikuttamisstrategian valmistuminen toimintavuoden aikana.
Tulosmittari: Mitataan toimenpidekohtai
sesti.
Jäsenjärjestöjen ja paikallisyhdistysten
kouluttaminen soveltavan liikunnan teemoista.
Prosessimittari: Koulutusten määrä. 4 koulutustapahtumaa toimintavuoden aikana.
Tulosmittari: Koulutuspalautteet.
Kehitetään uusia viestinnällisiä keinoja
tuoda esiin jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa ja liikunnan asiantuntemusta.
Prosessimittari: Jäsenjärjestöjen osallistaminen kehittämistyöhön, uuden viestinnällisen toimintatavan muotoutuminen.
Tulosmittari: Mitataan toimenpidekohtai
sesti.

2. SoveLi vaikuttaa
Kokonaisuutta koskeva tulosmittari:
Jäsenjärjestöjen tyytyväisyys SoveLin vaikuttamistyöhön
Vaalivaikuttaminen yhdessä SOSTE:n ja
Olympiakomitean kanssa.
Prosessimittari: Osallistuminen yhteisten
vaaliteemojen muodostamiseen ja teemojen hyödyntäminen vaikuttamistyössä.

Aktiivinen toimiminen verkostoissa ja
jäsenjärjestöjen pitäminen ajan tasalla
niissä käsitellyistä teemoista.
Prosessimittari: Aktiivinen osallistuminen
Liikkujan polku -verkostoon.
Tulosmittari: Mitataan toimenpidekohtai
sesti.
Poikkihallinnollinen soveltavan liikunnan
edistäminen.
Prosessimittari: Aktiivinen osallistuminen
Liikuntapoliittisen koordinaatioelimen
toimintaan ja Valtion liikuntaneuvoston
yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän
kehityksen jaostoon, Sote-uudistuksen seuraaminen ja uudistuksen soveltavaan liikuntaan liittyviin asiakokonaisuuksiin vaikuttaminen.
Tulosmittari: Mitataan toimenpidekohtai
sesti.
Aktiivinen vuoropuhelu soveltavan liikunnan rahoittajatahojen kanssa.
Prosessimittari: Yhteydenottojen määrä
rahoittajatahoihin.
Tulosmittari: Mitataan toimenpidekohtai
sesti.
Vaikuttaminen koulutuspalveluiden
kautta kouluttajaverkostoa vahvasti hyödyntäen.
Tulosmittari: Koulutuspalautteet.

Toimintaympäristön muutoksiin
liittyvät toimenpiteet
Varainhankinnan kehittäminen siten, että
tuottoja saadaan useasta lähteestä.
Tulosmittari: Omien tuottojen muodostuminen useista eri lähteistä ja OKM:n omarahoitusvaateen (22 000 €) täyttyminen.

Tulosmittari: Mitataan toimenpidekohtai
sesti.
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Arviointi ja kehittäminen
SoveLin toimintaa ja toiminnan tuloksellisuutta seurataan usein eri tavoin. Tärkeimpiä seurantavalineitä ovat erilaiset
kyselyt, Google Analytics ja someanalytiikan työkalut. Näiden avulla saatuja tietoja
hyödynnetään varsinaisessa tuloksellisuusarvioinnissa. Lisäksi tiimissä tehdään
jatkuvaa itsearviointia ja hallitus osallistuu
toiminnan arviointiin kokousten yhteydessä. Oleellisimmat tiedot toiminnan
tuloksellisuudesta kootaan vuosittain
toimintakertomukseen.
Tarkkojen mittareiden lisäksi SoveLin ja
jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan yleistä
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tunnettuutta seurataan useiden hiljaisten
signaalien avulla. Tunnettuutta seurataan
mm. verkostoissa käytyjen keskustelujen,
yhteydenottojen ja satunnaisten palautteiden kautta.
Toimintaa kehitetään mittarien tuottaman tiedon ja siihen pohjautuvan kokonaisarvioinnin avulla. Mittarien tuottama
kokonaiskuva pyritään pitämään noususuhdanteessa, mutta kaikkia mitattavia
asioita ei välttämättä saada kehitettyä
samanaikaisesti.

Voimavarat, hallinto ja talous
Organisaation tärkein voimavara on sen
henkilöstö. Vuonna 2022 SoveLissa työskentelee kolme vakituista työntekijää.
Toimintakentän laajuuteen nähden henkilöstöresurssit ovat pienet, joten työn hyvä
suunnittelu ja tarkat priorisoinnit ovat
ensiarvioisen tärkeitä. Toimintavuonna
työntekijöiden tukena toimivat hallitus,
työvaliokunta, asiantuntijaverkostot ja
kouluttajaverkosto.

SoveLin avustusta leikattiin vuodelle 2021,
joka on johtanut tarpeeseen sopeuttaa
toimintaa. Merkittävin sopeutus tapahtuu
viestinnässä, kun Soveli-lehden julkaiseminen joudutaan lopettamaan. SoveLin
viestintä tulee jatkossa painottumaan verkkoviestintään ja jäsenjärjestöjen viestinnälliseen tukemiseen.

SoveLi hakee opetus- ja kulttuuriministeriöstä 194 000 € yleisavustusta vuodelle 2022.
Avustuksen ja omarahoituksen muodostamalla kokonaistuotolla katetaan toimintavuoden kulut, joista suurin osa käytetään
henkilöstökuluihin, toimitilavuokriin ja
muihin kiinteisiin kuluihin. Haettava avustus on samansuuruinen kuin toimintavuodelle 2021 myönnetty avustus.
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Jäsenpalvelut
• Jäsenyys SoveLin jäsenjärjestöjen
verkostossa.
• Vaikuttaminen valtakunnallisissa
ja alueellisissa verkostoissa,
ohjausryhmissä ja työryhmissä.
• SoveLin vaikuttamistyö jäsenjärjestöjen
hyväksi.
• Mahdollisuus osallistua jäsenjärjestöille
ja paikallisyhdistyksille suunnattuihin
koulutuksiin ja tapahtumiin.
• Mahdollisuus hyödyntää
soveltavan liikunnan koulutus- ja
asiantuntijapalveluita jäsenhintaan.
• Jäsenjärjestöjen konsultointi soveltavaan
liikuntaan liittyvissä asioissa.
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• Mahdollisuus hyödyntää SoveLin
tuottamia julkaisuja ja muita
materiaaleja.
• SoveLin tarjoama viestinnällinen tuki.
• SoveLin Teosto-Gramex-sopimus.
Jäsenjärjestöt saavat soittaa julkisesti
maksutta musiikkia järjestäytyneessä
liikuntatoiminnassaan. Sopimus
koskee valtakunnallisia liittoja, ei
paikallisyhdistyksiä.

Jäsenjärjestöt
Aivoliitto ry
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Epilepsialiitto ry
Folkhälsans förbund r.f.
Hengitysliitto ry
Lihastautiliitto ry
Mielenterveyden keskusliitto ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Munuais- ja maksaliitto ry
Neuroliitto ry
Psoriasisliitto ry
Selkäliitto ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Luustoliitto ry
Suomen Nivelyhdistys ry
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Reumaliitto ry
Suomen Sydänliitto ry
Suomen Syöpäyhdistys ry
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Edustukset
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Edustus

Edustaja

Valtion liikuntaneuvosto, Yhdenvertaisuuden,
tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaosto

Tommi Yläkangas

Liikuntapoliittinen koordinaatioelin

Tommi Yläkangas

Liikuntapoliittisen koordinaatioelimen alatyöryhmä –
Liikuntaneuvonnan palveluketjut osana elintapaohjausta uusissa sote-rakenteissa

Mari Saukkoriipi,
Psoriasisliitto

Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä /
Liikuntatieteellinen seura ry

Tommi Yläkangas

Toimintarajoitteisten golfliikunnan edistäminen
2021–2022 -ohjausryhmä / HCP Golf ry

Tommi Yläkangas

Liikkujan polku -verkosto, vaikuttamisen teemaryhmä

Tommi Yläkangas,
Anna Holmberg

Pienjärjestöt -verkosto / SOSTE ry

SoveLin edustaja

Edustus

Edustaja

Kuntien erityisliikunnan verkoston neuvottelukunta

Anna Holmberg

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Anna Holmberg
ja Voimaa Vanhuuteen ohjausryhmä, hallituksen
kärkihanke / Ikäinstituutti
Terveyden edistämisen verkosto / SOSTE ry

Anna Holmberg

Ehkäistään kaatumiset liikunnalla EKLI -hankkeen
ohjausryhmä / Luustoliitto

Anna Holmberg

Soveltavan liikunnan työryhmä / SAKU ry

Anna Holmberg

Viestintätyöryhmä / Olympiakomitea

Anna Lindgren

SOSTEn järjestöviestijät -verkosto

Anna Lindgren

Veikkauksen edunsaajien viestijät -verkosto

Anna Lindgren

11

soveli.fi
#oikeusliikkua
#soveltavaliikunta
#anpassadmotion
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