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Soveltava Liikunta SoveLi ry
SoveLi kokoaa yhteen 20 soveltavaa liikuntaa edistävää järjestöä. Olemme soveltavan
liikunnan asiantuntija Suomessa.
Vaikutamme jäsenjärjestöjemme kanssa
soveltavan liikunnan, aktiivisen elämäntavan ja terveyden edistämiseksi.

SoveLin jäsenjärjestöjä ovat:
Aivoliitto ry
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Epilepsialiitto ry
Folkhälsans förbund r.f.

SoveLi tukee jäsenjärjestöjensä liikuntatoimintaa. Tarjoamme asiantuntija- ja koulu
tuspalveluita sekä yhteistyöverkoston.
Toteutamme koulutuspalveluita asiakkaille.

Hengitysliitto ry

Vahvistamme jäsenjärjestöjemme soveltavan liikunnan asiantuntijuutta jakamalla
hyviä käytäntöjä ja tietoa alan ajankohtaisista teemoista sekä tapahtumista.

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Lihastautiliitto ry
Mielenterveyden keskusliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry
Neuroliitto ry
Psoriasisliitto ry
Selkäliitto ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Nivelyhdistys ry
Suomen Luustoliitto ry
Suomen Parkinsonliitto ry
Suomen Reumaliitto ry
Suomen Sydänliitto ry
Suomen Syöpäyhdistys ry
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Toimintavuosi tiivistettynä
Toimintavuosi 2020 oli poikkeuksellinen
globaalin koronapandemian vaikutusten
takia. Korona levisi Suomeen toden teolla maaliskuussa, ja siitä eteenpäin koko
yhteiskunta joutui mukauttamaan toimintaansa. SoveLin kannalta mukautukset
tarkoittivat etätöihin siirtymistä ja muun
toiminnan toteuttamista etäjärjestelyin.
Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta
toimintaa pystyttiin toteuttamaan onnistuneesti. Vuoden aikana mm. toteutettiin suuri määrä koulutuksia, laadittiin viestintä
strategia, uudistettiin SoveLin nettisivut ja
tehtiin kuntavaalivaikuttamista.
Toimintavuotta leimasi myös opetus- ja
kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tekemä päätös siirtää
kaikkien SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan tukeminen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA)
vastuulle. Ensimmäiset STEAn tekemät
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soveltavaan liikuntaan liittyvät avustuspäätökset tehdään vuonna 2021, joten on vielä
liian aikaista arvioida päätöksen kokonaisvaikutuksia. Päätös on joka tapauksessa
merkittävä, ja sen vaikutuksia tullaan
seuraamaan.
Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi liikunnan harrastamiseen. Erityisesti
se näyttää lisänneen liikkumisen polarisaatiota. Normaalioloissakin paljon liikkuvat
ovat liikkuneet yhtä paljon kuin ennenkin
tai jopa enemmän ja toisaalta liikuntaa
vähän harrastavien ja liikuntatoiminnassa
tukea tarvitsevien liikkuminen on vähentynyt. On tärkeää, että koronan hellittäessä
pystymme yhdessä tukemaan varsinkin
soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden liikkumista ja liikunnan
harrastamista.

Päämäärät ja tavoitteet
SoveLin toimintavuoden tavoitteet pohjautuivat strategiassa esitettyihin toiminnan
painopisteisiin. Painopisteitä ovat:
1) Vaikutetaan SoveLin jäsenjärjestöjen
liikunnan resurssien kehittymiseen
2) Tuetaan jäsenjärjestöjen
liikuntatoimintaa
3) Lisätään jäsenjärjestöjen
verkostoitumismahdollisuuksia
4) Vahvistetaan SoveLin jäsenjärjestöjen
liikuntatoiminnan tunnettuutta
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Lisäksi toteutettiin muita soveltavaa liikuntaa edistäviä toimenpiteitä.
Vuonna 2020 SoveLi jatkoi Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hanketta.
SoveLin perustoimintaa ja hanketoimintaa
toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoituksella.

Toimenpiteet
Vaikuttaminen jäsenjärjestöjen
liikunnan resurssien kehittymiseen
Jäsenjärjestöjen liikunnan resurssien kannalta jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan
avustusten siirtyminen kokonaan STEAn
vastuulle oli toimintavuoden merkittävin
tapahtuma. SoveLi oli mukana keskusteluissa avustustahojen kanssa, mutta päätös
tuli lopulta SoveLillekin yllätyksenä.
Rahoitusvastuun siirtämispäätöksen jälkeen SoveLi oli yhteydessä STEA:n ja keskusteluissa vakuutettiin, että siirto ei vaikuta resurssien kokonaismäärään. Tilannetta
on kuitenkin seurattava ensimmäisten
avustuspäätösten vahvistuttua vuonna
2021.

Jäsenjärjestöjen
liikuntatoiminnan tukeminen
SoveLin liikuntatoiminnan tukemiseen
liittyvät jäsenpalvelut uudistettiin vuoden
2020 aikana. Uudistustyö perustui syksyllä
2019 tehtyyn mittavaan kartoitustyöhön,
jossa selvitettiin jäsenjärjestöjen ajankohtaisia liikuntatoimintaan liittyviä tarpeita ja
toiveita. Kartoitustyö toteutettiin haastatteluilla, ja haastatteluista tehtiin sisältöanalyysin tapainen yhteenveto.
Kartoitustyön perusteella liikuntatoiminnan
tukemiseen liittyvät jäsenpalvelut koostuivat vuonna 2020 jäsenjärjestöille tarjotuista
koulutuksista ja luennoista tai puheenvuoroista sekä liikuntatoimintaan tuotetuista
materiaaleista ja neuvontapalveluista.
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Koulutusten ja luentojen sekä puheenvuorojen aiheita olivat mm. liikuntatoiminnan
tavoitteet ja vaikuttavuus, liikuntapolitiikan ja järjestöjen ajankohtaiset asiat sekä
ICF-luokitusjärjestelmän käyttö liikuntatyössä. Koulutuspalautteiden perusteella
suurin osa koulutuksiin ja luennoille osallistuneista jäsenjärjestöjen edustajista oli
tyytyväisiä heille suunnattujen koulutusten
ja luentojen tai puheenvuorojen antiin ja
koki saaneensa niistä tukea järjestönsä
liikuntatoiminnan kehittämiseen.
Liikuntatoimintaa tukevien materiaalien
alustaksi kehitettiin jäsenjärjestöille suunnatut jäsensivut. Jäsensivuille tuotettiin
erilaisia liikuntaan liittyviä materiaaleja
- kuten tuoretta tutkimustietoa jäsenjärjestöjen kohderyhmien liikunnasta, liikuntatoiminnassa hyödynnettäviä oppaita
ja lomakkeita sekä hyvien käytäntöjen
juttusarja.
Neuvontaa liikuntatoimintaan liittyen
toteutettiin mm. avustushakemuksia laadittaessa sekä ohjausryhmien muodossa.
Lisäksi neuvontaa ja konsultaatiota annettiin myös hyvin matalalla kynnyksellä yksittäisissä liikuntaan liittyvissä asioissa.
Tammi–helmikuussa 2021 jäsenjärjestöille
toteutettiin palautekysely, jossa mitattiin
sitä, kuinka hyvin SoveLi on onnistunut
toteuttamaan strategian painopisteitään
ja palvelemaan jäsenjärjestöjään vuonna
2020. Palautekyselyssä jäsenjärjestöt olivat
strategian painopisteiden osalta kaikkein

tyytyväisimpiä juuri liikuntatoimintaan
tarjottuun tukeen, jonka keskiarvoksi he
arvioivat 7.08 (asteikolla 1–10).

Jäsenjärjestöjen verkostoitumis
mahdollisuuksien lisääminen
Toimintavuoden uusi avaus verkostojen
luomisen kannalta oli hankeyhteistyö Painonnostoliiton kanssa. Yhteistyötä toteutettiin asiantuntijapalveluiden kautta tavoitteena lisätä toisaalta painonnostoseurojen
valmiutta ottaa toimintaansa mukaan
soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvia ja toisaalta mahdollistaa yhdistystoimijoiden kouluttautuminen matalan kynnyksen painonnostoharjoittelun ohjaamiseen.
Järjestöpäivä toteutettiin joulukuussa.
Tapahtuma oli tarkoitus toteuttaa Sporttitalolla ja suunnitella ohjelma siten, että
jäsenjärjestöillä olisi ollut mahdollisuus
tutustua toistensa toimintaan, vapaamuotoiseen keskusteluun ja verkostoitumiseen.
Koronatilanteen vuoksi tapahtuma toteutettiin verkossa, ja verkostoituminen ei
ollut mahdollista.
Jäsenjärjestöillä on kuitenkin toimintavuoden aikana ollut mahdollisuus tutustua
toistensa toimintaan jäsensivujen hyvät
käytännöt -osiossa, Soveli-lehden sivuilla ja uutiskirjeen jäsenjärjestöjen uutisia
-osiossa.
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Jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan
tunnettuuden vahvistaminen
Jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan tunnettuuden vahvistamiseen liittyivät toimintavuonna verkkosivu-uudistus ja lehden
konseptointi.
Verkkosivu-uudistuksen yksi tavoite oli
tuoda jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa
paremmin esille sivulla. Toiminnan tunnettuutta lisättiin myös verkkosivu-uudistuksen myötä avatuilla jäsensivuilla, jossa
jaetaan järjestöjen hyviä käytäntöjä.
Jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan tunnetuksi tekeminen oli yksi lehden konseptoinnin tavoitteista. Järjestöjen esiintymistä
lehdessä seurataan, ja niiden toimintaa
tuodaan lehdessä esiin tasapuolisesti.
Lehdessä päätettiin aloittaa uusi palsta,
Yhdistys liikkuu, joka konkretisoi liikuntatoimintaa yhdistystasolla.
Liikuntatoimintaa tuodaan esille myös
uutiskirjeessä omassa Jäsenjärjestöjen
liikuntauutisia -osiossa.
Vuonna 2021 jäsenjärjestöjen tunnettuuden vahvistamista jatketaan laatimalla
sisältösuunnitelma.

Muut toimenpiteet
Vaikuttaminen ja kehittäminen

Koulutuspalvelut

Soveltavan liikunnan asemaan vaikutettiin
toimintavuonna useassa kanavassa. Valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuuden,
tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaostossa
SoveLi nosti säännöllisesti esiin soveltavan
liikunnan asemaa ja vaikutti jo valmisteluvaiheessa liikuntapaikkarakentamisen
suunta-asiakirjaan yhdessä jäsenjärjestöjen
kanssa.

SoveLin strategiaan perustuvien toimenpiteiden lisäksi SoveLin toiminnan
keskiössä vuonna 2020 olivat koulutuspalvelut, joita toteutettiin runsaasti ja
joiden avulla tuotettiin merkittävä osa
omarahoitusosuudesta.

Toimintavuonna vaikutettiin myös liikuntapoliittisen koordinaatioelimen toimintasuunnitelmaan, joka linjaa valtion eri
hallinnonalojen toimenpiteitä liikunnan
edistämiseksi. Koordinaatioelimen toimintasuunnitelman luonnosvaiheeseen saatiin
mukaan lupaavia kirjauksia, mutta lopulliset päätökset suunnitelman sisällöstä
tehdään vuonna 2021.
Vaikuttamistyötä tehtiin myös kuntavaaleihin liittyen. Kuntavaalien vaikuttamistyön
taktiseksi suunnaksi valittiin vaikuttaminen
liikuntajärjestöjen yhteisiin kuntavaaliteemoihin sekä Olympiakomitean linjauksiin.
Tässä onnistuttiin hyvin, ja soveltavan
liikunnan kannalta tärkeitä teemoja on
käsitelty kattavasti näissä molemmissa.
SoveLi oli mukana puoluetapaamisissa,
joissa liikunnan yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja päästiin esittelemään suoraan
puolueiden kampanjapäälliköille.
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SoveLin jäsenjärjestöjen liikunta-asiantuntijoiden lisäksi koulutuspalveluilla
tavoitettiin ja koulutettiin mm. ammattioppilaitosten henkilöstöä, ikäihmisten
parissa työskenteleviä liikunta-alan toimijoita, NEET-nuorten parissa työskenteleviä
ohjaajia, kaksikielisten kuntien liikunta-alan ammattilaisia sekä SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistysten liikunta- ja
hyvinvointivastaavia.
Koulutusten aihealueita olivat mm. soveltava liikunta, liikunnan saavutettavuus
ja esteettömyys, ohjauksellinen osaaminen soveltavassa liikunnassa, liikuntaan motivointi sekä matalan kynnyksen
luontoliikunta.
Koulutuspalautekyselyiden perusteella
on onnistuttu vahvistamaan osallistujien
tietotaitoa erityisesti seuraavien teemojen
osalta: mitä soveltava liikunta on, saavutettavuus ja esteettömyys liikunnassa, liikuntamotivaatio sekä ohjauksellinen osaaminen soveltavassa liikunnassa. Suurin osa
koulutuksiin osallistuneista on kokenut

voivansa hyödyntää oppimaansa työssään
tai käytännössä.
Koulutuksia toteutettiin vuonna 2020
yhteensä 15 kpl, mukaan lukien jäsenjärjestöille tuotetut koulutukset ja luennot
sekä puheenvuorot sekä ulospäin tuotetut koulutukset sekä luennot. Ulospäin
tuotetuista koulutuksista yksi oli monta
erilaista osiota sisältävä etäkoulutuspaketti ja toinen edelleen meneillään oleva
koulutuskokonaisuus.
Koulutuksista kymmenessä toimi kouluttajana SoveLin soveltavan liikunnan asiantuntija, yhdessä SoveLin toiminnanjohtaja
ja lopuissa ulkopuolinen asiantuntija tai
puhuja.

Viestintä
Viestintästrategia
Toimintavuonna SoveLille laadittiin ensimmäinen viestintästrategia linjaamaan viestintää, sen kohderyhmiä ja painopisteitä.
Uuden viestintästrategian myötä SoveLin
viestinnän uudeksi painopisteeksi muodostui oman tunnettuuden ja asiantuntijuuden
vahvistaminen. SoveLin omia palveluita
alettiin markkinoida verkkosivu-uudistuksen myötä kesällä.
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Verkkosivut
Kesäkuussa avattiin SoveLin uudet verkkosivut, joiden tarkoitus oli helpottaa tiedon
löytämistä soveltavasta liikunnasta, SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnasta ja
SoveLin palveluista. Samalla lanseerattiin
jäsensivut, jossa mm. jaetaan jäsenjärjestöjen hyviä käytäntöjä. Ulkoasukumppanina
uudistuksessa toimi Nettitiimi, ja käyttäjätestaukseen osallistuivat jäsenjärjestöt.
Uusien verkkosivujen myötä myös Google
Analyticsissa SoveLia vaivannut kirjautumisongelma saatiin selvitettyä. Verkkosivujen lanseeraamisen yhteydessä lanseerattiin myös #oikeusliikkua-aihetunniste.
Verkkosivujen katsojamäärä vuodelta 2020
oli 37 553 (+1795). Kotisivujen istunnon
keskimääräinen kesto oli 2:03 (+0:25).
Brändityö
SoveLin brändityössä toteutettiin verkkosivu-uudistuksen lisäksi visuaalisen ilmeen
uudistaminen. Graafikko uudisti logon
vanhan SoveLin siiven pohjalta ja raikasti
SoveLin värejä. Uusien jäsenjärjestöjen
toimintaa kuvaavien brändikuvien ottaminen saatiin loppuun keväällä, ja kuvat ovat
olleet käytössä SoveLin kanavissa kesäkuusta alkaen.

Uutiskirje
Kirje ilmestyi toimintavuonna 4 kertaa.
Uutiskirjeellä oli vuoden lopussa 854
tilaajaa.

Lukijakysely toteutettiin syksyllä. Siihen
saatiin vain 4 vastausta, joten sen perusteella ei voitu vetää vahvoja johtopäätöksiä
lehden kehittämisestä.

Soveli-lehti

Somekanavat

Soveli-lehti ilmestyi 2 kertaa maalis- ja
lokakuussa.

Somekanavien seuraajamäärät kasvoivat
kaikissa SoveLin kanavissa, ja viestintäsuunnitelmassa vuodelle asetetut 2020
tavoitteet täyttyivät. Twitterissä oli vuoden
2020 lopussa 1245 seuraajaa (+145), Facebookissa 1075 tykkääjää (+264) ja Instagramissa 600 (+ 127) seuraajaa.

Toimintavuonna aloitettiin lehden konseptointi, jossa uudistettiin lehteä siten, että
sen jutuissa tuodaan vahvemmin esille
jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa, rajattiin
lehden kohderyhmää ja muokattiin juttutyyppejä. Jäsenjärjestöjen esiintyvyyttä
lehden palstoilla sekä haastateltavien ja
kuvattavien monimuotoisuutta seurataan.
Lehden postitusosoitteet käytiin läpi toimintavuoden aikana, ja vanhentuneet
osoitetiedot ja päällekkäisyydet poistettiin, ja kuntien lehden ohjattiin suoraan
erityisliikunnanohjaajille. Myös ilmaiseksi
lähetettävien lehtien määrää rajattiin vain
yhteistyökumppaneihin. Lehden noin 50
tilanneelle henkilölle lähettiin lokakuussa
kirje, jossa kerrottiin lehden muuttumisesta
maksulliseksi vuoden 2021 alusta.
Painos vuoden 2020 lopussa oli 2050 kpl.
Jäsenjärjestöjä kannustettiin käyttämään hyväkseen lehteä jäsenetuna ja
tilaamaan sitä yhdistyksille tukemaan
liikuntatoimintaa.
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Someviestintää tehostettiin ottamalla käyttö Linktree Instagramiin ja Canva.
Suosituimmat postaukset toimintavuonna
olivat Facebookissa hankkeen Kärry kiertää
-tapahtuma, Instagramissa LTS:n järjestämä
Soveltavan liikunnan symposio ja Twitterissä uudet soveltavan liikunnan suositukset.
Muuta
Toimintaa kuvaavan videon tekemiseen ei
ollut määrärahoja, mutta videomateriaalia
saatiin käyttöön Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeesta.

Soveltavaa liikuntaa
kaksikielisiin kuntiin -hanke
Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin
-hanke jatkoi toimintaansa vuonna 2020.
Hankkeen tavoitteena on kehittää laaja
alaisesti soveltavaa liikuntaa kaksikielisissä
Manner-Suomen kunnissa. Toiminnassa
huomioidaan jokaisen kunnan yksilöllinen lähtötilanne ja kehitetään kuntien
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soveltavaa liikuntaa niiden omista lähtökohdista. Vuosi 2020 oli hankkeen kolmas
toimintavuosi.
Hankekunnat ovat Kemiönsaari, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Närpiö, Parainen ja
Siuntio.
Hanke toteutetaan yhteistyössä
Folkhälsanin kanssa.

Toimintavuoden oleellisimmat sisällöt:
• Neljässä kunnassa julkaistiin toista kertaa
kunnan soveltavan liikunnan esitteet, joihin koottiin kunnan soveltavan liikunnan
tarjonta.
• Soveltavan liikunnan foorumien toiminta
jatkui etäkokouksina.
• Kristiinankaupungin kunnanvaltuustoon
vietiin lausunto koskien soveltavan liikunnan ohjaajan rekrytointia. Koronaepidemia hidasti lopulta asian etenemistä.
• Kemiönsaaressa tehtiin esteettömyyskartoitus tulevaa luontopolkua varten.
• Kärry kiertää kunnissa -kiertue järjestettiin yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean SOLIAn ja Tukiliitto ry / Malikkeen
kanssa. Kiertueen tarkoituksena oli lisätä
tietoisuutta toimintavälineistä ja innostaa
kuntia hankkimaan välineitä kuntalaisten
yhteiskäyttöön. Kärry täynnä toimintavälineitä kiersi kuuden viikon ajan kuudessa
hankekunnassa. Kiertueeseen osallistui
500 henkilöä.
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• Kiertueen jälkeen toimintavälineitä hankittiin kuntiin yhteensä neljä kappaletta,
ja lisää on suunnitteilla.
• Hankekuntien toimijoille järjestettiin
kaksikielinen neliosainen soveltavan liikunnan etäkoulutus yhteistyössä Folkhälsanin, Suomen Paralympiakomitean,
Finlands Svenska Idrottin (FSI) ja Finlands Svenska Scouterin (FiSSc) ja SAMS
- Samarbetsförbundet kring funktionshinder -järjestön (SAMS) kanssa.
• Apuvälineen hankinnan askeleet -video
tuotettiin suomeksi ja ruotsiksi yhteistyössä Folkhälsanin, Malikkeen ja Suomen Paralympiakomitean kanssa.
• Neljä kuntaa haki ELY-keskukselta avustusta luontokohteiden esteettömyystyöhön. Avustuspäätökset tehdään keväällä
2021.

Voimavarat, hallinto ja talous
SoveLin voimavarat muodostuvat henkilöstön työpanoksesta ja osaamisesta, jäsenjärjestöjen asiantuntemuksesta ja yhteistyöverkostojen joukkovoimasta. Vuonna 2020
SoveLissa työskentelivät toiminnanjohtaja,
soveltavan liikunnan asiantuntija, viestinnän asiantuntija ja hankekoordinaattori.
Henkilöstön toimintaa ohjasivat ja tukivat
hallitus, työvaliokunta, koulutustyöryhmä,
Soveli-lehden toimitusneuvosto ja Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeen ohjausryhmä.
Ylintä päätösvaltaa käyttivät SoveLin jäsenjärjestöt, jotka kokoontuivat kevätkokoukseen 23.4. ja syyskokoukseen 5.11. Kokoukset pidettiin koronatilanteen takia etäjärjestelyin. Hallitus kokoontui toimintavuonna 9
kertaa.
Toimintavuonna talous pysyi talousarvion
asettamissa raameissa, joskin ylijäämää
syntyi jonkin verran mm. koronatilanteen
vuoksi. Vuodelle 2020 SoveLi sai opetus- ja
kulttuuriministeriöltä 215 000 € suuruisen
yleisavustuksen sekä erityisavustuksen
Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin
-hankkeelle. Hanke jatkaa toimintaansa
vuoden 2021 maaliskuun loppuun asti,
joten osa hankkeen avustuksesta käytetään
vasta seuraavana toimintavuonna.
Omarahoitusosuuden kannalta
katsottuna vuosi 2020 oli onnistunut.
Koronaepidemian hankaloittamasta
tilanteesta huolimatta tuottoja pystyttiin
tekemään saman verran kuin
edellisvuonna.
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Erityisesti koulutuspalveluiden kysyntä oli
suurta, ja koulutuksia pystyttiin myös
toteuttamaan runsaasti.
SoveLin vuoden 2020 toiminnan kokonaiskulut olivat 299 200,63 euroa. Kulut muodostuivat perustoiminnan sekä hankkeen
kuluista. Tilikauden tulos oli 13 034,20
euroa ylijäämäinen. Toimintavuonna merkittävimmät ulkopuoliset palvelut olivat
erilaiset viestintä-, julkaisu-, koulutus-,
konsultointi- ja taloushallintopalvelut.
Viestintä- ja julkaisupalveluja ostettiin
mm. toimittajilta, kuvaajilta, taittajalta ja
graafikolta. Koulutus- ja
konsultointipalveluja ostettiin erilaisilta
ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Toimintavuonna SoveLin taloushallinnosta
vastasi Rantalainen Oy.
SoveLin henkilökunta:
Toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas,
soveltavan liikunnan asiantuntija Anna
Holmberg, viestinnän asiantuntija Satu
Juoperi ja hankekoordinaattori Lotta
Nylund.
SoveLin hallitus:
Puheenjohtaja Olavi Sydänmaanlakka
Jäsenet: Annukka Alapappila (varajäsen
Pirjo Suomalainen), Kirsi Töyrylä-Aapio
(varapuheenjohtaja) (varajäsen Ansa
Holm), Sonja Bäckman (varajäsen Per
Lindroos), Veera Farin (varajäsen Sirpa
Kälviäinen), Heidi Huttunen (varajäsen
Taina Piittisjärvi) ja Riitta Samstén
(varajäsen Minna Kuukka).

Taloudelliset ja operatiiviset
näkymät vuodelle 2021
Taloudelliset näkymät

Operatiiviset näkymät

Tiiviisti kuvattuna SoveLin taloustilanne on
vakaa. Sekä avustustaso että omarahoitusosuus ovat viime vuodet pysyneet samalla
tasolla. Avustustason kehityksen suuntaan
liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, joista
osa realisoitui jo vuoden 2021 avustuspäätösten myötä. Seuraavana toimintavuonna
SoveLilla on käytössään 10 % pienempi
yleisavustus. Omarahoitusosuuteen haetaan kasvua hankeyhteistyön, koulutuspalveluiden tuottamisen, lehden tuottojen
sekä yritysyhteistyön kautta.

Operatiivisen toiminnan kannalta vuosi
2020 oli onnistunut, ja se luo hyvät näkymät vuodelle 2021. Onnistuneen toiminnan
myötä SoveLin tunnettuus on lisääntynyt,
mikä näkyy mm. lisääntyneinä yhteydenottoina sekä uusina yhteistyömahdollisuuksina. Samalla kun perustoimintaa
toteutettiin, tehtiin myös paljon kehittämistoimenpiteitä, jotka luovat pohjaa yhä
tuloksekkaammalle toiminnalle jatkossa.
Kaikki viittaa siihen, että vuonna 2021
SoveLi pystyy toteuttamaan perustoimintaansa tehokkaasti ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.

SoveLin kannalta suurin taloudellinen uhka
liittyy järjestörahoituksen tulevaisuuteen.
Veikkauksen vähenevät tuotot aiheuttavat epävarmuutta kaikkien edunsaajien
keskuudessa, ja vuodesta 2021 eteenpäin
näkymät ovat epäselvät. Järjestörahoituksen tulevaisuudesta saadaan tietoja
vuoden 2021 aikana ja sen jälkeen voidaan
arvioida paremmin mahdollisten muutosten vaikutuksia SoveLin talouteen.
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Edustukset
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Edustus

Edustaja

Liikuntapoliittinen koordinaatioelin /
sosiaali- ja terveysministeriö sekä
opetus- ja kulttuuriministeriö

Toiminnanjohtaja

Valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuuden,
tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaosto

Toiminnanjohtaja

Liikkujan polku -verkosto, vaikuttamistyöryhmä /
Suomen Olympiakomitea ry

Toiminnanjohtaja

Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä /
Liikuntatieteellinen Seura ry

Toiminnanjohtaja

Kuntien erityisliikunnan verkosto /
Suomen Paralympiakomitea ry

Toiminnanjohtaja

Helsinki Liikkuu -ohjelman ikäihmisten
liikunnan ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä /
Helsingin kaupunki

Toiminnanjohtaja

Esteetön ja yhdenvertainen golfympäristö
-ohjausryhmä / Suomen HCP Golf ry

Toiminnanjohtaja

Ikäihmisten liikunnan kansallisen
toimenpideohjelman ja Voimaa Vanhuuteen
ohjausryhmä / Ikäinstituutti

Soveltavan liikunnan asiantuntija
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Edustus

Edustaja

Terveyden edistämisen verkosto / SOSTE ry

Soveltavan liikunnan asiantuntija

Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin
-hankkeen ohjausryhmä

Soveltavan liikunnan asiantuntija

Liikkujan polku -verkosto, tutkimustiedon
soveltaminen -työryhmä

Soveltavan liikunnan asiantuntija

Ehkäistään kaatumiset liikunnalla EKLI -hankkeen
ohjausryhmä / Luustoliitto

Soveltavan liikunnan asiantuntija

Helsinki Liikkuu -ohjelman ikäihmisten ja soveltavan
liikunnan alatyöryhmän koulutustyöryhmä

Soveltavan liikunnan asiantuntija

Luontoliikkujat-hankkeen ohjausryhmä /
Allergia- Iho- ja Astmaliitto

Soveltavan liikunnan asiantuntija

Soveltavan liikunnan työryhmä / SAKU ry

Soveltavan liikunnan asiantuntija

Sporttitalon viestintäverkosto

Viestinnän asiantuntija

Liikkujan polku –verkosto, viestintäryhmä /
Suomen Olympiakomitea ry

Viestinnän asiantuntija

Veikkauksen edunsaajien viestijät -verkosto

Viestinnän asiantuntija

Pienjärjestöt-verkosto / SOSTE ry

SoveLin edustaja

soveli.fi
#oikeusliikkua
#soveltavaliikunta
#anpassadmotion
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