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1. Soveltava Liikunta SoveLi ry 
organisaationa 

 

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen 

liikuntajärjestö, jonka toiminta perustuu jäsen 

järjestöjen kanssa tehtävälle yhteistyölle. 

SoveLin toiminnan tavoitteena on, että pitkä 

aikaissairaiden ja vammaisten ihmisten 

mahdollisuudet soveltavaan liikuntaan, 

terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 

sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat. 

 
SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis ja 

kehittämistyö sekä koulutus, asiantuntija 

ja viestintäpalvelut. SoveLin jäseninä on 

20 valtakunnallista kansanterveys ja 

vammaisjärjestöä. Jäsenjärjestöt järjestävät ja 

edistävät soveltavaa liikuntaa ympäri maan. 

 
SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksissä 

on yhteensä noin 461 000 henkilöjäsentä. 

Järjestöt ovat aktiivisia liikunnan toimijoita 

ja oman kohderyhmänsä liikunnan sekä 

hyvinvoinnin asiantuntijoita. Jäsenjärjestöistä 

kahdeksan saa vuonna 2020 yleisavustusta 

liikuntatoimintaansa opetus ja 

 
 

Vuonna 2020 SoveLi ry on Suomen Olympia 

komitean, Liikuntatieteellisen seuran ja SOSTE 

Suomen Sosiaali ja terveys ry:n jäsenjärjestö. 
 
 

kulttuuriministeriöltä. 
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2. Vuoden 2020 päämäärät ja tavoitteet 
Soveltava Liikunta SoveLi ry:n vuoden 2020 toimenpiteet pohjautuvat SoveLin strategiaan ja 

erityisesti strategiassa esiteltyihin toiminnan painopisteisiin. 

Aiempien linjausten mukaisesti SoveLi juurruttaa myös jatkossa Terveyttä ja hyvinvointia edistävän 

liikunnan linjauksia 2020 ja niitä täydentäviä Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia – soveltavan 

liikunnan kehittämissuosituksia vuosille 2016–2021. 
 

 

 

 

 

 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjausten osalta SoveLi: 
●  vahvistaa liikunnan asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa 
●  lisää liikettä elämänkulussa 
●  nostaa liikunnan keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien 

ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta sekä 
●  vähentää arjen liikkumattomuutta (istumista) elämänkulussa 

 
Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia – soveltavan liikunnan kehittämissuositusten 

osa-alueet, joita SoveLi edistää, ovat: 
●  lainsäädäntö ja poikkihallinnollinen yhteistyö liikuntatoiminnan kivijalkana 
●  liikkumisym päristöt 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 
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3. Vuoden 2020 toimenpiteet 
SoveLin palvelut koostuvat viidestä osaalueesta: vaikuttaminen ja kehittäminen, asiantuntija, 

koulutus, viestintä ja jäsenpalvelut. Vuoden 2020 toimenpiteet rakentuvat näille palveluille. 

Soveltava luontoliikunta säilyy teemana toimintavuoden ajan. 

 

3.1 SoveLin vuoden 2020 tärkeimmät toimenpiteet 
 

 

SoveLi vahvistaa jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan tunnettuutta 
Liikuntatoiminnan tunnettuutta parannetaan kehittämällä viestintää, jotta SoveLi vahvistaa 

tietoisuutta soveltavasta liikunnasta ja laajentaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

Viestinnän kehittäminen pohjautuu vuoden 2019 lopulla tehtyyn viestintäkyselyyn, sen 

pohjalta laadittuun SoveLin viestintäsuunnitelmaan ja graafikon kanssa tehtyyn graafiseen 

ohjeistukseen. 

Viestinnän kehittäminen ja keskittäminen SoveLin pääkanaviin edistää liikuntatoiminnan 

tunnettuutta. Vuonna 2019 käynnistynyt verkkosivujen kehitystyö jatkuu vuonna 2020. 

Uutiskirjeen loppuvuonna 2019 alkanut sisällön kehitystyö jatkuu. Toiminnan tunnettuutta 

edistetään parantamalla kirjeen luettavuutta, luomalla vuorovaikutteista sisältöä ja 

sitouttamalla lukijoita. 

Vuonna 2019 aloitettua visuaalisen ilmeen uudistamista jatketaan tilaamalla valokuvaajal ta 

uusia valokuvia SoveLin viestinnän käyttöön liikuntatoiminnan tunnettuuden kehittämiseks i 

myös visuaalisesti. Kuvien suunnittelu pohjataan SoveLin visioon, missioon ja arvoihin. 

Soveli lehteä kehitetään ja tehdään lukijakysely. 

SoveLi vahvistaa näkyvyyttään verkostoissa tiedottamalla ajankohtaisista asioistaan ja 

tapahtumistaan eri toimijoiden uutiskirjeissä. Tunnettuutta edistetään lajiliittojen keskuudessa 

tuomalla ajankohtaisia asioita Sporttitalon yhteisen kahvitilan infonäytölle. 

Toiminnan tunnettuutta eri kanavissa vahvistetaan toimintaa kuvaavan videon tekemisellä.  

 

 

SoveLi tukee jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa 
Toimintavuonna SoveLin koulutus ja asiantuntijapalvelut uudistetaan. Uudistuksessa kuullaan 

jäsenjärjestöjen tarpeita ja suunnataan toimintaa tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteena on 

kehittää palveluita tukemaan jäsenjärjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten liikuntatoimintaa 

parhaalla mahdollisella tavalla. 

SoveLi lisää jäsenjärjestöjen verkostoitumismahdollisuuksia 
SoveLi hyödyntää aiempaa paremmin Sporttitaloa SoveLin ja jäsenjärjestöjen kohtauspaikkana. 

Sporttitalossa kokoontuu jatkossa SoveLin asiantuntijaverkosto. Verkoston tarkoitus on 

verkostoitumismahdollisuuksien lisäämisen lisäksi jakaa tietoa ajankohtaisista soveltavan 

liikunnan asioista, mahdollistaa jäsenjärjestöjen liikunnan yhdyshenkilöiden keskinäinen 

yhteistyö ja pohtia yhteisiä tekemisen ja näkymisen tapoja. Verkostoon kutsutaan myös 

tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. 
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3.2 Edustukset 

Terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmä / 

sosiaali- ja terveysministeriö sekä 

opetus- ja kulttuuriministeriö 

 

 

 
Toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas 

 

Liikkujan polku -verkosto, vaikuttamis- 

työryhmä / Suomen Olympiakomitea 
Toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas 

Pienjärjestöjen verkosto / SOSTE Toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas 

Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimus- 
työryhmä / Liikuntatieteellinen Seura 

Toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas 

Kuntien erityisliikunnan verkosto / VAU ry Toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas 

Ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan 

alatyöryhmä / Helsingin kaupunki 
Toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas 

Ikäihmisten liikunnan kansallisen 

toimenpideohjelman ja Voimaa Vanhuuteen 

ohjausryhmä / Ikäinstituutti 

Soveltavan liikunnan asiantuntija 
Anna Holmberg 

Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin 

-hankkeen ohjausryhmä 

Soveltavan liikunnan asiantuntija 

Anna Holmberg 

Sporttitalon viestintäverkosto / 

Suomen Olympiakomitea 
Viestinnän asiantuntija Satu Juoperi 

 

SOLIA – Soveltavan liikunnan 

apuvälinetoiminnan ohjausryhmä / 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 

Erikoissuunnittelija Riitta Samstén, 

Neuroliitto 

 
 
 
 
 

3.3 Jäsenpalvelut 

Soveltava Liikunta SoveLi ry tarjoaa jäsenjärjestöilleen lukuisia palveluita joko maksutta tai 

jäsenhintaan. Vuonna 2020 varsinaisten jäsenten jäsenedut ovat seuraavat: 
●  sähköinen uutiskirje Soveli info 
●  Soveli lehti 
●  TeostoGramexsopimus. SoveLin jäsenjärjestöt saavat soittaa julkisesti maksutta musiikkia 

järjestäytyneessä liikuntatoiminnassaan. SoveLin TeostoGramexsopimus koskee vain 

valtakunnallisia liittoja, ei paikallisyhdistyksiä. Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2020 asti. 
●  konsultaatio ja kehittämispalvelut liikunnan soveltamisessa ja hankehakemusneuvonta 
●  jäsenhintaiset asiantuntija ja koulutuspalvelut 
●  mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa SoveLin kautta lukuisissa työryhmissä ja valtakunnallisissa 

verkostoissa 
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4. Soveltavaa liikuntaa 
kaksikielisiin kuntiin -hanke 
Hanke kehittää laajaalaisesti soveltavaa 

liikuntaa kaksikielisissä MannerSuomen 

kunnissa. Toiminnassa huomioidaan jokaisen 

kunnan yksilöllinen lähtötilanne, ja kehitetään 

kuntien soveltavaa liikuntaa niiden omista 

lähtökohdista. 

 
Vuoden 2020 tavoitteena on jatkaa hyvin 

käynnistyneitä kehittämistoimenpiteitä. 

Aiemmin toteutetun nykytilankartoituksen 

pohjalta laaditaan kuntakohtaiset kehittämis 

suunnitelmat. Suunnitelmien toteutus alkaa 

keväällä. 

 
Hanke tekee vaikuttamistyötä hankekuntien 

päättäjien suuntaan. Päättäjille pyritään 

perustelemaan, miksi hankekuntien olisi syytä 

palkata erityisliikunnanohjaajia toteuttamaan 

kunnan soveltavaa liikuntaa. Vaikuttamistyötä 

tehdään keväällä 2020. Ainakin kolmen kunnan 

alustavana suunnitelmana on palkata kuntaan 

soveltavan liikunnan ohjaaja keväälle 2021. 

 
Syksyllä 2019 neljään hankekuntaan tuotetti in 

soveltavan liikunnan esitteet, joissa esitellä ä n 

kuntien soveltavan liikunnan tarjontaa. 

Tavoitteena on, että esitteet ovat käytössä 

kaikissa kuudessa hankekunnassa keväällä 2020. 

 
Yhdeksi hankekuntien kehittämiskohteeksi on 

noussut ryhmien vetäjien puute. Jotta kuntien 

liikuttajamäärät kasvavat, keväällä järjestetään 

koulutuksia vertaisliikuttajille. 

 
Soveltavan liikunnan foorumit järjestetään 

hankekunnissa keväällä. Toukokuussa hanke 

osallistuu kaksikieliselle kouluviestikarnevaali 

Stafettkarnevalenille, jossa kisataan 

Tillsammansviesti. Syksyllä 2020 hankekunnissa 

järjestetään soveltavan liikunnan foorumit, 

tarvittaessa koulutuksia sekä toinen valta 

kunnallinen soveltavan liikunnan seminaari. 
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5. Toiminnan vaikutukset, 
tavoittavuus, arviointi ja kehittäminen 
Vuonna 2020 SoveLin toiminta painottuu 

nykyisten toimintojen kehittämiseen ja 

uudistamiseen. Syksyllä 2019 työnsä aloittaneet 

asiantuntijat toteuttavat viestintä ja 

asiantuntijapalveluissa kokonaisvaltaisen 

uudistuksen. Uudistus pitää sisällään kattavat 

nykytilan kartoitukset ja kartoitusten 

pohjalta tehtävät kehittämissuunnitelmat. 

Uutena avauksena tehdään kokeiluja 

yritysyhteistyömallien kehittämiseksi. 

 
Vuoden 2020 aikana SoveLi kehittää mittarit, 

joilla uudistettujen palveluiden vaikutuksia 

mitataan ja seurataan tulevaisuudessa. 

Viestinnän tavoittavuuden arviointia jatketaan 

myös verkkosivujen ja somekanavien 

analysointityökaluilla. 

 
Soveli lehden toimitusneuvosto jatkaa 

toimintaansa, ja lehden tuleva kehittämistyö 

pohjataan vuonna 2020 toteutettavalle 

lukijakyselylle. 

 
Toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimen 

piteiden täytäntöönpanoa seurataan 

systemaattisesti. Toiminnan tuloksellisuutta 

arvioidaan kevät ja syyskokouksissa, 

hallituksessa ja työvaliokunnassa, joiden 

koolle kutsumisesta vastaa toiminnanjohtaja. 

Lisäksi SoveLin työntekijät tekevät jatkuvaa 

itsearviointia. 
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6. Voimavarat, talous ja hallinto 
 

SoveLin voimavarat muodostuvat kolmen 

vakituisen työntekijän ja määräaikaisen 

hanketyöntekijän työpanoksesta, jäsen 

järjestöjen asiantuntemuksesta sekä moni 

puolisista yhteistyöverkostoista. Vuonna 

2020 työntekijöiden tukena toimivat hallitus, 

työvaliokunta, asiantuntijaverkosto ja Soveli 

lehden toimitusneuvosto. 

 
Syyskuussa 2019 toteutetun ITpalveluiden 

ulkoistamisen myötä SoveLi siirtyi  Microsoft 

365 ympäristöön. Vuoden 2020 aikana 

selvitetään Microsoftympäristön ja verkkosivu 

ja jäsenrekisterityökalu Yhdistysavaimen 

mahdollisia integraatioita. Toimintavuonna 

otetaan käyttöön Microsoftympäristön 

ominaisuuksia, kuten tiedostojen säilytys ja 

jakaminen, julkaisukalenteri, ryhmäkeskustelut 

ja työn suunnittelu. Myös muita teknisiä voima 

varoja tarkistetaan ja päivitetään tarpeen 

mukaan. 

SoveLitiimin voimavaroja toimintavuonna 

parantaa toiminnan järjestämistä koskevien 

asiakirjojen laatiminen. Myös asiakirjojen 

ja kuvien selkeä kansiointi ITulkoistukseen 

liittyneen koneiden päivityksen ja Microsoft 

ympäristöön siirtymisen myötä tulee 

tehostamaan toimintaa. Lisäksi SoveLi tukee 

työntekijöiden osaamisen kehittymistä ja 

koulutusta. 

 
Kahden uuden asiantuntijan aloittaminen 

työyhteisössä on muutos, joka vahvistaa 

SoveLin toimintaedellytyksiä. Uusi SoveLitiimi 

luo itselleen omannäköisiään ja mielekkäitä 

työn tekemisen tapoja ja käytänteitä uudessa 

yhteisöllisemmässä työympäristössä Sportti 

talon kuudennessa kerroksessa. Samalla SoveLin 

ydintoimintaa luodaan uudenlaiselta pohjalta. 

Henkilöstöm uutosten myötä vuosi 2020 voidaan 
nähdä SoveLin uuden aikakauden ensimmäisen ä 

toimintavuotena. 
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