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Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö.  
Kokoamme yhteen sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, 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.

JOKAISELLA 
on mahdollisuus liikkua
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• arvot ja asenteet 
• yhdenvertaisuus 
• liikunnan arvostus
• tieto ja käsitys soveltavan liikunnan 

tarpeesta yhteiskunnassa 
• ympäristön hyvinvointi ja sosiaalinen 

vastuullisuus
• väestörakenteen muutos (ikääntymi-

nen, erilaiset sairaudet ja vammat, 
etnisyys)

Toimintaamme 
VAIKUTTAVAT
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Toimintamme 
PAINOPISTEET
SoveLi tukee  

SoveLi tukee jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa ja on mu-
kana soveltavan liikunnan valtakunnallisessa kehittämi-
sessä. Jäsenjärjestöjä tuetaan vaikuttamistyössä, viestin-
nällisesti ja koulutus- ja asiantuntijapalveluiden avulla. 
Toimenpiteitä kohdistetaan aiempaa enemmän yhdistys-
tasolle.  

SoveLi vaikuttaa  

SoveLi vaikuttaa soveltavan liikunnan kannalta merkittä-
vään yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.  Vaikuttamis-
työ 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.
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SOVELI TUKEE ( jäsenjärjestöt)

Vaikuttamistyö

Asiantuntija- ja
koulutuspalvelut

Tavoite
SoveLin soveltavan liikunnan eduskuntavaalita-
voitteiden hyödyntäminen ja aktiivinen viestintä

Jäsenjärjestöjen soveltavan liikunnan osaaminen 
ja toiminta vahvistuvat

Soveltavan liikunnan toimintaedellytysten  
valtakunnallinen tukeminen

Soveltavan liikunnan vastuullisen toiminnan  
valtakunnallinen kehittäminen

Viestintä

Kuntien ja sote-alueiden soveltavan liikunnan 
palveluketjujen näkyväksi tekeminen 

Jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan näkyväksi 
tekeminen 

Jäsenjärjestöjen tiedottaminen soveltavan lii-
kunnan asioista
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Näin seuraammeNäin teemme
Palautekyselyt
Vuosikyselyt
 SoveLin osallistavien tapahtumien määrä  
(sisäiset työryhmät, turinatuokiot,  
vierailut...)

Jäsenjärjestöjen osallistaminen 
Tiedonkeruukyselyt 
Turinatuokiot 
Vierailut jäsenjärjestöissä 
Sisäiset työryhmät
Sovelin jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajatapaamiset

Turinatuokiot 
Jäsenkirjeet 
Jäsenjärjestöjen ja paikallisyhdistysten koulut-
taminen 
Materiaalien tuottaminen 
Jäsenjärjestöiden, yhteistyökumppanien ja 
verkostoiden tapahtumiin osallistuminen
Jäsenjärjestöjen osallistaminen

Palautekyselyt 

Vuosikyselyt 

Koulutuspalautekyselyt 

Koulutusten määrä

Turinatuokiot 
Jäsenkirjeet 
Artikkelisarjat  
Uutiskirjeet  
Some-viestintä  
Mediatyö  
Jäsenjärjestöiden, yhteistyökumppanien ja verkos-
toiden tapahtumiin osallistuminen
Jäsenjärjestöjen osallistaminen

Google Analytics 

Someanalytiikka 

Vuosikyselyt

Artikkelien määrä

Muiden julkaisujen määrä 5



SOVELI VAIKUTTAA (yhteistyökumppanit ja 
valtakunnallinen vaikuttaminen)

Tavoite

Yhteiskunnallinen rakenne  
ja rahoitus Soveltavan liikunnan olosuhteiden kuten saavutetta- 

vuuden ja esteettömyyden näkyväksi tekeminen 

Poikkihallinnollinen soveltavan 
liikunnan edistäminen 

Ulkoinen viestintä 

Ulkopuolisille tarjottavat 
koulutus- ja asiantuntija-
palvelut

Yhteistyö liikuntatoimijoiden kanssa 

Yhteistyö sote-toimijoiden kanssa 

Soveltavan liikunnan näkyväksi tekeminen 

Vaalivaikuttaminen yhdessä SOSTEn ja  
Olympiakomitean kanssa 
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Palautekyselyt 

Vuosikyselyt 

SoveLin osallistavien tapahtumien määrä  
(sisäiset työryhmät, turinatuokiot, vierailut...)

Koulutuspalautekyselyt 

Koulutusten määrä

Näin teemme Näin seuraamme

Vuoropuhelu verkostoissa: mm. OK, PARA, SKUL,
LIPOKO,  OKM, LTS, SOSTE, Ikäinstituutti, rahoittajatahot

Lausunnot ja kannanotot

Hankeyhteistyö 
Aktiivisuus verkostoissa
Materiaalien tuottaminen
Jäsenjärjestöiden ja yhteistyökumppanien 
sekä verkostoiden tapahtumiin osallistuminen

Artikkelisarjat
Uutiskirjeet
Some-viestintä 
Mediatyö
Jäsenjärjestöiden ja yhteistyökumppanien 
sekä verkostoiden tapahtumiin osallistuminen

Google Analytics 

Someanalytiikka 

Artikkelien määrä 

Muiden julkaisujen määrä

Sovelin jäsenjärjestöjen toiminnanjohtaja- 
tapaamiset
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Toimintaympäristön muutokseen liittyvät 
toimenpiteet

Tavoite

Varainhankinnan kehittäminen  
siten, että tuottoja saadaan  
useasta lähteestä.  

Näin teemme

Yritysyhteistyön  

kehittäminen

Kannatusjäsenhankinta 

Jäsenhankinta 

Koulutustuotot 

Näin seuraamme

Omien tuottojen  
muodostuminen useista 
eri lähteistä 
OKM:n omarahoitus- 
vaateen (22 000 €)  
täyttyminen

8
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Voimavarat, hallinto ja talous 

Organisaation tärkein voimavara on SoveLin oma henkilöstö. Vuonna 2023 SoveLis-
sa työskentelee kolme vakituista työntekijää. Toimintakentän laajuuteen nähden 
henkilöstöresurssit ovat pienet, joten työn hyvä suunnittelu, jäsenjärjestöjen osallis-
taminen sekä tarkat priorisoinnit ovat ensiarvioisen tärkeitä. Toimintavuonna työn-
tekijöiden tukena toimivat hallitus, työtyövaliokunta, asiantuntijaverkostot sekä kou-
luttajaverkosto. 

Sovelin toiminnan sydän on jäsenjärjestöjen osallistaminen toimintaan. Tämän vuok-
si vuonna 2023 aiomme kehittää jäsenjärjestöjen osallistamista toimintaan. Tulem-
me vierailemaan vuoden 2023 aikana jokaisessa jäsenjärjestössä. Lisäksi pidämme 
kuukausittaisia Turinatuokioita jäsenjärjestöjen liikuntavastaaville sekä 1-2 kertaa 
vuodessa tapahtuvan toiminnanjohtajien verkostotapaaminen.  

SoveLi hakee opetus- ja kulttuuriministeriöstä 194 000 € yleisavustusta vuodelle 
2023. Avustuksen ja omarahoituksen muodostamalla kokonaistuotolla katetaan toi-
mintavuoden kulut. Suurin osa käytetään henkilöstökuluihin, toimitilavuokriin ja 
muihin kiinteisiin kuluihin. Haettava avustus on samansuuruinen kuin toimintavuo-
delle 2022 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 pai-

kallisyhdistyksille suunnattuihin koulutuksiin ja 
tapahtumiin. 

• Mahdollisuus hyödyntää soveltavan liikunnan 
koulutus- ja asiantuntijapalveluita jäsenhintaan.  

• Jäsenjärjestöjen konsultointi soveltavaan liikun-
taan liittyvissä asioissa. 

•  Mahdollisuus hyödyntää SoveLin tuottamia jul-
kaisuja ja muita materiaaleja. 

•  SoveLin tarjoama viestinnällinen tuki.  
• SoveLin Teosto-Gramex-sopimus. Jäsenjärjestöt 

saavat soittaa julkisesti maksutta musiikkia jär-
jestäytyneessä liikuntatoiminnassaan. Sopimus 
koskee valtakunnallisia liittoja, ei paikallis- 
yhdistyksiä. 
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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 

Liikehäiriösairauksien liitto ry 
Suomen Reumaliitto ry 
Suomen Sydänliitto ry 
Suomen Syöpäyhdistys ry 

  
Kumppanuusjäsenet 

Kilpirauhasliitto ry 
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Edustukset

Edustus Edustaja

Liikuntapoliittinen koordinaatioelin Katri Tuomainen

Liikuntapoliittisen koordinaatioelimen alatyöryh-
mä – Liikuntaneuvonnan palveluketjut osana elin-
tapa-ohjausta uusissa sote-rakenteissa

Heidi Huttunen, Suomen  
CP-liitto 3/2022-> (3/2022 
asti Mari Saukkoriipi  )

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

Katri Tuomainen

Liikkujan polku -verkosto, tutkimustiedon sovelta-
misen ja vaikuttamisen teemaryhmä

Katri Tuomainen
Nina Eränpalo

Liikkujan polku -verkosto, perheliikuntaryhmä                  Nina Eränpalo
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Voimavarat ja hallintoEdustus Edustaja

Pienjärjestöt -verkosto / SOSTE ry Katri Tuomainen
Nina Eränpalo

Kuntien erityisliikunnan verkoston neuvottelu- 
kunta

Katri Tuomainen

 Voimaa Vanhuuteen -ohjausryhmä,  
hallituksen kärkihanke / Ikäinstituutti 

Nina Eränpalo

Terveyden edistämisen verkosto /  
SOSTE ry

Nina Eränpalo

Ehkäistään kaatumiset liikunnalla EKLI -hankkeen 
ohjausryhmä / Luustoliitto

Nina Eränpalo

Soveltavan liikunnan työryhmä / SAKU ry Nina Eränpalo 

Viestintätyöryhmä / Olympiakomitea       Heidi Tattinen       

SOSTE ry:n järjestöviestijät -verkosto                                   Heidi Tattinen
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