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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 ja aktiivisen elämäntavan edistämiseksi.  

SoveLi tukee jäsenjärjestöjensä liikuntatoimintaa. Tarjoamme asiantuntija- ja koulutuspalveluita sekä 

yhteistyöverkoston. 

Vahvistamme jäsenjärjestöjemme soveltavan liikunnan asiantuntijuutta jakamalla hyviä käytäntöjä ja tietoa 

alan ajankohtaisista teemoista sekä tapahtumista. 

 

SoveLin jäsenjärjestöjä ovat: 

Aivoliitto ry 

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry 
Epilepsialiitto ry 
Folkhälsans förbund r.f. 
Hengitysliitto ry 

Lihastautiliitto ry 
Mielenterveyden keskusliitto ry 

Munuais- ja maksaliitto ry 
Neuroliitto ry 
Psoriasisliitto ry 

Selkäliitto ry 
Suomen CP-liitto ry 

Suomen Diabetesliitto ry 
Suomen Mielenterveysseura ry 
Suomen Nivelyhdistys ry 

Suomen Luustoliitto ry 
Suomen Parkinson-liitto ry 
Suomen Reumaliitto ry 

Suomen Sydänliitto ry 

Suomen Syöpäyhdistys ry 
 

 
 

SoveLi ry:n hallitus vuonna 2019 
 

Puheenjohtaja Olavi Sydänmaanlakka Mielenterveyden Keskusliitto ry 
Jäsenet 

Annukka Alapappila Suomen Sydänliitto ry (varajäsen Pirjo Suomalainen Suomen Sydänliitto ry) 
Sonja Bäckman Psoriasisliitto ry (varajäsen Per Lindroos Folkhälsans förbund r.f.) 
Kirsi Töyrylä-Aapio Selkäliitto ry (varajäsen Ansa Holm Suomen Luustoliitto ry) 

Riitta Samstén Neuroliitto ry (varajäsen Tinja Saarela Suomen Reumaliitto ry) 
Kati Rantonen Mielenterveyden keskusliitto ry (varajäsen Veera Farin Hengitysliitto ry) 
Johannes Hietala Aivoliitto ry (varajäsen Leena Nissilä Lihastautiliitto ry) 

 



Visio, missio ja arvot 

 
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. 

 

 
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 asiantuntemuksellaan 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. 



Päämäärät ja tavoitteet 
SoveLin toimintavuoden tavoitteet pohjautuivat päivitetyssä 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 

 
 

Vuonna 2019 SoveLi jatkoi Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hanketta. 

SoveLin perustoimintaa ja hanketoimintaa toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. 



Muutosten ja kehittämisen vuosi 2019 
Toimintavuosi 2019 jatkoi edellisinä vuosina käynnistettyjä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ollut 

SoveLin toiminnan kehittäminen ja tehostaminen. Kehittämisprosessi on pitänyt sisällään SoveLin 

toimintojen keskittämisen Helsinkiin, taloushallinnon modernisoinnin ja toiminnallisen kehittämisen. Näistä 

teemoista toiminnallinen kehittäminen painottui vuoden 2019 toiminnassa. Lisäksi SoveLissa tapahtui 

henkilöstömuutoksia, kun pitkäaikainen tiedottaja ja soveltavan liikunnan asiantuntija siirtyivät muihin 

tehtäviin. Heidän seuraajansa aloittivat työnsä SoveLissa syksyllä. 

SoveLin kehittämisprosessin tavoite on ollut muodostaa SoveLista järjestö, joka aiempaa paremmin 

palvelee jäsenjärjestöjen tarpeita ja joka toisaalta pystyy reagoimaan mahdollisiin muutoksiin 

järjestörahoituksessa. Tästä näkökulmasta SoveLin toimintavuosi oli onnistunut. Kehittämistoimenpiteisiin 

painottunut ajanjakso SoveLin toiminnassa tulee päätökseensä vuoden 2020 aikana. Sen jälkeen voidaan 

odottaa, että uudistuneet toimenpiteet ja toimintatavat alkavat tuottamaan konkreettisia tuloksia, kuten 

parempaa jäsenjärjestöjen tukemista koulutuspalveluiden kautta ja lisääntynyttä yhteistyötä eri toimijoiden 

kanssa tehokkaamman viestinnän tuloksena. Tuloksellista toimintaa on toteutettu myös kehittämistyön 

aikana, mutta kaikki viittaa siihen, että edessä ovat entistä paremmat ajat. 



Toimenpiteet 

 
Vaikuttaminen soveltavan liikunnan rahoituksen kehittymiseen 

Vaikuttaminen alan rahoitukseen tapahtui toimintavuonna kahdella tavalla. Vaikuttamistyötä tehtiin 

suorilla keskusteluilla opetus- ja kulttuuriministeriön viranhaltijoiden kanssa sekä osana muuta 

vaikuttamistyötä. Toimintavuonna valmistui valtionneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta, jonka 

kirjauksiin vaikutettiin alkuvuodesta. 
 

SoveLi oli kuultavana sivistysvaliokunnassa alkuvuodesta liikuntapoliittiseen selontekoon liittyen. 

Tulevaisuusvaliokunnalle lähetettiin kirjallinen lausunto. 

Verkostojen kautta tehdyn vaikuttamistyön tuloksena myös SOSTE otti kansanterveysjärjestöjen liikunnan 

rahoituksen yhdeksi pääviestikseen sivistysvaliokunnan kuulemisessaan. 
 

Eduskunta hyväksyi liikuntapoliittisen selonteon maaliskuussa. Selontekoon päätyi lopulta kattava 

soveltavan liikunnan tilanneanalyysi ja sen lisäksi muutama soveltavan liikunnan rahoitusta koskeva 

erillinen positiivinen kirjaus. Selonteon luvussa 10. Valtion liikuntapolitiikan kokonaisuus mm. todetaan: 

”soveltavan liikunnan valtionrahoitusta tulisi voida lisätä.”  

Loppusyksystä SoveLi oli kuultavana valtiovarainministeriössä. Myös siellä nostettiin esiin tarve SoveLin 

jäsenjärjestöjen avustustasojen nostamiselle. 
 



 
 

Marraskuussa SoveLin toiminnanjohtaja valittiin valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuuden, tasa-arvon 

ja kestävän kehityksen jaostoon. Tämä antaa hyvät lähtökohdat tulevalle vaikuttamistyölle. 

 

 

 

 
Vaikuttamistyöllä soveltavan liikunnan ja erityisesti SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan rahoituksen 

heikkoa tilannetta nostettiin esiin, mutta ratkaisuja tilanteeseen ei saatu. 



Eduskuntavaalivaikuttaminen 

Keväällä pidetyt eduskuntaavaalit olivat SoveLin vaikuttamistyön kannalta yksi toimintavuoden 

oleellisimmista tapahtumista. SoveLi teki vaikuttamistyötä yhdessä muiden järjestöjen kanssa Liikkujan 

polku -verkostossa ja omalla kampanjallaan. 
 

Vaikuttamistyön tuloksena muodostui hyvin liikuntamyönteinen hallitusohjelma, jossa oli myös yleisen 

kansalaistoiminnan kannalta positiivisia kirjauksia. 
 

 

 



Verkostoitumismahdollisuuksien ja näkyvyyden lisääminen 

Oleellinen osa SoveLin toimintaa on luoda jäsenjärjestöille uusia verkostoitumismahdollisuuksia, välittää 

uusia ideoita liikuntatoimintaan sekä tukee jäsenjärjestöjen keskinäistä yhteydenpitoa. SoveLi ja 

jäsenjärjestöt saivat näkyvyyttä ja niiden verkostoituminen mahdollistettiin mm. seuraavissa tapahtumissa:  

- Likkojen Lenkki (toukokuu) 

- Helsinki Pride -kulkue (kesäkuu) 

- Stafettkarnevalen, Tillsammans-viesti (kesäkuu) 

- Hankepaja jäsenjärjestöjen hankehakemusten sparrausta varten (elokuu) 

- Soveltavan luontoliikunnan verkostotapaaminen Hämeen luontokeskuksessa (lokakuu) 

- Painonnostoliiton kanssa tehty lajikokeilu (lokakuu) 

- Yhteistyö Erasmus + Sport for Inclusion -hankkeen kanssa Ivalossa (marraskuu) 

- Esteetöntä golfia nuorille -hankeyhteistyö (koko vuosi) 

 



Jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan tukeminen 

Jäsenjärjestöjen tukemisessa oleellisin toimenpide toimintavuonna oli SoveLin koulutuspalveluiden 

uudistaminen, joka saatiin käyntiin uuden soveltavan liikunnan asiantuntijan aloittaessa lokakuussa. 

Loppusyksyn aikana asiantuntija kuuli kaikkia jäsenjärjestöjen liikunnan yhdyshenkilöitä ja kuulemisen 

pohjalta käynnistettiin kehittämistyö, jonka tavoitteena on kehittää aiempaa paremmin jäsenjärjestöjen 

tarpeita tukevat koulutuspalvelut. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2020. 

Toinen tärkeä jäsenjärjestöjä tukeva asia on Metsähallituksen kanssa tehty hankeyhteistyö, joka päättyi 

vuonna 2019. Yhteistyön tuloksena syntyi mm. luontoliikunnan järjestämistä helpottamaan suunniteltu 

työkalu, jonka jalkautus tehdään vuonna 2020. Yhteistyö Metsähallituksen kautta on edistänyt myös 

yhdenvertaisten luontoliikuntamahdollisuuksien kehittymistä. Yhteistyön aikana Metsähallitus nosti 

yhdeksi strategiseksi tavoitteekseen yhdenvertaisten palvelujen tarjoamisen kaikille, joka osaltaan edistää 

jäsenjärjestöjen ja paikallisyhdistyksien luontoliikuntamahdollisuuksia. 

Näiden toimenpiteiden lisäksi jäsenjärjestöjä tuettiin tarpeen mukaan yhteydenottojen perusteella.  
 

 



Monikanavaista viestintää 

Soveli-lehti ilmestyi vuonna 2019 kaksi kertaa suunnitelman mukaisesti. Lehdissä nostettiin esiin teemoja, 
jotka palvelivat laajaa lukijajoukkoa: liikkujan ääntä ja liikuntapolitiikan kannalta oleellisia ja ajankohtaisia 

aiheita. Palautteen perusteella lehteä kehitetään jatkossa siten, että jäsenjärjestöjen toiminta näkyisi 
sisällöissä aiempaa vahvemmin. 

SoveLin uutiskirje ilmestyi neljä kertaa. Uutiskirjeen sisällöstä vastaa viestinnän asiantuntija. SoveLi-tiimi ja 
jäsenjärjestöjen yhdyshenkilöt tuottivat uutiskirjeeseen sisältöä. Toimintavuoden aikana uutiskirjettä 
kehitettiin tiiviimpään suuntaan, ja muutoksen myötä kirjeen avausprosentti nousi huomattavasti.  

Uutiskirjeellä on noin tuhat tilaajaa. 
Viestintää toteutettiin myös sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla. Seuraajamäärät kasvoivat kaikissa 
SoveLin kanavissa. Twitterissä oli vuoden 2019 lopussa 1100 seuraajaa (+193), Facebookissa 811 tykkääjää 

(+129) ja Instagramissa 473 seuraajaa. Kotisivujen katsojamäärä vuoden 2019 lopussa oli 35 757 (+2580). 
Kotisivujen istunnon keskimääräinen kesto oli 1:38 (+0:02). 

 
Brändityö 

Brändityössä toimintavuoden toimenpiteet tiivistyvät kolmeen kokonaisuuteen: SoveLin uusiin 

brändikuviin, visuaalisen ilmeen ja kotisivujen uudistamiseen ja viestintästrategian laatimiseen. Näiden 

kolmen kokonaisuuden toteuttaminen käynnistyi syksyllä. Brändityön toimenpiteiden tulokset tulevat 

näkymään ulospäin vuoden 2020 aikana. 
 



Edustukset 
Edustus Edustaja 

Terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmä / 
sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriö 

Toiminnanjohtaja 

Liikkujan polku -verkosto, vaikuttamistyöryhmä / 
Suomen Olympiakomitea ry 

Toiminnanjohtaja 

Pienjärjestöjen verkosto / SOSTE ry Toiminnanjohtaja 

Soveltavan liikunnan koulutus- ja 
tutkimustyöryhmä / Liikuntatieteellinen Seura ry 

Toiminnanjohtaja 

Kuntien erityisliikunnan verkosto / VAU 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 

Polku luontoon -hankkeen ohjausryhmä / 
Metsähallitus 

Soveltavan liikunnan asiantuntija 

Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin - 
hankkeen ohjausryhmä 

Soveltavan liikunnan asiantuntija 

Liikkujan polku –verkosto, viestintäryhmä / 
Suomen Olympiakomitea ry 

Viestinnän asiantuntija 

SOLIA – Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminnan 
ohjausryhmä / VAU ry 

Erikoissuunnittelija, Riitta Samstén, Neuroliitto 



Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hanke 
Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hanke jatkoi toimintaansa vuonna 2019. Hankkeen tavoitteena on 

kehittää laaja-alaisesti soveltavaa liikuntaa kaksikielisissä Manner-Suomen kunnissa. Toiminnassa 

huomioidaan jokaisen kunnan yksilöllinen lähtötilanne ja kehitetään kuntien soveltavaa liikuntaa niiden 

omista lähtökohdista. Vuosi 2019 oli hankkeen toinen toimintavuosi. 

Hanketta toteutettiin Kruunupyyssä, Närpiössä, Kristiinankaupungissa, Kemiönsaaressa, Paraisilla ja 

Siuntiossa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Folkhälsanin kanssa. 

Toimintavuoden oleellisimmat sisällöt: 

• Neljässä kunnassa suunniteltiin ja julkaistiin ensimmäistä kertaa kunnan soveltavan liikunnan 

esitteet, joihin koottiin kunnan soveltavan liikunnan tarjonta. 

• Kolmessa kunnassa lyötiin lukkoon kunnan soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma. 

• Marraskuussa järjestettiin kaksikielinen soveltavan liikunnan seminaari, jonka tavoitteena oli jakaa 

tietoa soveltavasta liikunnasta ja mahdollistaa yhteistyö kielirajojen yli. Seminaariin osallistui noin 

100 henkilöä. 

• Kristiinankaupungissa järjestettiin ensimmäistä kertaa soveltavan liikunnan unelmien liikuntapäivä. 

• Hankekunnissa jatkettiin soveltavan liikunnan foorumeiden järjestämistä. 

• Hankekuntien edustajat tutustuivat isompien kuntien soveltavan liikunnan tarjontaan. 

• Hankkeen toimintaa esiteltiin Yle Vegan radio-ohjelmassa 16.11. 

• Hankekuntien liikunnasta vastaavat työntekijät osallistuivat kolmipäiväseen soveltavan liikunnan 

seminaariin Tanskassa. Seminaarista saatiin uusia ideoita ja innoitusta soveltavan liikunnan 

järjestämiseen. Seminaariin osallistuttiin Ahos-apurahan avulla. 

• VAU ry ja hankekoordinaattori suunnittelivat soveltavan liikunnan viestin, joka toteutettiin 

toukokuussa Stafettkarnevalenissa. 
 

 



Voimavarat, talous ja hallinto 
SoveLin voimavarat muodostuvat jäsenjärjestöjen ja työntekijöiden asiantuntemuksesta sekä toimivista 

yhteistyöverkostoista. SoveLissa työskentelivät vuonna 2019 toiminnanjohtaja, viestinnän asiantuntija, 

soveltavan liikunnan asiantuntija ja hankekoordinaattori. Viestinnän asiantuntija ja soveltavan liikunnan 

asiantuntija aloittivat työskentelyn syksyllä aiempien tiedottajan ja asiantuntijan siirryttyä muihin tehtäviin.  

Operatiivista toimintaa johti toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja vastasi toiminnan kokonaisuudesta, 

kehittämisestä, henkilöstöhallinnosta ja taloudesta. Soveltavan liikunnan asiantuntija vastasi soveltavan 

liikunnan asiantuntija- ja koulutuspalveluista. Viestinnästä vastasi tiedottaja ja myöhemmin nimikkeen 

muuttuessa viestinnän asiantuntija. Hankekoordinaattorin vastuulla oli toteuttaa Soveltavaa liikuntaa 

kaksikielisiin kuntiin -hankkeen toimintaa. 

SoveLin työntekijät työskentelivät asiakokonaisuudesta riippuen sekä itsenäisesti, työpareina että koko 

työyhteisönä. Koko työyhteisö kokoontui viikoittaisiin tiimipalavereihin sekä tarpeen mukaan pidettyihin 

suunnittelukokouksiin. SoveLin henkilöstön työn tukena toimivat hallitus, työvaliokunta ja Soveli-lehden 

toimitusneuvosto. 

SoveLin jäsenjärjestöt käyttävät ylintä päätösvaltaa virallisissa vuosikokouksissa keväällä ja syksyllä sekä 

tarpeen mukaan ylimääräisessä kokouksessa. Vuonna 2019 kevätkokous pidettiin 25.4. ja syyskokous 14.11. 

Helsingissä. SoveLin hallitus kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2019. 

SoveLin vuoden 2019 toiminnan kokonaiskulut olivat 277 553,92 euroa. Kulut muodostuivat 

perustoiminnan sekä hankkeen kuluista. Perustoiminnan osalta tilikauden tulos oli 16 630,02 euroa 

ylijäämäinen. Toiminnan päärahoittajana oli opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintavuonna 

merkittävimmät ulkopuoliset palvelut olivat erilaiset viestintä-, julkaisu-, koulutus-, konsultointi- ja 

taloushallintopalvelut. Viestintä- ja julkaisupalveluja ostettiin mm. toimittajilta, kuvaajilta ja taittajilta. 

Koulutus- ja konsultointipalveluja ostettiin erilaisilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Toimintavuonna SoveLin 

taloushallinnosta vastasi Rantalainen Oy. 

 

 

Taloudelliset ja operatiiviset näkymät vuodelle 2020 
Taloudelliset näkymät 

Vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SoveLille valtionavustusta 215 000 euroa. Taloudellisia 

näkymiä vuodelle 2020 voidaan pitää kohtalaisen hyvinä, joskin järjestörahoituksen tulevaisuuden näkymät 

aiheuttavat epävarmuutta myös SoveLin toiminnalle. Veikkauksen vähentyvät tuotot uhkasivat aiheuttaa 5 

% leikkauksen avustuksiin jo vuodelle 2020, mutta tämä leikkaus saatiin yhteisellä vaikuttamistyöllä 

estettyä. Järjestöjen avustusleikkausten uhka ei kuitenkaan ole väistynyt ja mahdollisiin leikkauksiin tulee 

varautua myös tulevaisuudessa. 

Talous on kokonaisuudessaan vakaalla pohjalla ja tehtyjä suunnitelmia sekä budjetointeja on pystytty 

noudattamaan. Sporttitalo tarjoaa SoveLille toimivan ja kustannustehokkaan toimintaympäristön, joka on 

osaltaan mahdollistanut kestävän taloudenpidon. SoveLin taseeseen on onnistuttu kerryttämään pieni 

vararahasto yllättävien menojen varalta. 



Operatiiviset näkymät 

Vuosi 2019 oli SoveLin operatiivisen toiminnan kannalta onnistunut. Asetettuihin tavoitteisiin päästiin ja 

toimenpiteet saatiin toteutettua budjetin asettamissa rajoissa. SoveLin tunnettuus on todennäköisesti 

lisääntynyt ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet saatiin käynnistettyä. 

Näkymät vuodelle 2020 ovat hyvät. Koulutus- ja viestintäpalveluihin liittyvät kehittämistoimet ovat 

edenneet hyvin ja syksyllä kehittämistoimet saadaan valmiiksi. Kehittämistoimenpiteiden tuloksena SoveLi 

pystyy entistä paremmin palvelemaan jäsenjärjestöjä ja siivittämään soveltavan liikunnan sanomaa 

tehokkaasti eri verkostoille ja alan päättäjille. 
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