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Katso viesti selaimessa

 
SoveLin uutiskirje 1/2020

  

 

 

Ideoi soveltava Unelmien liikuntapäivä 10.5.
Ideoi soveltavan liikunnan tempaus, ja kerro siitä tapahtumakartalla. Tapahtumia voivat
järjestää esimerkiksi yhdistykset, työpaikat tai kunnat. Teemana on “pyydä kaveri mukaan”.

Lue lisää Unelmien liikuntapäivästä

 

 

Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun
verkkokoulutus uudistuu
Liikuntakeskus Pajulahden ja Suomen Paralympiakomitean verkkokoulutus on uudistunut.
Koulutus on maksutta ja vapaasti hyödynnettävissä esimerkiksi oppilaitoksille ja lajiliitoille.

Tutustu koulutukseen Paralympiakomitean sivuilla

 

 

Soveli-lehti 1/2020 ilmestyy maaliskuussa
Vuoden ensimmäisen lehtemme teemana on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Mukana on myös
mm. parkouria ja soveltavaa lumilautailua. Lehti ilmestyy 24.3.

Paperisen lehden voi tilata SoveLin sivuilta

Lehti on luettavissa myös Issuu-palvelussa

 

 

Harjoittelijamme Juuli Lyyra-Eskelinen esittäytyy
Järjestötyöstä kiinnostunut yhteisöpedagogiopiskelija on SoveLissa harjoittelussa kuusi viikkoa.

Lue Juulin esittely SoveLin sivuilta.

 

 

Mukaan SoveLin toimintaan
SoveLi on 20 soveltavaa liikuntaa edistävän järjestön kattojärjestö ja soveltavan liikunnan
asiantuntija Suomessa. Vaikutamme jäsenjärjestöjemme kanssa soveltavan liikunnan ja
aktiivisen elämäntavan edistämiseksi.

Lue lisää SoveLin jäsenyydestä

 

https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9zb3ZlbGkuY3JlYW1haWxlci5maS9lbWFpbC81ZTQzYjQ1NjViY2Q4/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cudW5lbG1pZW5saWlrdW50YXBhaXZhLmZpLw--/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9zdW9tZW5oY3Bnb2xmLmZpL2FqYW5rb2h0YWlzdGEvMjAxOS0xMS0yNS9wYXJhZ29sZmVyLWtheXRldHRhdmlzc2E-/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cucGFyYWx5bXBpYS5maS9hamFua29odGFpc3RhL3V1dGlzZXQvODA1Ny1zb3ZlbHRhdmFuLWxpaWt1bm5hbi1qYS12YW1tYWlzdXJoZWlsdW4tdmVya2tva291bHV0dXMtdXVkaXN0dXU-/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuc292ZWxpLmZpL3RpbGFhLw--/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9pc3N1dS5jb20vc292ZWxp/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuc292ZWxpLmZpLz94MTAzOTk3PTE4Njg1OTU-/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuc292ZWxpLmZpL3NvdmVsaS9qYXNlbnBhbHZlbHV0Lw--/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuc292ZWxpLmZpL3NvdmVsaS9qYXNlbnBhbHZlbHV0Lw--/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
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 Jäsenjärjestöjen uutisia  

 

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto

Hyödynnä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton luontoliikuntabingo

Luontoliikuntabingo on Luontoliikkujat-hankkeen kampanja. Sen tavoitteena on innostaa ihmisiä
ulkoilemaan ja kokeilemaan luontoliikuntalajeja. Kerää kortti täyteen ja osallistu 120 euron
arvoisen retkisetin arvontaan.

Lue lisää hankkeesta ja lataa oma bingokorttisi 

 

 

Hengitysliitto

Uusia hengitysterveyttä edistäviä videoita

Kuulostavatko jooga, asahi, pilates ja mindfulness hankalilta muotisanoilta? Niissä ei
kuitenkaan ole mitään hankalaa. Harjoitteiden avulla omaa hengitystä voi sujuvoittaa ja
parantaa hengitysterveyttä.

Hengitysliiton Youtube-kanavalla on ohjattuja harjoitteita hengitysterveyden edistämiseksi

 

 

Luustoliitto

Liikunta ja kaatumisen ehkäisy ovat tärkeä osa osteoporoosin omahoitoa

Tiesitkö, että liikunnalla on keskeinen rooli osteoporoosin ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja
kuntoutuksessa? Liikunta vahvistaa ja ylläpitää luun lujuutta sekä ehkäisee kaatumisia.

Lue lisää omahoidosta Luustoliiton sivuilta

 

 

Neuroliitto

Neuroliiton liikuntapalvelut 25 vuotta

Neuroliitto osallistuu tänä vuonna uusien soveltavan liikkumisen suositusten laadintaan. Lisäksi
liitto tekee yhteistyössä UKK-instituutin kanssa liikemittarien ja älypuhelinsovelluksen
käytettävyystestausta pitkäaikaissairaiden elintapaneuvonnassa.

Lue lisää liiton liikuntatoiminnan 25-vuotisjuhlavuoden ohjelmasta

 

 

Psoriasisliitto

Vertaistervari tukee elintapamuutosta

Psoriasisliiton Vertaistervarit-hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia tukemaan ryhmissä
elintapamuutoksia. Vertaistapaamisten pääteemoja ovat liikunta, ravitsemus, päihteet ja uni.
Hanke käynnistyy huhtikuussa 2020 ja sitä toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla 2020-2022.

Lisätietoa Vertaistervarit-hankkeesta Psoriasisliiton sivuilta

 

https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuYWxsZXJnaWEuZmkvamFyamVzdG8vdHVsZS1tdWthYW4tdG9pbWludGFhbi9sdW9udG9saWlra3VqYXQv/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q~bGlzdD1QTF9KM3lNdGVUVmpoNzl5dUk2X1JWenpQRGctMV9iLWRj/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9sdXVzdG9saWl0dG8uZmkvbWl0YS1vc3Rlb3Bvcm9vc2ktb24vb21haG9pdG8v/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9uZXVyb2xpaXR0by5maS90aWV0by10dWtpL2VsYW1hYS1zYWlyYXVkZW4ta2Fuc3NhL2xpaWt1bnRhLw--/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9wc29yaS5maS9wc29yaWFzaXNsaWl0b24tdmVydGFpc3RlcnZhcml0LWhhbmtrZWVsbGUtbXlvbnRlaW5lbi1hdnVzdHVzZXNpdHlzLw--/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
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Reumaliitto

Keltaisen nauhan päivä 18.3.

Reumaliiton liikunnallinen Keltaisen nauhan päivä muistuttaa arkiliikunnasta. Suomen
Reumaliitto jäsenyhdistyksineen haastaa kaikki liikkumaan.

Tutustu materiaaleihin Facebook-sivulla

Asahi-vertaisohjaajakoulutus 18.4. Kajaanissa

Koulutuksessa käydään läpi Asahi I ja Asahi II –liikesarjat ja paneudutaan hyvän Asahi-
kokemuksen syventämiseen. Koulutus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Lisätietoa koulutuksesta Reumaliiton sivulta

 

 Tapahtumakalenteri  

 

Tanssitapahtuma X Dance Festival Helsingissä 1.-7.6.

X Dance Festival on kansainvälinen tanssitapahtuma, joka on avoin kaikenlaisille kehoille. Se
tarjoaa työpajoja, keskusteluja, tanssielokuvia ja taiteellisesti korkeatasoisia esityksiä.

Lue lisää tanssitapahtumasta Dance Ability Finlandin sivuilta

Dance Ability järjestää Helsingissä myös viikottaisia kaikille sopivia integroidun tanssin tunteja.

Lue lisätietoa tanssitunneista Dance Ability Finlandin sivuilta

 

 

Soveltavan liikunnan symposio 4.6. Helsingissä

Soveltavan liikunnan symposion teemoina ovat muun muassa soveltavan liikunnan indikaattorit,
muuttuva järjestökenttä ja soveltavan liikunnan koulutus.

Lue lisää ja ilmoittaudu tapahtumaan

 

 

Liikkeelle luontoon -tapahtuma 6.6. Vihdissä

Maksuton kokeilutapahtuma kutsuu liikkumaan ja nauttimaan luonnosta. SoveLi on mukana
järjestämässä tapahtumaa.

Lue lisää Liikkeelle luontoon -tapahtumasta

 

 

Liikuntakoulutuksia yhdistyksille vuonna 2020

Viisi jäsenjärjestöämme tuottavat kaikille yhdistyksille avoimia liikuntakoulutuksia.

Tutustu liikuntakoulutuksiin

 

 Liikkujan polku -verkoston tilaisuudet ja tapahtumat  

https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2tlbHRhaXNlbm5hdWhhbnBhaXZhLw--/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cucmV1bWFsaWl0dG8uZmkvZmkvcmV1bWFsaWl0dG8vdGFwYWh0dW1hdC9hc2FoaS12ZXJ0YWlzb2hqYWFqYWtvdWx1dHVzLTU-/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2RhbmNlYWJpbGl0eWZpbmxhbmQuY29tL2thYW9zL2Zlc3RpdmFscy0yLmh0bWw~bGFuZz1maQ--/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2RhbmNlYWJpbGl0eWZpbmxhbmQuY29tL2RhZi9kYS1jbGFzc2VzLmh0bWw~bGFuZz1maQ--/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cubHRzLmZpL3RhcGFodHVtYXQvc2xzMjAvaW5mby5odG1s/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9zb3ZlbGkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9hODAwZTdjZmQ5ZTM0ZmQ5YTQzZWI3OTFiNjk3NjcxN2Q3MmU3ZDJjL3NoYXJlZC9pbWFnZXMva29vc3RlLWtvdWx1dHVrc2lzdGEtMjAyMC5wZGY-/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuc292ZWxpLmZpLz94MTAzOTk3PTE4NzYyNjU-/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
https://soveli.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly9zb3ZlbGkuY3JlYW1haWxlci5maS9hc3NldHMvdXBsb2Fkcy9hODAwZTdjZmQ5ZTM0ZmQ5YTQzZWI3OTFiNjk3NjcxN2Q3MmU3ZDJjL3NoYXJlZC9pbWFnZXMva29vc3RlLWtvdWx1dHVrc2lzdGEtMjAyMC5wZGY-/OTQ5NzQ2MnwzMTQ0NzJ8ODE4MHw2MTY-
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Kuuluuko toimenkuvaasi harraste- ja terveysliikunnan edistäminen? Tuntuuko, että puurrat
joidenkin asioiden kanssa yksin?

Seuraa Liikkujan polku -verkoston tilaisuuksia Olympiakomitean sivuilla

 

Paragolfin harjoittelua Helsingissä
Esteetöntä golfia voi harrastaa Helsingissä myös talvikaudella paragolferin avulla.
Sähköpyörätuoli nostaa pelaajan pystyasentoon ja mahdollistaa golfin pelaamisen kaikille.

Lue lisää Suomen HCP Golfin sivuilta

 

 

Soveltava Liikunta SoveLi ry
Valimotie 10

00380 Helsinki
www.soveli.fi

toimitus@soveli.fi
Kerro uutiskirjeestä kaverille

 

    

  

Uutiskirje sisältää ajankohtaista asiaa soveltavasta ja terveyttä edistävästä liikunnasta sekä SoveLin toiminnasta.

Seuraava info ilmestyy toukokuussa. Aineistot: toimitus@soveli.fi

Osoitelähde: SoveLin sähköpostirekisteri.
Jos et halua uutiskirjettä sähköpostiisi, voit perua tilauksen klikkaamalla tästä.
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