Salibandy
Suomen nopeimmin kasvava ja kehittyvä joukkueurheilulaji

Tyttösalibandykysely
Innostuneet toimijat ja riittävä ohjaajaresurssi laadukkaan toiminnan tae

Kyselyn tavoite:
-

Selvittää valtakunnallisesti, millaista toimintaa seuroilla on tyttöjunioreille

-

Selvittää, miten seurat näkevät tyttösalibandyn nykytilan

-

Kysyä seurojen mielipidettä tyttösalibandyn tukimateriaaleista seuroille: ilme, slogan, kaverikortit, esite, nettisivut

Kyselyn perustiedot
-

Kysely lähti seurojen tyttö-ja naissalibandyjoukkueiden yhteyshenkilöille sekä jäsenseurojen yhteyshenkilöille

-

Kyselyn ajankohta oli 17.11. – 6.12.2020

-

Vastauksia kyselyyn tuli 93

Tyttösalibandyn nykytilanne seuroissa, avoin kysymys
-

Tilanteet vaihtelevat seuroissa laidasta laitaan:

-

” Tällä hetkellä ei ole tytöille omaa toimintaa. Tytöt ovat poikajoukkueissa. Ollut joskus kerho kokeilu mutta ei ollut harrastajia
tarpeeksi joukkueeksi. Tällä hetkellä myös salivuorojen vähyys vaikeuttaa uusien ryhmien syntyä ja kehitystä eli senkin puolesta
joudutaan uudet kerhot aloittamaan aina yhteiskerhoina”

-

”Olemme viime keväänä aloittanut tyttöryhmän toiminnan uudelleen ja nyt siinä on 25 tyttöä, uusia on tullut melkein joka viikko.
Olemme markkinoineet sitä lähialueiden kouluille (Hanko-Inkoo) ja se näyttää toimivan. Tavoitteenamme on saada useampi
ikäluokkajoukkue rakennettua ja saada heidät sarjaan pelaamaan. Jopa paikallislehti (Etelä-Uusimaa, www.etela.com) oli asiasta
kiinnostunut jutun verran. Hyvä draivi on päällä ja sitä yritetään kiihdyttää. Vanhempia junnuja pelaa naisten harrasteryhmässä”

-

”Tyttösalibandy on omassa mielikuvassa suhteellisen hyvässä mallissa. Tyttöjä on riittävästi jotta on olemassa selkeä polku ihan
pienimmistä kerhoikäisistä aina F-liigaan asti. Ehkä suurimmat uhkakuvat ovat mielessäni se miten yksilöllisesti valmennus on
rakennettu joukkueissa. Jokaisella joukkueella on valmentajansa näköinen tapa ja tyyli rakentaa joukkuetta. Sinänsä se ei ole
huono asia mutta mielestäni ne raamit minkä sisällä toimitaan ovat vain liian laajat tai niitä ei ole lainkaan. Tärkeämpää on että
pystytään ylläpitämään valmennusta kaikilla tasoilla kuin että pohdittaisiin miten ohjataan. Eli mitä entistä enemmän näkisin
mielelläni olisi erityisesti tyttöpuolella sparrausta siitä miten tytöt eroaa pojista, miten kohdataan lasten kanssa ongelmatilanteita
ja miten suuressa roolissa porukkahengen rakentaminen on tyttöjen joukkueissa”

-

”Tyttö/naissalibandya ei ole ollut kohta 10 vuoteen ”

Onko seuran tyttötoiminta nosteessa, suvantovaiheessa
vai laskussa?
Nosteessa: kierretty koulussa,
sunnannäyttäjiä (naisten
edustusjoukkue), innostunut
valmentaja, edellisvuosien
menestys, hyvät halliolosuhteet
Suvantovaiheessa: ei pelaajia, ei
toimijoita, seura ei markkinoi
Laskussa: ei ole rekrytoitu uusia
pelaajia, naapuriseuroihin siirtynyt
huomattava määrä pelaajia,
tyttöpuolen kehittäjä lopetti

Joukkuetoiminta seuroissa
- Vastaajista suurimmalla osalla joukkuetoiminta on
käynnistynyt 2015-2020 välillä (36% vastaajista)
- Eniten joukkuetoimintaa on D-tytöissä, vähiten Aja G-tytöissä
- Harrasteryhmiä on 70% vastaajista, suurin osa
tarkoitettu alle kouluikäisille ja alakoululaisille
- Tyttöjunioreita jäseninä seuroissa 0 – 150

Salibandyliiton tuki tyttösalibandyseuroille
-

Tukea oli saanut vain 16% vastaajista (osa ei osannut tähän kysymykseen vastata, ei tiennyt, oliko tukea saatu)

-

Eniten tukea oli saatu varustepakettina vuosina 2016-2017 (69% vastaajista), Tuki –Säätiön kehittämistukea vuosina 2011-2014 oli
saanut 31% vastaajista

-

Tuen avulla toiminta oli juurtunut pysyviksi käytänteiksi 79% vastaajien seuroista

-

Ei vastaajat kommentoivat seuraava:
-

”En tiedä en ollut seuralla vielä töissä silloin”, ”Tilanne muuttui noin 5 vuotta sitten, kun tekijöitä jäi pois toiminnasta”,
”osallistujia ei ollut tarpeeksi ja ohjaajatkin vaihtoivat toiseen seuraan”, ”Pelkät tyttöryhmät eivät kantaneet, mutta toimintaa
sulautettiin olemassa oleviin ryhmiin. Nyt panostus enemmän nuorempien junioreiden harrastemahdollisuuksiin, josta polkuna
myöhemmin vanhempien ikäluokkien harrasteryhmiin. ”

-

Kysymykseen tulisiko tyttösalibandylle antaa erityistukea, 88% vastaajista oli sitä mieltä, että pitäisi

-

Ei-vastaajat kommentoivat seuraavaa:
-

”Kaikki tuki tietysti positiivista, mutta mielestäni seurojen pitäisi itse tehdä yleisavustuksien kautta saatujen varojen
kohdentaminen siihen missä sitä erityisesti tarvitaan kyseisessä seurassa, jossain tytöille jossain johonkin muualle”

-

”Uskon tasa-arvoon. Kaikille yhtäläiset tuet.”

”Tyttösäbä on Timanttia” –
materiaalit ja ilme
• Yli puolet vastaajista olivat käyttäneet Tyttösäbä on Timanttia”materiaaleja
• Suosituimmat materiaalit ovat olleet: kaverikortit, logot ja julisteet
• Tyttösäbän ilmettä kuvaavat vastaajien mielestä parhaiten seuraavat
adjektiivit:
• Positiivinen, iloinen, värikäs, nuorekas

Mitkä tekijät edesauttavat onnistuneen
tyttösalibandytoiminnan toteuttamista?
Muu, mikä
- Pelaajat
- Yhteistyö, positiivinen ja avoin ilmapiiri
- Lajiliiton tuki
- Ei verrata, kuinka pojissa tehdään
Hauskaa pitää olla, että voi vaatia
enemmän.
- Oman seuran esikuvat ja esikuvat
yleensä
- Vanhempien mielikuva ja tavoitettavuus
- →Innostuneet toimijat ja riittävästi
ohjaajia/valmentajia, avain hyvään
tyttötoimintaan

Suurimmat esteet tyttösalibandytoiminnan
toteuttamiselle, avoin kysymys
• ”Tyttöjen vähäinen määrä + ohjaajaresurssit. Poikien joukkueisiin löytyy valmentajat kohtalaisen helposti, mutta tyttöjen ei.
Kerhotoimintaan vielä löytyy ohjaajia, mutta sarjapelitoimintaan ei.”

• ”Haaste on ylipäätään saada toimihenkilöitä ja vuorojen vähyys on toinen ongelma. Pienessä kunnassa ei myöskään
harrastajamäärät ole suuria, joten vaikea saada edes yhtä joukkueellista kasaan useasta ikäluokastakaan.”
• ”Toiminnalle ei mielestäni ole esteitä. Jostain syystä tyttöjä on haastavampi saada toimintaan mukaan kuin poikia. Pohdinnassa on
ollut, että pitäisikö liiton materiaalienkin keskittyä enemmän innostamaan lajiin lajin kautta, ei niinkään timantein ja värein.”

• ”Poikien pelaaminen on "oikeaa" tekemistä, jota pyritään määrätietoisesti viemään eteenpäin jotta tuotetaan pelaajia liigatasolle,
kun taas tyttötoiminta on olemassa kivana lisänä tai harrastelutyylisenä toimintana. Tämä näkyy esimerkiksi seuran viestinnässä,
jossa seurataan liigamiesten lisäksi kovalla hypellä poikien edustusjoukkueita, mutta tytöistä ei sanota halaistua sanaa.
Poikatoiminnalle on seurajohdossa luotu tarkat kehittämismateriaalit, pelaajapolut jne., kun taas tyttötoiminnalle vastaavaa ei ole
tehty. Ehkäpä tämä johtuu vähäisestä pelaajamäärästä, mutta nyt jo olisi aika tehdä kehittämissuunnitelmat myös tytöille.”
• ”Tyttöjä ei ole hirveän helppo saada mukaan toimintaan vaan joudutaan tekemään paljon töitä sen eteen, että tyttöjä saataisiin
mukaan. Vanhempien asenteet salibandya kohtaa myös ratkaisevat paljon, kun tytölle valitaan harrastusta.”
• ”Seuran johdon vähäinen tuki ja kiinnostus tyttösalibandytoimintaan. Koulutusten vähäisyys.”

Mitä tukea/toimenpiteitä Salibandyliitolta toivotaan?
Muuta, mitä:
- Alueellinen yhteistyö Salibandyliiton
tuella
- Panostusta tyttösalibandyn
nettisivustoon, keskustelupalsta pois tai
rekisteröintipakko
- Pienille seuroille tukea
valmennuskoulutuksiin
- Tasapuolista huomioimista seurojen
välillä sosiaalisessa mediassa
- Sarjarakenteet, tytöt mukaan jo 5vuotiaina
- Jonkinlaista valtakunnallista näkyvyyttä

Avoin sana kyselyn lopussa:
-

Kommenteissa nousseita pääaiheita:

-

Valmennus:
▪ Osaavia valmentajia ” Monella valmentajalla saattaa olla taitoa ja ymmärrystä pelaamisesta tai valmentamisesta, mutta ei
välttämättä molemmista, sitten tämän päälle puuttuu täydellisesti johtamisen osaaminen. Ei mikään joukkue ole tyytyväinen,
jos sieltä puuttuu keskustelun ja kuuntelemisen kulttuuri.”
▪ Laadukas valmennus ja harjoittelu ”mielestäni naiset pystyvät pelaamaan pallollisesti yhtä hyvää peliä kuin miehet. Pelien
viihdyttävyys ei vielä ole samalla tasolla, mutta pystyy saamaan sen sinne”
▪ Koulutuksissa tyttöjen ja naisten valmentamisen erityispiirteiden huomioiminen

❖ Tytöt ja naiset mielekkäämpiä valmennettavia, asenne ja motivaatio kohdallaan ”Olen analysoinut tämän siten, että jos
nainen/tyttö valitsee urheilla tai pelata joukkueessa, hän tiedostaa, että se on pois jostain muusta, näin ollen hän ei tule
paikalle tuhlaamaan aikaa”

Avoin sana kyselyn lopussa:
-

Resurssointi
▪ Ohjaajat ja valmentajat ”poikapuolella on enemmän imua valmentajiin”
▪ Pelaajat → tyttöpelaajien rekrytointi vaatii enemmän työtä ja pitkäjänteisyyttä
▪ Markkinointi ”Naiset jäävät aina miesten näkyvyyden jalkoihin. Tytöillä ei ole esimerkkejä, joihin voisivat samaistua”

-

Yhteistyö
▪ Seuroissa: poika- ja tyttöpuolen yhteistyö
▪ Seurojen välinen: pienet seurat kokevat isot seurat uhkana → enemmän vuoropuhelua ja yhteistyötä ”Salibandyn suurin
uhka on suurten seurojen toiminta. Itse olen kokenut tämän edellisen seurani kanssa, jossa iso seura tarpeettomasti rekrytoi
juhlapuheillaan tärkeimmän pelaajan ja joukkueemme toiminta loppui siihen”

-

Ilme, materiaalit, sana: tyttösalibandy
▪ ”Salibandyliiton pitäisi harkita koko sanan ”Tyttösalibandy” –käyttämisen lopettamista. Se ohjaa ajattelemaan ikään kuin olisi
kaksi lajia”. Seuraavaksi tulisi luopua stereotyyppisestä ja kulahtaneesta ”tyttösäbä on timanttia” –brändistä ja miettiä uudet
tavat, joilla puhutella tyttöjä.
▪ ”Timantti sopii hyvin nuorempiin junnuihin, mutta se tehoa vanhempien ikäluokkien kohdalla. Tyttösalibandy – taitoa ja
tunnetta

Salibandy on Suomen nopeimmin kasvava ja kehittyvä joukkueurheilulaji.
Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä.
Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa.
Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on jo yli 69 000.

