
Naisten kysely 2021
Tulosten koonti ja analyysi



Kyselyn taustatiedot

• Kysely toteutettiin marraskuussa 2021
• Kyselyvastauksia kertyi kahden viikon aikana 45 kpl
• Kyselyn vastausprosentti: 17 %
• Kyselyn 2020 vastausprosentti: 22 %

• Kyselyn tavoite on selvittää ampumahiihdon parissa toimivien naisten 
kiinnostusta, motivaatiota ja syitä osallistua toimintaan sekä myös 
mahdollisia esteitä toimintaan osallistumiselle.

86% kyselyyn vastanneista kokee, että seurassa on tarpeeksi 
mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja osallistua seuratoimintaan



Osallistuminen seuratoimintaan

Kannustavia tekijöitä
• Yhteisöllisyys
• Harrastamisen olosuhteet
• Maantieteellinen sijainti

• Tiedon saavutettavuus

Toimenpide-ehdotukset
• Vanhempien opastus lajista: 

välineet, harjoitukset, kilpailut, 
seuratoiminta
• Ampuma- ja lajikoulutus

TIEDOTUS JA KOULUTUS



Seuratoiminnan kehittäminen

” Meidän seurassa ei ole mitään 
raja-aitoja naisten ja miesten 

välillä. Kaikki ovat lähtökohtaisesti 
tervetulleita ja tasa-arvoisesti 

kohdeltuja.”
TAVOITE

• Tiedotus ja viestintä
• Valmentajakoulutukset
• Selkeä vastuujako



Osallistuminen valmennukseen

Suurimmat haasteet
• Ajankäyttö
• Olosuhteiden maantieteellinen 

sijainti
• Tiedonpuute

Kannustaminen
• Valmentajakoulutus
• Taloudellinen tuki
• Maantieteellinen sijainti
• Etäkoulutusmahdollisuus



Vertailu vuoden 2020 kyselyyn

Viestintä
• Koetko, että seurassasi tiedotetaan tarpeeksi 

erilaisista mahdollisuuksista osallistua 
seuratoimintaan?

2021: Kyllä 79 %

2020: Kyllä 65 %

Valmentajakoulutus
Taustatieto:

• Toimitko ampumahiihtovalmentajana tai -
ohjaajana?

2021: Kyllä 16 %

2020: Kyllä 17 %

• Onko sinulla kiinnostusta toimia ohjaajana / 
valmentajana ampumahiihdossa?

2021: Kyllä 30 %

2020: Kyllä 47 %



Yhteenveto

Onnistumiset
• Naisten osallistuminen 

seuratoimintaan
• Toimintamahdollisuudet

TAVOITE

Kaikki ovat lähtökohtaisesti tervetulleita ja 

tasa-arvoisesti kohdeltuja. 

Kehityskohteet
• Viestinnän ja tiedotuksen 

tehostaminen
• Yhteistyön lisääminen
• Seurojen ja jaostojen välillä

• Valmentajakoulutuksen 
kehittäminen
• Sisältökokonaisuus
• Maantieteellinen sijainti
• Mahdollisuus etäyhteyteen



Kehitysideoita ja naisten vapaa sana

• Seurojen välinen yhteistyö
• Avoin toimintakulttuuri

”Avoin yhteistyö. Tasapuolisuus, reiluus. ”

• Tiedotus Liiton toimesta
” Liitto voisi olla enemmänkin näkyvillä 

esimerkiksi kilpailutapahtumissa. ”

“ Hyvä kysely, hyvällä ajatuksella. Ehkä

päällimmäisenä ajatuksena; lajin luonne

houkuttaa enemmän penkalle mieshenkilöitä, 

eikä se välttämättä millään sieltä tule 

sekoittumaan, vaikka kuinka toivoisi. Eikä se niin

vakavaa olekaan. Tsemppiä ja menestystä

tähänkin, toivottavasti etenkin yleisesti

seuratyöhön panostamalla saadaan lisää uusia, 

innokkaita menijöitä - myös penkalle.”




