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Salibandy
Yksi Suomen suurimmista urheilulajeista



Kävelysähly



Kävelysähly
Tausta:

- Kävelysähly oli osana Sählyn tuoteperhettä 2000-luvulla

- Kävelysählystä oli esite: sisälsi kolme mallituntia, salibandyn/sählyn lyhyt tietopaketti, sekä ravintovinkkejä

• Ilmainen, kuka vaan sai tilata

• Seurat eivät niinkään innostuneet, erilaiset yhdistykset tilasivat esitettä

- Kävelysähly vol. 2 tehtiin 2016: Pistemestari applikaatio pohjana

• Pistemestariohjeet, mallituntiohje

• Edelleen ilmainen 



Kävelysähly 

Haasteet:

• Seurat ovat vahvasti identifioituneet junioritoimintaan  aikuisliikkujia ei ole nähty potentiaalina, ei seuran jäseninä eikä seurayhteisön 
arvokkaana osana

• Ei viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa, miten olisi edetty ”esitteiden” kanssa

• Ei varsinaista konseptia: ilmainen esite 

Kävelysähly vol.3 

- Työ käynnistettiin keväällä 2020 Olympiakomitean aikuisliikunnan tuotteistamisprosessissa

- Kävelysählyn uusimisille tarve 

• Vanhat materiaalit jääneet taka-alalle, lisäksi Pistemestarisovelluksessa ollut ongelmia

• Ajattelutavat ovat muuttuneet: ikääntyviä liikkujia paljon  entiset toimintatavat eivät enää iske nykyisiin ikääntyviin 



Kävelysähly (nimi tulee muuttumaan)
- Idea: sählyä soveltaen ikääntyville ja kuntoutujille

- Tavoite/tarve: 

• lisätä lajin tunnettuutta

• tuoda näkyväksi lajin monimuotoisuus ja muuntautumiskyky

• yhdenvertaisuus mahdollistaa lajin harrastamisen iästä ja toimintakyvystä riippumatta 

• väestö ikääntyy  seuratoiminnan moninaistuminen à seniorit yhtä lailla mukana seuratoiminnassa

• yhteisöllisyys  senioreista uusia seuratoimijoita 

- Kohderyhmä: 

• Ikääntyneet naiset ja miehet (esim. junioripelaajien isovanhemmat, voi myös olla aikuispelaajien vanhemmat)

• mahdollisesti erilaisiin kuntoutusyksiköihin yhdeksi kuntoutusvaihtoehdoksi, matalankynnyksen sekaryhmät

- Konseptiaihiot: 

• +65- vuotiaat – seurassa harrastavien junioreiden isovanhemmat

• niille, jotka eivät pysty vammansa tai muun syyn takia juoksemaan

• ylipainoiset

• kuntotutujille



Kävelysähly (nimi tulee muuttumaan)
- Valittu konsepti: 

• Kävelysähly/nimi tulee muuttumaan, ei puhuttele nykyaikana (tehdään kävelysählyopas, mutta myös käyttöönottosuunnitelma, miten toiminta 
seurassa käynnistetään ml. Asiakashankinta ja markkinointi)

- Etu/ arvo asiakkaille:

• oma liikkuminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen

• yhteisöllisyys (oma yhteisöllisyys peliporukasta, antaa mahdollisuuden olla mukana lapsenlapsen/lainalapsen yhteisössä) ja sosiaalisuus

• uusi toimintaympäristö  seuratoiminta

- Konseptin sisältö: 

• kävelysählyopas (mallitunnit, vinkit toimintaan, fysiikkatreenit)

• kouluttajien koulutus (itse tuntien ohjaaminen)

• konseptin koulutus (mitä toimenpiteitä Kävelysählyn aloittaminen edellyttää/vaatii)

• viestintäsuunnitelma ja markkinointi (miten, kenelle, milloin, missä, ”kaverikortit”)

• vuosisuunnittelu: miten koko toiminta pyöritetään läpi 



Kävelysähly (nimi tulee muuttumaan)
- Budjetti/Talous & Tuoton muodostuminen:

• Onko jäsenseuroille maksuton, muille maksullinen

• Vai onko oppaalle hinta ja se sisältää koulutukset, hyödynsi niitä tai ei 

• Annammeko seuroille vähittäismyyntiin (asiakkaille) ns. ”suositushinnan” vai saako jokainen päättää itse?

- Avoimet kysymykset ja jatkokehitys:

• Vertaisohjaajat  samaa ikäluokkaa olevat 

• Miten seurat järjestävät toiminnan? Onko kävelysählyyn osallistuja seuran jäsen vai onko Kävelysählyn järjestäminen seuralle ns.
liiketoimintaa?

- Muut huomiot:

• eri toimijoiden läpileikkaava viestintäsuunnitelma sisäisesti, miten tuotetta viedään eteenpäin (jokainen hoitaa omassa ruudussaan sen, että 
kertoo tuotteesta) 



Kävelysähly (nimi tulee muuttumaan) 
Vahvuudet:

- Oppaan tuottaminen

• Salibandysisällöt: peli-idea, säännöt lyhyesti

• Fyysisen kunnon ylläpitoon tähtäävät harjoitteet

• Oheisharjoitukset

• Valmiit mallitunnit

- Ohjaajien kouluttaminen

Heikkoudet:

- Markkinointi ja viestintä

• Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma

• Markkinointikanavat (missä ja milloin kohderyhmiä huomioiden, mitkä kanavat tavoittavat +65-vuotiaat)  aluksi testaus pilottiseuran 
kanssa, miten he tavoittavat seuran junioreiden isovanhemmat ja miten he lähtevät mukaan

• Markkinointimateriaalit (mitä kannattaa tehdä? Tehdäänkö printtimateriaalia?)



Kävelysähly (nimi tulee muuttumaan) 
Mihin tarvitaan sparrausta?

- Markkinoinnin rakentamiseen

- Seurayhteistyöhön: te, jotka seuran kanssa jo asiaa työstätte, miten olette lähteneet asiassa menemään eteenpäin?
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