FB Factor Ry

VALTUUSTOALOITE

21.3.2019

Vanha Nurmeksentie 61 d
80710 Lehmo

Suomen Salibandyliitto
Valtuusto
TASA-ARVO MIESTEN JA NAISTEN SARJOJEN VÄLILLE
Sarjakehittämisryhmä on tehnyt hyvää työtä miesten sarjajärjestelmien kanssa, mutta
samalla entisestään eriarvoistanut miesten ja naisten sarjojen toimintaa. Miesten
sarjoissa suuntaus on oikea eli mahdollisimman moni joukkue pääsee pelaamaan
yksittäisiä otteluita ja näitä otteluita pelaavia joukkueita on tasaisesti ympäri Suomea.
Naisten puolella suuntaus on päinvastainen. Uudistuksen myötä yksittäisistä peleistä
pääsee nauttimaan enää ainoastaan 16 joukkuetta ja näiden joukkueiden alueellinen
jakauma on varsin suppea.
Pääkaupunki seutu (säde noin 50km) 5
Tampereen seutu 3
Turun seutu 2
Lappeenranta 1
Lahti 1
Oulu 1
Jyväskylä 1
Avoinna 2
Miehissä noin 130-140 joukkuetta ympäri Suomea.
Haluamme nostaa esille mitä seurauksia tällä voi olla tyttö- ja naissalibandyyn.
Miten saada laji kiinnostavaksi jatkossa tyttöjen keskuudessa, kun yksittäisiä otteluita
ei pääse pelaamaan kuin muutama joukkue. Esimerkiksi jalkapallossa ja jääkiekossa
tilanne on täysin päinvastainen. Vetääkö jatkossa muut lajit enemmän tyttöjä
puoleensa.
Miten saada luotua syrjäseuduille fanikulttuuria, jos naisten pelejä pelataan ainoastaan
turnausmuotoisina sarjoina ja tytöt pääsevät näkemään oman seuransa
naistenjoukkueen pelejä ehkä 1-2 kertaa kaudessa. Yksittäisinä otteluina pelattavissa
sarjoissa tytöt näkisivät naisten pelejä tasaisesti läpi kauden ja fanikulttuuri sekä sitä
kautta sitoutuminen lajiin kasvaisi.
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Sulkeutuuko naisten liigasarjat, kun taloudellinen ero kasvaa valtavaksi yksittäisenä
otteluina pelattavan liiga B:n ja turnausmuotoisena pelattavan I-divisioonan välillä.
Tämä taloudellinen ero kaventuisi sarjojen välillä oleellisesti, jos myös niin sanotut
alueelliset I-divisioonat pelattaisiin yksittäisinä otteluina. I-divisioonan kustannusten
kasvun myötä kyseisessä sarjassa ei olisi todennäköisesti mukana niin paljon sellaisia
joukkueita, jotka eivät tee asioita tavoitteellisesti naissalibandyn kehittämisen eteen.
Miksi nais- tyttösalibandyn kohdalla aina vedotaan siihen, että yksittäisinä otteluina
pelattavat sarjat ovat kalliimpia kuin turnausmuotoiset sarjat. Ero ei oikeasti ole
kovinkaan suuri. Miesten puolella kuitenkin kasvatetaan yksittäisinä otteluina
pelattavien sarjojen määrää. Samat taloudelliset vaikutukset ne ovat sielläkin.
Yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa pystytään järjestämään otteluiden
yhteyteen kunnon tapahtumat, jotka taas edistäisivät salibandyn ja erityisesti nais- ja
tyttösalibandyn tunnettavuutta. Turnausmuotoiset sarjat tuovat mieleen harraste- ja
puulaakisarjat. Salibandyn uskottavuus kasvaisi sitä mukaa, kun yksittäisiä otteluita
saadaan enemmän ja tasaisesti ympäri Suomea.
Pyydämme että Salibandyliiton valtuusto esittää hallitukselle toimenpiteet naisten
sarjojen uudestaan tarkastelulle, ennen kuin naisten I-divisioonan pelimuoto tuleville
kausille lyödään lukkoon. Asiaa voisi suunnitella työryhmä, jossa on mukana
pelkästään naistensarjoissa mukana olevien seurojen edustajia siten, että ryhmään
tulee jäseniä tasaisesti jokaiselta alueelta.
Kunnioittaen
FB Factori ry:n johtokunta
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