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SUOMEN SALIBANDYLIITTO      PÖYTÄKIRJA 5.11.2020 
 
KILPAILU- JA KURINPITORYHMÄN KOKOUS 
 
Aika:  Torstai 5.11.2020 
 
Paikka:  Sähköpostikokous 
 
Läsnä: Olli Rauste, puheenjohtaja 

Mika Hilska, sihteeri 
Veli Halonen, jäsen 

   
1§ Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

  
 
2§ TPS:n videotutkintapyyntö F-liigan miesten ottelusta TPS – OLS 1.11.2020. OLS:n Olli 

Wikstedtin toiminta.  
 
 

TPS on tehnyt tilanteesta videotutkintapyynnön, jonka videotuomari on siirtänyt pääsarjojen 
kurinpitäjän käsittelyyn ja tämä edelleen kilpailu- ja kurinpitoryhmälle katsoen, että kyseeseen 
saattaa tulla seuraamus, joka ei mahdu hänen valtuuksiensa puitteisiin. 
 
TPS:n videotutkintapyyntö 
 

TPS lausuu videotutkintapyynnössään, että OLS:n Olli Wikstedt leikkaa TPS:n pelaajan 
läpiajoa seuranneessa tilanteessa holtittomasti TPS:n Waltteri Vesterisen. Wikstedt ei 
pyri pelaamaan tilanteessa palloa vaan taklaa Vesteristä kohtuuttoman kovalla vauhdilla 
osuen kovalla vauhdilla oikeaan polveen. Wikstedt tehostaa taklaustaan vielä käsillään 
iskien mailan tupella kovan osuman Vesterisen kylkeen. TPS katsoo, että Wikstedt 
syyllistyy tilanteessa erittäin holtittomaan pelaamiseen eikä kunnioita vastustajaa, ja 
hänen olisi pitänyt ymmärtää aiheuttavansa toiminnallaan Vesteriselle suuren 
loukkaantumisvaaran. TPS katsoo, että Wikstedt ansaitsee tapauksesta tuntuvan 
pelikiellon. 
 

 Erotuomareiden lausuma 
 

Ottelun erotuomarit Thomas Ellis ja Janne Sjögren lausuvat heiltä pyydetyssä 
lausumassa, että he katsoivat OLS:n pelaajan numero 58 tulevan tilanteeseen 
heittäytymällä väkivaltaisesti päin TPS:n pelaajaa numero 90 ja tuomitsivat viiden 
minuutin rangaistuksen. Peliä jatkettiin aiemmasta tilanteesta tuomitulla TPS:n 
rangaistuslaukauksella. 
 

Otteluvalvojan lausuma 
 

Otteluvalvoja Jarkko Laitinen kertoo, että hän näki OLS:n Olli Wikstedtin ottavan 
tilanteessa lonkalla myöhästyneen kontaktin TPS:n Waltteri Vesteriseen. Tilanteessa ei 
ollut pallofokusta. Vesterinen kaatui tilanteen voimasta ja liukui OLS:n vaihtopenkin 
eteen. Hän jäi makaamaan maahan mutta käveli hetken kuluttua itse pois tilanteesta. 

 
OLS:n vastine 
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OLS lausuu vastineessaan, että Olli Wikstedt tuli tilanteeseen hakien kylkikontaktia mutta 
tuli tilanteeseen myöhässä ja teki virhearvion yrittäessään viedä kontaktin loppuun. Jalan 
ojentuminen tilanteessa on virhearvio, joka johtuu siitä, että Wikstedt tulee tilanteeseen 
myöhässä eikä saa vastakontaktia Vesteriseen ja sitä kautta tasapainoa. Hän ojentaa 
jalkansa saadakseen pidettyä tasapainon tilanteessa. Polvet eivät osu tilanteessa yhteen 
vaan Wikstedtin ojentunut jalka tulee juoksulinjalle ja Vesterisen oikea polvi osuu 
Wikstedtiä pohkeeseen. OLS ei näe tilanteessa tahallista vahingoittamisyritystä, vaan 
leikkaaminen syntyy Wikstedtin virhearviosta. Videotuomarin siirtopäätöksessä esiintyy 
termi "keihästysliike", ja sen osalta OLS lausuu, ettei näe videosta sellaista. Wikstedtin 
yläkäsi osuu ensin Vesteristä käteen eikä Wikstedtillä todellakaan ole tarkoituksellisuutta 
hakea osumaa keihästämällä kylkeen. 
 

Videotallenne 
 
Kilpailu- ja kurinpitoryhmä on lisäksi tutustunut videoleikkeeseen käsiteltävästä 
tilanteesta. Siinä näkyy, kuinka TPS:n Waltteri Vesterinen maalivahdinalueen reunan 
tienoilla käy ottamaan haltuun pomppivaa palloa ja liikkuu samalla kohti laitaa. Toisen 
OLS:n pelaajan ollessa tulossa Vesterisen kimppuun päädyn suunnasta tulee OLS:n Olli 
Wikstedt tilanteeseen vauhdilla keskiviivan suunnasta maila kahden käden otteessa 
reisien korkeudella ja taklaa Vesteristä sivusta. Viime vaiheessa ennen osumaa Wikstedt 
lähestyy Vesteristä kyljittäin ojentaen vasemman jalkansa ja vasemman kätensä pitkälle 
Vesterisen suuntaan. Wikstedtin vasen kyynärpää ja olkavarsi osuvat Vesterisen 
käsivarren ja kyljen tienoille samalla kun Wikstedtin vasen jalka on Vesterisen edessä ja 
tämä osuu siihen niin, että Vesterisen polvi osuu Wikstedtin pohkeen tienoille. 
Törmäyksen suurin voima näyttää suuntautuvan Vesterisen lantion ja oikean jalan 
kohdille niin, että Vesterinen taittuu ilmassa ja hänen oikea jalkansa lennähtää taakse ja 
sivulle. Ilmalennon päätteeksi Vesterinen putoaa vatsalleen OLS:n vaihtoaition eteen ja 
kierähtää tuskissaan selälleen. 
 

 
PÄÄTÖS JA PERUSTELUT 

 
 
Sovellettavat säännöt 
 

Kilpailusääntöjen 62 §:n mukaan liitto voi määrätä rangaistuksen sille, joka tahallaan tai 
tuottamuksellisesti: 
 
3. kilpailun kestäessä, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai varsinaisen 
ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin liiton 
tai sen jäsenen järjestämässä toiminnassa käyttäytyy väkivaltaisesti, epäasiallisesti, 
epäurheilijamaisesti, rasistisesti, lainvastaisesti tai liiton tai sen jäsenen järjestämässä 
toiminnassa syyllistyy seksuaaliseen häirintään tai sukupuolista suuntautuneisuutta 
koskevaan loukkaamiseen. 
 
KilpS 64 §:n mukaan jäsenyydestä erottamisesta säädetään liiton toimintasääntöjen 19 
§:ssä. Muita rangaistuslajeja ovat: 
 
3. pelikielto lukumääräisesti tai määräajaksi 
 

Tapahtuneen arviointi 
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Kilpailu- ja kurinpitoryhmä katsoo, että OLS:n Olli Wikstedt tulee pelitilanteeseen kovalla 
vauhdilla taklaa palloa tavoittelevaa ja siihen keskittynyttä pelaajaa vaarallisesti sivusta. 
Wikstedt, joka mailansa asennosta ja vartalonsa asennosta ja liikkeistä päätellen ei edes 
pyri tavoittelemaan palloa vaan pysäyttämään tai hidastamaan vastapelaajaa kovalla 
kontaktilla, aiheuttaa vastustajan jalkoihin polven korkeudelle sekä lantion tienoille 
leikkaavalla liikeradalla kovan kontaktin. Ottaen huomioon kontaktin vauhdin, suunnan ja 
osumakohdan Wikstedtin teko aiheuttaa vastapelaajalle erittäin suuren vakavan polvi- tai 
muun vamman vaaran. Vaikka Wikstedt ei pyrkisi tietoisesti vahingoittamaan vastustajaa, 
hän olisi voinut pelata tilanteen toisin ja syyllistyy tilanteessa vakavaan 
piittaamattomuuteen vastustajan terveydestä. Kilpailu- ja kurinpitoryhmä katsoo, että 
Wikstedt on käyttäytynyt kilpailun kestäessä väkivaltaisesti ja epäurheilijamaisesti tavalla, 
joka muodostaa perusteen jälkikäteiselle lisärangaistukselle. 
 

Kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätös 
 

OLS:n Olli Wikstedt määrätään neljän (4) ottelun pelikieltoon. 
 

Muutoksenhaku 
 

Sillä, jolle on määrätty (pääsarjoissa kahden ottelun pelikieltoa ankarampi) rangaistus, 
rikkomusta koskevan 68§ mukaisen ilmoituksen tekijällä sekä vastalauseasian osapuolilla 
on oikeus tehdä muutoksenhaku liiton asettaman kurinpitoelimen asiaa koskevasta 
päätöksestä liittokokouksen valitsemalle valituslautakunnalle. Muutoksenhaut 
kilpailusääntöjen nojalla tehdyistä päätöksistä, jotka koskevat muuta kuin kurinpitoasiaa tai 
vastalausetta, ratkaisee liittohallitus.  Muutoksenhakuun tarvitaan aina jatkokäsittelylupa, 
kun haetaan muutosta valittamalla. Jatkokäsittelylupa myönnetään, jos: ilmenee aihetta 
epäillä ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta; ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole 
mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä; luvan myöntäminen on tärkeää 
soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa; luvan myöntämiseen on muu 
painava syy. Jatkokäsittelylupaa ei tarvitse edeltävän luettelon ensimmäisen kohdan 
perusteella myöntää, jos muutosta haetaan vain sillä perusteella, että esitetyn näyttö on 
väärin arvioitu, ja ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole valituksessa esitettyjen 
seikkojen perusteella perusteltua aihetta epäillä. Jos jatkokäsittelylupaa ei myönnetä, 
aiempi ratkaisu jää pysyväksi. Jatkokäsittelylupahakemus ja muutoksenhaku 
perusteluineen käsiteltävästä asiasta riippuen on toimitettava valituslautakunnalle tai 
liittohallitukselle kirjallisesti viikon kuluessa tiedoksisaannista. Mikäli muutoksenhakija on 
pätevästä syystä ollut estynyt noudattamasta määräaikaa, valituslautakunta tai liittohallitus 
voi viipymättä esteen lakattua tehdystä anomuksesta myöntää enintään viikon mittaisen 
uuden määräajan jatkokäsittelyluvan ja muutoksenhaun tekemistä varten. 
Muutoksenhausta suoritetaan 50 € suuruinen käsittelymaksu, jonka suorittamisen 
osoittava tosite on liitettävä muutoksenhakuasiakirjoihin. Hakemusta ei käsitellä, mikäli 
käsittelymaksun suoritusta osoittavaa tositetta ei ole hakemuksen liitteenä. Maksu 
palautetaan, mikäli muutoksenhaku menestyy. Valituslautakunnan tai liittohallituksen 
päätös on lopullinen. Muutoksenhakumaksu suoritetaan Suomen Salibandyliiton tilille 
200118-132956 ja muutoksenhakukirjelmä osoitetaan Salibandyliiton valituslautakunnalle 
osoitteeseen Alakiventie 2 00920 Helsinki. 

 
 
Käytettävissä ollut aineisto 

 
TPS:n (Perttu Kytöhonka) videotutkintapyyntö 2.11.2020 
Pääsarjojen videotuomarin päätös 11 / 2020-21 
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 4 / 2020-21 
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OLS:n vastine 
Erotuomareiden Thomas Ellis ja Janne Sjögren lausuma 
Otteluvalvoja Jarkko Laitisen lausuma 
Videoleike tilanteesta 

 
 
3§ Muut asiat 
 
 Ei muita asioita. 
 
 
 
4§  Kokouksen päätös 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 
 
 Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 Mika Hilska 

Sihteeri 


