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Ottelu

F-liiga miehet: Happee, Jyväskylä – EräViikingit, Helsinki 20.12.2020

Asia

Happeen pelaajan nro 61 Peter Kotilaisen jalkakontakti EräViikinkien
pelaajan nro 44 Ossi Jalosen keskivartaloon.

Päätöslauselma

Happeen pelaajalle Peter Kotilaiselle määrätään kahden (2) ottelun
pelikielto.
Happeelle määrätään sadan (100) euron sakko.

Asiaselostus

Peliajassa 44:18 EräViikinkien maalialueella kamppailutilanteessa Peter
Kotilainen (jatkossa: Kotilainen) päätyy kentänpintaan selälleen. Ossi
Jalonen (jatkossa: Jalonen) menettää osittain tasapainonsa ja ”istahtaa”
Kotilaisen oikean reiden päälle. Jalosen noustessa ylös, Kotilaisen jalka
on hänen jalkojensa välissä ja Kotilainen tekee jalallaan ojentavan
liikkeen ylöspäin osuen Jalosta keskivartaloon.
Erotuomarit tuomitsevat tilanteesta Kotilaisella PR0 -rangaistuksen.

Päätöksen perustelut
Kurinpitäjän toimivalta

Kilpailusääntöjen 4 §:n mukaan kilpailusääntöjen mukaiset
kurinpitoasiat käsittelee sekä rankaisuvaltaa käyttää liittohallitus tai sen
asettama elin tai toimihenkilö.
Kurinpitäjänä katson sarjajärjestäjän kanssa sopimamme keskinäisen
työnjaon ja sarjamääräysten perusteella olevani toimivaltainen
käsittelemään ottelutapahtumaan liittyvän asian.

Asianosaisten kuuleminen, muu materiaali
Asiaa ratkaistaessa on käytössä ollut seuraava materiaali:

•
•
•
•
•

Erotuomariraportti
Otteluvalvojan vastine
Happeen vastine
EräViikinkien vastine
videotallenne

Asiassa esitetty selvitys

Erotuomarien raportti:
”Ajassa 44:18 Happeen nro 61 Peter Kotilainen potkaisee ErVin numeroa
44 Ossi Jalosta genitaalialueelle. Maalinedustan kamppailutilanteessa
pelaajat takertuvat toisiinsa ja kaatuvat. Kotilainen maassa maatessaan
potkaiseen Jalosta genitaalialueelle, josta tuomistemme 5+20min (PR0)
väkivaltaisuudesta.”
Otteluvalvojan vastine:
” Otteluajassa 44.18 Happee 61 Peter Kotilainen törmää TPSn maalivahdin
ja 44 Jalosen kanssa ja kaatuu maahan. Jalonen horjahtaa osittain
Kotilaisen päälle tahattomasti istuvaan asentoon. Kotilainen työntää ensin
Jalosta pois päältään kaksin käsin alaselästä yrittäen päästä alta pois.
Jalosen jo ollessa nousemassa ylös Kotilainen tekee molemmilla käsillä
toisen nopean tönäisynomaisen liikkeen, joka kohdistuu Jalosta
takapuolen keskelle ja nivusalueen seudulle. Jälkimmäisen tönäisyn
seurauksena Jalonen näyttää loukkaantuvan ja pitelee nivusaluettaan.
Katsontakulmani asiaan oli katsomon puolelta, tapahtumakohdan ollessa
noin kello yhdessä paikaltani. Tapahtumahetkellä näen vain Kotilaisen
käsillä tekemät 1.) työnnön Jalosen alaselästä hänen siirtämiseksi pois
päältä ja 2) nopean kahden käden tönäisyliikkeen kohdistuen takapuolen
keskelle/nivusalueelle sekä vasemman jalan liikkeen ilmassa Jalosen
vasemmalla puolella. Näkemäni vasemman jalan liike ei osu nähdäkseni
mihinkään. Oikean jalan liikettä en paikaltani näe.”
Happeen vastine:
” Tilanteessa Jalonen kaataa päähän suuntautuneella kyynerpäällä
pallottoman Kotilaisen ErVi:n maalin edustalla Happeen
hyökkäystilanteessa. Tallenteella selvästi näkyy, että Jalonen olisi
kaatunut halutessaan vain hieman Kotilaisen päälle, mutta Jalonen
valitsee, että kaatuu ja jää koko painollaan istumaan Kotilaisen päälle.
Kotilainen reagoi työntämällä Jalosta pois päältään. Jalonen ei tee mitään,
että Kotilaisen olisi ollut mahdollista päästä jatkamaan pelaamista tai

ylipäänsä päästä pois lattialta. Tässä tilanteessa Kotilainen yrittää työntää
Jalosen pois päältää ja samassa tilanteessa potkaisee Jalosta vatsaan.
Kontakti ei ole kova eikä tapahdu genitaalialueelle. Liitteenä on kaappaus
videotallenteen kohdasta, missä Kotilaisen jalka osuu Jalosen vatsaan .
Kotilaisen jalka on tilanteen ajan suorana ja videolta on helppo nähdä,
että sääri ei ole lähellä jalkoväliä. Mikäli jonkinlainen kontakti osuu
genitaalialueelle, se tapahtuu tilanteessa, missä Kotilaisen jalka on jo
menossa kohti lattiaa. Mielestämme Kotilaisen osalta lisärangaistuksia ei
tulisi määrätä.”
EräViikinkien vastine:
"EräViikingit vahvistaa olevansa videotuomarin kanssa samaa mieltä
tapahtuneesta. Tilanteessa osuman saanut EräViikinkien pelaaja Ossi
Jalonen vahvistaa, että hän sai tilanteessa osuman "sukukalleuksilleen".
Jalosen välitön reaktio tilanteessa myös todistaa osuman. Oletettavasti
Kotilaisen jalan sääri osuu genitaalialueelle, koska hän ojentaa oman
jalkansa Jalosen haaroväliin, jalkaterän osuessa enemmän alavatsan
seutuville. Kotilaisen teko on täysin tarpeeton, koska jalan potkuliike
ei edistä hänen nousemistaan ylös lattian pinnasta ja Jalonen oli
tilanteesta jo poistumassa. Alkuperäinen tilanne oli tavallinen
maalinedustan kaksinkamppailu, jossa pelaajien jalkojen sotkeuduttua he
kaatuivat päällekkäin.”
Videotallenne:
Tallenteelta tilanne näkyy hyvästä kulmasta ja esteettömästi.

Tapauksen arviointi

Kamppailutilanteessa Kotilainen kaatuu maalialueella selälleen. Häneen
kontaktissa ollut Jalonen putoaa istuvaan asentoon Kotilaisen koukussa
olevan oikean jalan päälle. Jalonen lähteen nousemaan ylös Kotilaisen
työntäessä häntä samaan aikaan alaselästä ylöspäin. Jalosen ollessa jo
pois Kotilaisen päältä lähes pystyasennossa, Kotilainen tekee voimakkaan
potkuliikkeen Jalosen jalkojen välissä olevalla oikealla jalalla osuen
jalkaterällään Jalosen keskivartalon etupuolelle. Tämän jälkeen Kotilainen
työntää molemmilla käsillään Jalosta poispäin.
Molemmat osapuolet myöntävät Kotilaisen potkaiseen Jalosta
keskivartalon seudulle, myös tuomari on saman havainnon tehnyt.
Potkuliike ei selity Kotilaisen aikomuksella nousta maasta vaan se on
tahallinen. Kotilaisen jalkaterä osuu Jalosen vatsan seudulle, eikä
genitaalialueelle. Kotilaisen oikean jalan sääri voi osua genitaalialueelle,
tätä ei varmuudella pysty videotallenteelta havaitsemaan.
Potkuliike on voimakas ja aiheuttaa välittömän kipureaktion Jalosessa.

Happeen vastineessa todetaan, että Jalonen kaataa päähän
kohdistuneella kyynärpäällään Kotilaisen. Tallenteelta on nähtävissä, että
Jalonen työntää oikealla kädellään Kotilaista. Kontakti osuu Kotilaisen
vasemman olkapään/kainalon alueelle, ei päähän.
Katson, että Kotilainen on maassa ollessaan tarkoituksella potkaissut
voimakkaasti Jalosta keskivartaloon.
Kotilainen osoittaa tilanteessa merkittävää piittaamattomuutta toisen
pelaajan turvallista pelaamista ja terveyttä kohtaan ja täten syyllistyy PS
617 2) kohdan raakaan rikkomukseen.
Genitaalialueelle kohdistuvista mailanlyönneistä, potkuista ja lyönneistä
on kurinpitomenettelyssä annettu kahden ottelun pelirangaistus, ellei
tilanteessa ole ollut normaalista poikkeavia elementtejä. Tässä
tapauksessa suoraa osumaa genitaalialueelle ei pystytä varmuudella
toteamaan. Katson kuitenkin, että voimakas potkuliike keskivartaloon on
saman arvoinen rike.
Edellä mainituin perustein olen tullut päätöslauselmassa olevaan
ratkaisuun.

Päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva sääntökohdat
Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2020 - 30.4.2021 1 §, 3 §, 4 §,
62–64 §, 66–71 §
Jussi Wahe
pääsarjojen kurinpitäjä
Taustamateriaali
Muutoksenhaku

Yllä yksilöidyt liitteet ja tallenne
Pääsarjojen sarjamääräysten 54§ mukaan
”Pääsarjoissa tai niiden karsintaotteluissa pelaajille tai toimihenkilöille
määrättyihin korkeintaan kahden (2) ottelun peli-, toimitsija- tai
kilpailukieltoihin ei voi hakea muutosta Salibandyliiton
valituslautakunnalta. Päätökseen voi hakea muutosta Urheilun
oikeusturvalautakunnasta.”
Kilpailusääntöjen 70§ mukaan
”Sillä, jolle on määrätty rangaistus, rikkomusta koskevan 68§ mukaisen
ilmoituksen tekijällä sekä vastalauseasian osapuolilla on oikeus tehdä
muutoksenhaku liiton asettaman kurinpitoelimen asiaa koskevasta
päätöksestä liittokokouksen valitsemalle valituslautakunnalle”

