Suomen Salibandyliitto ry
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 13 / 2020-21
Päätöspäivä

8.1.2021

Ottelu

F-liiga miehet: Tikkurilan Tiikerit, Vantaa – Oilers, Espoo 6.1.2021

Asia

Tiikerien pelaajan nro 89 Janne Salosen käsikontakti Oilersin pelaajan
nro 67 Justus Kainulaisen ylävartaloon.

Päätöslauselma

Tiikerien pelaajalle Janne Saloselle ei määrätä lisärangaistusta.
Tiikereille ei määrätä rangaistusta.

Asiaselostus

Peliajassa 26:59 Tiikereiden maalin takana Janne Salonen (jatkossa:
Salonen) saa pelattua pallon Justus Kainulaisen (jatkossa: Kainulainen)
lavasta ja se kimpoaa päätylaitaa kohti. Kainulainen lähtee
tavoittelemaan mailallaan palloa ja häneen nähden takaviistosta
leikkaavalla linjalla tuleva Salonen pyrkii estämään Kainulaisen
etenemistä. Leikatessaan Kainulaisen eteen, Salonen osuu ojennetulla
vasemmalla käsivarrellaan tätä päähän.
Tuomarit antavat Saloselle 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:

•

Erotuomarien raportti

•
•
•
•

Otteluvalvojan vastine
Tiikerien vastine
Oilersin vastine
videotallenne

Asiassa esitetty selvitys

Erotuomarien raportti:
” Ajassa 26.39 Tiikerien pelaaja #89 Janne Salonen juoksee kulmassa päin
Oilersin pelaajaa #73 Justus Kainulainen osuen tätä leikkaavassa kulmassa
vartalollaan päähän. Kainulainen ei loukkaantunut tilanteessa.
Tuomitsimme Saloselle PR0-rangaistuksen sääntökohdan 617:4
perusteella. Peliä jatkettiin Oilersin vapaalyönnillä rikepaikan kulmasta. ”
Otteluvalvojan vastine:
” Näkymä katsomosta oli todella hyvä ja esteetön näkymä tilanteeseen.
Havaitsin kuinka Tiikereiden nro 89 Janne Salonen leikkasi oman maalin
editse päätyyn suoraan Oilerssin pelaajan Justus Kainulaisen eteen
heilauttaen kättään tarkoituksellisesti.
Tilanne näytti siltä että oli tarkoitus estää Kainulaisen tilanteeseen pääsy,
mutta käsi heilahtikin Kainulaista suoraan naamaan. ”
Tiikerien vastine:
” Videoleikkeen sekä Tiikereiden pelaajan #89 (Janne Salonen) kuulemisen
perusteella voidaan sanoa, että kysymyksessä on selkeä
pallotavoittelutilanne, jossa molemmilla pelaajilla on selkeä tavoite pelata
palloa loppuun asti eikä hakea ensisijaisesti tarkoituksellista kontaktia
toiseen pelaajaan eikä varsinkaan Oilersin pelaajan #73 (Justus
Kainulainen) päähän. Videoleikkeestä voidaan myös nähdä, että pallon
mennessä kohti laitaa molemmat pelaajat tavoittelevat palloa mailallaan
ja Tiikereiden pelaaja pääsee Oilersin pelaajan etupuolella.
Samanaikaisesti Oilersin pelaaja kurkottamalla osuu palloon, jolloin hänen
peliasentonsa on hieman kumarassa ja pää normaalia alempana ja
Tiikereiden pelaaja osuu vasemman käden käsivarrella vahingossa Oilersin
pelaajan päähän. Osuma ei todennäköisesti ollut kova, koska Oilersin
pelaaja pystyy jatkamaan peliä tilanteen jälkeen. Näkemyksemme
mukaan siis Tiikereiden pelaaja (Salonen) ei tarkoituksellisesti hae
tilanteessa kontaktia, vaan tavoitteena on voittaa kaksinkamppailu
Oilersin pelaajaa (Kainulainen) vastaan. Tiikereiden pelaajan käsivarren

osuminen tilanteessa Oilersin pelaajaa päähän on täysin tahaton ja
kevyen oloinen sipaisu. ”
Oilersin vastine:
" Esport Oilers yhtyy videotuomarin näkemykseen / kuvaukseen
tilanteesta. ”
Videotallenne:
Tallenteelta tilanne näkyy hyvästä kulmasta ja esteettömästi.
Kainulainen on Tiikerien maalin kulmalla pallon kanssa ja tilanteeseen
Kainulaisen takaa tulee Salonen, joka liu’uttaa pallon Kainulaisen lavasta.
Pallo liukuu pelaajien eteen, jolloin lähempänä palloa oleva Salonen siirtää
vartaloaan Kainulaisen juoksulinjalle hakien edullisempaa tilannetta
itselleen, asettaen samalla vasemman kätensä lähelle vaakatasoa
vasemmalle, jolloin se osuu Salosen takaa palloa kurkottava Kainulaisen
päähän. Lisäksi Salosen vasen olkavarsi osuu Kainulaista ylävartaloon.
Kainulainen kaatuu maahan ja loukkaantuu lievästi.
Tapauksen arviointi
Kiistatonta tutkittavassa asiassa on, että Salosen käsi osuu Kainulaista
kasvoihin.
Kyseessä on pallontavoittelutilanne, missä Salonen on saanut
liikkumisellaan pienen etulyöntiaseman. Hän pyrkii vartalollaan
katkaisemaan Kainulaisen etenemisen palloon, tehden myös vasemmalla
kädellään etenemisen hankalaksi. Salosen vasen käsi ei ole tilanne
huomioiden poikkeavalla korkeudella, mutta se osuu Kainulaista
kasvoihin. Salosen olisi pitänyt mieltää, että kyseisessä tilanteessa selän
takana oleva pelaaja voi kurottaa palloa ja olla matalassa peliasennossa.
Täten Salonen on tilanteessa syyllistynyt rangaistuksen arvoiseen
rikkeeseen.
Katson, että Salonen on pelannut tilanteessa varomattomasti ja
holtittomasti, mutta ei siinä mielessä väkivaltaisesti, että kontaktista
pitäisi tuomita lisärangaistus.
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”

