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SUOMEN SALIBANDYLIITTO

PÖYTÄKIRJA 4.12.2019

KILPAILU- JA KURINPITORYHMÄN KOKOUS
Aika:

Keskiviikko 4.12.2019

Paikka:

Sähköpostikokous

Läsnä:

Olli Rauste, puheenjohtaja
Mika Hilska, sihteeri
Veli Halonen, jäsen

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§

Steelersin valmentajan kommentti Salibandyliigan ottelun Steelers – TPS 27.11.2019
jälkeen
Kilpailupäällikkö Ari Vehniäinen ja SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Nurminen ovat
yhteisellä päätöksellä tehneet ilmoituksen rikkomuksesta koskien Steelersin päävalmentajan
kommentteja julkisuudessa ottelun jälkeen.
Pääsarjapäällikkö Jani Holopaisen kirjaama tapahtumakuvaus
Keskiviikkona 27.11.2019 pelatun Miesten Salibandyliigan ottelun Steelers – TPS jälkeen
Steelersin valmentaja Petri Kemppainen on arvostellut ottelun erotuomareita Heikki
Hakala ja Kimmo Koppinen Hämeen Sanomien 28.11.2019 julkaisemassa artikkelissa.
Lausunnoissaan Kemppainen mainitsee mm. seuraavaa: ”toinen erotuomareista oli
pihalla kuin tamponin naru, ei Hämeenlinnan mies (Henri) Hakala vaan se toinen (Kimmo
Koppinen)”.
Steelersin pelaajat ja toimihenkilöt ovat muiden pääsarjajoukkueiden tapaan solmineet
sopimuksen sarjajärjestäjän kanssa. Sopimuksen yhtenä tarkoituksena on edistää lajin
myönteistä julkisuuskuvaa. Sopimuksen perusteella pelaajat ja toimihenkilöt ovat
sitoutuneet käyttäytymään kaikissa salibandyyn liittyvissä tapahtumissa siten, etteivät he
menettelyllään tai epäurheilijamaisella käyttäytymisellään aiheuta huomattavaa vahinkoa
seuralleen, salibandylle tai urheilulle yleensä. Kemppaisen antamat lausunnot ovat tämän
sopimuksen hengen vastaisia.
Steelersin vastine
Vastineessaan Steelers myöntää, että päävalmentaja Kemppaisen kommentit koskien
Koppisen tuomarityöskentelyä olivat kohtuuttoman kovia ja ne olisi pitänyt muotoilla
asiallisemmin. Steelers toteaa, että palaute erotuomarien työskentelystä tulisi antaa
asianmukaisia kanavia pitkin.
Perusteluna kovaan kielenkäyttöön johtaneelle valmentajan kiihtymykselle Steelers
lausuu katsovansa, että toinen ottelun erotuomareista antoi turhan kevein perustein
ottelussa kaksi jäähyä, joista molemmista oli seurauksena TPS:n ylivoimamaali ottelun
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kulun kannalta ratkaisevilla hetkillä. Steelers oli vain hetkeä aiemmin kaventanut ottelun
lukemiin 4-5, joten tämä turhautti niin valmentajia kuin pelaajia.
PÄÄTÖS JA PERUSTELUT
Sovellettavat säännöt
Pääsarjojen sarjamääräysten 52 §:n mukaan sarjajärjestäjä voi määrätä rangaistuksen
sille, joka
3) kilpailun kestäessä tai kilpailun johdosta tehtyjen päätösten johdosta tai muuten
käyttäytyy väkivaltaisesti tai muuten epäurheilijamaisesti. Rangaistusta koventavana
pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin.
Pääsarjojen sarjamääräysten 53 §:n mukaan rangaistuslajeja ovat
1) varoitus.
Sarjajärjestäjän kanssa solmimassaan sopimuksessa liigajoukkueiden pelaajat ja
toimihenkilöt ovat sitoutuneet käyttäytymään kaikissa salibandyyn liittyvissä tapahtumissa
siten, etteivät he menettelyllään tai epäurheilijamaisella käyttäytymisellään aiheuta
huomattavaa vahinkoa seuralleen, salibandylle tai urheilulle yleensä.
Tapahtuneen arviointi
Itse tapahtumasta vallitsee yksimielisyys eli Steelersin valmentaja Petri Kemppainen on
Salibandyliigan ottelun Steelers – TPS jälkeen arvostellut sanomalehdessä ja sen
verkkoversiossa julkaistussa haastattelussa ottelun erotuomaritoimintaa lausuen ”toinen
erotuomareista oli pihalla kuin tamponin naru”.
Kilpailu- ja kurinpitoryhmä toteaa, että kilpailuun osallistuvilla on oikeus ilmaista myös
kriittisiä näkemyksiä muista osapuolista mukaan lukien otteluiden erotuomarit.
Erotuomareilla on velvollisuus kestää toimintaansa kohdistuvaa arvostelua, mutta kritiikin
tulee kuitenkin kohdistua erotuomarien suoritukseen ottelussa eikä esimerkiksi
erotuomarin henkilöön tai mennä henkilökohtaisuuksiin. Myös esitystavan tulee olla
asiallinen ja välttää kohtuutonta loukkaavuutta.
Kilpailu- ja kurinpitoryhmä katsoo, että vaikka Steelersin valmentaja Petri Kemppaisen
lausuma erotuomareista on pohjimmiltaan kohdistunut (toisen erotuomarin) suoritukseen
ottelussa, sen sanamuoto on ollut tarpeettoman alatyylinen ja loukkaavaksi tulkittava.
Kemppainen on näin käyttäytynyt kilpailun kestäessä tai kilpailun johdosta tehtyjen
päätösten johdosta epäurheilijamaisesti. Rike on kuitenkin siinä määrin vähäinen, että
kilpailu- ja kurinpitoryhmä katsoo varoituksen siitä riittäväksi seuraamukseksi.
Kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätös
Steelersin valmentaja Petri Kemppaiselle määrätään varoitus (SarjaM 53 § 1) kohta).
Muutoksenhaku
Pääsarjoissa tai niiden karsintaotteluissa pelaajille tai toimihenkilöille määrättyihin
korkeintaan kahden (2) ottelun peli-, toimitsija- tai kilpailukieltoihin ei voi hakea muutosta
Salibandyliiton valituslautakunnalta.
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Käytettävissä ollut aineisto
Pääsarjapäällikkö Jani Holopaisen kirjelmä
Steelersin (joukkueenjohtaja Jaakko Vahtokari) vastine 2.12.2019
3§

Muut asiat
Ei muita asioita.

4§

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mika Hilska
Sihteeri

