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PÄÄSARJOJEN KURINPITÄJÄN PÄÄTÖS 10/2018-2019

Päätöspäivä

6.1.2019

Asia

LNM:n pelaajan nro 55 Joona Viitolan mailakontakti Tiikerien pelaajan
nro 94 Niklas Kuisman alavartaloon.

Ottelu

LNM, Liminka – Tiikerit, Vantaa 5.1.2019

Päätöslauselma

LMN:n pelaajalle Joona Viitolalle ei määrätä rangaistusta.
LMN:lle ei määrätä sakkoa.

Asiaselostus

Peliajassa 24.32 pallo on ajautunut Tiikerien maalivahdille, joka avaa
peliä. Maalialueelta poistumassa oleva LMN:n pelaaja Joona Viitola
(jatkossa: Viitola) huitaisee Tiikerien puolustajaa Niklas Kuismaa
(jatkossa: Kuisma) mailalla alavartaloon. Kuisman loukkaantuu lievästi.
Tilanteesta ei anneta rangaistuksia ja peli jatkuu kiistapallolla.

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:
-

erotuomarin vastine
otteluvalvojan tekemä videotutkintapyyntö
LNM:n vastine
Steelersin vastine
videotallenne

Asiassa esitetty selvitys
Erotuomarien vastine:
”Ajassa 24.32 nähdyssä tilanteessa, emme nähneet rikettä tapahtuvan
pelin aikana. Tilanne oli taempana seisseen erotuomarin Joni Kokkosen
valvonnassa, mutta videolta nähty huitaisu jäi selkäpuolelta näkemättä.
Kokkosen havainto tilanteessa oli, että LNM:n pelaajan numero 55
kädet liikahtavat tilanteessa, eivät kovinkaan voimakkaasti, jonka
jälkeen vieras joukkueen pelaaja jää maahan makaamaan. Kokkosen
tulkinta tilanteessa oli, että tilanteessa ei ollut rikettä, koska
voimakasta ja selkeää liikettä ei tilanteessa ollut. Peli jatkuu muutaman
sekunnin, jonka jälkeen peli laitetaan poikki. Peliä jatkettiin
kiistapallolla.”

Otteluvalvojan videotutkintapyyntö:
”Ajassa 24.32 kotijoukkueen pelaaja nro.55 on maalin edessä
pelitilanteessa. Maalin eteen tulee laukaisu/syöttöyritys , joka päätyy
vierasjoukkueen maalivahdin haltuun. Maalin edessä on
vierasjoukkueen pelaaja nro.94. Lähtiessään alaspäin omaa
puolustuspäätä kohti kotijoukkueen pelaaja nro.55 tekee mailallaan
lyöntiliikkeen sivuttaissuunnassa nro.94 keskivartaloa kohti ja osuu tätä
keskivartaloon sekä reiden kohdalle. Lyönnin seurauksena nro.94
tuupertuu pelikentälle, jonka johdosta erotuomarit keskeyttävät pelin.”
LNM: vastine:
” Tiikereiden maalivahdin saadessa pallon Viiltola (LNM #55) lähtee
kohti omaa puolustusaluetta. Tiikerit puolustaja Kuisma (#94) pitää
kuitenkin Viiltolan kädestä kiinni, jolloin Viiltola riuhtaisee itsensä
vapaaksi. Tämä näkyy videolla videotuomarin tulkitsemana
lyöntiliikkeenä. Viiltolan lapa (valkoinen) ei kuitenkaan sijaitse
lähelläkään Kuisman keskivartaloa. Viiltola itse ei tuntenut tilanteessa
osuneensa mihinkään. Videon perusteella Viiltola osuu mahdollisesti

mailanvarrellaan Kuismaa vasempaan reiteen, mistä nähty reagointi
tuntuu varsin ylimitoitetulta. Videolta Viiltolan lavan liikerataa
seuratessa myös huomaa, että mahdollinen osuma ei voinut olla
voimakkuudeltaan kummoinen.”

Tiikerien vastine:
”Kuultuamme mailalla lyönnin kohteeksi joutunutta pelaajaamme (#94
Niklas Kuisma) ja nähtyämme ottelutallenteen, toteamme seuraavaa:
LNM:n pelaaja (#55 Joona Viitola) lyö mailallaan täysin
tarkoituksellisesti paineettomassa pelitilanteessa (pallo Tiikereiden
maalivahdilla ja hakee mahdollisuutta laittaa se pelin) Kuismaa
genitaalialueelle. Tiikereiden pelaaja Kuisma loukkaantuu tilanteessa ja
pelaa ottelussa tämän jälkeen enää muutaman vaihdon ottelun
viimeisten viiden minuutin aikana.”
Videotallenteelta tilanne näkyy esteettömästi:
Peliajassa 24.32 pallo on Tiikerien maalivahdilla. Maalialueella ovat
Kuisma ja Viitola. Viitola on poistumassa oman puolustusalueen
suuntaan. Ohittaessaan Kuisman Viitola huitaisee mailallaan Kuismaa
lantion seudulle. Mailan varsi osuu Kuismaa vasemman lonkan seudulle.
Kuisma pitelee alavatsaansa ja pudottautuu maahan.

Tapauksen arviointi
Tapauksessa on arvioitu, onko Viitola syyllistynyt tilanteessa sääntöjen
vastaiseen rikkeeseen, mistä voisi seurata pelikieltoa.
Saatujen selvitysten perusteella on kiistatonta, että Viitola lyö
mailallaan Kuismaa alavartaloon. Videotallenteelta näkyy selvästi, että
Viitolan mailan varsi osuu Kuismaa vasemmalle puolelle lonkkaa lähelle
genitaalialuetta. Syytä Viitolan toimintaan ei pysty videon perusteella
sanomaan. LMN:n vastineessa on mainittu, että Kuisma olisi pitänyt
Viitolan kädestä kiinni. Videosta tätä ei pysty havaitsemaan, mutta ei
myöskään pois sulkemaan.
Katson, että Viitola on syyllistynyt tilanteessa sääntöjen vastaiseen
rikkeeseen huitomalla pelivälineellään vaarallisesti kohti toista pelaajaa.
Katson kuitenkin, että Viitola ei ole osoittanut tilanteessa merkittävää
piittaamattomuutta toisen pelaajan terveyttä ja turvallista pelaamista
kohtaan.

Edellä mainituin perustein olen tullut päätöslauselmassa olevaan
ratkaisuun.

Päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva sääntökohdat

Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2018 - 30.4.2019 1 §, 3 §, 4
§, 62–64 §, 66–71 §

Jussi Wahe
pääsarjojen kurinpitäjä
Taustamateriaali
Yllä yksilöidyt liitteet ja tallenne
Muutoksenhaku
Sillä, jolle on määrätty rangaistus, rikkomusta koskevan 68§ mukaisen
ilmoituksen tekijällä sekä vastalauseasian osapuolilla on oikeus tehdä
muutoksenhaku liiton asettaman kurinpitoelimen, alueen hallituksen tai
sen asettaman kurinpitoelimen asiaa koskevasta päätöksestä
liittokokouksen valitsemalle valituslautakunnalle. Valituslautakunta
tekee päätöksensä kirjallisen materiaalin perusteella mukaan lukien
ääni- ja kuvatallenteet sekä puhelin- ja videoyhteydet.
Muutoksenhaut kilpailusääntöjen nojalla tehdyistä päätöksistä, jotka
koskevat muuta kuin kurinpitoasiaa tai vastalausetta, ratkaisee liiton
hallitus. Hallitukselle osoitetussa muutoksenhaussa sovelletaan tä- män
pykälän mukaista muutoksenhakumenettelyä. Muutoksenhaku
perusteluineen on toimitettava valituslautakunnalle kirjallisesti viikon
kuluessa tiedoksisaannista. Mikäli muutoksenhakija on pätevästä syystä
ollut estynyt noudattamasta määräaikaa, valituslautakunta voi
viipymättä esteen lakattua tehdystä anomuksesta myöntää enintään
viikon mittaisen uuden määräajan muutoksenhaun tekemistä varten.

Muutoksenhausta peritään 50 € suuruinen käsittelymaksu, jonka
suorittamisen osoittava tosite on liitettävä muutoksenhakuasiakirjoihin.
Hakemusta ei käsitellä, mikäli kirjaamismaksun suoritusta osoittavaa
tositetta ei ole hakemuksen liitteenä. Maksu palautetaan, mikäli
muutoksenhaku menestyy. Valituslautakunnan päätös asiassa on
lopullinen. Jäsenen erottamista koskevan asian käsittelee liiton hallitus.
Jäsenen erottamista koskevassa asiassa voidaan kuitenkin liiton
toimintasääntöjen 19 §:n mukaisesti vedota päätöksestä seuraavan
liiton valtuuston kokoukseen. Muutoksenhaun johdosta annettu päätös
on annettava tiedoksi asianosaiselle sen mukaan kuin yllä on lausuttu

