
  
Suomen Salibandyliitto ry  
  
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 1 / 2020-21  
  
  
Päätöspäivä     22.9.2020  
  
Ottelu      Miesten Divari: Hawks, Helsinki – Rangers, Kirkkonummi 20.9.2020 
 
Asia Hawksin pelaajan nro 10 Tuomas Nylanderin mailakontakti Rangersin 

pelaajan nro 91 Kristian Lammisen alavatsaan.    
  
Päätöslauselma                   Hawksin pelaajalle Tuomas Nylanderille määrätään kolmen (3) ottelun 

pelikielto. 
  

Hawksille määrätään sadan (100) euron sakko.  
  

Asiaselostus  
Peliajassa 49:06 Tuomas Nylander (jatkossa: Nylander) ja Kristian 
Lamminen seuraavat Rangersin maalin edessä kulmassa tapahtuvaa 
pelitilannetta. Nylanderilla ja Lammisella on keskenään pientä vartalo- 
ja mailakontaktia, minkä jälkeen Nylanderin irtaantuessa tilanteesta, 
hänen mailansa osuu Lammista alavatsaan. Lamminen kaatuu maahan 
ja loukkaantuu lievästi.  
 
Erotuomarit eivät havainneet rikettä. 

    
  
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: 
  
• Otteluvalvojan tutkintapyyntö 
• Hawksin vastine   
• videotallenne  

  
 



Asiassa esitetty selvitys  
 
Otteluvalvojan videotutkintapyyntö: 
 
”Ottelun peliajassa 49.06 (videolla näkyvässä pelikellossa aika 49.14, 
mutta hallissa peliaika ottelukellosta siis 49.06) Hawksin ylivoiman 
päätteeksi Rangersin maalinedustalla syntyy palloton taistelupari Hawks 
#10 / Rangers #91. Tilanteessa tapahtuvista seikoista 
videotutkintapyynnön aihe on Hawks #10 mailan lavalla tehty liike 
Rangers #91 jalkoväliin. Hawks #10 on selin Rangers #91:een, mutta 
mailan liike kohti vastustajaa ei ole pelinomainen, minkä johdosta 
nähdäkseni Hawks #10 syyllistyy PeliS 617/2 mukaiseen raakaan 
rikkomukseen.” 
 
Hawksin vastine: 
 
”Näkemyksemme mukaan kyseisessä tilanteessa on kyse Nylanderin ja 
Lammisen välisestä kamppailutilanteesta maalin edessä, jossa Lamminen 
tarkoituksellisesti nostaa toistuvasti Nylanderin mailaa vyötärötasolle 
estääkseen häntä pääsemästä parempaan maalintekoasemaan ja 
saamasta mailaansa vapaaksi. Nylanderin mailalla tökkäisy ei ole 
hyväksyttävää, mutta huomioida täytyy, että nostamalla ja pitämällä 
Nylanderin mailan vyötärötasolla Lamminen itse ”määrittää” Nylanderin 
mailan korkeuden. Lisäksi Nylanderin katse on koko ajan toisaalla 
pallossa, mikä tukee näkemystä siitä, ettei tökkäisy ollut tarkemmin 
kohdistettu. Tätä puoltaa myös pelaajan oma kertomus tilanteesta.”  

  
    

Videotallenne:  
 
Videotallenteelta tilanne näkyy hyvin ja esteettömästi. Nylander ja 
Lamminen ottavat maalin edessä lievää kontaktia toisiinsa, seuratessaan 
kulman pelitilannetta. Sitten Lamminen nostaa omalla mailallaan 
Nylanderin mailaa, jolloin Nylander painaa omalla mailallaan Lammisen 
mailaa alaspäin. Tämän jälkeen Nylander poistuu tilanteesta ja lähtiessään 
kohdistaa oman mailan lavan kohti Lammisen genitaalialuetta. Mailan 
lapa on Lammisen jalkojen välissä, jolloin Nylander tekee mailallaan 
nostoliikkeen.  
  

Tapauksen arviointi  
Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn otteluvalvojan tekemällä 
videotutkintapyynnöllä.  
 
Kiistatonta tapauksessa on se, että Nylanderin maila osuu Lammisen 
genitaalialueelle. Hawksin vastineessa todetaan, että Lamminen määrittää 
Nylanderin mailan korkeuden nostamalla hänen mailaansa. Tallenteelta 
on nähtävissä, että ensin Lamminen nostaa Nylanderin mailaa, minkä 



jälkeen Nylander voimallisesti painaa oman mailansa alaspäin. Tämän 
jälkeen ilman Lammisen vaikuttamista Nylanderin mailaan, Nylander 
kohottaa mailansa Lammisen jalkojen väliin ja aiheuttaa kontaktin 
genitaalialueelle. Vaikka Nylander ei katseellaan seuraa mailansa liikettä, 
olisi hänen pitänyt mieltää tekonsa mahdollinen seuraus.  
 
Katson, että Nylander on tarkoituksella ottanut mailallaan kontaktin 
Lammisen genitaalialueelle osoittaen merkittävää piittaamattomuutta 
toisen pelaajan terveyttä ja turvallista pelaamista kohtaan. Nylander on 
syyllistynyt PeliS 617/2 kohdan raakaan rikkomukseen.  
 
Vastaavissa kurinpitotapauksissa genitaalialueille osuneista tahallisista 
kontakteista on annettu ottelussa annetun PR0 (entinen PR3) 
rangaistuksen lisäksi kahden ottelun lisärangaistus. Koska ottelussa 
Nylanderille ei annettu rangaistusta, olen tullut rangaistusta mitattaessa 
päätöslauselmassa olevaan ratkaisuun.   

  
  
Päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva sääntökohdat  

  
Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2020 - 30.4.2020 1 §, 3 §, 4 §, 
62–64 §, 66–71 §  

  
Jussi Wahe  
pääsarjojen kurinpitäjä  
  

Taustamateriaali  
Yllä yksilöidyt liitteet ja tallenne  

Muutoksenhaku  
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 
… 
Jatkokäsittelylupahakemus ja muutoksenhaku perusteluineen 
käsiteltävästä asiasta riippuen on toimitettava valituslautakunnalle tai 
liittohallitukselle kirjallisesti viikon kuluessa tiedoksisaannista.” 

 
 


