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Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 14 / 2020-21
Päätöspäivä

18.1.2021

Ottelu

Divari: Rangers, Kirkkonummi – Josba, Joensuu 16.1.2021

Asia

Josban pelaajan nro 89 Juuso Lehtiniemen käsikontakti Rangersin
pelaajan nro 70 Justus Mustosen pään seudulle.

Päätöslauselma

Josban pelaajalle Juuso Lehtiniemelle määrätään kahden (2) ottelun
pelikielto.
Josballe määrätään sadan (100) euron sakko.

Asiaselostus
Peliajassa 29:40 Josban maalialueen takana Justus Mustonen (jatkossa:
Mustonen) karvaa takaviistosta pallollista Juuso Lehtiniemeä (jatkossa:
Lehtiniemi). Lehtiniemen tehdessä harhautusliikkeen, Mustonen ehtii
Lehtiniemen sivulle. Lehtiniemen jatkaessa etenemistään hän heilauttaa
oikeaa käsivarttaan taaksepäin, osuen kyynärpäällä Mustosta päähän.
Erotuomarit tuomitsevat tilanteesta Lehtiniemelle PR0:n.
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 26.46 Rangersin pelaaja Mustonen Justus (nro 70) ottaa
karvaavana pelaajana kontaktin takaapäin Josban pelaajaan Juuso
Lehtiniemeen (nro 89). Kontaktin yhteydessä Lehtiniemen käsi nousee
Mustosen pään korkeudelle ja osuu tätä kasvoihin. Tuomitsin tilanteessa
Lehtiniemelle PR0 rangaistuksen sääntökirjan kohdan 617 4) mukaan. ”
Rangersin vastine:
” Rangersilla ei ole lisättävää”.
Josban vastine:
” Juuso Lehtiniemi lähtee Josban päädyn oikeasta kulmasta oman
maalinsa takaa kohti vasenta kulmaa. Lehtiniemen käsi heilahtaa kohti
Mustosen päätä. Tämä johtuu mielestämme siitä, että Mustonen rikkoo
Lehtiniemeä estäessään hänen etenemistään oikealla jalallaan
laittaessaan sen Lehtiniemen juoksulinjalle. Kuten hidastuskuvasta näkyy,
tämä aiheuttaa Lehtiniemen vartalon voimakkaan kiertymisen ja käden
heilautuksen. Lehtiniemen oikea kylki on kääntynet rikkeen vuoksi taakse
päin. Samoin kuvasta näkyy, että Lehtiniemen jalat eivät ole tilanteessa
luonnollisessa juoksuasennossa estämisen vuoksi.
Lisäksi Lehtiniemen katse on koko ajan pallossa eikä hän tarkoituksellisesti
yritä vahingoittaa Mustosta, joka jatkoi peliä normaalisti eikä häneen
jäänyt mitään näkyvää merkkiä mahdollisesta kontaktista.
Lopuksi Josba toivoo sekä erotuomaritoiminnalta sekä kurinpidolta
päättäväisempiä toimia niissä polviin ja jalkoihin kohdistuneissa jalalla
estämistilanteissa, joissa pelaajien koko kausi tai jopa ura voi olla
uhattuna. Tästä oli puhetta erotuomareiden kanssa myös kyseisessä
pelissä erätauon aikana.
Mielestämme jalalla estäminen ja esim. juoksulinjalle "leikkaaminen" on
sanktioitu liian lievästi. ”

Videotallenne:
Tallenteelta tilanne ei näy kokonaisuudessaan sivullisen pelaajan ollessa
osittain pelaajien edessä.
Mustonen karvaa Lehtiniemeä päästen tämän oikealle puolelle. Mustonen
näyttää sijoittavan oikean jalkansa osittain Lehtiniemen juoksulinjalle,
minkä jälkeen Lehtiniemi pyrkii kiertämään Mustosta, kohottaen samalla
oikean käden kyynärpäätään Mustosen pään korkeudelle osuen tätä pään
seudulle.

Tapauksen arviointi
Kiistatonta tutkittavassa asiassa on, että Lehtiniemen käsi osuu Mustosta
päähän.
Mustonen karvaa aggressiivisesti Lehtiniemeä. Videotallenteelta ei pysty
sanomaan, millä tavalla Mustonen jalallaan estää Lehtiniemeä ja onko sillä
vaikutusta Lehtiniemen vartalon liikkeeseen. Lähietäisyydellä ollut
tuomari ei raportissaan mainitse Mustosen tehneen tilanteessa rikettä.
Lehtiniemen käden liike on voimakas ja käsi nousee korkealle Lehtiniemen
sivulle osuen lähes pystyasennossa ollutta Mustosta päähän. Lehtiniemen
olisi pitänyt ymmärtää, että voimakas ja korkea käden liike taaksepäin
kohti vartalokontaktissa olevaa pelaajaa, voi aiheuttaa vaarallisen
osuman.
Katson, että Lehtiniemi on tilanteessa osoittanut merkittävää
piittaamattomuutta toisen pelaajan terveyttä ja turvallista pelaamista
kohtaan.
Päähän kohdistuvista kontakteista on kurinpitomenettelyssä annettu
kahden ottelun pelirangaistus, ellei tilanteessa ole lieventäviä tai
ankaroittavia elementtejä.
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”

