
  
  
  
  
  
Suomen Salibandyliitto ry  
  
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 23 / 2020-21  
  
  
Päätöspäivä     11.3.2021  
  
Ottelu      Miesten Divari: Koovee, Tampere – LNM, Kempele 9.3.2021 
 
Asia Kooveen pelaajan nro 22 Jere Oksasen mailakontakti LMN:n pelaajan 

nro 44 Ville Liimatan alavatsaan.     
  
Päätöslauselma                   Kooveen pelaajalle Jere Oksaselle ei määrätä rangaistusta. 
 
 Kooveelle ei määrätä rangaistusta.  
  
Asiaselostus  

Peliajassa 34:00 Jere Oksanen (jatkossa: Oksanen) keskustelee LNM:n 
vaihtoon menossa olevan pelaajan kanssa. Kävellessään taaksepäin, 
Oksanen ottaa mailansa kahden käden otteeseen, jolloin hänen 
mailansa osuu Ville Liimattaa (jatkossa: Liimatta) alavartaloon. Liimatta 
pitelee osuman jälkeen käsiään genitaalialueella.  

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 
• Kooveen vastine 
• LNM:n vastine 
• videotallenne  

  
Asiassa esitetty selvitys  
                 
                     
 

Erotuomarien raportti: 
 
” Peliajassa 34:00 pallollisen tilanteen ulkopuolella Kooveen #22 Jere 
Oksanen osuu mailallaan LNM:n pelaajaa haaroväliin. Tuomitsemme 
Oksaselle PR0 – rangaistuksen pelisääntöjen 617 2) perusteella. Peliä 
jatkettiin LNM:n vapaalyönnillä rikepaikasta. 

 
Otteluvalvojan vastine: 
 
”Ajassa 34:00 Koovee pelaaja #22 Jere Oksanen peruuttaa kohti LNM 
puolustuspäätyä maalin ja vaihtoalueen välissä. Kun Oksanen on LNM 
pelaajan #44 Ville Liimattan lähellä hän heilauttaa mailaansa. Tarkkaa 
osuman kohtaa en nähnyt, koska katsoin tilannetta päädystä ja pelajat 
olivat osuman edessä. Näin Liimattan kyyristyvän heti mailan heilautuksen 
jälkeen ja pitelevän nivusaluettaan. Tuomarit tuomitsevat tilanteesta 
PR0:n. Peliä jatkettiin tilanteen rauhoituttua vapaalyönnillä rikepaikalta.” 
 
Kooveen vastine: 
 
” Jos aloittaa siitä, mikä on hetki ottelussa, niin mikään ei viittaa siihen, 
että tilanne olisi jotenkin provosoitunut, eli tilanteessa ei ole yhtäkään 
elementtiä, mikä muodostaisi motiivia väitettyyn tekoon. Tilanteessahan 
on Kooveen vapaalyönti omalla kenttäpuoliskolla, eli pelikään ei ole 
käynnissä. 
Itse tilanteessa Jere Oksanen kävelee taaksepäin ja puhuu Limingan 
vaihtopenkille, ja katse ei kohtaa Ville Liimatan kanssa missään kohtaa. 
Oksanen ei siis voi mitenkään tietää, että sieltä takaa kävelee Liimatta 
hänen mailaansa päin, kun ottaa mailansa kahteen käteen. 
Oksanen vielä pahoittelee tätä yhteentörmäystä, kuten videolla näkyy. 
Toki Liimatan mahdollinen näytteleminen saattaa vaikuttaa tähän 
tuomarin todella harmittavaan virheeseen antaa tilanteesta 
minkäänlaista jäähyä. 



Jere Oksanen on saanut runkosarjassa yhteensä 4 minuuttia jäähyjä, ja 
tämä oli pudotuspelien ensimmäinen jäähy. 
Oksanen tunnetaan todellisena herrasmiehenä kaukalossa ja sen 
ulkopuolella, ja hän toimii joukkueen arvostettuna kapteenina. 
Mielestämme Oksanen on juuri se pelaaja, joka EI missään olosuhteissa 
tähän väitettyyn tekoon tarkoituksellisesti sortuisi.” 
 
Jere Oksasen omat kommentit tilanteeseen: 
”Tilanteen kokeneena ja videolta 100 kertaa katsoneena ihmettelen jo 
alun perin, miten kirjoitan tällaista. Tulin vaihdosta kentälle ja juttelin 
Limingan vaihtoaitioon, enkä missään kohtaa havainnut edes kyseistä 
pelaajaa keneen ”kontakti” kohdistui. Kyseessä on siis täysi vahinko, jos 
joku ei sitä vielä ymmärtänyt. Kääntäisin asian enemmänkin niin päin, että 
Limingan kapteeni näki minut tässä tilanteessa ja kävelee itse minua päin. 
Naurettavinta tässä koko hommassa on se, että vaihdan mailan otteen 
yhdestä kädestä kahteen käteen samalla, kun kävelen takaperin. Mailani 
tulee myös ennen ”kontaktia” vasempaan käteeni, eli tämä osuma oli 
enemmänkin hipaisu tai silitys, mikä ei vuoden varmasti aiheuttanut 
minkäänlaista kipua. Harmittavinta tässä tilanteessa on kaverin 
mahdollinen filmaaminen, vastustajajoukkueen provosoiminen sekä 
tuomarin siihen mahdollinen mukaan lähteminen. Filmaamiset ei kuulu 
urheiluun, ei sitten miltään osin.” 
 
 
 

                    LNM:n vastine: 
 

” Liimatta menee puolustamaan tilanteessa Oksasta. Oksanen käy kiivasta 
keskustelua meidän vaihtoaitoon menevän pelaajan kanssa ja samaan 
aikaan huolimattomasti heilauttaa mailallaan Liimattaa genitaalialueelle. 
Liimatta reagoi tilanteeseen luonnollisella tavalla. Liimatta sai syytöksiä 
tilanteen korostamisesta turhaan, sillä jokainen tietää miltä tuntuu, kun 
kyseiselle alueelle tulee isku. 
Emme usko tilanteen tahallisuuteen ainakaan siinä muodossa, että 
Oksanen olisi tarkoituksella osunut genitaalialueelle, mutta mielestämme 
tuomio oli oikea, kovassa tunnetilassa olevan pelaajan huolimattomasta 
mailan käytöstä. Tuomari (Arponen) oli hyvin sijoittuneena tilanteeseen 
nähden, ja näki suoralta linjalta tapahtuman.” 

 
Videotallenne: 
 
Tilanne näkyy tallenteelta esteettömästi, mutta epäedullisesta kulmasta. 
 
Oksanen käy Kooveen vaihtoaition kanssa keskustelua. Hänen katseensa 
on koko tapahtuman suunnattu eteenpäin ja osittain vaihtoaition 
suuntaan, siis toiseen suuntaan, kuin mistä Liimatta tulee. Oksanen ottaa 
juuri ennen kontaktia mailan kahden käden otteeseen ja tässä vaiheessa 



mailan lapa osuu Liimattaa alavatsaan. Oksasen vasemman käden ote 
irtoaa kontaktissa mailan varresta. Liimatta kääntyy ja pitelee käsillään 
genitaalialuetta. Osumakohta ei videolla näy.  
 
 
 

Tapauksen arviointi  
 

Kiistatonta asiassa on, että Oksasen mailan lapa osuu Liimattaa 
alavatsaan. Videotallenteen ja vastineiden mukaan, kyseessä ei ole ollut 
kova lyönti.  
 
Videotallenteelta näkyy, että Oksasen katse on koko ajan eteenpäin, tai 
kohti Kooveen vaihtoaitioita. Liimatta muuttaa liikesuuntaansa Oksasen 
selän takana, joten jää epäselväksi, huomaako Oksanen tätä. Täten tilanne 
on voinut olla vahinko. 
 
Koska käsiteltävän materiaalin perusteella ei kyetä arvioimaan, onko 
Oksasen toiminta ollut tahallista vai ei, katson, että perusteita 
lisärangaistuksiin ei ole.   

                    
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  
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”  

  
 


