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HALLITUS KÄSITTELI KOKOUKSESSAAN 21.1.2014 KALVAN JOUKKUE SM-
KILPAILUSSA 1.12.2013 TAPAHTUNEESEEN VÄLIKOHTAUKSEEN LIITTYVÄÄ 
KURINPITOASIAA 
 
Perusteellisen keskustelun jälkeen hallitus teki asiaa koskevat päätökset perustuen 
asiantuntijaryhmän antamaan selvitykseen ja päätösesitykseen. Kilpailun johdon 
toiminnasta aloitettu kurinpitomenettely raukesi johtopäätökseen, ettei syytä 
rangaistukseen ole. Jan Badelle päätettiin antaa varoitus perustuen 
epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen ns. mustan kortin antamiseen liittyvässä 
jälkitilanteessa.  
 
Hallitus käsitteli asiakokonaisuuden ensimmäisen vaiheen edellisessä kokouksessaan 13.12.2013. 
Asiantuntijaryhmän antamaan selvitykseen perustuen hallitus tuolloin totesi, että DT:llä oli kiistatta ollut 
peruste mustan kortin antamiseen epäurheilijamaisesta käytöksestä kiitospuheen yhteydessä. Hallitus joutui 
selvityslautakunnan johtopäätösten perusteella kuitenkin myös toteamaan, että annettu musta kortti on 
menettelyssä tapahtuneiden virheiden johdosta pakko hylätä. Kilpailussa DT:n puheenjohtajana toiminut 
Terho Mustonen on vaatinut tämän päätöksen peruuttamista.  
 
Myös tästä asiasta hallitus kävi perusteellisen keskustelun. Eettiseltä kannalta asia on vaikea; perustellusti 
annettu musta kortti on jouduttu peruuttamaan menettelyyn perustuvilla syillä, minkä seurauksena 
syyllisyys todetaan, mutta tuomittava toiminta jää ilman rangaistusta. Samalla asiantuntijaryhmän selvitys 
todentaa, että DT ei ole toiminut rangaistavasti, mutta väärinkäsityksestä johtuen menettelyvirheeseen 
liittyvä peruste annetun mustan kortin hylkäämiselle on tästä riippumatta edelleen olemassa. 
 
Asiasta keskusteltuaan hallitus päätti asiantuntijaryhmän esityksen mukaisesti hylätä Terho Mustosen 
vaatimuksen joukkueelle annetun mustan kortin hylkäämisen peruuttamisesta. Hallituksen päätöksen 
tiedoksi saannin jälkeen Terho Mustonen esitti eriävän mielipiteensä; hänen mukaansa musta kortti on 
annettu sääntöjen mukaisesti.  
 
Hallitus korosti loppukeskustelussaan, että tehdyt ratkaisut perustuvat miekkailun ja liiton sääntöihin. 
Näiden sääntöjen yksi keskeinen tarkoitus on varmistaa yksittäisten urheilijoiden ja joukkueiden 
oikeusturva.  Näitä sääntöjä hallituksen on noudatettava, vaikka tässä tapauksessa seurauksena on eettisesti 
vaikea tilanne. Hallitus ei missään vaiheessa ole kyseenalaistanut Terho Mustosen luottamusta tai kykyä 
toimia henkilönä tai toimijana miekkailuyhteisössämme, tai pitänyt mustan kortin antamisen perusteena 
ollutta toimintaa hyväksyttävänä. 
 
Asiantuntijaryhmän päätösesitykset 13.12.2013. käynnistettyyn kurinpitomenettelyyn kuuluivat näin: 
 

Päätösesitys / DT: 
 

 ”UR33 II -joukkueelle annetun mustan kortin mitätöimiseen johtaneet menettelylliset virheet ovat paljastuneet 
osin väärinkäsityksiksi. Kisaorganisaatiossa tapahtuneen väärinkäsityksen vuoksi joukkueen ja sen kapteenin 
oikeudet eivät täysin toteutuneet kurinpitomenettelyssä kisapaikalla. Kun huomioidaan lisäksi, että mustan 
kortin peruste koski ainoastaan joukkueen kapteenia, ei perusteita kumota mustan kortin mitätöimistä ole. 
Mustosen vaatimus hylätään. 
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 Yhden DT:n jäsenen toimimista yhden uloslyöntiottelun tuomarina perustellusta syystä voidaan pitää niin 
vähäisenä sääntörikkomuksena, ettei se anna aihetta rangaistukseen. 

 
 Selvityslautakunnan 12.12.2013 päivätyssä raportissa mainitut menettelylliset virheet ovat selittyneet osin 

kisaorganisaatiossa tapahtuneella väärinkäsityksellä, jonka aiheuttajaa on jälkikäteen mahdotonta selvittää. 
DT:n ei voida katsoa syyllistyneen tältä osin sääntörikkomukseen. 

 
 Joukkueelle annetun mustan kortin ottelupöytäkirjaan merkitsemisen laiminlyönti ei ollut yksin DT:n vastuulla, 

joten sitä ei voi siitä rangaista. 
 
 Mustoselle DT:n puheenjohtajana ei ole syytä antaa rangaistusta.” 

 
Päätösesitys / Jan Bade: 
 
 ”Ankarin mahdollinen rangaistus käytöksestä, jota kisaorganisaatio on jossain määrin itse provosoinut, vaikkakin 

tahattomasti, olisi kohtuuton. Toisaalta taas pelkkää huomautusta aggressiivisesta ja uhkaavasta käytöksestä, 

joka on häirinnyt järjestystä kisapaikalla, ei voida pitää riittävänä. 

 Mustosen esitys määräaikaisen kilpailukiellon määräämisestä Badelle on hylättävä. Badelle on sen sijaan 

annettava varoitus epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä kalvan joukkueiden SM-kilpailuissa 1.12.2013. 

 DT:n puheenjohtajan Mustosen näkemyksen mukaisesti Baden ei katsota saaneen mustaa korttia kyseisessä 

tilanteessa, kuten selvityslautakunnan raportissa oli esitetty.” 

 
Aiheeseen liittyvät selvityslautakunnan raportit ovat asianosaisten käytössä ja muille asiasta mahdollisesti 
kiinnostuneille luettavissa liiton toimistolla. 
 
Käsiteltyään välikohtaukseen liittyvät kurinpitoasiat hallitus totesi, että välikohtauksen eri käänteisiin 
johtaneella tapahtumaketjulla on huomattavaa merkitystä yli sen, mihin pelkällä kurinpitomenettelyllä 
voidaan vaikuttaa, mm: 
 

• Aggressiivinen, mahdollisesti vaaralliseksi tulkittava tapa miekkailla/otella 
• Valmennuksen ja ohjauksen mahdollinen vaikutus tällaisen ottelutavan kehittymiseen tai 

karsimiseen 
• Ottelutuomarin puuttumiskynnys tällaisissa tapauksissa ottelun aikana 
• Kanssakilpailijan kunnioittaminen kaikissa oloissa 
• Kilpailun johdon hyvän toiminnan periaatteet kaikissa oloissa 
• Kilpailun johdon kunnioittaminen kaikissa oloissa 
• Millaista lajia tahdomme olla kehittämässä, mistä tahdomme voida olla ylpeitä lajissamme. 

 
Näihin liittyen hallitus päätti, että 

• Asia tuodaan käsittelyyn kevättalven valmentajatapaamisessa 
• Asia otetaan käsittelyyn liiton hallituksen jäsenten keskusteluissa seurojen kanssa 
• Asia otetaan käsittelyyn tulevassa tuomarikoulutuksessa 

 
Toivon sydämestäni, että tämä todella valitettava tapahtumaketju ja sen seurauksesta erittäin paljon 
henkilöresursseja vaatinut selvitysprosessi on nyt saatu päätökseen. Eettisten, oikeudellisten tai kurinpitoon 
liittyvien asioiden huolellinen käsitteleminen on lähtökohtaisesti tärkeää. Toimintamme varsinainen 
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tarkoitus näiden asioiden käsitteleminen ei kuitenkaan ole – miekkailun ja 5-ottelun edistäminen Suomessa 
sen sijaan on. Tätä työtä teemme Reilun Pelin pohjalta, paitsi sääntöjemme mukaan myös vapaasta 
tahdostamme. 
 
Pahoittelen henkilökohtaisesti ja liiton hallituksen puolesta kaikille osapuolille asiasta aiheutunutta harmia 
ja pahaa mieltä.  
 
 
Helsingissä 23.1.2014 
 
SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITO 
 

 
Kalle Laine 
puheenjohtaja 
 


