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Protesti 14.11.2020 Seinäjoki klo. 18:25 
 
 
Hämeenlinnan sukeltajat tekevät yleisen protestin koskien Urheilusukeltajat joukkueen edustuskelvotonta 
ja pelioikeudetonta pelaajaa. Pelaaja oli muistin mukaa #69 Hynninen. Kyseinen pelaaja pelasi sekä PSK 
Kuplan että Urheilusukeltajat joukkueissa. Ymmärtääksemme PSK Kuplan edustaminen tapahtui ensin. 
 
Kilpailumääräykset sekä sarjakutsu kieltää erityisesti tämän, että pelaaja edustaisi useampaa joukkuetta 
samanaikaisesti samassa sarjassa. Olemme tietoisia, että nuorilla (A-juniorit tai alle) sekä naisilla on oikeus 
pelata useammassa sarjassa, mutta vain yhdessä joukkueessa sarjaa kohti. Nyt pelattu turnaus oli 
ilmoitettu olevan vain lohko yhteisessä Suomi-sarjassa. 
 
Toivomme, että protesti käsitellään valiokunnassa asianmukaisesti ja uppopallo kilpailumääräyksiä 
noudatetaan, koska ilman yhteisiä sääntöjä harrastukseltamme katoaa mielekäs pohja. 
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Uppopallolajiryhmän käsittely. 
 
Uppopallolajiryhmä käsitteli protestin 14.-15.11.2020 illan ja päivän aikana ja hyväksyi protestin alla oleviin 
seikkoihin perustuen. 
 
Kilpailusääntö kohta 4.8 ”protesti” 
Protesti jätettiin määritetyn aikarajan sisällä. 
 
” Kirjallinen protesti on jätettävä 60 minuutin kuluessa ottelun päättymisestä maatuomarille. Ottelun päättymisaikana pidetään ottelupöytäkirjaan merkittyä kellon 
aikaa. Protestimaksu, joka on suuruudeltaan 1/3 osa sarjamaksun suuruudesta pyöristettynä ylöspäin lähimpään 5 euroon, on maksettava protestin jätön yhteydessä.” 

 
Kilpailusääntö kohta 4.11. 
 
Uppopallolajiryhmä toteaa sääntörikkomuksen perustuen kilpailusäännön kohtaan 4.11. sekä sarjakutsussa 
mainittuun poikkeuskäytäntöön. 
 
 
”Pelaaja saa edustaa samanaikaisesti vain yhtä joukkuetta. Poikkeuksena on pelaaminen B- nuorten, A-nuorten, naisten tai seniorien SM-sarjoissa, joissa pelaaminen ei 
rajoita muissa sarjoissa pelaamista. Pelaajan pelioikeudella tarkoitetaan oikeutta osallistua pelaajana otteluun. Jokainen seura vastaa siitä, että sen kaikilla joukkueiden 
pelaajilla on otteluissa pelioikeus.  
 
Pelaajilla on pelioikeus, kun: 

• hänellä on sääntöjen mukainen edustusoikeus  

• hän ei ole peli- tai kilpailukiellossa  

• hänet on merkitty ottelupöytäkirjan pelaajaluetteloon  

• hän kykenee pelitapahtuman yhteydessä todistamaan tarvittaessa henkilöllisyytensä” 
 

Sarjakutsu (alla oleva mainittu kaikkien sarjojen yhteydessä) 

 
 
 

Lieventävät asiat: 
 

- Kilpailupäällikkö Janek Ploompuu & Urheilusukeltajat edustajan Roy Nurmi välinen ”Whats app” 
keskustelu 5.10.2020. 

 

 
 

- Pöytäkirjojen perusteella pelaaja #69 Paavo Hynninen ei pelaamisellaan merkittävästi vaikuttanut 
Urheilijasukeltajat joukkueen turnaussijoitukseen. Voidaan siis olettaa, että turnaus sijoitus 
Urheilijasukeltajat joukkueella oli riippumaton Paavo Hynnisen suorituksesta.   
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Päätelmä / Ehdotus 
 
Vaihtoehto 1. 
 
”Sivuutetaan Roy Nurmi / Janek Ploompuu whatsapp-keskustelu vedoten kysyjän sääntötietämykseen ja 
tarkoitushakuiseen kysymykseen”. 
 
Kilpailusääntöihin perustuen Urheilusukeltajat-joukkue tuomitaan sääntörikkomukseen kilpailusääntöjen 
pykälien 4.8, 4.11 & sarjakutsussa mainittuun poikkeussääntöön vedoten. 
 
Rangaistus: Urheilusukeltajat-joukkueelle lankeaa sarjamaksun suuruinen sakko (900 €) rangaistus sekä 
kaikki Urheilusukeltajat-joukkueen pelit turnauksessa 14.11.2020 Seinäjoki tuomitaan ”luovutusvoitoiksi”, 
jolloin Urheilusukeltajat sijoittuvat kuudenneksi kyseisessä turnauksessa ja pelaavat loppusarjan ottelut 
kaudella 2020-2021 2-Divisioonassa. 
 
Vaihtoehto 2. 
 
”Kilpailupäällikön Janek Ploompuu kommentti todetaan tulkinnanvaraiseksi ja vaikuttaneen 
Urheilijasukeltajat joukkueen päätökseen peluuttaa pelioikeudetonta pelaajaa” 
 
Kilpailusääntöihin perustuen Urheilusukeltajat-joukkue tuomitaan sääntörikkomukseen kilpailusääntöjen 
pykälien 4.8, 4.11 & sarjakutsussa mainittuun poikkeus sääntöön vedoten, mutta todetaan että 
kilpailupäällikkö Janek Ploompuu kommunikaation on ollut puutteellista ja on näin mahdollistanut sääntö 
tulkinnan virheellisesti. Lisäksi todetaan, että edustusoikeudettoman palaajan panos joukkueen 
menestykseen 14.11.2020 Seinäjoen turnauksessa ei ole ollut lopputuloksen kannalta relevantti. 
 
Rangaistus: Urheilusukeltajat joukkueelle lankeaa sarjamaksun suuruinen sakko (900 €), mutta he saavat 
säilyttää 14.11.2020 turnaukseen perustuvat sarjapaikkansa SM-sarja tasolla kaudella 2020-2021. 
 
Vaihtoehto 3. 
 
”Kilpailupäällikkö ylittänyt valtuutensa tahattomasti” 
 
Todetaan Kilpailupäällikkö Janek Ploompuun ohjaistus Urheilusukeltajat-joukkueelle 
puutteelliseksi/tulkinnan varaiseksi, jonka seurauksena pelaajalla #Paavo Hynninen on ollut hyväksyttävä 
edustusoikeus, kilpailupäällikön kommunikaation kumotessa kilpailusäännön. Tarkoitus ei sinänsä ollut 
sallia saman pelaajan pelaamista useassa joukkueessa samassa sarjassa (Suomi-sarja), mistä syystä 
kilpailupäällikkö ei päivitettyä ohjeistusta myöskään julkaissut. Näin ollen todetaan Janek Ploompuun 
ylittäneensä valtuutensa. Todetaan myös, että Hämeenlinna Sukeltajien protesti on ollut aiheellinen ja 
hyväksytty heillä sen hetken olevien tietojen perusteella. 
 
Rangaistus: Uppopallolajiryhmän kilpailupäällikölle Janek Ploompuu annetaan huomautus. 
Prosessimuutos ”Sääntökyselyt”: Uppopallolajiryhmä ei tulevaisuudessa vastaa henkilökohtaisesti 
sääntökyselyihin vaan kaikki kyselyt käsitellään julkisella foorumilla, jotta kaikilla sarjoihin osallistuvilla 
joukkueilla on läpinäkyvyys ja samat lähtötiedot. Virallinen foorumi on ”Whatsapp” ryhmä: ” Uppopallo 
kausi 2020–2021”, kunnes uppopallo.fi sivustolle luodaan kausiriippumaton foorumi.  
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Vaihtoehto 4. 
Jury tekee poikkeavan päätöksen edellä mainittujen sijasta. 
 
Liite 1 (Alkuperäinen protesti) 
 

 
 
Liite 2. 
Urheilusukeltajat vastine (15.11.2020), protestiin (14.11.2020 seinäjoki) 
 
Liite 2. Ottelupöytäkirjat: 
https://www.uppopallo.fi/kilpailutoiminta/sarjat-2020-2021/poytakirjat/ 
 
Liite 3. Kilpailumääräykset: 
https://www.uppopallo.fi/kilpailutoiminta/kilpailumaaraykset/ 
 
Liite 4. Sarjakutsu 2020-2021 
https://1583914.169.directo.fi/@Bin/2776abe782f312ee977c998d7c9344f9/1605437263/application/pd
f/361314/Sarjakutsu%202020-2021%20uppopallo.pdf 
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