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Suomen Salibandyliitto ry      
    
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 21 / 2021–22      
    
    
Päätöspäivä     23.11.2021     
     
Ottelu     Miesten Divari, Pirkat – Welhot, Pirkkala 20.11.2021   
  
Asia   Pirkkain Mika Salon (#79) ja Welhojen Lauri Künnapin (#66) välinen 

kontakti ottelun 3. erässä, peliajassa 58:20 (tallenteen ajassa 1:53:05). 
  
 

 
  
Tiivistelmä Kovavauhtisen läpiajon päätteeksi Salon oikea jalka 

osuu Künnapia olkapäähän sekä pään seudulle. Salo ei pysty tilanteessa 
välttämään kontaktia tilanteen kovavauhtisuudesta ja osin 
myös Künnapin torjuntatyöskentelystä johtuen.     
  
Salon liike tilanteessa on selkeästi maalista pois päin. Hänen liikkeensä 
suuntautuu maalivahdin alueen ohi, eikä hän pysty väistämään palloa 
torjumaan heittäytynyttä Künnapia kun tämä ajautuu torjunnan jälkeen 
Salon linjalle.   

   
Kontakti on pääasiallisesti seurausta Salon kovasta vauhdista 
sekä Künnapin torjuntatyöskentelystä johtuvaa.  Kurinpitodelegaatio ei 
kuitenkaan näe Salon syyllistyvän tapahtumassa raakaan 
rikkomukseen.      
  
Kurinpitodelegaatio ei määrää tilanteesta rangaistusta.   
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Asian aineisto     

Welhojen videotutkintapyyntö 21.11.2021   
”Pirkkojen maalivahti heittää #79 Mika Salon (Pirkkojen pelaaja) 
läpiajoon. Welhojen maalivahti Lauri Künnap #66 tulee vaihtoaitoista 
omalle alueelleen ja heittäytyy laukauksen eteen kyljelleen torjuen sen. 
Torjunnan jälkeen Künnap on nousemassa ylös, kun Salo jatkaa omaa 
liikettään kohti Künnapia osuen tätä polvella päähän. Kyseisessä 
tilanteessa Salolla ei ole niin kova tilannenopeus, jotta hän ei Künnapia ja 
tämän liikesuuntaa pystyisi havainnoimaan ja näin ollen pystyisi olemaan 
hidastamatta/pysähtymättä välttäen syntyvän kontaktin. Welhot ei 
missään tapauksessa väitä, että Salo tekee kyseisen kontaktin tahallaan 
ja vahingoittamistarkoituksessa. Osuma on täysi vahinko, mutta se on 
seurausta vaarallisesta ja varomattomasta pelaamisesta, jossa ei 
maalivahtia huomioida laisinkaan. Tämän näkee videoltakin selkeästi.” 
   
Otteluvalvojan vastine   
Pelissä ei ollut ottelunvalvojaa  
   
Pirkkain vastine  
”Läpiajotilanteessa syntyneen Pirkkojen pelaajan nro 79 laukauksen 
jälkeen pallo ajautuu hyökkäävän pelaajan (Pirkat #79) jalkoihin. 
Hyökkäävän plaajan katse seuraa maalivahdin torjunnan jälkeen palloa 
ja pelaaja yrittää saada sen haltuun oikealla jalallaan päästäkseen 
uudelleen maalintekoyritykseen. Samalla hetkellä Welhojen maalivahti 
ajautuu torjuntaliikeessään hyökkäävän pelaajan jalkoihin ja näin ollen 
kontakti/törmäystilanne tapahtuu. Pirkkojen pelaajalla nro 79 ei ole 
mahdollisuutta väistää näin nopeassa tilanteessa, koska maalivahti 
hyppää odottamatta hänen jalkoihinsa ja tekee tilanteesta 
mahdottoman sekä kontaktista täysin tahattoman. Tilanteessa on 
hyökkäävällä pelaajalla myös selkeästi liike ohi maalista pallon suuntaan 
sekä maalitilanteeseen, eikä hyökkääjä millään tavoin pyri kontaktiin 
maalivahdin kanssa.”  
  
Welhojen vastine    
”Pirkkojen maalivahti heittää Pirkkojen pelaajan #79 Mika Salon 
(myöhemmin Salo) läpiajoon. Welhojen maalivahti Lauri Künnap #66 
(myöhemmin Künnap) tulee vaihtoaitiosta maalin eteen torjunnasta 
Salon jalkaan. Tästä pallo kimpoaa edelleen Künnapin housujen päälle. 
Pallon kimmottua Salosta Künnapin päälle, on Salo jatkanut liikettään 
kohti maalia niin, että hänen polvensa 
osuu Künnapia päähän. Künnap loukkaantui tilanteessa, mutta pystyi 
kuitenkin jatkamaan peliä. Salo on jo laukaistessaan ollut tietoinen 
maalinsuulle heittäytyneestä Künnapista. Künnapin liike laukauksen ja 
yllä mainitun kontaktin välillä on ainoastaan ylöspäin lattiasta. Kukaan ei 
kohdista Saloon tilanteessa kontaktia. Salon on jo laukaushetkellä tullut 
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olla tietoinen siitä, miten hänen tulee liikkua välttääkseen 
törmääminen Künnapin kanssa. Salo ei kuitenkaan näin tee. Salo on 
edellä mainituin perustein syyllistynyt vaaralliseen ja varomattomaan 
pelaamiseen, jonka seurauksena on tässä tapauksessa ollut yllä mainittu 
loukkaantuminen. Näin ollen Welhot katsoo Salon syyllistyneen 
pelisääntöjen 617/2:ssa tarkoitettuun rikkomukseen.”  
  
Erotuomari Kimmo Olkkolan vastine  
”Ajassa 58.20 Pirkkojen pelaaja #79 Mika Salo saa pallon haltuunsa 
hyökkäyspään maalin edessä ja pääsee 1vs1 tilanteeseen maalivahdin 
kanssa joka hetkeä aikaisemmin tulee vaihdosta maalille. Maalivahti #66 
Lauri Kynnap heittäytyy torjuen pallon Salon vedosta, jonka jälkeen 
syntyy kontakti pelaajien välille. Emme havainneet rikettä tilanteessa. 
Peliä jatkettiin kiistapallolla.”  
   
Videotallenteet    
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:     
•Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike    

    
Tapauksen arviointi  

 Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn Welhojen tekemällä 
videotutkintapyynnöllä. Videotuomarin päätöksellä asia on siirretty 
kurinpitodelegaatiolle pääsarjojen sarjamääräysten 48 §:n sekä 49 §:n 
perusteella. Tutkittavana oleva mahdollinen kontaktitilanne on videolta 
nähtävissä.  
     
Tilanne tapahtuu Welhojen maalialueella, Salon läpiajon yhteydessä. 
Salon juoksulinja pysyy samanlaisena suuntautuen maalista 
ohi. Künnap tulee vaihtoaitiosta juosten maalille ja ryhtyy 
torjuntatyöskentelyyn. Künnap heittäytyy kohti Salon juoksulinjaa 
torjuakseen pallon. Künnap torjuu Salon vedon ja pallo kimpoaa takaisin 
kohti Salon jalkoja. Salo jatkaa matkaa maalivahdinalueen ohi ja keskittyy 
jaloissaan olevaan palloon. Samalla Künnap nostaa päätään ylös, jolloin 
Salon jalka osuu Künnapia. Salon oikea jalkan osuu Künnapia olkapään 
sekä pään seudulle. Täysin kiistatta videon perusteella ei voida sanoa 
kumpaan jalka ensin osuu, olkapäähän vai päähän.   
  
Katsomme, että Salo ei tarkoituksellisesti juokse Künnapia kohti eikä hän 
ehdi väistää Künnapia, kun hän torjuessaan heittäytyy Salon eteen.  
  
Katsomme, että Salon toiminta on pelinomainen eikä kyseessä ole 

sellainen salibandyn pelisääntöjen (617/2) mukainen raaka rikkomus, 
josta kurinpitoelimen olisi määrättävä pelirangaistus.  
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Kurinpitodelegaation päätös     

Edellä esitetyn perusteella päätämme, että Salolle ei määrätä 
rangaistusta. 
 

 
Pääsarjojen kurinpitodelegaatio     
  
Sasu Heino  Tuomo Timonen        Timo Toivonen     
   
kurinpito@salibandy.fi     

   
  

mailto:kurinpito@salibandy.fi


 
 

5 
 

Päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva sääntökohdat  

Kurinpitodelegaatio on toimivaltainen ratkaisemaan asian 

kilpailusääntöjen 4 §:n sekä pääsarjojen sarjamääräysten 50 §:n 

perusteella. 
 

Pääsarjojen sarjamääräykset 2021–2022 45–54 §. 
 

Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2021–30.4.2022 1 §, 3 §, 4 §, 
62–64 §, 66–71 §. 
 

Suomen Salibandyliiton pelisäännöt. 
 
Muutoksenhaku   

Pääsarjojen sarjamääräysten 54 §:n 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 §:n 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”.  
     
     

     
     
     
     
     
     
     
 


