
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 31 / 2021–22   
 
 
Päätöspäivä     20.1.2022  
  
Ottelu     Divari, LNM – Pirkat, Liminka 16.1.2022 
 

Asia Pirkkain Tino Välimaan (#71) ja LNM:n Jere Hiirosen (#21) välinen kon-
takti ottelun 3. erässä, peliajassa 57:07. 

 
 

 
Tiivistelmä Kurinpitodelegaatio katsoo, että videotallenteelta käy ilmi Välimaan kä-

sivarren osuvan Hiirosta päähän. Välimaa on tilanteessa selvästi tietoi-
nen, että Hiironen pyrkii riistämään pallon. Hän ei kuitenkaan katso tätä 
kohti vaan seuraa katsellaan palloa.  

 
Kyseessä on pelinomainen kamppailutilanne, jossa Välimaa pyrkii suoja-
maan palloa ja estämään vastapelaajaa riistämästä sitä.  Välimaan käsi-
varren taaksepäin huitaiseva liike, joka johtaa osumaan, ei ole kuiten-
kaan vahinko tai tahaton teko, vaikka sen seuraus ei tarkoituksellinen oli-
sikaan. 
 
Kurinpitodelegaatio on määrännyt Välimaalle yhden ottelun pelikiellon.  

 



 
 

Asian aineisto  Pirkat vastine 19.1.2022  

 
"Pirkkojen pelaaja nro 71 (Välimaa) kuljettaa palloa keskialueella, jolloin 
pallo meinaa hieman karata hänen kuljetuksessaan. Samaan aikaan LNM 
pelaaja nro 21 yrittää Välimaan takaa oikealta puolelta kurottautua hie-
man Välimaan kuljetuksessa karanneeseen palloon. Välimaan (right) ala-
käsi irtoaa mailasta hänen kurkottaessaan karanneeseen palloon sekä 
käsi heilahtaa tästä syystä taaksepäin. LNM:n pelaaja nro 21 tulee sellai-
sesta kulmasta tilanteeseen nähden samalla hetkellä kun Välimaan katse 
on kokonaan pallossa, että Välimaa ei näe tai tiedosta ollenkaan LNM 
pelaajaa ennen kuin hän törmää Välimaan taaksepäin heilahtaneeseen 
oikeaan käteen. Välimaa kertoo, että hän tajusi jonkun toisen pelaajan 
törmänneen hänen käteensä vasta, kun kontaktitilanne oli jo tapahtunut 
ja peli oli erotuomareiden toimesta vihelletty poikki.  
 
LNM:n pelaajan nro 21 maatessa hetken aikaa kentän pinnassa kaikki ih-
mettelivät mitä tilanteessa oikeastaan hänelle tapahtui. Lähempänä 
kontaktitilannetta ollut erotuomari totesi Pirkkojen vaihtoaition suun-
taan: ’Näin koko tilanteen ja siinä ei ollut mitään väärää, vaan normaali 
pelitilanne.’  
 
Pirkkojen pelaaja nro 71 (Välimaa) ei tehnyt tietoisesti minkäänlaista kä-
den liikettä, vaan se johtui pallon karkaamisesta ja alakäden irtoamisesta 
hänen mailastaan. Hän ei voisi millään tehdä tietoisesti käden heilautus-
taan, kun ei edes näe tai ole tiedossa, että vastustaja on tulossa ’pime-
ästä kulmasta’ mukaan tilanteeseen. Tässä kontaktitilanteessa on huo-
noa tuuria, mutta ei millään tavalla tahallista tai varomatonta pelaa-
mista." 
 
LNM vastine 19.1.2022 
 
"Emme ota kantaa siihen, onko Välimaan aiheuttama kontakti tahallinen 
vai tahaton. Välimaan kontakti on kuitenkin mielestämme holtiton ja 
muiden pelaajien turvallisuudesta piittaamaton." 
 
 
Videotallenteet 
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:  
- Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike 

 
 
 
 
 
 



 
 

Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn videotuomarin päätöksellä video-
tuomarin siirrettyä asian eteenpäin kurinpitodelegaatiolle pääsarjojen 
sarjamääräysten 47 §:n sekä 48 §:n perusteella. Tutkittavana oleva mah-
dollinen kontaktitilanne on videolta nähtävissä.  
 
Tutkittava kontaktitilanne tapahtuu LNM:n puolustusalueen keskus-
tassa. Tilanteessa Välimaa saa pallon haltuunsa ja pelaa sitä vasemmalla 
kädessään olevalla mailallaan eteenpäin. Hiironen tulee Välimaahan näh-
den takaviistosta ja kurottaa oikeassa kädessään olevalla mailalla kohti 
palloa. 
 
Välimaa pyrkii suojaamaan palloa vartalollaan tehden kuitenkin samalla 
huitaisuliikkeen oikealla kädellään taaksepäin, kohti Hiirosta ja osuu kä-
sivarrellaan tätä kasvojen alueelle. Hiironen loukkaantuu osuman seu-
rauksena ja erotuomarit katkaisevat pelin tämän vuoksi. Tilanteesta ei 
tuomita rangaistuksia.   
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että videotallenteelta käy ilmi Välimaan kä-
sivarren osuvan Hiirosta päähän. Välimaa on tilanteessa selvästi tietoi-
nen, että Hiironen pyrkii riistämään pallon. Hän ei kuitenkaan katso tätä 
kohti vaan seuraa katsellaan palloa.  
 
Kyseessä on pelinomainen kamppailutilanne, jossa Välimaa pyrkii suoja-
maan palloa ja estämään vastapelaajaa riistämästä sitä.  Välimaan käsi-
varren taaksepäin huitaiseva liike, joka johtaa osumaan, ei ole kuiten-
kaan vahinko tai tahaton teko, vaikka sen seuraus ei tarkoituksellinen oli-
sikaan. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo täten, että Välimaa huitaisee tarkoitukselli-
sesti käsivarrellaan yrittäessään suojata palloa ja omaa etenemistään, 
mikä johtaa osumaan Hiirosen päähän.  
 
Täten kurinpitodelegaatio katsoo Välimaan osoittavan tilanteessa piit-
taamattomuutta toisen pelaajan terveyttä ja turvallista pelaamista koh-
taan, vaikkei hänen tarkoituksenaan olisikaan mitenkään vahingoittaa tai 
osua päähän.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella katsomme, että Välimaa on syyllistynyt sali-
bandyn pelisääntöjen 617/2 kohdan raakaan rikkomukseen.  
 
Pääsarjojen sarjamääräysten 52 §:n kolmannessa kohdassa säädetään, 
että sarjajärjestäjä voi määrätä rangaistuksen sille, joka kilpailun kestä-
essä, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai varsinaisen ottelutapah-
tuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muu-
toin käyttäytyy väkivaltaisesti.  

 
Päätämme, että Pirkkain pelaajalle Tino Välimaalle määrätään yhden ot-
telun pelikielto.  
 

Pirkoille määrätään 100 euron sakko salibandyn kilpailusääntöjen 64 §:n 
mukaisesti. 

 
 
 
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaatio  

  

Sasu Heino  Tuomo Timonen      Timo Toivonen  

  
kurinpito@salibandy.fi  
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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 karsin-
taotteluissa pelaajille tai toimihenkilöille määrättyihin korkeintaan kahden 
(2) ottelun peli-, toimitsija- tai kilpailukieltoihin ei voi hakea muutosta Sali-
bandyliiton valituslautakunnalta. Päätökseen voi hakea muutosta Urheilun 
oikeusturvalautakunnasta.”  
  
Kilpailusääntöjen 70 §:n mukaan ”Sillä, jolle on määrätty rangaistus, rikko-
musta koskevan 68§ mukaisen ilmoituksen tekijällä sekä vastalauseasian 
osapuolilla on oikeus tehdä muutoksenhaku liiton asettaman kurinpitoeli-
men asiaa koskevasta päätöksestä liittokokouksen valitsemalle valituslau-
takunnalle”.  

  
  
  
  
  
  
  


