
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 6 / 2022–23   
 
 
Päätöspäivä     28.9.2022 
  
Ottelu     Inssi-Divari, SalBa – Steelers, Rauma 25.9.2022 
 

Asia Steelersin pelaajan nro 9 Joonas Koponen ja SalBan pelaajan nro 29 
Tommi Mieskoski välinen kontakti ottelun 3. erässä, peliajassa 50:48 (tal-
lenteen ajassa 2:06:45) 

 
 

 
Tiivistelmä 
 

Tilanteessa Mieskoski kääntyy mennäkseen vaihtoon, jolloin Koponen na-
pauttaa häntä mailallaan vyötärön korkeudelle osuen käteen/käsivar-
teen. Tallenteelta voidaan todeta mailaniskun osuneen Mieskoskeen, 
mutta isku ei ole ollut voimakas. 
 
Koposen teko ei missään tapauksessa ole pelinomainen, ja on ehdotto-
man tuomittava ja rangaistava. Kurinpitodelegaatio kuitenkin katsoo, 
huomioiden mailaniskun voimakkuuden ja osumakohdan, että kyseessä 
ei ole sellainen pelisääntöjen kohdan 614/12 mukainen raaka rikkomus 
tai sellaisen yritys, josta tulisi määrätä pelirangaistus. 
 
Kurinpitodelegaatio kumoaa Koposelle määrätyn pelirangaistuksen.  

 



 
 

Asian aineisto  Erotuomariraportti 25.9.2022 

”Ottelun ajassa 50:48 Steelers pelaaja nro 9 (Koponen Joonas) laukoo 
pallon kohti Salban maalia ja pallo päätyy maalivahdille. Pallon päädyt-
tyä maalivahdille Steelers nro 9 huitaisee mailallaan kovalla voimalla 
Salba nro 29 (Mieskoski Tommi) ylävartaloon, kun nro 29 on kääntynyt 
kohti omaa vaihtopenkkiä kohti. Peli katkaistaan rikkomukseen ja Stee-
lers nro 9 tuomitaan pelirangaistus ja rangaistuksen syyksi kirjataan 
raaka rikkomus. Peliä jatketaan Salban vapaalyönnillä rikepaikasta.” 
 
SalBan vastine  
Salba ei ole toimittanut vastinetta 
 
Steelersin vastine 28.9.2022 
”Ajassa 2:06:45  tapahtunut Joonas Koposen rike on täysin selvä emmekä 
Steelersissä hyväksy tämänkaltaista käytöstä. Tilanne on käyty Joonas 
Koposen kanssa läpi ja hän pahoittelee tilannetta. Joonaksen oman sel-
vityksen mukaan hänen ei ollut tarkoitus lyödä mailalla vartaloon vaan 
vastustajan mailaan. Meidän mielestä aivan oikea tuomio ja otamme 
vastaan leuka pystyssä mahdolliset lisäsanktiot. 
  
Haluan kuitenkin nostaa esille rikettä edeltäneen tilanteen jossa Koposta 
tulee kontakti suoraan päähän. Ymmärtääkseni nämä tilanteet ovat nyt 
nostettu vahvasti esille ja niitä pyritään kitkemään pois. Tämä ei siis lie-
vennä kuitenkaan yhtään Koposen rikettä ja reagointia tähän kontak-
tiin.” 
 
Otteluvalvojan vastine 
Ottelussa ei ollut otteluvalvojaa. 
 
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 49 §:n perusteella. Tutkittavana oleva kon-
taktitilanne on videolta nähtävissä.  
 
Tutkittava kontakti tapahtuu SalBan vaihtoalueen edessä. Tilanteessa 
Mieskoski tulee Koposeen nähden takaviistosta peittämään tämän lau-
kausta. Mieskoski liikkuu Koposen ohi osin selin Koposeen ja samalla 
osuu tähän, todennäköisesti pään alueelle. 

 
Havaittuaan pallon kimpoavan peitosta SalBan maalivahdille, Mieskoski 
kääntyy mennäkseen vaihtoon, jolloin Koponen napauttaa häntä 



 
 

mailallaan vyötärön korkeudelle osuen käteen/käsivarteen. Osuman jäl-
keen Mieskoski kaatuu kentän pintaan oikeaa kättään pidellen. Tallen-
teelta voidaan todeta mailaniskun osuneen Mieskoskeen. 

 
Erotuomarit tuomitsivat tilanteesta Koposelle pelirangaistuksen peli-
sääntöjen kohdan 614/12 mukaisesta raa’asta rikkomuksesta.  
 
Koposen teko ei missään tapauksessa ole pelinomainen, ja on ehdotto-
man tuomittava ja rangaistava. Kurinpitodelegaatio kuitenkin katsoo, 
että lyönti ei ole ollut kovinkaan voimakas. Huomioiden mailaniskun voi-
makkuuden ja osumakohdan kurinpitodelegaatio katsoo, että kyseessä 
ei ole sellainen pelisääntöjen kohdan 614/12 mukainen raaka rikkomus 
tai sellaisen yritys, josta tulisi määrätä pelirangaistus. Lähinnä tilanteessa 
on kyse pelisääntöjen tarkoittamasta piittaamattomasta pelistä mailalla, 
josta rangaistuksena olisi iso joukkuerangaistus. 
 
Pääsarjojen sarjamääräysten 49 §:n mukaan pääsarjojen pelirangaistuk-
set etenevät kurinpitokäsittelyyn. Sarjamääräysten 63 §:n mukaan sarja-
järjestäjä voi täydentää sarjamääräyksiä ja antaa erillisiä ohjeita. Saliban-
dyliitto on antanut pelirangaistusten kumoamisesta seuraavan ohjeen: 
 
”Jos kurinpitodelegaatio päättää, että tilanteessa, jossa ottelussa on tuo-
mittu pelirangaistus, kyseessä ei ole pelirangaistuksen arvoinen rikko-
mus, sen tulee tehdä päätös kolmen hengen kokoonpanolla. Jos kurinpi-
todelegaatio päättää, että rike ei ole pelirangaistuksen arvoinen, pelaaja 
ei kärsi pelisääntöjen mukaista seuraavan ottelun pelikieltoa rikkeestä.” 
 
Kurinpitodelegaatio voi siten päättää pelaajalle tuomitun pelirangaistuk-
sen kumoamisesta kolmen hengen kokoonpanolla.  
 

Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella päätämme, että Steelersin Koposelle mää-
rätty pelirangaistus kumotaan.  
 

 

Pääsarjojen kurinpitodelegaatio  

  

Sasu Heino  Tuomo Timonen        Timo Toivonen  

  
kurinpito@salibandy.fi  

 
Päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva sääntökohdat  

 
Kurinpitodelegaatio on toimivaltainen ratkaisemaan asian 

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

mailto:kurinpito@salibandy.fi


 
 

perusteella. 
 

Pääsarjojen sarjamääräykset 2022–2023 45–54 §. 
 

Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2022–30.4.2023 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. Muutoksenhaku urheilun oikeusturvalau-
takunnasta on mahdollista kaikkien päätösten osalta.”  
  
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”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


