
 
 
 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 8 / 2022–23   
 
 
Päätöspäivä     11.10.2022 
  
Ottelu     Inssi-Divari, Hawks – SalBa, Helsinki 8.10.2022 
 
Asia Hawksin pelaajan nro 66 Alexander Hoffström ja SalBan pelaajan nro 77 Jesse 

Nurmi välinen kontakti ottelun 3. erässä, peliajassa 49:23 (tallenteen ajassa 
2:01:47). 

 
 
Tiivistelmä 

Tilanteessa Nurmi karvaa palloa Hawksin joukkueelta ja pallo kimpoaa laidan 
viereen. Sekä Nurmi, että Hoffström lähtevät tavoittelemaan irtopalloa. Nurmi 
juoksee palloon enemmän laidan myötäisesti, kun Höffströmillä on leikkaa-
vampi linja tilanteessa. Hoffström on jäljessä tilanteessa, mutta yrittää varta-
lolla voittaa palloa, kuitenkin osuen Nurmea selkäpuolelle, jolloin Nurmi lentää 
päin kaukalon laitaa. 
 
Hoffströmin tapa pelata tilanne ei ole pallontavoittelun omainen rehti kamp-
pailu. Selkäpuolelta työnnettäessä laitaa päin on loukkaantumisen riski huo-
mattava. Kurinpitodelegaatio katsoo, että Hoffström syyllistyy pelisäännöissä 
mainittuun väkivaltaiseen fyysiseen rikkeeseen (PS  614/3). 
 
Kurinpitodelegaatio ei määrää Hoffströmille pelirangaistuksesta seuraavan 
yhden ottelun pelikiellon lisäksi muuta rangaistusta.  

 



 
 
Asian aineisto  Erotuomariraportti 25.9.2022 

”Ajassa 49.23 Hawks:n pelaaja numero #66 Alexander Hoffström taklasi tarkoi-
tuksenmukaisestiväkivaltaisesti SalBa:n pelaaja numero #77 Jesse Nurmea. 
Taklaus kohdistui jalkoihin ja sen seurauksena Jesse Nurmi lensi pahan näköi-
sesti laidan päälle ja loukkaantui hetkellisesti.  
Vihelsimme heti pelin poikki ja poistimme Hawks:n pelaajan Alexander Hoffströ-
min kentältä. Tilanne meinasi lämmetä Salba:n pelaajien osalta rikkeen jälkeen, 
mutta pääsimme väliin rauhoittamaan tilannetta.  
Tuomitsimme Hoffströmille väkivaltaisesti fyysisestä pelistä 2+2+PR (Pelisään-
nöt 614/3). Jatkoimme peliä SalBa:n vapaalyönnillä rikepaikasta.” 

 

Hawksin vastine  
Pelaajamme Alexander Hoffström haluaa lausua tilanteesta seuraavaa: Osal-
tani kyseessä oli iso väärinarvointi. Olin päättänyt, että menen tilanteeseen ja 
tiedostin että tulee kontakti. Se miten kovaa ja kuinka myöhässä, niin arvioin 
tilanteen täysin väärin. Tarkoitus ei ollut mennä tilanteeseen noin kovaa ja ru-
masti. Mielessäni ajattelin, että kerkeän palloon, mutta olin myöhässä ja toi-
min väärin.  
Hoffström on ollut oma-aloitteisesti Nurmeen yhteydessä ja pahoitellut tapah-
tunutta. 

 
Salban vastine  
Rauman SalBan vastine Hawksin pelaajan nro 66 Alexander Hoffström ja Salban 
pelaajan nro 77 Jesse Nurmi välisestä kontaktista ottelussa.  
Vaikka tällä ei ole mitään merkitystä päätökseen, niin haluamme tuoda esille 
arvostavamme SalBassa Alexanderin elettä pyytää anteeksi jälkikäteen toimin-
taansa.  
Itse tilanteeseen, niin näemme sen törkeänä, tahallisena taklauksena, jossa ol-
laan turhautuneena väliin pitämättömiä vastustajan pelaajan terveydestä. Us-
komme kurinpidon hoitavansa tehtävänsä ja rangaistuksessa näkyy, että nämä 
ei missään tulostaulun tilanteessa kuulu hienoon lajiimme, oli sitten kyseessä 
meidän tai toisen joukkueen pelaaja.  
Haluamme lisätä vastineeseen: Salibandy on meille kaikille tärkeä, mutta ansio-
työt ovat pelaajille vielä tärkeämmät ja tälläisillä turhautuneilla taklauksilla voi-
daan pahimmassa tapauksessa vaikuttaa paljon isompiin asioihin, kuin siihen, 
että pystyykö pelaaja jatkamaan tai pelaamaan seuraavassa pelissä.  
 
Otteluvalvojan vastine 
Ottelunvalvoja ei toimittanut raporttia. 
 
Videotallenteet 
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:  
•Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike 

 
  



 
 
Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn videotuomarin päätöksellä videotuoma-

rin siirrettyä asian eteenpäin kurinpitodelegaatiolle pääsarjojen sarjamääräys-
ten 47 §:n sekä 49 §:n perusteella. Tutkittavana oleva kontaktitilanne on vide-
olta nähtävissä.  

 
Tutkittava kontakti tapahtuu Hawksin vaihtoalueen edessä. Tilanteessa Nurmi 
karvaa palloa Hawksin pelaajalta ja pallo kimpoaa laidan viereen. Sekä Nurmi 
että Hoffström lähtevät tavoittelemaan palloa. Nurmi on tilanteessa ja pallossa 
ensin ja Hoffström jää askeleen Nurmen taakse. Hoffström pyrkii silti voitta-
maan pallon vartalokontaktilla, mutta koska hän on jäljessä, voimakas kontakti 
osuu selkeästi Nurmea lantion/alaselän seudulle.  
 
Hoffström ei videotallenteen perusteella tavoittele palloa eikä ole ensin pal-
lossa. Näin ollen kontakti on tarkoituksenmukainen pyrkimys voittaa pallo puh-
taalla kontaktilla, ilman fokusta palloon. Nurmella ei mahdollisuutta pysyä pys-
tyssä tai ottaa kontaktia vastaan, koska tulee hänen selkäpuoleltaan. 
 
Erotuomarit katkaisevat pelin välittömästi ja tuomitsevat Hoffströmille Peliran-
gaistuksen väkivaltaisesta fyysisestä pelistä 2+2+PR (614/3).  
 
Vaikka Hoffströmin tavoitteena on voittaa kaksinkamppailu pallosta ja/tai häi-
ritä vastustajan etenemistä kontaktilla, on hänen kontaktinsa pelitilanteessa 
voimakas ja laidan vieressä tapahtuvana myös vaarallinen vastustajalle. 
Hoffströmillä on esteetön näkyvyys Nurmeen ja hänen tulisi tilanteessa ymmär-
tää olevansa myöhässä. 
 
Hoffström on tilanteessa päättänyt kuitenkin viedä voimakkaan kontaktin lop-
puun asti ja Kurinpitodelegaatio katsoo Hoffströmin näin syyllistyneen tilan-
teessa väkivaltaiseen fyysiseen peliin, josta tulee tuomita salibandyn pelisään-
töjen mukainen pelirangaistus. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että tilanteeseen ei kuitenkaan liity sellaisia seik-
koja, joiden perusteella Hoffströmille tulisi määrätä lisärangaistuksia pelisään-
töjen mukaan pelirangaistuksesta seuraavan yhden pelin pelikiellon lisäksi. 

 

  



 
 
Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella päätämme, että Hawksin Hoffströmille ei määrätä 
pelirangaistuksesta seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi muuta ran-
gaistusta. 
 
 
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 
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 karsintaotte-
luissa pelaajille tai toimihenkilöille määrättyihin korkeintaan kahden (2) ottelun 
peli-, toimitsija- tai kilpailukieltoihin ei voi hakea muutosta Salibandyliiton valitus-
lautakunnalta. Muutoksenhaku urheilun oikeusturvalautakunnasta on mahdol-
lista kaikkien päätösten osalta.”  
  
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”.  
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