
 
 

Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 16 / 2022–23   
 
 
Päätöspäivä     1.2.2023 
  
Ottelu     Inssi-Divari, Koovee – Rangers, Tampere 29.1.2023 
 

Asia Rangers pelaajan nro 53, Santeri Niemelä, ja Kooveen pelaajan nro 70, 
Janis Ragovskis, välinen kontakti ottelun 3. erässä peliajassa 51:49. 

 
 

 
Tiivistelmä 

Niemelä tulee etuviistosta tilanteeseen Ragovskisin eteen ja pysäyttää 
pallon mailallaan. Tämän jälkeen hän kääntyy pelaamaan palloa kohti 
päätyä. Ragovskis törmää Niemelään siten, että hänen ylävartalonsa 
osuu tätä lapaluun/hartian seudulle. 
 
Tilanteessa Niemelän kädet ovat alhaalla, eikä hän tee minkäänlaista 
taklaavaa tai muuta liikettä kohti Ragovskista. Niemelä myös jossain 
määrin hidastaa vauhtiaan ennen Ragovskisin kohtaamista. Tilanteessa 
on kyse pelinomaisesta törmäyksestä pallontavoittelutilanteessa. 
 
Kurinpitodelegaatio kumoaa Niemelälle tuomitun pelirangaistuksen.  

 



 
 

Asian aineisto  Erotuomariraportti 29.1.2023 

” Ajassa 51:49 pallo ajautui Rangersin puolustuspään kulmaukseen johon 
Rangersin numero 53 Santeri Niemelä sekä Kooveen numero 70 Janis Ra-
govskis lähtivät kohti. Pelaajat tulivat tilanteeseen kovalla vauhdilla leik-
kaavalla linjalla ja Rangersin 53 juoksi Kooveen 70 edestä osuen häntä 
pään seudulle hänen käsivarrellaan. Kooveen 70 jäi maahan makaamaan 
pidellen päätä ja peli vihellettiin poikki sekä rangaistus, syykoodilla 614/3 
väkivaltainen fyysinen peli, pantiin täytäntöön.” 
 
Kooveen vastine 31.1.2023 
” Kooveen tulkinta on samoilla linjoilla Rainer Ehron raportin kanssa. Koo-
vee ei usko, että Niemelä tarkoituksellisesti pelaa tilanteessa ylikovaa, 
vaan tilanteen nopeuden virhearviointiin. Kooveella ei ole tarvetta koros-
taa tilannetta enempää eikä siten vaadi mitään lisärangaistuksia. 
 
Ragovskis joutui pelin tuohon tilanteeseen lopettamaan pääkivun takia 
mutta seuraava päivä on ollut ihan normaali eli pelaajalla on kaikki hy-
vin.” 
 
Rangersin vastine 31.1.2023 
 
” Päivämäärä: 31.1.2023 
 
Ottelu ja pelipäivä: Koovee–Rangers, Miesten Inssi-Divari, Tampere 
29.1.2023 
 
Videotutkinnan asia: Rangers pelaajan nro. 53 Santeri Niemelä ja Koo-
veen pelaajan nro. 70 Janis Ragovskis välinen kontakti, ottelun III erässä 
peliajassa 51:49 (videotallenteen ajassa 2:03:27 / 2:03:57-2:04:18.) 
 
VASTINE JA PERUSTELUT 
 
Kirkkonummi Rangers ry / M1-joukkueen (jatkossa Rangers) näkemys ta-
pahtuneeseen kahden pelaajan yhteentörmäykseen, pohjaa kahden Ran-
gersille toimitetun videotallenteen analyysiin tapahtumasta. Poiketen vi-
deotuomarin Rainer Ehron näkemyksestä, Rangers ei pelivideoista voi yh-
tyä näkemykseen, jossa Niemelä tarkoituksellisesti kääntäisi ylävartalo-
aan kontaktitilanteessa. Videota tarkastellessa nähdään, kuinka Niemelä 
kurottaa ja osuu palloon kahdesti, mailallaan sekä jalallaan, ennen kon-
taktia Ragovskiksen kanssa. Kontaktitilanteessa Niemelä on selvästi Ra-
govskista edellä ja Ragovskis törmää Niemelään Niemelän selkäpuolelta 
iskien päänsä Niemelän olkapäähän oman vauhtinsa ja risteävien liikera-
tojen vuoksi. 
 



 
 

Rangers on erittäin pahoillaan tapaturmaisen törmäyksen aiheutta-
masta tilanteesta ja seuraamuksista, mutta ei pidä Niemelää millään ta-
voin syyllisenä tapaturmaan tai sen seurauksiin. Ragovskiksen kumara 
peliasento sekä pelaajien kokoero myötävaikuttavat pääkontaktiin. Pai-
notettuna vielä; tilanteen videoilta voidaan selvästi havaita (erityisesti ti-
lanteen edestä kuvatussa videossa), että Niemelä ei millään tapaa myö-
tävaikuta kontaktin voimakkuuteen tai edes pyri kontaktiin tilanteessa, 
vaan pelaa ensisijaisesti palloa puhtaassa pallontavoittelutilanteessa. 
 
Näiden asioiden valossa Rangers vaatii pelikiellon välitöntä peruutta-
mista Niemelän osalta.” 

 
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 ti-
lanne on videolta nähtävissä.  
 
Tilanne tapahtuu Rangersin puolustuspään kulmassa. Ragovskis ohittaa 
Rangersin pelaajan ja pelaa palloa eteenpäin kulmaa kohti, minkä jälkeen 
hän lähtee palloa mailallaan pelaten kääntymään kohti Rangersin maalia. 
 
Niemelä tulee etuviistosta tilanteeseen Ragovskisin eteen ja pysäyttää 
pallon mailallaan. Tämän jälkeen hän kääntyy pelaaamaan palloa kohti 
päätyä. Ragovskis törmää Niemelään siten, että hänen ylävartalonsa 
osuu tätä lapaluun/hartian seudulle. 
 
Niemelä tavoittelee tilanteessa palloa ja pystyykin mailallaan pysäyttä-
mään pallon, jota Ragovskis yrittää ujuttaa hänen ohitseen, ja pyrkii jat-
kamaan pallollista pelaamista siirtämällä palloa jalallaan kohti päätyä. 
Niemelän fokus tilanteessa on pallossa. 
 
Tilanteessa Niemelän kädet ovat alhaalla, eikä hän tee minkäänlaista tak-
laavaa tai muuta liikettä kohti Ragovskista. Niemelä myös jossain määrin 
hidastaa vauhtiaan ennen Ragovskisin kohtaamista. Tilanteessa on kyse 
pelinomaisesta törmäyksestä pallontavoittelutilanteessa. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, ettei Niemelä syyllisty tilanteessa sellaiseen 
rikkeeseen, josta pelisääntöjen mukaan tulisi tuomita pelirangaistus.  
 
 
 
 



 
 

Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella päätämme, että Rangersin Niemelälle tuo-
mittu 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 

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”.  
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