
  
  
  
  
  
Suomen Salibandyliitto ry  
  
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 12 / 2020-21  
  
  
Päätöspäivä     5.1.2021  
  
Ottelu      Miesten F-liiga: EräViikingit, Helsnki – Steelers, Hämeenlinna 2.1.2021 
 
Asia Steelersin pelaajan nro 80 Daniel Megyaszain ylävartalokontakti 

EräViikinkien pelaajaan nro 44 Ossi Jaloseen. 
  
Päätöslauselma                   Steelersin pelaajalle Daniel Megyaszaille määrätään kahden (2) 

ottelun pelikielto.  
 
  Steelersille määrätään sadan (100) euron sakko.  
  
  
Asiaselostus  
 Tutkittava kontakti tapahtuu peliajassa 16:13 laidanvieressä, keskiviivan 

tuntumassa. Tilanteessa Ossi Jalonen (jatkossa: Jalonen) kääntyy 
laidasta hänen ohitseen kimpoavan pallon perään. Jalonen ehtii ottaa 
muutamia juoksuaskelia ja on kurottamassa palloon, kun Daniel 
Megyaszai (jatkossa: Megyaszai) tulee tilanteeseen juoksuvauhdissa ja 
leikkaavalla linjalla Jaloseen nähden. Megyaszai näyttää myös 
tavoittelevan palloa, mutta hän kääntää vasemman kylkensä kohti 
Jalosta ja osuu olkapäällään tätä pään alueelle. Jalonen kaatuu maahan 
ja loukkaantuu. 

 
Erotuomarit tuomitsevat tilanteesta Megyaszaille 2 min. 
joukkuerangaistuksen. 

 
Päätöksen perustelut  
  
Kurinpitäjän toimivalta Kilpailusääntöjen 4 §:n mukaan kilpailusääntöjen mukaiset 

kurinpitoasiat käsittelee sekä rankaisuvaltaa käyttää liittohallitus tai sen 
asettama elin tai toimihenkilö.   
Kurinpitäjänä katson sarjajärjestäjän kanssa sopimamme keskinäisen 
työnjaon ja sarjamääräysten perusteella olevani toimivaltainen 
käsittelemään ottelutapahtumaan liittyvän asian.  

  
Asianosaisten kuuleminen, muu materiaali  



  
Asiaa ratkaistaessa on käytössä ollut seuraava materiaali: 
 

 
 

• Otteluvalvojan raportti 
• Erotuomarien vastine 
• Steelersin vastine 
• EräViikinkien vastine 
• videotallenne  

  
Asiassa esitetty selvitys  
                 
                   
 

Otteluvalvojan raportti: 
 
” Ottelun 1. erässä, peliajassa 16:13 tapahtui Steelersin pelaajan nro 80, 
Daniel Megyaszain ja EräViikinkien pelaajan nro 44 Ossi Jalosen välinen 
kontakti, jonka seurauksena Jalonen kaatui kentälle. Erotuomarit 
katkaisivat pelin ja tuomitsivat Megyaszaille 2 minuutin rangaistuksen 
vaarallisesta pelistä.” 
 
Erotuomarien vastine: 
 
” Peliajassa 16.13 syntyy nopea pallontavoittelutilanne keskiviivan 
tuntumassa, kun EräViikingit puolustaja #44 Ossi Jalonen ei saa haltuun 
oman hyökkääjänsä laitaa pitkin alaspäin tullutta pomppusyöttöä. 
Steelers pelaaja #80 Daniel Megyaszai reagoi irtopalloon risteävällä 
juoksulinjalla ja tilannetta lähempänä ollut erotuomari Arponen havaitsee 
Steelers pelaajan #80 nostavan nopeasti ja voimakkaasti EräViikingit 
pelaajan #44 mailaa. 
Havaitsimme jommankumman mailan osuvan EräViikingit pelaajaa #44 
ylävartaloon ja näin ollen mailaa nostaneen Steelers pelaajan #80 
syyllistyneen PS 605/4 perusteella 2min rangaistukseen johtavaan 
vaaralliseen peliin mailalla. Rangaistavaa vartalokontaktia pelaajien 
välillä emme tilanteessa havainneet. Peliä jatkettiin EräViikinkien 
vapaalyönnillä rikepaikasta 
 

 
Steelersin vastine: 
 
”Tilanne syntyy kun molemmat pelaajat yrittävät päästä irtopalloon. 
Meille toimitetun videoklipin viimeisessä, zoomatussa kohdassa näkyy 
selvästi, miten Eräviikinkien pelaaja kurottaa matalassa peliasennossa 
palloon. Samaan aikaan Megyaszai kääntää selkänsä Eräviikinkien 
pelaajaan suojatakseen palloa ja blokkaamalla tämän liikettä jotta pääsee 



mahdolliseen läpiajoon. Missään nimessä Megyaszai ei yritä taklata tai 
vahingoittaa Eräviikinkien pelaajaa. Vastaavia vahinkoja nähdään 
salibandyssä jatkuvasti. Varsinkin korkealla tasolla missä vauhti, pelaajat 
ja tilanteet ovat nopeita..” 

EräViikinken vastine: 

"Tilanteessa ollut pelaaja Ossi Jalonen vahvistaa, että Steelersin 
pelaajan olkapää osuu suoraan hänen päähänsä kontaktissa. Pelaaja 
joutuu poistumaan tällin takia pukuhuoneeseen loppuerän ajaksi. 
EräViikingit yhtyy videotuomarin näkemykseen tilanteen kuvauksesta. 
Steelersin pelaajan liike on Jalosen liikesuuntaan nähden leikkaava ja 
fyysinen kontakti on tahallinen. Videon perusteella on tietenkin vaikea 
sanoa, onko osuma päähän tahallinen, mutta ainakin Steelersin pelaaja 
nostaa ylävartaloaan kontaktiaan varten ja lopputuloksena on osuma 
päähän.” 

 
 

Videotallenne: 
 
Tallenteelta tilanne näkyy hyvästä kulmasta ja esteettömästi. Tapahtuma 
näkyy kaukaa ja on hivenen epätarkka.  
 
Jalonen saa keskialueella syötön omalta pelaajalta. Hän ei saa palloa 
kontrolliin vaan se pomppaa hänen ohitseen, jolloin hän kääntyy ja lähtee 
pallon perään. Samaan aikaan keskialueelta tulee Megyaszai 
juoksuvauhdissa leikkaavalla linjalla ja juuri ennen kontaktia Jaloseen, 
Megyaszai kohottaa itsensä ja osuu vasemmalla olkapäällä Jalosta pään 
seudulle. Jalonen kierähtää ympäri ja kaatuu maahan pitäen leukaansa. 
Jalonen loukkaantuu lievästi.   
 

Tapauksen arviointi  
  
Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn otteluvalvojan tekemällä 
tutkintapyynnöllä.  
 
Kiistatonta tutkittavassa asiassa on, että Megyaszain kontakti osuu Jalosta 
päähän.  
 
Megyaszailla on esteetön näkyvyys Jaloseen. Hänellä on aikaa pelata 
tilanne turvallisesti. Megyaszai tulee juoksuvauhdissa kohtisuoraan 
leikkaavalla linjalla kohti Jalosta. Juuri ennen kontaktia, Megyaszai 
kohottaa itseään ottaessaan kontaktin vastaan. Megyaszain olisi pitänyt 
ymmärtää, että juuri pallon perään kääntyneellä Jalosella oli vain 
vähäinen mahdollisuus reagoida tulevaan kontaktiin.    
 



Katson, että Steelersin vastineessa oleva väite, että Megyaszai yrittää 
plokata Jalosen kääntämällä tälle selkänsä on väärä. Megyaszai 
valmistautuu kontaktiin kohottamalla itsensä ennen osumaa. Hänellä olisi 
ollut mahdollisuus myötäillä Jalosen liikettä ja täten pelata tilanne 
turvallisesti. Nyt hän ottaa kontaktin suoraan leikkaavalla juoksulinjalla.  
 
Katson, että Megyaszai on tilanteessa osoittanut merkittävää 
piittaamattomuutta toisen pelaajaan terveyttä ja turvallista pelaamista 
kohtaan ja täten syyllistynyt PS 617 2) kohdan raakaan rikkomukseen.  
 
Päähän kohdistuneista kontakteista on aikaisemmissa 
kurinpitotapauksissa annettu 2 ottelun pelirangaistus, mikäli 
tapahtumassa ei ole lieventäviä tai ankaroittavia elementtejä.  
 

   
Edellä mainituin perustein olen tullut päätöslauselmassa olevaan 
ratkaisuun. 
 
 
 

Päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva sääntökohdat  
  

Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2020 - 30.4.2021 1 §, 3 §, 4 §, 
62–64 §, 66–71 §  

  
Jussi Wahe  
pääsarjojen kurinpitäjä  
  

Taustamateriaali  
Yllä yksilöidyt liitteet ja tallenne  

Muutoksenhaku  
Pääsarjojen sarjamääräysten 54§ 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§ 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”  

  
 


