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Ottelu

F-liiga miehet: Tiikerit, Vantaa – Indians, Espoo 14.2.2021

Asia

Indiansin Olli Arkkilan olkapääkontakti Tiikerien Yannic Lindroosin
pään alueelle.

Päätöslauselma

Indiansin Olli Arkkilalle määrätään yhden (1) ottelun pelikielto.
Indiansille määrätään sadan (100) euron sakko.

Asiaselostus
Peliajassa 36:45 Tiikerien Yannick Lindroos (jatkossa Lindroos) ottaa
pallon haltuun laidassa ja etenee pallon kanssa kohti pelialueen päätyä.
Indiansin Olli Arkkila (jatkossa Arkkila) seuraa Lindroosia ja ottaa
häneen kontaktin pelialueen kulmassa. Arkkilan olkapää osuu
kontaktitilanteessa Lindroosin pään alueelle. Erotuomarit tuomitsevat
tilanteesta PR0-rangaistuksen Arkkilalle.
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:
•
•
•
•
•

Erotuomarien raportti
Otteluvalvojan vastine
Indiansin vastine
Tiikerien vastine
videotallenne

Asiassa esitetty selvitys

Erotuomarien raportti:
” Ottelun ajassa 36:45 Tiikerien #82 Yannick Lindroos ottaa pomppivan
pallon haltuun laidassa ja kaartaa kohti Indiansin päätyä, kun Indiansin
#42 Olli Arkkila tulee nk. pimeästä kulmasta tilanteeseen ja hakiesssaan
kontaktia Lindroosin, osuu tätä olkapäällä päähän. Erotuomari T.
Weurlander tuomitsi tilanteesta Arkkilalle 5+20min PR0 (PS 617/2) ja peliä
jatkettiin Tiikerien vapaalyönnillä.”
Otteluvalvojan vastine:
” Sijaintini katsomossa hieman Tiikereiden hyökkäyspäädyn puolella.
Näkymäni tilanteeseen oli esteetön. Tilanne eteni videotuomarin
päätöksen kuvauksen mukaisesti laitaa pitkin kulmaan, jossa Arkkilan ja
Lindoorsin välille muodostuu kontakti.
Kontaktissa Lindroos on hieman kumarassa, mutta kuitenkin
pelinomaisesti pallollisena pelaajana. Tilanteessa nähdäkseni Arkkila pyrki
pallolle hieman eri juoksulinjalla Lindroosin kanssa kohti kulmaa, eli
rinnakkain etenemisestä kavennettiin kohti yhtä pallollista pistettä.
Arkkilan eteneminen on maila ja mailakäsi edellä kohti palloa. Kontaktissa
ei tapahdu suoraan vain vastustaan kohdistuvaa taklausta, mutta
etenemisessä mailakäden puolen olkapää tai hartia osuu vastustajaa
kaulan tai pään alueelle. Erotuomarit tuomitsevat välittömästi PR0rangaistuksen. Oma päätelmäni tilanteessa oli myös välittömästi asettaa
tilanne videotutkintaan, ellei tuomareiden ratkaisu johtaisi
automaattiseen tutkintaprosessiin. Lindroos vaikuttaa loukkaantuvan
tilanteessa ja häntä huolletaan ensin kulmassa ja sitten vaihtopenkillä.
Hän kuitenkin palasi otteluun, eli loukkaantuminen ei vaikuttaisi olleen
vakava.”

Indiansin vastine:
” Westend Indiansin Olli Arkkila pyrkii riistämään palloa sekä ohjaamaan
hyökkäävää Tiikereiden pelaajaa (Yannick Lindroos) kulmaa kohti. Arkkila
hakee hyökkäävään pelaajaan sääntöjen sallimaa kontaktia.
Arkkila ei erikseen yritä taklata Lindroosia, vaan pyrkii ohjaamaan
juoksulinjaa kääntämällä kylkensä haluttuun ohjaussuuntaan. Arkkilan
mailan lapa osuu ensiksi palloon ja sen jälkeen käsivarsi Lindroosin
olkapäähän, josta se mahdollisesti nousee kasvojen korkeudelle.
Videotuomarin tulkinta esteettömästä näkyvyydestä on virheellinen.
Arkkila ei ehdi reagoida siihen, että Lindroos laittaa päänsä alas
tilanteessa juuri ennen törmäystä, sillä Arkkila ei näe Lindroosin
peliasentoa johtuen blokkaavasta pelaajasta (Tiikereiden Niklas Laurila).
Arkkila olettaa, että Lindroos on normaalissa pystyasennossa, ja liikkuu
itse samansuuntaisesti hakien sääntöjen sallimaa kontaktia olkapäällä.
Lindroosin tilanteen jälkeisestä käyttäytymisestä voidaan päätellä, että
kontakti ei ole ollut erikoisen kova, eikä se ole kohdistunut pään alueelle
erityisen kovasti, sillä Lindroos pelaa loppupelin normaalisti.
Tiikerien vastine:
” Videoleikkeen sekä Tiikereiden pelaajan #82 Yannick Lindroosin (jatkossa
Lindroos) kuulemisen perusteella voidaan sanoa, että kysymyksessä on
kontaktitilanteessa selkeä Indiansin pelaajan #42 Olli Arkkilan (jatkossa
Arkkila) Lindroosin pään alueelle kohdistunut osuma. Videoleikkeestä
voidaan myös nähdä selkeästi, että Lindroos saadessaan pallon haltuunsa
laidassa etenee pallon kanssa kohti Tiikereiden hyökkäysalueen kulmaa
täysin esteettömästi palloa suojaten. Arkkila lähtee hakemaan kulmassa
tietoisesti täysin tarkoituksellista kontaktia Lindroosiin, johon hänellä on
myös esteetön näkyvyys. Olen samaa mieltä videotuomarin kanssa siitä,
että kysymyksessä ei ole vahingossa tapahtuva törmäys vaan
tarkoituksellinen kontaktin haku. Arkkila pelaa tilanteeseen nähden
varomattomasti/holtittomasti sekä väkivaltaisesti osuen Lindroosia pään
alueelle, joten mielestäni tilanteesta pitäisi tuomita lisärangaistuksia.”
Videotallenne:
Tilanne näkyy tallenteelta hyvin ja esteettömästi.
Lindroos etenee pallon kanssa pitkin laitaa kohti kulmaa. Arkkilalla,
kierrettyään yhden pelaajan on esteetön näkyvyys Lindroosiin. Arkkila
juoksee kohti Lindroosia samaan aikaan kun Lindroos osittain muuttaa
juoksusuuntaansa kohti maalin taustaa. Arkkila kurottaa mailallisella
kädellään kohti palloa ja osuukin osittain palloon. Samaan aikaan Arkkilan

oikea olkapää osuu Lindroosin vasempaan olkapäähän ja pään
vasemmalle puolelle. Lindroosin pää tekee pienen retkahdusliikkeen.
Lindroos kaatuu kohti päätylaitaa ja loukkaantuu lievästi.

Tapauksen arviointi
Kiistatonta asiassa on, että kontakti osuu osittain pään alueelle. Tämä on
nähtävissä tallenteesta nimenomaisena pään retkahdusliikkeenä.
Arkkilalla on ennen kontaktia esteetön näkyvyys Lindroosiin. Arkkilan olisi
pitänyt huomata Lindroosin matala peliasento sekä se, että Lindroosin
fokus on pallossa. Lindroosilla on vain vähäinen mahdollisuus
vastaanottaa tuleva kontakti. Arkkilalla on mahdollisuus pelata tilanne
turvallisesti, mutta tästä huolimatta hän ottaa kovan olkapääkontaktin
Lindroosiin. Osittain Lindroosin matalan peliasennon vuoksi, kontakti osuu
häntä pään seudulle. Arkkilan olisi pitänyt mieltää tämä ennen kontaktia.
Arkkila on osoittanut tilanteessa merkittävää piittaamattomuutta toisen
pelaajan turvallista pelaamista ja terveyttä kohtaan ja täten syyllistynyt PS
617 2) kohdan raakaan rikkomukseen.
Normaalisti kurinpitotapauksissa päähän kohdistuvista kontakteista on
annettu kahden ottelun pelirangaistus. Katson kuitenkin, että tässä
tapauksessa lieventävinä seikkoina on, että juoksulinjat eivät ole
leikkaavat ja Arkkila pelaa tilanteessa palloa.
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
Muutoksenhaku

Yllä yksilöidyt liitteet ja tallenne
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”

