
  
  
  
  
  
Suomen Salibandyliitto ry  
  
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 34 / 2020-21  
  
  
Päätöspäivä     22.4.2021  
  
Ottelu      F-liiga naiset, 3.finaali: SB-Pro, Nurmijärvi – PSS, Porvoo 21.04.2021 
 
Asia SB-Pron pelaajan nro 8 Jaana Lirkin ylävartalokontakti PSS:n pelaajan 

nro 46 Marianne Väliahon ylävartaloon.  
  
Päätöslauselma                   SB-Pron pelaajalle Jaana Lirkille ei määrätä rangaistusta.  
 
 SB-Prolle ei määrätä rangaistusta. 
  
Asiaselostus  

Peliajassa 30:24 maalin taakse tulee irtopallo. Jaana Lirkki (jatkossa: 
Lirkki) juoksee palloon. Maalin vierestä Marianne Väliaho (jatkossa: 
Väliaho kurottaa samanaikaisesti palloon. Lirkki osuu liikkeensä vuoksi 
Väliahoa ylävartaloon/pään seudulle. 

Erotuomarit katkaisevat pelin ja tuomitsevat Lirkille PR0:n. 

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 
• PSS:n vastine 
• SB-Pron vastine 
• videotallenne  
 

  
Asiassa esitetty selvitys                      
 

Erotuomarien raportti: 
 
”Ke 21.4.2021 Ottelun SB-Pro - PSS ajassa 30.24 tuomittiin SB-Pron 
pelaajalle nr 8 PR0 rangaistus pelisääntöjen 613/5 mukaan. Pelaaja 
syyllistyy vaaralliseen fyysiseen peliin. Tilanteessa PSS nr 46 sekä SB-Pron 
nr 8 pallontavoittelutilanteessa pss maalin takana sattuneessa kontaktissa 
pro nr 8 käsivarsi osui PSS nr 46 päähän joka lyyhistyi kontaktista lattialle. 
Peliä jatkettiin pss vapaalyönnillä.” 
 
Otteluvalvojan vastine: 
 
SB-Pron Lirkki #8 törmää PSS:n Väliahoon #46 PSS:n maalin takana. 
Katsomosta reaaliajassa en pystynyt määrittää kontaktin osumakohtaa 
tarkasti, mutta tallenteen perusteella Lirkin olkapää osuu Väliahoa 
päähän. Erotuomari Tom Kirjonen on tilanteessa erinomaisesti 
sijoittuneena. Näkemykseni mukaan erotuomareiden ratkaisu (PR0) ja 
toiminta ottelussa on oikea. 

 
PSS:n vastine: 

”PSS – SB-Pro pelissä 22.4.2021 otteluajassa 30,22 Marianne Väliaho ja 
Jaana Lirkin välinen kontakti PSS:n maalintakana. 

Näkemyksemme mukaan irtopallo tilanne jossa Väliaho ja Lirkki 
tavoittelevat päätyyn ajautunutta palloa. Väliaho kurottaa mailallaan 
tilanteeseen ja Lirkki tulee paremmassa asennossa ja sen takia kontakti 
osuu Väliahoa päähän. Lirkin käsivarsi/olkapää osuu Väliahoa päähän 
ja sen takia tilanteessa Väliaho loukkaa itseään. 

 
 
 
 



SB-Pron vastine: 
 
”Lirkki ja Väliaho reagoivat molemmat samaan pelitilanteesta tulevaan 
irtopalloon PSS:n päädyssä. Videon alussa on kiistattomasti nähtävissä, 
että kumpikin osapuoli ottaa katsekontaktin toisiinsa ja kumpikin osapuoli 
on tietoisia siitä, että myös toinen osapuoli on tulossa samaan 
pallontavoittelutilanteeseen. Lirkki tulee palloon pienen etumatkan turvin 
suhteessa Väliahoon ja Väliaho yrittää kurottaa oikeassa kädessään 
olevalla mailalla hieman takaviistosta palloon. Väliaho kuitenkin huomaa 
viime hetkellä olevansa myöhässä pallon tavoittelu tilanteesta ja kääntää 
päätään viistosti vasemmalle ennen kontaktia. Tässä tilanteessa kyseinen 
kontakti on enemmän Väliahon itsensä aiheuttama, koska on selvästi 
myöhässä tilanteesta, eikä Lirkki voi mitenkään olettaa tai tiedostaa, että 
Väliaho tekee viimehetkellä pitkän ojennuksen eteenpäin pelatessaan 
irtopalloa eikä valmistaudu ottamaan lajinomaista ylävartalo kontaktia. 
Näkemyksemme mukaan Väliaho on itse täysin vastuussa tilanteessa ja 
hän olisi pystynyt välttämään tilanteen niin tahtoessaan olemalla 
tilanteessa selvästi myöhässä.” 
 
Videotallenne: 
 
Videotallenteelta tilanne näkyy esteettömästi, mutta ei aivan ideaalista 
kulmasta. 
 
Irtopallo menee PSS:n maalin taakse. Lirkki lähtee sitä tavoittelemaan ja 
samaan aikaan maalin vierestä Väliaho kurottaa palloa. Molemmat 
pelaajat osuvat palloon lähes samanaikaisesti. Lirkki jatkaa liikettään ja 
osuu vasemmalla kyljellään kurottavaan Väliahoon vasempaan 
käteen/olkavarteen/päähän. Väliaholla on esteetön näkyvyys Lirkkiin. 
Lirkin pallofokus on pallossa. 
 
 

Tapauksen arviointi  
 

Tutkittavassa tapauksessa keskeinen tarkastelun kohde on, että onko 
Lirkin pelitapa ja pelivalinnat sellaisia, että hän syyllistyy pelisääntöjen 
vastaiseen rikkeeseen.  

Päätyyn tulee irtopallo. Lirkki on edullisemmassa asemassa ja etenee 
voimakkaasti kohti palloa. Lirkin fokus on pallossa. Hän pääsee 
samanaikaisesti palloon, kuin vierestä kurottava Väliaho. Väliaholla on 
näkyvyys Lirkkiin ja vain vähäinen mahdollisuus päästä pallokontrolliin. 
Hän tekee kurotuksen kohti palloa, aiheuttaakseen häiriötä Lirkin pallon 
hallintaan. Molemmat pelaajat osuvat palloon lähes samanaikaisesti. Lirkin 
voimakas liike kohti palloa ja Väliahon kurotus palloon aiheuttavat 
kontaktin.  



Katson, että Lirkin pelitapa ja toimintamalli ovat sääntöjen mukaisia. 
Hänellä on sijaintinsa ja liikkeensä vuoksi etu palloon. Väliaholla on 
näkyvyys Lirkkiin ja hänen tulee mieltää, että Lirkki tulee etunsa turvin 
voimakkaasti palloon.   

Edellä mainituin perustein olen tullut yllä 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”  

  
 

 


