
  
  
  
  
  
Suomen Salibandyliitto ry  
  
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 35 / 2020-21  
  
  
Päätöspäivä     22.4.2021  
  
Ottelu      F-liiga naiset, 3.finaali: SB Pro, Nurmijärvi – SB-Pro, Porvoo 21.04.2021 
 
Asia PSS:n pelaajan nro 22 Henna Uljuan ylävartalokontakti SB-Pron 

pelaajaan nro 7 Aino Tuokkolaan. 
  
Päätöslauselma                   PSS:n pelaajalle Henna Uljualle ei määrätä rangaistusta.  
 
 PSS:lle ei määrätä rangaistusta. 
  
Asiaselostus  

Peliajassa 62:41 pallo pelataan Uljualle, jota Tuokkola lähtee juosten 
karvaamaan. Uljua pelaa välittömästi pallon saatuaan kentän toiselle 
laidalle, mutta epähuomiossa vastustajan pelaajalle. Uljua lähtee kohti 
omaa puolustuspäätyä ja osuu Tuokkolaa ohittaessaan tätä vasemmalla 
käsivarrella päähän. 

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

  
Asiassa esitetty selvitys                      
 

Otteluvalvojan raportti: 
 
”Peliajassa 62:41 (virallinen tallenne 2:17:20->) PSSn pelaaja Uljua #22 
ottaa kontaktin SB-Pron pelaajaan Tuokkola #7 keskialueella. Tuokkola 
loukkaa itseään tilanteessa lievästi ja jää makamaan maahan pitelemään 
kasvojaan. Erotuomarit eivät nähneet tilanteessa rikettä ja peliä jatkettiin 
kiistapallolla.” 
 
 
Erotuomarien vastine: 

”Pallo pelataan nro 22 Uljualle, joka syöttää harhasyötön jonka jälkeen 
hän seuraa palloa ja lähtee puolustamaan. Pron pelaaja nro 7 Aino 
Tuokkola seuraa myös palloa katsellaan ja kääntyy ja lähtee 
hyökkäämään. Tässä Käännöksessä Uljua osuu Tuokkolaan joka 
loukkaantuu kontaktista. Katkaisemme pelin havaittuamme Tuokkalan 
loukkaantumisen. Tilanteesta ei tuomittu rangaistusta.” 

Peliä jatkettiin kiistapallolla. 

PSS:n vastine: 
 
”Näkemyksemme mukaan Uljua antaa harhasyötön ja reagoi 
puolustamaan omaa keskustaa kohden. Tuokkola on tilanteessa Uljuaan 
nähden takaviistossa ja mielestämme Uljua saa tilanteessa valita 
juoksulinjan ensimmäisenä. Lisäksi tilanteessa ei videoltakaan näy, että 
Uljua hakisi minkään näköistä kontaktia vastustajaan. Tuokkolalla on 
tilanteeseen esteetön näkyvyys, eikä tilanne tule ”kuolleesta kulmasta” 
 
 
 
 
 



SB-Pron vastine: 
 
 
”PSS:n pelaajan nro 22, Henna Uljua (myöhemmin Uljua) ja SB-Pron 
pelaajan nro 7 Aino Tuokkola (myöhemmin Tuokkola) välinen kontakti 
ottelun I jatkoerässä, peliajassa 62:41. Uljua syöttää pallon painottomalle 
puolelle ja huomaa syötön epäonnistuneen ja menevän vastustajan 
lapaan, jolloin reagoi liikesuunnan muutoksella omaa maalia kohti. 
Tuokkola kääntää syöttöhetkellä katseen pallon perään ja kaartaa 
juoksemaan Porvoon vaihtoaition suuntaan. Uljua on tiedostanut ennen 
syöttöhetkeä, että Tuokkola liikkuu häntä kohti. Tuokkolan katseen ollessa 
pallossa, Tuokkola ei kykene havaitsemaan Uljuan valitsemaa muuttuvaa 
juoksulinjaa kohti omaa maaliaan ja Uljuan olkapää osuu Tuokkolaa 
päähän. Videolta voidaan nähdä Uljuan tekevän tarkoituksen mukaisen 
jyrkemmän liikkeen vartalollaan vasemmalle ennen kontaktia. Näistä 
syistä kyseessä ei ole puhdas vahinko. Uljua olisi tahtoessaan pystynyt 
välttämään tahanomaisen kontaktin päähän.” 
 
Videotallenne: 
 
Videotallenteelta tilanne näkyy esteettömästi ja hyvästä kulmasta. 
 
Syötettyään pallon, Uljua lähtee liikkeelle kohti omaa päätyä. Hänestä 
katsoen vasemmalta takaa leikkaa Tuokkola voimakkaasti Uljuan kanssa 
samalle juoksulinjalle törmäten paremmalla juoksulinjalla olevaan 
Uljuaan. Uljua tekee vasemmalla kädellään pienen suojausliikkeen kohti 
Tuokkolaa, osuen häntä päähän. Tuokkola kaatuu maahan. Tuokkolalla on 
esteetön näkyvyys Uljuaan. Uljua on Tuokkola näkökentässään. 
 

Tapauksen arviointi  
 

Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn otteluvalvojan tekemällä 
tutkintapyynnöllä. 

Tutkittavassa tapauksessa tulee arvioida, että onko Uljua syyllistynyt 
pelitavallaan sääntöjen vastaiseen rikkeeseen.  

Uljua syöttää pallon vastustajalle ja lähtee omalle puolustusalueelle. Hän 
on juoksulinjallaan Tuokkolaa edellä. Uljuan takana oleva Tuokkola 
kääntyy voimakkaasti Uljuan juoksulinjalle, jolloin Uljua vasemmalla 
kädellään tekee itselleen tilaa/suojaa omaa juoksulinjaansa ja osuu 
kädellään Tuokkolaa päähän. Uljuan käden liike ei ole voimakas, eikä 
lyönniksi tulkittava. 

Katson, että Uljua on tilanteessa syyllistynyt sääntöjen vastaiseen 
rikkeeseen, mutta ei ole osoittanut sellaista piittaamattomuutta tai 



väkivaltaisuutta/vaarallista pelitapaa, että tilanteesta pitäisi antaa 
kurinpidollinen rangaistus.  

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”  

  
 

 


