
  
  
  
  
  
Suomen Salibandyliitto ry  
  
Pääsarjojen kurinpitäjän päätös 36 / 2020-21  
  
  
Päätöspäivä     3.5.2021  
  
Ottelu      F-liiga, naiset, 7.finaali: SB Pro, Nurmijärvi – PSS, Porvoo 29.04.2021 
 
Asia SB-Pron pelaajan nro 20 Anu Raatevaaran mailahuitaisu kohti PSS:n 

pelaajan nro 46 Marianne Väliahon genitaalialuetta. 
  
Päätöslauselma                   SB-Pron pelaajalle Anu Raatevaaralle määrätään yhden (1) ottelun 

pelirangaistus. 
 
 SB-Prolle määrätään sadan (100) euron sakko. 
  
Asiaselostus  

Peliajassa 31:05 SB-Pron maalia kohti laukaistu pallo pomppaa 
maalivahdin torjunnasta tämän eteen. Marianne Väliaho (jatkossa: 
Väliaho) tavoittelee mailallaan palloa, jonka maalivahti ehtii ennen 
häntä ottamaan haltuun. Väliahon maila näyttää osuvan maalivahtiin, 
jonka jälkeen Anu Raatevaara (jatkossa: Raatevaara) huitaisee mailansa 
lavan kärjellä Väliahoa genitaalialueelle. Tilanne vihelletään poikki 
pelaajan loukkaantumisen vuoksi. Tilanteesta ei anneta rangaistuksia. 

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: 
 
”PSS:n pelaaja laukoo pallon kohti SB-Pron maalia. Maalivahti torjuu 
pallon eteensä ja ottaa sen siitä haltuunsa. Maalin edessä PSS:n pelaaja 
nro 46 Marianne Väliaho tavoittelee mailallaan irtopalloa. Tilanteessa SB-
Pron pelaaja nro 20 Anu Raatevaara huitaisee Väliahoa alhaalta ylöspäin 
suuntautuvalla liikkeellä, osuen mailan lavan kärjellä Väliahoa 
nivusalueelle. Väliaho loukkaantuu tilanteessa lievästi, jonka vuoksi 
tuomarit katkaisevat pelin. Tilanteesta ei tuomita rangaistusta 
Raatevaaralle. Tuomareilla on tilanteessa hyöty päällä SB-Pron hyväksi, 
joten peliä jatketaan SB-Pron vapaalyönnillä maalin edustalta.” 
 
Erotuomarien vastine: 

”Ottelun erotuomareina emme havainneet Raatevaaran mailan osumista 
Väliahoon. Tilanteessa näimme Raatevaaran mailan liikkuvan ja sen ettei 
se noussut "ylös", mutta osumakohtaa Väliahoon emme havainneet. Kun 
havaitsimme loukkaantuneen pelaajan laitoimme pelin poikki. Peliä 
jatkettiin Pron vapaalyönnillä Väliahon osuttua mailallaan Katajaan (Pron 
maalivahti) tavoitellessaan palloa. Peliä jatkettiin kiistapallolla.” 

PSS:n vastine: 

” Näkemyksemme mukaan Väliaho ajaa maalille ohjauksen/ irtopallon 
toivossa. Raatevaara puolustaa omaa maalinedustaa tilanteessa. Väliaho 
ei osu palloon, eikä Raatevaara saa sitä purettua maalinedustalta. Pallo 
ajautuu torjunnan Katajan käsiin, jonka jälkeen Raatevaara kopauttaa 
Väliahoa mailalla haarojen väliin aiheuttaen Väliahon loukkaantumisen. 



Näkemyksemme mukaan Raatevaara hakee jälkitilanteessa mailallaan 
kontaktin Väliahon kanssa aiheuttaen tämän loukkaantumisen.” 

 
SB-Pron vastine: 
 
 
”Kyseessä on täysin normaali pelitilanne mihin Raatevaara reagoi, kun 
Väliaho menee lyömään maalivahtimme Juulia Katajan sormille mailalla 
pelitilanteen jälkeen ja täten Raatevaara ”huomauttaa” mailalla kevyesti 
asiasta. Epäonnekseen Raatevaaran maila siirtyy Väliahon jalkoväliin 
Väliahon omaa mailaa pitkin, mikä ei ole Raatevaaran tarkoitus. 
Huomioitavaa on myös, että Raatevaaran mailan nosto tapahtuu yhdellä 
kädellä ja on täysin voimaton. Pyydämme huomioimaan Väliahon 
käsittämättömän filmaamisen tilanteessa, jossa hän hakee joukkueelleen 
ylivoimaa keinoja kaihtamatta. Emme näe tilanteessa mitään sellaista 
rikettä, josta voisi antaa miltään osin jälkikäteen tuomittavaa 
rangaistusta varsinkaan Raatevaaralle.” 
 
Videotallenne: 
 
Videotallenteelta tilanne näkyy esteettömästi ja hyvästä kulmasta. 
 
Maalivahdin saatuaan pallon haltuunsa, Väliaho on kääntymässä maalilta 
poispäin. Samalla Raatevaara, jolla on esteetön näkyvyys Väliahoon, 
kohottaa mailansa Väliahon jalkojen välissä, osuen Väliahoa 
genitaalialueelle. Väliaho loukkaantuu tilanteessa. 
 

Tapauksen arviointi  
 

Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn otteluvalvojan tekemällä 
tutkintapyynnöllä. 

Kiistatonta asiassa on, että Raatevaara osuu mailallaan Väliahoa 
genitaalialueelle.  

Raatevaaran teko näyttää olevan seurausta sille, että Väliaho osuu 
mailallaan SB-Pron maalivahtia. Raatevaaralla on esteetön näkyvyys 
Väliahoon, hän tekee itse nostavan liikkeen mailallaan ja maila osuu 
Väliahoa arkaan paikkaan genitaalialueelle. Mailan voima ei ole 
merkittävän kova, mutta Raatevaaran olisi pitänyt mieltää, että kevytkin 
lyönti genitaalialueelle voi olla kivulias. Raatevaara olisi voinut pelata 
tilanteen turvallisesti, välttäen mailan kohotuksen.  

 



Katson, että Raatevaara on tilanteessa osoittanut merkittävää 
piittaamattomuutta toisen pelaajan terveyttä ja turvallista pelaamista 
kohtaan ja täten syyllistynyt PS 617 2) kohdan raakaan rikkomukseen.   

Kurinpitotapauksissa genitaalialueelle osuneista iskuista on annettu 
ottelussa annetun PR0 rangaistuksen lisäksi yhden ottelun pelikielto tai 
jos ottelussa ei ole annettu PR0 rangaistusta, on kurinpitorangaistus ollut 
kahden ottelun pelikielto. 

Katson, että Raatevaaralla ei ole tahallista väkivaltaista tarkoitusta 
vahingoittaa Väliahoa, vaan hän ”huomauttaa” Väliahoa siitä, että hän 
osuu mailallaan maalivahtia, mutta tekee sen harkitsemattomasti ja 
epäurheilijamaisesti.    

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”  

  
 

 


