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Suomen Salibandyliitto ry  
  
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 1 / 2021–22  
  
  
Päätöspäivä     21.9.2021 
  
Ottelu      F-liiga miehet, FBT Karhut – EräViikingit, Pori 19.9.2021 
 
Asia FBT Karhujen pelaajan nro 79, Juuso Ahola, ja ErVi:n pelaajan (mv) nro 

31, Nemo Sipilä, välinen kontakti ottelun kolmannessa erässä, peliajassa 
43:08 (ottelutallenteen ajassa 1.43:44).   

 
 
 
 
 

  
Tiivistelmä        Kovavauhtisen puolittaisen läpiajon päätteeksi Aholan vasen jalka osuu 

Sipilän päähän ja hän lyö mailallaan Sipilän pään/kaulan alueelle. Ahola 
ei pysty tilanteessa välttämään kontaktia tilanteen kovavauhtisuudesta, 
ja osin myös Sipilän torjuntatyöskentelystä sekä vastustajan horjutusyri-
tyksestä johtuen.  

 
Aholan toiminta tilanteessa on moitittavaa ja varomatonta sekä maali-
vahtiin törmäämisen että mailankäytön osalta, ollen silti pelinomaista. 
Hänen liikkeensä suuntautuu maalivahdin alueen ohi ja hän pyrkii väistä-
mään maalivahtia, vaikkei siinä lopulta onnistukaan. Ahola pyrkii myös 
pelaamaan palloa mailallaan, mutta osuu vain maalivahtiin. 
 
Kontakti on pääasiallisesti seurausta Aholan toiminnasta tilanteessa ja 
hän syyllistyy pelisääntöjen tarkoittamaan vaaralliseen fyysiseen peliin ja 
vaaralliseen peliin mailalla.  
 
Aholan ei katsota syyllistyneen raakaan rikkomukseen. Tilanteesta ei 
määrätä lisärangaistuksia. 
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Asiassa toimitettu aineisto 
 
Erotuomariraportti 19.9.2021 

”Ajassa 43,08 Karhujen pelaaja nro 79 Juuso Ahola törmää kovalla nopeu-
della Eräviikinkien maalivahtiin nro 31 Nemo Sipilään, osuen Nemo Sipilää 
jaloillaan päähän. Nemo Sipilä on osuma hetkellä maalivahdin alueella ja 
osuman johdosta hän loukkaantuu tilanteessa vakavasti. Tuomitsimme ti-
lanteessa Juuso Aholalle pelirangaistuksen sääntöpykälän 617/2:n mukai-
sesti.” 

EräViikingit vastine 20.9.2021 

”EräViikingit on käsitellyt pelissä sattuneen tilanteen ja videotuomarin pää-
töksen. 

Tilanteessa Ahola jatkaa läpiajossaan liikerataansa suoraan kohti maali-
vahtia liian kovalla vauhdilla, eikä hän pysty välttämään tai ennaltaehkäi-
semään törmäystä maalivahti Sipilän kanssa. Tilanteessa pelaajan kova ti-
lannenopeus aiheuttaa sen, ettei hän ehdi havainnoida maalivahdin sijoit-
tumista ja aiheuttaa ratkaisullaan vakavan vaaratilanteen. 

Tilanteessa videon perusteella Ahola osuu ensin polvellaan maalivahtia 
pään seudulle, jonka jälkeen pelaajan maila osuu maalivahtia kaulan/pään 
seudulle.” 
 
FBT Karhut vastine 20.9.2021 

”Tilanteessa huomion arvoisia asioita ovat: 

- Valkoisen numeron 27 (Rosendahl) työntö kädellä Aholan alaselkään.  

Liitteenä olevan videoleikkeen alkuhetkellä Rosendahlin käsi on kyyner-
päästä koukussa Aholan selässä, ennen törmäystä käsi suoristuu ja työntää 
Aholalle lisävauhtia, mikä vaikeuttaa maalivahdin väistämistä tilanteessa. 
Mikkelissä käydyn yhteinen pelikäsityskeskustelun pohjalta, tämä lienee 
selvä rike joka jäi tuomitsematta tilanteessa. 

- Maalivahti on kokonaan ulkona maalivahdin alueelta (päätykameran 
kuva), missä pelaajan ja maalivahdin on yhtäläisesti pyrittävä välttämään 
kontaktia. 

- Aholan liikesuunta on kokoajan ohi maalivahdin alueen maalista katsot-
tuna vasemmalta. Ahola pyrkii välttämään törmäyksen samalta puolelta jo-
hon maalivahdinalueen ulkopuolella oleva maalivahti on liikkumassa. Ro-
sendahlin työntö Aholan alaselkään vaikeuttaa väistöliikettä. 
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- Maalivahti nostaa päätänsä merkittävästi ylöspäin ennen kontaktia, jota 
Aholan on täysin mahdotonta tilateessa aavistaa. Ahola pyrkii hyppäämään 
maalivahdin yli ja ohi tilanteessa mutta osuu tähän tahattomasti, koska 
maalivahdin liike on samaan suuntaan tilanteessa. 

- Aholan fokus on tilanteessa maalin tyhjässä takakulmassa, johon maalin-
tekotilanteessa on palloa sijoittamassa. Ei voida olettaa että maalintekoti-
lanteessa oleva pelaaja lopettaa tilanteessa pelaamisen kontaktin välttä-
miseksi. Miten Aholan tilanne pitäisi pelata? 

Juuso Aholan (79) kommentti tilanteesta: 

’Pääsen tilanteessa läpiajoon oikealta laidalta ennen isoa maalivahdin alu-
etta Ervin pelaaja työntää kädellä vauhtia kun olen kääntämässä palloa 
kämmenpuolelle ja laukaisemmassa takakulmaan. 

Yritän laukauksen jälkeen kiertää Ervin maalivahdin oikealta loikkaamalla 
hänen yli mutta maalivahti nouseekin samalla ylöspäin tilanteessa ja tör-
mään osittain häneen. Tilanne oli valitettava muttei missään nimessä ta-
hallinen. Onneksi Sipilä oli myöhemmin illalla kunnossa.’ 

Liitteenä videoclippi, jossa valkoisen nro 27:n työntämisen voi havaita.” 
 
Otteluvalvojan vastine 20.9.2021 
 
”Peliajassa 43:08 Karhujen pelaaja, nro 79, Juuso Ahola murtautuu läpi-

ajoon keskialueella. Ahola kuljettaa palloa kovalla vauhdilla kohti Eräviikin-

kien maalia. Tilannetta torjumaan lähtevä Ervi:n maalivahti nro 31, Nemo 

Sipilä, lähtee torjumaan Aholan läpiajoa heittäytymällä vasemmalle kyljel-

leen. 

Nopeassa tilanteessa Ahola kääntää pallon kämmenpuolelle ja laukoo. Si-

pilä torjuu, mutta pallo jää elämään alueelle. Laukauksen jälkeen Ahola 

yrittää näkemykseni mukaan väistää Sipilää vaihtamalla suuntaa oikealle, 

samalla kuitenkin yrittäen pelata irtopalloa. 

Sipilä nostaa itsensä ylös torjunnan jälkeen ja jolloin Aholan vasen jalka 

osuu tätä päähän. Myös Aholan maila osuu Sipilän kasvosuojukseen. 

Näkemykseni mukaan Ahola pyrkii välttämään kontaktin Sipilään, mutta 

vauhtia pelaajalla on niin paljon, että kontakti väistämättä tapahtuu. 

Näkemykseni mukaan Aholan etenemiseen vaikutti myös Ervi:n pelaaja nro 

27, Tommi Rosendahl.  

Näkemykseni mukaan takaprässiä tekevä Rosendahl, ottaa mailakädellään 

pienen kontaktin Aholaan tämän selkäpuolelta juuri tämän laukoessa. 
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Näkemykseni mukaan sekä Sipilä, Ahola että Rosendahl toimivat tilan-

teessa pelinomaisesti, pyrkien kaikki maksimisuoritukseen omalla pelipai-

kallaan.” 

 

Videotallenteet 

Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet: 

- Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike  
- EräViikinkien maalintauskameran tallenteesta tehty videoleike  
- FBT Karhujen toimittama videoleike [ottelutallenteelta] 

 
Tapauksen arviointi  

  
Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn videotuomarin päätöksellä erotuo-
mareiden tuomitseman PR0-rangaistuksen jälkeen.  

Tutkittava kontaktitilanne on esteettä nähtävissä käytettävissä olleilta vi-
deoilta.   

Tilanne tapahtuu EräViikinkien maalialueella maalivahdin alueen etupuo-
lella. Tilanteessa Ahola etenee osittaisessa läpiajossa kovalla juoksuvauh-
dilla kohti EräViikinkien maalia, ja Sipilä on tullut alueensa eteen vastaan-
ottamaan hyökkäystä. EräViikinkien pelaaja nro 27, Tommi Rosendahl, pyr-
kii tilanteessa saavuttamaan Aholan ja horjuttamaan tätä.  

Sipilä saa torjuttua pallon jalallaan ja kääntyy pallon suuntaan samalla 
nousten jossain määrin ylemmäksi. Ahola tavoittelee mailallaan palloa sa-
malla, kun hän yrittää hypätä Sipilän ohi. Ahola kuitenkin osuu Sipilään, tä-
män pään vasemmalle puolen, aiheuttaen selvästi havaittavan pään retkah-
duksen. Päähän tulleen kontaktin jälkeen Ahola lyö mailallaan Sipilän 
pään/kaulan alueelle. 

Sipilä loukkaantuu kontaktin seurauksena. Erotuomarit tuomitsevat 
tilanteesta Aholalle PR0-rangaistuksen 
 
Riidatonta asiassa on se, että Aholan jalka osuu Sipilän pään alueelle tilan-
teessa. Riidatonta asiassa on edelleen se, että Ahola ei tilanteessa pystynyt 
välttämään tai ennaltaehkäisemään törmäystä Sipilään. 
 
Asian arvioinnissa tulee kurinpitodelegaation näkemyksen mukaan huomi-
oida seuraavana esitetyt seikat. 
 
Aholalla on tilanteessa esteetön näkyvyys eteensä ja hänen pitää maalille 
suunnatessaan myös tiedostaa, että vastassa on maalivahti, joka on torjun-
tatilanteessa matalassa asennossa ja kontaktien suhteen haavoittuvai-
sempi, jolloin on noudatettava suurempaa varovaisuutta. 
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Sipilä on tilanteessa tullut hyökkäystä vastaan maalivahdin alueen ulkopuo-
lelle, jolloin hän myös asettaa itsensä alttiimmaksi pelinomaisille kontak-
teille kuin pysyessään maalivahdin alueella. 
 
Rosendahl pyrkii saavuttamaan Aholan ja videolta on nähtävissä, että hän 
pyrkii mailakädellään horjuttamaan Aholaa takaa. Videolta ei kuitenkaan 
voida yksiselitteisesti päätellä, kuinka voimakas kontakti Aholaan oli. Kat-
somme, että Aholan yritys väistää maalivahtia on jossain määrin vaikeutu-
nut Rosendahlin kädellä selästä työntämisen vuoksi.  
 
Videolta on nähtävissä, että Aholan liike suuntautuu maalivahdin alueen ja 
maalin ohi. Ahola myös vähintään jollain lailla yrittää hypätä Sipilän yli/ohi 
tämän vasemmalta puolelta siinä kuitenkaan onnistumatta johtuen kovasta 
vauhdistaan ja myös siitä, että Sipilä luonnollisesti jatkaa torjuntatyösken-
telyään ja kääntyy kohti palloa siten, että samalla nousee jossain määrin 
ylemmäksi.  
 
Sen jälkeen, kun Aholan jalka on osunut Sipilään, lyö Ahola tavoitellessaan 
palloa vielä mailalla Sipilän kasvosuojuksen alueelle, pyrkiessään pelaa-
maan tilanteen loppuun asti. Videolta ei käy tarkasti ilmi, mihin kohtaan 
maila osuu maalivahtia. 
 
Katsomme, että Aholan tarkoituksena ei ole ollut vahingoittaa maalivahtia, 
vaan kontaktit ovat pääasiallisesti seurausta Aholan kovasta vauhdista ja 
varomattomuudesta.  
 
Edellä mainittujen seikkojen perusteella Aholan toiminta kokonaisuudes-
saan tilanteessa on ehdottomasti moitittavaa ja varomatonta, ja siitä tulee 
rangaista pelisääntöjen mukaisesti. 
 
Aholan toiminta on silti pelinomaista eikä kuitenkaan sellaista, että hänen 
voitaisiin katsoa syyllistyneen raakaan rikkomukseen pelisääntöjen [PS 
617/2] tarkoittamalla tavalla, vaikka tilanteessa kontakti osuu päähän.  
 
Aholan voidaan täten katsoa syyllistyneen tilanteessa vaaralliseen fyysi-
seen peliin sekä vaaralliseen peliin mailalla pelisääntöjen tarkoittamalla ta-
valla. 
 
Pääsarjojen sarjamääräysten 52 §:n kolmannessa kohdassa säädetään, että 
sarjajärjestäjä voi määrätä rangaistuksen sille, joka kilpailun kestäessä, sii-
hen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai varsinaisen ottelutapahtuman ulko-
puolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy 
väkivaltaisesti, mistä tässä tilanteessa ei Aholan varomattomuudesta huo-
limatta kuitenkaan ole kyse. 
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Kurinpitodelegaation päätös 
 
Edellä esitetyn perusteella päätämme, että tilanteesta ei määrätä lisäran-
gaistuksia. 

 
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaatio 
 
Sasu Heino  Tuomo Timonen        Timo Toivonen 
 
kurinpito@salibandy.fi 

  

mailto:kurinpito@salibandy.fi


Sivu 7 / 7 
 

Päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva sääntökohdat  
 
Kurinpitodelegaatio on toimivaltainen ratkaisemaan asian 
kilpailusääntöjen 4 §:n sekä pääsarjojen sarjamääräysten 50 §:n  
perusteella. 

 
Pääsarjojen sarjamääräykset 2021–2022 45–54 §.  

 
Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2021–30.4.2022 1 §, 3 §, 4 §, 
62–64 §, 66–71 §.  
 
Suomen Salibandyliiton pelisäännöt.  

  
Muutoksenhaku  

Pääsarjojen sarjamääräysten 54 §:n mukaan ”Pääsarjoissa tai niiden karsin-
taotteluissa pelaajille tai toimihenkilöille määrättyihin korkeintaan kahden 
(2) ottelun peli-, toimitsija- tai kilpailukieltoihin ei voi hakea muutosta Sali-
bandyliiton valituslautakunnalta. Päätökseen voi hakea muutosta Urheilun 
oikeusturvalautakunnasta.”. 
 
Kilpailusääntöjen 70 §:n mukaan ”Sillä, jolle on määrätty rangaistus, rikko-
musta koskevan 68§ mukaisen ilmoituksen tekijällä sekä vastalauseasian 
osapuolilla on oikeus tehdä muutoksenhaku liiton asettaman kurinpitoeli-
men asiaa koskevasta päätöksestä liittokokouksen valitsemalle valituslau-
takunnalle”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


