
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 12 / 2021–22   
 
 
Päätöspäivä     3.11.2021  
  
Ottelu     F-liiga miehet, LASB – EräViikingit, Lahti 31.10.2021 
 

Asia EräViikinkien Jacob Kerolan (#62) ja LASB:n Jesse Arolan (#52) välinen 
kontakti ottelun 2. erässä, peliajassa 35:06 (tallenteen ajassa 1:29:05). 

 
 

 
Tiivistelmä Kurinpitodelegaatio katsoo, että EräViikinkien Jacob Kerola löi 

tarkoituksellisesti kyynärpäällään yrittäessään estää LASB:n Jesse Arolan 
etenemistä, mikä johti osumaan tämän päähän. Kerolan teko on 
osoittanut piittaamattomuutta toisen pelaajan terveyttä ja turvallista 
pelaamista kohtaan, tapahtuen kuitenkin pelinomaisessa 
kamppailutilanteessa. 
 
Kurinpitodelegaatio on määrännyt Kerolalle yhden ottelun pelikiellon.  

 



 
 

Asian aineisto  EräViikinkien vastine 2.11.2021  

 
"EräViikingit on käsitellyt pelissä sattuneen tilanteen ja videotuomarin 
päätöksen.  
 
Tilanteessa EräViikingit saa pallonriiston ja käynnistää välittömän 
vastahyökkäyksen kohti vastustajan maalia, johon myös Kerola liittyy 
mukaan. Tallenteesta näkyy, kuinka Kerolan katse läpi tilanteen on 
pallossa sekä hetkellisesti hän vilkaisee suoraan eteenpäin 
havainnoidakseen kenttää. Hän ei siis havaitse takanaan tulevaa 
vastustajan pelaajaa eikä tiedosta hänen läheisyyttään tilanteessa." 
 
LASB:n vastine 
 
LASB ei ole toimittanut asiassa vastinetta. 
 
Erotuomarin Kosonen vastine 1.11.2021 
 
"Havaitsin Eräviikinkien vastahyökkäyksen käynnistyessä Eräviikinkien 
pelaajan huitaisevan käsivarrellaan Lasb pelaaja Arolaa pään seudulle. 
Tulkitsin tapahtuneen olleen joko vahinko, varomattomuutta tai 
korkeintaan vaarallista pelaamista. En nähnyt kyynerpääosumaa enkä 
täten nähnyt teossa väkivallan elementtejä. Emme saaneet maalattua 
rikkoneen Eräviikingit pelaajan pelinumeroa ja pyytäessämme 
pelisääntöjen 304 ja 601 kohtien mukaisesti Eräviikingit kapteenia 
valitsemaan oikean pelaajan rangaistuspenkille, he ohjasivat 
rangaistusta kärsimään #17 Eklundin. Rangaistuksen syykoodiksi 
pelisääntöjen mukaisesti osuvampi olisi ollut 2min pallottoman pelaajan 
estämisestä eikä vaarallinen peli, vaikka jälkimmäinen parhaiten 
käsitystäni tilanteesta kuvaakin." 
 
Videotallenteet 
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:  
- Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike 

 
 
 
Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn videotuomarin päätöksellä 

videotuomarin siirrettyä asian eteenpäin kurinpitodelegaatiolle 
pääsarjojen sarjamääräysten 47 §:n sekä 48 §:n perusteella. Tutkittavana 
oleva mahdollinen kontaktitilanne on videolta nähtävissä.  
 
Tutkittava kontaktitilanne tapahtuu keskiviivalla, kiistapallopisteen 
tuntumassa. Tilanteessa EräViikingit saa riistettyä pallon ja pääsee 
nopeaan vastahyökkäykseen, jossa Kerola on mukana. Palloton Kerola on 
aavistuksen edellä ja Arola yrittää päästä hänen rinnalleen, kun Kerola 



 
 

tekee vasemmalla käsivarrellaan liikkeen taaksepäin, osuen 
kyynärpäällään Arolaa pään oikealle puolelle. 

 
Erotuomarit katkaisevat pelin Arolan loukkaantumisen vuoksi ja 
tuomitsevat tilanteesta EräViikinkien pelaajalle nro 17 (Alex Eklund) 
kahden minuutin rangaistuksen vaarallisesta pelistä. 

 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että videotallenteelta käy ilmi Kerolan 
kyynärpään osuvan Arolaa päähän. Kerola on tilanteessa selvästi 
tietoinen Arolan sijainnista ja siitä, että tämä pyrkii hänen rinnalleen. Hän 
ei kuitenkaan katso Arolaan päin vaan seuraa katsellaan palloa tai 
hyökkäyksen kulkua. Kerolan käsivarren liike, joka johtaa osumaan, ei ole 
vahinko tai tahaton teko.  
 
Kyseessä on kuitenkin pelinomainen kamppailutilanne, jossa Kerola 
pyrkii estämään vastapelaajan etenemistä.  
 
Kurinpitodelegaatio katsoo täten, että Kerola lyö tarkoituksellisesti 
kyynärpäällään yrittäessään estää Arolan etenemistä, mikä johtaa 
osumaan Arolan päähän. Kerola osoittaa siten 
piittaamattomuutta toisen pelaajan terveyttä ja turvallista pelaamista 
kohtaan, vaikkei hänen tarkoituksenaan olisikaan suoranaisesti 
vahingoittaa tai osua päähän.  

 
Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella katsomme, että Kerola on syyllistynyt 
salibandyn pelisääntöjen 617/2 kohdan raakaan rikkomukseen.  
 
Pääsarjojen sarjamääräysten 52 §:n kolmannessa kohdassa säädetään, 
että sarjajärjestäjä voi määrätä rangaistuksen sille, joka kilpailun 
kestäessä, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai varsinaisen 
ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten 
johdosta tai muutoin käyttäytyy väkivaltaisesti.  

 
Päätämme, että EräViikinkien pelaajalle Jacob Kerolalle määrätään 
yhden ottelun pelikielto.  
 

EräViikingeille määrätään sadan euron sakko. 
 

 
Pääsarjojen kurinpitodelegaatio  

  

Sasu Heino  Tuomo Timonen      Timo Toivonen  

  
kurinpito@salibandy.fi  

mailto:kurinpito@salibandy.fi


 
 

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 
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 §:n 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”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


