
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 20 / 2021–22   
 
 
Päätöspäivä      23.11.2021  
  
Ottelu     F-liiga miehet, OLS – Jymy, Oulu 20.11.2021 
 
Asia Jymyn Viljami Järvikankaan (#81) ja OLS:n Olli Kinnusen (#6) välinen 

kontakti ottelun 3. erässä, peliajassa 42:59 (tallenteen ajassa 1:45:45). 
 
 

 
Tiivistelmä  

Kyseessä on pelinomainen tilanne, jossa Järvikangas pyrkii estämään 
vastustajaa pääsemästä palloon kiilaamalla tämän eteen tai ottamalla 
kontaktin. Järvikangas ei tilanteessa tee erityistä taklausliikettä, kiihdytä 
nopeuttaan tai nosta käsiään, joten tilanteen seuraus vaikuttaa pääosin 
tahattomalta. Järvikankaan pääasiallinen fokus on tilanteessa pallossa.  
Kinnusen peliasennon mataluus osumahetkellä pallontavoittelusta 
johtuen myötävaikuttaa osuman syntyyn.  
 
Järvikankaan pelaaminen tilanteessa on kuitenkin varomatonta ja hän 
aiheuttaa omalla toiminnallaan osuman ja vaaratilanteen. Järvikangas 
on näin ollen syyllistynyt tilanteessa rikkeeseen, muttei lisärangaistuksia 
edellyttävään rikkeeseen. 
 
Kurinpitodelegaatio ei määrää lisärangaistusta.  

 



 
 

Asian aineisto  Jymyn vastine 22.11.2021  

 
"Näkemyksemme tilanteesta on seuraava: 
 
Kyseisen vaihdon aikana OLS on saanut hyvän hyökkäyspään pelaamisen 
käyntiin. OLS pelaa pallon poikittaisena syöttönä takatolppaa kohti, 
johon ei kuitenkaan kukaan pääse väliin. Pallo päätyy vastakkaiseen 
kulmaan, josta OLS:n tuplapelaaja Joni-Arttu Sieppi pelaa pallon 
pomppivana maalin takana odottavalle Kinnuselle, joka ei saa palloa 
haltuun, vaan pallo karkaa Kinnuselta. Maalinedustalle sijoittunut 
Järvikangas arvioi ehtivänsä irtopalloon maalin taakse ensin, lähtien 
kohti palloa. Samalla Järvikangas valmistautuu suojaamaan palloa siten, 
ettei Kinnunen pääsisi pallolle. Järvikangas on pallon liikesuuntaan 
nähden Kinnusen edellä, ja pyrkii näin ollen tekemään itsensä 
mahdollisimman isoksi, estäen samalla Kinnusen pääsyn pallolle. 
 
Tilanteessa Kinnunen reagoi liikkeellä kohti karannutta palloa, pyrkien 
kurkottamalla saamaan karanneen pallon takaisin itselleen, tässä 
kuitenkaan onnistumatta. Kinnusen kurotus kohti palloa aiheuttaa 
kuitenkin epäedullisen peliasennon, jolloin erityisesti Kinnusen pää on 
selkeästi normaalia peliasentoa alempana. Järvikangas pyrkiessään 
pääsemään palloon, tekee leikkaavan liikkeen Kinnusen ja pallon väliin, 
tarkoituksenaan suojata omalla vartalollaan palloa. Kinnusen kurotuksen 
ja Järvikankaan liikkeen johdosta Järvikankaan oikean käden kyynärvarsi 
/ kyynärpää osuu Kinnusta päähän. 
 
Näkemyksemme mukaan tilanne on johdantoa seuraavista tekijöistä: 
- Kinnusen epäedullinen peliasento kontaktiin, vaikkakin kyseessä on 
kurotus jonka kaltaisia peleissä tapahtuu useita 
- Järvikankaan pyrkimys ehtiä pallolle ensin, samalla valmistautuen 
suojaamaan palloa vartalollansa. 
 
Kyseessä on pelitilanne, jonka kaltaisia tapahtuu peleissä useita. 
Välittömästi tilanteen tapahduttua Järvikangas kurottaa samanlaisella 
liikkeellä kohti palloa, mikä kuvastaa kyseisen tilanteen tavallisuutta 
erinomaisesti. Huomioitavaa tilanteessa on myös Kinnusen reaktio 
tilanteeseen osuman jälkeen. Kinnunen ei loukkaannu tilanteessa, vaan 
jatkaa pelaamista pillin vihellykseen asti, minkä jälkeen lähtee 
kävelemään kohti vaihtoaitiota. Kinnunen jatkoi pelaamista normaalisti 
ottelun loppuun asti. 
 
Näkemyksemme mukaan kiistatonta (joskin ei aukotonta) asiassa on se, 
että Järvikankaan oikea kyynärvarsi / kyynärpää on osunut Kinnusta 
päähän. Käytössä olevan videokuvan (Ruudun lähetys) perusteella ei 
voida tarkalleen eritellä ruumiinosaa joka Kinnusta on osunut, eikä sitä 
mihin kohtaan päätä Kinnusta on osunut. On kuitenkin ymmärrettävä, 



 
 

että vaikka pysäytyskuvan perusteella osumahetki on ”pimennossa”, 
tilanteessa on tapahtunut päähän kohdistunut rike. 
 
Järvikankaan olisi pitänyt ymmärtää Kinnusen epäedullinen peliasento, 
ja jättää kontakti tekemättä. Tämän hetkisten linjauksien perusteella 
katsomme, että vaikka tuomio tuntui tilanteessa isolta, oli tuomio 
linjassa päähän kohdistuneiden iskujen kohdalla, joita pyritään 
karsimaan. Katsomme kuitenkin tilanteen olevan normaali pelitilanne, 
missä puolustavan pelaajan (Järvikangas) virhearvion ja epäonnisen 
sattuman lopputuloksena oli nähdyn kaltainen tilanne. 
 
Katsomme, että tuomio tilanteessa oli oikea, mutta ei kuitenkaan sen 
kaltainen, joka vaatisi lisärangaistuksia." 

 
Erotuomarien vastine 21.11.2021 
 
"Ajassa 42:59 Nurmon Jymyn #81 Viljami Järvikangas, taklaa OLS:n #6 
Olli Kinnusta osuen tätä kyynärpäällä päähän Nurmon Jymyn päädyssä. 
Tuomitsimme Järvikankaalle PR0, säännön 613/5 mukaisesti. Peliä 
jatkettiin OLS:n vapaalyönnillä kulmapisteeltä." 

 
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 49 §:n perusteella. Tutkittavana 
oleva mahdollinen kontaktitilanne on videolta nähtävissä.  
 
Tutkittava kontaktitilanne tapahtuu Jymyn puolustusalueen päädyssä. 
Kinnunen kurottaa tavoittelemaan palloa, jolloin Järvikangas tulee 
tilanteeseen Kinnusen liikesuuntaan nähden poikittaisella linjalla ja 
hänen olkavartensa osuu Kinnusta pään alueelle. 
 
Erotuomarit katkaisevat pelin ja tuomitsevat tilanteesta Järvikankaalle 
PR0:n. 

 
Videotallenteelta käy ilmi, että Kinnunen etenee päätylaidan suuntaisesti 
ja kurottaa kohti tavoittelemaansa palloa. Samalla Järvikangas pyrkii 
kiilaamaan Kinnusen ja pallon väliin estääkseen tämän pääsyn palloon ja 
mahdollistaakseen sen, että voi itse pyrkiä irtopalloon. Järvikankaan 



 
 

käsivarsi osuu Kinnusen pään alueelle. Tarkka osumakohta ei ole videolta 
selvästi nähtävissä. 
 
Kyseessä on pelinomainen tilanne, jossa Järvikangas pyrkii estämään 
vastustajaa pääsemästä palloon kiilaamalla tämän eteen tai ottamalla 
kontaktin. Järvikangas ei tilanteessa tee erityistä taklausliikettä, kiihdytä 
vauhtiaan tai nosta käsiään, joten tilanteen seuraus vaikuttaa pääosin 
tahattomalta. Järvikankaan pääasiallinen fokus on tilanteessa pallossa. 
Kinnusen peliasennon mataluus osumahetkellä pallontavoittelusta 
johtuen myötävaikuttaa osuman syntyyn.  
 
Huolimatta edellä esitetystä, on Järvikankaan pelaaminen tilanteessa 
varomatonta ja hän aiheuttaa omalla toiminnallaan osuman ja 
vaaratilanteen. Järvikangas on näin ollen syyllistynyt tilanteessa 
rikkeeseen. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo kuitenkin, ettei Järvikankaan rike ole sen 
kaltainen, että siitä tulisi määrätä lisärangaistuksia. 

 
 
Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella päätämme, että tilanteesta ei määrätä 
Järvikankaalle lisärangaistusta. 

 
 

Pääsarjojen kurinpitodelegaatio  
  
Sasu Heino  Tuomo Timonen      Timo Toivonen  
  
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”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


