
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 17 / 2021–22   
 
 
Päätöspäivä     8.11.2021  
  
Ottelu     F-liiga miehet, EräViikingit – Classic, Helsinki 5.11.2021 
 

Asia EräViikinkien Daniel Tenhosen (#70) ja Classicin Nico Salon (#20) välinen 
kontakti ottelun 2. erässä, peliajassa 20:42 (tallenteen ajassa 0:54:03). 

 
 

 
Tiivistelmä  

 
Kyseessä on pelinomainen ja nopea tilanne, jossa Tenhonen pyrkii etene-
mään maalille laukauksen jälkeen. Hän pyrkii väistämään Saloa siinä kui-
tenkaan onnistumatta ja törmäyksen seurauksena menettää tasapai-
nonsa ja pyörähtää voimakkaasti. Ilmalennon aikana Tenhosen on rea-
goitava nopeassa tilanteessa ja huonossa tasapainossa, mikä on haasta-
vaa. Nämä seikat katsotaan lieventäviksi seikoiksi rangaistusta määritet-
täessä. 
 
Kurinpitodelegaatio kuitenkin katsoo, että Tenhonen ojentaa holtitto-
masti mailansa kohti Saloa väistötilanteessa, mikä johtaa voimakkaa-
seen kontaktiin. Tenhonen on lieventäväksi katsotuista seikoista huoli-
matta vastuussa toiminnastaan tilanteessa ja osoittaa siten piittaamat-
tomuutta toisen pelaajan terveyttä ja turvallista pelaamista kohtaan, 
vaikkei hänen tarkoituksenaan olisikaan osua vastapelaajaan väkivaltai-
sesti. 
 
Kurinpitodelegaatio on määrännyt Tenhoselle yhden ottelun pelikiellon.  

 



 
 

Asian aineisto  EräViikinkien vastine 2.11.2021  

 
"EräViikingit on käsitellyt pelissä sattuneen tilanteen. Tutkittava kontak-
titilanne tapahtuu Classicin puolustusalueella. Tilanteessa Tenhonen 
nousee laitaa pitkin ja Salo pyrkii peittämään vedon polviasennossa. Veto 
menee peiton ohi ja Salo seuraa laukausta katseella ja nousee samalla 
ylös polvelta. Tenhosella on kova vauhti, Salon noustessa samaan aikaan, 
kun Tenhonen on häntä ohittamassa. Tenhonen ei ehdi tekemään tilan-
teessa muuta kuin väistöliikkeen. Tenhonen menettää väistöliikkeen 
myötä tasapainoaan ja sen seurauksena ojentaa käsiä eteenpäin, joka on 
luonnollinen reaktio, kun ihminen horjahtaa taaksepäin. EräViikinkien 
kanta on, että Tenhosella ei ole mahdollisuutta estää yhteentörmäystä, 
eikä hän hae tarkoituksellisesti kontaktia Saloon" 
 
Classicin vastine 7.11.2021 
 
"Classic haluaa että F-liigassa kurinpito järjestelmä automatisoituu sekä 
ammattimaistuu. Jätämme tilanteen lopullisen arvioinnin kurinpitoryh-
män tehtäväksi." 

 
Otteluvalvojan vastine 7.11.2021 
 
"Katsottuani pelin jälkeen videolta useaan kertaan eri kuvakulmista, että 
mitä tässä tapahtui, päädyin tekemään videotutkintapyynnön. Osuma 
tulee vaarallisesti niskan alueelle. Tapahtuma hetkellä en pystynyt erot-
tamaan sitä, että oliko vain törmäys vai oliko esim. maila mikä osui, 
merkkasin heti, että tämä tilanne katsotaan pelin jälkeen videolta. Muilta 
osin nojaudun videotuomarin lausumaan tapahtuneesta." 
 
Erotuomarien vastine 7.11.2021 
 
"Ajassa 20:42 EräViikinkien pelaaja nro 70, Daniel Tenhonen ajautuu lau-
kauksensa jälkeen päin Classicin pelaajaa nro 20, Nico Salo, joka on tullut 
peittämään laukausta. Erotuomarit eivät havainneet tilanteessa rikettä. 
Peli katkaistiin loukkaantumisen vuoksi ja peliä jatkettiin kiistapallolla 
kulmapisteeltä." 

 
Videotallenteet 
 
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:  
- Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike 

 
 
 
Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn videotuomarin päätöksellä video-

tuomarin siirrettyä asian eteenpäin kurinpitodelegaatiolle pääsarjojen 



 
 

sarjamääräysten 47 §:n sekä 48 §:n perusteella. Tutkittavana oleva mah-
dollinen kontaktitilanne on videolta nähtävissä.  
 
Tutkittava kontaktitilanne tapahtuu Classicin puolustusalueen keskus-
tassa, sen oikealla puolella keskialueelta katsottuna. Tilanteessa Tenho-
nen etenee täydessä juoksuvauhdissa ja laukaisee pallon kohti Classicin 
maalia. Salo pyrkii peittämään laukaisua, siinä onnistumatta. Tenhonen 
jatkaa juoksuvauhdilla kohti maalialuetta ja osuu peittoasemasta nouse-
massa olevaa Saloa pään/niskan alueelle mailallaan. Tenhosella on es-
teetön näkyvyys Saloon. 
 
Erotuomarit katkaisevat pelin Salon loukkaantumisen vuoksi, tilanteesta 
ei tuomita rangaistuksia. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että videotallenteelta käy ilmi, että laukauk-
sen jälkeen Tenhonen pyrkii etenemään kohti maalia ja tilanteen kova-
vauhtisuudesta johtuen hänen tasapainonsa on valmiiksi huono. Tenho-
nen pyrkii kuitenkin väistämään Saloa hyppäämällä. Tenhonen ei tilan-
teen nopeudesta johtuen pysty väistämään Saloa ja hänen oikea jalkansa 
osuu tähän. Törmäyksen seurauksena Tenhonen menettää tasapainonsa 
ja hänen vartalonsa ajautuu pyörähdysliikkeeseen. Menetettyään tasa-
painonsa Tenhonen nostaa kätensä ja niiden pitelemän mailan siten, että 
hänen mailansa osuu kovalla voimalla Salon pään/niskan alueelle.  
 
Kyseessä on pelinomainen tilanne, jossa Tenhonen pyrkii etenemään 
maalille laukauksen jälkeisessä tilanteessa, jossa hänen tasapainonsa on 
huono. Hän joutuu nopeassa tilanteessa huonosta tasapainoasemasta 
reagoimaan väistääkseen Saloa, siinä kuitenkaan onnistumatta. Nämä 
seikat katsotaan lieventäviksi seikoiksi.  
 
Huolimatta siitä, että kyseessä on nopea ja pelinomainen tilanne, on Ten-
hosen mailan nosto ja nostoliikkeen kohdistuminen kohti Saloa varoma-
tonta ja tarpeetonta. Videolta käy ilmi, että Tenhonen nostaa mailaansa 
etenemissuunnastaan poiketen kohti Saloa, mikä voidaan katsoa ras-
kauttavaksi seikaksi, vaikka kädet helposti, tai jopa luonnollisesti, nousi-
sivatkin pelaajan hakiessa tasapainoa tilanteessa. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että Tenhonen ojentaa holtittomasti mai-
lansa kohti Saloa väistötilanteessa, mikä johtaa voimakkaaseen kontak-
tiin. Tenhonen on lieventäväksi katsotuista seikoista huolimatta vas-
tuussa toiminnastaan tilanteessa ja osoittaa siten piittaamatto-
muutta toisen pelaajan terveyttä ja turvallista pelaamista kohtaan, 
vaikkei hänen tarkoituksenaan olisikaan osua vastapelaajaan väkivaltai-
sesti.  

 
 



 
 

Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella katsomme, että Tenhonen on syyllistynyt sa-
libandyn pelisääntöjen 617/2 kohdan raakaan rikkomukseen.  
 
Pääsarjojen sarjamääräysten 52 §:n kolmannessa kohdassa säädetään, 
että sarjajärjestäjä voi määrätä rangaistuksen sille, joka kilpailun kestä-
essä, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai varsinaisen ottelutapah-
tuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muu-
toin käyttäytyy väkivaltaisesti.  

 
Päätämme, että EräViikinkien pelaajalle Daniel Tenhoselle määrätään 
yhden ottelun pelikielto.  
 

EräViikingeille määrätään sadan euron sakko salibandyn kilpailusääntö-
jen 64 §:n mukaisesti.  
 

 

 
Pääsarjojen kurinpitodelegaatio  

  

Sasu Heino  Tuomo Timonen      Timo Toivonen  

  
kurinpito@salibandy.fi  
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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”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


