
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 28 / 2021–22   
 
 
Päätöspäivä     5.1.2022  
  
Ottelu     F-liiga miehet: EräViikingit – FBT Karhut, Helsinki 2.1.2022 
 

Asia EräViikinkien Marko Juseliuksen (#65) ja Karhujen Julius Lindgrenin (#74) 
välinen kontakti ottelun 3. erässä, peliajassa 54:26. 

 
 

 
Tiivistelmä 
 

Karhujen Lindgreniltä karkaa pallo kohti päätylaitaa ja hän lähtee sen pe-
rään. EräViikinkien Juselius tulee maalin puolelta ja leikkaa Lindgrenin 
eteen voimakkaasti. Lindgren kurottaa palloa kohden ja saa osuttua sii-
hen, kun samalla Juselius tekee taklaavan liikkeen osuen Lindgreniä. Lind-
gren kaatuu taklauksen voimasta ja jää maahan pitelemään kasvojaan. 
 
Juseliuksen liike on hyvin voimakas ja hän korostaa sitä ylöspäin nouse-
valla taklausliikkeellä. Juseliuksen käsivarsi ei merkittävästi nouse tilan-
teessa, mutta on kuitenkin sivuttaisliikkeessä kohti Lindgreniä. 
 
Kuripitodelegaatio katsoo, että Juseliuksen olkavarsi osuu kontaktitilan-
teessa Lindgreniä päähän.  
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että Juseliuksen tarkoituksena ei ole ollut va-
hingoittaa Lindgreniä. Kurinpitodelegaatio katsoo kuitenkin, että Juselius 
on edellä mainitut seikat huomioon ottaen tehnyt väkivaltaisen ja vaa-
rallisen taklauksen ja osunut olkavarrellaan Lindgreniä päähän. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että Juselius on syyllistynyt raakaan rikko-

mukseen ja määrää Juseliukselle kahden ottelun pelikiellon. 

 
 

 



 
 

Asian aineisto  Erotuomariraportti 2.1.2022 
”Ottelussa tuomittiin ajassa 54.26 5+20min PR0 Eräviikinkien pelaajalle #65 

Marko Juselius. Erotuomarien näkemyksen mukaan Juselius lähtee omassa 

puolustuspään kulmassa taklaamaan sivusta päin pallontavoittelutilanteeseen 

tulossa olevaa Karhujen pelaajaa #74 Julius Lundgrenia. Juseliuksen käsi-

varsi/olkapää osuu tilanteessa Lundgrenia päähän, joka loukkaantuu tilan-

teessa ja jää tilanteen seurauksena makaamaan maahan. Erotuomarien näke-

myksen mukaan tilanteessa tulisi tuomita pelisääntöjen mukaisesti PR3 (617), 

Pelaaja tai toimihenkilö syyllistyy raakaan rikkomukseen (909).” 

 
EräViikinkien vastine  
EräViikingit ei toimittanut vastinetta. 

 
FBT Karhujen vastine  
Karhut ei toimittanut vastinetta.  

 
Otteluvalvojan vastine 4.1.2022 
”Ottelun kolmannessa erässä kotijoukkueen pelaajan kontakti osuu videolla 

näkyvällä tavalla vierasjoukkueen pelaajan pään alueelle. Tilanne näkyy vasti-

nepyynnön yhteydessä toimitetulta videolta kokonaisuutena hyvin. Omasta 

puolestani tilanteeseen ei ole lausuttavana merkitseviä seikkoja, joita videolta 

ei voisi havaita.” 

 
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 49 §:n perusteella. Tutkittavana oleva mah-
dollinen kontaktitilanne on videolta nähtävissä.  
 
Tilanne tapahtuu EräViikinkien puolustusalueen päädyssä. Karhujen 
Lindgreniltä karkaa pallo kohti päätylaitaa ja hän lähtee sen perään. Erä-
Viikinkien Juselius tulee maalin puolelta ja leikkaa Lindgrenin eteen voi-
makkaasti. Lindgren kurottaa palloa kohden ja saa osuttua siihen, kun 
samalla Juselius tekee taklaavan liikkeen osuen Lindgreniä. Lindgren kaa-
tuu taklauksen voimasta ja jää maahan pitelemään kasvojaan.  
 
Kyseessä on sinänsä normaali irtopallon tavoittelutilanne, jossa hyök-
kääjä pyrkii pelaamaan palloa ja puolustava pelaaja yrittää vartalokon-
taktilla pelata hyökkääjän irti pallosta. Juseliuksen liike on kuitenkin hy-
vin voimakas ja hän korostaa sitä ylöspäin nousevalla taklausliikkeellä. 
Juseliuksen käsivarsi ei merkittävästi nouse tilanteessa, mutta on kuiten-
kin sivuttaisliikkeessä kohti Lindgreniä. Lindgrenin peliasento on hieman 
matalalla, kun hän yrittää tavoittaa häneltä karanneen pallon.  



 
 

 
Kuripitodelegaatio katsoo videotallenteen ja erotuomariraportin perus-
teella, että Juseliuksen olkavarsi osuu kontaktitilanteessa Lindgreniä pää-
hän.  
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että Juseliuksen tarkoituksena ei ole ollut va-
hingoittaa Lindgreniä. Kurinpitodelegaatio katsoo kuitenkin, että Juselius 
on edellä mainitut seikat huomioon ottaen tehnyt väkivaltaisen ja vaa-
rallisen taklauksen ja osunut olkavarrellaan Lindgreniä päähän.  

 
Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella katsomme, että Juselius on syyllistynyt sali-
bandyn 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 Marko Juseliukselle määrätään 
kahden ottelun pelikielto. 

 

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

 

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 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”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


