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Suomen Salibandyliitto ry     
   
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 30 / 2021–22     
   
   
Päätöspäivä     21.1.2022    
    
Ottelu     Pirkat– Saipa, Naisten F-liiga, Pirkkala 16.1.2022  
   
Asia Saipan Eevi Lokan (#14) ja Pirkkain Henriikka Järven (#70) välinen 

kontakti ottelun 3. erässä, peliajassa 16:09. 
 
 

 
 
Tiivistelmä Kurinpitodelegaatio katsoo, että kontakti tilanteessa on tahaton 

yhteentörmäys.  
 

Pirkkain pelaaja Järvi pelaa keskellä puolustusasetelmaa ja hän pyrkii 
peittämään syöttöä kurottautumalla eteenpäin laittaen mailaa kohti lattiaa. 
Samalla Saipan Lokka juoksee poikittain, tehden omalta osaltaan tilaa omalle 
pelikaverilleen. Lokalla on katse pallossa, kuten Järvelläkin, eikä kumpikaan 
huomioi vastapelaajaa ja näin ollen Järvi ajautuu Lokan juoksulinjalle 
etukumarassa ja matalassa asennossa, mikä johtaa törmäykseen.  

  
Tilanteesta ei määrätä lisärangaistuksia.  
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Asian aineisto    

Otteluvalvojan vastine  
”Ottelutapahtumassa en havainnut tilannetta livenä. Ottelutallenteen 
perusteella tilanteessa Saipan pelaaja pelaa normaalissa peliasennossa ja 
Pirkkain pelaaja työntää päänsä pelaajan suoralle juoksulinjalle, jolloin Saipan 
pelaajan käsi osuu tätä päähän. Näkemykseni mukaan ei voi olettaa että pää 
edellä tilanteeseen meneminen ja siihen törmääminen normaalissa 
peliasennossa on automaattisesti tuomittavaa. Lisäksi Pirkkain pelaajan pää on 
tilanteessa kovin alhaalla. Katson että Saipan pelaajalla ei ole mahdollisuutta 
reagoida niin nopeasti että ehtisi väistää tilanteessa ja välttää törmäyksen. 
Näistä em. syistä tässä tilanteessa ei näkemykseni mukaan ollut rikettä, joka 
olisi edellyttänyt asian viemistä videotutkintaan.“ 
 
Joukkue Pirkkalan Pirkat vastine 

“Saipan pelaaja #14 ottaa kyynärpäällä turhan kontaktin pallottamana 
pelaajana meidän pallottoman pelaajan numero #70 päähän ns. "kuolleesta" 
kulmasta. Kontakti tapahtui 3. erässä pelikellon ajassa 46:09. Tilanteen olisi 
voinut varmasti välttää, sillä Saipan pelaajalla oli täysi näkyvyys tilanteeseen 
koko ajan. Videolta näyttää lisäksi siltä, että Saipa-pelaajan kyynärpää liikkuu 
hänen kehostaan ulospäin (Pirkka-pelaajan pään suuntaan) juuri ennen 
kontaktia. Meidän ykköskentän sentterille tuli kontaktin seurauksena 
aivotärähdys. Kävi lääkärissä heti pelin jälkeen. On nyt poissa toiminnasta 
useamman päivän, toivottavasti ei useampaa viikkoa. Kauden alussa oli 
puhetta, että nämä tilanteet pitää saada pois pelistä. Pelaajilla on vastuu 
kentällä siitä miten tämmöisiä tilanteita pitää pelata.” 

 

Joukkue Saipa vastine    
“Tilanteessa pyrin hakemaan syöttöpaikkaa, ja minulla on koko ajan suora 
juoksulinja, ja katseeni on pallossa. Järvi kurottaa juuri ennen osumaa tähän 
juoksulinjalle, eikä minulla ole vauhdissa sivusilmällä mahdollisuuksia havaita, 
että Järvi on kumartuneena, minkä vuoksi olkapääni osuu häneen. Juostessa 
käteni pakostikin heiluvat, mutta en tee minkäänlaista liikettä Järven suuntaan, 
eikä tarkoituksenani ollut osua Järveen. Osuma on siis täysi vahinko. Osuman 
jälkeen en edes heti tajunnut että jotain sattui, sillä kosketus ei minusta 
tuntunut kovin kovalta. Järvi myös jatkoi pelaamista ottelussa.” 
 
Erotuomarien vastine 
“SaiPan pallollinen pelaaja nro. 6, Miisa Turunen ja nro. 14, Eevi Lokka lähtevät 
tekemään risteävää liikettä. Pirkkain nro. 70, Henriikka Järvi puolustaa 
tilannetta kurottamalla eteenpäin ja asettaen itsensä Eevi Lokan juoksulinjalle, 
jolloin heidän välillään tapahtuu kontakti. Emme havainneet tilanteessa rikettä. 
Vihelsimme pelin poikki loukkaantumisen vuoksi ja jatkoimme peliä 
kiistapallolla kulmapisteeltä.”  
 
Videotallenteet   
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:    
•Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike   
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Tapauksen arviointi   

Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn videotuomarin päätöksellä, Saipan 
pyydettyä tutkintaa pääsarjojen sarjamääräysten 47 §:n sekä 48 §:n perusteella. 
Tutkittavana oleva kontaktitilanne on videolta nähtävissä.    
 
Tilanne tapahtuu Pirkkain puolustusalueella, Saipan pitäessä palloa. Lokan 
juoksulinja pysyy samanlaisena ja katse on pallossa koko ajan. Järvi pitää myös 
katseen pallossa, mutta pyrkii normaaliin tapaan peittämään syöttöä ja täten 
kumartuessaan laittamaan mailaa maahan. Hän ajautuu Lokan juoksulinjalle 
etukumarassa ja matalassa asennossa.  Pallofokuksesta johtuen ei tilanteessa 
kumpikaan huomioi vastapelaajaa, mikä johtaa yhteentörmäykseen, jossa 
Lokan käsivarsi osuu Järven pään alueelle. 
 
Videolta nähtynä kyseessä vaikuttaisi olevan puhtaasti tahaton yhteentörmäys. 
Tilanteessa ei voida havaita Lokalla normaalista pelaamisesta poikkeavaa käden 
liikettä, suunnanmuutosta tai taklausliikettä, joka antaisi edes viitteitä 
rangaistavasta teosta tai tahallisuudesta.  Lokan mahdollisuudet välttää 
törmäys ovat myös tilanteen nopeuden takia vähäiset, vaikka hän olisi 
ehtinytkin havaita Järven. 
 
Molempien pelaajien toiminta tilanteessa on pelinomaista eikä näin ollen ole 
moitittavaa.  
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Kurinpitodelegaation päätös    

 
Tilanteesta ei määrätä rangaistuksia. 
 
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaatio    
 
Sasu Heino  Tuomo Timonen        Timo Toivonen    
  
kurinpito@salibandy.fi    

   
  
  

mailto: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 
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”.    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
  
 


