
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 49 / 2021–22   
 
 
Päätöspäivä     1.4.2022 
  
Ottelu     F-liiga naiset, TPS – EräViikingit, Turku 30.3.2022 
 
Asia TPS:n Ina Lemisen (#69) ja EräViikinkien Daniela Westerlundin (#9) väli-

nen kontakti ottelun 1. erässä, peliajassa 19:46. 
 
 

 
Tiivistelmä 
 

Tapauksessa on kyse pallontavoittelutilanteesta, jossa EräViikinkien 
Westerlund ottaa pallon haltuun korkealla mailalla, minkä vuoksi palloa 
tavoitteleva Leminen myöhästyy tilanteesta.  
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että Westerlundin kaatuminen johtuu siitä, 
että Lemisen maila osuu tilanteessa Westerlundin jalkaan tai jalkoihin. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että tilanteessa on kyse normaalista kamp-
pailutilanteesta, jossa Leminen kamppaa vastapelaajan mailallaan. Le-
misen katse näyttää olevan pallossa ja kampitus näyttää enemmän va-
romattomalta pelaamiselta kuin tahalliselta teolta. Kokonaisuutena ar-
vioiden kyseessä on melko kevyt kontakti.  
 
Asiassa ei määrätä rangaistusta. 

 



 
 

Asian aineisto  Erotuomarien vastine 31.3.2022 

"Ottelussa havaintomme oli että Westerlund törmää TPS:n pelaajan (Le-
minen) sääreen lähtiessään voimakkaasti pallon perään. Osumahetkellä 
Westerlund oli havaintomme mukaan oman liikkeensä vuoksi huonossa 
tasapainossa ja väärässä kohdassa tullut kontakti aiheutti ilmalennon 
jonka päätteeksi Westerlund päätyi kenttään. 
 
Emme nähneet tilanteessa rangaistuksen arvoista rikettä. Peliä jatkettiin 
Ervin vapaalyönnillä 507/7 perusteella" 

 

TPS:n vastine 31.3.2022 
”TPS:n Laura Rantanen #28 laukoo pallon keskiviivalta kohti ErVin maa-
lia. ErVin Daniela Westerlund #9 peittää laukauksen noin viisi metriä en-
nen maalia. Pallo kimpoaa Westerlundista ylöspäin. TPS:n Ina Leminen 
#69 on tilanteessa sijoittuneena noin kahden metrin päähän Westerlun-
dista.  
 
Kun pallo kimpoaa ylöspäin, sekä Westerlund että Leminen reagoivat ja 
lähtevät tavoittelemaan ilmassa olevaa irtopalloa (Kuva 1 ja Kuva 2). 
Westerlund saa ensimmäisenä osuman palloon korkealla mailalla (Kuva 
3), lantion korkeudelta ja on samalla ottamassa askeleen sivuun. Tämän 
jälkeenkin (Kuva 4), Lemisen katse kohdistuu edelleen palloon. Lemisen 
mailan lapa ajautuu Westerlundin jalkojen väliin (Kuva 5), jonka seurauk-
sena Westerlundin jalat osuvat yhteen ja hän kaatuu.  
 
Toisin kuin videotuomari päätöksessään toteaa, Leminen ei hae kontak-
tia Westerlundiin, vaan pelaa ja tavoittelee koko tilanteen ajan selkeästi 
pelattavissa olevaa palloa kuten kuvista ja Lemisen katseen ja mailan 
kohdistumisesta palloon on todettavissa. Tilanne syntyy erittäin nopeasti 
ja yllättävyyttä Lemisen näkökulmasta lisää Westerlundin pallon mu-
kaanotto korkealla mailalla. Käytettävissä olevasta videosta ja kuvista ei 
myöskään ole todettavissa, että Lemisen polvi osuisi missään vaiheessa 
Westerlundiin. 
 
Katsomme, että kyseessä on pallontavoittelusta seurannut tilanne ja Le-
minen ei missään tapauksessa hae sellaista kontaktia Westerlundiin, joka 
aiheuttaisi lisärangaistuksia.” 
 
TPS on lisäksi toimittanut pysäytyskuvia ottelutallenteelta. 
 
EräViikinkien vastine 31.3.2022 
”EräViikingit on käsitellyt pelissä sattuneen tilanteen ja yhtyy otteluval-
vojan sekä videotuomarin näkemykseen tilanteesta. 
 
Leminen ei pyri tilanteessa pelaamaan palloa, vaan suuntaa juoksulin-
jansa suoraan kohti Westerlundia. Lemisen juoksulinja on leikkaava 



 
 

Westerlundiin nähden ja hänen täytyy ymmärtää, että tilanne johtaa 
kontaktiin, joka voi johtaa vakavaankin loukkaantumiseen, koska hänen 
jalkansa osuu Westerlundin alavartaloon/jalkoihin. Pelaaja on aina vas-
tuussa liikkumisestaan ja kontakteistaan vastapelaajiin kentällä. Tilan-
teessa tapahtuva Lemisen liike vastustajaa kohti ja kontaktin hakeminen 
osoittaa selkeää piittaamattomuutta toisen pelaajan terveellistä ja tur-
vallista pelaamista kohtaan. Tilanteessa on myös huomioitava, että Wes-
terlund on pelaamassa vain palloa ja osuttuaan palloon, hän lähtee suo-
raan sen perään. Lemisen tullessa leikkaavalla linjalla estämään ja ha-
kien kontaktia, hän ojentaa vasemman jalkansa suoraan Westerlundin 
linjalle. 
 
EräViikingit haluaa nostaa esiin myös TPS:n päävalmentajan Aki Vilande-
rin verbaalisen käytöksen ko. tilanteessa, johon tuomari joutui puuttu-
maan sanallisesti. EräViikingit toivoo, ettei vastaava tapahtuisi lajis-
samme enää jatkossa, kun pelaaja on juuri joutunut vaarallisen pelaami-
sen kohteeksi sekä makaa loukkaantuneena kentän pinnassa. Varsinkin 
Vilanderin asema maajoukkueessa huomioiden pidämme tällaista käy-
töstä erittäin epäammattimaisena koko lajimme kannalta.” 
 
Otteluvalvojan selvitys videotutkintapyynnössä 30.3.2022 
”Ajassa 19:47 (tallenne 34:32) vierasjoukkueen Westerlund (nro 9) ottaa 
kaaripallon ylävartalollaan alas omalla puolustusalueella. Pallo pomp-
paa tilanteessa Westerlundiin nähden eteenpäin hänestä ja hän lähtee 
tavoitteleman juosten palloa. Saman aikaisesti kotijoukkueen Leminen 
(nro 69) tulee kohti Westerlundia sivusuunnasta. Heidän juoksulinjat ris-
teävät tilanteessa siten, että Lemisen polvi osuu Westerlundia polven/rei-
den alueelle. Tämän jalkaosuman seurauksena Westerlund kaatuu vaa-
rallisen näköisesti tilanteessa. OV:n näkemyksen mukaan Lemisellä ei ole 
tilanteessa mahdollisuutta pelata palloa.” 
 
Videotallenteet 
Kurinpitodelegaation käytössä ovat olleet seuraavat videotallenteet:  
•Ottelutallenne ja siitä tehty videoleike 

 
Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn otteluvalvojan tekemällä video-

tutkintapyynnöllä. Videotuomari on päätöksellään siirtänyt asian eteen-
päin kurinpitodelegaatiolle pääsarjojen sarjamääräysten 47 §:n sekä 48 
§:n perusteella. Tutkittavana oleva kontaktitilanne on videolta nähtä-
vissä.  
 
Tilanne tapahtuu TPS:n hyökkäysalueella maalivahdinalueen edessä. 
TPS:n Laura Rantanen laukoo pallon maalia kohden keskipisteeltä ja pallo 
osuu EräViikinkien Daniela Westerlundiin. Pallo kimpoaa hieman Wester-
lundin pään yläpuolelle ja hän osuu mailallaan palloon sen pudottua noin 
reiden korkeudelle.  



 
 

 
TPS:n Ina Leminen on tällä välin väistänyt vetoa, kääntynyt ympäri ja läh-
tenyt juoksemaan kohti palloa ja Westerlundia noin kahden metrin 
päästä. Westerlundin siirrettyä pallon ilmasta sivuun Leminen törmää 
Westerlundiin, joka kaatuu kontaktin johdosta. Erotuomarit tuomitsevat 
tilanteesta vapaalyönnin EräViikingeille. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että molemmat pelaajat pyrkivät tilanteessa 
pelaamaan mailallaan palloa. Westerlund ottaa pallon haltuun korkealla 
mailalla eikä Leminen sen vuoksi tavoita palloa. Lemisen liike on kohdis-
tunut suoraan palloa kohden ja Westerlund liikkuu kohtisuoraan Lemisen 
liikkeeseen nähden. Kurinpitodelegaatio katsoo, että Westerlundin kaa-
tuminen johtuu siitä, että Lemisen maila osuu tilanteessa Westerlundin 
jalkaan tai jalkoihin.  
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että tilanteessa on kyse normaalista kamp-
pailutilanteesta, jossa Leminen kamppaa vastapelaajan mailallaan. Lemi-
sen katse näyttää olevan pallossa ja kampitus näyttää enemmän varo-
mattomalta pelaamiselta kuin tahalliselta teolta. Kokonaisuutena arvioi-
den kyseessä on melko kevyt kontakti.  
 
Kurinpitodelegaatio katsoo siten, että Lemisen toiminnassa ei ole tässä 
tapauksessa sellaisia elementtejä, että kurinpitodelegaation tulisi mää-
rätä asiassa rangaistusta.   
 

Kurinpitodelegaation päätös 
 

Edellä esitetyn perusteella päätämme, että asiassa ei määrätä rangais-
tusta. 
 
 
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”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


