
 
 

 
Suomen Salibandyliitto ry   
 
Pääsarjojen kurinpitodelegaation päätös 1 / 2022–23   
 
 
Päätöspäivä     18.9.2022 
  
Ottelu     F-liiga miehet, Nokian KrP – Westend Indians, Tampere 16.9.2022 
 

Asia Westend Indiansin Joonatan Lindholmin (#86) ja Nokian KrP:n Emil Uk-
kosen (#76) välinen kontakti ottelun 3. erässä, peliajassa 48:11. 

 
 

 
Tiivistelmä 

Tilanteessa Lindholm pyrkii suojaamaan omalta maalivahdiltaan kim-
monnutta irtopalloa ja hänen takanaan oleva Ukkonen pyrkii pelaamaan 
samaa irtopalloa. Suojatessaan palloa vartalollaan Lindholm irrottaa oi-
kean kätensä mailasta ja tekee käsivarrellaan terävän liikkeen takaviis-
toon, jolloin hänen kyynärpäänsä/käsivartensa osuu Ukkosta kasvoihin. 
 
Kurinpitodelegaatio katsoo, että Lindholm on syyllistynyt pelisääntöjen 
määrittämään väkivaltaiseen fyysiseen peliin, josta pelisäännöt määrää-
vät pelirangaistuksen. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 2–1. 
 
Kauden linjausten mukaisesti tilanteesta, jossa pelirangaistuksella sank-
tioitava kontakti osuu päähän, tuomitaan vähintään kahden ottelun pe-
likielto.  
 
Näin ollen kurinpitodelegaatio määrää pelisäännöistä seuraavan auto-
maattisen yhden ottelun pelikiellon lisäksi yhden ottelun pelikiellon eli 
määrää Lindholmille kahden ottelun pelikiellon. 

 



 
 

Asian aineisto  Erotuomariraportti 16.9.2022 

 

”Ajassa 48.11 tuomitsimme Indiansin pelaajalle nro 86 Joonatan Lindhol-
mille pelirangaistuksen sääntöpykälän 614/3 mukaisesti. Syy: väkivaltai-
nen fyysinen rikkomus. Pelitilanteessa maalinedustustalla Lindholm lyö 
Nokian KRP -pelaajaa Emil Ukkosta nro 76 kyynerpäällä päähän.” 
 
Otteluvalvojan vastine 17.9.2022 
 
”Ajassa 48:11 Indians #86 Joonatan Lindholm lyö käsivarrella Krp #76 
Emil Ukkosta päähän. Oman näkemykseni mukaan Lindholmin täytyi olla 
tietoinen Ukkosen paikasta ja näin ollen kyseessä ei ollut vahinko. Ukko-
nen loukkaantuu tilanteessa. 
 
Tilanteesta oli tulossa rangaistus, jonka erotuomarit tarkistivat videolta. 
Videotarkastuksen jälkeen tilanteestä tuomittiin pelirangaistus sääntö-
pykälän 614/3 mukaan, joka vastaa näkemystäni tapahtuneesta.” 
 
Westend Indiansin vastine 17.9.2022 
 
”Miesten F-Liigan 16.9.2022 pelatun ottelun Nokia KrP vs Indians, 3. 
erässä ajassa 48:09 KrPn Eemil Ukkonen törmää maalinedustilanteessa 
Indiansin Joonatan Lindholmiin. Tilanteen seurauksena Ukkonen jää 
maahan makaamaan ja peli keskeytetään. 
 
Indians katsoo, että kyse on normaalista kamppailutilanteesta, jossa Uk-
konen törmää omaa maalia suojelleeseen Lindholmiin. 
 
Erotuomariraportissa ja videotutkintapäätöksessä esitetään virheelli-
sesti, että Lindholm olisi lyönyt vastapelaajaa kyynärpäällä päähän. Ky-
seessä on kuitenkin selkeästi normaali pallon suojaus ja oman maalin 
suojaaminen. Lindholm ei lyö ketään vaan levittää jalkansa ja kätensä 
suojatakseen omaa maaliaan. Tämän seurauksena käsi osuu vastapelaa-
jaa. 
 
Ottelun jälkeen Lindholm ja Ukkonen kävivät keskustelun, josta Lindhol-
min lausunto on esitetty alla. 
 
Indians katsoo, että Lindholm ei syyllisty PR:n aiheuttavaan rikkeeseen 
vaan kyseessä on normaali kamppailutilanne, jonka seurauksena tuomi-
taan virheellisesti Indiansin pelaajalle PR. 

 
Joonatan Lindholmin selostus ottelun jälkeen käymästä keskustelustaan 
Eemil Ukkosen kanssa: 
 



 
 

’Sanoin Ukkoselle alkuun, etten edes huomannut/tuntenut osumaa kyy-
närpäässäni. Tähän Ukkonen vastasi, että osuma oli todella pieni ja eikä 
missään tapauksessa kova. Ukkonen kertoi myös minulle, että hän tuli 
aika ”pää matalalla ja edellä” tilanteeseen ja ymmärsi, etten voinut ti-
lanteelle oikeen mitään, koska olin selkä häneenpäin. Tähän vastasin 
vielä hänelle, että en tiennyt ollenkaan hänen olevan niin niin lähellä mi-
nua. 
 
Yritin puolustaa maalivahtiamme mahdollisen irtopallon vuoksi, siksi 
käänsin selän vastustajaa kohti. Tämän liikkeen seurauksena oikea kä-
teni heilahti ja osui Ukkosta kasvoihin. 
 
Osuma oli tullut nimenomaan suun/kasvojen seudulle, eikä pään ylä-
osiin.’ ” 

 
Nokian KrP:n vastine  
 
Nokian KrP ei ole toimittanut vastinetta. 
 
Videotallenteet 
 
Kurinpitodelegaation käytössä on ollut ottelutallenne. 
 

 
Tapauksen arviointi Tapaus on tullut kurinpitomenettelyyn videotuomarin päätöksellä, pää-

sarjojen sarjamääräysten 47 §:n sekä 49 §:n perusteella. Tutkittavana 
oleva kontaktitilanne on videolta nähtävissä 
 
Tutkittava kontaktitilanne tapahtuu Indiansin maalialueella. Tilanteessa 
Lindholm pyrkii suojaamaan omalta maalivahdiltaan kimmonnutta irto-
palloa ja hänen takanaan oleva Ukkonen pyrkii pelaamaan samaa irtopal-
loa. 
 
Suojatessaan palloa vartalollaan Lindholm irrottaa oikean kätensä mai-
lasta ja tekee käsivarrellaan terävän liikkeen takaviistoon, jolloin hänen 
kyynärpäänsä/käsivartensa osuu Ukkosta kasvoihin. Lindholm on tilan-
teessa väistämättä tietoinen siitä, että Ukkonen on hänen takanaan, 
koska hän pyrkii nimenomaan suojaaman irtopalloa tältä. Vaikka Lindhol-
min toiminta tilanteessa on muuten pelinomaista pallon suojaamista, 
syyllistyy hän huitaisullaan väkivaltaiseen peliin. 
  
Kurinpitodelegaatio katsoo, että Lindholm on syyllistynyt tilanteessa sa-
libandyn pelisääntöjen pykälän 614/3 määrittämään väkivaltaiseen fyy-
siseen peliin, josta pelisäännöt määräävät pelirangaistuksen. Päätös on 
syntynyt äänestyksen jälkeen äänin 2–1. Jäsen Heinon eriävä mielipide 
on liitteenä. 



 
 

 
Kauden linjausten mukaisesti tilanteesta, jossa pelirangaistuksella sank-
tioitava kontakti osuu päähän, tuomitaan vähintään kahden ottelun pe-
likielto.  
 
Näin ollen kurinpitodelegaatio katsoo, että pelisäännöistä seuraavan au-
tomaattisen yhden ottelun pelikiellon lisäksi tulee Lindholmilla tuomita 
yhden ottelun pelikielto.  
 

 
Kurinpitodelegaation päätös 
 
 

Päätämme, että Westend Indiansin Joonatan Lindholmille määrätään 
kahden ottelun pelikielto.  

  

Westend Indiansille määrätään sadan euron sakko salibandyn kilpailu-
sääntöjen 64 §:n mukaisesti.   
 

 

Pääsarjojen kurinpitodelegaatio  

  

Sasu Heino  Tuomo Timonen        Timo Toivonen  

  
kurinpito@salibandy.fi  

 

Jäsen Heinon eriävä mielipide 
 

Kurinpitodelegaation enemmistön näkemyksestä eroten katson, että ky-
seessä ei ole ollut sellainen pelisääntöjen mukainen väkivaltainen fyysi-
nen peli, josta tulisi määrätä pelirangaistus.  
 
Lindholmin toiminta maalinedustilanteessa on ollut pelinomaista, kun 
hän on pyrkinyt suojaamaan maalivahtia ja estämään vastustajan pääsyn 
irtopalloon. Lindholmin fokus on ollut pallossa, joka on liikkunut hänen 
jaloissaan. Lindholm ja vastustaja ovat olleet jatkuvassa liikkeessä. En 
pidä todennäköisenä, että tässä tilanteessa Lindholm on ollut tietoinen 
vastustajan sijainnista. Pidän myös todennäköisenä, että Lindholmin oi-
kean käden huitaiseva liike on ainakin osittain johtunut hänen vasemman 
jalkansa samanaikaisesta liikkeestä taaksepäin.  
 
Kokonaisuutena arvioiden katson, että Lindholmin toiminta tilanteessa 
on ollut varomatonta. En kuitenkaan katso, että Lindholmin käden liike 
olisi ollut sillä tavalla holtiton tai vastustajan turvallisuudesta piittaama-
ton, että tilannetta tulisi pitää väkivaltaisena fyysisenä pelinä. Tällä pe-
rusteella katson, että Lindholmille tuomittu pelirangaistus tulisi kumota.   

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 2022–2023 45–54 §. 
 

Suomen Salibandyliiton kilpailusäännöt 1.5.2022–30.4.2023 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. Muutoksenhaku urheilun oikeusturvalau-
takunnasta on mahdollista kaikkien päätösten osalta.”  
  
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”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


