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Kotomäki

KUtJLTAVA
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ASIA
Kilpailu— ja toimitsijakielto

MUUTOKSENI{AUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Voimanostoliiton kevätkokouksen päätös
20.4.1996, jolla Kyllönen, Leppänen, Suomi ja Kotomäki
on asetettu kilpailu— ja toimitsijakieltoon ajalle
20.4.1996 — 19.4.1998 (päätös liitteenä).

VAATIMUS
Kyllönen ja hänen myötäpuolensa ovat vaatineet kilpai
lu— ja toimitsijakieltopäätöksen kumoamista perusteet—
tomana ja kulujensa korvaamista.

SELITYS
Suomen Voimanostoliitto on antamassaan selityksessä
vaatinut muutoksenhakemuksen hylkäämistä.

Kyllönen, Leppänen ja Suomi ovat antaneet lisäkirjoi—
tukset liiton selityksen johdosta.

ASIAN KÄSITTELY

Urheilun oikeusturvalautakunta on 24.6.1996 järjestänyt
asiassa suullisen käsittelyn. Kyllönen, Leppänen ja
Suomi ovat olleet saapuvilla henkilökohtaisesti avusta
janaan Martti Kempas sekä Kotomäki Leppäsen edustamana.
Suomen Voimanostoliitto on ollut saapuvilla pu
heenjohtaja Kalevi Sorsan edustamana avustajanaan Timo
Leikas.

Suullisessa käsittelyssä Kyllönen ja hänen myötäpuolen—
sa ovat toistaneet aikaisemmin lausumansa ja vaatimansa
sekä antaneet erään esitutkintapöytäkirjan ja korvaus
vaatimuslaskelmansa.

Sorsa on toistanut liiton puolesta aikaisemmin lausutun
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ja antanut kirjelmän, Kansainvälisen voimanostoliiton
säännöt, Kyllösen ym. kirjeen opetusministeriön urhei—
luosastolle ja selvityksen liiton talouden kehitykses
tä.

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut
Suomen Voimanostoliitto on perustanut Kyllösen, Leppä
sen, Suomen ja Kotomäen kilpailu— ja toimitsijakieltoa
koskevan päätöksensä liiton sääntöjen 10 kohtaan. Sen
mukaan liiton hallitus voi erottaa liitosta jäsenen,
joka rikkoo liiton sääntöjä tai toimii niitä vastaan.
Kyllönen ja hänen myötäpuolensa eivät kuitenkaan ole
liiton jäseniä. Sääntöjen mukaan vain jäsenyhdistykset
voivat olla liiton jäseniä.

Liitto on perustanut päätöksensä myös sääntöjensä 14
kohtaan. Sen mukaan liitto noudattaa Kansainvälisen
Voimanostoliiton IPF:n sääntöjä. IPF:n sääntöjen 909.18
kohdan mukaan kansallinen liitto voi enemmistöpäätök
sellä päättää vakavaan loukkaukseen, kuten väärään syy—
tökseen syyllistyneen henkilön erottamisesta. Edelleen
mainittujen sääntöjen 909.20 kohdan mukaan urheilulajin
huonoon maineeseen saattamiseen syyllistynyt jäsenlii—
ton jäsen voidaan pyytää saapumaan kurinpitokomiteaan
kuultavaksi ja komitea voi saattaa asian kongressin
käsiteltäväksi. Oikeusturva lautakunta katsoo sääntöjen
olevan tulkinnanvaraisia sen suhteen, voidaanko niiden
nojalla jäsenyhdistyksen jäsen määrätä kilpailu— ja
toimitsijakieltoon.

Kyllösen ja hänen myötäpuoltensa kilpailu— ja toi
mitsijakielto on asiallisesti perustunut siihen, että
heidän on katsottu toistuvasti arvostelleen liiton toi
mintaa dopingasioissa (mm. artikkeli Kainuun Sanomissa
6.2.1996 ja esitys opetusministeriön urheiluosastolle
28.1.1996). Tällaisen voimakkaan arvostelun on katsottu
aiheuttaneen liitolle julkisuudessa kielteistä huo
miota.

Asiassa on selvitetty toisaalta, että liiton harjoitta
man urheilutoiminnan piirissä on vuosien aikana paljas
tunut lukuisia dopingtapauksia. Antidoping-toimikunnan
tietoon on testauksien yhteydessä tullut vuosien 1981 —

1995 aikana noin 60 tapausta. Toisaalta liiton halli
tuksen päätöksellä oli kansainvälisen liiton päätöstä
seuraten lyhennetty ensikertaa dopingiin syyllistyneel
le urheilijalle määrättävän kilpailukiellon aikaa kol
mesta vuodesta kahteen vuoteen. Kyllönen ja hänen myö—
täpuolensa ovat kertomansa mukaan suhtautuneet kieltei
sesti dopingiin ja vaatineet sen torjumiseksi tiukempia
toimenpiteitä. He eivät ole pitäneet oikeana toimenpi—
teenä alentaa dopingista kiinnijääneille määrättävän
kilpailukiellon kestoaikaa. Arvostellessaan liiton do—
pingin vastaisia toimenpiteitä he ovat pyrkineet edis
tämään liiton sääntöjen mukaisia tarkoitusperiä. Heidän
tarkoituksenaan ei ole ollut halventaa voimanostourhei—
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lua eikä vahingoittaa liittoa.

Urheilutoiminnassa, kuten muissakin yhteisten asioiden
hoitoon liittyvissä asioissa, siihen osallistuvilla on
sananvapauteen perustuva oikeus esittää mielipiteitään.
Niiden ei tarvitse olla enemmistön kannan mukaisia ja
ne voivat sisältää arvostelua. Muiden on siedettävä
kiusallisiksikin koettavat poikkeavat mielipiteet ja
arvostelu, mikäli siinä ei syyllistytä lainvastaisuuk—
sun, rikota sellaisia velvoitteita, joihin jäsen on
yhdistykseen liittyessään sitoutunut, tai huomattavsti
vahingoiteta yhdistystä.

Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että Kyllönen ja
hänen myötäpuolensa liiton jäsenyhdistyksen jäseninä
eivät ole dopinginvastaisia mielipiteitä ja arvostelua
esittäessään pyrkineet vahingoittamaan liittoa ja sen
toimintaa. Liiton saaman valtionavun vähentymisen ei
ole näytetty johtuneen Kyllösen ja hänen myötäpuoltensa
menettelystä eikä heidän ole muutoinkaan näytetty va
hingoittaneen liittoa. Tämän vuoksi kilpailu- ja toi—
mitsijakiellon määräämiseen ei ole ollut riittäviä asi
allisia perusteita.

Päätöslauselma
Suomen Voimanostoliiton kevätkokouksen päätös 20.4.1996
kumotaan ja Kyllönen ja hänen myötäpuolensa vapautetaan
heille määrätystä kilpailu— ja toimitsijakiellosta.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että Suomen Voimanosto—
liiton tulisi suorittaa korvaukseksi asian käsittelyn
vaatimista kuluista Kyllöselle, Leppäselle ja Suomelle
kullekin 3 000 markkaa ja Kotomäelle 2 000 markkaa.

Asian näin päättyessä valittajille palautetaan heidän
suorittamansa valitusmaksu.

URHE 1 LUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA
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Erkki—J4hani Taipale Risto Jalanko
puheenj dhtaj a sihteeri
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AIKA 20.04.1996 klo 16.30-20.10

PAIKKA Hotelli Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä.

LÄSNÄ 45 jäsenseuraa valtakirjalla, liite 1
Kajaanin Kuohun varsinainen edustaja on Toivo Kyllönen.
Marja Kyllönen edustaa Kajaanin Kuohua Toivo Kyllösen
ollessa esteellinen päätöksen tekoon.

Ilman valtakirjaa:
Simo Suomi ja Timo Leppänen vuoden 1995:n tilintarkastajat.

1. KOKOUKSEN AVAUS
SVNL:n puheenjohtaja Kalevi Sorsa avasi ,‘

kokouksen klo 16.30 /
Heikki Mäkelälle myönnettiin SVNTnn HOP/INEN KUNNIAMERKKI.
SVNL:n hallitus esitti 50 v syntymäpäijäonnittelut liiton
puheenjohtaja Kalevi Sorsalle. /

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA /
Kokouksen puheenjohtajaksi valitti1ln Kari Nieminen.
Kokouksen sihteeriksi valittiin !Ørkku Peräsalo.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitt_&in Reino Ratilainen ja
Markku Liimatainen. /
14äntenlaskijoiksi valittiin P~Icka Anttila, Reino Ratilainen
ja Markku Liiniatainen. /

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄ$ÖSVALTAISUUS
*Puheenjohtaja luki kokou/kutsun. Liite 2
*Valtakirjojen tarkastukflessa todettiin 45:n jäsenseuran
valtakirjat jotka hyväk/yttiin. tuLe 1
*Kokous todettiin lail,Jiseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. ASIALISTAN HYVÄKSYMI/EN
Esitetty asialista ,hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Liite 3 7

5. TOIMINTAKERTOMU/VUODELTA 1995
Muutettiin KIL9~74ILUrQIMINzv4’4N kohtaa 7.26
Tuula Saaren q’ikea kilpailusarja penkkipunnerruksen EM-kil
pailuissa 017 52 kg.

Edellärnain/tuin muutoksjLn hallituksen esittämä toiminta-
kertomus gyväksyttiin yksimielisesti. Liite 4
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6. VOIMANOSTON MIESTEN MM-95:n TULOSLASKELMA J1~/TASE.
6.1 Puheenjohtaja Kari Nieminen luki ti1int~rkastajien

tilintarkastuskertomuksen Liite 5 /
6.2 Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin voiyfanoston miesten

MM-1995:n tilinpitovelvollisille ja Järjestely
toimikunnalle, /

SVNL:n TULOSLASKELMA JA TASE VUODELTA /995.
Kuultiin tuloslaskelma ja tase vuodel/a 1995 Liite 7.
Liiton hallitus kirjautti moitteen .töytäkirjaan. koska
tilintarkastajat luovuttivat tilintØ’rkastuskertomuksen
vasta kevätkokouksessa 20.04.1996,/jonka vuoksi liiton
hallitus ei voinut esittää tilint~rkastuskertomusta
kevätkokoukselle, Kertomus olisi/pitänyt toimittaa halli
tukselle liiton sääntöjen 33~ mu/caisesti viikkoa ennen
kevätkokousta. /
Kokous päätettiin keskeyttää k/o 18.15-18.30 väliseksi ajak
si, jonka aikana liiton hallifus kokoontui käsittelemään
tilintarkastuskertomusta /
7.1 Puheenjohtaja Kari Nieminen luki tilintarkastajien

tilintarkastuskertomukq’en Liite 8
7.2 Tili- ja vastuuvapaus/nyönnettiin hallituksen jäsenille

ja tilinpitovelvollis/lle.

SVNL:n VUODEN 1995 SYYS≠bKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN.
Käsiteltiin vuoden 1997:n syyskokouksen pöytäkirja Liite 9.
Pöytäkirjantarkastaja/Ake Koponen ei ollut hyväksynyt pöytä-
kirjan kohtaa 7. muil/ta osin oli hyväksynyt pöytäkirjan.
Moittivasta kohdasta/Koponen oli laatinut liitteen A.
PÄÄTÖS: /
Kokouksen puJieenjo~tajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkasta
jan (Veijo Prinkk,$la) allekirjoittama syyskokouspöytäkirja
hyväksyttiin. /
Todettiin, että/pöytäkirjan tarkastaja Ake Koposen laatima
pöytäkirjaliityR, kohdasta 7. ei vastaa kokouksen kulkua
ja tehtyjä Pä94zöksiä.

PIETARSAAREN VOIMAILIJAT ry:n ESITYS
Kuultiin Pietarsaaren Voimailijat ry:n esitys Suomen Voi
manostoliiton kevätkokoukselle. Liite 10.

Kannatus- sekä vastustamispulieenvuorojen jälkeen käydyn
keskustelun aikana jokaisella asianomaisella oli tilaisuus
antaa selvityksensä asiassa.

Keskustelun jälkeen suoritetussa lippuäänestyksessä annettiin
yhteensä 44 ääntä. Äänet jakautuivat seuraavasti:
-Pietarsaaren Voimailijoiden esityksen puolesta “KYLLA”
ääniä annettiin yhteensä 25.
-Pietarsaaren Voimailijoiden esitystä vastustaneita “EI”
ääniä annettiin yhteensä 18.
-Tyhjää äänesti yksi kokousedustaja.
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PAATOS:
Äänestyksen tuloksena Suomen Voimanostoliiton kevätkokous
päätti määrätä, Pietarsaaren Voimailijoiden esityksessä
olevin perustein, seuraavat Suomen Voimanostoliiton jäsen-
seuran jäsenet kahden (2) vuoden pituiseen kilpailu- ja
toimitsijakieltoon. joka koskee Suomen Voimanostoliiton
alaista toimintaa:

-Pertti Kotomäki, Kokkolan Jymy
-Toivo Kyllönen. Kajaanin Kuohu
-Timo Leppänen, Ylöjärven Ryhti
-Simo Suomi. Porin Voimailijat-Sl

Kilpailu- ja toimitsijakielto alkaa 20.04.1996 ja
päättyy 19.04.1998

Eriävän mielipiteen pöytäkirjaan merkittäväksi esittivät
suullisesti:
-Porin Voimailijat-81 ry Kari Rostedt
-Kajaanin Kuohu ry Marja Kyllönen
-Helsingin Poliisi-Voimailijat ry Aulis Hiltunen
-Varkauden Työv.V-U:seura Tarmo ry Hannu Miettinen
-Leppävirran Urheilijat ry Jorma Nyyssänen
-Kiuruveden Teräs ry Eero Kauppinen
-Muscle Factory ry Heikki Hagner
-Valkeakosken Koskenpojat ry Veijo Prinkkala
-Oravaisten Gnistan ry Pauli Linna
-Voimailuseura Bodonos ry:n edustaja Markku Liimatainen
jätti eriävän mielipiteen ja kirjautti moitteen pöytäkir
jaan. ettei liiton hallitus ollut ottanut kantaa Pietar
saaren Voimailijoiden esitykseen.

Lisäksi Tapanilan Erän edustaja Aimo Jurkko pyysi kirjautta
maan pöytäkirjaan Toivo Kyllösen uhkauksen,
jonka mukaan tehty päätös tulee vaikeuttamaan neuvotteluita
ja toimintaa monella tahoilla.

HALLITUKSEN ESITYS /
Suomen Voimanostoliiton sääntöjen 18. kohdan ensimmäinen
lause muutetaan seuraavaksi:/
Liiton kevät- ja syyskokoukftesta sekä ylimääräisestä koko
uksesta on ilmoitettava vä$intään neljä (4) viikkoa aikai
semmin kirjeellä liiton j~senseuroille.
Päätös: 1
Hallituksen esitys hyväI~yttiin yksimielisesti.

PORIN VOIMAXLIJOIDEN-8J4n ESITYKSET
LIITE 11 , ESITYKSET rØ~: 1, 2, 3, 4, 5
Päätettiin Toivo Kyll/isen esityksestä, että Porin Voimaili
jat 81:n esityksiä n,jb: 1. 2, 3. 4 ja 5 ei käsitellä.

MUUT MAHDOLLISET A~4AT
Hallitukselle anneAtiin tehtäväksi selvittää valtion työl
listämistukihenki än palkkaamista liittoon.
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Vakuudeksi

Kari Niemine
puheenjohtaja

SUOMEN
VOIMANOSTOLIITTO RY.

Markku Pe äsalo
sihteeri

Markku Liimatajnen
pöytäkirj an tarkastaja
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KOKOUKSEN PÄÄTÖS /
Puheenjohtaja Kari Nieminen pää/ti kokouksen klo 20.10 ja
kiittäen kokouksen osallistujiØ aktiivisesta osanotosta teh—
tyihin päätöksiin. /

f~
Reino Ratilainen
pöytäkirjan tarkastaja
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