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URHEILUN 01 KEUSTURVAI1AUTAiCUENAN KOKOONPANO
Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Helena Jaatinen,
Paavo Pekkanen, Marja Ramm-Schmidt, Kari-Pekka Tiitinen
ja Risto Jalanko, sihteeri.

MUTITOKSENHAKIJA
Vahtimestari, voimanostaja Risto Leskenmaa

KUUTJTAVAT
Suomen Voimanostoliiitto ry
Suomen Antidoping- toimikunnan valvontaryhmä

ASIA
Kilpailukielto dopingasiassa

MUEJTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS
Suomen Voimanostoliiton 24.1.1995 tekemä päätös, jolla
Leskenmaa on määrätty kilpailukieltoon ajalle 26.10.
1994-25.1.1995 (ilmoitus päätöksestä ja Suomen Antido
ping-toimikunnan päätös 10.1.1995 liitteinä).

VAAT IMUKSET
Leskenmaa on 17.2.1995 saapuneessa muutoksenhakemukses
saan vaatinut ensijaisesti, että liiton päätös kumotaan
ja hänet vapautetaan kilpailukiellosta, ja toissijai
sesti, että rangaistus lievennetään varoitukseksi.

SELITYKSET
Suomen Voimanostoliitto sekä Suomen Antidoping-toimi
kunta ja Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmä
ovat antaneet pyydetyt selitykset muutoksenhakemuksen
johdosta.

Leskenmaa on antanut pyydetyn vastauksen selitysten
johdosta.

ASIAN KÄSITTELY
Urheilun oikeusturvalautakunta on 18.5.1995 järjestänyt
asiassa suullisen käsittelyn, jossa ovat olleet saapu
villa Leskenmaa henkilökohtaisesti avustajanaan oikeus
tieteen lisensiaatti Vesa Laukkanen ja Suomen Antido
ping-toimikunnan valvontaryhmä edustaj anaan dosentti
Timo Seppälä. Suomen Voimanostoliitto on jäänyt kutsut
tuna saapumatta.

Suullisessa käsittelyssä Leskenmaa ja Suomen Antido
ping-toimikunnan valvontaryhmä ovat toistaneet aikai
semmin lausumansa.
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Suullisessa käsittelyssä on kuultu todistajana Lesken
maan huoltajaa Tero Ylivinkkaa ja testauslääkäri, lää
ketieteen lisensiaatti Jari Seppälää.

URHE ILON CI KEUSTURVAIJAUTAKUNNAN PÄÄTÖS
Perustelut

Leskenmaan on asiassa katsottu syyllistyneen dopingtes
tistä kieltäytymiseen sen perusteella, että hän ei ole
näytteen antamisen jälkeen noudattanut testauslääkärin
kehotusta housujen laskemiseen ja paidan nostamiseen,
jotta lääkäri olisi voinut varmistautua näytteen asian
mukaisesta antamisesta.

Ilmapiiri testaustilanteessa on ollut kireä. Leskenmaa
on saattanut kertominsa tavoin kokea tilanteen kiusal
liseksi. Hän ei kuitenkaan ole ollut ensimmäistä kertaa
dopingtestissä. Hänen on täytynyt käs.ittää testauslää
kärin tehtävänä olevan myös sen varmistaminen, ettei
näytteen annossa ole tapahtunut vilppiä. Testauslääkäri
on todistajana kertonut, että hän ja testausavustaja
olivat ilmoittanet Leskenmaalle, että testauksen suo
rittamatta jättäminen testauslääkärin edellyttämäll-ä
tavalla voidaan katsoa kieltäytymiseksi testauksesta.

Testauslääkäri on kertonut, että Leskenmaan antaessa
näytteen hän ei ollut nähnyt, mistä näyte tulee. Tämän
vuoksi oikeusturvalautakunta katsoo, että testauslää
kärillä on ollut testaustilanteessa perusteltu syy
edelllä selostetun kehotuksen antamiseeti Leskenmaalle.

Leskenmaalla ei ole ollut perusteltua aihetta olla nou
dattamatta testauslääkärin kehotusta. Hän on siten me
nettelyllään syyllistynyt dopingtestistä kieltäytymi
seen. Testaustilanteessa vallinneet olosuhteet on jo
otettu huomioon rangaistuksessa, jonka Suomen Voimanos
toliitto on Suomen Antidoping-toimikunnan suosituksesta
määrännyt Leskenmaalle.

Päätöslauselma
Suomen Voimanostoliiton 24.1.1995 tekemää kilpailukiel
topäätöstä ei muuteta.

Todistajana kuullulle Jari Seppälälle suoritetaan oi
keusturvalautakunnan varoista korvaukseksi matkakustan
nuksista 700 mk.

Asian näin päättyessä Leskenmaan suorittamaa valitus
maksua ei palauteta.

URHE 1 LUN OIKEUS TURVAIJAUTAKUNTA

Erkki-~iuhani Taipale Risto Jalanko
puheenjohtaja sihteeri



Suomen Voimanostoliitto ry
The Finnish Powerflfting Federation ~.. // Z.~J
Sihteeri
Sectetary MARKKU PERASALO
Naapuririkatu 27. 65370 VAASA. FINLAND
Puh. 961-316 9540. Fax 961-316 7608. NMT 949-567 029
P5PTA1345227 Vaasa 25.01.1995

fl± st0 L~es Icenmaa
L.al-iaet±e i• a 25
27500 )1em~a~J~

no ~ x no —n rk no A~ 1 S P13 S

Suomen Voimanostoliiton hallitus on käsitellyt puhelinkokouksessaan -

24.01.1995 kieltäytymisestäsi dopingtestistä 26.10.1994.

Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaruhmä on tehnyt kokouksessaan
29.11.1994 päätöksen siitä, että Risto Leskeninaan testistä kieltäy
tyminen katsotaan dopingiksi.
Suomen Antidoping-toimikunta on käsitellyt kokouksessaan 10.01.1995
Leskenmaan/Laukkanen&Lappalaisen ky allekirj oittamalla avoimella
asianajovaltakirj alla anonut Risto Leskenmaan rankaiasematta jättä
mistä Suomen Antidoping—toimikunnan valvontaryhinän päätökseen, jossa
testistä kieltäytyminen katsotaan dopingiksi.

Suomen. Antidoping-toimikunta katsoi tapauksen yksimielisesti
dopingiksi, ja päätti keskustelun jälkeen suosittaa Suomen Voima
nostoliitolle lievemmän rangaistuksen antamista urheilij alle.
(=3 kuukauden kilpailu-ja toimitsijakieltoa).
Perusteena lievemmän rangais-tuksen hyväksymiseen oli, että testiin
ja testitilanteeseen liittyi seikkoja, jotka eivät olleet täysin
ohjeiden mukaisia.

Suomen Voimanostoliiton hallitus kokouksessaan päätti doping-
tapauksen vuoksi langettaa Sinulle kolmen ( 3 kk ) kuukauden
pituisen kilpailu- ja toimitsijakiellon ajaksi -26.10.1994-25.01.1995.
Lisäksi Suomen Voimanostolii-tto velvoittaa Risto Leskenmaan
antamaan harjoittelukauden dopingtesti-näy-t-teen ADT:n määräämänä
aikana. Testikuluista vastaa Suomen Voimanostoliitto.

Kilpailukielto julkistetaan STT: n kautta viikolla 5 / 95, sekä
VOIMANOSTAJA—lehden numerossa 1 / 95

Suomen Voimanos-toliiton
hallituksen p:sta

SUOMEN
VOIMANOSTOUITTO RY.

Markku Peräsalo
Sihteri

Tiedoksi:
Risto Leskenniaa
Suomen Antodoping-toimikunta
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SUOMEN ANTIDOPINO -TOIMIKUNTA 1/95

Aika tiistai 10.1.1995, klo 10.00-11.30

Paikka Hotel Grand Matina, LARS -kabinetti
Katajanokanlaituri 7,00160 HELSINKI

Osmo Niemelä (Jukka Pekkala vaia)
Martti Kempas
Pirjo Krouvila
Teuvo Valtanen

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00 todeten sen lailliseksija
päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Fsityslista hyväksytiin.
3.4.

5. Dop ingtapaukset Tajrns9R’3h2 tcsÅrnima, wJ)mnosto

Lakiasiaintoimisto Laukkanen & Lappalainen ky on Risto
Leskenmaan allekiijoinamalla avoimella asian~ova1takirja1h anonut
rankaittajattamistä Suomen Antidoping -toimikunnan
valvontaxybmän päätökseen, jossa Risto leskenmaan testistä
kieltäytyminen katsotaan dopingiksi (liite 2).

Suomen Antidoping -toimikunta katsoi tapauksen 3lcsirnielisesti
dopingiksi, mutta päätti keskustelun jälkeen suosittaa Suomen
Voimanostoliitolle lievemmän rangaistuksen (= 3 kuukauden kilpailu-ja
toimitsijakieko) antamista urheilljalle.

Perusteena lievemmän rangaistuksen hyväksymiseen oli, että testiin
ja tesdtilanteeseen liin34 seikkoja, jotka eivät olleet täysin ohjeiden
mukaisia.

ADT selventää testaukseen ja testausmenettelyyn littyviä usheilijoilleja
testaajile annenavia ohjda

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 11.30

Pf~9ikh5an otteen vakuudeksi

Pi gg’issouvila
toiminnanjohtaja

Läsnä Timo Kuurne
Olli Puntila
Timo Hauldlahti
Timo Sepj~lä
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10. Kokouksen päättäminen.
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