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URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANO
Lauri Tarasti, puheenjohtaja, Heikki Halila, Tom If—
ström, Veikko Ripatti, Kari-Pekka Tiitinen ja Risto
Jalanko, sihteeri

MUUTOKSENHAKIJAT
Susanne, Bo, Jan ja Michael Skogberg, Helsinki

KUULTAVA
Drumsö Paddlarklubb r.f., Helsinki

ASIA
Yhdistyksestä erottaminen

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS
Drumsö Paddlarklubb r.f:n (jälj. yhdistys) hallituksen
päätös 3.2.1997, jolla Susanne Skogberg ja hänen myötä—
puolensa on erotettu yhdistyksen jäsenyydestä. Yhdis
tyksen kokous on 24.3.1997 pysyttänyt hallituksen pää
töksen (päätökset liitteinä).

VAATIMUS
Susanne Skogberg ja hänen myötäpuolensa ovat vaatineet
erottamispäätöksen kumoamista.

SELITYS
Yhdistys on vaatinut valituksen hylkäämistä ja korvaus
ta kuluistaan.

LISÄSELVITYS
Susanne Skogberg ja hänen myötäpuolensa ovat lautakun
nan pyynnöstä antaneet asiassa lisäselvitystä, johon
yhdistys on vastannut. Skogberg ja hänen myötäpuolensa
ovat vielä antaneet kirjoituksen.

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut
Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen jäsen
voidaan erottaa, jos hän muun muassa on toiminut vas
toin yhdistyksen päämääriä. Susanne Skogberg ja hänen
myötäpuolensa ovat yhdistyksen kokouksissa ja kilpailu—
tilanteissa esittäneet voimakastakin kritiikkiä yhdis
tyksen muita jäseniä kohtaan. Yhdistyksen on kuitenkin
sisäisessä toiminnassaan siedettävä poikkeavia mieli
piteitä.

Erotettaessa yhdistyksestä jäseniä on säännöissä maini
tut perusteet oltava erikseen kunkin jäsenen erottami—
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selle. Asiassa on esitetty vain vähän selvitystä Bo
sekä Jan ja Michael Skogbergin erottamisen perusteeksi.
Sen sijaan Susanne Skogbergin on näytetty elokuussa
1996 nuorten melonnan SM—kisoissa Lahdessa esittäneen
ulkopuolisten läsnäollessa asiatonta kritiikkiä seuran
puheenjohtajaa kohtaan ja käyttäytyneen yhdistyksen
päämäärien vastaisesti.

Urheilijan oikeusturvan kannalta keskeinen kysymys täs
sä on Jan ja Michael Skogbergin kilpailu— ja harjoitus—
toiminta. Saadun selvityksen perusteella heillä voi
olla mahdollisuus vaihtaa seuraa ja kilpailla uuden
seuran nimissä vuonna 1997. Jan ja Michael Skogberg
ovat kuitenkin ensisijaisesti halunneet päästä takaisin
entiseen seuraansa harjoittelemaan ja kilpailemaan. Tä
män vuoksi erottamisella on heille merkitystä.

Yhdistys ei ole esittänyt sääntöjensä 7 §:ssä tarkoi
tettuja perusteita Jan ja Michael Skogbergin erottami
selle yhdistyksestä: Sellainen ei voi olla harjoitusoh—
jelman noudattamatta jättäminen eikä muitakaan esitet—
tyjä perusteita voida pitää riittävinä.

Päätöslauselma
Oikeusturvalautakunta katsoo, että yhdistys ei ole voi
nut esittämillään perusteilla erottaa Jan ja Michael
Skogbergia. Muilta osin enemmän lausunnon antaminen
raukeaa.

Asian näin päättyessä yhdistyksen vaatimus kulujensa
korvaamisesta hylätään. Susanne Skogbergille ja hänen
myötäpuolilleen palautetaan puolet heidän suorittamas—
taan valitusmaksusta eli 500 markkaa.

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA
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Lauri Tarasti Risto Jalanko
puheenjohtaja sihteeri
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Hallituksen kokous

Aika 3.2.1997 klo 17.00

Paikka Puheenjohtajan kotona, Pajalahdentie 11, 00200 Helsinki

Läsnä Haga Liljeberg, puheenjohtaja

Johan Palmen, sihteeri

Heidi Orlikoff

Roy Selin

Tauno Väisänen

Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen.

Lalliisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslista

Kokouksen esityslista hyväksyttiin, (LHte 1).

Jäljenpökson oikeaksi todistavat



Suzanne, Bo, Jan ja Michael Skogbergin jäsenyys yhdistyksessä

TodettUn, että hallitus on kokouksessaan 9.1.1997 pöytäkirjan 4 kohdassa

todennut seuraavaa:

“Hallitus totesi yksimielisesti, että Skogbergin perheen käyttäytyminen on

vakavasti uhannut seuran toimintaa. Perheen, erityisesti Suzanne Skogbergin

käyttäytyminen hallituksen jäseniä kohtaan ja myös kilpailutilanteissa ulko

puolisten kuullen on ollut seuran arvolle sopimatonta. Tilanne ei hallituksen

mielestä ole parantunut Suzanne Skogbergille annetusta varoituksesta

huolimatta. Todettiin vielä, että vanhempien käytös on heijastunut myös

perheen poikiin. He ovat toistuvasti laiminlyöneet harjoitusohjelmiaan sekä

hoitaneet huolimattomasti seuran omistamaa arvokasta välineistöä.”

Todettiin, että Skogbergeille on varattu tilaisuus kirjallisen selityksen antami

seen ko. asiassa, ja että Skogbergit ovat antaneet 25.1.1997 päivätyn

kirjallisen selityksensä, joka liitettiin pöytäkirjaan, (LHte 2).

Hallitus totesi yksimielisesti, että Skogbergien edellä mainittu selitys ei tuo

ratkaisua asiaan. Todettiin että yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan, jos

jäsen on toiminut vastoin yhdistyksen päämäärää, yhdistyksen hallitus voi

antaa varoituksen tai erottaa jäsenen. Todettiin, että ratkaisuvaihtoehtoina

ovat uusi varoitus tai yhdistyksestä erottaminen. Päätettiin, että hallitus

yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaisesti päättää suljetulla lippuäänestyksellä

edellä mainituista vaihtoehdoista.

Suoritettiin äänestys suljettuna lippuäänestyksenä. TodettHn, että kaikki

jäsenet olivat äänestäneet Skogbergien erottamisen puolesta. Puheenjohtaja

totesi, että yhdistyksen hallitus oli päättänyt edellä mainituin perustein erottaa

Suzanne, Michael, Jan ja Bo Skogbergin yhdistyksen jäsenyydestä. Päät

ettiin, että päätös annetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla Skogbergeifle

tiedoksi ja että heille samalla annetaan valitusosoitus.



Pöytäkirjan allekirjoittaminen ja kokouksen päättäminen

Päätettiin, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat poytäkirjan. Koska muita asioita

ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

L ‘~ —~r~•
Haga Li~eb,/g ‘~) Johan Palmen

Heidi Orlikoff . Roy Selin

Tauno Väisänen
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DRUMSÖ PADDLARKLUBB r.f PÖYTAKIRJA 1 (2)
KEVÄTKOKOUS

Aika: 24 3 1997 klo.18;OO.
Paikka; Svenska Handeisjäroverket Haahkabe 2 A.
Läsnä: LUte 1.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokousken. Avauksen yhteydessä hän piti muistopuheen
Albin Engblomin ja Veikko Rädyn muistolle. Kokous piti hiljaisen hetken.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Haga Liljeberg ja Björn Lindgren ehdotettiin puheenjohtajaksi. Haga vetäytyi tehtävästä
joten Björn Lindgren valittiin puheenjotajaksi ilman äänestystä. Johan Palm~n valittiin
sihteeriksi.

3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkiijaritarjcastajaa ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Melanen ja Aune Ilosalo. Ääntenlaskijoiksi valittiin
Kari Kaiju ja Mika Rantala.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja p~ätösvaltaiseksi.

5. Käsiteuään ja hyväksytään edellisen toimintavuoden toimintakertomus.

Toimintakertomus käsiteltiin. Neljännen kohdan yhteydessä todettiin että “saaristomeri
retkeen” osallistui 8 DPK:laista ja 1 ulkopuollinen. Muutoin Toimintakertomus hyväksyttiin
ilman muutoksia.

6. Käsitellään tilintarkastajien lausunto

Sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimintavuoden
Jeh~ekunnpfle /x~ ‘/i/~ 4 7t~ //c± 4

/)LU~thLA~df x/
Edellisen toimintavuoden j04’ttakttnfleNe myönnettiin vastuuvapaus.

8. Toimivan johtokunnan selvitys seuran kuluvan toimintavuoden toiminnasta ja
toimintasuunnitelmasta

Seuran puheenjohtaja luki syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman. Todettiin
että tarpeen mukaan voidaan toimintasuunnitelmaa muuttaa.
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9 Kasitellaan Suzanne, Bo, Jan ja Michael Skogbergin 3.3 1997
päivätty valitus hallituksen päätöksestä

Varatuomari Miikka Pello selvitti kokousväelle mistä oli kyse. ITodettUn että kaikki
-läsnäolijat eivät olleet tietoisia mistä oli kysymysj Seuran sihteeri yritti lyhyesti tiedottaa
asiasta. Osapuolien versiot olivat edelleen ristiriitaiset. Lisäksi kysyttiin qnko koko
Skogbergin perheen erottaminen laillinen. Tähän Miikka Pello,Øtttant~ tyhjentävän
vastauksen. Pitkien keskustelujen jälkeen ehdotettiin että osapuolet yrittäisivät saada
sopuratkaisua kustaan. Kokous piti tauon neuvottelujen ajaksi (19:40-20:45). Varatuomari
Matti Puroma edusti S~gbergin perhettä sopuneuvotteluissa.
Hallituksen pyynnöstä S1KaL:n varapuheeniohtaia Risto Fagerholm oli kokouksessa läsnä
ulkopuolisena asiantuntijana. Neuvotteluissa Risto Fagerholm, joka kokouksessa ei
edustanut kanoottiliittoa, esitti mahdollisuutta muuttaa seurasta erottamisen normaaliin
eroamiseen ja että ero päivättäisiin viime vuoden puolelle. Näin pojilla olisi vielä
mahdollisuus kilpailla tulevalla kaudella. Tähän ratkaisuun Skogbergit eivät suostuneet
joten asiasta oli pakko äänestää. Ennen äänestystä hallituksen puheenjohtaja teki
läsnäolijoille~qIväksi että mikäli äänestyksen tulos olisi hallituksen päätöstä vastaan
hallituksen on jätettävä tehtävänsä ja seurasta eroaa noin 15 jäsentä. Risto Fagerholm
toisti vielä että mikäli äänestys on hallituksen kannalla, Jan ja Michael Skogberg eivät
tulevalla kaudella SKaL:n sääntöjen mukaan voi kilpailla.
Aänestys oli suljettu ja vaihtoehtoina oli Jaa= Skogbergit jää ja Nej= hallituksen puolesta.
Aänestystulos oli 18 Jaa ääntä ja 28 Nej ääntä. Näin ollen kokous päätti hyväksyä
hallituksen päätöksen erottaa Suzanne, Bo, Jan ja Michael Skogberg DPK:sta.
Skogbergin perhe ei äänestänyt koska heidän lakimihensä ilmoitti ennen äänestystä että
heillä ei ole äänioikeutta.

10. Muut mahdolliset asiat

Muita mahdollisia asioita ei ollut joten kokous todettiin päättyneeksi klo 21:25:

‘Johan P&m~n
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Aune Ilosalo Anne Melanen
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Björn Lindgren
puheenjohtaja


