1

URHEILUN 01 KEUSTURVALAUTAKUNTA
IDROTTENS RATTSKYDDSNAMND

~a~o~20,~0r!1ebinki

telekopio (90)

telex 121797

siht puh. (90) 123 8270

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA
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NRO 2/1994
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URHE 1 LUN OIKEUSTURVALAUTAKIJNNAN KOKOONPANO
Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Marja Ramm-Schmidt,
Magnus Ståhlberg, Kari-Pekka Tiitinen,

Ilmari Ylä-Autio ja

Risto Jalanko, sihteeri.
MUUTOKSENHAKIJA
Juoksija Minna Lainio
KUULTAVAT
Suomen Urheiluliitto ry
Suomen ?~ntidoping-toimikunnan valvontaryhmä
ASIA
Kilpailukielto dopingasiassa
MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET
Suomen Antidoping-toimikunnan päätökset 4. ja 6.8.1993,
joilla Lainion on katsottu 15.3.1993 tehdyn dopingtestin
perusteella syyllistyneen dopingiin sekä 6.8.1993 dopingtes
tistä kieltäytymiseen. Suomen Antidoping-toimikunta on
6.10.1993 yhtynyt valvontaryhmän 6.8.1993 tekemään päätökseen
(päätökset liitteinä).
Suomen Urheiluliiton hallituksen päätös 24.9.1993,

jolla

Lainio on määrätty neljän vuoden kilpailukieltoon 15.3.1993
alkaen. Suomen Urheiluliiton liittovaltuusto on 20.11.1993
siirtänyt Lainion valituksen hallituksen päätöksestä urheilun
oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi (päätökset liitteinä).
VAATIMUKSET
Lainio on vaatinut kilpailukiellon kumoamista,

koska hänen
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positiivinen dopingnäytteensä oli johtunut sallitun Primolut
lääkkeen käytöstä eikä hän myöskään ollut kieltäytynyt do
pingtestistä.
VASTAUKSET
Suomen Urheiluliitto ja Suomen Antidoping-toimikunnan valvon
taryhmä ovat antaneet pyydetyt vastaukset Lainion vali
tukseen. Suomen Antidoping-toimikunta on antanut selvityksen.
Lainio on antanut pyydetyn selityksen vastausten johdosta.
ASIAN KÄSITTELY
Urheilun oikeusturvalautakunta on 23.3.1994 järjestänyt
asiassa suullisen käsittelyn, jossa ovat olleet saapuvilla
Lainio henkilökohtaisesti avustajinaan professori Hannu
Tapani Klami ja varatuomari Johanna Kastinen,

Suomen Urheilu-

liitto liittovaltuuston puheenjohtaja Lauri Vesalan edusta
mana ja Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmä dosentti
Timo Seppälän edustamana.
Suullisessa käsittelyssä Lainio on uudistanut aikaisemmin
lausumansa. Lainio on lisäksi todennut Suomen Antidoping
toimikunnan valvontaryhmän tehneen 4.8.1993 päätöksensä häntä
kuulematta ja Suomen Urheiluliiton hallituksen tehneen
24.9.1993 päätöksensä liian myöhään.
Suomen Urheiluliitto ja Suomen Antidoping-toimikunnan val
vontaryhmä ovat uudistaneet aikaisemmin lausumansa.
Suullisessa käsittelyssä on kuultu Lainiota henkilökohtaises
ti sekä hänen nimeäinänään todistajana valmentaja Aki Lauri
laa.
URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS
Perustelut
Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmä on tehnyt asiassa
lopullisen päätöksensä 6.8.1993 ja on sitä ennen kuullut
Lainiota.
Suomen Urheiluliitto on 9.8.1993 saanut Suomen Antidoping
toimikunnan valvontaryhmältä ilmoituksen Lainion ciopingnäyt—
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teestä. Suomen Urheiluliiton hallitus on antanut asiassa
päätöksensä vasta 24.9.1993 eli Suomen Antidoping-toimikunnan
sääntöjen 3.4 kohdan edellyttämän yhden kuukauden määräajan
jälkeen. Viivästys on kuitenkin johtunut asianosaisten kuule
misesta. Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo mainitun
määräajan tarkoituksena olevan, että urheilujärjestö toimii
dopingia koskevan ilmoituksen johdosta mahdollisimman jou
tuisasti. Määräajan ylittyminen ei siten rajoita urheilujär
jestön mahdollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin tietoon tulleen
dopingtapauksen johdosta. Tämän vuoksi Suomen Urheiluliiton
hallituksen päätöstä ei ole viivästyksen johdosta kumottava.
Lainiolle 15.3.1993 tehdysssä dopingtestissä on 6.4.1993
todettu nandrolonin (anabolinen steroidi) aineenvaihdunta
tuotteita. Myös 13.5.1993 tehty B-analyysi on osoittautunut
positiiviseksi. Lainio on kiistänyt käyttäneensä kiellettyjä
valmisteita. Tämän vuoksi hänelle on annettu mahdollisuus
osallistua jatkoselvityksiin.
Jatkoselvityksissä on kolmessa eri vaiheessa eli 4.-1l.6.
1993, 2.-9.7.1993 ja 26.-30.7.l993 pyritty selvittämään,
olisiko positiivinen testitulos voinut johtua Lainion käyttä
mistä sallituista lääkkeistä ja hänen mahdollisesti poikkeavasta aineenvaihdunnastaan. Jatkoselvityksiä ei kuitenkaan
ole saatu suoritetuiksi asianmukaisella tavalla. Tämä on
pääosin johtunut Lainion ohjeiden vastaisesta testilääkkeiden
nauttimisesta, vaikka Lainion käyttäytymiseen on osaltaan
ehkä vaikuttanut hänen ja testilääkärin välille syntynyt
luottamuspula.

Lainio ei ole myöhemmin itsekään ryhtynyt

toimenpiteisiin tälläisten lisäselvitysten hankkimiseksi.
Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että jatkoselvityksis
sä tai asiassa muutoinkaan ei ole ilmennyt sellaista,

jonka

perusteella voitaisiin katsoa, että 15.3.1993 tehdyn alkupe
räisen dopingtestin positiivinen tulos olisi johtunut muusta
kuin kiellettyjen aineiden nauttimisesta. Lainio on siten
syyllistynyt dopingiin.
Lainio on 6.8.1993 kieltäytynyt Suomen Antidoping-toimikun
nan valvontaryhinän esittämistä kontrolloiduista jatkoselvi
tyksistä. Asiassa ei ole kuitenkaan selvitetty, että Lainiol
1€ olisi tuossa tilaisuudessa tai sitä ennen ilmoitettu
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selvästi, että kyseisiä jatkoselvityksiä pidetään dopingtes
teinä ja että niistä kieltäytyminen katsotaan dopingiksi.
Lainio ei siten ole syyllistynyt dopingtestistä kieltäyty
miseen.
Päätöslauselma
Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhniän 6.8.1993 ja
Suomen Urheiluliiton hallituksen 24.9.1993 tekemiä päätöksiä
muutetaan siten, että niistä poistetaan lausuma kilpailukiel
lon määräämisestä dopingtestistä kieltäytymisen perusteella.
Päätöksiä ei muuteta muilta osilta. Lainiolle 15.3.1993
tehdyn dopingtestin positiivisen tuloksen nojalla määrätty
kilpailukielto jää siten voimaan.
Asian näin päättyessä Lainion suorittamaan valitusmaksua ei
palauteta.

URHEI LUN 01 KEUSTURVALAUTAKUNTA

Erkki1juhani Taipale

Risto .Jalanko

puheenjohtaja

sihteeri
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Suomen Antidopkig-toimikunta
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VPIVQNTARYHMÅN YUMk~JRÅINEN KOKOUS
Aika:

keskiviikko 4.81993 klo 16.15

Palkka:

SVUL-talo. 8. krs. saunakabinettj

—

17.40

Timo Seppålä. valvontasyhmån puheenjohtaja
Eero Aarnio. lakimies
Hannu Näveci~ l~käii
Tap& Kaflio. låäkåd
Teuvo Vallanen. ADT
Leena Savonen. ‘rNyneet Labaato&t Oy
1. KOKOUKSEN AVAUS. LAIWSUUS JA PÄÄTÖSVALTAJSUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen Ido 16.15 todeten sen lallrtseksf ja päätøsvaltalselcsi.
2. TAPAUS MINNA LAJNIO
Keskisteltiin asiasta puheenjohtajan ~knan mui~ion W’te) pohjalta.
Haslcittiin vakoetitoja tapauksen IoppamaattamiseksL Punnittiin vafloehtoja a)
suorittaa tapauksessa ~4e1ä ~såti~khnks1a ja b) antaa asiassa päätös. øoplngpåätösta
puoltavia seikkoja ctsva että saati n~tö puolsi kiefletyn aineen (nandroloni) käyttöä
sekä set4ysten aikana tapahtunutta pdkkeamista so’ritusta lääkityksestä siten. että
Lainio on käytt3nyt vastoin ohjeita j~ ainetta (mahdonisesti nandrdonia Prknolut
N :ääfl) siten. ettei halutiuja asioita ole voitu seMttää. Todettiin my6s kansainvållnen
käytäntö kun dopingnäylteestå löyt~jt vaki nandiolonin aineenvalhduntatuotteh eikä
noretisteconjn akieen aibduntatxntt positiivinen päätös Ilman jatkoseMuelyj&
Tieteellisessä kirjallisuudessa ei ole kuvattu yhtään tapausta jossa noretisteror~a
(Primolut N) muodostuisi efimistossä vain nandiolonin aine nvalhduntatuotteita.
Keskustelun jälkeen päätettiin antaa r~kaisu asiassa Asia päätettiin dopingfl~ kolmella
äänelta puheenjcditajan äänestäessä tytijää.
Valvontaiyhmä kokonaisuudessa päätyi kuitenkin vie~a kuulemaan ufriei9aa ja
valmesfljaa
Päätöksestä päätettiin ffedcctaa anifisesti SUtSe heti kokouksen jålkeen.
3. KOKOUKSEN PÄÄTrÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.
Pöytål&jah vakuudeksi
/Timo Seppälä. ji~afljöhtaja
Hannu Näet jäsen

Eero Aarnio. jäsen
Tapio Kallio. jäsen

Suomen Anddoping—tobnikisita
Valvontaytwnä
Radiokatu 20
00240 Helsinki

VALVONTAfly)-IMJJ.j VUMÅkPMNEN KOKOUS 42.1993
Aika:

keskiviikko 4.8.193 klo 16.30

Paikk&

SVUI.-taio. 2 las.. kabanett

LÄsnä:

Timo Se~påIä, valvontasyhmåa puheenjähtaja

—

21.20

Eero Aanio. taldrnies

Hannu Näveil. mäka~i
Tapio KaIUo. lååkäd

Teon Valtanen. AOT
Leena Sa~oneft Yhtyneet Labontaiot Oy
Anti Pltdakoski, SUL. klo 20.10— 21.20
Into Twvanen. SUL klo 20.10 21.20
L~e Mlktce4son. StJL klo 20.10 21.20
-

—

Minna Laiia whe~a. klo 18.30 -10.l5 ja 20.30 2120
Ald Laiia. vaknentaja. Ida 19.15 20.00 ja 20.10-2120
-

-

1. KOKOUKSEN AVAUS~

LAIUJSUUS JA PÄ&ÄTÖSVALTAISUUS

PuheenjoNajaa~ kokouksen klo 18.30 todeten sen lalIUseksi ja
pä~6flaiseI&
2. TAPAUS MINNA LAINIO
Ushea4aze ja vairnentajalle esite&fgi e~seen tehtyjen tstldmusten tulokset
KCSICUSteUSSa Muina lainion kanssa kävi Uni, ettei hän ott noudatlan.j annettuja
otje*a IsätWdmamten toisen seMtys~akson aikana (lumetääkitysjakso). vaan oli
käyttånyt keitomansa mukaan omia Primolut N -tabletteja lähetettyjen
Iumeläåld(eiden sQaan.
KeskusteUssa valmentajan kanssa kävi ilmi, että valmentaja tiesi ja hyväksyi edelI~
mainitun lääldtytcsen vaiMon.
Koska ~iassa n~yui edelleen olevan pienen pieni mahdoWsstss. että Lainion
elinistössä ,ajodosttjisj noretisteronista vain nan&oIo~jn *ieenvalhduntatuoueita
«osin hnee~sen hitaast) ja että urt’ie~a ja valmentaja ymmärtaniättömyydessåån
ovet s~keneet selvitysten tulokset epäedtd~een, pä&ti vaivontatyhmå penm
aiemmin man t&eniånså päätöksen nn1~li Lainio ~iostuu syömään Prbnolut N:Aä
täysin kQtOliCiÖUiSSa olosuhteissa.
PUkailisten k
ehf n jälkeen Antldoplng-toiniikunta sai SULa edustajien tuella
suostitetaa Lakion selvity
jotka so’.ittfin aikavaksi seuraavana päivänä
(toatal 5.81 Saa).

a

KOKOUKSEN PMTXÄMINEN
päätti kol<ouksen klo 2120.

vahnjeksi

iv/U.~

~IJ

14;StS

UtJSb 0 4,44~aa

Suomen An~oPIflOt~&~r.
VaWontasyhmä
Rac~okatu 20
00240 H&sinki
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- •
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Valvontaryhmän puhdEnkokaus 6.8.93

Ot,

‘4

11

1~

Aika:

peijartal 6133 klo 920-

1~nå:

TkDO Seppälä. pj.
Een, Aanio
Tapio KatUo
Harnj Näved (ei saatu yfteyttä)

PLdW&*OkOAcSeSSa sa4tin koejä4estely. Jolla lainiolle aciiettais~n viimeinen
Soviu*i. että tsiloea ketään kolme näytettä sewazvast: ~8.93 klo 11 alkaen ja
klo 15 alkaen sekä 71.93 klo 10 alkaen. Sov~n. efl Pibiioh.t Ei -tabetit txAee
syödä secxaavasti: 8.833 klo 11 näytteen jälkeen. n. klo 15-16 ja klo 19 näytteen
jälkeen.
ScvWin. että tabl~it pwd&äån pureskelemaan ja tes*flääicärin Wkastamaan suu
huuftekai jälkeen.
Soviltin. että näytteen otto tapattju &ten. että jokaisella kolmella testat~keuafla
testläåkM pyytää enski uttedijaa ¼tsaaniaaa jonka Jälkeen umedija odottaa ja juo
kunnes saadaan toinen ‘htsanäyte. Tämä kateuoinnln polssulkenteksL Awstajan
ttdee jokaisella testlkeITalIa .vanistua täysIn, mist& näyte tulee. jottei jää
speladaation malidolftsuuksia vieraan vlitsan laskenteksi jostain säWtöstä.
Puheer~ohtaja valtuutettfm vålittärTlään ohjeet tesWääkä.ti kautta testattavalla

vakuudek~

Va&onza~yhniän pubeetijohtaja

pönMQ~A
*11

9.8.1993

~1

Volvontaryhmån pahelinkokous 6.5.93 alkaen klo 12.15

Aikz

pe4antai 6.8.93

LäsaL

Seppälå, p~. klo 12.15 14.45
Eao Aarnio. klo 14.15 14.30
TaØo Kallio. klo 12.15 12.30
Hain. Näveri. klo 14.30 14Å5
-

-

—

—

-

Puheenjohtaja seliifi puhefimitse tapaus Lainion viimeiset vaiheet & 8.93 klo 18 tåhliea
Vatvontwyflmå katsoi tapauksen ylcsirnie~sesti dopingilcsi. PtätöIcsen perusteena o41
yksimlefisesfi sekä anab~Isten staoidien k~ytt6 että testistä kleltäytyrninen.

VaMnaiyhmän puheenjohtaja

r.’t r

tAflt~I.~t.

3Z~’~

‘~

-77
PÖYTÄKHtJAN OTE
6. 10. 1993
Lflkunt&Aäketieteen ja testaus
toiminnan edistämisyhdistys r.y.

SUOMEN ANTIDOPING -TOIMIKUNTA 7/93
Aika

keskiviikko 6.10.1993, klo 17.30-19.00

Paikka

SVUL-talo, KILPA-kabinetti
Radiokatu 20, 00240 HELSINKI

Kutsutut

Timo Kuume
Alexander HolthoeiLaura Jaakkola
Martti Kempas
Jukka Mattsson
Jukka Pekkala
Olli Puntila
Pirjo Krouvila
Maan Tamminen

pj.
CIF
LIITE
TUL
SPL
SVUL
OK
esittelijä
sihteeri

Pöytäki ria
1.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2.

Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkiija

4.

Tapaus Minna Lainio
ADT käytettävissä olivat tapaus Minna Lainota koskevat seuraavat
asiakirjat:
1. Klami-Juridican kirje Liite r.y:lle 26.8.1993
2. Klami-Juridican selvitys Suomen Urheiluliiton johtokunnalle
17.9. 1993
3. ADT:n edellisen kokouksen pöytäkirja (&93)liitteineen
4. Keskustelumuistio Minna Lainion, Aki I.aurilan, Johanna Kastisen ja
Timo Seppälän kuulemistilaisuudesta (22.9.1993). Asiakirja käsitelty
luottamuksellisesti.
5. Timo Seppälän kysely professori Olavi Pelkosen lausunnosia
20.9. 19 93
6. Olavi Pelkosen vastaus 2.10.1993
7. Timo Seppälän yhteenveto 1.10.1993
8. ADT:n käyttöön pyydetyt Suomen Urheiluliiton, I.asse Mikkelssonin
ja Teuvo Valtasen lausuimot valvontaryhmän kokouksesta 4.8.1993.
Asiakirjat käsitelty luottamuksellisesti.
—

Radiokalu 20. 00240 HELSINKI. Tel 358-0-1485 107. Fax 358-0-1485 195

-

ADT yhtyy asiassa valvontaryhmän päätökseen, että tapaus on doping.
Lisäksi ADT totesi kuultuaan asian käsittel~sä mukana olleita tahoja,
ettei asian käsittelyprosessissa ole ilmennyt mitään moitittavaa. Mikäli
urheilija on tyytymätön ADT:n päätökseen, hän voi valittaa asiasta
urheilun oikeusturvalautakuntaan.
5. 6.
7.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

irjan vakuud ksi

toiminnanjohtaja

Suomen Urheiluliitto ry
1 lallitus

24.9.1993

Suomen Urheiluliitto ry:n hallituksen päätös Minna Lainion tapauksessa:
Suomen Urheiluliiton hallitus on käsitellyt Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmän liitolle
lähettämän 9.8.1993 päivätyn kirjeen, jossa ilmoitettiin toimikunnan valvontaryhmän tehneen
kokouksessaan 6.8.1993 päätöksen, etifi Minna Lainion doping-näytteesd (TEl 10 15.3.1993)
löytyneiden kiellett~en aineiden (anabolisen steroidin nandrolonin aineenvaihduntatuoueita) johdosta
sekä jatkoselvittelyissä tapahtuneen testistä kieltäytymisen vuoksi tapaus oli katsottu dopingiksi.
Tämän johdosta Minna Lainio oli 9.8.1993 asetettu ADT:n päätöksen nojalla heti väliaikaiseen
kilpailukieltoon IAAF:n 59 säännön 2. kappaleen mukaisesti.
SUL:n hallitus oli kiijeillään 12.8. ja 13.8.1993 varannut Minna Lainiolle sekä kahdelle muulle
henkilölle oikeuden tulla kuulluksi hallituksen edessä ennenkuin päätöstä kilpailukelvottomuudesta
tehdään IAAF:n 59 säännön 3. kohdan mukaisesti.
SIJL:n sääntöjen 3~:n 3 kohdan mukaan SUL valvoo myös IAAF:nja SAA:n sääntöjen ja määräysten
noudattamista.
IAAF:n säännön 55 mukaan doping on ankarasti kielletty. Saman säännön intikaan dopingrikkonius
on tapahtunut, kun urheilijan kehon kudoksista tai nesteistä löytyy kiellettyä ainetta. Käsiteltävänä
olevassa Minna Lainion tapauksessa on todettu kiellettyä ainetta 15.3.1993 teliclvssä dopingtcstissä.
jonka analyvsitulos on valmistunut 6.4.1993. Analvysitulos on varinisteuu B-analvvsillä 13.5.19’J3.
Tapauksen selvittelyssä on Minna Lainiolle tarjottu lukuisia lisänävitömahdollisuuksia sen
selvittämiseksi ILiottaako hänen yksilöllinen eliniistönsä kiellethjen aineiden aineenvaihduntatuotteita
hänen nauttiessaan sallittuja aineita.
Tapauksen selvittelyn loppuvaiheessa 4-6.8.1993 Lainion kävitävtvniinen on puhunut myös sen
puolesta, että kiclletyn aineen käytöstä on ollut kysymys. Minna Lainio on suostunut sinänsä
tapauksen jatkoselvitvksiin. mutta on kieltäytynyt tutkimuksesta täysin kontrolloidussa olosuhteessa
Tämän mukaisesti SUUn hallitus katsoo, että Minna Lainio on svvllistynvt doping-rikkomukseen
IAAF:n 35 säännön 2. kohdan 1. kappaleenja 56 säännön 1. kohdan nojalla.
Edellä sanotuilla penisteillaja koska Minna Lainion doping-rikkomus on hänelle ensimmäinen. SUL
määrää, että Minna Lainio tulee olemaan kilpailukelvoron seuraavien neljän (4) vuoden ajan nävtteeii
antamisesta (15.3.1993) alkaen.
SUL:n hallituksen tietoon ei ole tullut tosiasioita tai selvitystä, jonka mukaan kenenkään muun
henkilön olisi osoitettu auttaneen tai yllyttäneen taikka tunnustaneen auttaneensa tai yllyttaneensa
Minna Lainion käyttämään kiellettyä ainetta IAAF:n 56 säännön 2. kohdan mukaisesti nyt puheena
olevassa asiassa.
Urheilijan oikeudesta hakea muutosta SUL:n hallituksen tähän päätökseen on niäärays maaliskiiiiss;i
1993 voimassa olleiden SUL:n sääntöjen 28 §:ssä.

SUOMEN LJRHEILIJLIITTO ry
Radiokatu 20
00240 HELSINKI

PÖYTÄKIRJAOTE
21. 12.1993

LIITTOVALTUUSTON VARSINAINEN SYYSKOKOUS
2/1993

Aika

lauantai 20.11.1993
klo 10.00-18.00

Paikka

SVUL:n toimitalo
Salit 1-3
Helsinki

Läsnä

Lauri Vesala
Hannu Nurmi
liittovaltuuston
jäsenet
Irma Nurminen

1
Kokouksen avaus

puheenjohtaja 1-18.4 ja 20
puheenjohtaja 19.1
liitel
sihteeri

Liittovaltuuston puheenjohtaja Lauri Vesala avasi kokouksen ja toivotti
osanottajat tervetulleiksi.
Kokous kunnioitti hiljaisuudella liittovaltuutettu Tuure Tuulin muistioa
Avauksen yhteydessä liittovaltuuston puheenjohtaja ja liiton
puheenjohtaja Ilkka Kanerva luovuttivat liiton kultaisen ansiomerkin
Valentin Konoselle hänen saavutuksestaan yleisurheilun
maailmanmestaniuskilpailuissa Stuttgartissa.

2
Kokouksen järjestäytyminen
2.1

Kokouksen sihteerin kutsuminen
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Irma Nunninen

2.2

Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkiijan tarkastajiksi valittiin liittovaltuutettu Hannu Nurmi ja Mikko
Vanni.

2.3

Kahden ääntenlaskijan valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin liittovaltuutettu Heimo Latva ja Sakari
Soininen.

3
Kokouksen osanottajien, kokouksen lailli
suuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokouksen osanottajat (liite 1)
Liittovaltuutettujen lisäksi kokouksessa olivat läsnä kunniapuheenjohtaja
Jukka Uunila, kunniajäsenet Nisse Hagman, Oiva Halmetoja, Carl-Olaf
Homän ja Reino Piirto, hallituksen jäsenet ja liiton toimihenkilöitä.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, koska liiton puheenjohtajan
allekirjoittama kokouskutsu ja kokousaineisto oli lähetetty liittovaltuute
tuille sääntöjen mukaisesti.
Kokous todettiin päätösvaitaiseksi 44 liittovaltuutetun ollessa paikalla.
4
Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Vahvistettiin hallituksen etukäteen lähettämä esityslista kokouksen työ
jäijestykseksi. Hallituksen muissa esille ottamissa asioissa päätettiin
käsitellä Minna Lainion valitusta, Suomen mestaruuskilpailujen jäijes
tämisoikeuksiaja liiton jäsenyyttä Suomen Kuntourheiluliitto ry:ssä.

18.2

Minna Lainion valitus
Todettiin, että Minna Lainio on valittanut hallituksen kilpailukieltoa
koskeneesta päätöksestä ja että voimassa olleiden sääntöjen mukaan
hallituksen päätöksiä koskevat valitukset piti käsitellä liittovaltuuston
kokouksessa.
Hallituksen esityksestä päätettiin liiton nykysääntöjen mukaisesti
siirtää Minna Lainion valitus Urheilun oikeusturvalautakunnan käsi
teltäväksi.
—

20
Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Lauri Vesala kiitti kokouksen osanottajia
aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Erityisesti puheenjohtaja
osoitti kiitoksensa hallituksen eroavalle Göran Ekegrenille hänen
työstään liiton hyväksi.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00

Lauri Vesala
puheenjohtaja
1-18.4, 20

Hannu Nurmi
puheenjohtaja
19.1

Irma Nurniinen
sihteeri
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