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MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET
Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmän 7.11.1991 tekemä
päätös, jolla Taatilan on 31.8.1991 otetun dopingnäytteen
perusteella todettu syyllistyneen dopingiin. Suomen Antido
ping-toimikunta on 10.12.1991 käsitellyt rangaistuksen lie
ventämistä koskevan lausuntopyynnön ja päättänyt olla suostu

matta pyyntöön (Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmän
päätös ja Suomen Antidoping-toimikunnan kirje liitteinä).
Suomen Painonnostoliiton johtokunnan päätös 16.11.1991,
jolla Taatila Ofl Kansainvälisen Painonnostoliiton (IWF:n)
sääntöjen mukaisesti määrätty elinikäiseen kilpailu- ja
toimitsijakieltoon 31.8.1991 alkaen (päätös liitteenä).
VAATIMUKSET
Taatila on vaatinut elinikäisen kilpailu- ja toimitsijakiel
lon kumoamista,

koska positiivinen dopingnäyte oli ilmeisesti

johtunut hänen Venäjän harjoitusiejriii~ saamastaan ripuli
lääkkeestä.

Toissijaisesti Taatila on vaatinut seuraamuksen
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lieventämistä, koska hän oli ottanut dopingainetta ereh
dyksessä.
SELITYKSET
Suomen Painonnostoliitto on 3.2.1992 ja Suomen Antidoping
toimikunta on 10.3.1992 antanut selityksensä Taatilan vali
tukseen.
Taatila on 27.3.1992 antanut lisäkirjoituksen mainittujen
selitysten johdosta.
Suomen Antidoping-toimikunta on 9.4.1992 antanut lisäseli
tyksen mainitun lisäkirjoituksen johdosta.
ASIAN KÄSITTELY
Urheilun oikeusturvalautakunta on 13.5.1992 järjestänyt
asiassa suullisen käsittelyn, jossa ovat olleet saapuvilla
Taatila henkilökohtaisesti avustajanaan asianajaja Marjatta
Kuha, Suomen Painonnostoliitto koulutus— ja valmennuspäällik
kö Seppo Keinäsen edustamana, Suomen Antidoping-toimjkunta
dosentti Timo Seppälän edustamana ja Työväen Urheiluliiton
painonnostojaosto Ahti Hämäläisen edustamana.
Suullisessa käsittelyssä Taatila sekä Suomen Painonnostoliit
to ja Suomen Antidoping-toimikunta ovat uudistaneet aikaisem
min lausumansa. Suomen Painonnostoliitto on lisäksi antanut
kirjallisen selvityksen Kansainvälisen Painonnostoliiton
rangaistussäännöistä dopingasioissa. Työväen Urheiluliiton
painonnostojaosto on ilmoittanut, ettei liitto anna asiassa
erillistä rangaistusta Taatilalle.
Suullisessa käsittelyssä on kuultu todistajana Taatilan
valmentajaa Reijo Kauppista, joka on kertonut Taatilan vai
mentautumisesta ja kilpailuohjelmasta.

Todistaja on kiistänyt

Taatilan milloinkaan nauttineen kiellettyjä aineita. Todista-.
ja on vielä antanut kirjallista lisäselvitystä asiassa.
URHEI LUN 01 KEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS
Tutkimatta jättäminen
Suomen Painonnostoljitto ei ole liittynyt urheilun oikeus
turvalautakuntaan eikä liitto ole antanut suostumustaan
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valitusasjan käsittelemjseen urheilun oikeusturvalautakun~nas—
sa. Tämän vuoksi Taatilan valitus jätetään tutkittavaksi
ottamatta siltä osin kuin se kohdistuu Suomen Painonnosto).ii-.
ton johtokunnan 16.11.1991 tekemään päätökseen.
Perustelut pääasiassa
Taatilalta Länsi-suomen Aluemestaruuskilpailuissa Helsingissä
31.8.199]. otettu A~-näyte on sisältänyt kiellettyjä aineita
eli metyylitestosteronin (anabolinen steroidi) metaboliitte
ja. Myös sittemmin Taatilan pyynnöstä analysoitu B-näyte on
osoittautunut positiivjseksi.
Taatila on ollut 5.-16.81991 Työväen Urheiluliiton painon
nostajien harjoitusleirillä Venäjällä. Matkanjohtajana toi
mineen Hämäläisen kertoman mukaan useat painonnostajat olivat
sairastuneet leirillä ripuliin. Mukana olleita lääkkeitä ei
ollut riittänyt kaikille ja venäläiset isännät olivat hank
kineet käytettäväksi lääkkeitä. Taatila ei kuitenkaan ollut
kääntynyt suomalaisten matkanjohtajien puoleen saadakseen
lääkkeitä tai hoitoa ripuliinsa. Hän on pyytänyt ja saanut
tuntemattomalta venäläiseltä painonnostaj alta lääkkeitä.
Positivinen dopingnäyte voisi Taatilan mukaan selittyä sillä,
että nämä ripulilääkkeinä saadut aineet olisjvatkin sisäl
täneet kiellettyjä aineita.
‘laatilan asiassa antamia selityksiä ei ole pidettävä uskotta
vina.
Ensinnäkin häneltä otetussa dopingnäytteessä metyylitestos
teronin aineenvaihduntatuotteiden lisäksi todettu niin sanot
tu madaltunut hormoniprofiili viittaa pitkäaikaiseen eli
useita kuukausia kestäneeseen anabolisten steroidien tai
testosteronijohdannaisten käyttöön näytteen ottoa edeltäneen
puolen vuoden aikana.
Toiseksi Suomen Painonnostoliiton ja Työväen Urheiluliiton
painonnostojaoston valistustoiminnan johdosta hän on ollut
selvillä dopingaineiden ja lääkkeiden käyttöön liittyvistä
kielloista ja seuraamuksista. Tuntemattoman venäläisen
painonnostajan antamien lääkkeiden käyttäminen varmistumatta,
että ne eivät sisällä kiellettyjä aineita, osoittaa törkeän
välinpitämätöntä suhtautumista dopingia ja kiellettyjä ainei
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ta koskeviin määräyksiin. Näissäkin olosuhteissa Taatila
olisi syyllistynyt dopingsäännösten rikkomiseen.
Päätöslauselma
Suomen Antidoping-tojmikuni-jan valvontaryhmän 7.11.1991 teke
mää päätöstä ei muuteta.
Asian näin päättyessä Taatilan suorittamaa valitusmaksua ei
palauteta.

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA
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Lilkuntailäketieteen ja testaus
toiminnan edistämisyhdistys r.y.

Helsinki 7.11.1991

Suomen Painonnostoliitto
Radiokatu 20
00240 HELSINKI

Asia: dopingtapaus
31.8.199 1 Timo Taatilalta otetun dopingnäytteen (HM 203) B-pullon analyysi on
todettu positiiviseksi Köinissä tehdyssä laboiatot-iossa (ohessa professori Doniken
ilmoitus asiasta). Täten Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmä on
7.11.1991 puhelinkokouksessaan tehnyt päätöksen siitä, että Timo Taatilan
dopingnäytteestä löytyneiden kiellettyjen aineiden johdosta tapaus katsotaan
dopingiksi. Suomen Antioping-toiaiik-uonan sääntöjen mukaan urheilujädestön on
tehtävä asiasta rangaistuspäätös yhden kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen
saapumisesta. Urheilija ei saa osallistua kilpailutoimintaan, kun hän on saanut
tiedon valvontaryhmän päätöksestä ja kunnes urheilujärjestö on asiassa tehnyt
lopullisen päätöksen.
Urheilijalla, valmentajalla tai urheilujäijestöllä on kahden viikon sisällä tämän
ilmoituksen saapumisesta mahdollisuus antaa lisäselvityksiä ja tehdä esitys Suomen
Antidoping -toimikunnalle lausunnon saamiseksi lievemmäksi rangaistukseksi tai
ranlcaisematta jättämisestä..

Suomen Antidoping -toimikunta

Ossi Aura
LIITE rym toiminnanjohtaja

Tiedoksi: ilmo Taatila, Työväen (Jrheiluhitto

Rad~katu 20. 00240 HELSINKI. Tel. 358-04485 107. Fax 358-0-4485 195
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Liikuntaijäketieteen Ja testaus
toiminnan edistämisyhdistys r.y.

Helsinki 13.12.1991

Suomen Painonnostollitto ry
Radiok. 20
00240 Helsinki

Asia: lausuntopyyntö
Suomen antidoping-toimikunta on kokouksessaa 10.12.1991 käsitellyt Timo
Taatilan valmentajan Reijo Kauppisen 19.11.91 saapunutta lausuntopyyntöä, jossa
hän vetosi Timo Taatilan saaman rangaistuksen lieventämiseksi. Suomen
antidoping -toimikunta teki yksimielisen päätöksen, jonka mukaan
lausuntopyynnön lievennystä ei hyväksytä. Taatilan osalta jää siis voimaan
Suomen Painonnostoliiton 16.11.1991 langettama elinikäinen kilpailukielto.
Urheilun oikeusturvalautakupsan sääntöjen perusteella tähän päätökseen voi
urheilija anoa muutosta urheilun oikeustun’aiautakunnalta.

Suomen antidoping -toimikunta

P:sta

Ossi Aura
LIITE rym toiminnanjohtaja

Tiedoksi: Timo Taatila, Työväen Urheiluliitto ry, TUL:n painonnostojaosto

Radiokatu 20, 00240 HELSINKI, Tel. 358-0-1485 107, Fa, 358-0-1485 195
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Helsinki, 21.11.1991
Timo Taati].a
Väinäinöjsenkatu 31 A 12
33540 Tampere
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Asia:

Oo~±ne-—rang-aL stns

Suomen Painonnostoljiton johtokunta on kokouksessaan 16.11.1991
käsitellyt tapaus Timo Taatilan (31.08.1991 Helsingissä Länsi—Suo
men Aluemestaruuskilpailuissa antaman doping—näyte, sekä A—pullo
että B-pullo on osoittautunut positiiviseksi).
Suomen Antidoping-toiiuijcuniian päätöksen mukaan kyseessä on doping.
Suomen Painonnostoljjton päätÖksen mukaan kyseessä on doping.

RANGAISTUS:

Timo Taatila, syntynyt 25.10.1968, seura Tampe
reen Weikot, åaa elinikäisen kilpailu—jä toimit—
sijakiellon 3~08.1991 alkaen Kansainvälisen
Painonnostoli~ton (IWF:n) sääntöjen mukaisesti.

SYY:

Timo Taatilal
31.08.1991 Helsingissä Länsi—
Suomen Alueziie taruuskilpailuissa otettu doping
näyte, analys ituna sekä A-pullo että B-pullo,
on osoittautu ut positiiviseksi.

SUOMEN PAINONNOSTOLIFF 0 r.y.

Sirnmen Painonaostoliitto r•;.
merk Pekka Kare
puheenjohtaja
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~/ Juhani
toiminnanjohtaja
‘6a.l~Jck’a

Suomen Antido~4ing-toimikunta
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