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Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Kari Ahonen, Heikki

Halila, Helena Jaatinen, Paavo.Pekkanen ja Risto Jalanko,

sihteeri.

MUUTOKSENHAKIJA

Tapio Hiilosmaa

KUULTAVA

Suomen Hockeyliitto

ASIA

Kilpailu- ja toimitsijakielto

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Hookeyliiton hallituksen 25.7.1994 tekemä päätös,

jolla Hiilosmaa on liiton hallituksen jäsenten ja seurojen

asiattoman arvostelun sekä liiton toimintaperiaatteiden

vastaisen toiminnan johdosta määrätty 10 vuoden kilpailu

ja toimitsijakieltoon (päätös liitteenä).

VAATIMUKSET

Hiilosmaa on vaatinut kilpailu- ja toimisijakieltopäätöksen

kumoamista.

SELITYKSET

Suomen Hockeyliitto on antanut pyydetyn selityksen Hiilosmaan

valituksen johdosta.

Hiilosmaa on antanut pyydetyn vastaselityksen liiton seli

tykseen.
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ESIVALMISTELU

Asiassa on 28.11.1994 pidetty suullinen esivalmistelu, jossa

ovat olleet saapuvilla urheilun oikeusturvalautakurinan pu

heenjohtaja ja sihteeri sekä toisaalta Hiilosmaa ja toisaalta

Suomen Hockeyliitto varapuheenjohtaja Kari Saaren edustamana.

Oikeusturvalautakunta on esivalmistelussa pyytänyt liiton

kannanottoa siihen, voiko lautakunta ottaa Hiilosmaan vali

tuksen käsiteltäväkseen liiton sääntöjen perusteella tai

liiton suostumuksen nojalla.

SUOMEN HOCKEYLIITON VASTAUS

Suomen Hockeyliitto on 29.11.1994 pitämässään hallituksen

kokouksessa katsonut, että liiton sääntöjen mukaan Hiilosmaan

valitus tulee käsitellä liiton liittokokouksessa. Liiton

kannanotto edellä mainitun kysymyksen molempiin kohtiin on

siten ollut kielteinen.

URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut

Suomen Hockeyliitto ei ole liittynyt urheilun oikeusturvalau

takuntaan. Liitto on kuitenkin Suomen Liikunta ja Urheilu
ry:n jäsenä sitoutunut noudattamaan oikeusturvalautakunnasta

annettuja sääntöjä ja määräyksiä. Oikeusturvalautakunta on
siten toimivaltainen käsittelemään Suomen 1-lookeyliittoa

koskevia asioita.

Suomen Hockeyliiton hallitus on 4.4.1994 tekemällään pää

töksellä määrännyt Hiilosmaan kilpailu- ja toim~tsijakieltoon

liiton ylimääräiseen kevätkokoukseen saakka. Asiaa ei sittem

min kuitenkaan ole käsitelty 17.6.1994 pidetyssä ylimää

räisessä kevätkokouksessa. Liiton hallitus on 25.7.1994

tekemällään päätöksellä määrännyt Hiilosmaan 10 vuodeksi

kilpailu- ja toimitsijakieltoon. Hiilosmaa on 25.8.1994

saanut tiedon päätöksestä. Hänen valituksensa on saapunut

oikeusturvalautakunnalle 14.9.1994 ja siis myös Suomen Hoc

keyliiton sääntöjen 3 §:n 4 momentissa asetetussa määräajas

sa -

Suomen Hookeyliiton sääntöjen mukaan liiton hallituksen

päätökseen kilpailukieltoasiassa on haettava muutosta liiton
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kokoukselta. Oikeusturvalautakunta voi sääntöjensä 11 §:n 1
momentin mukaan tutkia valituksen vain, jos kaikki asiano

maisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahaollisuu...

det on käytetty. Kun Hiilosmaan valitusta ei ole käsitelty

Suomen Hockeyliiton kokouksessa, oikeusturvalautakunta ei

voi käsitellä valitusta.

Päätöslauselma

Oikeusturvalautakunta siirtää Hiilosmaan määräajassa tekemän
valituksen Suomen Hookeyliiton kokouksen käsiteltäväksi

liiton sääntöjen mukaisesti.

Asian laatuun ja lopputulokseen nähden Hiilosmaalle palaute

taan puolet hänen suorittamastaan valitusmaksusta eli 500

markkaa.

URHEILUN OIKEUSTURVALATJTAKIJNTA

c—

Erkki-J4ani Taipale Risto Jalanko

puheenjohtaja sihteeri
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HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Maanantai 25.7.1994 alkaen klo 17.00

Paikka: SLU:n toimitalo, neuvotteluhuone 4A (4. kerros)
Radiokatu.20, 00240 HELSINKI (Länsi-Pasila)

Läsnä: Nyman Kari, puheenjohtaja -

Saari Kari
Lindroos Reima
Karlström Arja, sihteeri

87. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

88. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin Liiton sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

89. Kokouksen sihteerin nimeäminen

Kokouksen sihteerilcsi valittiin Arja Karlström.

90. Tapio Hlilosmaan selvityspyyntö 8.7.1994

Tapio Hillosmaalle lähetetään Suomen Hockeyliiton ylimääräisen kokouksen (17.6.1994)
pöytäkiija.

Tapio Hiilosmaa tuomitaan 10 vuoden kilpailu- ja toimitsijakieltoon.
Perusteena: Suomen Hoekeyhiton hallituksen jäsenten ja seurojen asiaton arvostelu sekä
hockeyhilton toimintaperiaatteiden vastainen toiminta (kts. I.iite).

95. Haifituksen seuraava iE~kous —

Maanantaina 15.8. kello 17.00 SLU:n toimitalolla.

86. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20.

4~J&4J-
Aiia Karlström Kari Nynffn
sihteeri puheenjohtaja


