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URHEILUN 01 KEUSTURVAI1AUTAKUNNAN KOKOONPANO

Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Tom Ifström, Juha
ni Salmenkylä ja Risto Jalanko, sihteeri.
MUUTOKSENHAKIJA
Simon Kiri r.y., asiamiehenään seuran E-tyttöjoukkueen
joukkueenjohtaja Esa Salmela.
KUULTAVAT
Suomen Pesäpalloliitto r.y.
Pohjois-Suomen Pesis r.y.
ASIA

Pesäpallo-ottelun alkamisajankohtaa koskeva erimieli
syys

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS
Pohjois-Suomen Tenavaleirin juryn päätös 10.6.1994,
jolla on hylätty Salmelan tekemä vastalause E-tyttöjen
loppuottelun alkamisaj ankohdan siirtämisestä. Suomen
Pesäpalloliiton kilpailun johtoryhmä on 15.6.1994 kat
sonut, ettei vastalause anna aihetta jatkotoimenpitei
sun. Pohjois-suomen Pesiksen johtokunta on 17.10.1994
samoin katsonut, ettei vastalause aiheuta johtokunnan
osalta toimenpiteitä (päätökset liitteinä).
VAATIMUKSET
Salmela on 14.12.1994 sekä 9.1., 11.1. ja 3.3.1995 saa
puneissa kirjoituksissaan vaatinut, että urheilun oi
keusturvalautakunta oikaisee ja korjaa Oulun Lipon E
tyttöjoukkueen joukkueenjohtajan, Pohjois-Suomen Pesik
sen toiminnanjohtajan, tenavaleirin juryn ja PohjoisSuomen Pesiksen johtokunnan tekemän vääryyden ja pesä
pallon kilpailumääräysten vastaisen teon eli hylkää
Oulun Lipon E-tyttöjoukkueen ottelut Pohjois-Suomen
Pesiksen tenavaleirillä 6.-10.6.1994 ja siirtää kulta
mitalit Oulun Lipolta Simon Kirin E-tyttöjoukkueelle.
Salmela on edelleen vaatinut Oulun Lipon E-tyttöjoukku
een joukkueenjohtajan tuomitsemista rangaistukseen ki
ristyksestä. Salmela on katsonut, että tenavaleirin E
tyttöjen loppuottelun alkarnisjankohtaa oli siirretty
pesäpallon kilpailumääräysten 25 §:n vastaisesti.
SELITYKSET
Suomen Pesäpalloliitto on 20.2.1995 antanut pyydetyn
selityksen muutoksenhakemuksen johdosta ja vaatinut
valituksen jättämistä tutkimatta tai sen hylkäämistä.
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Selityksen liitteenä on ollut Pohjois-Suomen Pesiksen
20.1.1995 antama lausunto, jossa on vaadittu valituksen
hylkäämistä.
ASIAN KÄSITTELY
Urheilun oikeusturvalautakunta on käsitellyt asian sil
le toimitettujen asiakirjojen pohjalta, koska asian
selvitettyyn tilaan nähden suullisen käsittelyn järjes
täminen on ollut tarpeetonta.
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CI KEUSTURVAI1AUTAKUNNAN PÄÄTÖS
Käsittelyratkaisu
Salmela on Simon Kirin E-tyttöjoukkueen joukkueenjohta
jana 9.6.1994 tenavaleirin johtokunnalle tekemässään
vastalauseessa esittänyt E-tyttöjen loppuottelun alka
misajankohdan siirtämistä koskevan vaatimuksen. Oikeus
turvalautakunnalle tekemässään muutoksenhakemuksessa
hän on esittänyt myös muita, edellä vaatimuskohdassa
selostettuja vaatimuksia. Oikeusturvalautakunnan tehtä
vänä on sääntöjensä mukaan valituselimenä käsitellä
valituksia järjestöjen tai niiden organisaatioiden pää
töksistä. Tämän vuoksi oikeusturvalautakunta jättää
tutkimatta muutoksenhakemuksen niiltä osilta kuin siinä
on esitetty vaatimuksia, joita ei ole esitetty edellä
mainitussa vastalauseessa.

Pääasiaratkaisu
Perustelut
Suomen Pesäpalloliiton kilpailumääräysten 25 §:n sään
nös koskee sarjapelien ennalta määrättyjen ottelupäivi
en siirtämistä. Säännöksen tarkoituksena on turvata
sarjaohjelman läpivieminen. Otteluiden järjestäminen
vaatii seurojen toimitsijoilta ja kilpailevilta joukku
eilta runsaasti ennakkojärjestelyjä, mikä puolestaan
edellyttää sitovan aikataulun noudattamista.
Kilpailutoiminta tenavaleirillä on tapahtunut leirin
ennalta ilmoitetun kestoajan puitteissa. Leirin luon
teen mukaisesti kaikkien joukkueiden ja pelaajien on
ollut tarkoitus olla koko ajan leiripaikalla. Leirillä
on ollut noudatettavana erikseen vahvistetut kilpailumääräykset, joissa ei ole ollut otteluohjelmaa tai sen
muutoksia koskevia määräyksiä. Ennalta ilmoitetun otte
luohjelman noudattamiseen tällaisissa leiriolosuhteissa
ei ole samanlaisia perusteita kuin sarjaluontoisessa
kilpailutoiminnassa. Leirin johdolla on oltava oikeus
tehdä olosuhteiden vaatimia muutoksia leiriohjelmaan ja
myös siirtää otteluiden alkamisajankohtia. Simon Kirin
joukkue on hyvissä ajoin saanut tiedon E-tyttöjen lop
puottelun alkamisajankohdan siirrosta eikä siitä ole
aiheutunut joukkueelle haittaa. Haittana ei voida pitää
sitä, että vastustajajoukkue on voinut pelata paremmas
sa kokoonpanossa kuin Simon Kirin joukkueen taholla oli
odotettu. Otteluajankohdan siirtoa ei voida pitää hyvän
urheiluhengen vastaisena.
Päätöslauselma
Muutoksenhaun kohteena olevia päätöksiä ei muuteta.
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Asian näin päättyessä suoritettua valitusmaksua ei pa
lauteta.
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Pohjois—suomen Tenavalejrjn
kilpailujen juryn päätös
vastalauseeseen jonka Simon
Kirin E-tyttöjen pelinjohtaja
Esa Salmela on tehnyt siitä,
että E-tyttöjen loppuottelu

SiKi—Lippo alkainisajaksi
10.6. on määrätty klo 10.00.
Kilpailujen jury totesi, että seuroille lähetetyssä ohjel
massa mitali— ja sijoitusotte~~~ oli ilmoittettu pelatta—
vaksi klo 9—11. Tämä johtui siitä, että järjestäjäl].~ ei
Simossa ollut tietoa siitä, että nitaliottelut pelataan 5:n
vuoroparjn otteluina, eikä 40 min, kuten muut ottelut.
Tästä johtuen leirin aikana tehdyssä uudessa ohjelmassa
pronssiottelut ilmoitettiin alkavaksi klo 9.00 sekä kulta—
ottelu klo 10.30. Tämä ~iärieste1y sopi kaikille muille
paitsi eilOulun Lipon E—tyttöjen pelinjohtajalle, joka
4/

ilmoitti lähtevänsä joukkueen kanssa kesken leirin, ellei
hänen loukkueensa ottelun alkamisaikaa muuteta klo
£eh~c.f9.00ksi, koska yhden tytön piti .ehtiä Oulusta klo 12..5o\
54- ?3yväskylään lähtevään koneeseen./ Hän vetosi alkuperäiseen
äikatauluun. Hän oli soittanut Oulusta, ja hänelle oli
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puhelimessa ilmoitettu, että loppuottelut alkavat klo 9.00.
(ilmeinen sekaannus mitali- ja loppuotteJ.un kesken).
Kilpailun johto ei katsonut sopivaksi muuttaa kulta— ja
pronssiottelun keskinäistä järjestystä, mutta yritti so—
vitella asiaa pelauttamalla E-tyttöjen kultaottelun
alkuperäisessä runko-ohjelmassa tarkoitetulle paikalle
eli klo 10.00.
Tähän ratkaisuun ei puolestaan Esa Salmela katsonut voivan
sa tyytyä, vaan vaati ottelun aloitettavaksi leirille
ilnojtetun aikataulun mukaisesti klo 10.30.
(Ks. vastalausekirjeinä)
Kilpailujen jury on tutkinut tehdyn vastalauseen ja toteaa
seuraavaa:
—

-

-

-

KilPailujen johdolla yksin on oikeus räärätä ottei~jen
alkamisaika
Etyttöjen

loppuottelun alkanjsajka on nyt sana,

rnojtettijr,

seuroille ensn:sj

r.ikä

il—

lahetety~~~ oh~elnassa.

Simon Kir~ale ei muutoksesta aiheucu suoranaista haittaa
koska se saa otteluun ka lkk
pc’laajansa ja nuutoksesta on
ilmoitettu sille riltta\Fan ajoissa.
Reilun pelin
ratkaisua.

henki

puo):aa kilpailujen johdon tekcrä~
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Edellä mainitujila perusteilla jury hy1kä~ Yksimielisesti
Esa Sajinelan tekemän vastalauseen
Siinossa 9.6.j994

Kimmo Rirsjfl
kilpailupäällikkÖ

Ulla Olsbo
tuofllarjlejrjn
vastaava

Salmela
ohtaja

SUOMEN PESÄPALLOLIITTO
Radiokatu 20, FIN-00240 Helsinki, ‘fl (90) 1581, Telefax (90) 147 945.

HELSINKI 21.6.1994

VASTALAUSE POHJOIS-SUOMEN PESIKSEN TENAVALEIRIN TAPAHTUMISTA
6. -10. 6. 1994
Suomen Pesäpalloliiton kilpailun johtoryhmä on kokoukses
saan 15.6.1994 käsitellyt Esa Salmelan tekemän vastalauseen
Pohjois-Suomen Pesiksen järjestämän Tenavaleirin aikaisista
tapahtumista koskien tyttöjen alle 11-vuotta loppuottelua.
Kilpailun johtoryhmä toteaa leirin jyryn tehneen ratkaisunsa
leirin kilpailumääräysten mukaisesti.
Kilpailun johtoryhmä ei katso osaltaan aihetta jatkotoimenpi
teisiin.
SUOMEN PESÄPALLOLIITTO RY

Vesa Rämet
kilpailupäällikkö

Jakelu:

Simon Kiri
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Ahti Salmela
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SAAPUNEET KIRJEET
*

Esa Salmelari kirje

TA~MZ~N KOHDAN WASITTELYN AJAKSi
TOIMINNANJOHTAJA :HIRSII2Q JA AHTI
SALMELA POISTUIVAT KOKOUSSALISTA.
KIRJALIKSET HOITI
VARAPUHEENJOHTAJA TERO~.HMPUS.
-

JOHTOKUNTA tot~IsÅu~äI.ÅN
KIRJEEN JOHDOSTA SEURAAVAA:

-

POHJOIS-SUOMEN PESIS RY:N
J~RJEST?~M2~LL~ SIMON
TENAVALEIRILIS~ 6.-1O.6.W94
TAPAHTUNUT VASTALAUSEEN
K~SITTELY JA SIIHEN IWIITTYV’AT
TAPAHTUMAT EIVÄT AIHEUTA
JOHTOKUNNAN OSALTA
TOIMENPITEITÄ JA LISÄKSI
JOHTOKUNTA TOTEAA ASIAN
LOPPUUNK~SITELLYKSI.
*
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