
URHEILUN OIKEUSTURVAIAUTAKUNTA
IDROTI’ENS RÄTESKYDDSNAMND

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS NR0 4/1994

Annettu Helsingissä 27.9.1994 Diaarinro 3/1994
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Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Erkki Aurejärvi, Seppo

Kylmänen, Jarmo Matinlassi, Magnus Ståhlberg ja Risto Jalan

ko, sihteeri.

MUUTOKSENHAKIJAT

Forssan Alku ry ja Jyrki Tulander

KUULTAVA

Suomen Koripalloliitto ry

ASIA

Sakko sekä toimitsija- ja kilpailukielto

MUUTOKSENHATJN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Koripalloliiton liittohallituksen päätös 23.4.1994.

Päätöksessä on pysytetty liiton huippukoripalloilun kurinpi

toryhmän päätös 17.3.1994, jolla on epäurheilijamaisen menet

telyn johdosta määrätty Forssan Alku 5.000 markan sakkoi

hin ja Tulander toimitsija- ja kilpailukieltoon 15.3.1995

saakka (päätökset liitteinä).

VAATIMUKSET

Forssan Alku ja Tulander ovat vaatineet sakon sekä toimitsi

ja- ja kilpailukieltomääräyksen kumoamista sekä liittohal

litukselle maksetun 1.300 markan käsittelymaksun palautta

mista.

SELITYKSET

Suomen Koripalloliitto on antanut pyydetyn vastauksen ja

vaatinut muutoksenhakemuksen hylkäämistä. Liitto on liitto-

hallituksensa kokouksessa 16.6.1994 todennut kuuluvansa

SLU-jäsenyyden kautta urheilun oikeusturvalautakunnan pii

riin. R;idiokaiu 20 00240 Helsinki, PE 27, 00241 Hclsinki

Puh (90) 158 2105, sihl puh. (90) 123 8270, ielefax (90) 149 6659
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Forssan Alku ja Tulander ovat antaneet pyydetyn selityksen

liiton vastauksen johdosta.

ASIAN KÄSITTELY

Urheilun oikeusturvalautakunta on 14.9.1994 järjestänyt

asiassa suullisen käsittelyn, jossa ovat olleet saapuvilla

Forssan Alku puheenjohtaja Toivo Kankareen edustamana ja

Tulander itse sekä Suomen Koripalloliitto Mikko Koirasen

edustamana.

Suullisessa käsittelyssä asianosaiset ovat uudistaneet asias

sa aikaisemmin kirjallisesti lausumansa. Kankare ja Tutander

ovat kertoneet Sakai’i Pehkosen karanteenimaksun maksamiseen

liittyneistä tapahtumista ja Koiranen on kertonut asian

käsittelystä liitossa.

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut

Urheilun oikeusturvalautakunta voi sääntöjensä 11 §:n 2

momentin mukaan tutkia sakkorangaistusta koskevan valituksen

vain, jos sakko on määrältään vähintään 6.000 markkaa. Fors

san Alulle on valituksenalaisessa päätöksessä määrätty 5.000

markan sakko. Koska päätöksessä Tulanderille määrätyn toi

mitsija- ja kilpailukiellon voidaan katsoa kohdistuvan myös

seuraan, oikeusturvalautakunta tutkii valituksen myös Forssan

Alun osalta.

Tulander oli neuvotellut NKL-Panttereiden kanssa Pehkosen

karanteenin poistamiseksi. Kun asiassa oli syntynyt sopimus

19.1.1994 iltapäivällä, Tulander oli ilmoittanut Forssan

Alun taloudellisen tukijan edustajalle, että tämä voi ai

kaisemman lupauksensa mukaisesti maksaa karanteenimaksun

NKL-Panttereille. Forssan Alun koripallojoukkueella oli
ollut samana iltana ottelu Helsingissä, jonne Tulander oli

ollut lahdössä joukkueen mukana. Ennen lähtöä Tulander oli

pyytänyt, että Kankare huolehtii taloudellisen tukijan edus

tajan toimittaman maksukuitin jäljennöksen lähettämisestä

Suomen Koripalloliittoon ja, mikäli selvitystä maksun suorit

tamisesta ja Pehkosen pelikelpoisuudesta ei olisi saatu,

ilmoittaisi siitä ottelupaikalle Tulanderille ennen illan

ottelun alkua. Kankare oli saanut ennen ottelun alkainisajan
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kohtaa seuran taloudellisen tukijan edustaj alta telekopiona

maksukuitin jäljennöksen, jonka hän oli edelleen lähettänyt

telekopiona Suomen Koripalloliittoon. Jälkeenpäin on ilmen

nyt, että maksukuitista poiketen seuran taloudellisen tukijan

edustaja oli maksanut karanteenimaksun käteisellä pankissa

vasta seuraavana päivänä 20.1.1994.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että Kankareella ei ole ollut
aihetta epäillä seuran taloudellisen tukijan edustajalta

saamansa maksukuitin oikeelljsuutta. Karanteenimaksun suorit

tamiseen liittyvän selvityksen perusteella myöskään ei voida

päätellä Tulanderin olleen tietoisen siitä, ettei karanteeni

maksua ollut suoritettu 19.1.1994 ja ettei Suomen Koripallo

liitolle lähetetty kuittijäljennös vastannut todellisuutta.

Tämän vuoksi Forssan Alun ja Tulanderin ei ole näytetty

menetelleen epäurheilijamaisesti Pehkosen karanteenin poista
miseen liittyvässä asiassa.

Päätöslauselma

Suomen Koripalloliiton liittohallituksen 23.4.1g94 ja huippu

koripalloilun kurinpitoryhmän 17.3.1994 asiassa tekemät

päätökset kumotaan. Forssan Alku vapautetaan sille määrätystä

5.000 markan sakosta ja Tulander vapautetaan hänelle määrä

tystä toimitsija- ja kilpailukiellosta. Liittohallitukselle

maksettu käsittelymaksu 1.300 markkaa määrätään palautetta

vaksi.

Asian näin päättyessä Forssan Alun maksama valitusmaksu

3.000 markkaa palautetaan kokonaisuudessaan seuralle.

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

c••I-4- •1w—~~,
Erkki-3~hani Taipale Risto Jalanko

puheenjohtaja sihteeri



O SUOMEN KORIPALLOLIITTO RY OTE PÖYTÄKIR3ASTA 4/94 1 (2)
Liittohallitus

P. Litmanen/ph 28.04.1994

LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS 4/94

Aika 23.04.1994 klo 14.00

Paikka Hotelli Arthur, Auditorio, Helsinki

55
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Matti Suonpää avasi kokouksen ja
kertoi j uhlamatkastaan.

56
Todetaan saapuvilla olevat jäsenet

Matti Suonpää, pj. 3/4
Pekka Valpola, vpj. 4/4
Pyry—Matti Vasama, vpj. 4/4
Christer Andersson 4/4
Eero Helosvuori 4/4
Marita Jokinen 4/4
Kari Laento 3/4
Pertti Salmela 3/4
JukkaMäki, LV/pj. 2/4
Pekka Litmanen, siht. 4/4
Rauno Haapanen 3/3

Poissa Hannu Lehtinen 3/4
Jouko Lehtoranta 3/4
Anna—Maija Wuorenjuuri 2/4

57
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laifliseksi ja päätösvaltaiseksi.

69
Jyrki Tulanderin valitus

Kokousedustajille jaettiin asian käsittelyyn
liittyvät asiapaperit.

Toiminnanjohtaja totesi valituksen tulleen
sääntöjen mukaisesti ja valitusmaksun maksetuksi.
Käsittelyn päätteeksi valitus hylättiin, joten
huippukoripalloilun kurinpitoryhmän päätös jää
voimaan.



SUOMEN KORIPALLOLIITTO RY OTE PÖYTÄKIRJASTA 4/94 2 (2)
Liittohallitus

P. Litmanen/ph 28.04.1994

73
Kokouksesta päätt&ninen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

Vakuudeksi

Matti Suonpää Pekka Litmamen
Matti Suonpää Pekka Litmanen
puheenjohtaja sihteeri

Otteen vakuudeksi

~ .fl~. -‘,

v c—t%h~ t .&e’&~~~
Tuula Pekkala Terttu Vähän
kilpailusihteeri toimistosihteeni
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SUOMEN KORIPALLOLIITTO RY PÖYTÄKIRJAN 4/94 OTE 1 (3)
HuippukoripalloilUfl
kurinpitoryhinä

P. Haveri 17.03.1994

HUIPPUKORIPALLOILUN KURINPITORYHMÄN KOKOUS 4/94

Aika 17.3.1994 klo 12.00

Paikka SVUL, SISU-kabinetti, Helsinki

Läsnä Mikko Koiranen, pj. 4/4
Pekka Harju, vpj. 3/4
Timo Pekkola 4/4
Päivikki Haveri, siht. 4/4

18
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.15.

20
Forssan Alun toimet Sakari Pehkosen karanteenin poistamisessa

Kilpailusääntöjen IV luvun 5 §:n mukaan karanteeni
voidaan poistaa maksamalla karanteeni ja pelaaja on
edustuskelpoinen, kun liitolle on kirjallisesti
ilmoitettu karanteenin poistamisesta.

Sakari Pehkoselle asetetun karanteenin poistami
seksi ja pelaajan saamiseksi edustuskelpoiseksi
FoA lähetti liitolle 19.1.1994 telefaxilla
j älj ennöksen pankkisiirtolomakkeesta, jonka mukaan
karanteenimaksu on suoritettu 19.1.1994 OKO:ssa
olevalta tililtä (Liite 1).

Karanteenimaksun saaj aksi pankkisi irtolomakkeessa
merkitty NKL-Pantterit ry ilmoitti 25.1.1994
päivatyllä telefaxilla liitolle, että maksu on
tapahtunut 20.1.1994 käteisenä Riihimäen SYP:n
kautta, ja lähetti maksua koskevan pankkitositteen
jäljennöksen liitolle (Liitteet 2 ja 3). Koska
Sakari Pehkonen oli pelannut 19.1.1994 ottelussa
Torpan Pojat - F0A, sääntövaliokunta päätti
10.2.1994 pidetyssä kokouksessaan Sakari Pehkosen
olleen edustuskelvoton ko. ottelussa karanteeni—
maksun tapahduttua vasta 20.1.1994 ja määräsi
FoA:n menettämään ottelusta saamansa sarjapisteen.

F0A:n kurinpitoryhmälle antaman 10.2.1994 päivätyn
selvityksen mukaan epäselvyys johtuu siitä, että
maksun suorittanut henkilö maksoi karanteenimaksun
yrityksensä tietokoneella 19.1.1994 ja huomattuaan



SUOMEN KORIPALLOLIITTO RY PÖYTÄKIRJAN 4/94 OTE 2 (3)
Huippukoripalloilun
kurinpitoryhmä

P. Haveri 17.03.1994

seuraavana päivänä, että maksun suoritus ei ollut
onnistunut, hän oli mennyt pankkiin ja laittanut
rahat käteisenä saajan tilille (Liite 4). Tämän
selvityksen mukaan maksun suorittanut henkilö on
valmis antamaan kirjallisen selvityksen myöhemmin.

Kurinpitoryhmä päätti kokouksessaan 11.2.1994
pyytää F0A:lta kirjallisen selvityksen 16.2.1994
mennessä siitä, mistä he ovat saaneet liitolle
lähettämänsä pankkisiirtotositteen ja koska he
ovat saaneet tietää, että maksu on tapahtunut
vasta 20.1.1994 (Liite 5).

FoA lähetti 18.2.1994 päivätyn selvityksen, jonka
mukaan he ovat saaneet pankkisiirtolomakkeen jäl
jennöksen telefaxilla Riihimäeltä ja maksun
viivästymisestä he ovat saaneet tiedon Koripallo
liitolta (Liite 6).

Kurinpitoryhmä päätti kokouksessaan 18.2.1994
pyytää F0A:lta lisäselvityksenä asiassa alku
peräiskappaleen inaksutositteesta tai Riihimäeltä
lähetetystä faxista 28.2.1994 mennessä (Liite 7).

Tähän selvityspyyntöön F0A ei ole puhelintiedus
telujen jälkeenkään vastannut.

Kurinpitoryhmän suorittamien selvitysten ja OKO
Arkadian konttorista saatujen tietojen perusteella
kurinpitoryhiuä toteaa, että FoA:n esittämällä
maksutavalla ei ole mahdollista saada aikaan sen
sisältöistä tositetta, josta FoA lähetti liitolle
jäljennöksen felefaxilla 19.1.1994. Kurinpitoryhmä
katsoo Forssan Alku ry:n ja sen puolesta toimineen
koripallojaoston puheenjohtajan Jyrki Tulanderin
kenetelleen epäutheilijamaisesti lähettäessääri
liitolle jäljennöksen ko. pankkisiirtotositteesta,
jonka tarkoituksena oli vapauttaa Sakari Pehkonen
karanteenista otteluun 19.1.1994 ilman, että maksua
oli todellisuudessa vielä tapahtunut. Kurinpito
ryhmä määrää rangaistuksena kurinpitosääntöjen
3 §:n nojalla Forssan Alku ry:n maksettavaksi
5.000 markan sakon ja sen koripallojaoston puheen
johtajan Jyrki Tulanderin toimitsija- ja kilpailu
kieltoon 15.3.1995 saakka. Sakon suuruutta määrät
täessä on otettu huomioon sääntövaliokunnan päätös
10.2.1994 sarjapisteen menettämisestä. Sakko on
maksettava 15.5.1994 mennessä uhalla, että liitto-
hallitus voi sulkea seuran kilpailusääntöjen VIII
luvun 14 §:n nojalla pois kilpailusta. Toimitsija-
ja kilpailukielto tulee voimaan välittömästi.



SUOMEN KORIPALLOLIITTO RY PÖYTÄKIRJAN 4/94 OTE 3 (3)
Huippukoripalloilun
kurinpitoryhmä

P. Kaveri 17.03.1994

Päätökseen saa hakea kurinpitosääntöjen 5 §:n
mukaan muutosta valittainalla liittohallitukselle
30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksi
saannista. Liittohallituksen päätös asiassa on
lopullinen.

Päätös annetaan tiedoksi Forssan Alulle, Jyrki
Tulanderille, liittohallitukselle, Läntiselle
alueelle sekä STT:lle.

22
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.55.

Vakuudeksi

Päivikki Kaveri
Päivikki Kaveri
sihteeri

teen vaku~dek S

‘.

Rauno Muukkonen Henrik Dettmann
yksikönjohtaj a valmennuksenjohtaj a

LIITTEET - Kopio FoA:n telefaxista 19.1.1994 (Liite 1)
— Kopiot NKL-Panttereiden telefaxista 25.1.1994

ja pankkitositteesta (Liitteet 2 ja 3)
- Kopio FoA:n telefaxista 10.2.1994 (Liite 4)
- Ote kurinpitoryhmän pöytäkirjasta 2/94 (Liite 5)
— Kopio FoA:n telefaxista 18.2.1994 (Liite 6)
- Ote kurinpitoryhmän pöytäkirjasta 3/94 (Liite 7)


