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Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Veikko

Ripatti, Kari-Pekka Tiitinen, Ilmari Ylä-Autio ja Risto

Jalanko, sihteeri.

MUUTOKSENHAKIJA

Painonnostaja Jaarli Pirkkiö

KUUL TAVA

Suomen Painonnostoliitto r.y.

ASIA

Edustuskielto

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Painonnostoliiton johtokunnan 5.7.1992 tekemä päätös,

jolla liiton johtoryhmän 26.5.1992 Pirkkiölle määräämää

edustuskieltoa on jatkettu 31.12.1992 saakka (johtokunnan

ja johtoryhmän päätökset liitteinä).

VAAT IMUS

Pirkkitj on 30.7.1992 saapuneessa muutoksenhakemuksessaan

vaatinut, että Suomen Painonnostoliiton johtokunnan 5.7.1992

tekemä päätös kumotaan ja edustuskielto määrätään lakkaamaan

välittömästi. Pirkkiö on lisäksi vaatinut liiton velvoitta

mista korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa 16 prosentin

korkoineen. Muutokserahakemuksensa perusteluissa Pirkkiö on

katsonut, että edustuskiellon määräämiseen ei ole ollut

minkäänlaista perustetta.

SELITYKSET

Suomen Painonnostoliitto on 12.8.1992 päivätyssä selitykses

sään vaatinut muutoksenhakemuksen hylkäämistä, koska Pirkkiö

ei ollut noudattanut Vierumäen leirillä 20.-24.3.1992 pääval
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mentaja Jaakko Kailajärven kanssa suullisesti tehtyä sopimus

ta käyttäytymisestä doping-testaustilanteessa.

Pirkkiö on 21.8.1992 päivätyssä selityksessään kiistänyt

rikkoneensa Vierumäellä tehtyä sopimusta.

Suomen Painonnostoljitto on vielä 3.9.1992 päivätyssä sen

tyksessään uudistanut vaatimuksensa muutoksenhakemuksen

hylkäämisestä.

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKTJNNAN PÄÄTÖS

Perustelut

Doping-testilääkärj Merja Huhanantti on 19.5.1992 saapunut

Lapin urheiluopistolj.e Rovaniemelle suorittamaan doping

testiä. Pirkkiö on poistunut paikalta ja ilmoittautunut

lääkärille myöhemmin samana iltana, jolloin testiä ei enää

ole voitu tehdä.

Huhananttj on kertonut ilmoittaneensa Pirkkiölle tulleensa

suorittamaan doping-testiä, minkä Pirkkiö on kiistänyt.

Oikeusturvalautakunta kuitenkin katsoo, että Pirkkiön on
näissä olosuhteissa tullut ynunärtää kysymyksen olevan doping

testistä. Vaikka Pirkkiö ei olekaan tuossa tilanteessa syyl

listynyt dopingiin eikä edes testipakoiluun, hän on kuitenkin

menettelyllään rikkonut edellä kerrottua Vierumäen leirillä
tehtyä sopimusta käyttäytymisestä doping-testaustilanteessa.

Pirkkiö on menettelyllään myös horjuttanut Suomen Painonnos

toliiton pyrkimyksiä taistella dopingia vastaan. Hänen menet

telynsä on lisäksi ollut omiaan heikentämään hänen ja liiton

välistä luottamusta sekä painonnostajien yhteishenkeä.

Suomen Painonnostoliitolla on oikeus valita maamme edustajat

kansainvälisiin kilpailuihin. Liitto voi näin ollen myös

määrätä painonnostaj an edustuskieltoon.

Suomen Painonnostoliiton antama määräys edustuskiellosta

31.12.1992 saakka ei ole ollut kohtuuton kurinpidollinen

seuraamus.

Päätöslauselma

Edellä mainituilla perusteilla urheilun oikeusturvalautakunta

katsoo, ettei ole aihetta muuttaa Suomen Painonnostoliiton
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johtokunnan päätöstä.

Asian näin päättyessä Pirkkiö saa kärsiä oikeudenkäyntikulun

sa vahinkonaan eikä hänen suorittamaansa valitusmaksua palau

teta.

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKTJNTA

cL~N~
Erkki-~uhani. Taipale Risto Jalanko

puheenjohtaj a sihteeri



SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO
FEDERATION FINL4NDAJSE HALT~ROPHILE FINNISH WEIGHTUFTING ASSOCIATIQN
FINNISCHER GEWICHTHEBEP.VERSS&SID
Radiokatu 20, SF-00249 Helsinki, t (90)158 2352, Telex 121797 svul sf, Telefax (90)1582588.

Helsinki 15.7.1992

Jaarli Pirkkiö, Rovaniemen Reipas
Kolpeneen-tje 24
96440 ROVANIEMI

Asia: Edustusoikeuden menetys

Suomen Painonnos-toliiton johtokunta kä&itteli kokouksessaan
5.7.1992 asiaa, joka koskee Rovaniemellä l9.S.l992’järjestettyä
harjoituskau~en doping-tes-tiä, johon Jaarli Pirkkiön oli tar
koitus osallistua.

Suomen Painonnostoliiton johtoryhmä on asettanut Jaarli Pirkkiön
26.5.1992 alkaen edustuskieltoon painonnostossa, kunnes lopulli
nen päätös asiasta voidaan antaa.

Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmä on käsitellyt asiaa
3.6.1992 ja edelleen 24.6.1992 ja todennut, että kyseessä ei ole
doping tahi edes testipakoilu.

Kuultuaan Antidoping—-eoimikunnan kannan, asianosaisen selvitykset
ja testin suori-ttajan selvitykset, Suomen Painonnostoljiton johto
kunta on päättänyt jatkaa:

Jaarli Pirkkiön edustuskieltoa painonnos-tossa 31.12.1992 asti.

SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO ry

P&r.or~nostoIiitte t’j•

~atti Törmä
Toiminnanjohtaja

TIEDOKSI Antidoping toimikunta
TUL painonnostojaosto
Rovaniemen Reipas

~.. KOP HkI.TOÖ~Ön(ufli 102330-7638, e 6588-3.
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Helsinki, 26.05.1992

Jaarli Pirkkiö, Rovaniemen Reipas
Kolpeneentie 24
96440 ROVANIEMI

Asia: Edustusoikeuden menetys.

Suomen Painonnostoliiton johtoryhxaä käsitteli kokouksessaan tiis
taina 26.05.1992 asiaa, joka koskee Rovaniemellä 19.05.1992 jär—
jestettyä harjoituskauden doping-testiä, johon Jaarli Pirkkiön oli
tarkoitus osallistua.

SPNL:n johtoryhmä päätti,
a) tutustuttuaan testiZääkäri Merja Huhanantin antamaan ra—

porttiin,(“3 b) tietäen edustustason päinonnostajien allekirjoittaman
ping-sitoumuksen,

c) tietäen Vierumäen EM-leirillä (20.-22.03.-92) yhteisesti
sovitusta käyttäytymisestä testaustilanteissa,

d) tietäen, että EM-kisojen yhteydessä viellä näistä testau
sasioista uudelleen on keskusteltu,

että Jaarli Pjrkkjölle asetetaan välittömästi 26.05.1992 alkaen
edustuskielto painonnostourheilussa.
Tämä edustusoikeuden menetys on väliaikainen, kunnes asia on lo
pullisesti selvitetty, ja jolloin lopullinen päätös asiasta voi
daan antaa.

Tämä päätös merkitsee mm. sitä, että Jaarli Pirkkiö ei voi kil
pailla Cardiffissa 29.—30.05.1992 maailman—cupissa.

Suomen Painonnostoliitto

J ~: :/~. ~
SeppclKeinänen
Koulutus-& valm.pääll.

Tiedoksi:

Tiedoksi englanninkielisenä edustuskieltosisältöisenä versiona:
IWF
Cardiffin maailman-cupin järjestäjäorganisaatio

~- KOP HkI-TOOIØn(uIU 102330-7638. e 6588-3


