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MUUTOKS ENHAKI JAT

Varkauden Tarmo ry

Tarmon Lentopajion Tuki ry

VASTAPUOLI

Lauritsaian Kisa ry

KUUL TAVA

Suomen Lentopal_oliittO ry

ASIA

Karanteenimaksuj en suuruus

MUUOTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Lentopal~o_iit liittohallituksen päätös 3.11.1991 S
120.1, jolla ei ole muutettu sääntövajiokunnan Päätöstä

9.lO.lggj § 49 (Päätökset liitteinä)

VAATIP.ITJKSET

Varkauden Tarmo ja Tarmon Lentopaiion Tuki ovat vaatineet

liittohallituksen Päätöksen kumoamista, koska kilpailusääntö
jen 20 S:ää ja erityise5~~ sen yhteyteen liitettyä sovejta.
misohje~~~ sovellettaessa Lauritsaian Kisaa oli pidettävä

4~sarja~~50~ eikä l~sarjata~0~ joukkueena
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URHE 1 LUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMIVALTA

Suomen Lentopalloljjton liittohallitus on 24.11.1991 antanut

suostumuksensa asian käsittelemiseen urheilun oikeusturv-alau•

takunnassa.

SELITYKSET

Lauritsalan Kisa ja Suomen Lentopalloljitto ovat antaneet

selityksensä muutoksenhakemuksen johdosta. Lauritsalan Kisa

on vaatinut muutoksenhakemuksen hylkäämistä.

ASIAN KÄSITTELY

Urheilun oikeusturvalautakunta on 31.3.1992 järjestänyt

asiassa suullisen käsittelyn, jossa ovat olleet saapuvilla

Varkauden Tarmo ja Tarmon Lentopallon Tuki puheenjohtaja

Risto Toropaisen edustamana sekä Suomen Lentopalloliitto

sääntövaljokunjian puheenjohtaja Hannu Kanasen edustamana.

Lauritsalan Kisa on jäänyt kutsuttuna saapumatta.

Suullisessa käsittelyssä Varkauden Tarmo ja Tarmon Lentopal

lon Tuki ovat uudistaneet asiassa aikaisemmin kirjallisesti

esittämänsä ja vaatimansa sekä kertoneet asiaan liittyneistä

tapahtumista. Suomen Lentopalloliitto on uudistanut aikaisem

min lausumansa ja kertonut Lauritsalan Kisan ilmoittaneen

liitolle sarjapaikasta luopumisestaan 15.5.1991.

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Tutkimatta jättäminen

Tarmon Lentopallon Tuki ei ole Suomen Lentopalloliiton

jäsenyhteisö, minkä vuoksi urheilun oikeusturvalautakunta

jättää muutokseni-iakemuksen sen osalta tutkittavaksi ottamat

ta.

Perustelut
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Suomen Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 20 §:ssä käsitel
lään seuran oikeutta asettaa siirtyvälle pelaaj alle karan

teeni. Sääntökohdan 3 kappaleessa käsitellään karanteenioj
keuden menettämistä ja 11 kappaleessa karanteenimaksun enim—

mäismäärää soveltamisohjeineen ja taulukoineen. Sääntökohdas

ta ei nimenomaisesti ilmene, kuinka karanteenimaksu määräytyy
kun pelaajan lähtöseura luopuu sarjapaikastaan ja siirtyy

pelaamaan muulle alemmalle kuin 5. sarjatasolle.

Suomen Lentopalloliiton uskottavana pidettävän ilmoituksen

mukaan sääntöjä laadittaessa ei nimenomaisesti ole otettu

huomioon tällaista tilannetta. Sääntöjen 20 §:n soveltamisoh

je tarkoittaa tilannetta, jossa pelaaja on edustanut kahta

eri sarjatasolia pelannutta joukkuetta. Sääntöjä on vakiin

tuneesti sovellettu siten, että siirtyminen pelaamaan alem
malle sarjatasolle ei ole vaikuttanut karanteenimaksun suu—

ruuteen. Urheilulliset näkökohdat ja karanteenimaksun tarkoi

tus antaa lähtöseuralle korvaus aikanaan pelaajasta mahdol

lisesti maksetusta karanteenimaksusta sekä korvaus pelaajan

valmentamisesta puoltavat tällaisen käytännön noudattamis
ta.

Varkauden Tarmon puolesta on kerrottu seuran noudattavan

käytäntöä, jonka mukaan karanteenimaksuista ei neuvotella

pelaajan lähtö— eikä tuloseuran kanssa. Lähtevälle pelaajalle

asetetaan täysimääräinen karanteenimaksu ja tulevan pelaajan

osalta maksetaan asetettu maksu. Ilmoituksensa mukaan seura

on tehnyt nyt kysymyksessä olevien pelaajien kanssa sopi

mukset huhtikuussa 1991 ja silloin varautunut maksamaan

kunkin kohdalta karanteenimaksua 25.000 markkaa. Lauritsalan

Kisan siirtymisestä pelaamaan aleminalle sarjatasolle Varkau

den Tarmo oli saanut tietää elokuun 1991 puolivälissä. Täl

löin Varkauden Tarmon taholta oli tulkittu kilpailusääntöjä

siten, että karanteenimaksut määräytyvätkin lähtöseuran 4-

sarjatason perusteella. Asiasta ei ollut neuvoteltu Lauritsa
lan Kisan kanssa eikä sääntötulkinnasta ollut muutoinkaan

varmistuttu. Karanteenimaksua oli suoritettu kustakin pelaa

jasta 2.500 markkaa. Jos silloin olisi ollut tiedossa, ettei

sarjatason muutos vaikuta maksun suuruuteen, Varkauden Tarmo
olisi pelaajien kanssa tehdyistä sitovista sopimuksista
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riippumatta kertomansa mukaan maksanut karanteenimaksun
vain Olli Nenosen osalta. Muiden pelaajien osalta karanteeni

maksuja olisi suoritettu myöhemmin pelikauden eri aikoina.

Urheilun oikeusturvalautakunta pitää Suomen Lentopalloliiton

sääntövaliokunnan ja liittohallituksen tulkintaa kysymyksessä
olevan sääntökohdan soveltamisesta hyväksyttävänä. Tällainen

kilpailusääntöjen soveltaminen ei tässä tapauksessa myöskään
Varkauden Tarmon tekemät sopimukset huomioon ottaen heikennä

seuran asemaa. Varkauden Tarmo oli pelaajasopimukset tehdes

sään varautunut suorittamaan 25.000 markan suuruiset karan

teenimaksut. Ennen maksujen suorittamista seura olisi voinut

varmistua asiasta neuvottelemalla Lauritsalan Kisan kanssa
tai tiedustelemalla kilpailusääntajen soveltamisohjetta

Suomen Lentopalloliitolta.

Päätöslauselma

Edellä mainituilla perusteilla urheilun oikeusturvalautakunta

katsoo, ettei ole aihetta muuttaa Suomen Lentopalloliiton

liittohallituksen päätöstä.

Asian näin päättyessä Varkauden Tarmon suorittamaa valitus

maksua ei palauteta.

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

ErkkitJuhani. Taipale Risto Jalanko
puheenjohtaja sihteeri
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LIITTOHALLITUKSEN KOKOUS

Aika 3.11.1991 klo 9.00 - 12.30

Paikka Suomen Urheiluopisto
VI ERUMÄKI

Läsnä Timo Santalainen puheenjohtaja
Kalevi Niskanen varapuheenjohtaja
Kari-Pekka Tiitinen varapuheenjohtaja
Timo Vienanlinna
Lasse Silver
Martti Näverj

Seppo Sammelvuo LV: n puheenjohtaja

Seppo Innanen toimitusjohtaja
Lea Virmiala kilpailupäällikkö
Arto Kari kenttäpäällikkö
Kimmo Nurminen tiedotuspäällikkö
Pirkko Sjöholm sihteeri

Poissa Erkki Moisander varapuheenjohtaja
Mikko Tuominen
Raimo Ronkainen
Lauri Koivusalo

108
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

109
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.



2

SUOMEN rJENTOPALLOLIITTO RY PÖYTÄKIRJAN OTE

Liittohallitus/ps 4.11.1991

120
Saapuneet kirjeet

120.1 Varkauden Tarmo

Varkauden Tarmo on tehnyt liittohalli-tukselle muu
tosesityksen koskien kolmen Lauritsalan Kisasta
siirtyneen pelaajan karanteenien suuruutta. Tarmon
kirje alkuperäisen pöytäkirjan liitteenä. Sääntö-
valiokunta on 9.10. kokouksessaan päättänyt, että
Tarmon on maksettava karanteenit ykkössarjan mu
kaan 18.10. mennessä. Samassa päätöksessä Tarmolle
annettiin mahdollisuus tallettaa raha liiton ti
lille, mikäli seura valittaa asiasta liittohalli
tukselle.

Tarmo py~si 5 Innaselta aikaa maksun suorittami—
seksi liiton tilille 25.10. asti, johon lupa an
nettiin sen jälkeen kun sääntövaliokunnnan puheen
johtajan kanssa asiasta neuvoteltiin. Tarmo on
myös lähettänyt kirjallisen sitoumuksen maksun
suorittamisesta.

Toimitusjohtaja Seppo Innanen ei osallistunut
asian käsittelyyn, koska hänen veljensä toimii
Lauritsalan Kisan lentopallojaoston puheenjohtaja
na.

Päätös:

Varkauden Tarmo r.y:n on suoritettava Lauritsalan
Kisa r.y:lle 15.11.1991 mennessä sääntövaliokunnan
kokouksessaan 9.10.1991 vahvistamat karanteenit:
Olli Nenonen 25.000 mk, Antti Silvonen 25.000 mk
ja Markus Rautio 20.000 mk (karanteenista Raution
kohdalla tulee vähennettyä kasvattajaseuran osuus,
joka on suoritettava ao. kasvattajaseuralle).

Vakuudeksi TIMO SANTALAINEpi
Timo Santalainen
puheenjohtaja

7 t4-4’&> ‘t-Cc,--C c.

Pirkko Sjöholm
kokouksen sihteeri

TIEDOKSI Varkauden Tarmo r.y.
Lauritsalan Kisa r.y.



SUOMEN LENTOPALLOLI ITTO PÖYTÄKIRJA
10.10.1991

SÄÄNTÖVALIOKUNNAN PUHELINKOKOUS

Aika 9.10.1991

Läsnä Hannu Kananen (7) puheenjohtaja
San Hiltunen (5)
Risto Metsäniitty (5)
Jarmo Salonen (5)
Matti Salo (5) TUL (5)
Lea Virmiala (7) sihteeri

49 Lautritsalan Kisan kirje 8.10.1991

Lauritsalan Kisa r.y. on ilmoittanut 8.10.1991 päi
vätyllä kirjeellään Lentopalloliittoon, ettei Var
kauden Tarmo r.y. ole maksanut pelaajien Olli Neno
nen, Markus Rautio ja Antti Silvonen karanteenimak—
suja kuten kilpailusääntöjen 20 §:n mukaan pitäisi.

Lauri-tsalan Kisan ilmoituksen mukaan kaikki pelaa
jat ovat pelanneet jo Varkauden Tarnon ensimmäi
sessä sarjapelissä.

Varkauden Tarmo r.y. on omassa vastineessa ilmoitta
nut maksaneensa pelaajista 2.500 markan karanteeni—
maksun (vähentäen Rautiosta kasvattalasRllr=n “--j~J•
den) tulkiten kilp O - soh
jetta toisin kuin ,~ -

Sääntövaliokunta k tta
misesta annettuj en ~yS—

ten ja taulukon oh
tavan tulkintaan, E
keutettu ko. pelaa:
määräytyy Kisan vii
lanneen joukueen 56 mu
kaan. Se, että seur
paikkansa ei karant ~ Kd

ranteenisumman suuruuteen.

Koska Lauritsalan Kisa r.y. seurana jatkaa kilpailu—
toimintaa miesten 4—sarjassa ei seura ole menettä
nyt oikeuttaan asettaa seurasta lähteville pelaajil
le karanteenia.


