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URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKtJNNAN KOKOONPANO

Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Per-Erik Förars, Heikki

Halila, Tom Ifström, Veikko Ripatti ja Risto Jalanko, sihtee

ri.

MUIJTOKSENHAKIJA

Karate-erotuomarj Timo Wiiala

KUULTAVA

Suomen Karateliitto ry

ASIA

Kurinpitotoimi ja jäsenoikeuksien rajoittaminen

MUIJTOKSENHATJN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Suomen Karateliiton hallituksen päätös 17.4.1994, jolla

Wiialalle on myönnetty ero liiton tuomarivaliokunnasta ja

peruutettu hänen matkansa Birminghamin EM-kisoihin sekä

todettu, ettei Wiiala tällä hetkellä nauti liiton luottamus

ta (päätös liitteenä).

VAATIMUKSET

Wiiala on vaatinut, että liiton hallituksen päätös puretaan

ja hallitus velvoitetaan ilmoittamaan oikeusturvalautakunnan

päätöksestä Euroopan Karateliiton presidentille ja eräille

muille tahoille sekä, että liitto velvoitetaan julkaisemaan

päätös lehdessään. Edelleen Wiiala on vaatinut, että liitto

velvoitetaan korvaamaan hänen matka— ja majoituskulunsa EM— -

kisoihin 5.690 markalla ja korvaamaan hänelle asian käsit

telystä aiheutuneet kulut.
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VASTAUKSET

Suomen Karateliitto on antanut pyydetyn vastauksen ja vaa

tinut Wiialan muutoksenhakemuksen hylkäämistä tai jättämistä

tutkimatta sekä korvausta kuluistaan asiassa.

Wiiala on antanut pyydetyn selityksen liiton vastaukseen ja

katsonut suullisen käsittelyn järjestämisen asiassa tarpeet-.

tomaksi.

Liitto on antanut pyydetyn selityksen Wiialan selitykseen.

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut

Wiiala on perustanut valituksensa siihen, että Suomen Karate

liiton hallituksen päätös 17.4.1994 tosiasiallisesti on

ollut häntä koskeva kurinpitotoimi ja rajoittanut hänen

j äsenoikeuksiaan.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 1 §:n mukaan lauta

kunnan tehtävänä on käsitellä urheilijan tai muun luonnol

lisen henkilön tekemiä valituksia järjestöjen tai niiden

organisaatioon kuuluvien yhteisöjen valittajaa koskevista

päätöksistä, jotka koskevat erottamista yhdistyksen jäsenyy

destä, jäsenoikeuksien rajoittamista tai kurinpitoimia tai

joissa on kysymys päätöksen sääntöjenvastaisuudesta.

Suomen Karateliiton hallitus on valituksessa tarkoitetun

päätöksen mukaan myöntänyt Wiialalle hänen pyytämänsä eron

tuomarivaliokunnan jäsenyydestä. Wiialaa ei ole päätöksessä

määrätty toimitsijakieltoon. Eron myöntäminen tuomarivalio

kunnasta tai päätöksessä todettu luottamuspula ja EM-kisamat

kan peruuttaminen eivät ole olleet Wiialaan kohdistuneita

kurinpitotoimia. Päätöksellä ei ole puututtu yhdistyslakiin

tai Suomen Karateliiton sääntöihin perustuviin Wiialan

jäsenoikeuksiin tai rajoitettu niitä. Tämän vuoksi Wiialan

vaatimus Suomen Karateliiton hallituksen päätöksen purka

misesta on hylättävä eikä Wiialan muista vaatimuksista siten

ole tarpeen lausua.

Asiakirjoista tosin ilmenee, että Suomen Karateliiton halli

tuksen puheenjohtaja on kirjeessään 20.4.1994 Euroopan Kara
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teliitoile ilmoittanut, että liitto on päättänyt väliai

kaisesti erottaa Wiialan kansallisista ja kansainvälisistä

tehtävistään ja että tämän vuoksi hän ei edusta Suomen Kata

teliittoa toukokuussa l~94 pidettävissä EM-kisoissa. Kirje

ei kuitenkaan vastaa valituksenalaista Suomen Karatelijton

hallituksen päätöstä eikä tällainen puheenjohtajan lähettämä

kirje liity sillä tavoin liiton hallituksen päätökseen,

että se voisi olla valituksen kohteena.

Päätöslauselma

Wiialan muutoksenhakemus hylätään.

Asia on ollut niin epäselvä, että valitukseen on ollut aihet

ta, minkä vuoksi Suomen Karateliitto saa pitää asiassa olleet

kulunsa vahinkonaan.

Asian näin päättyessä Wiialan suorittamaa valitusmaksua ei

palauteta.

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

C—4a
Erkki-~3uhanj Taipale Risto Jalanko

puheen~ ohtaj a sihteeri



SUOMEN KARATELIITTO RY Ote pöytäkirjasta
Radiokatu 20
00240 Helsinki 17.4.1994

HALLITUKSEN KOKOUS 4/94

Aika: 17.4.1994 klo 10.10 alkaen

Paikka: Hotelli Grand Marina

1.
KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen puheenjohtaja Lasse Siurala avasi
kokouksen.

2.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja
päätäsvaltaiseksi.

5.
TUOMARIVALIOKUNNAN ASIAT

J-P . Väyrynen kertoi taustaa tuomarivaliokunnan
tämän vuoden tapahtumista. Keskusteltiin
T.Wiialan toimista sekä hänen lähettämästä
kirjeestä tuomareille. Todettiin, kirjeen
osoittavan, että Wiialan ja hallituksen
välillä vallitsee luottamuspula.

Päätettiin myöntää liitteenä olevan kirjeen
perusteella T.Wiialalle ero tuomarivaliokun—
nasta sekä peruutetaan Birminghamin EM—matka.

L.Siurala ilmoittaa EKU:n presidentille ennen
Birininghamin matkaa, että T.Wiiala ei nauti
tällä hetkellä Suomen Karateliiton luotta
musta.
Tuomarivaliokunnan jäsenet J-P.Väyrynen ja
Jussi Liimatainen poistettiin keskustelun
ajaksi sekä jäävättiin päätöksenteosta.

Otteen oikeaksi todistavat:

~.Auli P,Pinniemi Minna Oksanen


