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Päätös Helsingin Aluemestaruuskilpailuiden vaaka-asiassa
Esitiedot

Pääkaupukiseudun seurayhtymä, joka koostuu Helsingin Tarmo ry:stä ja Tikkurilan Kajastu
ry:stä, järjesti 10.10.2015 XX Helsingin aluemestaruuskilpailut voimanostossa kansallisena
kilpailuna. Ennen kilpailuja Jari Tähtinen otti yhteyttä liittoon ilmoittaen, että vaaka, jota kilpailuissa aiotaan käyttää, ei täytä Suomen Voimanostoliiton hallituksen 24.1.2015 tekemää
päätöstä – Ohje kansallisten kilpailuiden järjestämiseksi.
Tähtinen toimitti liitolle myös kuvia, joissa oli punnittu kahta nostajaa sekä kilpailuissa käytettäväksi aiotulla Helsingin kaupungin omistamalla vaakalla että Team365 ry:n omistavalla
vaakalla. Kuvien mukaan näytti siltä, että Kontulan vaaka näytti 200 grammaa suurempaa
painolukemaa kuin kilpailuissa käytettävä vaaka. Kuvat ovat päätöksen liitteenä. Lisäksi
hän ilmoitti, että kilpailussa käytettäväksi aiotun vaakan tarkistustodistus oli mennyt vanhaksi.
Liiton puheenjohtaja Tero Hyttinen oli yhteydessä 9.10.2015 Åke Koposeen kehottaen
käyttämään vaakaa, joka täyttää IPF:n sääntöjen edellytykset huomioiden liiton ohjeessa
annetun helpotuksen vaa’an näyttötarkkuudessa. Hyttinen lähetti Koposelle asiasta myös
varmistukseksi sähköpostitse ohjeen käyttää sääntöjen edellyttämää vaakaa. Hyttisen selvitys asiasta liitteenä.
Kansainvälisen voimanostoliiton (IPF) säännöt edellyttävät käytettäväksi voimanostokilpailuissa (sääntöjen mukaan kilpailuja voidaan järjestää sekä voimanostossa ja penkkipunnerruksessa yksittäisenä nostomuotona) vaakaa, jonka näyttötarkkuus on kaksi desimaalia (10
gramman askelvälillä painon ilmoittava vaaka) ja jonka tarkistustodistus on voimassa kilpailun jälkeen yhden vuoden ajan.
Suomen Voimanostoliitto on 25.1.2015 antamassaan ohjeessa mahdollistanut, että kansallisissa kilpailuissa voidaan em. kansainvälisestä säännöstä poiketen käyttää vaakaa, jonka
näytön askelväli on 50 grammaa 150 kg:oon asti punnittaessa ja siitä ylöspäin 100 grammaa. Lisäksi ohjeessa on todettu, että kilpailujärjestäjät voivat lainata liitolta lähetyskuluja
vastaan säännöt täyttävä vaaka. Ohjeessa ei ole lievennetty tarkistustodistuksen voimassaolovaatimusta (IPF:n kilpailusäännöt). Liitteenä on kuva kilpailussa käytetyn vaa’an tarkistustodistuksen osoittavan tarran päiväyksen vanhenemisesta huhtikuussa 2015.

Selvityspyyntö
Suomen Voimanostoliitto on pyytänyt asiassa selvitystä Kilpailun johtajana toimineelta Åke
Koposelta sekä kilpailun järjestäneiltä seuroilta Helsingin Tarmolta ja Tikkurilan Kajastukselta 15.10.2015. Selvityspyynnöt ovat liitteenä.
Vastine

Liitolle on toimitettu 24.10.2015 päivätty vastine, joka on nimetty Pääkaupunkiseudun Seurayhtymä PSS:n vastaukseksi Suomen Voimanostoliitto ry:n selvityspyyntöön 17.10.2015.
Vastineen ovat allekirjoittaneet Juho Lod Tikkurilan Kajastus ry:n puheenjohtajana sekä
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Pääkaupunkiseudun Seurayhtymä, PSS:n puheenjohtajana ja Åke Koponen Helsingin
Tarmo ry:n varapuheenjohtajana.
Vastineessa todetaan, että kilpailun on järjestänyt PääkaupunkiSeudun Seurayhtymä PSS,
jonka jäsenseuroja ovat Helsingin Tarmo ja Tikkurilan Kajastus, Helsingissä Kontulan kuntokellarissa klassisen voimanoston Helsingin aluemestaruuskilpailun 10.10.2015. Kilpailun
johtajana on toiminut Juho Lod ja ennätystuomarina sekä vaakavastaavana Åke Koponen.
Vaakasta vastineessa todetaan, että se on suomalainen Solotop Oy Finlandin valmistama
henkilövaaka tyyppiä DPS-951. Em. vaaka on kansainvälisen OIML III tarkkuusluokan mukainen moniaskelvaaka kahdella eri vakausaskelarvolla 50 g ja 100 g. Vaa’an kapasiteetti
on 150 kg pienemmällä vakausaskelarvolla ja 200 kg suuremmalla vakausaskelarvolla.
Edelleen vastineessa on todettu, että vakauslain säädösten mukaan toisella vaa’alla ei saa
koskaan virittää, tarkastaa tai vaata toista vaakaa, vaan vaa’at on aina viritettävä ja vaattava vakausviranomaisen tarkastamilla ja hyväksymillä punnuksilla. Tämän vuoksi Team365
edustajien tekevät vertailut ovat täysin arvottomia ja pätemättömiä.
Vastineessa viitataan liiton selvityspyynnössä mainitsemaan minimivaatimukset ohjeeseen
30.11.2014, mutta että kilpailunjärjestäjinä he ovat seuranneet liiton uudempaa ohjetta, joka on ollut voimassa 25.1.2015 alkaen. Vastineen antajat katsovat, että uusikin ohje on
puutteellinen ja epätäsmällinen, mutta hyvällä tahdolla ohjetta tulkiten voidaan todeta, että
kilpailussa käytetty vaaka täyttää kaikilta ominaisuuksiltaan Suomen Voimanostoliiton ohjeen vaatimukset.
Edelleen vastineessa katsotaan, että 9.10.2015 Hyttisen ja Koposen välisessä puhelinkeskustelussa on päästy yhteisymmärrykseen. Siksi kilpailunjärjestäjiä ihmetyttää, miksi liitto
kysyy heiltä vielä lisäselvityksiä.
Team365 toiminnasta vastineessa todetaan, että heillä ei valitettavasti ole hyvää sanottavaa siitä. He pitävät sitä epäurheilijamaisena, kilpailua mustamaalaavana, röyhkeänä ja
epäkohteliaana toimintatapana sekä täydellisen asiantuntemattomana punnituslaitteisiin ja
punnitukseen liittyvissä viranomaismääräyksissä ja punnitustekniikassa.
Lisäksi vastineessa on Liite A, joka on vastineen liitteenä.
Päätös

Suomen Voimanostoliitto ry:n hallitus päättää antaa kirjallisen varoituksen kilpailun vaakavastaavana toimineelle Åke Koposelle sekä kilpailun järjestäjinä toimineille Helsingin Tarmo ry:lle ja Tikkurilan Kajastus ry:lle.
Kilpailun tulokset ja ennätykset jäävät voimaan.

Perustelut ja sovelletut säännöt
Suomen Voimanostoliiton toimintasäännöissä on sitouduttu noudattamaan Kansainvälisen
voimanostoliitto IPF:n kilpailusääntöjä, joissa kilpailussa käytettävästä vaa’asta on todettu
seuraavaa:
Vaaka
Vaa’an on oltava elektroninen digitaalivaaka. Sen on toimittava kahden desimaalin tarkkuudella, ja sillä on voitava punnita vähintään 180 kilon painoon
asti. Vaa’an mukana tulevan tarkastustodistuksen on oltava voimassa vähintään vuoden ajan kilpailupäivästä.
Suomen Voimanostoliiton ohjeessa kansallisten kilpailuiden järjestämisestä 24.1.2015 on
todettu:
Suomen Voimanostoliiton kansallisissa kilpailuissa noudatetaan IPF:n kilpailusääntöjä. Tässä ohjeessa SVNL määrittää tarkennukset ja poikkeukset,
joissa kansallisissa kilpailuissa voidaan poiketa IPF:n kilpailusäännöistä tai
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joita ei ole säännelty niissä. Ohjeen lopussa määritellään mahdolliset seuraamukset, jotka johtuvat tämän ohjeen ja/tai kilpailusääntöjen vastaisesta
toiminnasta.
Edelleen samassa ohjeessa on ohjeistettu vaa’an tarkkuusvaatimuksesta IPF:n sääntöä
lieventäen:
VAAKA
Kilpailuvaa'an tarkkuuden tulee olla vähintään 50 grammaa, kun kilpailijan
kehonpaino on alle 150 kg ja 150 kg tai sitä painavampien kilpailijoiden kohdalla vaa’an tarkkuuden tulee olla vähintään 100 grammaa. Kilpailuvaaka saa
heittää korkeintaan 50 grammaa kilpailijan todellisesta painosta. Kilpailujen
järjestäjä saa liitosta tarvittaessa vaa'an ja muut alla mainitut kilpailuvälineet
lainaan. Kuluista vastaa kilpailujen järjestäjä.
Liitolle toimitettujen kuvien perusteella on todennettu, että kilpailuissa käytettävässä
vaa’assa ei ollut tarkastustodistus enää voimassa vaan se oli vanhentunut huhtikuussa
2015. Vaikka vastineessa on aivan oikein todettu, että vaakaa ei saa vakauslain mukaan
koskaan tarkistaa toisella vaakalla, katsoo liitto liitteenä olevan kuvamateriaalin kilpailun
järjestäjille lieventäväksi materiaaliksi. Näyttää siltä, että kilpailussa punnitukseen käytetty
vaaka näyttäisi noin 200 g ylimääräistä painoa verrattuna 5.10.2015 tarkistettuun vaakaan,
jonka on todettu näyttävän oikeaa lukemaa.
Näin ollen nostajien kehonpainon punnitustulosta on pidettävä kilpailuun osallistuneille nostajille vain enintään epäedullisena mm. liiton rankingtaulukossa ns. Wilksin pisteiden mahdollisesti heikentyessä, jos todellinen kehonpaino oli noin 200 g kevyempi. Samalla voidaan todeta, että kilpailujen tulokset ja siinä tehdyt ennätykset jäävät voimaan.
Suomen Voimanostoliiton Kurinpitosäännöt 2015 kohdan 2.11.1 mukaan:

Jos liiton jäsenseuran todetaan tahallisesti toimineen vastoin mitä tahansa liitossa noudatettavaa sääntöä tai voimanoston teknisiä sääntöjä, hallitus voi
erottamisen sijasta, jos se katsoo sääntöjenvastaisen toiminnan olleen laadultaan vakavaa vähäisempää, antaa kyseiselle seuralle kirjallisen varoituksen
tai määrätä kyseisen seuran määräaikaiseen, liiton toimivallan alaista kilpailutoimintaa koskevaan toimintakieltoon.
Edelleen liiton kurinpitosääntöjen 2015 kohdassa 2.12 on todettu:
Hallitus voi, rikkomuksen laatu huomioonottaen, antaa kyseiselle nostajalle tai
virkailijalle kirjallisen varoituksen, tai määrätä kyseisen nostajan tai virkailijan
määräaikaiseen tai elinikäiseen urheilun toimintakieltoon jos;
(b) hänen todetaan syyllistyneen sääntöjen tahalliseen rikkomiseen tai tottelemattomuuteen liittoa tai voimanostokilpailussa
tehtäväänsä suorittavaa toimitsijaa tai tuomaria vastaan;
Liiton ohjeesta, jolla on annettu osittaisia, mutta ei täydellistä vapautusta olla noudattamatta Kansainvälisen voimanostoliitto IPF:n kilpailusääntöjä, on tiedotettu asianmukaisesti liiton kotisivuilla, joten niiden olisi pitänyt olla kilpailunjärjestäjien tiedossa. Lisäksi liiton puheenjohtaja on 9.10.2015 pyrkinyt ohjeistamaan Koposta ja sitä kautta kilpailunjärjestäjiä
toimimaan sääntöjen mukaisesti – käyttämään vaakaa, jonka tarkistustodistus on voimassa
vähintään vuoden ajan kilpailun järjestämisajankohdasta.
Punnituksesta on vastannut Åke Koponen, joten muiden tuomareiden osalta ei ole tarvinnut
tehdä harkintaa kurinpitomenettelyn suhteen.
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Muutoksenhaku
Seuralla, urheilijalla, virkailijalla tai muulla henkilöllä on oikeus tehdä tästä päätöksestä valitus liiton kokoukselle.
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valituksessa on esitettävä valitukseen johtanut syy tai syyt. Jos valituksessa tulee asianosaisena esille valituksen tehneen lisäksi muu henkilö tai yhteisö, myös viimeksi mainittua on,
mikäli mahdollista, kuultava.
Valitus toimitetaan sähköpostitse liiton sihteerille osoitteeseen svnl(@)hotmail.fi tai postitse
osoitteeseen: Suomen Voimanostoliitto ry., sihteeri Jari Rantapelkonen, Risumäentie 24,
11910 RIIHIMÄKI.
Riihimäellä 5.12.2015

Tero Hyttinen
puheenjohtaja

Jari Rantapelkonen
sihteeri

