
 
 

 
ESITTELY KURINPITOLAUTAKUNNAN JÄSENEHDOKKAISTA 
 
Puheenjohtajaksi on ehdolla  
ANTTI AINE 
Antti Aine on Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston yhteinen urheiluoikeuden professori. Hän on 
koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja varatuomari. Hän on toiminut urheilun 
oikeusturvalautakunnan jäsenenä vuodesta 2004 sekä useiden eri urheilujärjestöjen kurinpitoelimissä 
ja muissa luottamustehtävissä. 
 
Varapuheenjohtajaksi on ehdolla  
TAPIO RANTALA 
Rantala toimii asianajajana ja osakkaana Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy:ssä. Toimisto tunnetaan 
erityisesti riitojen ja erimielisyyksien ratkaisusta.  Osana asianajopraktiikkaa hän hoitaa 
urheiluoikeudellisia toimeksiantoja tehden yhteistyötä esimerkiksi koripalloseura Helsinki Seagullsin 
kanssa. Oma urheilutausta löytyy pesäpallosta ja koripallosta. Kosketus taitoluistelun on syntynyt 4-
vuotiaan tyttären (4 vuotta) luistelukouluharrastuksen kautta. 
  
Rantalan keskeiset kokemukset urheiluoikeudesta ja urheilun kurinpitoon liittyvistä kysymyksistä: 
-       Urheiluun liittyvät toimeksiannot asianajotyössä 
-       Urheilun oikeusturvalautakunnan jäsen vuodesta 2016 lukien 
-       Urheiluoikeuden yhdistys ry:n vuosikirjan ”Urheilu ja oikeus” päätoimittaja vuodesta 2016 lukien 
-       Suomen Pesäpalloliiton (kaikki sarjat, ml. Superpesis) kurinpitopäällikkö kausilla 2013, 2014 ja  
2015 
-       Julkaissut mm. artikkelin ”Asian selvittäminen kurinpitomenettelyssä” (2016) 
 
Jäseniksi ovat ehdolla 
MIKA BACKMAN 
Mika Backman on työskennellyt eri asianajotoimistoissa yli 20 vuoden ajan. Nykyisin hän on Specialist 
Counsel Eversheds Asianajotoimistossa. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Hän on 
toiminut Soutu- ja Melontaliiton kurinpitolautakunnassa ja ajanut eri tahojen asioita urheilun 
oikeusturvalautakunnassa. Backmanilla on lajia harrastava tytär.  
 
MARJA NAULAPÄÄ-SIPILÄ 
Marja Naulapää-Sipilä toimii yritysjuristina Ahlstrom-Munksjössä, missä hän hoitaa kansainvälisiä 
sopimus-, yhtiöoikeus- ja compliance-asioita. Hän on toiminut juristina teollisuuden palveluksessa yli 
kaksikymmentä vuotta. Marja on koulutukseltaan varatuomari ja kauppatieteiden kandidaatti. Hän on 
toiminut Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan puheenjohtajana 2019-2020. 
 
SIRPA POITSALO 
Sirpa Poitsalo toimii lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Konecranes Oyj:ssä, jossa hänen 
tehtäviinsä kuuluvat konsernin kansainväliset lakiasiat. Hän on toiminut yritysjuristina teollisuudessa 
yli 30 vuotta. Koulutukseltaan Sirpa on oikeustieteen kandidaatti. Hän on toiminut Suomen 
Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan varapuheenjohtajana 2019-2020.  
  
Sirpalla on taitoluistelun lajituntemusta toimittuaan erityisesti 90-luvulla yksinluistelussa 
kansainvälisten kilpailujen tuomarina, Suomen Taitoluisteluliiton tuomarivaliokunnan jäsenenä, 
Suomen Taitoluisteluliiton liittohallituksessa ja Suomen Taitoluisteluliiton varapuheenjohtaja sekä 
seuratoiminnassa.  Hän ei ole kuitenkaan ollut aktiivisesti mukana taitoluistelussa 2000-luvun alun 
jälkeen. 
 


