SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY

ANTIDOPINGOHJELMA 2016
1. Toiminnan perusarvot ja eettiset periaatteet
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliito ry:n sääntöjen mukaan liiton toiminnan perustana ovat liikunnan
eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. Toiminnan säännöt ja
määräykset ohjaavat eettisesti kestävään toimintaan ja reilun pelin noudattamiseen. Näihin valintoihin
pohjautuen liitto haluaa kantaa vastuunsa dopingin vastaisessa työssä.
Doping, ja siihen liittyvät lieveilmiöt, koetaan niin kaukalopallolle kuin ringetelle ja urheilulle yleensäkin
erittäin negatiivisena asiana. Siihen kuuluva vilpillisyys ja epärehellisyys ovat vastaan niitä periaatteita, mitä
liitto pyrkii toiminnoillaan kehittämään. Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto haluaa toteuttaa puhdasta
ja reilua urheilua ja siksi sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen antidopingsäännöstöä.

2. Antidopingtoiminnan tavoitteet
Liitto asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet:





Molempien lajien harrastajien oikeus puhtaaseen ja reiluun kilpailuun toteutuu kaikilla tasoilla.
Lajien toimijoiden asenteisiin ja arvoihin pyritään vaikuttamaan em. liiton perusarvojen ja eettisten
periaatteiden suuntaisesti.
Pelaajien ja toimihenkilöiden tietoisuutta lisätään ja tietoja päivitetään antidoping asioissa koulutuksen
ja kausittaisen tiedottamisen avulla.
Lajien toiminta- ja kilpailusääntöjä noudatetaan toiminnassa ja päätöksenteossa.

Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet kirjataan liiton toimintasuunnitelmaan ja näiden toteutuminen
raportoidaan vuosikertomuksessa.
Liiton antidopingohjelma tarkistetaan vähintään kausittain aina pelikauden päätyttyä huhti – toukokuussa
ja päivitetään tarvittaessa. Tämä ohjelma on hyväksytty liiton hallituksen kokouksessa 31.8.2016.

3. Vuosittainen antidopingtoiminta ja vastuualueet
a. Antidopingkoulutus ja -tiedotus
Pelaajilla ja liiton lajien parissa toimivilla henkilöillä on oikeus ja velvollisuus tietää antidopingohjelmasta.
Liiton antidopingohjelma jaetaan liiton hallituksen ja aluehallitusten jäsenille, maa- ja aluejoukkueille, SMsarja joukkueille. Ohjelma on myös esillä liiton sekä ADT:n www-sivuilla.
Antidopingtoiminnasta tiedotetaan yleisesti lajin tiedottamisen pääkanavia (lajien lehdet, verkkosivut,
seuraposti, suorapostitus sähköpostitse) hyväksikäyttäen. Pääkohderyhmänä ovat maajoukkueet ja SMsarjajoukkueet/seurat, joille jaetaan ADT:lta saatavissa olevia materiaaleja kuten Kielletyt aineet ja
menetelmät urheilussa.

ADT:lta tilattavia koulutuksia suunnataan sekä urheilijoille että joukkueiden toimihenkilöille. Urheilijoiden
koulutustilaisuuksia järjestetään erilaisten tapahtumien ja leiritysten ohessa (esim. maajoukkueleirit).
Toimihenkilöiden koulutuksia järjestetään alue- ja maajoukkueiden sekä SM-sarjajoukkueiden toimijoille
(valmentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat, ym.) vuosittaisissa tapaamisissa ja valmentajakoulutuksissa (IIja III-taso).
Vastuuhenkilönä toimii liiton koulutus- ja valmennuspäällikkö.

b. Sopimuskäytäntö
Liiton sopimuskulttuuriin (työ-, valmentaja-, pelaaja-, yhteistyösopimukset, jne.) kuuluvat eettisiä
periaatteita käsittelevät kohdat, johon yhtenä keskeisenä kohtana kuuluu sitouttaminen noudattamaan
voimassa olevaa antidopingsäännöstöä.
Seuratason sopimusten sisältöjä pyritään kehittämään ja ohjeistamaan samaan suuntaan kuin liiton
sopimukset.
Vastuuhenkilönä toimii liiton toiminnanjohtaja.

c. Testaustoiminta, erivapausmenettely ja maajoukkueiden olintiedot
Liitto hyväksyy kulloinkin voimassa olevan Suomen antidopingsäännöstön ja Maailman
antidopingsäännöstön mukaisen testaustoiminnan lajien kilpailu- ja harjoitustoiminnassa.
Mikäli urheilijan terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä tai
menetelmää, mutta lääkitys on hoidon kannalta välttämätön, voidaan käytettävään lääkitykseen hakea
erivapautta. Sen avulla urheilija saa käyttää kyseistä urheilussa kielletyksi luokiteltua lääkitystä tai
menetelmää. Erivapaus voidaan myöntää WADA:nvahvistaman Kansainvälisen erivapausstandardin
mukaisesti.
ADT:n tasomäärittelyn mukaisesti ringetessä naisten ja nuorten maajoukkuetoiminnassa mukana olevan
tai ringeten tai kaukalopallon SM-sarjaa pelaavan urheilijan tulee iästä riippumatta hakea etukäteen
erivapaus Kansainvälisen erivapausstandardin ja ADT:n ohjeiden mukaisesti.
Tasomäärittely löytyy osoitteesta www.antidoping.fi/erivapaus
Muiden (tasomäärittelyn ulkopuolella olevien) urheilijoiden kohdalla ADT tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen
dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on
lääketieteellinen peruste. Tällaisessa tapauksessa ADT pyytää urheilijaa toimittamaan tarvittavat
todistukset ja selvitykset jälkikäteen.
Ringeten naisten ja nuorten maajoukkueilta kerätään joukkuekohtaiset harjoitus- ja kilpailutiedot. Näiden
joukkueiden olinpaikkatietojen ilmoittamisessa vastuuhenkilönä toimii liiton valmennus- ja
koulutuspäällikkö.

Dopingtestaus otteluissa
Ringeten maaotteluiden ja molempien lajien SM-sarjaotteluiden järjestäjät ovat velvollisia huolehtimaan
siitä, että dopingtestejä voidaan suorittaa otteluissa sääntöjen mukaan. Liitto on tehnyt ADT:n kanssa
yhteistyössä dopingtestauksen menettelyohjeet pääsarjatason otteluihin molemmille lajeille. Ohjetta
tarkastellaan vuosittain ADT:n liittotapaamisen ohessa ja päivitetään tarvittaessa. Asiasta informoidaan
sarjoihin osallistuvia seuroja sarjaseminaareissa ja menettelyohjeet toimitetaan joukkueiden
yhteyshenkilöille. Ottelun järjestäjien tulee jo ennalta varautua dopingtesteihin varmistamalla
ottelupaikalta dopingtestitilat.
Liitto toimii vuosittain yhteistyössä ADT:n kanssa kehitettäessä tulevaa testaustoimintaa.
Vastuuhenkilönä toimii liiton koulutus- ja valmennuspäällikkö.

d. Dopingrikkomusten käsittely ja tiedottaminen
Suomen antidopingsäännöstön mukaan epäillyt dopingrikkomukset käsittelee ADT ry: nimeämä
Valvontalautakunta. Liitto on sitoutunut auttamaan ADT:tä mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä
koko prosessin ajan.
Jos Valvontalautakunta pitää tapahtunutta toimintaa dopingrikkomuksena, se antaa kirjallisen lausunnon
seuraamuksesta, joka tästä rikkomuksesta olisi voimassa olevan säännöstön perusteella määrättävä. Liitto
tekee asiassa lopullisen päätöksen ja on sen jälkeen velvollinen tiedottamaan asiasta julkisesti.
Kriisiviestinnän osalta liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vastaavat kaikista julkisuuteen
suunnatusta viestinnästä ja lausunnoista. Nämä kaksi päättävät tiedottamisen ajankohdat, tavat sekä
muut yksityiskohdat ottaen huomioon säännöstön mukaisen tietojen salassapidon.

4. Antidopingtoimintaa säätelevät liiton Toiminta- ja kilpailusääntöjen kohdat
Liiton toimintasääntöjen otteet:
2§
Liiton tarkoitus
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet
sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.
3§
Toimintamuodot
Liitto toteuttaa tarkoitustaan
5. tekemällä alansa koulutus- ja valistustyötä sekä levittää liikunta- ja antidopingtietoutta
8§
Sitoutuminen antidopingtoimintaan
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan
dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Kaukalopalloliiton ja Ringetteliiton dopingsäännöstöön
sekä Euroopan Neuvoston vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen
allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

Kilpailusääntöjen otteet :
Kaukalopallon ja ringeten kilpailusäännöissä on kummassakin seuraava sääntökappale:
Antidopingmääräykset
Liiton kilpailutoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa
- Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa Suomen antidopingsäännöstöä,
- lajiliiton antidopingsäännöstöä ja -määräyksiä ja
- kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöjä ja -määräyksiä.
Liiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja urheilijoiden tukihenkilöt ovat velvollisia tutustumaan
voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin.
Kaikki liiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja kilpailuluvan lunastaneet urheilijat ovat kuuluvat
dopingtestauksen piiriin kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.
Dopingrikkomukset ja niistä
antidopingsäännöstöissä.

määrättävät

seuraamukset

on

määrätty

edellä

mainituissa

Dopingrikkomuksia ovat Suomen antidopingsäännöstön mukaan:
- urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta
- kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
- dopingtestin välttely, dopingtestistä kieltäytyminen tai näytteen antamatta jättäminen
- olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
- dopingvalvonnan manipulointi ja manipuloinnin yritys
- kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän hallussapito
- minkä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän levittäminen tai levittämisen yritys
- minkä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän luovuttaminen tai luovuttamisen yritys
urheilijalle kilpailun aikana, tai kilpailun ulkopuolella minkä tahansa kilpailun ulkopuolella kielletyn
aineen tai kielletyn menetelmän luovuttaminen tai luovuttamisen yritys urheilijalle
- osasyyllisyys
- kielletty yhteistoiminta
Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:
- kilpailutuloksen hylkääminen
- sarjapisteiden menetys
- sarjasta sulkeminen
- urheilun toimintakielto
- taloudellisia seuraamuksia
- kirjallinen varoitus.
Dopingrikkomukseen syyllistynyt urheilija tai urheilijan tukihenkilö voi joutua korvaamaan
dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon urheiluseuralleen ja kansalliselle liitolle sekä kansainväliselle
liitolle.

5. SKRL vuosittaiset antidopingtoimenpiteet
Kielletyt aineet ja ja menetelmät urheilussa – julkaisu
Lajien kilpailupäälliköt lähettävät julkaisun printtiversion tasomäärittelyn piiriin kuuluville joukkueille
ja ringeten valmennuspäällikkö ringeten maajoukkueiden johtoryhmille. Julkaisun olemassa olosta ja
päivittyvästä versiosta ADT:n internetsivulla tiedotetaan samalla.
Antidopingviestintä
Liiton antidopingohjelmaa jaetaan aktiivisesti liiton alaisille toimijoille (hallitus, maajoukkueet,
työryhmät, jäsenseurat, jne.). Tarvittaessa viestitään sähköpostitse ajankohtaisista antidopingasioista
liiton keskeisille toimijoille.
SM-sarja seminaarit ja II-tason valmentajakoulutus
Molempien lajien SM-sarjaseminaareissa järjestetään säännöllisesti antidopingkoulutusta.
II-tason valmentajakoulutuksen sisältöön kuuluu antidopingkoulutus. Koulutukset järjestetään
yhteistyössä ADT:n kanssa.
Antidopingkoulutukset maajoukkuepelaajille ja –toimihenkilöille
Ringeten naisten ja nuorten maajoukkueille järjestetään säännöllisesti antidopingkoulutusta
maajoukkueleirien ohessa. Koulutukset järjestetään yhteistyössä ADT:n kanssa.
Maajoukkueleirien tiedot ADT:lle
Liiton valmennus- ja koulutuspäällikkö lähettää maajoukkuieden leiritysten ajankohdat, ohjelmat sekä
joukkueenjohtajien yhteystiedot ADT:lle.
Sopimuskäytännön ylläpito
Liiton toiminnanjohtaja vastaa sopimusten sisällöistä ja tarpeellisista päivityksistä.
Antidopingohjelma ja liittotapaaminen ADT:n kanssa
Ohjelman päivittämisestä vastaa valmennus- jo koulutuspäällikkö. Hänen lisäkseen päivittämiseen
osallistuu vähintään liiton toiminnanjohtaja ja molempien lajien kilpailupäälliköt. Liittotapaamiseen
ADT:n kanssa osallistuu aina edustaja molemmista lajeista. Päivittäminen ja liittotapaaminen tehdään
kauden päätyttyä keväällä.

