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Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry
Antidopingohjelma
1 Suomen Melonta- ja Soutuliiton tarkoitus ja toiminnan perusta
Suomen Melonta- ja Soutuliiton tarkoitus ja toiminnan perusta on kuvattu liiton toimintasääntöjen
2 pykälässä. Pykälän mukaisesti liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun
reilun pelin perusteet, joihin liitto on sitoutunut.

2 Antidopingsäännöstöt ja niiden soveltamisala
Vuoden 2015 alusta voimaan astunut Maailman antidopingsäännöstö velvoittaa urheilijoita, urheilijoiden tukihenkilöitä ja lajiliittoja sitoutumaan antidopingtoimintaan ja tukemaan sitä omilla toimillaan. Säännöstön keskeisenä tarkoituksena on turvata urheilijoille oikeus osallistua urheiluun,
jossa ei käytetä dopingia, ja näin edistää urheilijoiden terveyttä sekä oikeudenmukaista ja tasavertaista kohtelua, turvata vaikuttavat menettelytavat dopingin käytön havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi sekä tehokkaat ja oikeudenmukaiset menettelytavat dopingrikkomusten selvittämiseksi ja
seuraamusten määräämiseksi. Suomen antidopingsäännöstö noudattaa näitä Maailman antidopingsäännöstön määräyksiä. Tätä Suomen antidopingsäännöstöä sovelletaan Suomessa rekisteröityyn kansalliseen lajiliittoon joka on säännöissään tai ADT:n kanssa erikseen solmitulla sopimuksella sitoutunut noudattamaan tätä säännöstöä.
Suomen melonta- ja soutuliiton sitoutuminen antidopingtoimintaan on kirjattu liiton sääntöjen
6§:ään. Suomen antidopingsäännöstön 1. pykälän mukaisesti melonta- ja soutuliiton ohella antidopingsäännöstön piirissä ovat myös
•
•
•
•
•
•

liiton jäsenseurat
näiden seurojen henkilöjäsenet
melonta- ja soutuliiton lisenssinhaltijat
melonta- ja soutuliiton tai sen jäsenseuran järjestämään, valtuuttamaan tai tunnustamaan kilpailuun tai muihin tapahtumaan osallistujat
urheilijoiden tukihenkilöt, jotka osallistuvat toimintaan, jonka on järjestänyt, pitänyt, kutsunut koolle tai valtuuttanut jokin kansallisen urheilutapahtuman järjestäjä
muut antidopingsäännöstön 1. pykälässä mainitut tahot ja henkilöt.

Suomen melonta- ja soutuliiton kurinpitomääräykset määrittelevät kurinpitovallan antidopingrikkomusten osalta liiton kurinpitovaliokunnalle.

3 Suomen melonta- ja soutuliiton antidopingohjelma
3.1 Perusteet ja tavoitteet
Melonta- ja soutuliiton antidopingohjelma liittyy liiton toiminnan perustana oleviin liikunnan eettisten arvojen ja urheilun reilun pelin noudattamiseen. Antidopingohjelma perustuu myös liiton
arvoihin, joita ovat sitoutuminen puhtaaseen, terveeseen ja turvalliseen urheiluun sekä yhteistyöhön eri lajien kesken. Lisäksi ohjelma perustuu säännölliseen ja ennalta ehkäisevään antidopingtoimintaan sekä avoimuuteen ja yhteistyöhön kaikessa antidopingtyössä.
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Melonta- ja soutuliiton antidopingohjelman tavoitteena on:
•
•
•

•
•
•
•
•

sitouttaa säännöstön soveltamisalaan kuuluvat tahot ja henkilöt antidopingtyöhön.
turvata lajien parissa toimiville henkilöille oikeus reiluun ja dopingista vapaaseen urheiluun.
harjoittaa ennaltaehkäisevää ja säännöllistä koulutus- ja viestintätoimintaa antidopingasioissa
sekä ehkäistä antidopingtyöhön liittyviä epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä niin jäsenseurojen, urheilijoiden, eri melonta- ja soutulajien harrastajien kuin melonnan ja soudun piirissä
toimivien tukihenkilöiden parissa.
lisätä antidopingtietoisuutta sekä kasvattaa valmiutta tehdä eettisesti kestäviä valintoja melonnan ja soudun piirissä.
luoda selkeät toimenpiteet, joilla liiton ja sen seurojen toiminnassa mukana olevien urheilijoiden, valmentajien, valmennuksen tuki- ja terveydenhuoltohenkilöiden sekä luottamus- ja toimihenkilöiden asiantuntemus antidopingasioissa päivittyy säännöllisesti ja kattavasti
määrittää liiton ja sen seurojen toiminnassa olevien henkilöiden vastuualueet ja tehtävät antidopingtoiminnassa.
tehdä avoimesti yhteistyötä antidopingtyötä tekevien tahojen (mm. ADT, ICF, FISA, WADA,
IOC, IPC) sekä suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän kanssa
vaikuttaa melonnan ja soudun antidopingtyön kehitykseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti

3.2 Antidopingtoiminnan kohderyhmät ja sitouttaminen antidopingsäännöstöön
Melonta- ja soutuliiton antidopingtoiminnan kohderyhminä ovat
•
•
•
•
•
•
•

kansainvälisen tason ja ADT:n tasomäärittelyn piiriin kuuluvat urheilijat
kansallisen tason urheilijat, erityisesti ne, joilla on mahdollisuus nousta tasomäärittelyn piiriin tai osallistua kansainvälisiin kilpailuihin.
valmentajat, urheilijoiden tukihenkilöstö ja perhe
liiton toimihenkilöt, luottamushenkilöstö sekä maajoukkueiden ja valmennusryhmien parissa
toimiva henkilöstö
seurojen ja alueiden luottamushenkilöstö sekä valmennus- ja ohjaustoiminnassa mukana olevat henkilöt
Liiton kilpailusääntöjen määrittämiin tapahtumiin osallistuvat soutajat ja melojat.
liiton alaisten kilpailujen ja tapahtumien järjestäjät

Näiden kohderyhmien lisäksi liitto huomioi antidopingtyössään myös muut toiminta-alueeseensa
kuuluvat lajit. Melonta- ja soutuliitto suosittelee antidopingasioita käsiteltävän seurojen kaikessa
toiminnassa osana arvokeskustelua.
Melonta- ja soutuliitto sitouttaa antidopingtoiminnan kohderyhmät antidopingsäännöstöön seuraavasti:
•
•
•
•
•

Liiton lisenssiehdoissa edellytetään, että lisenssin hankkimalla sitoudutaan noudattamaan antidopingsäännöstöä.
Liiton urheilijasopimuksissa edellytetään, että urheilija sopimuksen allekirjoittamalla sitoutuu noudattamaan antidopingsäännöstöä.
Liiton urheilijasopimuksen allekirjoittavien urheilijoiden tukihenkilöstönsä sitoutuu noudattamaan antidopingsäännöstöä.
Liiton toimihenkilöiden työsopimuksissa sitoudutaan noudattamaan antidopingsäännöstöä.
Liiton luottamushenkilöstö sekä maajoukkueiden ja valmennusryhmien parissa toimiva henkilöstö sitoutuu vastaanottaessaan tehtäväänsä noudattamaan antidopingsäännöstöä.
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•
•
•
•

Liiton jäsenseurojen ja alueiden luottamushenkilöstö sekä valmennus- ja ohjaustoiminnassa
mukana olevat henkilöt sitoutuvat vastaanottaessaan tehtäväänsä noudattamaan antidopingsäännöstöä.
Liiton alaisen kilpailun tai tapahtuman hakija sitoutuu hakemuksessaan noudattamaan antidopingsäännöstöä.
Kilpailunomaisiin, ei lisenssiä vaativiin tapahtumiin osallistuja sitoutuu maksamalla osallistumismaksun noudattamaan antidopingsäännöstöä.
Liittyessään melonta- ja soutuliiton jäsenseuran jäseneksi tai olemalla jäsenseuran jäsen henkilö sitoutuu noudattamaan antidopingsäännöstöä.

3.3 Koulutus
Melonta- ja soutuliitto edellyttää antidopingasioiden sisällyttämistä valmentaja-, ohjaaja- ja perämieskoulutuksien ohjelmaan. Muissa liiton toimintaan liittyvissä koulutuksissa antidopingasioita
käsitellään koulutuksen sisältö ja kohderyhmä huomioiden. Kunkin koulutuksen järjestämisestä
melonta- ja soutuliitossa vastaavan toimihenkilöön tulee varmistua, että ADT-koulutus on ajantasaista ja asiantuntevaa.
Olympialajien maajoukkueurheilijoille järjestetään vuosittain antidopingkoulutus, josta ensisijaisesti vastaavat liiton valmennuspäälliköt sekä liiton valmentajat. Liiton järjestämissä muiden kilpailulajien ja kansallisen tason urheilijoiden leiriohjelmassa huomioidaan antidopingkoulutus,
josta vastaavat leirien vetäjät.
Liitto julkaisee sähköisesti melontaan ja soutuun liittyvän antidopingkoulutuspaketin, joka on
suunnattu muille kohderyhmille kuin olympialajien maajoukkueurheilijoille. Julkaisusta vastaavat
toiminnanjohtaja ja liiton ADT-vastaava.
Liitto tarjoaa toimintasuunnitelmansa mukaisesti antidopingtoiminnan kohderyhmille ADT:n järjestämiä koulutustilaisuuksia. ADT:n järjestämiin kouluttajakoulutuksiin sekä muihin tiedotustilaisuuksiin osallistuvat tarvittaessa liitosta antidopingvastaava, valmennuspäälliköt ja toiminnanjohtaja.

3.4 Viestintä
Antidopingohjelmaan liittyvät viestintätoimenpiteet ovat osa liiton viestintäsuunnitelmaa. Melonta- ja soutuliiton viestimet antidopingasioissa ovat pääasiallisesti liiton internet-sivut, lehti ja
seurapostitukset.
Jotta liiton antidopingmateriaali ja siihen liittyvä viestintä olisi ajantasaista ja helposti päivitettävää, kerätään liiton internet-sivuille tietopankki melonta- ja soutuliiton antidopingtoiminnasta.
Tällöin sivuilta tulee löytyä linkit
•
•
•
•
•
•
•
•

voimassaoleviin, liiton toiminta-alueeseen liittyviin antidopingsäännöstöihin
liiton antidopingohjelmaan
Suomen ADT:n materiaaleihin
FISA:n ja ICF:n antidopingia käsitteleville internet-sivuille
tasoluokitukseen
erivapausmenettelyyn (TUE)
liiton antidopingkoulutusmateriaaliin
ajankohtaisiin antidopingasioihin
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Kaikessa muussa liiton materiaalissa, kuten esimerkiksi eri lajien kilpailusäännöissä, viitataan tähän liiton keskitettyyn internet-sivuston tietopankkiin. Linkkiä tähän tietopankkiin jaetaan mahdollisimman kattavasti esimerkiksi seurapostitusten, kilpailukutsujen, kilpailusääntöjen ja käsiohjelmien yhteydessä.
Erillisinä viestintäkeinoina liiton eri valmennusryhmien ja maajoukkueiden jäsenillä on mahdollisuus saada antidopinginformaatiota leirien yhteydessä. Harrasteliikunnassa antidopingtietoutta on
mahdollista jakaa melonta- ja soututapahtumien yhteydessä.
Liiton toiminnanjohtaja vastaa, että ADT:llä on ajantasainen tieto melonta- ja soutuliiton antidopingtoiminnan avainhenkilöistä. Vastaavasti toiminnanjohtaja yhdessä antidopingvastaavan
kanssa varmistaa, että liiton antidopingmateriaali on ajantasaista.
3.4.1 Viestintä dopingepäilyissä ja -rikkomuksissa
Melonta- ja soutuliitolle on laadittu viestintäsuunnitelma, jossa on käsitelty myös kriisiviestintää
ja viestintää dopingrikkomuksen osalta. Suunnitelman mukaisesti tiedostusvastuu on yksinomaan
liiton toiminnanjohtajalla sekä hallituksen puheenjohtajalla. Tiedottamisessa tehdään yhteistyötä
SUEK:in kanssa. Kriisiviestintäryhmänä toimii työvaliokunta ja kriisiviestintää koskevista menettelytavoista on sovittu viestintäsuunnitelmassa. Toiminnanjohtaja vastaa, että liiton toimi- ja luottamushenkilöt ovat sitoutetut liiton viestintäperiaatteisiin.

3.5 Dopingvalvonta
Melonta- ja soutuliitto tekee aktiivista yhteistyötä muiden antidopingtyön toimijoiden kanssa edistääkseen puhdasta urheilua. Liitto auttaa, kannustaa ja tiedottaa antidopingsäännöstön piiriin kuuluvia henkilöitä ja kisajärjestäjiä dopingvalvonnan velvoitteiden täyttämiseksi ja dopingtestauksien järjestämiseksi.
3.5.1 Dopingtestaus
Melonta- ja soutuliiton jäsenseurojen urheilijoita testataan kulloinkin voimassa olevien WADA:n,
ICF:n, FISA:n ja ADT:n säännöstöjen mukaan. ADT:n lisäksi Maailman Antidopingtoimisto
WADA, urheilijan kansainvälinen lajiliitto ja sen maan kansallinen antidopingtoimisto, jossa urheilija on, voivat tehdä ja teettää dopingtestejä urheilijalle kilpailujen ulkopuolella missä ja milloin
tahansa ennakolta ilmoittamatta. Kansainvälinen Olympiakomitea ja Kansainvälinen Paralympiakomitea voivat tehdä ja teettää dopingtestejä urheilijalle olympia- tai paralympiakisoihin liittyen
kilpailujen ulkopuolella missä ja milloin tahansa ennakolta ilmoittamatta.
ADT:lla on oikeus luovuttaa urheilijan dopingtestaukseen liittyvät tiedot WADA:lle, kansainväliselle lajiliitolle ja urheilijan lajiliitolle.
Melonta- ja soutuliitto vastaa Suomessa järjestettävien arvokilpailuiden dopingtestauksen järjestämisestä kansainvälisen lajiliiton sääntöjen mukaan yhteistyössä testausorganisaation kanssa.
Urheilijoilta edellytetään myönteistä suhtautumista dopingtesteihin kunnioittaen näin eettisten arvojen ja reilun pelin henkeä. Testitilannetta helpottaakseen urheilijan on hyvä tietää jo testiin tullessaan oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä itse dopingtestimenettelystä. Tähän pyritään vaikuttamaan koulutuksen ja viestinnän avulla. Lisäksi Melonta- ja soutuliitto sekä ADT suosittelevat, että dopingtestiin osallistuva urheilija ottaa mukaansa täysi-ikäisen avustajan. Avustaja on
urheilijan seurana ja tukena dopingtestissä käytännön asioiden hoitamisessa. Urheilijalla on oikeus
avustajan lisäksi myös tulkkiin.
Suositeltava tapa on myös, että urheilijalla on oma ajan tasalla oleva lista kaikista käyttämistään
lääkkeistä, ravintolisistä, vitamiineista ja palautumisvalmisteista. Tällöin esimerkiksi mahdollinen
dopingtestitilanne nopeutuu ja helpottuu ja käytettyjen valmisteiden nimet tulevat oikein, eikä mitään käytettyä valmistetta unohdeta listasta.
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3.5.2 Testauspooli
Testauspooli on antidopingorganisaation nimeämä ryhmä huippu-urheilijoita, joihin kilpailujen
ulkopuolinen dopingtestaus erityisesti kohdentuu. Testauspoolin tarkoituksena on varmistaa, että
siihen nimettyjen huippu-urheilijoiden ajantasaiset yhteys- ja olinpaikkatiedot ovat antidopingorganisaation tiedossa. Tämä tekee mahdolliseksi tehokkaan ja tarkkaan ajoitetun dopingtestauksen
ilman ennakkoilmoitusta. Testauspooliurheilijoita koskee ajantasaisten yhteys- ja olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus, jonka laiminlyönnistä voidaan antaa antidopingsäännöstön mukainen
rangaistus.
Urheilija voi kuulua testauspooliin kansallisen antidopingorganisaation (Suomessa ADT) ja / tai
kansainvälisen lajiliiton nimeämänä. ADT tai kansainvälinen lajiliitto tiedottavat urheilijoille aina
kirjallisesti heidän kuulumisestaan testauspooliin sekä siihen liittyvistä velvollisuuksista ja mahdollisten laiminlyöntien seuraamuksista. Urheilija kuuluu testauspooliin, kunnes ADT/ kansainvälinen lajiliitto poistaa urheilijan testauspoolista ja ilmoittaa siitä kirjallisesti urheilijalle.
Melonta- ja soutuliitto toimittaa ADT:lle välittömästi ja ilman erillistä pyyntöä kaikista maajoukkueryhmistä ja –valinnoista seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•

Urheilijoista: nimet, syntymäajat, yhteystiedot
Koti- ja ulkomaanleireistä: osallistujalistat, majoitus- ja harjoituspaikat, leiriaikataulut
Kilpailutiedot
Tiedot maajoukkueiden muista mahdollisista kokoontumisista ja tapaamisista
Tiedot kansainvälisen lajiliiton rekisteröityyn testauspooliin kuuluvista urheilijoista

Kansainvälisen lajiliiton rekisteröityyn testauspooliin kuuluvan urheilijan tulee lopettaessaan
huippu-urheilu-uransa lähettää kirjallinen lopettamisilmoituksensa ensisijaisesti kansainväliselle
lajiliitolleen. Urheilijoiden, jotka kuuluvat lisäksi ADT:n testauspooliin, tulee lähettää ilmoitus
myös ADT:lle. Mikäli urheilija kuitenkin haluaa jatkaa kilpailemista kansallisella tasolla, tulee
hänen varmistaa testauksen piiriin kuuluminen ADT-säännöstön kohdan 5.7.1. mukaisesti.
3.5.3 Erivapausmenettely (TUE)
Mikäli antidopingsäännöstön alaisen henkilön sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä,
lääkitykseen voidaan hakea erivapautta ADT:n erivapauslautakunnalta tai kansainväliseltä lajiliitolta riippuen siitä, kilpaileeko urheilija kansainvälisesti vai ei. Mikäli urheilija kuuluu ADT:n
lajikohtaisen tasonmäärittelyn piiriin, erivapaushakemus (Therapeutic Use Exemptions, TUE) tulee tehdä ennen lääkkeen tai menetelmän käyttöä. Muiden tasomäärittelyn ulkopuolella olevien
urheilijoiden kohdalla ADT tarkistaa mahdollisen dopingtestin jälkeen, että kiellettyjen aineiden
ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta jälkikäteen.
Ohjeet erivapauden anomisesta ovat nähtävillä ADT:n internetsivuilla www.antidoping.fi ja
WADA:n internetsivuilla www.wada-ama.org.
Melonnassa ja soudussa useat juniorisarjoissa urheilevat saattavat jo kuulua tasonmäärityksen piiriin. Lisäksi urheilija saattaa kesken kilpailukaudella nousta tasonmäärityksen piiriin kuuluvaksi.
Tämän vuoksi Melonta- ja soutuliitto kannustaa urheilijoita huolehtimaan erivapaushakemuksen
tekemisestä mieluimmin hyvissä ajoin ennen kilpailukautta.
3.5.4 Urheilija ulkomailla
Kun urheilija valmistautuu kilpailu- ja/tai harjoitusmatkalle ulkomaille, hänen on syytä kiinnittää
huomiota niin mahdollisten olemassa olevien sairauksien kuin myös yllättävien sairastumisien
hoitoon. Ennakkovalmistelujen yhteydessä on hyvä ottaa huomioon muun muassa, että ADT:n
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisussa ovat mukana vain Suomessa myyntiluvan
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saaneet lääkkeet. Ulkomailta ostettavien lääkkeiden vaikuttavat aineet on aina tarkistettava
WADA:n englannin tai ranskankielisiltä listoilta, joista ilmenee, ovatko vaikuttavat aineet kielletty. Samanniminen lääke voi eri maissa sisältää eri ainesosia. Siksi onkin suositeltavaa ottaa
kotimaasta mukaan sallittua lääkettä esimerkiksi mahdollisen säryn, flunssan ja ripulin hoitoon.
Tällöin välttyy ulkomaisten lääkeaineiden tarkistamiselta ja huolehtimiselta matkan aikana. Urheilijan kannattaa varmistaa hyvissä ajoin ennen ulkomaille suuntautuvaa kilpailumatkaa, että
mahdolliset erivapaudet ovat voimassa. Tasonmäärittelyn piiriin kuuluvilla urheilijoilla erivapauden tulee olla voimassa myös harjoitusmatkoilla.
Mikäli urheilija sairastuu tai loukkaantuu ulkomailla, on hyvä pyytää kirjallinen todistus lääkärin
määräämästä tai käyttämästä lääkkeestä sekä käytetyistä menetelmistä ja niiden käyttöperusteista.
On myös pyrittävä varmistamaan, etteivät käytetyt lääkeaineet tai menetelmät ole urheilussa kiellettyjä.
3.5.5 Dopingrikkomus, sen käsittely ja seuraamukset
Dopingrikkomukset määritetään Suomen antidopingsäännöstössä 2. pykälässä. Dopingrikkomuksen käsittely tapahtuu säännöstön 8. pykälän mukaisesti. Seuraamukset dopingrikkomuksesta on
määritetty säännöstön 9. ja 10. pykälässä. Antidopingtyössään Suomen melonta- ja soutuliitto noudattaa näitä säännöstön sekä ICF:n, FISA:n ja WADA:n mukaisia määräyksiä.

3.6 Resurssit
Melonta- ja soutuliiton antidopingtyöhön suunnattavat taloudelliset resurssit ovat osa liiton vuosittaista budjettia, jolloin liitto varaa vuosittain osan budjetistaan antidopingohjelmansa toteuttamiseen.

4

Melonta- ja soutuliiton antidopingtyön organisointi ja vastuualueet

Melonta- ja soutuliiton Antidopingohjelman hyväksyy liiton hallitus. Ohjelman vuosittain edellyttämät toimet kirjataan liiton toimintasuunnitelmaan, minkä lisäksi antidopingohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosikertomuksessa. Melonta- ja soutuliiton antidopingohjelma julkaistaan
sekä liiton että ADT:n nettisivuilla
Liiton toiminnanjohtaja vastaa liiton antidopingohjelmasta, antidopingtoiminnan koordinoinnista
ja asianmukaisesta järjestämisestä. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta vastaavat toiminnanjohtajan lisäksi lajiryhmien valmennuspäälliköt ja lajipäälliköt yhdessä harrastekoordinaattorin
sekä toimistopäällikön kanssa. Antidopingohjelman vastuutahot arvioivat vuosittain antidopingohjelman toteutumista, ja arvioinnin perusteella ohjelma päivitetään tarpeen vaatiessa. Antidopingtoiminnan toimenpidekalenteri, jossa on merkitty myös vastuualueet, on ohessa.
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Toimenpide
1.

Kohde

Toiminta

Milloin

Vastaa

Toimihenkilöt

Työehtosopimukset

Sopimusta solmittaessa

Luottamushenkilöt

Antidopingsuostumus

Valinnan jälkeen

Seurat
Tapahtumajärjestäjäjäsenet
Urheilijat

Jäsenanomukset
Vuosimaksut
Urheilijasopimukset

Anottaessa
Vuosittain
Sopimusta solmittaessa

Lisenssinhaltijat

Lisenssiä lunastettaessa

Vuosittain

toiminnanjohtaja
valmennuspäälliköt
toiminnanjohtaja

Kilpailuihin ja tapahtumiin
osallistuvat

Kilpailukutsun, ilmoittautumisen tai osallistumismaksun
yhteydessä
Jäsenanomukset
Jäsenmaksut

Ennen tapahtumaa

Tapahtuman järjestäjä

Anottaessa
Vuosittain

seurojen luottamushenkilöt
toiminnanjohtaja

Valmennusryhmän valinnan jälkeen

Valmennuspäälliköt
Lajipäälliköt ja -valmentajat
Joukkueenjohtajat
Toiminnanjohtaja

Sitouttaminen

Seurojen jäsenet

puheenjohtaja
toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja

2. ADT-yhteistyö, tiedottaminen ADT:lle
Maajoukkueet, valmennusryhmät

Urheilijoiden nimet, syntymäajat, yhteystiedot
Koti- ja ulkomaanleireistä
osallistujalistat, majoitus- ja
harjoituspaikat, leiriaikataulut

Leiri- ja harjoitusohjelman valmistuttua
Muutosten yhteydessä

Tiedot maajoukkueiden muista
mahdollisista kokoontumisista
ja tapaamisista
Maajoukkueiden kilpailutiedot
Kansainvälinen testauspooli

Kilpailukalenterin valmistuttua
Kilpailuohjelman muuttuessa
Maajoukkuevalintojen yhteydessä
Tiedot kansainvälisen lajiliiton
rekisteröityyn testauspooliin
kuuluvista urheilijoista

Valmennuspäälliköt
Lajipäälliköt
Joukkueenjohtajat
Valmennuspäälliköt
Lajipäälliköt
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3.

Koulutus
Ohjaajakoulutus, kilpailu

koulutuksen yhteydessä tietopaketti
koulutuksen yhteydessä linkki
liiton tietopankkiin
koulutuksen yhteydessä kohderyhmä huomioiden

Koulutusta järjestettäessä

toiminnanjohtaja
valmennuspäälliköt
harrastekoordinaattori

Koulutusta järjestettäessä

toiminnanjohtaja
valmennuspäälliköt

Toimi- ja luottamushenkilöt

ADT:n koulutus
Liiton tietopaketti

Tarpeen vaatiessa
Vuosittain

toiminnanjohtaja
antidopingvastaava

Ratamelonta ja olympiasoutu, seniorit

ADT:n koulutus
Liiton tietopaketti

Harjoitusvuoden ensimmäisen tapahtuman yhteydessä

valmennuspäälliköt

Ratamelonta ja olympiasoutu, juniorit

Liiton tietopaketti
ADT:n koulutus tarvittaessa

Harjoitusvuoden ensimmäisen tapahtuman yhteydessä

valmennuspäälliköt, lajivalmentajat

muut kisalajit

Liiton tietopaketti
ADT:n koulutus tarvittaessa

Harjoitusvuoden ensimmäisen tapahtuman yhteydessä

lajipäälliköt

Seuratoiminta

Liiton tietopaketti
ADT:n koulutus tarvittaessa

toiminnanjohtaja
Seurojen puheenjohtajat

Kansallinen kilpailutoiminta

Liiton tietopaketti

Kevät- tai syyskokouksen yhteydessä
Seurojen tilauksesta
vuosittain

Kuntoilu-, retkeily- ja virkistystoiminta

Liiton tietopaketti

Sulkavan suursoudut ja Suomi meloo tapahtumien yhteydessä

harrastekoordinaattori

ADT-ohjelma

Liiton nettisivuilla
ADT:n sivuilla

Jatkuvasti

Toiminnanjohtaja
ADT-vastaava

Internet-sivut, tietopankki

Ajan tasalla pitäminen

Jatkuvasti

Kielletyt ja sallitut lääkkeet
ja menetelmät, päivitys

Verkkosivulla

päivityksen yhteydessä

toiminnanjohtaja
toimistopäällikkö
ADT-vastaava
toiminnanjohtaja

Kriisiviestintä

Ajan tasalla

Ohjaajakoulutus, harraste
Perämieskoulutus
Valmentajakoulutus

4.

toiminnanjohtaja

Viestintä

5. Erivapaus ja tasomäärittely

toiminnanjohtaja
puheenjohtaja
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Urheilijat

Ajantasainen tieto erivapausmenettelystä

Jatkuvasti

toiminnanjohtaja
ADT-vastaava
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6. Sopimukset
Yhteistyökumppanit

Antidoping sisältyy sopimuksiin

Sopimusten teon yhteydessä

toiminnanjohtaja

7. Seuranta, raportointi ja kehitystyö
Seuranta ja kehitystyö

Raportointi

Kalenterivuoden alussa ja tarvittaessa
Vuosikertomuksessa

Alkutalvi

toiminnanjohtaja
ADT-vastaava
toiminnanjohtaja
ADT-vastaava
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5 Antidopingpykälät sopimuksissa sekä melonnan ja soudun lajisäännöissä
Melonta- ja soutuliiton kulloinkin voimassa olevissa säännöissä, liiton valmennusryhmäläisten
valmennussopimuksissa, Melonta- ja soutuliiton nimeämien ICF:n ja FISA:n kansainvälisen kilpailukalenterin kilpailuihin osallistuvien edustusurheilijoiden sopimuksissa, liiton valmentajien ja
toimihenkilöiden työsopimuksissa, terveydenhuoltohenkilöiden sopimuksissa sekä yritysten
kanssa tehtävissä yhteistyösopimuksissa tulee olla antidopingpykälä.
Liiton lajisäännöt ja sopimustekstit pidetään ajantasaisina, ja tarvittaessa ne päivitetään aina uusia
sääntöjä ja sopimuksia tehtäessä.

