Suomen Tanssiurheiluliitto

ANTIDOPINGOHJELMA
2015

Päivitetty 26.9.2015

SISÄLTÖ
1.

SUOMEN TANSSIURHEILULIITON ARVOPERUSTA
ANTIDOPINGOHJELMAN TAVOITTEET

2
2

2.

NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖSTÖT

3

3.

SUOMEN TANSSIURHEILULIITON ANTIDOPINGTOIMINTA

3

3.1 KOULUTUS
3.2 VIESTINTÄ
VIESTINTÄ POIKKEUSTILANTEESSA
3.3 DOPINGVALVONTA
DOPINGTESTAUS
TESTAUSPOOLI
ERIVAPAUSMENETTELY
DOPINGRIKKOMUKSET
3.4 RESURSSIT

3
4
5
6
6
6
7
8
9

ANTIDOPINGTYÖN ORGANISOINTI JA VASTUUALUEET

9

4.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ANTIDOPINGTOIMINNAN KOORDINOINTI
NUORISOURHEILU
HUIPPU-URHEILU
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
SEURATOIMINTA

9
9
10
10
11

5.

ANTIDOPINGPYKÄLÄT SOPIMUKSISSA JA LAJISÄÄNNÖISSÄ

11

6.

ANTIDOPINGOHJELMAN TOTEUTUS

12

Suomen Tanssiurheiluliiton antidopingohjelma
1. Suomen tanssiurheiluliiton arvoperusta
Suomen tanssiurheiluliiton toiminnan perusteena ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun
pelin periaatteet. Suomen tanssiurheiluliitto korostaa toiminnassaan eettisesti ja moraalisesti
kestäviä elämänarvoja ja sen antidopingohjelman tarkoituksena on tukea ja edesauttaa näiden
arvojen toteutumista. Lähtökohtana on toisten urheilijoiden kunnioittaminen, yhteisten sääntöjen
noudattaminen sekä omasta että muiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Liiton ja sen alaisten
seurojen antidopingtyön tavoitteena on edistää tätä yhdenvertaisuutta, reilua peliä ja puhdasta
urheilua.
Suomen Tanssiurheiluliitto on sitoutunut noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä OKM:n
rahoituksen ja omien sääntöjensä kautta. Suomen Tanssiurheiluliiton antidopingohjelman
lähtökohtana on sataprosenttinen sitoutuminen antidopingtoimintaan ja Maailman
Antidopingtoimisto WADAn Maailman antidopingsäännöstöön, kansainvälisten lajiliittojen sekä
Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n Suomen antidopingsäännöstöön ja niiden henkeen.
Antidopingohjelma on otettu huomioon liiton strategiassa ja säännöissä, ja liiton alaisissa kilpailuissa
noudatetaan reilun pelin periaatteita.
Liiton antidopingtyön peruslähtökohta on, että tiedotus ja koulutus tavoittaa kaikenikäiset kilpailu-,
harrastus- ja seuratoiminnassa mukana olevat henkilöt. Liiton antidopingtyötä tehdään korostaen
reilun pelin henkeä ja sen pohjalta lähteviä urheilijan oikeuksia ja velvollisuuksia. Terveet asenteet ja
elämäntavat ovat juuri niitä asioita, joita tanssiurheilussa halutaan korostaa.
Antidopingohjelman tavoitteet
Suomen tanssiurheiluliiton antidopingohjelman tavoitteena on:
• pitää tanssiurheilu puhtaana dopingista säännöllisellä ja mahdollisimman kattavalla
antidopingkoulutuksella ja -kasvatuksella
• sitouttaa liiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminnassa mukana olevat urheilijat, urheilijoiden
tukihenkilöt, valmentajat sekä luottamus- ja toimihenkilöt antidopingtyöhön
• määritellä yllä olevien henkilöiden vastuualueet, oikeudet ja velvollisuudet sekä heidän
tehtävänsä antidopingtoimintaan liittyen
• määritellä toimenpiteet, joilla liiton ja sen seurojen toiminnassa mukana olevien urheilijoiden,
valmentajien ja lääkäreiden sekä luottamus- ja toimihenkilöiden asiantuntemus
antidopingasioissa päivittyy säännöllisesti ja kattavasti
• tehdä yhteistyötä antidopingtyötä tekevien tahojen (mm. ADT, WADA, WDSF, WRRC, FISAF)
kanssa
• vaikuttaa lajin antidopingtyön kehitykseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti
• harjoittaa ennaltaehkäisevää, avointa, säännöllistä ja tehokasta koulutus- ja viestintätoimintaa
antidopingasioissa
• ehkäistä antidopingtyöhön liittyviä epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä
• pitää tanssiurheiluliiton alaiset lajit puhtaana dopingista säännöllisellä ja mahdollisimman
kattavalla antidopingkoulutuksella ja tiedotuksella
• vaikuttaa jäsenyhdistyksissä ja sitä kautta urheilijoiden keskuudessa vallitsevaan arvopohjaan ja
asenneilmapiiriin

2. Noudatettavat säännöstöt
Suomen tanssiurheiluliiton antidopingohjelma perustuu urheilun kansallisiin ja kansainvälisiin
säännöstöihin. Antidopinsäännöstön alaisia ovat sekä urheilijat että heidän tukihenkilönsä.
Tukihenkilöitä ovat mm. valmentajat, ohjaajat, joukkueen johtajat ja muut tukihenkilöt, agentit,
toimihenkilöt, lääkintä-, ensiapu- ja terveydenhuoltohenkilökunta sekä vanhemmat – kuka tahansa
henkilö, joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilijaa osallistumaan tai valmistautumaan
urheilukilpailuun.
Suomen tanssiurheiluliiton jäsenkriteerit edellyttävät, että antidopingsäännöstö on sisällytetty myös
jäsenyhdistyksen sääntöihin. Näin kaikki Suomen tanssiurheiluliiton jäsenyhdistysten jäsenet, niin
tanssijat kuin muutkin eri tanssilajien parissa toimivat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan
Suomen antidopingsäännöstöä sekä tunnustamaan Suomen antidopingsäännöstön mukaisen ADT:n
tulostenkäsittelytoimivallan ehtona osallistumiselleen urheilutoimintaan.
Suomen tanssiurheiluliitto raportoi ADT:lle ja omalle ko. lajin kansainväliselle lajiliitolleen kaikista
tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen ja sitoutuu yhteistyöhön minkä
tahansa antidopingorganisaation tekemissä tutkimuksissa, joihin kyseisellä antidopingorganisaatiolla
on valtuudet.
Myös Suomen tanssiurheiluliiton kurinpitosäännöt sisältävät antidopingsäännöstöä koskevat
kurinpitomenettelyt.

3. Suomen tanssiurheiluliiton antidopingtoiminta
Antidopingohjelmassa linjatut antidopingtoimenpiteet ovat osa vuosittaisia toimintasuunnitelmia.
Ohjelma on tarkoitettu tanssiurheilun parissa toimivien henkilöiden käyttöön. Kohderyhminä ovat
ensisijaisesti:
• kansainvälisen ja kansallisen tason urheilijat
• valmentajat, urheilijoiden tukihenkilöstö ja perhe
• liiton toimihenkilöt, luottamushenkilöstö sekä maajoukkueiden ja valmennusryhmien parissa
toimiva henkilöstö
• seurojen ja alueiden luottamushenkilöstö sekä valmennus-/ohjaustoiminnassa mukana olevat
henkilöt
• Tanssiurheiluliitto suosittelee antidopingasioita käsiteltävän myös seurojen valmennus- ja
nuorisotoiminnassa.

3.1

Koulutus

Suomen Tanssiurheiluliitto järjestää urheilijoille, valmentajille ja muille urheilijan lähipiirissä oleville
tarkoitettuja antidopingluentoja ja parantaa näin heidän tuntemustaan antidopingasioista. Myös
seuroilla ja yksittäisillä ryhmillä sekä joukkueilla on mahdollisuus tilata antidopingluentoja ja koulutusta liiton kautta.
Liitto on suunnitellut eri kohderyhmille omat tiedotus- ja luentopohjansa, joiden avulla urheilijoita,
valmentajia sekä seuratoimihenkilöitä valistetaan kielletyistä lääkeaineista ja menetelmistä sekä
dopingin käytön terveydellisistä haitoista. ADT auttaa tarvittaessa tietojen päivittämisessä ja
materiaalien tuottamisessa. Myös ADT:n omat materiaalit ovat liiton käytössä. Koulutuksen
tavoitteena on lisätä eri kohderyhmien antidopingtietoisuutta sekä kasvattaa valmiutta tehdä
eettisesti kestäviä valintoja urheilussa, aina lasten ja nuorten harrasteliikunnasta lähtien.

Asennekasvatuksen ja yleisen tietouden lisäämisen avulla varmistetaan, että tanssiurheilu pysyy
puhtaana urheilulajina jatkossakin.
Seuratasolla pääpaino on valistaa, ettei kukaan tietämättään käytä kiellettyjä aineita ja menetelmiä.
Tanssiurheiluliitto tarjoaa maajoukkueurheilijoille ADT:n järjestämää koulutusta maajoukkueleirillä
vuosittain. Niissä kerrotaan dopingiin liittyvistä riskeistä ja haitoista, testaustoiminnasta,
urheilijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista, rangaistuksista, menettelyistä sairauksien aikana sekä
muista urheilijan kannalta keskeisistä kysymyksistä. Myös maajoukkueiden ulkopuolisten
tanssijoiden, jotka kilpailevat kansainvälisellä ja SM-tasolla, on suotavaa osallistua joko seuran tai
liiton järjestämälle antidopingluennolle.
Suomen tanssiurheiluliitto käsittelee antidopingasioita myös tasojen 1—3 ohjaaja- ja
valmentajakoulutuksissaan. Antidopingasioita käydään läpi tasojen 1—3 -valmentajakoulutuksissa
erillisellä antidopingosuudella, jossa otetaan huomioon myös lajin erityispiirteet.
Valmentajakoulutuksiin on tehty yhteistyössä ADT:n kanssa oma koulutussisältö, jota tarkistetaan
kouluttajien kanssa vuosittaisen koulutuksen yhteydessä. Liitto vastaa itse 1- ja 2 -tason
valmentajakoulutusten antidopingkoulutuksesta ja tason 3 valmentajakoulutuksen
antidopingosuudesta vastaa ADT. Valmentajakoulutuksissa varmistetaan, että valmentajat
tiedoiltaan ja asenteiltaan pystyvät tukemaan urheilijoita dopingvapaassa tanssiurheilussa.
Tanssiurheiluliitto tilaa myös ADT:n materiaalia ja/tai esittelypisteen omiin tapahtumiinsa. Tällöin
kaikilla tapahtumaan osallistuvilla on mahdollisuus käydä tutustua antidopingtoimintaan, saada
materiaalia mukaansa ja kysellä antidopingasioista ADT:n henkilökunnalta mikäli heitä on paikalla.
Tanssiurheiluliiton henkilöstöstä vähintään yksi osallistuu aina ADT:n järjestämiin koulutuksiin,
kouluttajakoulutuksiin sekä muihin tiedotustilaisuuksiin. Koulutuksiin osallistumisella varmistetaan
ajantasaisen tiedon saanti ja sen pohjalta tapahtuva antodopingasioista koskeva neuvonta
jäsenistölle.

3.2

Viestintä

Viestinnän avulla Tanssiurheiluliitto omalta osaltaan ilmoittaa ehdottoman kielteisen kantansa
kaikenkaltaiseen vilppiin ja epärehelliseen toimintaan. Tällaisen viestinnän avulla on mahdollista
ennaltaehkäistä niin antidopingrikkomuksia kuin muutakin yhteisten sääntöjen vastaista toimintaa.
Myös seurojen tulee muistaa oma vastuunsa reilun ja puhtaan urheilun asenteen tuomisessa esiin
omassa toiminnassaan. Kaikkien niiden jotka toimivat liiton alaisten lajien parissa, tehtävänä on
viedä eteenpäin tätä puhtaan urheilun ja reilun pelin viestiä.
Tanssiurheiluliiton viestimet antidopingasioissa ovat pääasiallisesti Tanssiurheilija-lehti, liiton
Internet-sivut ja sähköiset seuratiedotteet, joissa julkaistaan liiton omaa ja ADT:n tuottamaa
materiaalia ja tiedotteita. Lehdessä, kotisivuilla ja sähköisessä seuratiedotteessa tiedotetaan kaikista
sellaisista ADT:n ja kansainvälisten lajiliittojen julkistamista tiedotteista ja artikkeleista, joiden avulla
urheilijat, valmentajat sekä seuratoimihenkilöt pysyvät ajan tasalla mahdollisesti muuttuvista
määräyksistä tai kielletyistä lääkeaineista ja menetelmistä. Lisäksi liiton eri valmennusryhmien ja
maajoukkueiden jäsenet samoin kuin ohjaajat ja valmentajat saavat tarkempaa informaatiota omissa
valmennus- ja koulutustapahtumissaan.
Ensisijaisesti käyttäjiä pyritään ohjaamaan hyödyntämään suoraan ADT:n sivustolta löytyvää
materiaalia. Urheilijoita, heidän valmentajiaan ja vanhempiaan kehotetaan liittymään ADT:n
postituslistalle, mitä kautta he saavat Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelon päivitykset
suoraan sähköpostiinsa. Liiton internet -sivujen etusivulla on suora linkki ADT:n sivuille, mihin lisää

tai tarkempaa tietoa kaipaavat ohjataan. Näin paitsi vältetään turhaa tiedon uudelleentyöstämistä,
varmistetaan, että urheilijoilla on varmasti aina viimeisin ja päivitetty tieto käytössään.
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisun paperiversio toimitetaan vuosittain
valmennusryhmien urheilijoille ja valmentajille. Tanssiurheiluliiton toimisto tarvittaessa myös
tulostaa ja toimittaa julkaisun sitä tarvitsevalle. Lisäksi tieto julkaisun uuden version ilmestymisestä
toimitetaan sähköisesti liiton jäsenseuroille.
Antidopingtoiminnan ajankohtaiset koko Tanssiurheiluliittoa ja sen alaisia työ- tai muita ryhmiä
koskevat asiat otetaan tarvittaessa esille liiton jäsenkokouksissa.
Viestintä poikkeustilanteessa
Dopingrike herättää helposti poikkeuksellisen suurta median mielenkiintoa. Tällaista
poikkeustilannetta varten liitolla on oma viestintäsuunnitelmansa. Toimintakaava on aina sama
riippumatta siitä, onko dopingrikkomus tapahtunut harjoituskaudella vai kilpailutilanteessa.
Dopingrikkomusepäilyyn liittyvän tulostenkäsittelymenettelyn yhteydessä ADT toimittaa
asiaankuuluvat ilmoitukset ja selvityspyynnöt urheilijan lisäksi myös liiton toiminnanjohtajalle, joka
informoi välittömästi liiton puheenjohtajaa ja huippu-urheiluvaliokunnan puheenjohtajaa. Asia
saatetaan myös tiedoksi urheilijan kansainväliselle lajiliitolle sekä WADAlle.
Liiton toiminnanjohtaja, puheenjohtaja ja huippu-urheiluvaliokunnan puheenjohtaja päättävät asian
käsittelystä liittohallituksessa, tiedottamisen ajankohdasta, tavasta sekä muista yksityiskohdista.
Käsittelyn aikana tiedot ovat salassa pidettäviä siihen asti, kunnes Valvontalautakunnan päätöksen
jälkeen lajiliitto on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen ja on velvollinen sen julkistamaan tai mikäli
dopingrikkomusväittämän kohteena oleva urheilija tai muu henkilö itse julkisesti vahvistaa
mahdollisen rikkomusepäilyn. Tällöin myös liiton edustajat voivat kommentoida rikkomusta
tai tarvittaessa järjestää tiedotustilaisuuden. Suomen antidopingsäännöstössä on määritelty
yksityiskohtaisesti dopingrikkomuksen käsittelyprosessi ja sen eri vaiheiden vastuut, velvollisuudet ja
oikeudet.
Kun lopullinen päätös dopingrikkomuksen seuraamuksesta on tehty, liitto julkistaa asian seuraavasti:
1. Liiton toiminnanjohtaja, puheenjohtaja ja huippu-urheiluvaliokunnan puheenjohtaja informoivat
asiasta tarvittaessa asianosaisia (urheilija, vanhemmat, valmentajat, lääkärit, seura) ja sopii
julkisen tiedottamisen tavoista ja aikataulusta. Asianosaiset velvoitetaan saapumaan
mahdolliseen tiedotustilaisuuteen.
2. Mikäli urheilijan taso tai muut seikat sitä edellyttävät, liitto järjestää tapahtumasta erillisen
tiedotustilaisuuden.
3. Ainoastaan puheenjohtajalla ja tiedottajalla on oikeus antaa haastatteluita tai kommentoida
tapahtunutta medialle.
4. Viimeistään välittömästi ennen tiedotteen lähettämistä tai lehdistötilaisuutta asiasta
informoidaan liiton muita toimihenkilöitä, tärkeimpiä yhteistyökumppaneita sekä opetus- ja
kulttuuriministeriötä. Samalla kerrotaan tiedottamisen aikataulu ja pelisäännöt.
5. Ensimmäisessä tiedotteessa medialle kerrotaan myös mahdollisen erillisen tiedotustilaisuuden
tarkka aika ja paikka. ADT:n apua hyödynnetään tarvittaessa tiedotteiden kirjoittamisessa.
6. Lehdistötilaisuus pyritään järjestämään mahdollisimman nopeasti, alle vuorokauden
varoitusajalla ensimmäisen tiedotteen lähettämisestä. Tiedotteen ja tiedotustilaisuuden välisenä
aikana asian kommentointi rajataan liiton puheenjohtajalle ja/tai tiedottajalle.

7. Tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan paikalle asianosaisten ja liiton johdon lisäksi myös ADT:n
asiantuntija.
8. Tiedotustilaisuudessa jaetaan virallinen tiedote. Tilaisuuden päättymisen jälkeen asiaa
kommentoi tarvittaessa puheenjohtaja ja/tai tiedottaja.
9. Asiasta puhutaan täsmällisesti sekä totuudenmukaisesti. Asian tiedottamisen yhteydessä
pyritään joustavuuteen median suuntaan ottaen huomioon urheilijan oikeusturva.
10. Virallinen tiedote käännätetään mahdollisimman nopeasti myös englanniksi, jotta se voidaan
tarvittaessa jakaa kansainväliseen käyttöön.
11. Toiminnanjohtaja tiedottaa liiton lopullisesta päätöksestä kansainväliselle lajiliitolle.
Näitä samoja periaatteita noudatetaan myös siinä tapauksessa, että urheilija itse julkistaa
dopingepäilynsä tai se muuten tulee julkisuuteen ennen asian käsittelyä liittohallituksessa ja liiton
virallisen tiedotteen julkaisemista.

3.3

Dopingvalvonta

Kaikki urheilijat, jotka osallistuvat Suomen tanssiurheiluliiton alaiseen järjestäytyneeseen urheilu- ja
kilpailutoimintaan, ovat dopingvalvonnan piirissä.
Liitto tekee aktiivista yhteistyötä antidopingtyön toimijoiden kanssa edistääkseen puhdasta urheilua.
Liitto auttaa ja kannustaa urheilijoitaan dopingvalvonnan velvoitteiden täyttämiseksi.
Dopingtestaus
Dopingtestejä teettävät urheilijoille Suomessa ADT, Maailman Antidopingtoimisto (WADA) ja
kansainväliset lajiliitot. Testien käytännön suorittamisesta Suomessa vastaa useimmiten ADT:n
valtuuttama testiryhmä, kansainvälisissä kilpailuissa kansainvälisen lajiliiton edustajan alaisuudessa.
Dopingtestejä tehdään sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella, missä ja milloin tahansa.
Testit suoritetaan ennalta ilmoittamatta niin sanottuina yllätystesteinä.
Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa testauksesta ja tulosten käsittelystä
vastaa kansainvälinen lajiliitto. Testauksen toteutuksesta vastaa kilpailunjärjestäjä kansainvälisen
lajiliiton määräämällä tavalla yhdessä testausta toteuttavan antidopingorganisaation kanssa.
Kansainvälisten kilpailuiden dopingtestauksen järjestämisestä ja kulujen maksamisesta sovitaan
kansainvälisen lajiliiton kanssa jo kilpailusopimusta tehtäessä. Liitto tai kilpailuorganisaatio on
hyvissä ajoin yhteydessä ADT:n toimistoon, jotta kaikki osapuolet tietävät velvollisuutensa ja
tarvittavat valmistelut voidaan hoitaa asianmukaisesti. Myös ADT voi kansainvälisen lajiliiton tai
WADAn hyväksynnällä tehdä dopingtestejä kotimaassa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa.
Niin ikään Suomen tanssiurheiluliitto voi tilata kilpailun ulkopuolisia testejä ADT:lta. Tällöin ADT
päättää ketä testataan ja milloin. Liiton velvoite tiedottaa kilpailunjärjestäjiä dopingtestauksesta.
Suomen tanssiurheiluliitto vastaa Suomessa järjestettävien arvokilpailuiden dopingtestauksen
järjestämisestä kansainvälisen lajiliiton sääntöjen mukaan.
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. Urheilija voi kuulua testauspooliin kansallisen
antidopingorganisaation ja/tai kansainvälisen lajiliiton nimeämänä. Testauspooliurheilijoita koskee
ajantasaisten yhteys- ja olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus, jonka laiminlyönnistä voidaan antaa
antidopingsäännöstön mukainen rangaistus.
Suomen tanssiurheiluliitto toimii yhteistyössä ADT:n kanssa testauspoolien luomisessa,
ylläpitämisessä sekä urheilijoiden tiedottamisessa. Se ilmoittaa vuosittain (kunkin
maajoukkuekauden alussa) ADT:lle tarvittavat tiedot kuhunkin maajoukkueeseen kuuluvista
urheilijoista. ADT seuraa liittojen ilmoitusvelvollisuuden täyttymistä, ja sillä on velvollisuus
raportoida toistuvista laiminlyönneistä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Tarvittaessa liitto opastaa
urheilijoita kansainvälisen antidopingtoimikunnan sähköisen olinpaikkatietojärjestelmän (ADAMS)
käytössä ja/tai tilaa järjestelmän käyttökoulutuksen suoraan ADT:lta.
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. Lopettaessaan huippu-urheilu-uransa
kansainvälisen lajiliiton rekisteröityyn testauspooliin kuuluva urheilija lähettää kirjallinen
lopettamisilmoituksensa ensisijaisesti kansainväliselle lajiliitolleen. Urheilija, joka kuuluu myös ADT:n
testauspooliin, lähettää ilmoituksen myös ADT:lle.
Suomen Tanssiurheiluliitto toimittaa ADT:lle välittömästi ja ilman erillistä pyyntöä tiedot kaikista
maajoukkuetapahtumista osallistujineen ja aikatauluineen. Tiedot sekä mahdolliset muutokset
ilmoitetaan ADT:lle osoitteeseen testauspooli@antidoping.fi
Erivapausmenettely
Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän
käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. Erivapausmenettely voi tehdä mahdolliseksi
kyseisen kielletyn hoitomuodon käytön. ADT:n erivapauslautakunta tai kansainvälinen lajiliitto voi
myöntää erivapaudet urheilijoille WADA:n kulloinkin voimassa olevan kansainvälisen
erivapausstandardin mukaisesti.
ADT:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja
Suomessa. ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea
erivapaudet Kansainvälisen erivapausstandardin ja ADT:n ohjeiden mukaisesti jo ennakkoon.
Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla ADT tarkistaa jälkikäteen
(mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien
aineiden käytölle on ollut lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea
erivapautta jälkikäteen. Tasomäärittely on nähtävillä ADT:n internetsivuilla. Urheilijoita opastetaan
tarvittaessa käyttämään Erkka-erivapauskonetta, joka sisältää myös tasomäärittelyn.
Kansainvälisen tason sekä kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista
vastaa kansainvälinen lajiliitto, riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Lajiliiton
velvollisuutena on kuitenkin olla tietoinen kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin
kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapausmenettelystä.
Suomen Tanssiurheiluliiton yhteyshenkilö erivapausmenettelyissä on huippu-urheiluvaliokunnan
puheenjohtaja. Huippu-urheiluvaliokunta huolehtii myös kansainvälisen lajiliiton

erivapauskäytäntöjen päivitysten informoinnista seuroille sekä päivitysten julkaisemisesta liiton
Internet-sivuilla ja Tanssiurheilija -lehdessä.
Dopingrikkomukset
ADT:n yleiskokouksen nimeämä, itsenäistä päätösvaltaa käyttävä Valvontalautakunta tutkii ja tekee
päätöksen siitä, onko säännöstönmukainen dopingrikkomus tapahtunut vai ei. Jos
valvontalautakunta päättää, että kyseessä on dopingrikkomus, se antaa perustellun kirjallisen
lausunnon seuraamuksesta, joka tästä rikkomuksesta olisi voimassa olevan antidopingsäännöstön
perusteella määrättävä. Liittohallitus tekee lopullisen päätöksen dopingrikkomuksen
seuraamuksesta ja julkistaa asian sovitun viestintäsuunnitelman mukaisesti. Suomen
tanssiurheiluliitto noudattaa päätöksessään kansainvälisen lajiliiton määrittelemiä
rangaistusmäärittelyjä. Kansainvälisen lajiliiton toimivaltaan kuuluvien dopingtapausten käsittelyssä
noudatetaan ko. lajiliiton säännöissä määriteltyä menettelytapaa. Suomen antidopingsäännöstöön
perustuviin päätöksiin haetaan ensisijaisesti muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta.
Kansainvälisten lajiliittojen päätöksiin haetaan muutosta niiden säännöstöjen edellyttämällä tavalla.
Jos kansainvälinen lajiliitto on todennut suomalaisen urheilijan tai muun henkilön tehneen
dopingrikkomuksen, mutta on siirtänyt asian käsittelyn Suomen tanssiurheiluliitolle, liitto ilmoittaa
viivytyksettä ADT:lle asian käsittelyn siirtämisestä noudattaen ADT:n vahvistamaa yleistä
ohjeistusta.
Suomen antidopingsäännöstön mukaan dopingrikkomuksia ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai
merkkiainetta
Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käyttö tai käytön yritys
Dopingtestin välttely, dopingtestistä kieltäytyminen tai näytteen antamatta jättäminen
Olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
Dopingvalvonnan manipulointi tai 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: Kiellettyä on minkälainen tahansa rohkaiseminen, yllyttäminen, auttaminen,
edistäminen, peittäminen tai muunlainen tahallinen osallisuus dopingrikkomukseen sekä
tällaisen yritys
Kielletty yhteistoiminta: Kiellettyä on urheilijan tai muun säännöstön alaisen henkilön yhteistyö
ammatillisessa tai urheiluun liittyvässä toiminnassa
– kenen tahansa urheilijan tukihenkilön kanssa, joka on säännöstön alainen ja säännöstön
mukaisessa urheilun toimintakiellossa
– kenen tahansa urheilijan tukihenkilön kanssa, joka ei ole minkään antidopingsäännöstön
alainen, eikä urheilun toimintakieltoa ole määrätty Maailman antidopingsäännöstön tai
tämän säännöstön mukaisessa tulostenkäsittelymenettelyssä, mutta henkilö on
rikosprosessissa, kurinpidollisessa menettelyssä tai ammatillisessa
(kurinpito)menettelyssä tuomittu tai todettu syylliseksi sellaiseen menettelyyn, joka olisi
ollut dopingrikkomus, jos henkilö olisi ollut säännöstön alainen tai henkilön on edellä
mainituissa menettelyissä todettu harjoittaneen tällaista toimintaa (vanhenemisaika
vähintään kuusi vuotta tai seuraamusten kestoaika jos se on pidempi)
– toimii edellisissä kohdissa tarkoitetun henkilön edustajana tai välimiehenä (henkilölle,
johon sovelletaan antidopingsäännöstöä, on aiemmin kirjallisesti ilmoitettu WADAn tai

muun antidopingorganisaation toimesta urheilijan tukihenkilön säännöstön vastaisesta
toiminnasta ja kielletyn yhteistyön seurauksista tällaiseen henkilöön)

3.4

Resurssit

Suomen Tanssiurheiluliiton antidopingtyöhön suunnattavat taloudelliset resurssit ovat osa huippuurheilun vuosittaista budjettia. Liitto varaa vuosittain osan budjetistaan muun muassa seuraaviin
toimenpiteisiin:
• ADT:lta ostettu materiaali, koulutus ja tapahtumainfot (osa maksutonta)
• valmentajakoulutusmateriaalin päivitys
• antidopingohjelman tulostus
• antidopingmateriaalin postitus
• Suomessa järjestettävien kansainvälisten arvokilpailujen dopingtestaus

4. Antidopingtyön organisointi ja vastuualueet
Suomen Tanssiurheiluliiton hallitus, huippu-urheilu- ja koulutusvaliokunta kantavat päävastuun
antidopingtoiminnan koordinoinnista ja asianmukaisesta järjestämisestä. Ne vastaavat myös
antidopingohjelman käytännön toteutuksesta ja seurannasta yhdessä valmennusryhmien
valmentajien, lääkäreiden sekä valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kouluttajien kanssa.
Antidopingohjelman vastuutahot arvioivat vuosittain ohjelman toteutumista, ja ohjelma pidetään
ajan tasalla tarvittavin päivityksin. Kehitystyössä käytetään tarvittaessa ulkopuolisia alan
asiantuntijoita.
Antidopingtoiminnan vastuualueet Suomen Tanssiurheiluliitossa ovat seuraavat:

4.1

Antidopingtoiminnan koordinointi

Suomen Tanssiurheiluliiton antidopingtoiminnan päävastuu on liittohallituksella. Liittohallitus,
huippu-urheilu- ja koulutusvaliokunta koordinoivat antidopingtoimintaa ja vastaavat sen
asianmukaisesta järjestämisestä. Niiden vastuulla on, että dopingin vastainen toiminta otetaan
huomioon liiton jäsenyysehdoissa, liiton järjestämissä koulutuksissa ja valmennuksissa ja sen
tekemissä sopimuksissa. Tällaisia sopimuksia ovat muun muassa:
• maajoukkueiseen ja valmennusryhmään kuulumiseen liittyvät sopimukset
• yritysten ja muiden tahojen kanssa tehtävät yhteistyösopimukset

4.2

Nuorisourheilu

Nuorten ohjaajille ja liiton nuorten tapahtumiin osallistuville nuorille suunnattu antidopingkoulutus
tukee omalta osaltaan kestävälle pohjalle rakennettavien arvojen ja asenteiden kehittämistä.
Nuorten antidopingkoulutus on teemana esillä liiton nuorille suuntaamissa tapahtumissa. Liiton
valmennusryhmissä mukana olevien nuorten osalta noudatetaan huippu-urheilun linjauksia.
Kaikkeen nuorten tapahtumissa tapahtuvaan linjausten vastaiseen toimintaan puututaan
välittömästi.
Ohjaajille annetaan antidopingkoulutusta ensisijaisesti ohjaajakoulutusten ja -tapaamisten
yhteydessä. Ohjaajakoulutuksista ja niiden sisällöistä vastaa koulutusvaliokunta, joka huolehtii siitä,
että kouluttajilla on käytössään ajantasaiset tiedot ja materiaalit.

4.3

Huippu-urheilu

Huippu-urheiluvaliokunta suunnittelee huippu-urheilun vuotuiset antidopingtoimenpiteet sekä
valvoo niiden toteutumista. Lisäksi se vastaa siitä, että antidopingohjelma pidetään tarvittavin
päivityksin ajan tasalla.
• Huippu-urheiluvaliokunta on liiton päävastuullinen yhteystaho antidopingasioissa ADT:n ja
kansainvälisen lajiliiton suuntaan
• Huippu-urheiluvaliokunta on liiton ensisijainen yhteystaho antidopingasioissa, mutta
mahdollisissa dopingtapauksissa ensisijainen yhteyshenkilö on liiton toiminnanjohtaja.
• Huippu-urheiluvaliokunta vastaa ensisijaisesti antidopingasioita koskeviin tiedusteluihin
• Huippu-urheiluvaliokunta tilaa antidopingkoulutusta ADT:lta valmennusryhmien tarpeisiin,
ohjaajien ja valmentajien antidopingkoulutuksesta huolehtii koulutusvaliokunta.
• Huippu-urheiluvaliokunta huolehtii valmennusryhmien olinpaikkatietojen ilmoittamista
maajoukkuetoimintaan liittyvien tapahtumien, esimerkiksi leirien osalta.
• Koulutusvaliokunta vastaa siitä, että antidopingvalistus on otettu huomioon liiton järjestämissä
ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa.
• Huippu-urheiluvaliokunta yhdessä liiton tiedostusvastaavien kanssa välittää antidopingtietoa
seuraaville tahoille:
– liiton maajoukkueissa ja valmennusryhmissä olevat urheilijat (Kielletyt aineet ja menetelmät
urheilussa -julkaisun paperiversio sekä antidopingsäännöstöt, päivitykset sähköpostitse)
– liiton maajoukkueiden ja valmennusryhmien henkilöstö
– antidopingasioiden sähköpostilista (esimerkiksi seurojen tiedottajat, puheenjohtajat ja/tai
muut antidopingyhteyshenkilöt)
• Huippu-urheiluvaliokunta vastaa ajankohtaisten antidopingasioiden uutisoinnista liiton Internetsivuilla ja Tanssiurheilija -lehdessä yhdessä liiton tiedotusvastaavien kanssa. Suomen
tanssiurheiluliiton valmennusryhmien koordinaattorit ovat vastuussa siitä, että antidoping on
oleellinen teema ja säännöllinen osa maajoukkueiden ja ryhmien jokavuotisen toiminnan
sisältöä.
Vähimmäistavoitteena on, että maajoukkueisiin ja valmennusryhmiin kuuluvat urheilijat ovat
sisäistäneet antidopingsäännöstöjen sisällön ja sitoutuvat niihin ehdoitta. Lisäksi valmennusryhmiin
kuuluvien urheilijoiden tulee tietää, mistä hankkia aiheeseen liittyvää tietoa. Suhtautuminen
dopingin käyttöön on oleellinen osa ryhmissä käytävää arvokeskustelua. Myönteinen suhtautuminen
itse dopingtesteihin on myös tärkeää: näin urheilijat kunnioittavat eettisiä arvoja.
Valmentajakoulutuksessa käytetään ensisijaisesti ADT:n Internet-sivuilta saatavaa, ajan tasalla
olevaa lajiliittojen koulutusmateriaalia, minkä lisäksi liiton oma antidopingmateriaali (muun muassa
Antidopingohjelma) on pohjana aiheesta käytäville ryhmätöille ja keskusteluille.
Vähimmäistavoitteena on, että koulutuksiin osallistuvat tuntevat antidopingsäännöstön ja tietävät,
mistä hankkia aiheeseen liittyvää lisätietoa. Koulutusvaliokunta vastaa liiton ohjaaja- ja
valmentajakoulutuksen antidopingmateriaalin sisällöstä ja sen päivityksestä.

4.4

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisessä päätöksenteossa Suomen Tanssiurheiluliitto pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan
vaikuttamaan kansainvälisten lajiliittojen antidopingtoiminnan kehittämiseen ja kansallisten liittojen
antidopingtoiminnan yhtenäistämiseen.

4.5

Seuratoiminta

Lajiliitolla sekä urheiluseuroilla on hyvin merkittävä rooli puhtaan urheilun edistäjinä. Seurojen
virallisissa säännöissä tulee todeta, että toiminnassa noudatetaan Suomen antidopingsäännöstöä ja
lajikohtaisia antidopingsäännöstöjä sekä määrätä, että jäsenet ovat velvollisia noudattamaan niitä.
Säännöissä pitää olla myös määräykset kurinpitovallan käyttämisestä. Liittohallitus valvoo sääntöjen
noudattamista.
Valmentajilla ja ohjaajilla on vastuu lasten ja nuorten kasvatuksesta. Riskien tiedostaminen ja
vastuun ymmärtäminen kuuluvat kaikille seuratoimijoille. Antidopingkasvatus on osa tätä seuran
kasvatustoimintaa ja -vastuuta. Myös urheilijoiden vanhempien tulee olla tietoisia urheilijoita
koskevista antidopingsäännöstöistä, sillä he voivat olla mukana lääkärin vastaanotoilla tai hakemassa
lääkkeitä apteekista. Kuitenkin urheilijalla itsellään, myös alaikäisellä urheilijalla, on aina vastuu
dopingin käyttämisestä.

5. Antidopingpykälät sopimuksissa ja lajisäännöissä
Tanssiurheiluliiton kulloinkin voimassa olevissa järjestö- ja kilpailusäännöissä, liiton
maajoukkueurheilijoiden maajoukkuesopimuksissa, kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvilta
vaadittavissa henkilökorteissa, edustusurheilijoiden sopimuksissa, valmentajien työ- ja
toimeksiantosopimuksissa, lääkäreiden sopimuksissa sekä yritysten kanssa tehtävissä
yhteistyösopimuksissa on antidopingpykälä tai sopimukseen liitettävä erillinen antidopingsitoumus.
Säännöt ja sopimustekstit pidetään ajantasaisina, ja tarvittaessa ne päivitetään aina uusia sääntöjä ja
sopimuksia tehtäessä.
Vuoden 2014 alusta alkaen Tanssiurheiluliiton lisenssiin on kirjattu lause ”Tanssiurheiluliiton
lisenssin haltija sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingsäännöstöä.”

6. Antidopingohjelman toteutus

Koulutus

Toimenpide

Toteutus

1. Tanssiurheiluliiton valmennusleireillä järjestetään
vuosittain antidopingluento valmennusryhmiin
kuuluville urheilijoille.

1. Maajoukkueen yhteiset
valmennustapahtumat,
vuosittain n. 70 urheilijaa plus
heidän valmentajiaan ja
vanhempiaan.
2.

2. Tanssiurheiluliitto tarjoaa vuosittain avoimen
antidopingkoulutustilaisuuden kaikille
valmentajille, urheilijoille ja vanhemmille
kilpailutasosta riippumatta.

Viestintä

3. Tanssiurheiluliitto kouluttaa ohjaajia ja
valmentajia antidopingasioissa I–III -tason
koulutuksissa.

3. Opetussuunnitelmassa

4. Tanssiurheiluliiton henkilöstöstä vähintään yksi
osallistuu aina ADT:n järjestämiin infotilaisuuksiin
ja koulutuksiin.

4.

1. Tanssiurheiluliitto tiedottaa antidopingasioista
sekä julkaisee materiaalia Internet-sivuillaan ja
Tanssiurheilija -lehdessä. Materiaalin
julkaisemisesta vastaavat liiton tiedottaja,
huippu-urheiluvaliokunta ja muut
tiedottamisesta vastaavat henkilöt.
Huippu-urheiluvaliokunnalla on seuranta- ja
informointivastuu WADA:n, kansainvälisten
lajiliittojen ja ADT:n antidopingasioita koskevista
muutoksista vuoden aikana.

1. Internet-sivuille päivitetään
ajankohtaisia uutisia
antidopingpäivityksistä.
Tanssiurheilija -lehdessä ja
sähköisessä seuratiedotteessa
julkaistaan samat päivitykset.

2. Tanssiurheiluliitto lähettää vuosittain
jäsenseuroilleen sähköisen linkin “Kielletyt aineet
ja menetelmät urheilussa” -julkaisuun. Jakelusta
vastaa Tanssiurheiluliiton toimisto.

2. Linkki Antidopingtoimikunnan
Internet-sivuille toimitetaan
seuroihin välittömästi aina kun
uusi versio julkaistaan.

3. Tanssiurheiluliitto toimittaa vuosittain “Kielletyt
aineet ja menetelmät urheilussa” -julkaisun
maajoukkueisiin kuuluville urheilijoille. Jakelusta
vastaavat maajoukkuekoordinaattorit.

3. Opas jaetaan valmennusleireillä
maajoukkueisiin kuuluville
urheilijoille. Urheilijoille
tiedotetaan uusien versioiden
ilmestymisestä ADT:n sivuille.

4. Tanssiurheiluliitto toimittaa vuosittain “Kielletyt
aineet ja menetelmät urheilussa” -julkaisun
maajoukkueessa olevien urheilijoiden
valmentajille. Jakelusta vastaa toimisto.

4. Opas jaetaan valmentajille
maajoukkuekauden alussa ja
heitä tiedotetaan uusien
versioiden ilmestymisestä ADT:n
sivuille.

5. “Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” julkaisusta on aina saatavilla tuloste
Tanssiurheiluliiton toimistosta.

5. Viimeisin versio on saatavilla
tulosteena liiton toimistosta.

Dopingvalvonta

Sopimukset

6. Tanssiurheiluliiton Internet-sivuilla on linkki
ADT:n Internet-sivuille ja Puhtaasti paras ohjelmaan. Asiasta vastaa tiedottaja.

6. ADT-banneri ja Puhtaasti paras
-banneri Tanssiurheiluliiton
sivuilla.

7. Mahdollisen dopingtapauksen tiedotusvastuu on
puheenjohtajalla yhdessä tiedottajan ja huippuurheiluvaliokunnan puheenjohtajan kanssa.

7.

8. Tanssiurheiluliitto on tiedottaa seuroja
ohjelmasta ja haastaa tanssijat allekirjoittamaan
vetoomuksen puhtaan urheilun puolesta.
Tiedottamisesta vastaa liiton tiedottaja.

8. Infoa ohjelmasta ja vetoomus
Internetissä ja sähköpostilla
seuroille.

9. Puhtaasti paras -esittelypiste on kutsutaan
mukaan Tanssiurheiluliiton järjestämiin
kilpailuihin.

9. Puhtaasti paras -esittelypiste
vähintään yhdessä GP-kilpailussa
sekä keväällä että syksyllä.

1. Tanssiurheiluliiton jäsenseurojen urheilijoita
testataan kansainvälisen säännöstön mukaan.
Testejä voidaan tehdä kilpailuissa, kilpailuiden
ulkopuolella, esim. leireillä ja tavanomaisissa
harjoitusolosuhteissa tai urheilijan kotona.

1.

2. Tanssiurheiluliitto informoi ADT:aa
valmennusryhmiensä kokoonpanosta sekä
kilpailu- ja leiriohjelmasta säännöllisesti aina
maajoukkuekauden alkaessa ja ennen liiton
järjestämiä maajoukkuetapahtumia.
Informoinnista vastaavat
maajoukkuekoordinaattorit yhteistyössä
toimiston kanssa.

2. Tasoryhmään 1 kuuluvien
urheilijoiden henkilökohtaiset
valmennussuunnitelmat
toimitetaan ADT:lle vuosittain.
Tasoryhmään 2 kuuluvien
urheilijoiden osalta toimitetaan
ADT:lle yhteisten
maajoukkuetapahtumien
ajankohdat ja paikat.

3. Tanssiurheiluliitto informoi ADT:aa
tapahtumakalenteristaan. Informoinnista vastaa
toimisto.

3. Kilpailukalenteri toimitetaan
ADT:lle vuosittain, lisäksi se on
saatavilla Tanssiurheililiiton
Internet-sivuilla.

4. Tanssiurheiluliitto luovuttaa urheilijoiden
yhteystietoja ADT:lle pyydettäessä. Tietojen
luovuttamisesta vastaa toiminnanjohtaja. Liitto
on myös velvollinen tiedottamaan
kilpailunjärjestäjiä dopingtestauksesta.

4.

1. Sopimuksen tekeminen urheilijoille, jotka ovat
Tanssiurheiluliiton maajoukkueiden jäseniä.
Sopimuksista vastaa huippu-urheiluvaliokunta.

1. Sopimukset allekirjoitetaan
vuosittain maajoukkueiden
toimintakauden alussa.

2. Valmentajasopimuksen tekeminen kaikille
valmentajille, jotka toimivat Tanssiurheiluliiton
tai kansainvälisen lajiliiton kilpailuissa tai leireillä
vastuuvalmentajina. Sopimuksista vastaa huippuurheiluvaliokunta.

2. Työsuhteessa olevilla
valmentajilla sopimus sisältyy
työsopimukseen. Muissa
tapauksissa ko. toimeksiantoon.

Seuranta ja
kehitystyö

Jäsenistön
sitouttaminen

3. Tanssiurheiluliitto sisällyttää
yritysyhteistyösopimuksiinsa dopingpykälät
yhteistyökumppanin kanssa erikseen sovittavalla
tavalla. Yritysyhteistyösopimuksista vastaavat
puheenjohtaja ja liittohallitus.

3.

4. Tanssiurheiluliiton järjestösääntöjen (§ 6-7)
mukaan lajiliitto voi päättää jäsenyhdistyksen
henkilöjäsenelle dopingrikkomuksesta
määrättävästä seuraamuksesta ja muista
kurinpitotoimista yleisissä säännöissä,
antidopingsäännöissä ja sääntöjen
alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla
tavalla. Sääntökirjan päivityksestä vastaa
kilpailuvaliokunta ja sen kilpailusääntöjen
asiantuntijaryhmä.

4.

1. Tanssiurheiluliiton antidopingohjelma
tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.
Päivityksestä vastaa huippu-urheiluvaliokunta
yhdessä koulutusvaliokunnan kanssa. Päivitetty
ja liittohallituksen hyväksymä antidopingohjelma
toimitetaan ADT:lle julkaistavaksi ADT:n Internetsivuilla. Liitto julkaisee ohjelman myös omilla
nettisivuillaan ja toimittaa päivitetyn ohjelman
seuroille seuratiedotteen yhteydessä. Ohjelman
päivittymisestä ilmoitetaan myös Tanssiurheilija
lehdessä. Maajoukkuetoiminnan piirissä oleville
henkilöille viestitetään ohjelmasta
henkilökohtaisesti sähköpostilla ja/tai
maajoukkuetapahtumien yhteydessä.

1.

2. Tanssiurheiluliitto sisällyttää
antidopingtoiminnan vuosittaiseen
toimintasuunnitelmaansa. Toimintasuunnitelman
valmistelusta vastaavat valiokunnat ja
liittohallitus.

2.

3. Tässä antidopingohjelmassa nimetyt
vastuuhenkilöt ja hallitus raportoivat vuosittain
ohjelman toteutumisesta Tanssiurheiluliiton
toimintakertomuksessa.

3.

1. Tanssiurheiluliitto kehittää sääntöjään siten, että
ne sitouttavat jäsenistön voimakkaasti dopingin
vastaiseen työhön.

1. Säännöt tarkistetaan vuosittain
ja päivitetään tarvittaessa
säännöissä mianittua
menettelytapaa noudattaen.

2. Jokainen Tanssiurheiluliiton lisenssin ostaja
sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa
olevaa Suomen Antidopingsäännöstöä.

2. Lause lisätään lisenssiin alkaen
vuoden 2014 alusta.

ARVOT
Vastuu kasvatuksesta
Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen
Kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun
Avoimuus, demokratia, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
Sekä fyysinen että psyykkinen väkivallattomuus
Sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen
Päihteiden ja lääkkeiden vastuukäyttö
Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus
Yleisön turvallisuus ja viihtyvyys
Vastuullinen taloudenpito
Dopingin vastaisuus

