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1.

Ohjelman arvoperusta

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen vammaisurheilun ja -liikunnan toimintaedellytysten vahvistaminen
yhdessä ja erikseen. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset ja urheilun
reilun pelin periaatteet sekä toiminnan tasavertaisuus. Järjestön antidopingja eettisen toiminnan ohjelma perustuu järjestön strategian mukaisiin arvoihin:





osallisuus
yhteisöllisyys
esteettömyys ja saavutettavuus
oikeudenmukaisuus

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta vastustaa kaikkea dopingin käyttöä, toimii yhteistyössä antidopingtyötä tekevien tahojen kanssa ja on sitoutunut
noudattamaan Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC), Maailman Antidopingsäännöstön (WADA) ja Suomen Antidopingsäännöstön (ADT) voimassa
olevia antidopingsäännöstöjä.

2.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelma koskee kaikkia Suomen Vammaisurheilu ja -liikunnan lajeja.
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunnan antidopingohjelman päätavoitteena on
dopingrikkomuksiin tähtäävän toiminnan ennaltaehkäisy tiedotuksen, koulutuksen ja kontrollijärjestelmien kehittämisen avulla. VAU ry suhtautuu ehdottoman kielteisesti kiellettyjen aineiden käyttöön. Antidopingohjelmaan sisältyvät tavoitteet ja toimenpiteet:
 määritetään eri tahojen vastuualueet ja tehtävät antidopingtoimintaan liittyvissä asioissa
 järjestön luottamusjohto, henkilökunta ja valmentajat koulutetaan hallitsemaan antidopingasioita luottamus- ja työtehtävän
vaatimassa laajuudessa
 vaikuttaa vammaisurheilun antidopingtyön kehitykseen kansallisesti ja kansainvälisesti
 antaa antidopingvalistusta ja -koulutusta VAU:n valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille ja valmentajille harjoitusleirien
yhteydessä sekä nettisivuilla, sähköpostilla tai luentojen
muodossa

 toimittaa VAU:n valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille ja
vastuuvalmentajille voimassa olevat Kielletyt lääkeaineet ja
menetelmät urheilussa-julkaisun
 Seuraa ja kehittää lajien antidopingtoimintaa
 pitää suomalainen vammaisurheilu puhtaana dopingista
3.

Koulutus ja viestintä

Pääpaino kaikessa antidopingtyössä tulee olemaan ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä kuten kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä viestinnässä. Antidopingohjelman seurannasta vastaa VAU:n hallituksen johdolla toiminnanjohtaja ja kilpa- ja huippu-urheilun toimialapäällikkö. Antidopingohjelmaa toteuttavat yllä mainittujen lisäksi liiton palkalliset työntekijät, luottamushenkilöt sekä maajoukkuevalmentajat ja -urheilijat. Valvonta- ja testaustoiminnan osalta
tehdään yhteistyötä ADT:n, IPC:n, IBSA:n, WTGF:n, INAS:n, Special Olympicsin ja jäsenseurojen kanssa.
Antidopingohjelma otetaan vuosittain huomioon VAU:n toimintasuunnitelmassa ja ohjelman toteuttamiseen varataan riittävät resurssit. ADT vastaa kansallisen testausohjelman dopingtesteistä ja niiden kuluista. Yhteenveto toimenpiteistä raportoidaan vuosittain hallitukselle toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. VAU:n valmennusryhmiin valittavien urheilijoiden ja vastuuvalmentajien kanssa tehdään sopimukset, joihin sisällytetään antidopingpykälä, joka
velvoittaa toimimaan puhtain keinoin. Kaikille VAU:n valmennusryhmiin kuuluville urheilijoille ja valmentajille jaetaan Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät
urheilussa-julkaisu välittömästi sen ilmestyttyä. Mikäli urheilijan sairauden
hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä,
hoidolle voidaan hakea erivapautta, joka toimitetaan ADT:lle, IPC:lle tai IBSA:lle. Kansallisen tason urheilija voi hakea erivapauden jälkikäteen. VAU:n
yhteyshenkilönä erivapausasoissa toimii kilpa- ja huippu-urheilun toimialapäällikkö. Valmennusryhmien maajoukkueleireillä ja muissa tilaisuuksissa järjestetään säännöllisesti antidopingkoulutusta urheilijoille ja valmentajille yhteistyössä ADT:n kanssa.
Testaustoiminnassa kilpailujen järjestäjiä informoidaan, että kilpailupaikalla
on oltava mahdollisuus testauksen suorittamiseen esteettömissä olosuhteissa.
Lisäksi VAU toimii yhteistyössä ADT:n kanssa mahdollisen testauspooliston
luomisessa ja ylläpitämisessä. Informoidaan ADT:lle eri lajien leiriohjelmista
sekä osallistujista ja niihin tulevista muutoksista automaattisesti ilman erillistä
pyyntöä osoitteeseen: testauspooli@antidoping.fi.

Järjestön viestinnässä käytetään eri kanavia ja soveltuvia materiaaleja: järjestön kotisivut, lehti, erilliset tiedotteet, koulutukset, tapaamiset, ADT:n materiaalit. Suomessa järjestetyissä arvokilpailuissa on tehty yhteistyötä ADT:n
kanssa ja viestitty puhtaasta urheilusta esim. ständein.

4.

Seuranta ja kehittäminen

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunnan hallitus hyväksyy järjestön antidopingja eettisen ohjelman. Järjestön hallitus vastaa yhdessä toiminnanjohtajan,
toimialapäällikön, lajikoordinaattorin ja lajien valmentajien kanssa antidopingja eettisen ohjelman kehittämisestä. Ohjelman toteutumista arvioidaan ja se
päivitetään tarvittaessa antidopingsääntöjen muuttuessa. Antidopingohjelman
päivityksestä vastaa toimialapäällikkö. Toimialapäällikkö raportoi vuosittain
hallitukselle toteutetut, ohjelman mukaiset toimenpiteet. VAU osallistuu vuosittain ADT:n koulutuksiin ja kehittää vammaisurheilun antidopingtyötä yhdessä Suomen Paralympiakomitean, ADT:n ja muiden antidopingtyötä tekevien
tahojen kanssa. Järjestön antidopingohjelma julkaistaan järjestön ja ADT:n
kotisivuilla.
5.

Organisaatio ja vastuualueet

Järjestön antidopingtoiminnan päävastuu on hallituksella, toiminnanjohtajalla
ja kilpa- ja huippu-urheilun toimialapäälliköllä. Antidopingtoiminnan operatiivisesta viestinnästä ja tiedottamisesta vastaa viestintäpäällikkö. Järjestön hallitus, toiminnanjohtaja, toimialapäällikkö ja liiton muut toimihenkilöt sitoutuvat
noudattamaan olemassa olevia antidopingsäännöstöjä ja järjestön toiminnalle
asettamia periaatteita.
Kilpa- ja huippu-urheilun toimialapäällikkö vastaa järjestön antidopingtyön
käytännön toimista sekä koulutus- ja kasvatushankkeista yhteistyössä lajikoordinaattoreiden kanssa. Toimialapäällikkö vastaa myös urheilija- ja valmentajasopimusten tekemisestä ja siitä, että sopimuksissa on dopingpykälä.
Urheilija- ja valmentajasopimusten sisällön hyväksyy järjestön hallitus. Toimialapäällikkö vastaa yhdessä lajikoordinaattoreiden kanssa yhteydenpidosta
ADT:aan ja antidopingtiedon jakamisesta järjestön alaisuudessa toimiville urheilijoille ja valmennustyössä mukana oleville tahoille. Toimialapäällikkö vastaa operatiivisesti maajoukkueiden valmentajasopimuksista ja lajikoordinaattori vastaa operatiivisesti urheilijasopimuksista. Järjestön maajoukkueiden
valmentajat ja muut valmennusorganisaation tukihenkilöt ovat raportointivelvollisia toimialapäällikölle ja lajikoordinaattoreille.

Mahdollisissa kurinpitotoimenpiteissä noudatetaan VAU:n urheilijasopimuksen velvoittavia sääntöjä, kilpailutilanteessa ensisijaisesti lajisääntöjä. Mahdolliset jatkotoimet käsitellään VAU:n kilpailu- ja sääntövaliokunnassa. VAU
sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa antidopingsäännöstöä.

6.

Toiminta kriisitilanteissa

Mahdollisissa dopingtapauksissa johtoryhmän muodostavat hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kilpa- ja huippu-urheilun toimialapäällikkö.
Kansainvälisissä arvokilpailuissa, joihin lähetettävästä joukkueesta VAU vastaa, kisajoukkueen johto informoi mahdollisessa dopingtapauksessa johtoryhmää, joka päättää asian jatkokäsittelyn sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Tiedotusvastuun kantaa hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja
kilpa- ja huippu-urheilun toimialapäällikkö. Johtoryhmä informoi asiasta asianomaista urheilijaa, valmentajaa, lääkäriä sekä VAU:n hallitusta. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta käsittelemään asiaa. Viralliset
päätökset rangaistuksista ja jatkotoimenpiteistä tehdään voimassa olevan
Suomen Antidopingsäännöstön sääntöjen edellyttämällä tavalla sekä huomioiden valvontalautakunnan suositukset rangaistuksesta. VAU ry käsittelee
sen toimivaltaan liittyvät muut kurinpitoasiat VAU:n kilpailu- ja sääntövaliokunnassa. Kansainvälisissä arvokilpailuissa mahdollisten dopingtapausten
virallisesta käsittelystä vastaa kansainvälinen lajiliitto, joka informoi antidopingsääntöjen mukaisesti asiasta urheilijaa ja kansallista lajiliittoa. VAU ry tiedottaa asiasta erillisellä tiedotteella sekä järjestää tiedotustilaisuuden. Asiassa tehdään yhteistyötä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa.

