ANTIDOPINGOHJELMA
LIITE ELOKUU 2017
VIESTINTÄ
Viestintävälineinä antidopingtyössä käytetään Voimisteluliiton nettisivuja, seuratiedotteita, liiton
lehteä ja sosiaalisen median kanavia. Yksilötasolla kuitenkin jokainen liikunnassa ja urheilussa
toimiva henkilö edistää asenteellaan ja toiminnallaan dopingista puhdasta urheilua ja noudattaa
kulloinkin voimassa olevia antidopingsäännöstöjä. Voimisteluyhteisön tasolla se merkitsee sitä,
että Voimisteluliitto järjestönä ja sen seurat tekevät antidopingtyötä osana kasvatustoimintaa.
Urheilijoita kehotetaan ottamaan aktiivisesti kantaa puhtaan urheilun puolesta.
Voimisteluliiton työryhmä päivittää antidopingohjelmaa pääsääntöisesti vuosittain, mutta on valmis
reagoimaan merkittäviin muutosehdotuksiin tarvittaessa välittömästikin.
Työryhmän hallitusta edustava puheenjohtaja raportoi hallitukselle vuosittain ohjelman toteutumisen ja dopingtestaustoiminnan laajuuden voimistelijoita koskien. Antidopingohjelman mukaiset,
ajankohtaiset ja koko Voimisteluliiton toimintakenttää koskevat asiat otetaan tarvittaessa esille
liiton virallisissa kokouksissa.
Lajien lajipäälliköt ilmoittavat vuoden maajoukkueiden kokoonpanot, testauspoolin sekä leiri- ja
kilpailutiedot Suomen antidopingtoimikunnalle.

DOPINGVALVONTA
Liiton kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja urheiluijoiden tukihenkilöt ovat velvollisia tutustumaan
voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin. Kilpailulisenssin saaminen edellyttää kilpailu- ja
kurinpitosääntöihin tutustumisen ja niiden hyväksymisen. Tässä säännössä kerrotaan kilpailijoille
dopingvalvonnasta ja ohjataan tutustumaan voimassa oleviin antidopingsääntöihin. Kaikki liiton
kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ja kilpailulisenssin lunastaneet urheilijat ovat
dopingtestauksen piirissä kilpailuissa ja kilpailuiden ulkopuolella.
Kilpailujärjestäjien tulee varautua siihen, että kilpailuissa tullaan tekemään dopingtestit.
Kilpailutoiminnassa antidopingtyötä edistetään tiedottamalla kilpailujärjestäjän toimesta kaikille
kilpailijoille se, että sekä ADT:lla, WADA:lla ja kansainvälisillä lajiliitoilla on oikeus tehdä ja teettää
urheilijalle dopingtestejä Suomessa ja ulkomailla.
Voimisteluliitossa voimistelutoimen johtaja toimii antidopingohjelman vastuuhenkilönä.
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Suomen Voimisteluliiton jäsenseuraa edustavaa voimistelijaa koskevassa dopingrikkomusasiassa
ADT pyytää Voimisteluliitolta selvitystä. Voimisteluliiton toimintaohjesäännössä on määritelty
dopingrikkomuksen viestimisestä. Dopingtilanteessa pääsihteeri välittää tiedon tarvittaessa edelleen
puheenjohtajalle, voimistelutoimen johtajalle ja viestintäpäällikölle. Asia pyritään käsittelemään
luottamuksellisesti siihen asti kunnes henkilölle on määrätty seuraamus dopingrikkomuksesta.
Tämän jälkeen kartoitetaan yleisen tiedottamisen laajuutta. Tiedottamisen laajuuteen vaikuttavat
rikkomuksen luonne, laajuus ja urheilijan taso. Tämän jälkeen päätetään mahdollisen tiedotteen
laatimisesta ja jakelusta. Kriisiviestinnässä tehdään yhteistyötä ADT:n kanssa ja esimerkiksi
tiedotteen sisältö laaditaan yhdessä. Asiaa koskevan avoimen tiedotustilaisuuden järjestäminen
tulee kyseeseen mikäli pääsihteerin, puheenjohtajan, toimialapäällikön (lajipäällikön) sekä
viestintäpäällikön saamien tietojen mukaan rikkomus katsotaan edellisiin kriteereihin viitaten
erityisen vakavaksi ja huomattavaa julkisuutta saavaksi.
Jatkotoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus aloitetaan myös välittömästi. Toimijat päätetään
tilannekohtaisesti samoin kriteerein kuin tiedottamisen kohdalla todettiin. Jatkotoimenpiteitä
suunnittelemassa ja toteuttamassa ovat aina pääsihteeri, lajipäällikkö, rikkeen tekijä (so. esim.
urheilija, valmentaja tai muu kilpaurheilun toimija) sekä ADT ry:n edustaja.

SUOMEN ANTIDOPINGTOIMIKUNTA ADT
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa koko dopingvalvonnasta Suomessa. SUEK
käyttää antidopingtoiminnassaan myös nimeä Suomen antidopingtoimikunta ADT. Suomen
Voimisteluliiton antidopingohjelman hyväksyy SUEK. Se julkaistaan voimisteluliiton sekä
SUEK:n nettisivuilla.
Antidopingtyössä tehdään jatkuvaa yhteistyötä Suomen antidopintoimikunnan kanssa.
Voimisteluliitto osallistuu aktiivisesti SUEK:n koulutuksiin ja ADT esittelypisteitä on ollut monissa
Voimisteluliiton kilpailuissa. SUEK lähettää uutiskirjeitä, joiden aiheista Voimisteluliitto valitsee
mahdolliset nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa tai uutiskirjeessä nostettavat asiat esille.

Sivu 2 / 2

