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1.Yleistä
Suomen Liitokiekkoliitto ry (SLKL, myöhemmin myös liitto) on vuonna 1978 perustettu
liitokiekkoilun kattojärjestö Suomessa. Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää
liitokiekkoilua sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena liittona. Lisäksi liitto edustaa
Suomea kansainvälisessä yhteistyössä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset
arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet, mitkä ovat osaltaan sisäänrakennettuna lajiin ja
sen toimintakulttuuriin. Toiminnassa pyritään edistämään myös tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta.
Liitto on sitoutunut kaikessa toiminnassaan dopingin vastaiseen työhön noudattaen
seuraavien tahojen antamia ohjeita ja määräyksiä dopingin vastaisessa työssä ja
testauksissa:
-

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry, jonka yhteydessä
antidopingtoimikunta (ADT) toimii
Liitokiekkoilun kansainvälinen lajiliitto World Flying Disc Federation (WFDF)
Kansainvälinen ja kansallinen Olympiakomitea (KOK / OK)
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
Maailman antidopingtoimisto WADA World Antidoping Agency (WADA)

myös

Liitto on sitoutunut noudattamaan kaikessa toiminnassaan Suomen antidopingsäännöstöä ja
sitoutunut auttamaan ADT:aa mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä. Liitto myös
raportoi ADT:lle sekä WFDF:lle kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai
liittyvät siihen. SLKL tekee yhteistyötä minkä tahansa antidopingorganisaation tekemissä
tutkimuksissa, joihin kyseisellä antidopingorganisaatiolla on valtuudet. Liiton
kriisitiedotusohjeet perustuvat antidopingkriteeristöön, josta liiton omaan ohjelmaan on
nostettu viestinnän keskeisimmät kohdat.
Liiton kilpailutoimintaan voivat osallistua ainoastaan he, joilla on voimassa liiton jäsenyys
(liitolla on henkilöjäsenyys). Liittymällä SLKL:n jäseneksi sitoutuu samalla noudattamaan
voimassaolevaa antidopingsäännöstöä. Lisäksi kilpailusäännöissä on esitetty rangaistukset
dopingrikkomuksista. Siten jokaisella liiton jäsenyyden lunastaneella on velvoite toimia
yhteistyössä antidopingorganisaation kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä. Liiton
sääntöjen lisäksi maajoukkuevalmentajat ja -urheilijat sitoutetaan erillisissä valmentaja- ja
pelaajasopimuksissaan noudattamaan voimassaolevaa antidopingsäännöstöä.
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Liiton dopingvalvontatyöryhmän muodostaa liiton hallitus yhdessä liiton toiminnanjohtajan
kanssa. Toiminnanjohtaja on liiton antidopingvastuuhenkilö ja siten ensisijainen
yhteyshenkilö dopingasioissa.

2. Liiton antidopingohjelman tavoitteet
Liitto on laatinut tavoitteet antidopingohjelmalle, jotka ohjaavat liiton toimintaa yhdessä
muiden suunnitelmien, strategioiden ja talouden kanssa. Antidopingohjelman tavoitteena
on:
- Viestiä, että liitto ei hyväksy dopingin käyttöä
- Lisätä Liitokiekkoliiton jäsenten tietoisuutta ja ymmärrystä dopingin käytön
vaikutuksista
- Sitouttaa liiton jäsenet, urheilijat, liiton toiminnassa mukana olevat seurat,
henkilöstö sekä taustajoukot puhtaaseen urheiluun
- Mahdollistaa harrastajien ja pelaajien oikeus puhtaaseen ja reiluun urheiluun ja
kilpailuun sekä varmistaa, että se toteutuu kaikilla harrastamisen ja kilpailun tasoilla
- Pyrkiä vaikuttamaan lajin toimijoiden asenteisiin ja arvoihin em. liiton perusarvojen
ja eettisten periaatteiden suuntaisesti
- Lisätä pelaajien ja toimihenkilöiden tietoisuutta sekä päivittää tietoja antidopingasioissa koulutuksien ja tiedottamisen avulla
- Määritellä antidopingtoiminnan tehtävät ja vastuualueet

3. Koulutus
Liiton antidopingvastuuhenkilö (toiminnanjohtaja) koordinoi liiton antidopingkoulutuksia
yhdessä liiton hallituksen koulutusvastaavan kanssa.
Lajin sisäänrakennetut reilun pelin periaatteet ja Spirit of the Game myös osaltaan
kannustavat ja kouluttavat pelaajia puhtaaseen urheiluun. Liitto pyrkii koulutuksissa ja
viestinnässään korostamaan “spiritin” ulottumista myös dopingiin. Puhdas urheilu on
edellytys reilulle pelille ja siten hyvälle spiritille.
Liitto kouluttaa sekä järjestää koulutuksia seuraavasti:
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Huippu-urheilijat ja huipulle pyrkivät nuoret urheilijat
Liitokiekkoliiton maajoukkuepelaajille ja -valmentajille lähetetään tutustuttavaksi liiton
antidopingohjelma sekä linkit muun muassa Kielletyt aineet ja menetelmät -julkaisuun sekä
erivapausmenettelyyn. Lisäksi maajoukkuepelaajia suositellaan tutustumaan SUEK:n
kotisivuihin ja sieltä löytyviin linkkeihin ja tiedostoihin sekä erityisesti kilpailujärjestäjien
toimittamaan infopakettiin koskien antidopingasioita. Lisäksi joukkuetta ja pelaajia
kannustetaan olemaan yhteydessä liittoon, mikäli herää kysymyksiä koskien
antidopingasioita. Liitto avustaa joukkuetta/pelaajia antidopingasioissa.
Liitto on määrittänyt, että jokaisella maajoukkuepelaajalla ja -valmentajalla on velvollisuus
tutustua antidopingasioihin. Maajoukkueille voidaan tarvittaessa järjestää koulutuksia
antidopingasioista. Merkittäviä kisoja ennen koulutuksia harkitaan järjestettäväksi liiton
toimesta kaikille kilpailuun osallistuville joukkueille, pelaajille ja valmentajille.

Ohjaaja- ja valmentajakoulutus
SLKL:n 2-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen osallistuville kerrotaan tarkemmin
antidoping-asioista, kuten antidopingtyöstä, dopingaineiden vaaroista sekä dopingia
koskevista kansallisista ja kansainvälisistä säännöistä. Antidopingkoulutuksesta vastaa SUEK
tai vaihtoehtoisesti liiton oma antidopingkouluttaja tai muu riittävästi aiheeseen perehtynyt
henkilö.

Jaettavat materiaalit
SUEK:n materiaaleja jaetaan kaikissa koulutustapahtumissa, joissa on SUEK:n kouluttaja.

4. Viestintä
Liitto pyrkii viestimään puhtaan urheilun puolesta omilla viestintäkanavillaan, joita ovat
ensisijaisesti ultimate.fi ja Facebook. Liiton antidopingohjelma julkaistaan sekä liiton omilla
että SUEKin kotisivuilla. Pelaajan ostaessa liiton jäsenyyden, sitoutuu hän samalla
noudattamaan voimassa olevia antidopinsäännöstöjä.
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Liiton kotisivuilta löytää lisätietoja antidopingasioista kohdasta “Antidoping”, minne on
lisätty linkit SUEKin kotisivuille, josta saa lisätietoja muun muassa kielletyistä aineista ja
menetelmistä, antidopingtoimijoista, eri säännöstöistä, dopingrikkomuksista ja -valvonnasta
sekä testausprosessista ja eri ryhmien oikeuksista ja velvollisuuksista. Näistä muistutetaan ja
viestitään tarpeen vaatiessa liiton jäsenistölle.
Lisäksi liitto julkaisee tarvittaessa SUEKin tiedotteita kotisivuillaan sekä välittää niitä
eteenpäin. Erityisesti maajoukkuepelaajille ja -valmentajille painotetaan tutustumista
vallitseviin antidopingsäännöstöihin ja muihin liiton tärkeiksi katsomiin sivustoihin ja
dokumentteihin.
SLKL tiedottaa internetsivuillaan, kun liiton antidopingohjelmaan tulee muutoksia. Liitto
myös tiedottaa internetsivuillaan varmistuneista dopingrikkomuksista sekä niihin
määrätyistä rangaistuksista.
Liitto on laatinut kriisiviestintäsuunnitelman dopingtapauksen - ja/tai -epäilyksen varalle.
Kriisiviestintäsuunnitelma löytyy tämän dokumentin liitteestä.

5. Vastuut ja velvollisuudet antidopingasioissa
Liiton jäsen, pelaaja, urheilija, valmentaja ja taustajoukot
Jokainen edellä mainittu henkilö ja taho on itse vastuussa käyttämistään lääke-, ruoka-,
terveys- ja lisäravinneaineista, mitkä saattavat sisältää kiellettyjä aineita. Lisäksi jokainen
edellä mainittu henkilö ja taho on vastuussa omasta erivapaudesta ja sen hakemisesta. Liitto
avustaa tarvittaessa kaikissa antidopingasioihin liittyvissä asioissa.

Kilpailunjärjestäjä
Kilpailunjärjestäjät (seura ja/tai liitto) vastaa tarvittavista dopingtestiryhmän tiloista sekä
mahdollisista dopingsaattajista. Liitto on vastuussa asian koordinoinnista, mikäli seura on
päävastuussa kilpailun järjestämisestä.
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Liiton hallitus ja henkilöstö
SLKL:n hallitus toimii liiton antidopingryhmänä, minkä lisäksi liiton toiminnanjohtaja on
ryhmän jäsen. Dopingepäilyä käsiteltäessä tulee paikalla olla vähintään neljä (4) liiton
hallituksen jäsentä. Jos liiton hallitukseen valittu henkilö on esteellinen käsittelemään
dopingepäilytapausta, hän ei kyseisessä tapauksessa kuulu antidopingryhmään. Jos
hallituksen jäsenistä useampi on esteellisiä, valitaan liiton muista toimihenkilöistä jäseniä
siten, että neljän henkilön vähimmäisvaatimus täyttyy. Antidopingryhmää johtaa
ensisijaisesti liiton puheenjohtaja.

Sopimukset
Liiton sopimuskulttuuriin (valmentaja-, pelaaja-, yhteistyösopimukset, jne.) kuuluvat eettisiä
periaatteita käsittelevät seikat, johon keskeisenä kohtana kuuluu sitouttaminen
noudattamaan voimassa olevaa antidopingsäännöstöön.

6. Toiminta dopingepäilyn sattuessa
1) SLKL:n puheenjohtaja kutsuu välittömästi kokoon liiton dopingtyöryhmän.
2) Liitto huolehtii, että B-näytteen analyysin pyyntö toimitetaan ADT:lle määräajan
kuluessa.
"Urheilijan ja/tai asianomaisen urheilujärjestön tulee antaa mahdollinen
selvityksensä asiasta ja esittää kirjallinen pyyntö tulla kuultavaksi
valvontalautakunnan kokouksessa joko seitsemän (7) vuorokauden kuluessa
selvityspyynnön tiedoksisaamisesta tai seitsemän (7) vuorokauden kuluessa Bnäytteen analyysituloksen tiedoksiannosta, mikäli B-näytteen analyysi on pyydetty." ADT:n ohjeistus
3) Dopingepäilytapaus pidetään vain SLKL:n ja urheilijan tiedossa, eikä ulkopuolisia
tiedoteta, kunnes ADT ja SLKL ovat tehneet lopulliset päätöksensä asiassa.
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"Urheilujärjestöjen hyväksymän antidopingsäännöstön mukaan lajiliiton
velvollisuus on kuitenkin päättää dopingrikkomuksen seuraamuksesta ja
tiedottaa viivytyksettä julkisesti dopingrikkomuksesta ja siitä määräämästään
seuraamuksesta.”
-ADT:n ohjeistus
4) Tiedotuksesta
vastaa
SLKL:n
tiedottaja
ja/tai
toiminnanjohtaja.
Dopingvalvontatyöryhmä valvoo, että tiedotus tapahtuu annettujen ohjeiden
mukaisesti.

8. Dopingrangaistukset
Mikäli urheilija/valmentaja/huoltaja tai muu liiton toiminnassa mukana oleva henkilö jää
kiinni dopingin käytöstä, noudetetaan rangaistuksessa Suomen antidopingsäännöstön
pykäliä ja toimintaohjeita. Lisäksi dopingista kiinni jäänyt menettää mahdollisen liiton
myöntämän taloudellisen tuen.
Jokainen dopingrikkomus käsitellään tapauskohtaisesti. Siten edellä listatut seuraamukset
eivät ole yksiselitteiset, minkä lisäksi rangaistukset voivat vaihdella tapauskohtaisesti. Siten
edellä listattujen välittömien seurausten lisäksi voidaan kiinnijääneelle urheilijalle langettaa
myös muita liiton antidopingryhmän tarpeellisiksi katsomia rangaistuksia, joita ei ole tässä
erikseen lueteltu.

9. Erivapaudet
ADT on määritellyt lajikohtaiset tasomäärittelyt, jotka koskevat kansallisen tason urheilijoita
ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Se kertoo kunkin lajin kohdalla tason, jonka
saavuttaneiden urheilijoiden tulee hakea tarvitsemansa erivapaudet ADT:lta
etukäteismenettelyllä.
Suomen Liitokiekkoliiton alaiset lajit kuuluvat toistaiseksi tasomäärittelyn ulkopuolelle.
Tämä tarkoittaa sitä, että ADT tarkistaa mahdollisen dopingtestin jälkeen, että kiellettyjen
aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden ja/tai menetelmien käytölle on
lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta
jälkikäteen. Urheilijan tulee siis olla tietoinen käyttämistään lääkkeistä ja niiden ainesosista
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sekä niiden mahdollisesta lukeutumisesta kiellettyihin aineisiin. Siten mahdollisessa
testaustilanteessa urheilijaa osaa kertoa testaajille käyttämistään lääkkeistä ja aineista.
Kansainvälisen tason tai kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvat urheilijat hakevat
erivapaudet kansainvälisen lajiliittonsa kautta. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien
urheilijoiden erivapauksista vastaa kansainvälinen Liitokiekkoliitto (WFDF), riippumatta
urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Liitokiekkoliitto auttaa urheilijoita kansallisten ja
kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

10. Antidopingtoiminnan arviointi
Liiton hallitus käy vuosittain läpi antidopingohjelman sisällöt ja tavoitteet sekä tarvittaessa
päivittää ohjelmaa tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Jokaisen dopingepäilyn jälkeen liitto
tarkastelee toimintaansa kyseisissä tapauksissa. Lisäksi antidopingtoiminta on osa liiton
toimintasuunnitelmaa ja -kertomusta.

9

Yhteenveto
Antidopingohjelma

Antidopingohjelmasta vastaa liiton
toiminnanjohtaja, joka toimii myös
antidopingasioiden yhteyshenkilönä. Liiton hallitus
hyväksyy liiton antidopingohjelman.
Antidopingohjelma löytyy liiton sivujen
materiaalipankista sekä kohdan “Antidoping” alta
ja on siten kaikkien jäsenten luettavissa.

Dopingtestit

Kilpailun järjestäjä on hyvissä ajoin selvittänyt
asianmukaiset tilat dopingtestien tekemiseen sekä
sitoutuu avustamaan ADT:n henkilökuntaa
mahdollisten dopingtestien kanssa. Lisätietoja:
http://www.suek.fi/ohjeet-kilpailujenjarjestajille

Erivapaudet

Jokaisella urheilijalla on vastuu erivapauden
selvittämisestä ja sen hakemisesta.
Liitokiekkoliiton alaiset lajit kuuluvat
erivapausmenettelyn tasomäärittelyn ulkopuolelle
(lisätietoja “Erivapaudet”). Liitto avustaa
erivapauksiin liittyvissä kysymyksissä. Liiton
yhteyshenkilö on toiminnanjohtaja. Lisätietoja:
http://www.suek.fi/erivapaus

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa
-julkaisu

Toiminnanjohtaja vastaa julkaisun jakamisesta
kaikille maajoukkueryhmille ja pyytää
joukkueenjohtoa välittämään sen tiedoksi ja
tutustuttavaksi maajoukkuepelaajille. Jokainen
urheilija voi tutustua julkaisuun SUEK:n ja liiton
kotisivuilla.

Koulutukset

Liiton II-tason valmentajakoulutuksissa ja/tai
erillisinä koulutuksina koulutetaan antidopingasioista. Painotus on erityiseseti EM-, ja MMmaajoukkuevuosissa.

Maajoukkueet / maajoukkuepelaajat

Liitto jakaa vuosittain materiaalia joukkueiden ja
pelaajien tueksi sekä tiedon lisäämiseksi. Vastuu
tutustumisesta ja mahdollisen erivapauden
hakemisesta on jokaisella pelaajalla, mistä
sovitaan myös pelaajasopimuksessa.
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Pelaajat, harrastajat

Liiton jäsenyyden ja lisenssioston yhteydessä
jokainen lisenssiostaja sitoutuu noudattamaan
Suomen kansallista sekä kansainvälistä
antidopingsäännöstöä.

Sopimukset

Pelaaja- ja valmentajasopimuksissa sekä liiton
tekemissä yhteistyösopimuksissa on erikseen
listattuna antidopingpykälä.

Viestintä

Toiminnanjohtaja vastaa viestinnän suunnittelusta
ja sen toteutuksesta yhdessä hallituksen
tiedotusvastaavan kanssa.

MUUTOSHISTORIA
Ensimmäinen versio ± 14.11.2010 ± Antti Elonheimo
Vuoden 2015 kriteeristöä vastaavaksi muutettu versio 1.8.2017
Päivitetty joitain tietoja ja ulkoasua 15.5.2018
YHTEYSTIEDOT
Toiminnanjohtaja: Ula Kiili, toiminnanjohtaja@liitokiekkoliitto.fi
Puheenjohtaja: Jarna Kalpala, puheenjohtaja@liitokiekkoliitto.fi
Liiton dopingvalvontatyöryhmä: hallitus@liitokiekkoliitto.fi
Osoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki
Puhelin: 045 125 17 23
Kotisivut: www.ultimate.fi/liitto

11

Liite 1 - Kriisiviestintäsuunnitelma
Dopingrikkomuksista koskevasta tiedottamisesta vastaa liiton hallitus yhdessä liiton
toiminnanjohtajan kanssa. Yhdessä asian käsittelyn kanssa liitto tekee yhteistyötä myös
SUEK:n kanssa. Puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen, joka toimii liiton
dopingvalvontatyöryhmänä. Hallitus päättää tiedottamisen ajankohdasta, tavasta sekä
muista yksityiskohdista ottaen huomioon velvollisuutensa pitää tiedot salassa. Hallitus
nimeää keskuudestaan henkilön, joka vastaa mahdollisiin kysymyksiin asiasta.
Kun ADT väittää jonkin urheilijan tai muun henkilön tehneen dopingrikkomuksen, ADT ja/tai
kansallinen lajiliitto voi julkistaa kyseisen urheilijan tai muun henkilön henkilöllisyyden vasta,
kun tälle on annettu antidopingsäännöstöjen kohtien 7.3–7.7 mukainen ilmoitus, ja
WADA:lle ja urheilijan tai muun henkilön kansainväliselle lajiliitolle on samaan aikaan
annettu säännöstön kohdan 14.1.2 mukainen ilmoitus.
Kun säännöstön kohdan 13.2.1 tai 13.2.2 mukainen lopullinen valituselimen päätös on tehty
tai tällainen valitusasia on muuten lopullisesti päättynyt tai säännöstön kohdan 8
mukaisesta käsittelystä on luovuttu tai dopingrikkomusväitteestä ei ole esitetty määräajassa
vastaväitteitä, urheilijan kansallisen lajiliiton on 20 päivän kuluessa tiedotettava julkisesti
asian lopputulos, mukaan lukien urheilulaji, dopingrikkomus, rikkomuksen tehneen
urheilijan tai muun henkilön nimi, mahdollinen kielletty aine tai kielletty menetelmä ja
langetetut seuraamukset. Urheilijan kansallisen lajiliiton on myös tiedotettava julkisesti
kahdenkymmenen
päivän
kuluessa
dopingrikkomuksia
koskevat
lopulliset
muutoksenhakupäätökset, mukaan lukien yllä mainitut tiedot.
Tiedottaminen tapahtuu vähintään julkaisemalla vaaditut tiedot urheilijan lajiliiton
verkkosivulla tai muilla keinoin ja jättämällä tiedot nähtäville kuukaudeksi tai mahdollisen
urheilun toimintakiellon ajaksi, sen mukaan, kumpi näistä on pitempi.
ADT tai kansalliset lajiliitot tai niiden virkailijat eivät saa kommentoida julkisesti minkään
kesken olevan tapauksen asioita (pois lukien prosessin ja tieteellisten menettelyiden
yleiskuvaus), paitsi milloin on annettava vastine dopingrikkomusväittämän kohteena olevan
urheilijan tai muun henkilön tai heidän edustajiensa julkisuudessa antamiin kommentteihin.
Liitto järjestää tiedotustilaisuuden, mikäli urheilijan taso tai muut seikat sitä edellyttävät.
Liitto tiedottaa asianosaisia, minkä lisäksi heidän kanssaan sovitaan tiedottamisen tavoista,
aikataulusta sekä velvoitetaan asianosaisia saapumaan tiedotustilaisuuteen.
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Suomen antidopingsäännöstön 13 §:n mukaan ADT:n valvontalautakunnan Suomen
antidopingsäännöstön perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla
Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty. SLKL:n tekemään
päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen
säännöissä on määrätty.
Dopingepäilyissä ja -tapauksissa pyritään auttamaan ja tukemaan myös asianomaista
urheilijaa, jotta hän ei jää ongelmansa kanssa yksin. Kilpailija, joka on kärsinyt määräaikaisen
toimintakiellon, voi palata kilpailutoimintaan, jos hän, toimintakiellon saatuaan, on
ilmoittanut ADT:lle jatkavansa kilpailutoimintaa ja oltuaan koko toimintakiellon ajan
dopingvalvonnan piirissä.
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