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SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITON ANTIDOPINGOHJELMA
1. SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITTO
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto on sekä kansainvälisen miekkailuliiton (FIE) ja kansainvälisen 5otteluliiton (UIPM) jäsen ja vastaa Suomessa miekkailu- ja 5-ottelu toiminnasta. Liiton tavoitteena on
lisätä harrastajien määrää Suomessa, saavuttaa liiton urheilijoille kansainvälistä kilpailumenestystä sekä
luoda näkyvyyttä miekkailulle ja nykyaikaiselle 5-ottelulle.

2. ANTIDOPINGOHJELMAN ARVOPERUSTA, TAVOITTEET SEKÄ NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖSTÖT
Liiton ja antidopingohjelman arvoperustana on puhdas liikunta ja urheilu, reilun pelin periaatteet ja
avoimuus. Tavoitteena on liiton toiminnassa olevien henkilöiden ja lajien parissa toimivien urheilijoiden
ja taustahenkilöiden sitouttaminen liiton arvojen mukaiseen toimintaan, määritellä liiton antidopingtyötä
osoittamalla toimijoiden vastuualueet ja tehtävät sekä vuosittaiset toimenpiteet, joilla antidopingtietoutta
lisätään. Kaikella antidopingtyöllä pyritään ennaltaehkäisemään dopingin käyttöä lajin parissa.
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto jäsenseuroineen ja kaikki liiton toiminnassa mukana olevat henkilöt
noudattavat kansainvälisten lajiliittojensa antidopingsäännöstöjä ja sitoutuvat noudattamaan kulloinkin
voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja Maailman antidopingsäännöstöä. Jokainen
kilpailulisenssin ostanut urheilija sitoutuu noudattamaan Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton
kilpailumääräyksiä ja Suomen antidopingsäännöstöä. Maajoukkueryhmiin kuuluvat urheilijat eli huippuurheilijastatuksen saaneet urheilijat allekirjoittavat urheilijasopimuksen, johon sisältyy Olympiakomitean
antidopingpykälä ja he sitoutuvat näin antidopingsäännöstöjen noudattamiseen. Myös liiton
sponsorisopimuksissa on antidopingpykälät.

3. SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITON ANTIDOPINGTOIMINTA
3.1. Koulutus
Antidopingkoulutusta järjestetään erityisesti lajien huippu-urheilijastatuksen saaneille urheilijoille,
valmentajille, seurojen vastuuhenkilöille ja liiton toimihenkilöille. Koulutusta järjestetään luentojen
muodossa ja sen tavoitteena on lisätä antidopingtietämystä kohderyhmissä. Koulutustilaisuuksia tilataan
ADT:lta ja liiton nimeämä luottamushenkilö käy vuosittain ADT:n järjestämissä liittotilaisuuksissa.
Urheilijoiden koulutukset järjestetään liiton järjestämillä vuosittaisilla urheiluleirillä ja valmentajien
antidopingkoulutus sisällytetään valmentajien koulutustapahtumien yhteyteen. ADT:lta on myös
mahdollista tilata infopiste tapahtumiin, joita liitto on mukana järjestämässä. Koulutuksesta vastaa liiton
antidopingtyöryhmä ja apuna käytetään ADT:n ja liiton omaa henkilöstöä tai maajoukkuelääkäriä.
3.2 Viestintä
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto välittää säännöllisesti eri kohderyhmille ajan tasalla olevaa
antidopingtietoa. Pääasiallisena viestintäkanavana toimivat internet-sivut ja sen lisäksi sähköpostilistat

sekä sosiaalinen media. Viestinnän tarkoituksena on tuoda esille liiton ehdoton pyrkimys puhtaaseen
urheiluun ja reilun peliin kaikessa toiminnassaan.
Internetsivuilla on linkki ADT:n sivuille. ADT:n tärkeimmät tiedotteet julkaistaan liiton keskustelupalstalla
ja liiton antidopingtyöryhmän jäsenet saavat kaikki ADT:n postituslistalle lähetetyt tiedotteet. Alaikäisten
urheilijoiden huoltajille lähetetään vuosittain liiton antidopingtiedote, jossa muistutetaan urheilijan
velvollisuudesta noudattaa liiton kilpailumääräyksiä ja antidopingsäännöstöjä.
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisu toimitetaan vuosittain huippu-urheilijaryhmälle ja
valmentajakoulutuksien antidopingluennoille osallistuville valmentajille. Lisäksi tietoa julkaisusta
levitetään liiton internetsivujen ja facebook-sivujen kautta. Kriisitiedotustilanteissa tiedottamisstrategia
päätetään tiedotusryhmässä, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja
antidopingtyöryhmän puheenjohtaja. Kriisitiedotukessa noudatetaan liiton ohjeita yhteistyössä ADT:n
kanssa, ja siinä on otettava huomioon yksilön oikeusturvanäkökohdat. Liiton puheenjohtaja (tai
toiminnanjohtaja) on yhteydessä mediaan ja urheilijoihin kriisitiedotustilanteessa.
3.3 Testaus
Liiton jäsenseurojen urheilijoita testataan kulloinkin voimassa olevien Maailman Antidopingtoimiston
(WADA), Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT ry), Kansainvälisen Miekkailuliiton (FIE) ja
kansainvälisen 5-otteluliiton (UIPM) säännöstöjen mukaan. Eri maiden kansallisilla antidopingjärjestöillä
on myös oikeus testata urheilijoita maassaan järjestettävissä kilpailuissa sekä kilpailuiden ulkopuolella.
Urheilijoita testataan pääasiallisesti kilpailuissa, mutta heitä voidaan myös testata harjoituksissa tai
urheilutilanteiden ulkopuolella.
Lajiliitolla on velvollisuus tiedottaa kilpailujärjestäjiä testauskäytännöistä ja niihin liittyvistä velvoitteista.
Kilpailunjärjestäjä puolestaan on velvollinen järjestämään asianmukaiset tilat dopingtestausta varten ja
tarvittaessa myös muutoin avustamaan esim. järjestämällä saattajat.
Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa toimeksiannon testaukseen antaa kilpailunjärjestäjä
kansainvälisen lajiliiton sääntöjen mukaisesti. Kansallisissa kilpailuissa testauksista vastaa ADT.
Liiton henkilöstö toimittaa ADT:lle tiedot maajoukkueista (urheilijoiden nimi, syntymäajat ja
yhteystiedot), leiri- ja kilpailusuunnitelmat. Mikäli mahdollista, liitto toimittaa leiriohjelmat
aikatauluineen ADT:lle niiden vahvistuttua. Toiminnanjohtaja ilmoittaa pyydettäessä ADT:lle tiedot
kansainvälisten liittojen rekisteröityihin testauspooleihin mahdollisesti kuuluvista urheilijoista. Hän
toimittaa tarvittaessa ADT:n tarvitsemat lisätiedot urheilijoista ja toimii antidopingtyöryhmän apuna
yhteistyössä ADT:n kanssa urheilijoiden koulutuksessa ja viestinnässä. Liiton antidopingtyöryhmän
jäsenet ovat yhteydessä ADT:aan ja huolehtivat siitä, että perehdyttävät seuraajansa vastaamaan
antidopingasioista mahdollisten henkilövaihdosten yhteydessä.
3.4 Erivapaus
Mikäli urheilijan terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä,
lääkitykseen voidaan hakea erivapautta. ADT:n tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee
iästään riippumatta hakea erivapaudet Kansainvälisen erivapausstandardin ja ADT:n ohjeiden mukaisesti.

Miekkailun osalta FIE-lisenssin haltijat kuuluvat tasomäärittelyn piiriin. 5-ottelussa tasomäärittelyn piiriin
kuuluvat SM-kisoihin osallistuvat urheilijat. Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien
urheilijoiden kohdalla ADT tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen
aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. Tällöin ADT
pyytää urheilijaa toimittamaan tarvittavat todistukset ja selvitykset jälkikäteen. Vanhat
lääkärintodistukset, reseptit yms. on kuitenkin hyvä säilyttää mahdollisen dopingtestin varalta.
Urheilijalla itsellään on vastuu erivapauden hakemisesta. Liiton antidopingtyöryhmältä voi kysyä
opastusta ja apua erivapauksiin liittyvissä asioissa.
Kansainvälisen tason sekä kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa
kansainvälinen lajiliitto, riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Antidopingtyöryhmällä on
velvollisuus olla tietoinen kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien
urheilijoiden erivapausmenettelystä. Ohjeet erivapauden hakemiseen ovat saatavilla ADT:lta ja
kansainvälisiltä liitoilta.
3.5 Dopingrikkomukset
ADT tutkii mahdollisen dopingrikkomusepäilyn ja vie sen Valvontalautakunnalle käsiteltäväksi.
Valvontalautakunta päättää onko kyse dopingrikkomuksesta ja antaa kirjallisen lausunnon
seuraamuksesta. Liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä antidopingtyöryhmän puheenjohtaja
käsittelevät asiaa ja antidopingtyöryhmä tekee esityksen seuraamuksista liiton hallitukselle
hyväksyttäväksi. Seuraamuksesta on tiedotettava julkisesti antidopingsäännöstön määräysten mukaisesti.
Liiton tulee tiedottaa urheilijalle, hänen tukihenkilöilleen sekä päätöksentekoelimilleen keskeiset
säännöstön sisällöt, dopingrikkomukset, niiden seuraamukset sekä päätöksentekomenettely.

4. PUHTAASTI PARAS-OHJELMA, REILU PELI –OHJELMA
Liitto osallistuu ADT:n Puhtaasti paras -ohjelmaan. Liitto kannustaa urheilijoita ja lajimme piirissä
toimivia allekirjoittamaan puhtaasti paras-ohjelman vetoomuksen.

5. SEURANTA JA VASTUUHENKILÖT
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton antidopingtyöryhmä kantaa päävastuun antidopingtoiminnan
koordinoinnista ja asianmukaisesta järjestämisestä. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta vastaa liiton
henkilöstö. Antidopingohjelman hyväksyy liiton hallitus ja sen päivittämisestä vastaa
antidopingtyöryhmä. Ohjelma julkaistaan liiton ja ADT:n internetsivuilla ja sen toteutumisesta
raportoidaan tarvittaessa toimintakertomuksessa.
Antidopingtyöryhmä koostuu puheenjohtajasta ja vaihtelevasta määrästä muita jäseniä. Työryhmän
puheenjohtaja tai muu liiton nimeämä luottamushenkilö pyrkii osallistumaan ADT:n järjestämiin
liittokoulutustilaisuuksiin. Antidopingtyöryhmän jäsenet ovat ADT:n postituslistalla ja he välittävät
ajankohtaista antidopingtietoa liiton internetsivuille.

6. TOIMENPIDEKALENTERI
Toimenpide
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa
-julkaisun jakelu

ADT:n koulutustilaisuudet
Antidopingohjelma
Valmentajakoulutusten antidopingosiot
Nuorten urheilijoiden informointi
Maajoukkueurheilijat
Sääntöjen mukainen testaustilojen järjestäminen
kansainvälisissä kilpailuissa
Antidopingviestintä
Erivapauskäytäntö

Toteutus
Antidopingtyöryhmä toimittaa julkaisun liiton
järjestämiin koulutustapahtumiin mm. vuosittaisen
maajoukkueleirin yhteydessä julkaisu jaetaan
kaikille urheilijoille
Antidopingtyöryhmän puheenjohtaja tai muu
liiton nimeämä vastuuhenkilö osallistuu
Päivityksestä vastaa antidopingtyöryhmä
Koulutuksen tilaamisesta vastaa
antidopingtyöryhmä
Huoltajille sähköpostilla
Antidopinginfotilaisuus vuosittain
maajoukkueleirillä
Kilpailun järjestäjä kansainvälisen lajiliiton
määräämällä tavalla
Antidopingtyöryhmä, toiminnanjohtaja ja
puheenjohtaja vastaavat yhdessä
Urheilijalla on itsellään vastuu erivapauden
hakemisessa, liitolla on vastuulla selvittää
kansainväliset käytännöt ja ohjeistaa urheilijoita

