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SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITON 
ANTIDOPINGOHJELMA 

 

SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITTO 

 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto on sekä kansainvälisen miekkailuliiton (FIE) ja kansainvälisen 5-
otteluliiton (UIPM) jäsen ja vastaa Suomessa miekkailu- ja 5-ottelu -toiminnasta.  
 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto on sitoutunut urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan, jonka 
tavoitteena on vastuullinen urheilu ja liikunta. 
 
Suomalaisen miekkailu- ja 5-otteluyhteisön kanssa yhteistyössä laaditussa, vuodet 2022-2028 
kattavassa strategiassa sitoudumme vahvasti seuraaviin perusarvoihin kaikessa toiminnassamme:  

● Arvostus, kunnioitus ja reilu peli 
● Ilo, vastuullisuus ja yhteisöllisyys 
● Tahto olla parempi ja menestyä̈ 

Yhteisön hyväksymät strategiset tavoitteet ovat miekkailu- ja 5-otteluharrastuksen kasvattaminen, 
kilpailumenestyksen lisääntyminen sekä seuratoiminnan tukeminen osaavan ja 
palveluorientoituneen liiton toimesta.         
   
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton Antidopingohjelman arvoperustana ovatkin puhdas liikunta ja 
urheilu, reilun pelin periaatteet ja avoimuus.  
 
Antidopingohjelman tavoitteena on liiton toiminnassa olevien henkilöiden ja lajien parissa toimivien 

urheilijoiden ja taustahenkilöiden sitouttaminen liiton arvojen mukaiseen toimintaan, kuvata tapa 

jolla antidoping-tehtävät ovat vastuutettu organisaatiossamme ja tapa jolla tehtävät suunnitellaan, 

toteutetaan ja jolla toteutusta seurataan. 

 

Vastuutuksen ja organisoinnin kantavana periaatteena on antidoping-vastuiden jakaminen laajalti 

osittain vapaaehtoisista koostuvassa organisaatiossa. Tavoitteena ei ole nostaa hetkellisesti 

antidoping-asioiden näkyvyyttä vaan juurruttaa se jokapäiväiseen toimintaan kaikilla tasoilla. 

  

 
 

SITOUDUMME JA SITOUTAMME ANTIDOPING-SÄÄNNÖSTÖIHIN 

 
Yhdistyssäännöissämme Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry:nä sitoudumme ja sitoutamme sekä 

omat että jäsentemme jäsenet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen 

antidopingsäännöstöä ja hyväksymme, että̈ dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää̈ Suomen 

antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin. 



 

 

 

Olemme hyväksyneet Kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitosäännöt omiksi 

kurinpitosäännöiksemme. Kamppailulajiliittojen yhteiset kurinpitosäännöt kattavat myös 

antidopingsäännöstön vaatimat kurinpitomenettelyt koskien epäasiallista käyttäytymistä 

dopingtestihenkilöstöä kohtaan ja yhteistyöstä kieltäytymistä. 

 

Miekkailun kansallista kilpailutoimintaa säätelevissä kilpailumääräyksissä sitoudumme liittona ja 

sitoutamme jäsenseuramme sekä liiton toimintaan osallistuvat miekkailijat ja heidän tukihenkilönsä̈ 

miekkailusääntöjen mukaisesti noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen 

antidopingsäännöstöä. 

 

Nykyaikaisen 5-ottelun kansallista kilpailutoimintaa säätelevissä kilpailumääräyksissä sitoudumme 

liittona ja sitoutamme jäsenseuramme sekä liiton toimintaan osallistuvat ottelijat ja heidän 

tukihenkilönsä̈ noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. 

 

Suomessa on miekkailun ja 5-ottelun osalta voimassa lisenssipakko. Vähintään harrastelisenssi on 

pakollinen kaikille miekkailun tai nykyaikaisen 5-ottelun harrastajille. Liiton kilpailu- tai 

harrastelisenssin ostaessaan lisenssin haltija sitoutuu noudattamaan Suomen Antidoping-

säännöstöä. Kilpailulisenssin ostajat sitoutuvat noudattamaan myös ko. lajin kilpailumääräyksiä. 

 

Valmennusryhmiin O-B kuuluvat urheilijat eli huippu-urheilijastatuksen saaneet urheilijat 
allekirjoittavat erillisen valmennustukisopimuksen, jossa he sitoutuvat Suomen Antidoping-
säännöstöön. Myös liiton sponsorisopimuksissa on antidopingpykälät. 
 

Tätä kirjoittaessa liiton valmentaja- ja valmennustukisopimukissa (nk. urheilijasopimus) on 

antidoping-pykälä. Erillinen antidoping-sopimus selvitetään ja valmistellaan vuoden 2023 aikana ja 

tuodaan mukaan valmennustukisopimuksiin sekä liiton valmentajasopimuksiin 1.1.2024 alkaen. 

 

 

KOULUTAMME ANTIDOPING-ASIOISSA 

 

Olemme organisoineet antidoping-asioiden koulutusvastuun kohderyhmittäin. Kasvokkain pidetyt 

koulutukset ovat joko SM5L liittokouluttajan tai SUEK:in pitämiä. 

 



 

 

Koulutuksen kohderyhmä Koulutuksen organisoinnista vastaa 
Urheilijat 
Urheilijoiden tukijoukot 
 
Puhtaasti Paras-koulutus on pakollinen 
valmennusryhmäurheilijoille ja heidän 
valmentajilleen 
 
Suosittelemme Puhtaasti Paras-koulutusta 
myös alaikäisten valmennusryhmäurheilijoiden 
vanhemmille. 
 
Käsittelemme Antidoping-asioita erityisesti 
kauden avausleirillä elo-syyskuussa. Tämä on 
kasvokkain pidetty koulutus. 
 
Urheilijoille ja heidän tukijoukoilleen suunnatut 
koulutukset osa Huippu-urheilun vuosikelloa. 

Toiminnanjohtaja 
 
(Osana huippu-urheilu -työryhmää) 

Valmentajat 
 
Järjestämme valmentajakoulutusta erityisesti 
nuorisoleirien yhdessä, vuosittain kahteen 
sisällytämme antidoping-koulutusta. 
 
Puhtaasti Paras on pakollinen osa 
valmentajakoulutusta. 
 
Tuomarit 
Kilpailun järjestäjät 
Seuratoimijat 
 
Suosittelemme kaikille näille kohderyhmille 
Puhtaasti Paras-koulutusta 
 
Koulutukset julkaistaan SM5L 
toimintakalenterin kautta puolivuosittain 

Koulutustyöryhmä 

 

Kisalääkärit 
 
Puhtaasti paras-koulutus on pakollinen 
kisalääkäreille 

Koulutustyöryhmä 

Muut lisenssiurheilijat (kilpa- tai 
harrastelisenssi) 
 
Tiedotus osana lisenssin hankintaa 
 
Suosittelemme tälle kohderyhmälle Puhtaasti 
Paras-koulutusta. 

Koulutus- ja Seurapäällikkö 

SM5L:n henkilöstö sekä palkkaamat valmentajat 
SM5L:n hallitus ja työryhmien jäsenet 
 
Puhtaasti Paras-koulutus on pakollinen 

Antidoping-vastaava 

 
 

Seuraamme antidoping-koulutuksien ja kaikkien muidenkin koulutusten toteutumista ja 

raportoimme koulutusten toteutumisesta osana työryhmien ja vastuuhenkilöiden tavoitteiden 

seurantaa (3 kertaa vuodessa). SM5L hallituksessa. 

 



 

 

Raportoimme toteutuneet koulutukset myös kootusti SUEKille ja osana toteutuneita antidoping-

tehtäviä vuosikertomuksessa suhteessa toimintasuunnitelmaan  

 

 

JAAMME AKTIIVISESTI ANTIDOPING-TIETOA 

 

Viestintäsuunnitelmassamme on kuvattu viestintämme kohderyhmät ja -kanavat. Näitä ovat 
urheilijat ja valmentajat, seurat sekä muut lajiemme parissa toimivat.. Luottamusjohtomme on 
osallisena kaikessa seuroille menevässä viestinnässä. Viestintäsuunnitelmamme sisältää myös 
antidopingtoimintamme perusviestin.  
 
Välitämme viestinnän kohderyhmillemme aktiivisesti antidoping-tietoa ja tiedotamme muutoksista 

välittömästi.  Kokonaisuutena Antidoping-asiat ovat vuosittain esillä SM5L viestinnässä.   

Tämän lisäksi osallistumme vuosittain Play True-päivän (9.4.) viestintään.  

 

Vähintään antidoping-tehtävien toimeenpanosta vastaavat henkilömme sekä liittokouluttajamme 

osallistuvat SUEK:in liittotilaisuuksiin, joissa aihetta käsitellään. 

 

Viestintäsuunnitelman lisäksi meillä on erillinen kriisiviestintäsuunnitelma. 
Kriisiviestintäsuunnitelmamme sisältää kriisiviestinnän vastuut ja velvoitteet mahdollisen doping-
tapauksen ja/tai -epäilyn yhteydessä. Kriisitilanteesta ensisijainen tiedotusvastuu on liiton 
puheenjohtajalla. Liiton kanslia voi nimetä perustellusta syystä myös jonkun toisen hallituksen 
jäsenen ensisijaiseksi puhehenkilöksi. 
 

Verkkosivuillamme on erillinen antidoping-osuus, jonka osana myös tämä ohjelma on julkaistu. 

Sivustolla käsitellään antidoping-asioita erityisesti lajiemme miekkailun ja 5-ottelun näkökulmasta.  

 

Samassa yhteydessä käsittelemme erivapausasioita ja sivustamme on linkki lisätietojen 

saamiseksi sekä urheilijoita erivapausasioissa tukevan henkilön nimi. 

 

Tämän lisäksi verkkosivustoltamme ovat linkit  

 

● lääkehaku KAMU:uun 

● ILMO-palveluun sekä  

● Puhtaasti Paras-koulutukseen 

  

Julkaisemme Antidoping-asioiden vastuuhenkilön nimen verkkosivustollamme. 

 

AKTIIVISTA YHTEISTYÖTÄ DOPINGVALVONNAN TOTEUTTAMISEKSI 

Jäsenseurojemme urheilijoita testaan kulloinkin voimassa olevia WADA:n ja SUEK:in sekä 
kansainvälisten lajiliittojen FIE:n ja UIPM:n sääntöjen mukaan. SUEK:illa, WADA:lla ja 
kansainvälisillä lajiliitoilla on oikeus tehdä ja teettää dopingtestejä Suomessa ja ulkomailla. Testejä 
voidaan tehdä sekä kilpailuissa että niiden ulkopuolella, missä ja milloin tahansa ennalta 
ilmoittamatta. 



 

 

Toimimme aktiivisesti yhteistyössä SUEK:in kanssa dopingvalvonnan toteuttamisessa, esimerkiksi 
tarvittavien tietojen toimittamisessa sekä̈ dopingrikkomusten selvittämisessä̈.  

Valmennuspäällikkömme toimittaa valmennusryhmäurheilijoiden yhteystiedot toimitetaan SUEK:ille 
aina valmennusryhmä nimeämisten yhteydessä ja urheilijan yhteystietojen muuttuessa. 
Valmennusryhmien nimeäminen tapahtuu huippu-urheilun vuosikellon mukaisesti.  

SUEK:in, FIE:n ja UIPM:n testauspoolit 

Testauspooli on nimetty huippu-urheilijoiden ryhmä, johon kilpailujen ulkopuolinen testaus 
erityisesti kohdistuu. Urheilija voidaan nimetä testauspooliin SUEK:n tai kansainvälisen lajiliiton 
toimesta.  

SUEK informoi valittua urheilijaa aina kirjeellä ja ohjeistuksella. Urheilija ei voi kuulua SUEK:in 
testauspooliin tietämättään. Urheilija kuuluu SUEK:in pooliin, kunnes SUEK poistaa hänet poolista 
ja ilmoittaa siitä asianosaisille. 

Kansainvälisen miekkailuliiton testauspooliin liittyvät käytännöt on kuvattu tarkemmin FIE:in 
sivuilla. 

Kansainvälisen nykyaikaisen 5-ottelulliton testauspooliin liittyvät käytännöt on kuvattu tarkemmin 
UIPM:n sivuilla. 

Kansalliset ja kansainväliset tasomäärittelyt sekä erivapausasiat 

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän 
käyttöä, voidaan hoidolle hakea erivapautta. Erivapausluvan saanut urheilija voi käyttää kyseistä, 
muuten kiellettyä hoitomuotoa. 

SUEK:in lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta 
ennakkoon. Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolelle jäävien urheilijoiden kohdalla SUEK 
tarkistaa jälkikäteen (esimerkiksi dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien 
luettelossa mainittujen lääkeaineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi 
urheilijan tulee hakea erivapautta takautuvasti. 

Tasomäärittelyt Erivapauden hakeminen 
miekkailussa 

Erivapauden hakeminen 
nykyaikaisessa 5-ottelussa 

Kansallisen tasomäärittelyn 
ulkopuolella olevat urheilijat 

Erivapaus haetaan SUEK:lta 
takautuvasti  

Erivapaus haetaan SUEK:lta 
takautuvasti  

Lajikohtainen kansallinen 
tasomäärittely 

FIE-lisenssin omaavat urheilijat Yleisen sarjan SM-kisoihin 
osallistuvat urheilijat 

Kansallisen tasomäärittelyn piiriin 
kuuluvat urheilijat 

Erivapaus haetaan SUEKilta 
etukäteen 

Erivapaus haetaan SUEKilta 
etukäteen 

Lajikohtainen kansainvälinen 
tasomäärittely 
 

Kv. miekkailuliiton testauspooliin 
kuuluvat urheilijat 
 
Yleisen sarjan rankingin 64 
parasta urheilijaa jokaisessa 
kuudessa aselajissa (määritetään 
aina kauden alussa) 

Kv. nykyaikaisen 5-otteluliiton 
testauspooliin kuuluvat urheilijat 
 
Urheilijat jotka osallistuvat 
UIPM:n A-, B-, tai C-
kategorioiden kilpailuihin ja joiden 
UIPM on erikseen linjannut 
olevan kv. tasomäärittelyn 
piirissä  

Kansainvälisen tasomäärittelyn 
piiriin kuuluvat urheilijat 

Erivapaus haetaan kv. 
miekkailuliitolta 

Erivapaus haetaan kv. 
nykyaikaiselta 5-otteluliitolta 

 



 

 

Olemme julkaisseet verkkosivustollamme osana antidoping-osuutta lajikohtaiset tasomäärittelyt 
sekä ohjeet kansallisen tason ja kansainvälisten lajiliittojemme (FIE ja UIPM) 
erivapausmenettelyistä. Samassa yhteydessä nimeämme myös henkilön, joka tukee urheilijoita 
tarvittaessa erivapausasioissa. 

 

Kisajärjestäjien velvoitteet ja ohjeistus 

SM5L sivuilla julkaistu kisajärjestäjän ohje kattaa myös kisajärjestäjän velvoitteet dopingvalvonnan 
tukemiseksi. Asia on lisätty myös samoilla sivuilla julkaistuun kisajärjestäjän muistilistaan. 

 

DOPINGRIKKOMUSTEN KÄSITTELYSTÄ VASTAA SUEK 

Olemme sitoutuneet Suomen Antidoping-säännöstöön. Osana sitoumusta raportoimme SUEKille 

saamistamme tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen ja teemme SUEK:in kanssa 

yhteistyötä dopingrikkomustapauksissa. 

Olemme myös valmistautuneet täyttämään lajiliiton vastuulla olevat tehtävät 

dopingrikkomustapauksissa kuvaamalla nämä johtosäännössämme ja kriisiviestintäohjeessamme. 

 

ANTIDOPING-VASTUUT PÄIVITTÄISESSÄ TYÖSSÄ 

Olemme nimenneet Antidoping-vastuuhenkilön, joka vastaa Antidoping-ohjelmasta sekä ohjelman 
eri osa-alueiden vastuuhenkilöt.  

Antidoping-vastuuhenkilö nimetään vuosittain osana SM5L hallituksen järjestäytyessään tekemää 
työryhmien puheenjohtajien nimeämistä. 



 

 

Tehtävä Vastuu organisaatiossa Nimetty henkilö 
Vastuu Antidoping-ohjelmasta 
(ohjelman toteutuminen ja 
seuranta, ohjelman 
päivittäminen) 

Antidoping-vastaava Katri Savolainen 

Antidoping-koulutuksen 
koordinointi 
Raportointi pidetyistä 
koulutuksista 

Antidoping-vastuuhenkilö Katri Savolainen 

Antidoping-koulutuksen 
pitäminen 

SM5L liittokouluttaja 
(Koulutustyöryhmän vetäjä) 

Santeri Anttila 

Antidoping-viestinnän 
vastuuhenkilö, koordinoi 
antidoping-viestintää 

Antidoping-vastuuhenkilö Katri Savolainen 

Dopingvalvonnan 
yhteyshenkilö 

Urheilijoille: 
Toiminnanjohtaja 
 
 
Kisajärjestäjille: 
Koulutus- ja seurapäällikkö 
 
 
SUEK:lle: Toiminnanjohtaja 

Minna Lehtola 
 
 
 
Kirsi Yrjölä 
 
 
Minna Lehtola 

Urheilijoiden tuki 
erivapausasioissa 

SM5L liittokouluttaja 
(Koulutustyöryhmän vetäjä) 

Santeri Anttila 

 

Toimitamme vastuuhenkilöiden yhteystiedot SUEKille ja tiedotamme välittömästi joko 
vastuuhenkilöiden heidän yhteystietojensa muuttuessa. 

Tämän ohjelman toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat sisällytetään SM5L vuosittaisiin 
toimintasuunnitelmiin ja niiden toteutumisesta raportoidaan  

● osana SM5L työryhmien edistymisraportointia ja  
● toimintavuoden päätyttyä osana vuosikertomusta. 

 
Tätä Antidoping-ohjelmaa päivitetään tarvittaessa. Muutokset ja päivitykset tähän ohjelmaan 
hyväksytään Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallituksessa. 
 

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton hallitus on hyväksynyt tämän ohjelman 26.10.2022  

 

VIITTEET 

 

 



 

 

Dokumentti Viite  

Suomen Miekkailu- ja 5-
otteluliitto ry - 
Yhdistyssäännöt 

SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Säännöt 
ja Määräykset  

Kamppailulajiliittojen 
yhteiset kurinpitosäännöt 

SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Säännöt 
ja Määräykset  

Miekkailun kansalliset 
kilpailumääräykset 

SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Säännöt 
ja Määräykset  

Nykyaikaisen 5-ottelun 
kansalliset 
kilpailumääräykset 

SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Säännöt 
ja Määräykset  

SM5L toimintakalenteri SM5L kotisivuilla > Toimintakalenteri 

S5L johtosääntö SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Säännöt 
ja Määräykset  

SM5L Viestintäsuunnitelma SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Tiedotus 
> Viestintäsuunnitelma  

SM5L Kriisiviestintäohje SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > Tiedotus 
> Kriisiviestintäohje  

SM5L verkkosivut - 
Antidoping-osuus 

SM5L kotisivuilla > Liitto > Tietoa toiminnasta > 
Antidoping  

FIE:n verkkosivut - Clean 
Sport 

FIE kotisivuilla > Clean Sport 

UIPM verkkosivut - Medical 
and Antidoping 

UIPM kotisivut > Education > Medical and antidoping 

Kilpailun järjestäjän 
muistilista ja ohjeistus 

SM5L kotisivut > Liitto > Tietoa toiminnasta > Kilpailun 
järjestäminen 

 
 

 

Näkyvyydeltään rajatut dokumentit  

Huippu-urheilun vuosikello Ylläpitovastuu SM5L Huippu-urheilu -
työryhmä 

 
 

 

ANTIDOPING-TEHTÄVIEN VUOSIKELLO 

 

 

http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fencing-pentathlon.fi/
http://www.fie.org/
http://www.uipmworld.org/
http://www.fencing-pentathlon.fi/


 

 

kuukausi tapahtuma/tehtävä 

1 SM5L uusi hallitus kokoontuu, työryhmien vetäjät nimetään 
Antidoping-vastaava nimetään 

1-2 Uusi Kielletyt aineet ja menetelmät -julkaistaan 
Uudet luottamushenkilöt ja työryhmien jäsenet suorittavat Puhtaasti 
Paras-koulutuksen 

1-2 Edellisen vuoden toimintakertomuksen laadinta 

  

4 Play True-päivä 

  

5 Syyskauden koulutusten aikataulu vahvistuu 
Kansallinen kilpailukalenteri syksylle kiinnittyy, SM-kisat vahvistetaan 

5 Työryhmien toiminnan raportointi sisältäen antidoping-tehtävät 

6-7 Kilpailun järjestäjille tarkoitetun ohjeistuksen tarkastus 
Antidoping-sivuston sisällön tarkastus 

7  

8-9 SUEK:n koulutus liittokouluttajille 
Kauden avausleirillä pidetään Antidoping-koulutus 

9 Seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu 
Vuosisuunnitelman ja budjetin laadinta 

10 Työryhmien toiminnan raportointi sisältäen antidoping-tehtävät 

11 Kevätkauden koulutusten aikataulu vahvistuu 

12 Nuorisoleiri, jonka osana koulutustyöryhmän organisoima antidoping-
koulutus  
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