
Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry 

 

 

ANTIDOPINGOHJELMA  

  

1. Eettiset linjaukset  

 

Suomen Potkunyrkkeilyliitto on sitoutunut kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännös-

töön, joka on yhdenmukainen Maailman antidopingsäännöstön kanssa. Suomen Potkunyrkkeilyliiton 

sääntöjen yhdeksäs pykälä sitouttaa liiton ja sen jäsenseurat kulloinkin voimassaolevaan Suomen 

Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansanvälisen Olympiakomitean ja 

kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston vastaisen yleissopimuksen, 

pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten 

antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. Lisäksi Suomen Potkunyrkkeilyliitto on WAKOn 

(World Association of Kickboxing Organizations) jäsenenä sitoutunut World Anti-Doping Coden 

mukaiseen toimintaan.   

 

Suomen Potkunyrkkeilyliiton antidopingohjelma noudattaa Reilu Peli -ohjelman ja sen suositusten 

mukaisia eettisesti kestävän huippu-urheilun arvoja, joita ovat mm.  

 - avoimuus  

 - ehdoton pidättäytyminen dopingin käytöstä ja sitä edistävästä toiminnasta 

 - rehellisyys  

 - terveet elämäntavat  

 - yhteistyö antidopingtyötä tekevien organisaatioiden kanssa  

 

Suomen Potkunyrkkeilyliitto sisällyttää antidopingpykälän kaikkiin sopimuksiin eri yhteistyötahojen 

kanssa. 

 

2. Kasvatus- ja koulutusohjelma  

 

Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa on huomioitu antidopingtyö kiinteänä osana ohjaus- ja 

valmennustyötä. 1- ja 2-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa liiton kouluttaja käyttää SUEK:n 

koulutusmateriaalia antidoping-osiossa. 3-tason valmentajakoulutuksissa pyritään käyttämään 

SUEK:n kouluttamaa henkilöstöä. Liiton koulutuksissa käsitellään antidopingtoimintaa 

kulloisellekin ryhmälle sopivalla tasolla. Koulutustilaisuuksien materiaalina käytetään SUEK:n 

koulutusmateriaalia. Urheilijasopimuksissa on antidopingpykälät sekä selvitys positiivisen 

dopingtapauksen seuraamuksista urheilijalle.  

 

3. Viestintäsuunnitelma ja vastuuhenkilöt  

 

Suomen Potkunyrkkeilyliitto valistaa ja kouluttaa aktiivisesti urheilijoita, valmentajia, jäsenseuroja, 

liiton hallituksen jäseniä sekä muita luottamus- ja vastuuhenkilöitä liiton harjoitusleireillä, kilpailu- 

sekä koulutustapahtumissa mm. seuraavin menetelmin:  

 - leireillä vähintään kerran vuodessa, liitto kutsuu SUEK:n kouluttajan pitämään 

koulutustilaisuuden 

 - kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisun jako ja vastaavan www-linkin 

tiedotus  

 - ohjeistus ja keskustelut  

 - liiton jäsenseurojen tiedottaminen ajankohtaisista antidoping-aiheista sähköpostin ja 

kirjeiden välityksellä  

 

Liiton internetsivuilla julkaistaan antidopingartikkeleita sekä ylläpidetään liiton antidopingohjelma 

liiton www-sivuilla osoitteessa www.kickboxing.fi. Valmis ohjelma toimitetaan myös SUEK:lle, 



joka julkaiseen sen sivuillaan. Liiton hallitus nimeää liiton edustajat SUEK:n järjestämiin 

liittotilaisuuksiin. 

 

4. Testaustoiminta  

 

Suomen Potkunyrkkeilyliiton hallituksen nimeämä vastuuhenkilö toimittaa SUEK:lle kilpailu- ja 

leirikalenterit mahdollisia yllätystestejä varten. Kutsuleirien osallistujalistat toimitetaan SUEKille 

etukäteen. Samoin Suomen Potkunyrkkeilyliiton hallituksen nimeämä vastuuhenkilö toimii SUEK:n 

kanssa yhteistyössä lisenssiurheilijoiden yhteys- ja olinpaikkatietojen toimittamisen kanssa. 

Kalenteri- ja yhteystietopäivitykset tehdään neljännesvuosittain tai pyydettäessä.  

 

Kilpailujen järjestäjä on velvollinen tekemään mahdolliseksi dopingtestien sääntöjen mukaisen 

suorittamisen kilpailujen yhteydessä. Käytännössä järjestäjien on hyvä jo ennalta varautua 

(mahdollisesti) suoritettaviin dopingtesteihin. Kilpailunjärjestäjä on velvollinen järjestämään 

asianmukaiset dopingtestitilat. Lisäksi sen pitää tarvittaessa järjestää pyydetty määrä täysi-ikäisiä 

saattajia dopingtestiryhmälle sekä toimittaa tiedot, jotka helpottavat testauksen kulkua, kuten 

kilpailujen osallistujalistat ja lopputulokset. Tämä on ohjeistettu kilpailujen järjestäjille kirjallisesti 

Suomen Potkunyrkkeilyliiton kilpailujen järjestämisoppaassa. 

 

5. Erivapaudet 

 

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän 

käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. Erivapausmenettely voi tehdä mahdolliseksi kyseisen 

kielletyn hoitomuodon käytön. SUEKin kansallisen lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien 

tulee hakea SUEK:n erivapautta Kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti 

ennakkoon. Potkunyrkkeilyssä tasomääritys on tehty siten, että suomenmestaruuskilpailuihin 

osallistuvien tai vähintään kertaalleen osallistuneiden sekä kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien 

potkunyrkkeilijöiden tulee hakea erivapautta ennakkoon SUEK;lta. SUEK:n erivapauspäätös koskee 

kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa sekä pätee myös ulkomailla 

WAKO:n kilpailuissa. Muiden urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen 

dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle 

on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta takautuvasti. 

 

6. Johdon ohjeet kriisitapausten varalle  

 

Mahdollisessa dopingtapauksessa liiton hallitus on sitoutunut noudattamaan Suomen antidoping-

säännöstössä määrättyjä menettelyjä ja määrittää tapauksen jatkokäsittelyn sääntöjen ja määräysten 

mukaisesti, määrittää viestintätoimet ja päättää ketkä kommentoivat asiaa Suomen 

Potkunyrkkeilyliiton nimissä. Päätökset mahdollisista dopingrikkomusten seuraamuksista tekee 

Suomen Potkunyrkkeilyliiton kurinpitovaliokunta. Liiton puolesta viestinnästä ja viestinnän 

koordinoinnista mahdollisissa kriisitilanteissa vastaa ensisijaisesti liiton puheenjohtaja, joka käyttää 

SUEK:n apua viestinnässä. 

 

7. Seuranta  

 

Suomen Potkunyrkkeilyliiton antidopingohjelman seuranta suoritetaan vuosittain hallituksen 

kokouksissa aina tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa. Ohjelmaa päivitetään tarvittaessa. 

 

Liiton toimintasuunnitelmaan sisällytetään antidopingohjelman mukaiset toimenpiteet. Liiton 

toimintakertomukseen raportoidaan ohjelman toteutuminen. 

 

Tämä antidopingohjelma on hyväksytty Suomen Potkunyrkkeilyliiton hallituksen  

kokouksessa 22.9.2019.  


