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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY:N ANTIDOPINGOHJELMA 2018
1.

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON ARVOT JA ANTIDOPINGOHJELMA

1.1.

SRL:N ARVOT

Suomen Ratsastajainliiton (SRL) toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin
periaatteet. Toiminnassa edistetään tasa-arvoista liikuntakulttuuria. SRL on sitoutunut noudattamaan
liikuntajärjestöjen yhteistä sopimusta, Reilua Peliä, liikunnan ja urheilun eettisen toiminnan
edistämiseksi. Reilu Peli on liiton teemavuosi vuonna 2018. SRL on haastanut kaikki ratsastusseurat- ja
tallit mukaan Yhtä jalkaa – kiusaamista vastaan -kampanjaan.
SRL:n antidopingohjelma on tarkoitettu urheilijoille, valmentajille, vapaaehtoistoiminnassa mukana
oleville ja liiton toimihenkilöille edistämään puhtaan urheilun sanomaa ja ohjaamaan toimimaan
antidopingohjelman ja SRL:n arvojen mukaisesti.
Suomen Ratsastajainliiton arvoja ovat:
IHMINEN
Ratsastus tarjoaa jokaiselle yksilölle mahdollisuuden kokea elämyksiä hevosten parissa. Ratsastus on
ihmiset tasa-arvoisesti huomioon ottava laji, johon jokainen voi osallistua omien tavoitteidensa ja
edellytystensä mukaisesti.
HEVOSEN HYVINVOINTI JA LUONNON KUNNIOITTAMINEN
Hevonen on toimintaamme yhdistävä tekijä, jonka kautta harrastajat saavat yhteyden elävään luontoon.
Haluamme luoda kestävän kulttuurin, jossa hevosen ja ympäristön hyvinvointi ovat keskeisiä arvoja.
Hevostaitoja arvostetaan.
YHTEISÖLLISYYS JA YHTEISTYÖ
Ratsastus tarjoaa jokaiselle innostavan ja tärkeän yhteisön, johon kuulua. Talleilla, seuroissa ja alueilla
vaalitaan eettisesti kestävää toimintaa. Teemme aktiivisesti työtä innostaaksemme uusia ihmisiä ja
tahoja mukaan yhteisöömme.

SRL:n kaikkien lajien perustana on ihmisen ja hevosen ainutlaatuinen kumppanuus. Siksi myös
antidopingsäännöstömme koostuvat kahdesta erillisestä säännöstöstä: toinen koskee urheilijoita ja
toinen hevosia.
1.2.

SRL NOUDATTAA KAHTA ERI ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖÄ; URHEILIJOILLE JA
HEVOSILLE ON OMAT SÄÄNNÖSTÖT

SRL on säännöissään itse sitoutunut ja sitouttaa kaikki urheilijat ja kilpailutoimijat kansallisella tasolla
Suomen antidopingsäännöstöön. Kansainvälisellä tasolla urheilijat sitoutetaan FEI:n 1 urheilijoita
koskeviin antidopingsäännöstöihin.
Hevosen vastuuhenkilö (yleensä ratsastaja) vastaa hevosen kilpailukelpoisuudesta. SRL noudattaa FEI:n
hevosia koskevaa antidopingsäännöstöä ja sitouttaa hevosten vastuuhenkilöt niihin.
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1.2.1.

URHEILIJOITA KOSKEVAT ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖT

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation ehkäisyn
sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta sekä tekee aktiivista
yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Suomen antidopingtoimikunta ADT on SUEKin
aputoiminimi ja SUEK/ADT (jäljempänä SUEK) vastaa kansallisesta dopingvalvonnasta Suomessa.
SUEK on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Maailman antidopingsäännöstöä. SUEKin
toiminnassa noudatetaan Maailman Antidopingtoimiston (WADA) hyväksymiä kansainvälisiä standardeja
sekä WADAn suosittelemia toimintamalleja soveltuvin osin.
1.2.2.

HEVOSIA KOSKEVAT ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖT

Hevosten antidopingsääntöjen tarkoituksena on reilun pelin varmistamisen ohella oma, hyvin
merkityksellinen ja tärkeä tarkoitus: hevosen suojelu. Hevoselta ei kysytä haluaako se kilpailla, vaan
päätöksen tekee ihminen. Siksi hevosten antidopingsäännöissä vastuuhenkilönä on urheilija.
Tapauskohtaisesti tiettyjen muiden henkilöiden osuus asiassa voi saattaa heidät kanssavastuulliseksi
hevosen dopingrikkomuksesta urheilijan ohella.
Kansainvälisen olympiakomitean jäsenenä FEI:n on vuonna 2010 luonut hevosia koskevan
antidopingsäännöstön, joka noudattaa WADAn hyväksymiä kansainvälisiä standardeja sekä WADAn
suosittelemia toimintamalleja soveltuvin osin.
2.

SRL:N ANTODOPING SÄÄNNÖSTÖT JA ERI TOIMIJOIDEN SITOUTUMINEN
SÄÄNNÖSTÖIHIN

2.1.

SRL:N TOIMINTASÄÄNNÖT

SRL:n toimintasääntöjen 5 §:n mukaan liitto ja sen jäsenet sekä jäsenten henkilöjäsenet ovat sitoutuneet
noudattamaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsääntöjä ja hevosen lääkintäsääntöjä.
2.2.

SRL:N YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT KS I 2018 JA LAJISÄÄNNÖT

Kaikkia liiton lajeja koskevat SRL:n yleiset kilpailusäännöt KS I 2018 ovat mittavan uudistustyön tulos.
Uusi KS I 2018 on laadittu mukauttamalla FEI:n vastaavat säännöt SRL:n kansalliseen
kilpailujärjestelmään. Kilpailujen kurinpitosäännöt on uusittu kokonaan, kurinpitolautakunnan valitsee
nykyään liittokokous (aiemmin hallitus) ja kurinpitolautakunta on vahvistanut itselleen uuden
toimintaohjeen2.
KS I tarkoituksena on luoda kaikille kilpailijoille oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset kilpailuolosuhteet sekä
taata hevosen hyvinvointi. KS I määrittää kilpailutoiminnan peruslinjat, antaa kaikkia lajeja koskevat
yleiset määräykset ja sisältää kurinpitosäännöt. Eri lajien lajisäännöt on laadittu erikseen FEI:n tai lajien
muiden kansainvälisten tai ulkomaisten järjestöjen sääntöjen pohjalta. Lajisäännöillä täydennetään KS I
määräyksiä kunkin lajin vaatimusten mukaan. Lajien erityispiirteiden vaatimat poikkeukset
kilpailusääntöjen yleiseen osaan vahvistaa SRL.

2

http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstruc
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KS I kohta 3. sitouttaa kaikki kilpailuiden toimijat Suomen antidopingsäännöstöön ja hevosten
lääkintäsääntöihin.
2.3.

URHEILIJA- JA TOIMIHENKILÖSOPIMUKSET

Kansallisen- tai kansainvälisen urheilijalisenssin lunastava urheilija sitoutuu lisenssiä lunastaessaan
noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä ja/tai FEI:n Human antidopingsäännöstöä sekä hevosten
lääkintäsäännöstöä.
Vuoden 2018 aikana tehtävän SRL:n internetsivujen uudistuksen myötä luodaan sähköinen järjestelmä,
jossa myös toimihenkilöt uudistaessaan toimihenkilöoikeuksiaan sitoutuvat antidopingsääntöihin
nimenomaisesti. Toimihenkilöiden sitouttamismenetelmä on toistaiseksi manuaalinen.
2.4.

VALMENTAJASOPIMUKSET

Kaikissa SRL:n valmentajasopimuksissa on lausekkeet, joissa valmentaja sitoutuu noudattamaan SRL:n
ja/tai FEI:n antidopingsääntöjä ja hevosten lääkintäsääntöjä.
3.

KOULUTUS

Koulutuksen vuosisuunnittelusta vastaa urheilujohtaja. Ypäjän kurssisihteeri varaa kouluttajat SUEKilta ja
eläinlääkäreiltä maajoukkueiden vuosisuunnitelman mukaan. Valmentajakoulutuksen antidopingosuus
toteutetaan ensisijaisesti SUEKin kouluttajia hyödyntämällä.
3.1.

URHEILIJAT

Antidopingkoulutus urheilijoille toteutetaan koulutustapahtumilla sääntökoulutus-, maajoukkue- ja
aluevalmennusten yhteydessä sekä SUEKin Puhtaasti paras-verkkokoulutuksella. Tiedotus antidoping
asioissa toteutuu SRL:n internetsivujen kautta, suoralla sähköposti tiedotuksella maajoukkue- ja
aluevalmennusryhmiin nimetyille ratsastajille ja kaikille liiton kilpailija/kilpailutoimihenkilölisenssin
omaaville suunnatulla kerran kuukaudessa ilmestyvällä sähköisellä kilpailutoiminnan tiedotteella.
Pääkohderyhmä ovat kansainväliseen
kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat.

kilpailutoimintaan

sekä

kotimaan

korkeamman

tason

Ulkomailla pysyvästi asuvien urheilijoiden osalta antidopingkoulutus ja -tiedotus toteutetaan
ensisijaisesti sähköpostitiedotteilla ja Suomessa tapahtuvien kokoontumisten yhteydessä. Koulutusta
voidaan toteuttaa myös ulkomailla toteutettavien valmennusleirien yhteydessä.
3.2.

VALMENTAJAT

Antidopingkoulutus valmentajille toteutetaan koulutustapahtumilla valmentajakoulutusten ja
seminaarien yhteydessä sekä SUEKin Puhtaasti paras-verkkokoulutuksella. Tiedotus antidoping asioissa
toteutuu SRL:n internetsivujen kautta, suoralla sähköposti tiedotuksella maajoukkue- ja
aluevalmennusvalmentajille sekä kaikille liiton valmentaja-/kilpailutoimihenkilölisenssin omaaville
suunnatulla kerran kuukaudessa ilmestyvällä sähköisellä kilpailutoiminnan tiedotteella.
Pääkohderyhmä ovat kansainväliseen kilpailutoimintaan sekä kotimaan korkeamman tason
kilpailutoimintaan osallistuvat valmentajat sekä maajoukkue-, alue ja seurojen Talent toiminnan
valmentajat.
4
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3.3.

MUUT KOHDERYHMÄT

Antidopingkoulutus muille kohderyhmille toteutetaan koulutustapahtumilla toimihenkilökoulutusten ja
seminaarien yhteydessä sekä SUEKin Puhtaasti paras-verkkokoulutuksella. Tiedotus antidoping asioissa
toteutuu SRL:n internetsivujen kautta ja kilpailutoimihenkilölisenssin omaaville suunnatulla kerran
kuukaudessa ilmestyvällä sähköisellä kilpailutoiminnan tiedotteella.
Pääkohderyhmä ovat kansainväliseen ja kotimaan korkeamman tason kilpailutoimintaan osallistuvat
lisenssitoimihenkilöt (tuomarit, ratamestarit ja muut toimihenkilöt), lajikomiteat ja liiton, alueiden ja
seurojen toimijat.
4.

VIESTINTÄ JA KRIISIVIESTINTÄ

4.1.

VIESTINTÄ

Liiton tiedottaja vastaa liiton antidopingohjelman julkaisusta, SUEKin, WADA:n ja FEI Clean Sport sivujen
linkittämisestä SRL:n internetsivuille sekä antidopingasioista tiedottamisesta ja kriisiviestinnästä
dopingtapausten yhteydessä.
SRL jakaa seuraavia SUEKin julkaisuja koulutuksissa, valmennuksissa, ja muissa tilaisuuksissa sekä pitää
julkaisuja kaikkien saatavilla toimistossaan ja Ypäjän Hevosopistolla (Hevosurheilun valtakunnallinen
valmennuskeskus):
•

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa;

•

Puhtaasti paras;

•

Reilusti paras.

SRL:n tiedotuksella internetsivuilla sekä suorasähköpostin avulla varmistetaan, että urheilijat,
valmentajat ja muut liiton toimijat ovat tietoisia SUEKin verkkosivujen päivityksistä. SUEKin
internetsivuilla voi ilmoittautua maksutta postituslistalle. Listan jäsenet saavat mm. Kielletyt aineet ja
menetelmät urheilussa- luettelon päivitykset suoraan sähköpostiinsa. SRL tilaa kohdennettuihin
tapahtumiin SUEKin esittelypisteen.
Liitto osallistuu sidosryhmiensä edunvalvojana SUEKin ja FEI:n järjestämiin tilaisuuksiin. Sidosryhmiä
tiedotetaan uusista tai muuttuneista säännöistä/käytänteistä seuratapaamisissa, koulutuksissa ja liiton
internetsivujen kautta. Liitto huomioi muutosten mahdolliset sääntömuutostarpeet.
FEI ylläpitää internetsivuillaan ”Clean Sport”3 antidopingohjelmaa. Ohjelma jakaantuu kahteen osioon:
hevosia koskevaan ”Clean Sport for Horses” tietopankkiin ja urheilijoita koskevaan ”Clean Sport for
Humans” tietopankkiin.
4.2.

KRIISIVIESTINTÄ

Kriisiviestinnästä vastaavat liiton tiedottaja, toimitusjohtaja ja liiton puheenjohtaja keskenään
sopimallaan tavalla. Toimitusjohtaja vastaa koordinoinnista ja yhteistyöstä SUEKin/EKADT:n tai muun
vastaavan tahon kanssa. Toimenpiteet epäillyssä dopingtapauksessa/hevosten lääkintärikkomuksessa:
•

3

Asiasta tiedotetaan välittömästi SUEKille tai EKADT:lle, liiton hallituksen puheenjohtajalle,
toimitusjohtajalle, tiedottajalle ja urheilujohtajalle. Nämä päättävät yhdessä asian tiedottamisen

https://inside.fei.org/fei/cleansport
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ajankohdasta, tavasta sekä muista yksityiskohdista. Liitto voi järjestää tiedotustilaisuuden, mikäli
urheilijan taso tai muut seikat sitä edellyttävät.
•

Yllä mainittu ryhmä informoi asiasta tarvittaessa asianosaisia (urheilija, valmentaja, hevosen
omistaja…). Sovitaan tiedottamisen tavasta ja aikataulusta. Dopingtapauksesta voi tiedottaa vain
urheilijan suostumuksella siihen asti, kunnes asiasta on saatu SUEKin tai EKADT:n lausunto.

•

Urheilijalla on aina oikeus tiedottaa itse omassa asiassaan. Liitto neuvottelee urheilijan kanssa ja
suosittelee, että asiasta tiedotetaan yhdessä.

•

Liiton hallitusta ja toimihenkilöitä informoidaan viimeistään ennen tiedotteen lähettämistä tai
tiedotustilaisuutta. Samalla kerrotaan tiedottamisen aikataulu ja pelisäännöt.

•

Medialle kerrotaan mahdollisimman nopeasti ensimmäisen tiedon saamisen jälkeen. Tiedote voi
toimia myös kutsuna tiedotustilaisuuteen.

•

Mikäli liitto järjestää tiedotustilaisuuden, pyritään se järjestämään mahdollisimman nopeasti,
muutaman tunnin sisällä tiedotteen lähettämisestä. Tiedotteen ja tiedotustilaisuuden välisenä
aikana asiasta kommentointi rajataan puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle.

•

Tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan asianosaisten lisäksi myös SUEKin / EKADT:n asiantuntija.

•

Tiedotustilaisuudessa jaetaan virallinen tiedote, johon koostetaan asiaan oleellisesti liittyvä
tausta-aineisto. Asianosaiset, liiton johto ja SUEKin / EKADT:n asiantuntijat vastaavat toimittajien
kysymyksiin täsmällisesti ja totuudenmukaisesti urheilijan oikeusturva huomioiden. Virallinen
tiedote käännetään tarvittaessa englanniksi.

•

Tiedotustilaisuuden jälkeen tai tiedotteen julkaisemisen jälkeen asiaa kommentoi ainoastaan
hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja.

5.
5.1.

DOPINGVALVONTA, DOPINGTESTAUS, TESTAUSPOOLI JA ERIVAPAUDET
DOPINGVALVONTA JA -TESTAUS

5.1.1.

URHEILIJOIDEN TESTAAMINEN

Suomessa dopingvalvonnasta vastaa SUEK ja Suomen antidopingsäännöstön perusteella SUEKilla ja
muilla antidopingorganisaatioilla on oikeus tehdä dopingtestejä urheilijoille, jotka ovat kilpailulisenssin
lunastaessaan sitoutuneet antidopingsäännöstöön. Periaatteessa kaikki, jotka osallistuvat
järjestäytyneeseen urheilu- ja kilpailutoimintaan, ovat dopingvalvonnan piirissä. Testaustoiminta
keskittyy pääasiassa huippu-urheilijoihin.
Dopingtestejä Suomessa teettävät SUEK, WADA ja kansainväliset lajiliitot. Testien käytännön
suorittamisesta Suomessa vastaa pääosin SUEKin valtuuttama testiryhmä. Testejä tehdään sekä
kilpailuissa, että kilpailujen ulkopuolella. Testit suoritetaan ennalta ilmoittamatta ns. yllätystesteinä.
Kilpailujen järjestäjä on velvollinen tekemään mahdolliseksi dopingtestien sääntöjen mukaisen
suorittamisen kilpailujen yhteydessä. Liitto informoi kilpailujärjestäjiä tästä velvollisuudesta kirjallisessa
kilpailunjärjestämisohjeessa.
SRL voi tilata kilpailun ulkopuolisia testejä SUEKilta. SUEK päättää, ketä testataan ja milloin. Testit
tilataan SUEKin testauspäälliköltä.
5.1.2.

HEVOSTEN TESTAAMINEN

Hevosen vastuuhenkilö (yleensä ratsastaja) vastaa aina hevosen kilpailukelpoisuudesta.
6
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SRL:n kilpailusääntöjen perusteella liitolla ja FEI:llä on oikeus tehdä dopingtestejä hevosille, jotka on
kilpailulisenssin aktivoimisella sitoutettu antidopingsäännöstöön. Periaatteessa kaikki hevoset, joilla
osallistutaan järjestäytyneeseen urheilu- ja kilpailutoimintaan, ovat dopingvalvonnan piirissä.
Testaustoiminta keskittyy pääasiassa kansainvälisiin ja kotimaan korkeamman tason kilpailutoimintaan
osallistuviin hevosiin.
Suomessa antidopingvalvonnasta vastaa FEI:n antidopingeläinlääkäriksi nimetty eläinlääkäri.
Dopingtestejä Suomessa teettävät SRL ja FEI. Testien käytännön suorittamisesta Suomessa vastaa
Suomen FEI:n antidopingeläinlääkäri ja hänen sopimansa eläinlääkärit. Testejä tehdään sekä kilpailuissa,
että kilpailujen ulkopuolella. Testit suoritetaan ennalta ilmoittamatta ns. yllätystesteinä.
Kilpailujen järjestäjä on velvollinen tekemään mahdolliseksi dopingtestien sääntöjen mukaisen
suorittamisen kilpailujen yhteydessä. Liitto informoi kilpailujärjestäjiä tästä velvollisuudesta kirjallisessa
kilpailunjärjestämisohjeessa.
SRL voi tilata kilpailun ulkopuolisia tai kilpailutestejä Suomen FEI- antidopingeläinlääkäriltä. Suomen FEIantidopingeläinlääkäri päättää, ketä testataan ja milloin.
5.2.

TESTAUSPOOLI

Testauspooliin kuuluvat kansainvälisen lajiliiton ja/tai SUEKin määräämät urheilijat. Olympialaisiin
nimetyt urheilijat liitetään yleensä testauspooliin ennen kisoja. Lajiliitto toimii yhteistyössä SUEKin
kanssa testauspoolin luomisessa ja ylläpitämisessä.
5.3.

ERIVAPAUDET

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä,
hoidolle voidaan hakea erivapautta WADA:n vahvistaman kansainvälisen erivapausstandardin
mukaisesti. SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta
hakea erivapaudet SUEKilta etukäteismenettelyllä. SUEKin erivapauspäätös koskee kansallisen tason
urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa.
Kansainvälisen tason urheilijat ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat urheilijat hakevat erivapautta
FEI:ltä.
Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien kansallisen tason urheilijoiden tulee hakea erivapautta vasta
takautuvasti (mahdollisen dopingtestin jälkeen) sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai
menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.
Urheilujohtaja toimii SRL:n yhteyshenkilönä erivapausasioissa ja antaa pyydettäessä lisätietoja ja
ohjausta.
6.

DOPING- JA HEVOSTEN LÄÄKINTÄSÄÄNTÖRIKKOMUKSET

6.1.

URHEILIJOIDEN DOPINGRIKKOMUKSET

Urheilijoiden dopingrikkomuksia koskeva käsittely ja päätösvalta on jaettu kahteen osaan. ADT ry:n
yleiskokouksen nimeämä, itsenäistä päätösvaltaa käyttävä Valvontalautakunta tutkii ja tekee päätöksen
siitä, onko dopingrikkomus tapahtunut vai ei.

7
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Jos Valvontalautakunta päättää, että kyseessä on dopingrikkomus, sen on annettava perusteltu
kirjallinen lausunto seuraamuksesta, joka tästä rikkomuksesta olisi voimassa olevan
antidopingsäännöstön perusteella määrättävä. SRL:n kurinpitolautakunta tekee päätöksen
määrättävästä seuraamuksesta soveltaen SRL:n kurinpitosääntöjä.
6.2.

HEVOSIA KOSKEVAT DOPING- JA LÄÄKINTÄSÄÄNTÖRIKKOMUKSET

Hevosten doping- ja lääkeainerikkomuksia koskeva käsittely ja päätäntävalta on myös jaettu kahteen
osaan.
Eläinkilpailujen antidopingtoimikunta EKADT on itsenäinen ja puolueeton asiantuntijaelin, jonka
tarkoituksena on estää kiellettyjen lääkeaineiden ja menetelmien käyttö eläinurheilussa mm. ottamalla
kantaa epäiltyihin dopingtapauksiin ja antamalla suosituksia asianomaiselle järjestölle teon
rangaistavuudesta.
EKADT toimikuntaan liittyneet järjestöt (kuten SRL) ylläpitävät toimikuntaa yhdessä Helsingin yliopiston
eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa vuosittain hyväksyttävän sopimuksen ja talousarvion mukaan.
SRL:n pyynnöstä EKADT käsittelee epäillyn hevosen doping- tai lääkeainerikkomustapauksen ja antaa
lausunnon siitä, onko kyseessä SRL:n sääntöjen tarkoittama hevosen doping tai lääkeainerikkomus sekä
ottaa kantaa dopingin tai lääkeainerikkomuksen vakavuuteen.
SRL:n kurinpitolautakunta tekee päätöksen rikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta. Hevosten
doping- ja lääkeainerikkomusten käsittelyssä SRL:n kurinpitolautakunta noudattaa SRL:n
kurinpitosääntöjen ohella FEI:n ko. rikkomusten käsittelystä annettua säännöstöä ”The Equine AntiDoping and Controlled Medication Regulations (EADCMRs)” 4 , joka sisältää myös rikkomusten
rangaistukset ja niiden lieventämis- ja koventamisperusteet.
7.

SRL:N
VASTUUHENKILÖT
EDISTÄMISESSÄ

JA

HEIDÄN

7.1.

SRL:N HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA

TEHTÄVÄT

ANTIDOPINGTYÖN

SRL:n hallitus ja toimitusjohtaja koordinoivat antidopingtoimintaa osana toimintasuunnitelmaa ja
vastaavat antidopingohjelman päivittämisestä. Menneen vuoden antidopingtyöstä raportoidaan SRL:n
vuosikertomuksessa. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla on, että dopingin vastainen toiminta on
huomioitu liiton säännöissä ja sopimuksissa.
7.2.

HUIPPU-URHEILU

Urheilujohtajan johdolla Huippu-urheilun johtoryhmä suunnittelee vuotuiset antidopingtoimenpiteet ja
valvoo niiden toteutumista.
7.2.1.
•

SRL:N URHEILUJOHTAJA:
on liiton päävastuullinen yhteyshenkilö kaikissa antidopingasioissa ja yhteydenpidossa SUEKin,
WADA:n, FEI:n ja EKADT:n kanssa;

4

https://inside.fei.org/sites/default/files/2108%20EADCMRs%20-%20Effective%201%20January%202018%20%20Final%20Version_clean.pdf
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•

on liiton yhteyshenkilö dopingtapauksissa ja hevosten lääkeainerikkomuksissa;

•

vastaa ensisijaisesti antidopingasioita koskeviin tiedusteluihin;

•

koordinoi liiton SUEKilta tilaamia koulutuksia eri tapahtumiin (erityisesti liiton valmennusleirit ja
valmentajakoulutus) ja SUEKin esittelypisteen tilaamisen SRL:n tapahtumiin;

•

toimittaa SUEKille tiedot liiton leireistä ja maajoukkueurheilijoiden tapahtumista5;

•

koordinoi ratsastuksen huippu-urheilun antidopingviestintää urheilijoille, valmentajille ja
kilpailuiden tuomareille ja toimihenkilöille;

•

vastaa tiedottajan kanssa ajankohtaisten antidopingasioiden uutisoinnista liiton internetsivuilla
ja tiedotteissa.

Liiton maajoukkue- ja aluevalmentajat sekä Talent seuravalmentajat vastaavat siitä, että antidopingtyö
on oleellisena ja säännöllisenä osana ryhmien liittojohtoista valmennustoimintaa.
Valmentajakoulutukseen sisällytetään antidoping koulutusosio kaikilla valmentajatasoilla.
Liiton valmentajasopimukset edellyttävät sitoutumista antidopingohjelman noudattamiseen ja
toteuttamiseen sekä sitouttavat valmentajat liiton kurinpitoon.
7.3.

SRL:N MUU URHEILUTOIMINTA

SRL:n hallitus hyväksyy ja päivittää tarvittaessa liiton antidopingohjelman. Antidopingtyön edistäminen
huomioidaan liiton laatimissa seurojen mallisäännöissä, osana liiton Reilu peli- ohjelmaa, alueiden—ja
seurojen puheenjohtajatapaamisissa sekä erilaisissa koulutus- ja seminaaritapahtumissa.
Antidopingtyöstä raportoidaan liiton toimintakertomuksessa.
SRL:n kulloinkin voimassa oleva antidopingohjelma julkaistaan SRL:n ja SUEKin internetsivuilla.
7.4.

SRL:N SÄÄNTÖVALIOKUNTA

SRL:n sääntövaliokunta tekee ehdotukset liittokokoukselle tai hallitukselle
päivittämisestä ja huomioi työssään muutokset antidopingsäännöstöissä.
7.4.1.

kilpailusääntöjen

ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖJEN SYSTEMATISOINTI SRL:N SÄÄNNÖISSÄ

SRL:n noudattamien antidopingsäännöstöjen esitystapaa on tarkoitus systematisoida uudelleen vuoden
2019 aikana. Nykyinen esitystapa on kattava mutta raskas hahmottaa. Uudistuksen yhteydessä sekä
urheilijoiden että hevosten antidopingsäännöstöille on tarkoitus luoda omat sivustot SRL:n
internetsivuilla. Maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään eläinsuojelulain kokonaisuudistus.
Uuden eläinsuojelulain odotetaan tulevan voimaan vuoden 2020 alussa. Ehdotus laiksi eläinten
hyvinvoinnista on valmistunut 21.12.2017 ja lähtenyt lausuntokierrokselle. Myös tämän uuden, lajimme
kannalta keskeisen lain vaikutus hevosten antidopingsäännöstöön huomioidaan uudistuksessa.
Urheilijoiden oikeusturvan parantamiseksi tulee päivitetyt FEI EADCMRs säännöt kääntää samalla
suomeksi.

5

Linkki SRL:n valmennuskalenteriin:
https://kipa.ratsastus.fi/modules/system/stdreq.aspx?P=2&VID=default&SID=435003731845072&A=closeall%2cset
handler%3asrltraining%3acalendar_table%3atraining%2cset%3asession.selected_menu%3aValmennuskalenteri&A
PI=20180429.161345.790-20180429.172227&S=1&C=77061
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