
  

   

 

Suomen Lentopalloliiton antidopingohjelma 2022 

Vuotta 2022 koskevan toteutusohjelman tarkoituksena on linjata, sitouttaa ja konkretisoida Lentopalloliiton 
toimintaverkostossa tehtäviä antidoping-toimenpiteitä.  

Suomen Lentopalloliitto noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja liiton 
kurinpitosäännöt kattavat antidopingsäännöstön. 

 

1.    LÄHTÖKOHTA 

Suomen Lentopalloliitto ja sen toiminnan piirissä olevat seurat, joukkueet ja yksittäiset henkilöt vaikuttavat 
kaikin käytettävissä olevin sallituin tavoin siihen, että lajin parissa ei ilmene doping-määrittelyn piiriin 
kuuluvia, urheilusuorituksen vilpilliseen parantamiseen kuuluvia keinoja. 

 

2.    TAVOITTEET 

Asenteet ja toimenpiteet dopingia kohtaan ovat ehdottoman kielteiset. 

Kaikilla toimijoilla on tarvittava tieto antidopingasioista ja asenteet valvontaa, testausta ja koulutusta 
kohtaan ovat myönteiset. 

Motivaatio ja aktiivisuus omakohtaiseen vastuunottoon ja tiedonhankintaan lisääntyy. 

Antidopingtoimintaa tehdään liiton kaikilla toimintasektoreilla. 

Yhteistyökanavat muihin antidopingtyötä tekeviin kansallisiin ja kansainvälisiin tahoihin toimivat näitä 
tavoitteita tukien. 

Mielikuva lentopallosta, beach volleysta ja istumalentopallosta eettisesti vastuuntuntoisina, puhtaina ja 
väkivallattomina lajeina vahvistuu. 

 

3.    ORGANISOINTI 

Antidopingohjelman hyväksyy Suomen Lentopalloliiton hallitus. 

Toimihenkilövastuu kehittämistyöstä on liiton toimitusjohtajalla. 

Kunkin toimialan antidopingohjelman kehittämisesityksistä sekä operatiivisten toimenpiteiden 
toimeenpanosta vastaa toimialan vastuutoimihenkilö. 

Lentopalloliitto toimii yhteistyössä SUEK:n kanssa dopingvalvonnan toteuttamisessa, esimerkiksi 
tarvittavien tietojen toimittamisessa ja kilpailujärjestäjien tiedottamisessa heidän velvoitteistaan.  



  

   

 

SUEK yhteyshenkilöinä Lentopalloliitossa toimivat huippu-urheilun hallinnosta vastaava henkilö sekä 
Mestaruusliigan osalta mestaruusliigan vastuuhenkilö. 

Mahdollisesti esille tulevien dopingtapausten käsittelyssä noudatetaan Suomen antidopingsäännöstöä ja 
SUEK:n kanssa sovittuja periaatteita. Liitto tekee SUEK:n kanssa yhteistyötä dopingrikkomusten 
selvittämisessä. 

Asian selvittämisestä ja yhteistyöstä SUEK:n kanssa vastaavat liiton puheenjohtaja, toimitusjohtaja, ko. 
joukkueen (maajoukkue, liigajoukkue, valmennuskeskus tms.) päävalmentaja sekä urheilutoiminnasta 
vastaava johtaja.                      

Tiedottamisesta vastaavat liiton puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ja se tehdään yhdessä SUEK:n kanssa.  

Liiton velvollisuutena on olla tietoinen sekä kansallisen että kansainvälisen tason urheilijoiden 
erivapausmenettelyistä.  Erivapaus voidaan myöntää urheilijalle, mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii 
jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä. Näissä tapauksissa erivapausmenettelyllä 
voidaan mahdollistaa kyseisen kielletyn hoitomuodon käytön. Yhteyshenkilönä lentopalloliitossa toimii 
huippu-urheilun hallinnosta vastaava henkilö. 

 

4.    OHJELMAN KEHITTÄMINEN 

Antidopingohjelman vuosittainen toteutus käsitellään ja päätetään vuoden ensimmäisessä hallituksen 
kokouksessa, jossa myös arvioidaan edellisen vuoden ohjelman toteutuminen. 

Antidopingohjelmaa päivitetään tarvittaessa. 

 

5.    TOIMENPITEET 2022 

Antidopingohjelman kehittämiseen osallistuvat kaikki liiton toimialat. 

Vuoden 2022 aikana eri toimialoilla sovitut toimenpiteet ilmoitetaan hallitukselle sen vuoden kolmanteen 
kokoukseen mennessä: 

5.1.           Huippu-urheilu / Aikuisten maajoukkuetoiminta 

● Jokainen mj-pelaaja saa leirityskauden alussa SUEK:n KAMU-pikaoppaan, jonka lisäksi pelaajat 
ohjeistetaan käyttämään KAMU-lääkehakua (https://kamu.suek.fi/#!/), joka löytyy myös 
mobiilisovelluksen. Lääkäri tai SUEK:n asiantuntija pitävät teemaa koskevan oppitunnin 
(huomioidaan myös lisäravinteet). Mikäli pelaaja liittyy joukkueeseen kesken kauden, saa myös hän 
yllä mainitun informaation.  



  

   

 

● Pelaajien kanssa käydään läpi myös testaustoimintaan ja antidoping-toimintaan liittyvät käytännöt, 
oikeudet, velvollisuudet ja seuraamukset. Maajoukkuepelaajat suorittavat Puhtaasti paras – 
verkkokoulutuksen. Myös liigapelaajat ohjeistetaan tutustumaan koulutussisältöihin.  

● Joukkueen lääkäri, fysioterapeutti ja päävalmentaja vastaavat, että joukkueen käytössä olevien 
lääkkeiden ja lisäravinteiden koostumukset tarkastetaan säännöllisesti (mm. aina lääkettä tai 
lisäravinnetta hankittaessa tai SUEK:n ohjeistuksen muuttuessa) 

● Maajoukkuetietojen toimittaminen SUEK:lle: kokoonpanot, leirit jne. 

● Ottelutapahtumissa yleisökuulutukset tai pelaajien tietoiskut + maajoukkueiden internet-sivujen 
tietoiskut ja valmentaja-/pelaajakolumnit 

● Kaikissa pelaaja-, valmentaja- ja toimihenkilösopimuksissa on ns. ”antidoping-/eettinen pykälä” 

● Kaikkiin pelaaja-, valmentaja- ja toimihenkilösopimuksiin lisätään kilpailumanipulaatiopykälä, mikä 
tarkoittaa, että vedonlyönti on kielletty oman kilpailusarjan otteluista. Tämä tarkoittaa, että 
vedonlyönti on kielletty oman kilpailusarjan otteluista.  

● SUEK:n liittotiedotteen (3-4 nroa vuodessa) jakelu toimialaryhmien puheenjohtajille ja 
maajoukkueiden päävalmentajille 

● Kaikki maajoukkueen antidopingtyöstä vastuussa olevat pitävät itsensä ajan tasalla käytettävissä 
olevasta koulutus- ja viestintämateriaalista. 

 

5.2.           Huippu-urheilu / Nuorten maajoukkuetoiminta ja valmennuskeskukset 

● Valmennuskeskustoiminnasta vastaavat ovat vastuussa nuorten maajoukkueisiin ja 
valmennuskeskuksiin suuntautuvan antidopingtyön kehittämisestä ja valvonnasta 

● Jokainen valmennuskeskuksissa opiskeleva ja maajoukkuepelaaja saa leirityskauden tai 
valmennuskeskusten lukuvuoden käynnistyessä SUEK:n KAMU-pikaoppaan, jonka lisäksi pelaajia 
pyydetään tutustumaan KAMU-lääkehakuun (https://kamu.suek.fi/#!/), joka löytyy myös 
mobiilisovelluksena. 

● Nuorten päävalmentajat tai joukkueen/valmennuskeskuksen päävalmentaja pitää aiheeseen 
liittyvän oppitunnin (huomioidaan myös lisäravinteet). Oppitunnin voi toteuttaa myös SUEK:n 
asiantuntija. Kesken kautta mukaan tulevalle jaetaan vastaava info. 

● Joukkuekohtaisesti vastuussa on kunkin joukkueen päävalmentaja 

● Nuorten ottelutapahtumissa yleisökuulutukset tai pelaajien tietoiskut + maajoukkueiden internet-
sivujen tietoiskut ja valmentaja-/pelaajakolumnit 

● Nuorten aluejoukkuetapahtumissa pidetään antidopingtyöhön liittyvä pelaaja- ja valmentajainfo 



  

   

 

● Valmennusjohto sitoutuu sopimuksissaan käyttämään vain urheilussa sallittuja menetelmiä. 
Kaikkiin valmentajasopimuksiin lisätään kilpailumanipulaatiopykälä, mikä tarkoittaa, että 
vedonlyönti on kielletty oman kilpailusarjan otteluista 

 

5.3. Huippu-urheilu / Beach volley 

● Mj-toimintaan osallistuvien pelaajien ja valmentajien informointi ja sopimukset.  

● Maajoukkuetietojen toimittaminen SUEK:lle: kokoonpanot, leirit jne. 

● SM-kiertueen pelaajille SUEK:n perusaineisto 

● Tarvittaviin sääntöihin ja sopimuksiin antidopingpykälät 

● Kytkentä beach volleyn internet-sivuille, tietoiskuja + linkit SUEK:n sivuille 

 

5.4. Huippu-urheilu / istumalentopallo 

● Mj-toimintaan osallistuvien pelaajien ja valmentajien informointi ja sopimukset.  

● Maajoukkuetietojen toimittaminen SUEK:lle: kokoonpanot, leirit jne. 

● SM-sarjan pelaajille SUEK:n perusaineisto 

● Tarvittaviin sääntöihin ja sopimuksiin antidopingpykälät 

● Kytkentä istumalentopallon internet-sivuille, tietoiskuja + linkit SUEK:n sivuille 

 

5.5. Kilpailutoiminta / Sarjatoiminta 

● Sääntöjen tarkistaminen ja kehittäminen antidoping-ohjelman tavoitteiden suunnassa 

● Tietoiskut ylä- ja alasarjatoiminnan kehittämistapahtumissa 

● Kytkentä kilpailutoiminnan internet-sivuille, tietoiskuja + linkit lisätietoa antaviin sivuihin 

● Liiton antidoping-ohjelman päivittäminen vuosittain SUEK:n sivuille 

 

5.6. Kilpailutoiminta / Mestaruusliiga 

● Liigaseurojen valmentaja-/pelaajasopimusten antidopingpykälän varmistaminen pääsarjaryhmän 
pöytäkirjassa 



  

   

 

● AD-suunnitelma liigan strategiasuunnitelmaan 

● Kaikille joukkueille jaetaan KAMU-pikaoppaat liigan avaustapahtumassa ja joukkueet ovat 
vastuussa oppaiden jakamisesta kaikille pelaajille. Lisäksi joukkueet ovat vastuussa siitä, että 
antidoping- ja kilpailumanipulaatiosäännöt tiedotetaan kaikille ulkomaalaispelaajille ja -
valmentajille, joilla ei ole mahdollisuutta tutustua SUEK:n suomenkielisiin materiaaleihin. 

● SUEK kerää miesten ja naisten liigajoukkueiden harjoitustietoja, joista lähetetään SUEK:n toimesta 
tarkempi ohjeistus suoraan liigajoukkueille. 

 

5.7. Nuorten sarjatoiminta & Power Cup, alueellinen sarjatoiminta 

● Power Cup- tietoiskut, kisaoppaan infosivu ja tapahtumapisteiden julistenäkyvyys 

● Tietoiskut nuorten sarjaparlamenteissa sekä nuorten sarjatoiminnan sarjajulkaisuissa 

● Tietoiskut aikuisten alasarjojen sarjajulkaisuissa 

 

5.8.   Koulutus 

● Antidopingvalistuksen kytkentä kaikkiin koulutustapahtumiin 

o Kaikilla koulutustasoilla hyödynnetään Puhtaasti paras – verkkokoulutusta ja tätä kautta 
pyritään jalkauttamaan Puhtaasti paras – verkkokoulutusta lentopalloliiton alaisuudessa 
toimiviin seuroihin.  

o Antidopingtoimintaan liittyvä informaatio kytketään kaikkiin koulutusmateriaaleihin 

o Kytkentä koulutuksen internet-sivuille, tietoiskuja + linkit SUEK:n sivuihin 

 

5.9. Seurapalvelut / Alue- ja maakuntatoiminta 

o Koulutustyön kytkentä mukaan alueiden vuosisuunnitelmiin 

o Valistusaineiston toimittaminen ja käytön ohjeistus alueiden päävalmentajien kanssa 

 

5.10. Tukipalvelut / Viestintä 

o Mahdolliset positiiviset dopingtulokset tiedotetaan Suomen antidopingsäännöstön 
mukaisesti pyrkien mahdollisimman nopeaan aikatauluun. Tiedottaminen tehdään 
yhteistyössä SUEK:n kanssa. 



  

   

 

o SUEK:lta tulevat lajin testaustoiminnan raportit uutisoidaan liiton nettisivuilla 

o Liiton nettisivuilla on oma alasivu antidoping-toiminnalle ja linkki SUEK:n sivuille 

o Dopingin vastaisia asenteita vahvistetaan myös muiden julkaisujen, kirjoitusten, 
kannanottojen ja haastattelujen kautta 

o SUEKin esittelypiste on mukana valituissa lentopalloliiton järjestämissä tapahtumissa. 
Näistä sovitaan erikseen SUEK:n kanssa. 

 

5.11.         Tukipalvelut / Kansainvälinen toiminta 

o Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja välittävät suomalaisen antidoping-käytännön tietoa kv. 
kattojärjestöjen (FIVB, CEV, NEVZA) tapaamisissa 

o Lentopalloliitolla on yhteinen tiedossa oleva toimintakäytäntö kansainvälisen lajiliiton 
toimintatavoista 

o Kansainvälisten kattojärjestöjen piirissä tapahtuvasta antidopingtyöstä välitetään tietoa 
suomalaiseen lentopallokenttään 

 

Helsingissä 23.1.2022 

Suomen Lentopalloliitto ry  

Hallitus 

 


