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1. Suomen Nyrkkeilyliitto
Suomen Nyrkkeilyliitto ry:n missiona on pitää nyrkkeilijä keskiössä sekä ajaa suomalaisen nyrkkeilyurheilun etua ja
innostaa mukaan lajin pariin. Nyrkkeilyliiton tavoitteena on olla vastuullinen ja johtava kamppailulaji sekä
menestyvä Olympialaji. Liiton visio perustuu kolmeen pääteemaan: osaaviin ja laadukkaisiin seuroihin,
menestykseen huippu-urheilussa sekä johtamiseen ja toimintatapoihin. Johtamisen tärkeimpiä tavoitteita
strategiakaudella ovat työnkuvien, tavoitteiden, osaamisen ja johtamistavan selkiyttäminen ja läpinäkyvyys.
Nyrkkeilyliitto kannustaa jäsenseuroja kehittämään osaamista levittämällä tietoa koulutus- ja
kehittymismahdollisuuksista muun muassa Olympiakomitean Tähtiseuraohjelman, liikunnan aluejärjestöjen sekä
kamppailulajien yhteisten ja liiton oman koulutustoiminnan kautta. Nyrkkeilyurheilussa korostetaan urheilijan – ja
valmentajan polkuja, joiden kautta vahvistetaan tieto-, olosuhde- ja taloudellisia resursseja urheilijan tueksi.
Nyrkkeilyliitto suhtautuu ehdottoman kielteisesti dopingin käyttöön. Liitto sitoutuu antidopingohjelman mukaisiin
toimenpiteisiin edistääkseen puhdasta ja reilua urheilua. Liiton nuorisotoiminnassa korostuu pitkäjänteinen
eettinen ja puhtaita arvoja korostava kasvatustyö. Suomen Nyrkkeilyliitto ry on mukana tekemässä puhdasta
urheilua yhdessä muiden kansallisten ja kansainvälisten urheilujärjestöjen kanssa.

2. Antidopingohjelman arvoperusta
Nyrkkeilyliiton arvot ovat yhdenvertaisuus, yksilön kunnioittaminen, avoimuus ja rehellisyys. Nyrkkeilyliitolla on
omat eettiset säännöt, joissa määritellään epäurheilijamainen käytös kuten urheilulle vieraiden aineiden käyttö.
Kaikki tapaukset, joissa urheilija tai valmentaja rikkovat eettisiä sääntöjä annetaan kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.
Tämän lisäksi toiminnassa sitoudutaan urheiluyhteisön liikunnan ja urheilun reilun pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin
sekä Puhtaasti Paras -ohjelmaan.
Liitto toimii yhteistyössä urheilijoiden, valmentajien ja seurojen kanssa puhtaan urheilun puolesta. Antidopingarvoja noudatetaan kaikessa liiton alaisessa toiminnassa. Yhteisistä pelisäännöistä keskustellaan ja niitä noudatetaan
yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Nyrkkeilyliito rakentaa toimintansa suunnitelmallisesti ja arvioi jatkuvasti
toimintaansa.

3. Ohjelman tavoitteet
Nyrkkeilyliiton antidopingohjelman tavoitteena on
- sitouttaa liiton toiminnassa mukana olevat henkilöt antidopingtyöhön
- tehdä ennaltaehkäisevää ja säännöllistä koulutus- ja viestintätoimintaa antidopingasioissa
- vaikuttaa arvopohjaan puhtaan urheilun puolesta
- määritellä antidopingohjelman toimenpiteet, vastuut ja velvollisuudet

4. Noudatettavat säännökset
Suomen Nyrkkeilyliiton alaisessa toiminnassa tulee kaikkien noudattaa kansallista antidopingsäännöstöä,
lajikohtaisia antidopingsäännöstöä sekä olympiakilpailuihin liittyen Kansainvälisen Olympiakomitean
antidopingsäännöstöä. Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat tukihenkilöt ovat velvollisia tuntemaan yleisesti
urheilussa ja nyrkkeilyurheilussa voimassa olevat antidopingsäännöstöt. Nyrkkeilyliitto sitoutuu noudattamaan
kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.
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Kaikki Nyrkkeilyliiton alaiset urheilijat sitoutuvat antidopingsäännöstöön lisenssin kautta. Lisenssin ostamisen
yhteydessä sitoudutaan Maailman antidopingsäännöstön, Suomen antidopingsäännöstön, Kansainvälisen
olympiakomitean KOK:n sekä kansainvälisen ja kansallisen lajiliiton kulloinkin voimassa oleviin
antidopingsääntöihin sekä lajiliiton sääntöihin ja niiden nojalla annettuihin kilpailutoimintaa ja kurinpitoa koskeviin
sääntöihin.
Nyrkkeilyliiton valmennustuen piirissä olevien urheilijoiden urheilijasopimus sisältää antidopingpykälän. He myös
sitoutuvat suorittamaan Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen. Nyrkkeilyliiton maajoukkueen urheilijoiden
leirikutsuissa muistutetaan, että liiton alaisessa toiminnassa sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa
Suomen antidopingsäännöstöä.
Nyrkkeilyliitto on sitoutunut kamppailulajien yhteisiin kurinpitosääntöihin, joissa kurinpitokäsittelyyn otetaan
henkilö, joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai
kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia.

5. Koulutus
Koulutustoimintaa järjestetään eri kohderyhmille ja sen päätehtävänä on lisätä antidopingtietämystä sekä kasvattaa
valmiutta tehdä urheilussa eettisesti kestäviä valintoja. Nyrkkeilyliiton valmennustuen piirissä olevat urheilijat ja
heidän tukihenkilönsä koulutetaan kerran vuodessa maajoukkueleirillä. Liitto edellyttää johtokunnan ja
valiokuntien jäseniltä, työntekijöiltään, tukiurheilijoiltaan sekä SM-kilpailuihin osallistuvilta urheilijoilta Puhtaasti
paras -verkkokoulutuksen suorittamista. Myös Nyrkkeilyseuroja kannustetaan suosittelemaan heidän jäseniään
suorittamaan Puhtaasti paras -verkkokoulutus.
I-tasolla koulutuksiin tuodaan sisältöjä kohderyhmän tarpeen mukaan. Koulutuksissa käytetään SUEK:n
internetsivujen kautta saatavia valmiita materiaaleja. Koulutuksissa pääpaino on Puhtaasti paras ja Reilusti paras teemojen esille tuomisessa sekä antidopingoppaassa. Lasten- ja nuorten valmentajien koulutuksissa pääpaino on
eettisessä kasvatustyössä. Koulutuksissa kerrotun tiedon oletetaan leviävän seuroihin osallistujien kautta.
II- ja III-tason valmentajakoulutukset järjestetään pääsääntöisesti kamppailulajien kesken. Niissä keskitytään
antidopingtiedon levittämiseen. Luento tilataan SUEK:lta. Koulutuksia järjestetään noin joka toinen vuosi.
Lisäksi antidopingsäännöstöstä tiedotetaan liiton syys- ja kevätkokouksessa sekä seuroille järjestettävissä
tiedotustilaisuuksissa. Nyrkkeilyliiton FINBOX -seuratiedotteeseen kootaan vähintään kerran vuodessa
antidopingohjelman pääkohdat seurojen tietoon. Nämä ovat luettavissa myös liiton internetsivuilta. Nettisivuille
kootaan lisäksi linkkejä SUEK:n ja AIBA:n sekä WADA:n materiaaleihin.
Koulutuksien koordinoinnin hoitaa valmennuksesta vastaava henkilö. SUEK:n järjestämiin koulutus- ja
liittotilaisuuksiin osallistuu aina vähintään yksi henkilö Nyrkkeilyliitosta.

6. Viestintä
Viestinnän avulla osoitetaan, että liiton toiminnassa kannatetaan reilun pelin ja puhtaan urheilun hengen
periaatteita. Tiedotteissa näytetään liiton arvot reilun pelin kannattajina.
Lajiliitto huolehtii dopingvalvontaa koskevien tietojen välittämisestä toimijoilleen aktiivisesti ja välittömästi.
Viestintää toteutetaan
- liiton internet-sivuilla
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- seuratiedotteissa
- koulutustilaisuuksissa
- leiri- ja kilpailutoiminnassa
- tiedotustilaisuuksissa
- kokouksissa
Tiedottamisessa käytetään SUEK:n valmiita tiedotteita ja materiaaleja. Urheilijoille ja valmentajille tiedotetaan
mahdollisuudesta lisätä itsensä SUEK:n postituslistalle. Näin päivityksistä tulee suoraan tieto urheilijoille ja
seuroille.
Kriisiviestinnän vastuuhenkilöt ovat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Heidän tulee viestiä nopeasti ja rehellisesti
todenmukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa kriisiviestinnän vastuuhenkilöt laativat tiedotteen luottamusjohdolle.
Dopingrikkomuksen käsittely ja tiedottaminen toteutetaan yhteistyössä SUEK:n kanssa, jonka myötä arvioidaan
tarve mediatilaisuudelle. Nyrkkeilyliitolla on erillinen kriisiviestinnän suunnitelma, jota noudatetaan myös
dopingtapausten yhteydessä.

7. Dopingvalvonta
Nyrkkeilyliitto toimii yhteistyössä SUEK:n kanssa dopingvalvonnan toteuttamisessa toimittamalla heille tarvittavat
tiedot sekä tiedottamalla kilpailunjärjestäjää heidän velvollisuuksistaan. Nyrkkeilyliitto toimii SUEK:n kanssa
yhteistyössä myös dopingrikkomusten selvittämisessä.
Nyrkkeilyliiton vastuulla on tiedottaa, että SUEK:llä on oikeus tehdä dopingtestejä urheilijoille, jotka ovat
sitoutuneet antidopingsäännöstöön. Urheilija voidaan kutsua testiin, milloin tahansa ja missä tahansa, kotimaassa
tai ulkomailla. Kutsu esitetään urheilijalle henkilökohtaisesti. Testitilanteiden sujuvuuden vuoksi urheilijoita
muistutetaan ja opetetaan kirjaamaan ylös kaikki käyttämänsä lääkevalmisteet ja lisäravinteet.
Nyrkkeilyliitto ylläpitää ajankohtaista seurantaa kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoiden
erivapausmenettelyistä.
Kansainvälisten kilpailuiden dopingtestauksesta sovitaan aina erikseen. Lajiliitto tiedottaa kilpailunjärjestäjiä
testauskäytännöistä ja niihin liittyvistä velvoitteista.
7.1. Testauspooli
Nyrkkeilyliitto toimii yhteistyössä SUEK kanssa testauspoolien luomisessa, ylläpitämisessä sekä urheilijoiden
tiedottamisessa heitä koskevista velvoitteista. Nyrkkeilyliitto ilmoittaa SUEK:lle testauspooliurheilijoiden kriteerit
täyttävien urheilijoiden nimet ja yhteystiedot. SUEK ilmoittaa aina kirjallisesti urheilijoille heidän kuulumisestaan
testauspooliin sekä siihen liittyvistä velvollisuuksista ja mahdollisten laiminlyöntien seuraamuksista. SUEK
ilmoittaa kirjallisesti urheilijalle, mikäli hänet poistetaan testauspoolista. Testauspooliin kuuluvan urheilijan tulee
ilmoittaa uransa päättämisestä kirjallisesti SUEK:lle.
Lisäksi Nyrkkeilyliitto ilmoittaa SUEK:lle valmennustuen piirissä olevien urheilijoiden
- nimet, syntymäajat ja yhteystiedot
- koti- ja ulkomaanleirien osallistujalistat, majoitus- ja harjoituspaikat sekä leiriaikataulut
- kilpailutiedot
- tiedot maajoukkueen muista kokoontumisista
- tiedot kansainvälisen lajiliiton rekisteröityyn testauspooliin kuuluvista urheilijoista
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Valmennuksesta vastaava henkilö toimittaa tiedot SUEK:lle sekä huolehtii tietojen päivittämisestä tarvittaessa.
Hänen vastuullaan on myös erivapauksien hakemiseen liittyvät asiat.
7.2. Erivapausmenettely
Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saataville sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea
erivapautta. Sen avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä, kun SUEK:n erivapauslautakunta on
hyväksynyt erivapauden. SUEK:n tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason
kilpailuja Suomessa. Kansainvälisen tason urheilijan sekä kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat urheilijat hakevat
erivapauden kansainväliseltä liitolta.
SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta Kansainvälisen
erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti ennakkoon. Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien
urheilijoiden kohdalla SUEK tarkastaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja
menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan
täytyy erivapautta jälkikäteen.
Nyrkkeilyliiton yhteyshenkilönä erivapausmenettelyissä toimii valmennuksesta vastaava henkilö.
Kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapautta
koskevat hakemukset on urheilijan toimitettava etukäteen kansainväliselle lajiliitolleen (kansainvälisen lajiliiton
sääntöjen mukaisesti) iästä ja kansallisesta tasosta riippumatta. Mikäli urheilijalla on ennestään SUEKin myöntämä
erivapaus niin kansainvälinen lajiliitto hyväksyy sen. Kansainvälinen lajiliitto hyväksyy automaattisesti urheilijoiden
SUEK:n myöntämän erivapauden, kunhan se on Kansainvälisen Standardin mukainen ja täten myös WADA:n
nähtävissä.
Tarkat ja päivitetyt ohjeet erivapauden anomisesta ovat nähtävillä internetsivuilla
- SUEK: www.suek.fi
- WADA: www.wada-ama.org
- AIBA: https://www.aiba.org/doping-free/
- AIBA erivapaus (TUE): https://www.aiba.org/therapeutic-use-exemptions-tues/
7.3. Dopingrikkomukset
Dopingrikkomuksia ovat
• kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessäkielletyn
aineen tai menetelmän käyttö
• kieltäytyminen dopingtestistä tai dopingtestin välttely
• olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti
• dopingvalvonnan tai -testin manipulointi
• dopingaineiden hallussapito
• dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
• dopingin edistäminen
• osasyyllisyys ja
• kielletty yhteistoiminta
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7.4. Dopingrikkomusten käsittely
Jos laboratorioanalyysin tulos on positiivinen tai urheilija on rikkonut antidopingsäännöstöä esim. kieltäytymällä
testistä, SUEK toimittaa urheilijalle selvityspyynnön välittömästi testituloksen tai -raportin saatuaan. Tieto
toimitetaan myös urheilijan lajiliitolle sekä valvontalautakunnalle.
Urheilijalla, asianomaisella urheilujärjestöllä ja SUEK:lla on selvityspyynnössä annetun määräajan kuluessa oikeus
pyytää B-näytteen analyysia. Pyyntö analyysin tekemisestä on esitettävä kirjallisesti tai muuten todisteellisesti. Mikäli
sitä ei annetun määräajan puitteissa vaadita, katsotaan, että B-näytteen analyysista on luovuttu. B-näyte
analysoidaan sitä pyytäneen kustannuksella. Urheilijan ja/tai asianomaisen urheilujärjestön tulee antaa mahdollinen
selvityksensä asiasta ja esittää kirjallinen pyyntö tulla kuultavaksi valvontalautakunnan kokouksessa joko seitsemän
(7) vuorokauden kuluessa selvityspyynnön tiedoksisaamisesta tai seitsemän (7) vuorokauden kuluessa B-näytteen
analyysituloksen tiedoksiannosta, mikäli B-näytteen analyysi on pyydetty.
SUEK voi asettaa urheilijan väliaikaiseen kilpailukieltoon säännöstön määräämällä tavalla saatuaan tiedon
positiivisesta testituloksesta tai mahdollisesta muusta dopingrikkomuksesta. Positiivinen testitulos tai mahdollinen
muu dopingrikkomus ei kuitenkaan ole dopingtapaus, ennen kuin SUEK:n valvontalautakunta sekä asianomainen
urheilujärjestö ovat käsitelleet tapauksen ja tehneet siitä päätöksen. Tämän vuoksi urheilijan oikeusturvaa on
kunnioitettava ja tapauksen käsittelyn aikana ainoastaan urheilijalla on mahdollisuus tulla julkisuuteen asian osalta.
Jos urheilija haluaa julkaista asian ennen lopullista lajiliiton päätöstä, voi Nyrkkeilyliitto neuvotella urheilijan
yhteisestä tiedotteesta tai tiedotustilaisuudesta.
SUEK:n valvontalautakunta käsittelee ja päättää, onko säännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun
henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena. Mikäli
valvontalautakunta katsoo dopingrikkomuksen tapahtuneen, se antaa perustellun kirjallisen lausunnon
seuraamuksesta, joka ko. rikkomuksesta olisi antidopingsäännöstön perusteella määrättävä. Urheilujärjestöjen
hyväksymän antidopingsäännöstön mukaan lajiliiton velvollisuus on kuitenkin tehdä lopullinen päätös
dopingrikkomuksen seuraamuksesta ja tiedottaa viivytyksettä asiasta sekä urheilijalle ja SUEK:lle että
kansainväliselle lajiliitolleen. Säännöstön mukaisesti lajiliiton on tiedotettava myös julkisesti dopingrikkomuksesta
ja siitä määräämästään seuraamuksesta viimeistään kaksikymmentä (20) päivää sen jälkeen, kun päätös on
lopullinen.

8. Seuranta ja päivitys
Antidopingohjelma päivitetään tarpeen mukaan. Uusi ohjelma hyväksytetään aina liittojohtokunnalla.
Toimintasuunnitelmaan kirjataan vuosittaiset tavoitteet antidopingohjelman toteuttamisesta.
Toimintakertomuksessa arvioidaan ennalta ehkäisevän koulutus- ja tiedotustoiminnan onnistumista.
Nyrkkeilyliiton antidopingohjelman vastuuhenkilönä toimii valmennuksesta vastaava henkilö.
Nyrkkeilyliiton antidopingohjelma on nähtävillä lajiliiton internetsivuilla, josta tiedotetaan seuroja sähköpostitse ja
lajiliiton alaisissa tapahtumissa. Urheilijoiden sitouttaminen tapahtuu tiedottamalla ja urheilijakasvatuksen keinoin.
Lajiyhteisön sitouttaminen tapahtuu tiedottamalla puhtaan urheilun ja urheiluhengen merkityksestä lajiliiton
alaisessa toiminnassa.
Nyrkkeilyliitto toimittaa antidopingohjelmansa SUEK:lle julkaistavaksi internetsivuillaan. SUEKin puhtaan
urheilun esittelypistettä tilataan tarvittaessa liiton tapahtumiin.
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Nyrkkeilyliiton antidopingohjelma ja –tehtävät sisältyvät toimintasuunnitelmaan sekä raportointi
toimintakertomukseen.

9. Suomen Nyrkkeilyliiton toimenpidekalenteri

Viestintä ja koulutus
TOIMENPIDE

TOTEUTUS

Maajoukkueen toimintasuunnitelma

Lajipäällikkö lähettää vuosittain kilpailukalenterin sekä
leirien ajankohdat SUEK:lle.

Maajoukkue

Lajiliiton tukiurheilijoiden yhteystiedot toimitetaan
SUEK:lle (lajipäällikkö)

Urheilijoiden tiedottaminen

Tukiurheilijoille jaetaan Nyrkkeilyliiton
antidopingsäännöstö sekä tutustutetaan SUEK
internetsivujen materiaaleihin (lajipäällikkö)

Urheilijoiden koulutus

Maajoukkueleirin yhteydessä (leirin vastuuvalmentaja)

Valmentajien koulutus

I-tasolla valmiiden materiaalien avulla. II- ja III tasoilla SUEK:n kouluttajan pitämä luento.

Tiedottaminen

Liiton internetsivut, seuratiedotteet,
kilpailutapahtumat, kokoukset ja koulutukset.

”Kielletyt aineet – ja menetelmät urheilussa” – KAMU

Jaetaan laajalti kaikissa mahdollisissa tapahtumissa ja
koulutuksissa. Linkki liiton internetsivuilla.

Dopingvalvonta ja sopimukset
Toimenpide

Toteutus

Nyrkkeilyliiton jäsenseurojen urheilijoita testataan
kilpailuissa ja niiden ulkopuolella.

SUEK testaajat.

Nyrkkeilyliiton valmennusjärjestelmän toimintalinjan
liitteenä on antidopingohjelma.

Valmennusvaliokunta ja liiton toimihenkilöt tarkistavat
toimintalinjan vuosittain.

Maajoukkueurheilijat sitoutuvat noudattamaan
antidopingohjelmaa.

Vastuuvalmentajat tiedottavat maajoukkuetoiminnan
yhteydessä.
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Erivapauskäytäntö

Kullakin urheilijalla on vastuu erivapauden
hakemisesta. Nyrkkeilyliitto vastaa tiedottamisesta
tasomenettelyjen suhteen.

SUEK koulutustilaisuudet

Koulutustilaisuuksiin osallistuu vähintään yksi liiton
toimihenkilö.

VIITTAUKSET

TALLENTEET
JAKELU

www.nyrkkeilyliitto.com/nyrkkeilyinfo/antidoping/
www.suek.fi/lajiliittojen-antidopingohjelmat
HUOMAUTUKSET

Lisäys edelliseen versioon kohtaan 5: Liitto edellyttää johtokunnan ja valiokuntien jäseniltä, työntekijöiltään,
tukiurheilijoiltaan sekä SM-kilpailuihin osallistuvilta urheilijoilta Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen
suorittamista. Myös Nyrkkeilyseuroja kannustetaan suosittelemaan heidän jäseniään suorittamaan Puhtaasti
paras -verkkokoulutus.
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