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1.Arvot ja eettiset periaatteet 
Suomen Vesihiihtourheilu ry:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun 
reilun pelin periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. Toiminnan säännöt ja 
määräykset ohjaavat eettisesti kestävään toimintaan ja reilun pelin noudattamiseen. Näihin 
valintoihin pohjautuen SVHU ry haluaa kantaa vastuunsa dopingin vastaisessa työssä. 
Doping, ja siihen liittyvät lieveilmiöt, koetaan vesihiihtourheilulle erittäin negatiivisena asiana. 
SVHU ry:llä on kolme lajijaostoa: Tournament, barefoot ja wakeboard -jaostot. Antidoping- 
toiminta kolmella jaostollamme jakaa samat arvot ja periaatteet. Dopingiin kuuluva vilpillisyys 
ja epärehellisyys ovat vastaan niitä periaatteita, mitä SVHU ry pyrkii toiminnoillaan 
kehittämään. Suomen Vesihiihtourheilu ry haluaa toteuttaa puhdasta ja reilua urheilua ja 
siksi sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen antidopingsäännöstöä. 

2.Tavoitteet 
Liitto asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet:   

- harrastajien oikeus puhtaaseen ja reiluun kilpailuun toteutuu kaikilla tasoilla.   
- toimijoiden asenteisiin ja arvoihin pyritään vaikuttamaan esimerkiksi liiton 

perusarvojen ja eettisten periaatteiden suuntaisesti.   
- tietoisuutta lisätään ja tietoja päivitetään antidoping asioissa koulutuksen ja 

kausittaisen tiedottamisen avulla.   
- Antidoping toiminta suoritetaan yhteistyössä maailmanliiton IWWF (International 

Waterski and Wakeboard Federation) kanssa edesauttaen lajin mainetta myös 
maailmanlaajuisesti 

- toiminta- ja kilpailusääntöjä noudatetaan toiminnassa ja päätöksenteossa.  

Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet kirjataan liiton toimintasuunnitelmaan ja näiden 
toteutuminen raportoidaan vuosikertomuksessa.  

3.Antidopingtoiminta 

a.Viestintä 
Urheilijoilla ja liiton lajien parissa toimivilla henkilöillä on oikeus ja velvollisuus tietää SVHU 
ry:n antidoping-ohjelmasta. Antidoping-ohjelma on kaikille julkinen ohjelma, joka jaetaan 
maajoukkueen urheilijoille, jaostojen yhteyshenkilöille, seuroille ja keskuksille vuosittain. 
Doping testauskäytännöistä, seurannasta ja ohjelman tavoitteista puhutaan avoimesti. 
Antidoping-ohjelma osana urheilijan uraa esitellään urheilijoille luonnollisena osana lajia. 

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisu jaetaan kilpaurheilijoille (aikuiset ja nuoret) 
vuosittain. SUEK lähettää tietopaketin liiton vastuuhenkilölle, joka jakaa julkaisun eteenpäin 



eri jaostojen yhteyshenkilöille. Lisäksi julkaisusta laitetaan linkki liiton nettisivuille ja 
sosiaalisen median kanaviin. Sosiaalisessa mediassa pyrimme esittämään antidopingtyön 
positiivisessa valossa. 

Vastuuhenkilönä toimii liiton puheenjohtaja Laura Lammi, joka jakaa tietoa eri jaostojen 
hankilöille. Näin eri jaostojen urheilijat saavat tiedon antidopingtoiminnasta. 

Kansainvälisissä mestaruuskilpailuissa kilpailijat allekirjoittavat Code of conduct sopimuksen 
ennen kilpailusuoritustaan, lupautuen noudattamaan antidoping sääntöjä koskien IWWF 
edustamia kilpailuja. 

b.Koulutus 
SUEKilta tilattavat koulutukset suunnataan kaikkien kolmen jaoston kilpaurheilijoille. 
Koulutus järjestetään, kun se nähdään ajankohtaiseksi, esimerkiksi uusien urheilijoiden 
tullessa valituksi maajoukkueeseen tai nuorten urheilijoiden ryhtyessä kilpailemaan 
kansainvälisellä tasolla. Koulutus järjestetään esimerkiksi SVHU ry:n vuosikokouksen 
yhteydessä. Myös koulutukseen kutsuessa kerromme urheilijoille, että heillä on siellä 
mahdollisuus päästä kuulemaan päivitetty tieto antidoping toiminnasta ja päästä esittämään 
kysymyksiä suoraan ammattilaisille.  

Vastuuhenkilönä toimii liiton puheenjohtaja Laura Lammi, joka sopii koulutuksen ajankohdat 
ja tiedottaa osallistujille koulutuksesta. 

c.Valvonta 
Liitto informoi kilpailunjärjestäjiä niiden dopingtestaukseen liittyvistä velvoitteista kuten 
organisoinnista testitilojen ja saattajien suhteen. Testejä voidaan tehdä milloin vain ja missä 
tahansa ennalta ilmoittamatta.  

SUEK vastaa Suomen kilpailuissa dopingtestauksesta. Urheilijat voivat kuulua myös 
IWWF:n testauspooliin. IWWF:n testauspoolissa valvonnasta vastaa IWWF:n määrittämä 
taho. Usein tämä tarkoittaa ulkomaalaista testausorganisaatiota. 

Liiton vastuulla on tiedottaa urheilijoitaan oikeista testausmenetelmistä. Urheilijan tulee olla 
tietoinen oikeuksistaan doping-valvontaa koskien.  

d. Doping-rikkomukset 

Suomen antidopingsäännöstön mukaan epäillyt dopingrikkomukset käsittelee SUEK:n  
nimeämä Valvontalautakunta. SVHU ry on sitoutunut auttamaan SUEK:ia mahdollisen 
dopingrikkomuksen selvittämisessä koko prosessin ajan. Jos Valvontalautakunta pitää 
tapahtunutta toimintaa dopingrikkomuksena, se antaa kirjallisen lausunnon seuraamuksesta, 
joka tästä rikkomuksesta olisi voimassa olevan säännöstön perusteella määrättävä. SVHU 
ry tekee asiassa lopullisen päätöksen ja on sen jälkeen velvollinen tiedottamaan asiasta 
julkisesti. Kriisiviestinnän osalta liiton puheenjohtaja vastaa kaikista julkisuuteen suunnatusta 
viestinnästä ja lausunnoista. Liitto päättää tiedottamisen ajankohdat, tavat sekä muut 
yksityiskohdat. 



SVHU ry on mahdollisen rikkomuksen sattuessa yhteydessä IWWF organisaatioon. SVHU 
ry:n vastuu on selvittää kansainvälisen lajiliiton kanssa toiminnan seuraukset. 

e. Erivapaudet 
Mikäli urheilijan terveyden ylläpito tai sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn 
lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. SUEK:in 
lajikohtaisen tasomäärittelyn (tasomäärittely nähtävissä SUEK:in nettisivuilla) piiriin 
kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja 
SUEK:in ohjeiden mukaisesti ennakkoon. SUEK:in tekemä erivapauspäätös koskee 
kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. 

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen 
(mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa 
olevien aineiden ja/tai menetelmien käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän 
osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta jälkikäteen. 

4.Seuranta ja toiminnan kehittäminen 

SVHU ry:n hallitus hyväksyy antidopingohjelman vuosittain. Ohjelmaa päivitetään 
tarvittaessa, mahdollisesti vuosittain. Toimintaa kehitetään ensisijaisesti yhteistyössä 
SUEK:n kanssa ja toiminta kuuluu kiinteänä osana liiton toimintasuunnitelmaan. 
Antidopingohjelman hyväksyy liiton hallitus ja sen päivittämisestä vastaa 
antidopingtoiminnan vastuuhenkilö. IWWF:n antidopingtoiminta on suoraan kytköksissä 
SVHU ry:n antidoping toimintaan ja SVHU päivittää IWWF tiedottamat säännöt ja vastuut 
omaan ohjelmaansa.


