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PUHDAS JA REILU
TAITOLUISTELUKULTTUURI

Suomen Taitoluisteluliiton vastuullisuusohjelma pohjautuu koko urheiluyhteisön yhteiseen
vastuullisuusohjelmaan, reilun pelin periaatteisiin ja Taitoluisteluliiton arvoihin. Kaikki
Taitoluisteluliiton toiminnassa mukana olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan
Taitoluisteluliiton toiminta- ja kurinpitosääntöjä sekä eettistä säännöstöä. Antidopingohjelma
ja kilpailumanipulaation torjunta on huomioitu Suomen Taitoluisteluliiton strategiassa ja
säännöissä, ja Taitoluisteluliiton alaisissa kilpailuissa noudatetaan reilun pelin periaatteita.

Suomen antidopingsäännöstöä noudatetaan koko suomalaisessa järjestäytyneessä urheilussa
ja näin ollen Suomen Taitoluisteluliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa
Suomen antidopingsäännöstöä. Lajiliittojen ja seurojen antidopingtyön tavoitteena on edistää
yhdenvertaisuutta, reilua peliä ja puhdasta urheilua. Lähtökohtana on, että huipulle pyrkivät
nuoret kunnioittavat toisia urheilijoita, yhteisiä sääntöjä sekä omaa hyvinvointiaan. 

Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:n Kilpailumanipulaation torjuntaohjelmaa mukaillen
Taitoluisteluliiton tavoitteena on urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäiseminen, tunnistaminen ja
rankaiseminen. Tavoitteena on myös vaikuttaa siihen, että kaikki lajitoimijat ymmärtävät, mitä
on kilpailumanipulaatio ja sitä havaitessaan, tuntevat torjuntaan liittyvät toimintaohjeet.
Tavoitteiden myötä pyritään suojelemaan urheilun rehellisyyttä ja etiikkaa. 

Taitoluisteluliiton tehtävänä on vaikuttaa koulutuksen ja viestinnän avulla siihen, että luistelijat
ja muut lajin toimijat asennoituvat kielteisesti dopingiin sekä kaikkeen reilun pelin sääntöjä
rikkovaan toimintaan. Jokainen voi osaltaan edistää puhdasta urheilua ja eettisesti kestävää
toimintaa. 



ANTIDOPING

Maailman antidopingsäännöstö luo
edellytykset toteuttaa reilua ja
tehokasta antidopingtoimintaa
kaikkialla. Sen tarkoituksena on
edistää antidopingtoimintaa
maailmanlaajuisesti yhtenäistetyillä
antidopinglinjauksilla, säännöillä ja
sääntelyllä urheilujärjestöjen ja
viranomaisten toiminnassa.

Maailman antidopingsäännöstön
käytännön toimeenpanon
tavoitteena on, että kaikki urheilijat
hyötyvät samoista
antidopingmenettelyistä ja -
suojelusta riippumatta lajista,
kansallisuudesta tai testausmaasta,
jotta kaikki urheilijat voivat
osallistua kilpailuihin turvallisesti ja
rehellisesti.

Suomen antidopingsäännöstö
koskee koko suomalaista
järjestäytynyttä urheilua. Säännöstö
noudattaa Maailman
antidopingtoimiston määräyksiä ja
on Maailman antidopingtoimisto
WADA:n hyväksymä. 

Suomen antidopingsännöstön piiriin
kuuluvat Suomessa rekisteröidyt
urheilujärjestöt ja muut yhteisöt,
jotka säännöissään tai SUEK:n
kanssa erikseen solmitulla
sopimuksella ovat sitoutuneet
noudattamaan Suomen
antidopingsäännöstöä. Lisäksi
säännöstön piiriin kuuluvat edellä
mainittujen tahojen jäsenet ja
kilpailutoimintaan osallistuvat
urheilijat sekä heidän tukihenkilönsä
(esimerkiksi valmentajat, ohjaajat,
lääketieteelliset asiantuntijat). 

MAAILMAN ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖ

Antidopingtoiminta perustuu maailmanlaajuisiin säännöstöihin, joita urheilijat ja urheilun parissa
toimivat sitoutuvat noudattamaan. Säännöissä on määritelty dopingrikkomukset ja niiden
seuraamukset, ja niiden tarkoitus on yhdenmukaistaa toimintaa.

Suomen Taitoluisteluliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen
antidopingsäännöstöä ja hyväksyy, että kurinpitovaltaa käyttää Suomen
antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin. Taitoluisteluliiton jäsenseurojen,
taitoluistelijoiden ja muiden lajin piirissä toimivien henkilöiden on sitouduttava noudattamaan
kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, Maailman antidopingsäännöstöä,
Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) ja Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC)
säännöstöjä sekä lajikohtaisia Kansainvälisen Luisteluliiton (ISU) ja Suomen Taitoluisteluliiton
(STLL) antidopingsäännöstöjä. Taitoluistelutoimijat, harrastajat ja kilpailijat sitoutuvat edellä
mainittuihin säännöstöihin Taitoluisteluliiton toimintasääntöjen ja eettisen säännöstön sekä
liiton luistelija- ja toimihenkilöpassien kautta.

SUOMEN ANTIDOPINGSÄÄNNÖSTÖ



DOPINGIN
MÄÄRITELMÄ JA
DOPINGRIKKOMUKSET

Urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai
merkkiaineita
Kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käyttö tai käytön yritys
Dopingtestin välttely, dopingtestistä kieltäytyminen tai näytteen antamatta jättäminen
Olinpaikkatietojen laiminlyönti
Urheilijan tai muun henkilön syyllistyminen mihin tahansa dopingvalvonnan
manipulointiin tai manipuloinnin yritykseen
Urheilijan tai tukihenkilön syyllistyminen kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän
hallussapitoon
Urheilijan tai muun henkilön syyllistyminen minkä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn
menetelmän levittämiseen tai levittämisen yritykseen
Minkä tahansa kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän luovuttaminen tai
luovuttamisen yritys urheilijalle kilpailun aikana, tai minkä tahansa kilpailun ulko‑
puolella kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän luovuttaminen tai luovuttamisen
yritys urheilijalle kilpailun ulkopuolella
Urheilijan tai muun henkilön osasyyllisyys tai osasyyllisyyden yritys
Kielletty yhteistoiminta
Ilmoituksen tekijän pelottelu tai häneen kohdistetut kostotoimet urheilijan tai muun
henkilön taholta

Dopingilla tarkoitetaan yhtä tai useampaa antidopingsäännöstön mukaista
dopingrikkomusta. 

Suomen antidopingsäännöstön mukaan dopingrikkomuksia ovat

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Tulosten hylkääminen urheilutapahtumassa, jossa dopingrikkomus tapahtuu
Urheilun toimintakielto tapauksissa, joissa urheilijan näytteessä on kiellettyä ainetta tai
joissa on kyse kielletyn aineen tai menetelmän käytöstä, käytön yrityksestä tai
hallussapidosta
Muista dopingrikkomuksista määrättävä urheilun toimintakielto
Menetetyt palkintorahat
Taloudelliset seuraamukset

Seuraamuksena eli rangaistuksena dopingrikkomuksesta voi olla

1.
2.

3.
4.
5.



SUEK informoi 
urheilijaa testauspooliin
valinnasta aina kirjeellä 

ja ohjeistuksella. 
 

Urheilija ei voi 
kuulua tietämättään

testauspooliin.

TESTAUSPOOLI

Testauspooli on antidopingorganisaation nimeämä ryhmä huippu-urheilijoita, joihin kilpailujen
ulkopuolinen dopingtestaus erityisesti kohdentuu. Testauspoolin tarkoituksena on varmistaa,
että siihen nimettyjen huippu-urheilijoiden ajantasaiset yhteys- ja olinpaikkatiedot ovat
antidopingorganisaation tiedossa. Tämä tekee mahdolliseksi tehokkaan ja tarkkaan ajoitetun
dopingtestauksen ilman ennakkoilmoitusta. 

Urheilujärjestöt toimivat yhteistyössä SUEKin kanssa testauspoolien luomisessa, ylläpitämisessä
sekä urheilijoiden ja joukkueiden tiedottamisessa heitä koskevista velvoitteista.
Taitoluisteluliitto ilmoittaa SUEK:lle testauspooliurheiiljoiden kriteerit täyttävien urheilijoiden
nimet ja yhteystiedot. Jos luistelija lopettaa urheilu-uransa testauspooliin kuuluessaan, tulee
hänen tehdä kirjallinen lopettamisilmoitus SUEK:lle ja Taitoluisteluliitolle. Ilmoituksen jälkeen
urheilija poistetaan testauspoolista.

DOPINGVALVONTA

Suomen antidopingsäännöstön perusteella SUEKilla ja muilla antidopingorganisaatioilla on
oikeus tehdä dopingtestejä urheilijoille, jotka ovat urheilujärjestöjen tai muiden yhteisöjen
säännöstöjen perusteella tai sopimuksella sitoutuneet antidopingsäännöstöön. Periaatteessa
kaikki urheilijat, jotka osallistuvat järjestäytyneeseen urheilu- ja kilpailutoimintaan, ovat
dopingvalvonnan piirissä. Pääasiassa testaustoiminta keskittyy eri lajien huippu-urheilijoihin.

SUEK vastaa Suomessa dopingvalvonnasta. Testejä voidaan tehdä SUEK:n lisäksi myös ISU:n ja
WADA:n toimeksiannoista. Testien käytännön suorittamisesta vastaa Suomessa useimmiten
SUEKin valtuuttama testiryhmä, kansainvälisissä kilpailuissa kansainvälisen lajiliiton edustajan
alaisuudessa. Testejä voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta kilpailuissa tai kilpailuiden
ulkopuolella, esimerkiksi leireillä ja tavanomaisissa harjoitusolosuhteissa tai urheilijan kotona. 
 Kilpailujärjestäjiä informoidaan kilpailujärjestäjän velvollisuuksista liiton
kilpailujärjestämisohjeissa. Dopingvalvonnan yhteyshenkilönä toimii valmennuspäällikkö. 

KUVA: 



URHEILIJA ULKOMAILLA

Urheilijan on varmistettava ennen ulkomaille suuntautuvalle kilpailu- tai harjoitusmatkalle
lähtöä, että erivapaudet ovat voimassa. Kirjallinen todistus lääkärin määräämistä ja urheilijan
käyttämistä lääkkeistä sekä erivapauksista on hyvä pitää mukana. SUEKin KAMU-lääkehausta
ja KAMU-mobiilisovelluksesta löytyvät vain Suomesta saatavat resepti- ja
itsehoitolääkevalmisteet. Ulkomailta ostettavien lääkkeiden vaikuttavat aineet ja niiden
sallittavuus on aina tarkistettava WADA:n Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -listalta.
Huomioitavaa on, että eri maissa saattaa olla samannimisiä lääkevalmisteita, mutta ne
sisältävät eri lääkeaineita.

ERIVAPAUSMENETTELY

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän
käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta, mikä voi mahdollistaa kyseisen kielletyn
hoitomuodon käytön. 

SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta
Kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEKin ohjeiden mukaisesti ennakkoon. Lajikohtaisen
tasomäärittelyn ulkopuolella olevien 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. SUEKin erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijoita
ja kilpailuja. Erkka-erivapauskoneen avulla voi selvittää, tuleeko erivapaus hakea etukäteen
vai takautuvasti SUEKilta vai ISU:lta. Lajikohtainen tasomäärittely ja Erkka-erivapauskone
löytyvät SUEKin verkkosivuilta.

Kansainvälisen tason sekä kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden
erivapauksista vastaa kansainvälinen lajiliitto, riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta
tasosta. Kansainvälinen lajiliitto määrittelee kansainvälisen tason urheilijat ja kansainväliset
urheilutapahtumat, jotka se katsoo sellaisiksi, että erivapaus tulee hoitaa kansainvälisen
lajiliiton kautta. 

TUE:n (Therapeutic Use Exemption) hakevat ISU:lta ainoastaan ISU:n rekisteröityneeseen
testauspooliin kuuluvat urheilijat sekä yksin-, pari- ja muodostelmaluistelussa sekä jäätanssissa
kansainvälisesti juniori- ja senioritasolla kilpailevat luistelijat. Jos urheilija, jolla on voimassa
oleva SUEKin myöntämä erivapaus, nousee kansainväliselle tasolle, tulee selvittää, tunnustaako
kansainvälinen lajiliitto SUEKin myöntämän erivapauden automaattisesti vai tuleeko
erivapaudelle hakea tunnustus kansainväliseltä lajiliitolta.
Ohjeet erivapauden anomisesta ovat seuraavilla verkkosivuilla: www.suek.fi (SUEK),
www.wada-ama.org (WADA) ja www.isu.org. (ISU). Yhteenveto WADA:n ja ISU:n vuosittaisista
päivityksistä ja ajantasaiset tiedot tasomäärittelyistä löytyvät Taitoluisteluliiton verkkosivuilta
www.stll.fi. Taitoluisteluliiton yhteyshenkilö erivapauksiin liittyvissä asioissa on
valmennuspäällikkö.

http://www.suek.fi/
http://www.isu.org/
http://www.stll.fi/


MITÄ KILPAILUMANIPULAATIO ON?

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista ottelun tai kilpailun kulkuun tai
lopputulokseen. Kilpailumanipulaatio voidaan jakaa urheilu- ja vedonlyöntiperustaiseen
manipulaatioon. Se ilmenee eri lajeissa eri tavoin esimerkiksi kilpailu-, ottelu- tai
tulosmanipulaationa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi taloudellinen voitto tai halutun tittelin,
joukkueen tulevien pelivastustajien tai sarjatason varmistelu. Sen seuraukset vaikuttavat urheilun
perusarvoihin kuten ennakoimattomuuteen ja reiluun peliin. 

Suomessa tilanne kilpailumanipulaation suhteen on rauhallinen. 2022 teetetyn tilannekuvan
mukaan kilpailumanipulaation riski Taitoluistelussa on matala. Lajissa ei ole tullut ilmi
kilpailumanipulaatiotapauksia ja vedonlyönnin määrä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti on
vähäistä. Suomalaisiin urheiluseuroihin ei liity myöskään merkittäviä yksityisiä tai kansainvälisiä
omistuksia tai epämääräisiä sponsoritahoja. Tietoon ei ole tullut epäilyksiä siitä, että
taitoluistelua käytettäisiin hyväksi rikollisessa toiminnassa.
On tärkeä muistaa, että kilpailumanipulaatio ei koske vain huippu-urheilua, vaan iso osa
manipulaatiotapauksista on kohdistunut pienempiin kilpailuihin ja alempiin sarjatasoihin.
Kilpailumanipulaatio vaikuttaa kielteisesti sekä urheilun uskottavuuteen, maineeseen että
talouteen.

Suomen Taitoluisteluliitto ja sen jäsenseurat ovat sitoutuneita torjumaan kilpailumanipulaatiota.
Rangaistavaa toimintaa on lopputuloksia ja kilpailutapahtumia koskevat manipuloinnit ja
niiden yritykset ja mikäli urheilutoimija ei ilmoita tiedossaan olevasta manipuloinnista liitolle,
seuralle tai SUEKille. Lisäksi rangaistavaa toimintaa on urheilutoimijan sisäpiiritiedon
jakaminen ulkopuolisille. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole seuran/joukkueen
ulkopuolisten tiedossa. Tällaista tietoa on esimerkiksi julkistamattomat kokoonpanotiedot,
urheilijoiden terveydentilat ja kilpailutaktiikat. 
Tämä on hyvä, mutta perustana pitäisi olla 
toimintasääntöissä kirjaus sitoutumisesta torjumaan 
kilpailumanipulaatiota. Lisäksi urheilutoimijoiden 
sopimuksissa kirjaukset sitoutumisesta.

Kilpailu- ja kurinpitosäännöissä on kirjattu kielletyksi 
toiminnaksi urheilutoimijoiden vedonlyönti omasta 
kilpailutapahtumasta sekä omasta sarjatasosta ja 
lisäksi myös oman seuran ja yhteistyöseurojen 
sarjoista/kilpailuista. Vedonlyönnillä tarkoitetaan 
sekä omaa että edustajan kautta tapahtuvaa 
vedonlyöntiä tai muulla tavoin siihen vaikuttamista.

urheilijat
valmentajat ja ohjaajat
huoltajat, joukkueenjohtajat ym.
seurajohtoon kuuluvat henkilöt
seuran/luistelijan/joukkueen
lääkintähenkilöstö 
muut joukkueen kanssa kiinteästi 
tekemisissä olevat henkilöt 
arvioijat

  Urheilutoimijoiksi katsotaan

KILPAILUMANIPULAATIO



Tapauksen alustava käsittely toteutetaan liiton sisällä kilpailumanipulaation yhteyshenkilön,
valmennuspäällikön, toimesta. Käytännössä tämä tarkoittaa saatavilla olevien
tapahtumatietojen keräämistä.
Kaikista tapauksista ilmoitetaan SUEKin tutkintapäällikölle. Tapauksista ja yhteistyöstä
käydään keskustelut liittojen kanssa tapauskohtaisesti. Tässä kohtaa sovitaan asiasta
tiedottamisesta, rooleista ja vastuista. Hyödynnetään liiton kriisiviestintäsuunnitelmaa. 
Tarvittaessa SUEK vie asian kansallisen yhteistoimintaryhmän (National platform)
käsiteltäväksi. Yhteistoimintaryhmässä on mukana muun muassa poliisi. Poliisi päättää
mahdollisista rikostutkinnallisista toimenpiteistä ja lajin kurinpito kilpailullisista
seuraamuksista.
Mikäli tapaus ei johda rikostutkinnallisiin toimenpiteisiin Taitoluisteluliitto voi pyytää SUEKin
apua niiden asioiden selvittämisessä, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Selvitys
tehdään yhteistyössä liiton kanssa. 
Selvityksen päätyttyä liiton tulee harkita asian viemistä lajiliiton kurinpitokäsittelyyn tai
päättää asian käsittely. Tarvittaessa asianosaisia tulee tiedotetaan asian käsittelyn
päättämisestä tai sen lopputuloksesta.

TOIMINTAPROTOKOLLA KILPAILUMANIPULAATIOTAPAUKSESSA

Jos henkilö havaitsee taitoluistelun parissa kilpailumanipulaatiota, hän löytää aiheeseen
liittyvän toimintaohjeen Taitoluisteluliiton verkkosivuilta sekä kilpailumanipulaation
yhteyshenkilön tiedot, jolle hän voi raportoida mahdollisista kilpailumanipulaatioepäilyistä.

1.

2.

3.

4.

5.

Tunnista tai havaitse tapahtunut
kilpailumanipulaatioyritys. Kieltäydy kohteliaasti, mutta
päättäväisesti. 
Kerro ehdotuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta joko
Taitoluisteluliitolle, SUEKille tai halutessasi suoraan
poliisille. Olennaisinta on, että kerrot tietosi luotettavalle
taholle, etkä jää asian kanssa yksin. Voit myös ilmoittaa
tiedoistasi anonyymisti SUEKin ILMO-palvelun kautta. 
Säilytä kaikki saamasi tiedot, kuten esimerkiksi sinulle
lähetetyt tekstiviestit tai sähköpostit. Voit säilyttää
tietoja esimerkiksi kuvakaappauksien avulla. Niitä
voidaan myöhemmin hyödyntää tapauksen
selvittämisessä tai mahdollisena todistusaineistona.

TOIMINTAOHJE KILPAILUMANIPULAATIOTAPAUKSESSA

Jos sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota tai kuulet
muiden rikkomuksista

1.

2.

3.

Taitoluisteluliiton yhteyshenkilö kilpailumanipulaatioon
liittyvissä asioissa on valmennuspäällikkö. KUVA: ANTTI LEHTO



KOULUTUS

Taitoluisteluliiton koulutustoiminnan tavoitteena on varmistaa, että kaikilla
urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista ja
kilpailumanipulaatiosta sekä valmius tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa

Taitoluisteluliitto tarjoaa yksinluistelun ja jäätanssin maajoukkueurheilijoille SUEK:n
järjestämää antidopingkoulutusta maajoukkueleirillä. Muodostelmaluistelijoille vastaava
koulutus järjestetään vuosittaisella yhteisleirillä. Lisäksi kaikki valmennusryhmätoiminnassa
mukana olevat käyvät Puhtaasti paras- ja Reilu kilpailu -koulutuksen. 

Muiden kansainvälisellä ja SM-tasolla kilpailevien luistelijoiden on suotavaa tutustua Kielletyt
aineet ja menetelmät urheilussa eli KAMU-pikaoppaaseen sekä suorittaa SUEK:n
verkkokoulutukset. Luistelijoita kannustetaan SUEK:n verkkokoulutuksiin

LUISTELIJAT

Taitoluisteluliitto käsittelee antidopingiin ja kilpailumanipulaatioon liittyviä asioita ohjaaja- ja
valmentajakoulutuksissaan muun arvokeskustelun yhteydessä. Perustason koulutuksen
osallistujat käyvät SUEKn Puhtaasti paras- ja Reilu kilpailu -verkkokoulutukset. 

Liitto kannustaa viestinnän avulla kaikkia valmentajia ja ohjaajia suorittamaan SUEKn
verkkokoulutukset ja tutustumaan muuhun materiaaliin, kuten KAMU-pikaoppaaseen. 

VALMENTAJAT

Arvioijia kannustetaan joka syksyisissä teknisten- ja tuomareiden tapaamisissa sekä viestinnän
avulla suorittamaan Reilu kilpailu -koulutus sekä tutustumaan muuhun SUEKn materiaaliin ja
koulutuksiin. 

ARVIOIJAT

Seuroja tiedotetaan säännöllisesti Reilu kilpailu -ohjelmien sisällöstä, SUEKn
verkkokoulutuksista ja muusta materiaalista. Seuratoimijoita kannustetaan käymään SUEKn
verkkokoulutukset.

SEURATOIMIJAT

Liiton toimiston henkilökunta ja liittohallitus käyvät Reilusti paras -koulutuksen. Taitoluisteluliiton
henkilöstöstä vähintään yksi osallistuu aina SUEK:n järjestämiin koulutuksiin,
kouluttajakoulutuksiin sekä muihin tiedotustilaisuuksiin. Koulutuksiin osallistuu koulutuspäällikkö,
valmennuspäällikkö tai toiminnanjohtaja. Koulutuksiin osallistuminen mahdollistaa
Taitoluisteluliiton tarjoaman neuvonnan urheilijoille ja seuroilleen antidopingasioissa.

Liittohallituksen jäsenille ja muille keskeisille luottamushenkilöille suositellaan verkkokoulutuksen
suorittamista ja osallistumista SUEKin luottamushenkilöille järjestämiin webinaareihin
ajantasaisen tiedon varmistamiseksi. Muita liiton toimijoita suositetaan käymään SUEKn
verkkokoulutukset

LIITON TOIMIHENKILÖT JA LUOTTAMUSHENKILÖT



VIESTINTÄ

Suomen Taitoluisteluliiton tavoitteena on tuoda esille, mitä se omalta osaltaan tekee puhtaan
urheilun puolesta. Kaikkien niiden, jotka toimivat luistelun parissa, tehtävänä on viedä
eteenpäin puhtaan urheilun ja reilun pelin viestiä. Näin näytämme arvostuksemme ja uskomme
puhdasta urheilua kohtaan.

Taitoluisteluliitto viestii antidopingasioista ja kilpailumanipulaation torjunnasta eri 
 kanavissaan kohderyhmät (mm. seurat ja valmentajat) huomioiden. Viestintäkanavina toimivat
mm. sähköposti, verkkosivut ja sosiaalinen media. Lisäksi liiton verkkosivuilla julkaistaan
Taitoluisteluliiton Reilu Kilpailu -ohjelman lisäksi linkit mm. SUEK:n sivuille, KAMU-lääkehakuun,
ILMO-raportointijärjestelmään, verkkokoulutuksiin sekä aiheista tehtyihin julkaisuihin. Seuroja
kannustetaan linkittämään edellä mainitut palvelut ja linkit verkkosivuilleen. 

Taitoluisteluliitto viestii vuosittain uudesta Kielletyt aineet 
ja menetelmät urheilussa -julkaisusta jäsenistölleen. 
KAMU-lääkehaku löytyy niin SUEKin sivuilta kuin 
mobiilisovelluksena. Liiton eri valmennusryhmien 
ja maajoukkueiden jäsenet saavat tarkempaa 
informaatiota leireihin sisällytettävissä 
antidopingkoulutuksissa. Tapahtumiin voidaan 
tilata myös SUEKin esittelypiste.
 

Taitoluisteluliitto 
noudattaa SUEKin ohjeita 

Reilu kilpailu -ohjelman 
ja sen päivittämisten 

osalta.

SEURANTA JA ARVIOINTI

Valmennuspäällikkö toimii vastuu- ja yhteyshenkilönä SUEKiin päin.Valmennuspäällikkö
tarkastelee vuosittain Puhtaasti paras- ja Reilu kilpailu -ohjelmien suorittaneiden määrää. 

Valmennuspäällikkö ja seuratoiminnan kehittäjä tarkastelevat Reilu kilpailu -ohjelmaa
vuosittain, ja seuraavat SUEKn tiedotusta mahdollisista vaadituista muutoksista. Ohjelmaa
päivitetään tarvittaessa. 

Taitoluisteluliiton liittohallitus arvioi ohjelman vuosittaista toteutumista ja tehdyt toimenpiteet
sekä niiden arviointi kirjataan vuosikertomukseen. Liittohallituksen tehtävänä on myös
varmistaa, että liitolla on käytössä riittävät henkilö- ja/tai muut resurssit ohjelman ja sen
toimenpiteiden toteuttamiseen. 



     Suomen Taitoluisteluliitto yhdessä jäsenseurojensa kanssa 
     luo turvalliset edellytykset taitoluistelun monipuoliselle 
     harrastus- ja kilpailutoiminnalle.

     Tavoitteenamme on tukea elämänmittaista liikuntaharrastusta.

     ilo - kannustus - turvallisuus - tavoitteellisuus

KUVA: ANTTI LEHTO


