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Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n (FKA) lähtökohtana on sataprosenttinen 
sitoutuminen antidopingtoimintaan ja Maailman Antidopingtoimisto WADA:n antidoping-
säännöstöön, kansainvälisten lajiliittojen European Kendo Federationin (EKF) ja 
International Kendo Federationin (FIK) sekä Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK 
ry:n kansalliseen antidopingsäännöstöön. 

1. Antidopingohjelman tavoitteet ja toimenpiteet 

FKA:n antidopingohjelman tavoitteena on määrittää ne toimenpiteet, joilla liiton, sen 
jäsenseurojen toiminnassa mukana olevien urheilijoiden, urheilijoiden tukihenkilöiden, 
valmentajien sekä luottamus- ja toimihenkilöiden antidopingtyöhön liittyvä tietous paranee 
ja päivittyy säännöllisesti. Kaikki liiton jäsenseurat ja lajilisenssin hankkineet urheilijat ovat 
automaattisesti sitoutuneet noudattamaan liiton antidopingohjelmaa ja toimimaan sen 
puitteissa. 

Antidopingohjelman tavoite on pitää kaikkien liittomme edustamien lajien (Kendo, Iaido, 
Jodo ja Naginata) kamppailu-urheilu puhtaana dopingista säännöllisellä ja kattavalla 
antidopingkoulutuksella ja -kasvatuksella, opettaa terveitä ja kestäviä elämänarvoja sekä 
asenteita. Läpinäkyvyyden ja yhteisten sääntöjen kunnioittamisen kautta turvaamme 
urheilijoiden, kaikkien eri toimihenkilöiden sekä urheiluyleisön oikeus reiluun ja puhtaaseen 
harrastamiseen ja kilpailuun. 

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi tämä ohjelma: 

 määrittää liiton antidopingtyön vastuualueet ja tehtävät 
 velvoittaa liiton tekemään yhteistyötä antidopingtyötä tekevien tahojen kanssa 
 harjoittaa avointa, säännöllistä ja tehokasta viestintää antidopingasioissa 
 ehkäistä antidopingtyöhön liittyviä epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä 
 vaikuttaa lajin kansainväliseen antidopingtyöhön 

Tavoitteisiin pääsemiseksi Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry: 

 jakaa aktiivisesti ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” -julkaisua seuroille sekä 
leireillä, ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa, seurakoulutuksissa ja muissa 
koulutustilaisuuksissa niiden osanottajille  

 jakaa aktiivisesti antidopingtietoutta koko organisaatiolle 
 tekee aktiivista yhteistyötä WADA:n, EKF:n, FIK:n, ADT:n ja Olympiakomitean 

kanssa antidopingtyön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi  
 on huolellinen ja huomioi säännöstön velvoitteet urheilijoiden, valmentajien, 

managerien, henkilöstön, seurojen ja muiden mahdollisten tahojen kanssa 
tekemissään sopimuksissa 

 huolehtii osaamisestaan ja vastuistaan aiheeseen liittyvissä kriisi- ja muissa 
tiedotusyhteyksissä 

Liiton pääpaino on kaikessa antidopingtyössä ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä: 

 kasvatus ja koulutus, pelisääntö- ja eettinen keskustelu 
 tiedotus ja viestintä 



 urheilija- ja valmentajasopimukset, työsopimukset, yhteistyösopimukset 

Liiton antidopingohjelmassa linjatut toimenpiteet ovat osa liiton vuosittaista toiminta-
suunnitelmaa ja myös kiinteä osa liittomme arvopohjaa ja eettisiä ohjeita. Tämä 
antidoping-ohjelma julkaistaan liiton kotisivuilla sekä jaetaan tiedoksi jäsenseuroille ja 
kaikille liittomme lajilisenssin omaaville urheilijoille mukaan lukien eri lajien 
maajoukkueurheilijat ja -valmentajat. 

2. Erivapaudet 

Mikäli urheilijan sairaus, vamma tai näiden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn 
lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, niin hoidolle voidaan hakea Therapeutic Use 
Exemption (TUE) erivapautta WADA:n vahvistaman kansainvälisen erivapausstandardin 
mukaisesti.  

SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin (tasomääritykset ovat nähtävissä SUEK:n 
kotisivuilla (www.suek.fi) kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta hakea 
erivapaudet SUEK:sta etukäteismenettelyllä. SUEK:n erivapauspäätös koskee kansallisen 
tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Menettelystä urheilijan 
lääkityksen erivapaudesta SUEK:n kotisivuilla (www.suek.fi/en/erivapaus-urheilijan-
laakityksessa). 

Mikäli urheilijalla on jo ennestään SUEK:n myöntämä erivapaus, liiton puheenjohtaja tai 
antidoping yhteyshenkilö ohjeistaa urheilijoita kansainvälisten lajiliittojen EKF:n ja FIK:n 
erivapauksien hakemiseen liittyvissä asioissa. Kansainvälisiin urheilutapahtumiin 
osallistuvat urheilijat hakevat erivapautta kansainväliseltä lajiliitolta. 

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden tulee hakea erivapautta vasta 
takautuvasti (mahdollisen dopingtestin jälkeen) sen osoittamiseksi, että kiellettyjen 
aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt 
lääketieteelliset perusteet. 

3. Antidopingtyön organisointi ja vastuualueet 

3.1 Hallitus 

Liiton hallitus kantaa vastuun antidopingtyön koordinoinnista, asianmukaisesta 
järjestämisestä, tiedottamisesta sekä hyväksyy antidopingohjelman. Käytännön 
toteutuksesta ja seurannasta vastaavat liiton puheenjohtaja, lajivastaavat, ja 
maajoukkueiden valmentajat. Työssä heitä auttaa liitolle nimetty asianomaisen 
ammatillisen pätevyyden omaava antidoping yhteyshenkilö, joka on myös sitoutunut 
antamaan liiton jäsenseuroille ja urheilijoille neuvontaa antidoping-asioissa.  

3.2 Puheenjohtaja 

Liiton puheenjohtaja vastaa kansainvälisistä yhteyksistä, työntekijöiden työsopimuksista ja 
yhteistyösopimuksista, toimii yhdyshenkilönä EKF:n, FIK:n ja SUEK:n kanssa. 

http://www.suek.fi/
http://www.suek.fi/en/erivapaus-urheilijan-laakityksessa).
http://www.suek.fi/en/erivapaus-urheilijan-laakityksessa).


Puheenjohtaja vastaa myös siitä, että maajoukkueissa ja valmennusryhmissä olevat 
urheilijat, valmentajat ja muut toimi- sekä tukihenkilöt sitoutuvat liiton antidopingohjelmaan.  

Puheenjohtaja vastaa siitä, että antidopingkoulutus on huomioitu liiton omassa 
valmentajakoulutuksessa. Liitto vastaa tasojen 1-2 koulutuksista ja SUEK tason 3 
koulutuksesta. Lisäksi puheenjohtaja huolehtii liiton jäsenseurojen ja urheilijoiden 
tiedottamisesta sekä riittävästä antidopingkoulutuksesta sekä siitä, että liiton 
kilpailujärjestäjä-, henkilöstö-, luottamus- ja seuratoimija- sekä muussa koulutuksessa 
jaetaan antidopingtietoutta. 

3.3 Tiedottaja 

Tiedottaja huolehtii liiton antidoping-asioihin liittyvästä tiedotuksesta ja informaation 
kulusta kaikille liiton sisäisille sidosryhmille esim. jäsenseuroille ja urheilijoille. 

3.4 Antidoping yhteyshenkilö 

Antidoping yhteyshenkilö omaa pätevyyden tarkastella antidoping tietoa ammatillisesta 
näkökulmasta ja tarjoaa teknisissä kysymyksissä tukea ja neuvoa liiton hallitukselle, 
jäsenseuroille ja urheilijoille. 

4. Antidopingohjelman seuranta ja päivittäminen 

Antidopingohjelman päivitys tarvittaessa tehdään liiton hallituksen sekä muiden 
vastuullisten tahojen kanssa. Ohjelman toteutumista seurataan ja toteutuminen kirjataan 
liiton toimintasuunnitelmaan. Toimintaan käytettävä määräraha budjetoidaan tarvittaessa 
erikseen liiton budjettiin. 

Antidopingohjelman tuorein versio julkistetaan aina liiton internetsivuilla. Päivitykset 
ilmoitetaan seuratiedotteissa, urheilijoita ja valmentajia informoidaan myös leireillä. 
Antidopingohjelmasta ja sen päivityksistä tiedotetaan SUEK:lle. 

5. Tiedotus ja viestintä 

Antidopingasiat ovat keskeisessä osassa liiton viestinnässä. Liiton hallitukselta ja 
toimihenkilöiltä edellytetään ehdottoman kielteistä suhtautumista dopingiin sekä aktiivista 
osallistumista antidopingtyöhön, minkä tulee näkyä sekä liiton virallisessa, että jokaisen 
työntekijän omassa viestinnässä. 

SUEK:lta saatu antidoping-materiaali toimitetaan jäsenseuroille, lajilisenssin omaaville 
urheilijoille ja valmentajille liiton tiedottajan toimesta. Tämä antidoping-ohjelma julkaistaan 
liiton kotisivuilla sekä jaetaan tiedoksi jäsenseuroille ja kaikille liittomme lajilisenssin 
omaaville urheilijoille. 

 



6. Antidopingpykälät sopimuksissa 

Liiton kaikissa yhteistyösopimuksissa (hallitus, toimihenkilöt, valmentajat ja urheilijat jne.) 
on mukana antidopingpykälä. Sopimustekstit päivitetään tarvittaessa, sekä myös uusia 
sopimuksia tehtäessä. 

Urheilijat ovat sitoutuneet antidopingtoimintaan ja dopingvalvontaan kulloinkin voimassa 
olevien antidopingsäännöstöjen mukaisesti. Mikäli urheilijan todetaan syyllistyneen 
dopingrikkomukseen sopimuskauden aikana, urheilijalle määrätään rangaistus 
dopingrikkomuksesta, lisäksi liitto voi purkaa valmennustukisopimuksen ja periä 
sopimuksen perusteella maksetun taloudellisen tuen takaisin. Liitto on myös oikeutettu 
sopimussakkoon. 

Valmentajat ovat sitoutuneet valmentajasopimuksissaan noudattamaan voimassa olevia 
antidopingsäännöksiä. Mikäli valmentajan todetaan syyllistyneen dopingrikkomukseen 
sopimuskauden aikana, valmentajalle määrätään rangaistus dopingrikkomuksesta ja 
lisäksi liitto voi purkaa valmentajasopimuksen ja periä sopimuksen perusteella maksetun 
taloudellisen tuen takaisin. 

Liiton henkilökunnan työsopimuksissa on purkupykälä, jonka mukaan työntekijän 
työsopimus voidaan purkaa, jos hänen todetaan edesauttaneen dopingin käyttöä tai olleen 
puuttumatta dopingin käyttöön. 

7. Yhteystiedot 

Liiton yhteyshenkilöt antidoping asioissa: 

Puheenjohtaja  
Mika Kankainen 
mika.kankainen@fka.fi 
 
Antidoping yhteyshenkilö  
Johanna Pitkänen 
johanna.pitkanen@fka.fi  
 

8. Antidoping tietoutta ja linkkejä 

 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry www.fka.fi 

 Suomen urheilun eettinen keskus www.suek.fi 

 European Kendo Federation www.ekf-eu.com 

 International Kendo Federation www.kendo-fik.org 

 World Antidoping Agency www.wada-ama.org 
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