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Liiton tarkoituksena on edistää 
ja kehittää painonnosto- ja kah-
vakuulaurheilua sekä toimia 
painonnosto- ja kahvakuulaseu-
rojen valtakunnallisena liittona. 

Vuonna 1994 perustettu Suo-
malainen Ryhtiliike ry on siir-
tänyt vuonna 2012 toimintansa 
Suomen Painonnostoliiton alai-
seksi. Tämän seurauksena liiton 
toimintakenttään kuuluu aiem-
paa selkeämmin myös edistää 
kansalaisten fyysistä ja psyyk-
kistä hyvinvointia.

Liitto toimii yhteistyössä seu-
rojen kanssa kouluttaen eri ta-
soilla urheilijoita, valmentajia 
ja toimitsijoita vastaamaan toi-

1. Painonnostoliiton 
toiminta-ajatus ja arvot

minta-ajatuksemme mukaisiin 
tehtäviin lasten punttikoulutoi-
minnasta aina kansainväliseen 
huippuluokkaan saakka.

Toiminta pohjaa urheilun ja lii-
kunnan eettisiin arvoihin, urhei-
lun reilun pelin periaatteisiin se-
kä sukupuolten väliseen tasa-ar-
voon:

 toimimme avoimesti 
 (avoimuus)
 olemme rehellisiä toisiamme 

 sekä myös itseämme kohtaan
 (rehellisyys)
 vaalimme terveellisiä 

 elämäntapoja (terveellisyys)
 olemme toimissamme 

 vastuullisia toisiamme ja 

 ympäristöä kohtaan 
 (vastuullisuus)
 kunnioitamme toinen 

 toistamme, hyväksymme 
 erilaisuuden (kunnioitus)

Liitto ja sen jäsenet (seura) si-
toutuvat noudattamaan kulloin-
kin voimassa olevaa Suomen 
Antidopingtoimikunta ADT ry:n 
vahvistamaa Suomen antidopin-
gsäännöstöä (säännöstö), Kan-
sainvälisen Painonnostoliiton 
(IWF) antidopingsäännöstöjä ja 
-määräyksiä sekä Kansainväli-
sen Olympiakomitean (KOK) an-
tidopingsäännöstöjä. Liiton anti-
dopingohjelma noudattaa edellä 
mainittujen säännöstöjen ja lii-
ton kurinpitosäännön vaatimuk-
sia.

2. Antidopingohjelman tavoitteet ja käytännön 
toimenpiteet

2.1 YLEISTÄ

Painonnostoliiton antidopingoh-
jelman päätavoitteena on suo-
malaisen painonnoston ja kah-
vakuulaurheilun puhdas tule-
vaisuus. Painopiste on kaikille 
toiminnan tasoille suunnatuis-
sa ennaltaehkäisevissä toimen-
piteissä: kasvatus, koulutus ja 
viestintä. Lisäksi tarkoituksena 
on lisätä lajien vetovoimaa sekä 
parantaa julkista kuvaa niin ko-
timaassa kuin ulkomaillakin.

Tämä antidopingohjelma mää-
rittelee ne toimenpiteet, joilla lii-
ton ja sen seurojen toiminnassa 
mukana olevien urheilijoiden, 
urheilijoiden tukihenkilöiden, 
valmentajien sekä luottamus- 
ja toimihenkilöiden antidoping-
työhön liittyvä tietous päivittyy 
säännöllisesti. Toimenpiteet ovat 

osa liiton vuosittaista toiminta-
suunnitelmaa ja tuloksista ra-
portoidaan vuosikertomuksessa. 
Antidopingohjelma julkaistaan 
liiton kotisivuilla ja toimitetaan 
myös ADT:lle julkaistavaksi.

2.2 SITOUTTAMINEN

URHEILIJAT

Painonnosto- ja kahvakuulaur-
heilijat noudattavat säännös-
töä urheilijoiden antidopingso-
pimuksella, johon kaikki kansal-
liseen kilpailutoimintaan osallis-
tuvat sitoutuvat lunastaessaan 
kilpailulisenssin. Sopimus on voi-
massa, kunnes urheilija sen erik-
seen irtisanoo. Sopimus sisältää 
myös urheilijan henkilökohtai-
sen taloudellisen vastuun mah-
dollisten rikkomusten osalta.
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Urheilija voi luopua ADAMS:n 
käytöstä kokonaan tekemäl-
lä kirjallisen lopettamispäätök-
sen IWF:oon. Lopettamispäätök-
sen tehneet urheilijat ovat pala-
tessaan velvollisia täyttämään 
olinpaikkatietonsa ADAMS:iin 
vähintään kuusi kuukautta en-
nen ensimmäistä kansainvälis-
tä kilpailua.

VALMENTAJAT 
 

Liiton nimeämät valmentajat 
noudattavat säännöstöä urhei-
lijoiden tapaan antidopingsopi-

Vuodesta 2011 alkaen IWF on 
vaatinut, että MM- ja EM-kilpai-
luihin osallistuvat painonnosta-
jat ovat rekisteröityinä WADA:n 
ylläpitämään ADAMS-järjestel-
mään, johon urheilijat ilmoitta-
vat olinpaikkatietonsa säännöl-
lisesti. 

Vuoden 2015 alusta IWF muut-
ti ohjeistusta siten, että liitto pi-
tää kaikkien maajoukkueiden 
nimilistat ajan tasalla. Listat toi-
mitetaan suoraan IWF:lle sähkö-
postilla. Mikäli liitolla on nimet-
tyjä urheilijoita IWF:n Interna-
tional Registered Testing Pool –
listalla (IRTP) tai ADT:n rekiste-
röidyssä testauspoolissa (RTP), 
urheilijoiden on itse pidettävä 
olinpaikkatietonsa ajan tasalla 
ADAMS-järjestelmän kautta ym-
pärivuotisesti neljännesvuosit-
tain.

Myös IRTP- ja RTP-listojen ul-
kopuoliset urheilijat antavat olin-
paikkatietonsa ADAMS–järjestel-
män kautta, mikäli he osallistu-
vat mihin tahansa IWF:n kalen-
terikilpailuun. Tiedot annetaan 
vähintään kaksi kuukautta en-
nen kilpailua ja sen aikana. Olin-
paikkatietojen antaminen on ur-
heilijan vastuulla. Toiminnanjoh-
taja opastaa ADAMS:n käytössä.

muksella, jolla heidät sitoute-
taan noudattamaan säännös-
töä, edistämään puhdasta pai-
nonnosto- ja kahvakuulaurhei-
lua sekä noudattamaan liiton 
valmennuksen eettisiä ja muita 
linjauksia.

HENKILÖKUNTA

Liiton henkilökunnan työsopi-
muksissa noudatetaan urhei-
lujärjestöjä koskevaa työehto-
sopimusta antidopingsäännös-
töt huomioiden. Nimettyjen val-
mentajien tapaan henkilökun-
ta sitoutetaan noudattamaan 
säännöstöä, edistämään puh-
dasta painonnosto- ja kahva-
kuulaurheilua sekä noudatta-
maan liiton toiminnan eettisiä 
ja muita linjauksia.

2.3 VIESTINTÄ

Antidopingasiat ovat keskeises-
sä osassa liiton viestinnässä. 
Johtokunnan ja valiokuntien jä-
seniltä, nimetyiltä valmentajil-
ta ja henkilökunnalta edellyte-
tään ehdottoman kielteistä suh-
tautumista dopingiin sekä aktii-
vista osallistumista antidoping-
työhön. Heitä myös koulutetaan 
antidopingasioissa tarpeen mu-
kaan.
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Kaikki kilpailulisenssin lunas-
taneet saavat vuosittain Kielle-
tyt lääkeaineet ja menetelmät 
urheilussa -luettelon, joka on 
näin myös urheilijan henkilö-
kohtaisten valmentajien ja tuki-
henkilöiden saatavissa. 

Liiton kotisivuilla on linkki 
ADT:n kotisivuille, josta löytyy 
aina ajan tasalla olevat listat 
kielletyistä lääkeaineista ja me-
netelmistä. Kotisivuilla on myös 
linkit urheilijoiden antidopingso-
pimuksessa mainittuihin sään-
nöstöihin. Sivuilla julkaistaan 
myös ADT:n ajankohtaisia tie-
dotteita.

Tempaus-lehti uutisoi sään-
nöllisesti ajankohtaisista asiois-
ta. Lehti lähetetään kaikille seu-
rojen yhteyshenkilöille ja kilpai-
lulisenssin lunastaneille.

Liiton leireillä järjestetään an-
tidopingkoulutusta. SM-tason ja 
kansainvälisen tason kilpailuis-
sa ADT:lle varataan mahdolli-
suus tiedotukseen ja muuhun 
yhteistyöhön esimerkiksi Puh-
taasti paras -esittelypisteeseen

Liitto tekee jatkuvaa yhteis-

työtä ADT:n kanssa dopingiin ja 
antidopingiin liittyvissä asiois-
sa. Viestintä on nopeaa, avointa 
ja ajantasaista niissä puitteissa, 
kuin lainsäädäntö ja antidopin-
gsäännöstöt sen mahdollistavat.

2.4 KOULUTUS JA KASVATUS

Koulutuksen ja kasvatuksen ta-
voitteena on lisätä eri tasoilla 
antidopingtietoisuutta sekä kas-
vattaa valmiutta tehdä eettisesti 
kestäviä valintoja urheilussa, ai-
na lasten ja nuorten liikunnas-
ta lähtien.

Antidopingkoulutusta järjeste-
tään kaikilla koulutustasoilla al-
kaen valtakunnallisista puntti-
koululeireistä, ohjaajakoulutuk-
sista eritasoisiin (I–II) valmenta-
jakoulutuksiin sekä nimettyjen 
valmennusryhmien leireihin ja 
seminaareihin. Varsinkin nuoria 
urheilijoita lähellä olevat val-
mentajat ja tukihenkilöt osallis-
tuvat antidopingkoulutukseen.

Seuroja kannustetaan pitä-
mään antidopingkoulutusta jo-
ko itsenäisesti tai yhdessä mui-
den seurojen kanssa. Järjestetyt 

tilaisuudet huomioidaan seuro-
jen toimintakilpailussa.

Koulutukset toteutetaan yh-
teistyössä ADT:n kanssa tai ko-
konaan ADT:n toimesta. Kou-
lutusmateriaalina käytetään 
ADT:n materiaalia. Koulutuk-
seen sisältyy seuraavia teemoja:

 kielletyt aineet ja 
 menetelmät 
 urheilussa
 antidopingtoimijat ja 

 antidopingtyön sisältö
 antidopingsäännöstöt ja 

 niihin sitoutuminen
 dopingrikkomukset ja niiden 

 seuraamukset
 dopingvalvonta, -testaus ja

 -testausprosessi
 urheilijan ja hänen tuki-

 henkilöidensä oikeudet ja
 velvollisuudet
 erivapaus urheilijan 

 lääkityksessä
 ravintolisät urheilussa
 dopingin haitat urheilun 

 hengelle, maineelle ja reilun
 pelin toteutumiselle
 urheilijan olinpaikkatiedot
 IWF:n DVD –materiaali: 

 Keep It Real, Keep It Clean
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2.5 DOPINGVALVONTA

Vuodesta 2004 alkaen ADT on it-
senäisesti vastannut dopingtes-
tauksesta Suomessa. Liitto toi-
mii yhteistyössä ADT:n kanssa 
dopingtestauksen suunnittelus-
sa ja käytännön toteuttamises-
sa. 

Liiton osalta johtokunta kan-
taa vastuun antidopingtyön 
koordinoinnista ja hyväksyy an-
tidopingohjelman. Ohjelman ke-
hittämisestä vastaa erikseen va-
littava antidopingvastaava. Käy-
tännön toimenpiteistä ja seu-
rannasta vastaa toiminnanjoh-
taja.

Liitto tiedottaa kilpailujenjär-
jestäjille testauskäytännöistä ja 
niihin liittyvistä velvotteista. Kil-
pailunjärjestäjä on puolestaan 
velvollinen järjestämään asian-
mukaiset dopingtestitilat. Lisätie-
toja kilpailunjärjestäjän velvoit-
teista on liiton internetsivuilla.

Maajoukkueiden leiritiedot 
osallistujineen ja aikatauluineen 
toimitetaan ADT:lle osoitteeseen 
testauspooli@antidoping.fi.

2.6 ERIVAPAUDET

Mikäli terveyden ylläpitämiseen 
tai sairauden hoitoon ei ole saa-
tavilla urheilussa sallittua lää-
kettä tai menetelmää, hoidolle 
voidaan hakea erivapautta WA-
DA:n vahvistaman kansainväli-
sen erivapausstandardin mukai-
sesti. ADT:n lajikohtaisen taso-
määrittelyn piiriin kuuluvien ur-
heilijoiden tulee iästään riippu-
matta hakea erivapaudet ADT:l-
ta etukäteismenettelyllä. Ajan-
tasainen tasomäärittely on näh-
tävillä ADT:n internetsivuilla (ht-
tp://www.antidoping.fi/adt-laji-
kohtainen-tasomaarittely).

Tasomäärittelyn ulkopuolella 
olevien urheilijoiden tulee ha-
kea erivapautta takautuvasti 

sen osoittamiseksi, että kiellet-
tyjen aineiden tai menetelmi-
en käytölle on ollut erivapauden 
myöntämiseksi edellytetyt lää-
ketieteelliset perusteet. 

ADT:n tekemät erivapauspää-
tökset koskevat kansallisen ta-
son urheilijoita ja kansallisen 
tason kilpailuja Suomessa. Kan-
sainvälisiin urheilutapahtumiin 
osallistuvat urheilijat hakevat 
erivapautta Kansainvälisen eri-
vapausstandardin ja kansainvä-
lisen lajiliiton sääntöjen mukai-
sesti IWF:sta. Jäsenliittojen ja ur-
heilijoiden ohjeistus löytyy IW-
F:n sivuilta (TUE=Therapeutic 
Use Exemption). Jos urheilijal-
la on jo ennestään ADT:n myön-
tämä erivapaus, liiton toimin-

nanjohtaja ohjeistaa urheilijoi-
ta kansainvälisten erivapauksien 
hakemiseen liittyvissä asioissa.

2.7. DOPINGRIKKOMUKSET JA 
RANGAISTUKSET

Liitto tekee ADT:n kanssa yh-
teistyötä dopingrikkomuksen 
selvittämisessä. Rangaistusten 
osalta liitto huomioi kulloinkin 
voimassa olevassa säännöstös-
sä ja IWF:n antidopingsäännös-
tössä määrättävät seuraamuk-
set ja sitoutuu ADT:n menette-
lyyn epäiltyjen dopingrikkomus-
ten käsittelyssä.

Määrätty määrä dopingrikko-
muksia johtaa IWF:n antidopin-
gsäännöstön mukaan maan sul-
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kemiseen toiminnan ulkopuolel-
le, kunnes kyseinen kansallinen 
liitto on suorittanut sille määrä-
tyn dopingsakon. Samaa periaa-
tetta noudatetaan liiton toimin-
tasääntöjen dopingrikkomuksia 
koskevissa rangaistusmääräyk-
sissä (toimintasäännöt 25 § ja 
26 §), joissa määritellään dopin-
grikkomuksen tehneen urheili-

jan seuralle johtokunnan vah-
vistama euromääräinen sakko. 

Antidopingsäännöstöön ja lii-
ton antidopingsopimukseen si-
toutunut henkilö joutuu mah-
dollisen toimintakiellon lisäksi 
korvaamaan dopingrikkomuk-
sella aiheuttamansa vahingon 
sekä liitolle että IWF:lle.

Suomen antidopingsäännös-
töön perustuviin päätöksiin hae-
taan ensisijaisesti muutosta Ur-
heilun oikeusturvalautakunnal-
ta. IWF:n päätöksiin haetaan 
muutosta sen säännöstön edel-
lyttämällä tavalla.

3. Organisaatio ja vastuuhenkilöt

3.1 JOHTOKUNTA

Johtokunta hyväksyy antidopin-
gohjelman ja vastaa antidoping-
työn koordinoinnista.

3.2. ANTIDOPINGVASTAAVA

Johtokunnan keskuudestaan va-
litsema antidopingvastaava vas-
taa liiton antidopingohjelman 
laatimisesta ja päivittämisestä 
sekä seurannasta yhdessä toi-
minnanjohtajan kanssa.

3.3. TOIMINNANJOHTAJA

Antidopingohjelman käytän-

nön toteutuksesta ja seuran-
nasta vastaa toiminnanjohtaja. 
Samoin toiminnanjohtaja vas-
taa kansainvälisistä yhteyksistä, 
työntekijöiden työsopimuksista, 
nimettyjen valmentajien sopi-
muksista ja yhteistyösopimuk-
sista. Liitto kirjaa dopingpykä-
län ja antidopingohjelman myös 
sponsorisopimuksiinsa.

3.4 PÄÄVALMENTAJA /  
VALMENNUS- JA  
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

Päävalmentaja/valmennus- ja 
koulutuspäällikkö (jatkossa pää-
valmentaja) toimii yhdyshenki-
lönä IWF:n ja ADAMS:iin kuulu-

vien urheilijoiden sekä eri val-
mennusryhmien olinpaikkatie-
toihin liittyvissä kysymyksissä, 
seuraa IWF:n myöntämiä eri-
vapauksia ja toimii erivapaus-
yhdyshenkilönä. Yhdessä toi-
minnanjohtajan kanssa pääval-
mentaja on liiton päävastuulli-
nen ADT:n suuntaan.

Päävalmentaja osallistuu yh-
dessä toiminnanjohtajan ja an-
tidopingvastaavan kanssa ADT:n 
järjestämiin tilaisuuksiin ja liit-
topalavereihin.

Päävalmentaja vastaa siitä, et-
tä kohdassa 2.4. esitetty antido-
pingkoulutus toteutuu suunni-
tellusti.
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TOIMENPIDE

tammikuu AD-koulutus talviseminaari toiminnanjohtaja

helmikuu liiton toimintakertomus AD-vastaava

huhtikuu AD-ohjelman seuranta ja raportointi AD-vastaava & toiminnanjohtaja

huhtikuu liittokokous,toimintakertomus toiminnanjohtaja

toukokuu

kesäkuu

heinäkuu

elokuu toimintasuunnitelma, AD-ohjelma ja AD-vastaava
 toimenpiteet

lokakuu syysseminaari AD-vastaava

marraskuu liittokokous toimintasuunnitelma toiminnanjohtaja

vuoden leirit ja koulutustilaisuudet päävalmentaja
ympäri 

6. Toimenpiteiden vuosikello

4. Toiminta kriisitilanteessa

Liiton kriisiviestintä perustuu 
Valo ry:n antamiin kriisiviestin-
nän suosituksiin ja kriisivies-
tintäohjeistoon. Dopingtapauk-
seen liittyvässä kriisiviestinnäs-
sä noudatetaan liiton toiminta-
sääntöjä. Asiat käsitellään eh-
dottoman luottamuksellises-
ti. Ennen virallista päätöstä do-
pingrikkomuksesta voi tiedottaa 
vain urheilija itse. Julkinen tie-
dottaminen toteutetaan antido-
pingsäännöstön ja lain puitteis-
sa ehdottoman avoimesti ja niin 

nopeasti kuin asian perusteelli-
nen julkinen käsittely on mah-
dollista.

Dopingtapauksiin liittyväs-
tä sisäisestä ja ulkoisesta kriisi-
viestinnästä vastaavat liiton pu-
heenjohtaja ja toiminnanjohta-
ja toimien yhteistyössä ADT:n 
kanssa. Ainoastaan he anta-
vat dopingtapauksista virallisia 
kommentteja.

5. Liiton edustus kansainvälisissä liitoissa

Antidopingtyön kehittämises-
sä liitolla on ollut ja on vahva 
panos lajin kansainvälisissä lii-
toissa. Tällä hetkellä liitolla on 
edustus seuraavissa liitoissa 
(5.12.2015):

 Pohjoismaisen liiton 
 varapuheenjohtajana toimii 
 Timo Kukkonen
 Euroopan liiton teknisen ja

 tieteellisen komitean 
 jäsenenä toimii 
 Taisto Kuoppala

 Maailman liiton naisten 
 komission jäsenenä toimii  
 Karoliina Lundahl
 Maailman liiton Doping

 Hearing Panel jäsenenä toimii 
 Taisto Kuoppala

VASTUUHENKILÖ
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