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OHJELMAN
ARVOT
Sulkapalloliiton antidopinghjelman
arvot perustuvat Sulkapalloliiton
Respect-kulttuuriin, joka pitää sisällään
kanssapelaajien ja muiden toiminnassa
mukanaolevien yksilöinä arvostamisen.
Reilun pelin periaatteita noudatamme
puhtaan urheilun, tasa-arvon,
yhdenvertaisuuden ja
suvaitsevaisuuden edistäjinä. Myös
loppuun asti yrittäminen kuuluu
sulkapalloperheen arvoihin.
Antidopingohjelman kanssa on
samanaikaisesti julkaistu
kilpailumanipulaatiota koskeva liite.

Sulkapalloliiton toiminta korostaa

Haluamme panostaa erityisesti

eettisesti ja moraalisesti kestäviä

liittoryhmäpelaajien ja muiden

elämänarvoja. Koulutusta dopingin

kilpailevien junioreiden tietotasoon sekä

käytön terveydellisistä haitoista

tunteeseen siitä, ettei mahdollisesti

toteutetaan liiton

eteen tulevia asioita tarvitse kohdata

valmentajakoulutuksissa sekä aikuisten

yksin. Pyrimme siihen, että pelaajilla on

ja nuorten maajoukkueleireillä.

mahdollisimman matala kynnys

Viestinnän kampanjat käsittelevät

epäselvien asioiden kysymiseen

teemaa vuosittain. Antidopingtyö on

valmentajilta tai liitosta. Omalla

avointa sekä ajantasaista ja sillä

toiminnallaan Sulkapalloliitto haluaa

vahvistetaan tietoisuutta siitä, että

varmistaa, ettei minkäänlainen doping

suomalaisessa sulkapallossa ei ole sijaa

saa lajissa jalansijaa. Liitto haluaa vaalia

dopingille eikä vilpille.

puhdasta urheilua ja taata kaikille
jäsenilleen mahdollisuuden reiluun
urheiluun.

OHJELMAN
TAVOITTEET
Koulutuksella ja viestinnällä sekä säännöstöillä ja sopimuksilla, joissa on dopingpykälät, sitoutetaan
seurat, pelaajat ja valmentajat antidopingohjelmaan. Näin vältytään myös tahattomilta virheiltä.
Koulutuksen osalta liitto on asettanut toiminnalle selkeät mittarit. Tavoitteemme on, että Sulkapalloliitto
on vuoden 2019 aikana eniten Puhtaasti paras -verkkokoulutusmoduleita suorittanut lajiliitto Suomessa.
Tilanne vuoden 2018 lopussa on 4.sija. Tätä tavoitetta ja Sulkapalloliiton antidopingohjelman arvopohjaa
tukemaan on verkkokoulutuksen suorittaminen lisätty ehdoksi liittoryhmävalmentajien,
valmennuskeskuksen valmentajien ja valmennuskeskuksessa harjoittelevien pelaajien sopimuksiin.
Kertomalla dopingin käytön haitoista terveydelle, ohjataan lajin parissa toimivat terveiden elämäntapojen
piiriin.
Liitto tekee avoimesti yhteistyötä kaikkien antidopingtyötä tekevien tahojen (mm. SUEK, Maailman
Antidopingtoimisto WADA, Kansainvälinen Olympiakomitea IOC, Kansainvälinen Paralympiakomitea IPC,
Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea, Badminton World Federation BWF ja Badminton
Europe Confederation BEC) kanssa.
Antidopingohjelma on liittohallituksen hyväksymä. Antidopingtyö kulkee läpileikkauksena kaikessa liiton
toiminnassa ja se on osa liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Antidopingohjelma on julkaistu liiton ja
SUEKin nettisivuilla.

Dopingrikkomuksia
ovat

• kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa
näytteessä
• kielletyn 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.
Dopingrikkomuksen yritys rinnastetaan pääsääntöisesti dopingrikkomukseen.
Valmentajaa tai muuta urheilijan tukihenkilöä eivät koske dopingin käyttöä, dopingtestiä tai
yhteys- ja olinpaikkatietoja koskevat säännökset. Hän joutuu tutkittavaksi dopingrikkomuksesta,
mikäli syyllistyy tekoon, joka on määriteltävissä säännöstön mukaan
• dopingvalvonnan tai -testin manipuloinniksi
• dopingaineen hallussapidoksi
• dopingaineiden tai -menetelmien levittämiseksi tai dopingin edistämiseksi.

TOIMENPITEET
ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA
Valmentajakoulutusjärjestelmä
Tavoitteena on, että terveelliset elämäntavat ja eettiset arvot kulkevat punaisena lankana läpi koko
valmentajakoulutusjärjestelmän. Yksi osa tätä punaista lankaa on antidopingtyö, joka huomioidaan
kaikilla koulutuksen tasoilla. Tavoitteena on, että kaikki koulutuksen läpi käyneet valmentajat
ymmärtävät dopingin käyttöön liittyvät vaarat sekä sisäistävät reilun ja puhtaan kilpailun merkityksen.
Valmentajat ovat erittäin tärkeä kanava urheilijoihin ja myös heidän kauttaan varmistetaan
tiedonsiirtyminen urheilijoille. Liiton kouluttaja vastaa antidopingkoulutuksesta tasolla I, jossa aihetta
käsitellään Reilun Pelin yhteydessä. Puhtaasti paras -verkkokoulutus suoritetaan I-tason
valmentajakoulutuksen yhteydessä. Todistus suoritetusta koulutuksesta lähetetään kouluttajalle
sähköpostilla, vasta tämän jälkeen I-tason valmentajakoulutus on hyväksytty. Antidopingasiat
painottuvat koulutuksen II-tasolla, jolloin liitto pyytää tarpeen mukaan myös SUEKin kouluttajan paikalle.
Sulkapalloliitolla on myös oma antidopingkouluttaja Tommi Saksa.
Maajoukkuetoiminta ja muu huippu-urheilu
Maajoukkuepelaajilla on Sulkapalloliiton kanssa pelaajasopimus, jossa on antidopingpykälä ja erillinen
velvoite Puhtaasti paras -koulutuksen suorittamiseen. Maajoukkueiden toiminnassa jaetaan
antidopingtietoa pelaajille sekä toteutetaan koulutusta henkilökohtaisten keskustelujen yhteydessä.
Leiritysten ja muiden maajoukkuetapahtumien yhteydessä kutsutaan SUEKin kouluttaja tarpeen mukaan
kertomaan ajankohtaisista asioista. KAMU - Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa - julkaisu
toimitetaan kaikille valmennuskeskuksen toimintaan osallistuville ja liittoryhmien pelaajille
valmennuspäällikön ja päävalmentajan kautta. Lisäksi julkaisu laitetaan liiton nettisivuille.
Viestintä
Liiton antidopingtyössä pääpaino on ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä, kuten hyvässä viestinnässä ja
tiedotuksessa. Verkkosivuille on avattu uusi aihekokonaisuus ”Eettiset asiat”, jossa on aina ajantasainen
tieto antidoping-työhön ja ottelumanipulaatioon liittyen. Sivustolle pyritään tuottamaan omaa materiaalia
sekä jakamaan ensisijaisesti SUEKin ja BWF:n julkaisemaa tietoa. Sulkapalloliito toteuttaa kerran
vuodessa eettisiin asioihin keskittyvät kampanjan omissa kanavissaan. Kampanjoiden tavoitteena on
tiedon lisääminen, keskustelun herättäminen ja pyrkimys saada etenkin kilpailevat pelaajat suorittamaan
Puhtaasi paras -koulutus. Liitto pyrkii ylläpitämään myös erilaisia pelaajien ja/tai seurojen välisiä
haasteita teemaan liittyen. Huippupelaajat ja valmennuskeskuksen valmentajat ovat tärkeitä roolimalleja
junioreille. Heidän hyödyntämistä antidopingviestinnän saralla tehostetaan edelleen. Pelaajia
kannustetaan somettamaan osallistumisesta dopingtestiin sekä Puhtaasti paras -koulutuksen
suorittamisesta. Viestinnässä hyödynnetään eri viestintäkanavia kuten sosiaalista mediaa, internetsivuja,
kokouksia, tapahtumia, kilpailuja, leirejä ja koulutuksia. Liitolla on kriisiviestintäsuunnitelma, joka koskee
myös dopingrikkomuksia. Tästä lisää ohjelmassa myöhemmin.

Antidopingpykälä sopimuksissa
Liiton pelaajasopimuksissa, valmentajasopimuksissa, henkilökunnan työsopimuksissa, sekä yritysten
kanssa tehtävissä yhteistyösopimuksissa on antidopingpykälä.
Antidopingpykälä kilpailu- ja kurinpitosäännöissä
Kilpailusäännöt kohta 34
34 Dopingrikkomukset
34.1 Liiton kilpailutoimintaan osallistumisen edellytyksenä on, että urheilijat ja toimihenkilöt noudattavat
SUEKin, BWF:n dopingsääntöjä sekä WADA:n ja KOK:n asettamia sääntöjä.
34.2 Rangaistukset dopingrikkomuksissa ovat:
34.2.1 Antidopingasioiden valvontalautakunnan lausunnon perusteella varoitus
34.2.2 määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 4 vuotta ensimmäisestä rikkomuksesta)
34.2.3 elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista.
Kurinpitosäännöt http://www.sulkapallo.fi/kilpailija/saannot/kurinpitaja/

VALVONTA JA TESTAUSTOIMINTA
Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suomen antidopingsäännöstön mukaan henkilöt, jotka osallistuvat
säännöllisesti järjestettyyn urheilutoimintaan. Tällaisiksi henkilöiksi luetaan Sulkapalloliiton toiminnassa
mm. lisenssin lunastaneet, liittoon kuuluvien seurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt ja urheilijan
tukihenkilöt. Urheilijan tukihenkilöksi on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä: valmentaja, ohjaaja,
manageri, edustaja, joukkueen toimihenkilö, toimitsija, lääkäri, lääkintäryhmän jäsen, vanhempi tai kuka
tahansa muu henkilö, joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilukilpailuun osallistuvaa tai
valmistautuvaa urheilijaa.
Liitto informoi kilpailunjärjestäjiä niiden dopingtestaukseen liittyvistä velvoitteista kuten organisoinnista
testitilojen ja saattajien suhteen.
Suomen Sulkapalloliiton lisäksi SUEK, WADA, IOC, IPC, BWF ja BEC voivat tehdä tai teettää
dopingtestejä. Testaustoiminta keskittyy, mutta ei rajoitu huippusulkapallokisoissa pelaaviin urheilijoihin.
Testejä voidaan tehdä milloin vain ja missä tahansa ennalta ilmoittamatta.
Liittohallituksen tehtävä on vastata antidopingia koskevasta viestintä- ja koulutustoiminnan
järjestämisestä sekä riittävien resurssien ottamisesta liiton talousarvioon antidopingtoimintaan ja
tarvittaessa myös dopingtestaukseen. Antidopingtoiminta on osa liiton toimintasuunnitelmaa ja
talousarviota.
Liittohallitus asettaa antidopingtoimintaa varten toimiryhmän (liiton antidopingryhmä), jonka
kokoonpanon liittohallitus vahvistaa vuosittain. Antidopingryhmän tehtävänä on liiton määrittelemien
tavoitteiden ja resurssien puitteissa antidopingohjelman toteuttaminen ja sen seuranta. Antidopingryhmä
pitää yllä tietouttaan antidopingasioista ja toimii yhteistyöelimenä dopingasioissa Olympiakomiteaan ja
SUEKiin.
Sulkapalloliiton antidopingyhteyshenkilönä toimii liiton toiminnanjohtaja. SUEK ilmoittaa yhteyshenkilölle
dopingtestien positiiviset tulokset. Positiivisen testituloksen yhteydessä yhteyshenkilö ja liiton
puheenjohtaja selvittävät SUEKin kanssa tulokseen liittyvät asiat ja toimenpiteet.
Väliaikaisesta toimintakiellosta päättää SUEK. SUEK vie mahdollisen dopingrikkomusasian
valvontalautakunnalle. Valvontalautakunta päättää, onko kyseessä dopingrikkomus vai ei ja antaa liitolle
asiassa seuraamussuosituksen. Liitto tekee asiassa lopullisen päätöksen. Liiton yhteyshenkilö on
yhteydessä urheilijaan tavoitteena saada urheilija kertomaan asiat liitolle ja julkisuuteen avoimesti,
yksityiskohtaisesti ja rehellisesti.
SUEKille on annettu tunnukset maajoukkueen nimenhuutoon, josta näkee, koska pelaajat ovat
treeneissä paikalla ja jos he ovat poissa, missä he ovat. Maajoukkueessa on sakkokäytäntö poissaolon
syyn ilmoittamatta jättämisestä. Liitto toimii myös muutoin yhteistyössä SUEKin kanssa ja toimittaa
pyydettäessä myös muita tietoja koskien maajoukkueita. Liitto toimii yhteistyössä SUEKin kanssa SUEKin
testauspoolin luomisessa, ylläpitämisessä sekä urheilijoiden tiedottamisessa heitä koskevista
velvoitteista. Lisäksi liitto ilmoittaa SUEKille kansainvälisen lajiliiton rekisteröityyn testauspooliin
kuuluvista urheilijoista.

ERIVAPAUDET
Mikäli urheilijan terveyden ylläpito tai sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai
menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn
(tasomäärittely nähtävissä SUEKin nettisivuilla) piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta
kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEKin ohjeiden mukaisesti ennakkoon. SUEKin
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 takautuvasti.
Kansainvälisen tason sekä kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa
kansainvälinen Sulkapalloliitto (BWF), riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Mikäli
urheilijalla on ennestään SUEKin myöntämä erivapaus, tulee hänen selvittää, tunnustaako
kansainvälinen lajiliitto SUEKin myöntämän erivapauden automaattisesti vai tuleeko se ensin
toimittaa kansainvälisen lajiliiton arvioitavaksi. Sulkapalloliitto auttaa urheilijoita kansallisten ja
kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

TOIMINTA KRIISITILANTEISSA
DOPINGRIKOKSEN KÄSITTELY
Tiedottaminen
Sulkapalloliitto on sitoutunut auttamaan SUEKia mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä.
Liitto myös raportoi SUEkille sekä BWF:lle kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai
liittyvät siihen.
Dopingrikkomuksia koskevasta tiedottamisesta vastaa liiton puheenjohtaja ja koordinoinnista
toiminnanjohtaja. He päättävät tiedottamisen ajankohdasta, tavasta sekä muista yksityiskohdista
ottaen huomioon tietojen salassapidon. Käsittelyn aikana tiedot ovat salassa pidettäviä siihen asti,
kunnes Antidopingasioiden valvontalautakunnan päätöksen jälkeen liiton hallitus on tehnyt asiassa
päätöksen ja on velvollinen sen julkistamaan, tai mikäli dopingrikkomusväittämän kohteena oleva
urheilija tai muu henkilö itse julkisesti vahvistaa mahdollisen rikkomusepäilyn.
Sulkapalloliitto järjestää tiedotustilaisuuden, mikäli kyseessä on maajoukkueen tai
olympiavalmennusryhmän pelaaja tai muut seikat sitä edellyttävät. Liitto informoi asianosaisia ja
heidän kanssaan sovitaan tiedottamisen tavoista, aikataulusta sekä velvoitetaan asianosaisia
saapumaan tiedotustilaisuuteen.
Ennen tiedotteen lähettämistä tai lehdistötilaisuutta asiasta informoidaan liiton hallitusta sekä
toimihenkilöitä. Samalla kerrotaan tiedottamisen aikataulu ja pelisäännöt. Medialle kerrotaan asiasta
mahdollisimman nopeasti asian vahvistumisen jälkeen. Ensimmäinen lyhyt tiedote välitetään STT:n
kautta ja samalla kerrotaan tiedotustilaisuuden tarkka aika ja paikka. Tiedot välitetään STT:n jälkeen
myös liiton oman medialistan mukaan. Tiedotusvastuu rajataan puheenjohtajalle, jonka
varahenkilönä on toiminnanjohtaja.
Tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan asianosaisten ja liiton johdon lisäksi myös SUEKin asiantuntija.
Tiedotustilaisuudesta jaetaan virallinen tiedote. Lisäksi valmistellaan taustamateriaaliksi tietoa
testausmääristä jne. Asianosaiset, SUEK sekä liiton johto vastaavat toimittajien kysymyksiin.
Tilaisuuden jälkeen asiaa kommentoi tarvittaessa puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja. Virallinen
tiedote käännetään mahdollisimman nopeasti englanniksi, jotta se voidaan jakaa tarvittaessa
kansainväliseen käyttöön.

Muutoksenhaku
Suomen antidopingsäännöstön 13 §:n mukaan SUEKin valvontalautakunnan Suomen
antidopingsäännöstön perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun
oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty. Suomen Sulkapalloliiton tekemään
päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen
säännöissä on määrätty.
Jälkihoito
Dopingtapauksissa pyritään myös auttamaan ja tukemaan kiinnijäänyttä urheilijaa, jotta hän ei jää
ongelmansa kanssa yksin. Jos kyseessä on huumaavat aineet, niin autetaan hakeutumaan hänelle
soveltuvaan hoitoon. Kilpailija, joka on kärsinyt määräaikaisen toimintakiellon, voi palata
kilpailutoimintaan, jos hän, toimintakiellon saatuaan, on ilmoittanut SUEKille jatkavansa
kilpailutoimintaa ja oltuaan koko toimintakiellon ajan dopingvalvonnan piirissä.
Seuranta ja kehitystyö
Liiton antidopingryhmä seuraa ohjelman toteutumista ja sen käytännön jalkautumista seuroihin
säännöllisesti vuosittain ja suuntaa toimintaa tarvittaessa uusilla kehityshankkeilla, joita kirjataan liiton
toimintasuunnitelmaan. Antidopingtyön kustannukset sisältyvät Sulkapalloliiton viestinnän-,
liittoryhmien- ja Valmennuskeskuksen hankekohtaisiin budjetteihin.Toimintaa kehitetään
ensisijaisesti yhteistyössä SUEKin kanssa. Antidopingohjelman hyväksyy liiton hallitus ja sen
päivittämisestä vastaa viestintäpäällikkö yhdessä liiton antidopingryhmän kanssa. Ohjelma
julkaistaan liiton ja SUEKin nettisivuilla ja sen toteutumisesta raportoidaan vuosikertomuksessa. Liitto
osallistuu SUEKin järjestämiin liittokoulutustilaisuuksiin. Suomen Sulkapalloliitto sitoutuu
noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä sekä Kansainvälisen
Sulkapalloliiton (BWF) antidopingsäännöstöä.
Suomen Sulkapalloliiton Antidopingryhmään kuuluvat
Jyri Aalto (pj.)
Mika Heinonen
Tarmo Pipatti
Annika Grahn (siht.)

YHTEENVETO
TOIMENPITEISTÄ
KAMU - kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisun jakelu
Päävalmentaja toimittaa julkaisun Sulkapallon valmennuskeskuksen pelaajille ja valmennuspäällikkö
liittoryhmien valmentajille, pelaajille jaettavaksi. Lisäksi se julkaistaan liiton nettisivuilla. Pelaajilla on käytössä
myös KAMU -appi, jonka lääkehaussa voi tarkistaa Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita.
Valmentajakoulutusten antidopingosiot
Puhtaasti paras -koulutus kiinteä osa I-tason valmentajakoulutusta. Muilta osin liiton kouluttaja kouluttaa itse tai
tilaa koulutuksen SUEKilta.
Erivapauskäytäntö
Urheilijalla itsellään on vastuu erivapauden hakemisessa. Liitto selvittää kansainväliset käytännöt ja ohjeistaa
urheilijoita.
Valmennuskeskuksen pelaajien ja valmentajien sitouttaminen
Valmennuskeskuksen toimintaan osallistuminen edellyttää Puhtaasti paras -koulutuksen suorittamista, tästä
vastaa päävalmentaja
Liittoryhmäpelaajien ja valmentajien sitouttaminen
Liittoryhmätoimintaan osallistuminen edellyttää Puhtaasti paras -koulutuksen suorittamista, tästä vastaa
valmennuspäällikkö.
Pelaajien informointi ja sitouttaminen
Lisenssin ostossa on pykälä, jossa lisenssin ostaja sitoutuu noudattamaan Suomen Sulkapalloliiton sääntöjä ja
kulloinkin voimassa olevia antidopingsääntöjä. Liiton viestintä välittää SUEKin tuottamaa ajankohtaista tietoa ja
julkaisee omaa materiaalia aiheesta vuosittain.
Maajoukkuepelaajien informointi ja sitouttaminen
kts. Valmennuskeskuksen pelaajat
Maajoukkueiden ohjelmien tiedottaminen SUEKille
SUEKille on annettu tunnukset maajoukkueen nimenhuutoon, josta näkee, koska pelaajat ovat treeneissä
paikalla ja jos he ovat poissa, missä he ovat. Maajoukkueessa on sakkokäytäntö poissaolon syyn ilmoittamatta
jättämisestä.
SUEKin koulutustilaisuudet
Liiton nimeämä henkilö osallistuu.
Sääntöjen mukaisten testaustilojen järjestäminen kisoissa
Kansainväliset kisat: Kilpailun järjestäjä BWF:n tai BEC:n määrittelemällä tavalla. Kansalliset kisat: Kilpailun
järjestäjä SUEKin määrittelemällä tavalla. Kisajärjestäjien informoinnista vastaa kilpailupäällikkö.
Antidopingviestintä
Toteutuksesta vastaa liiton viestintäpäällikkö, joka liiton oman antidopingviestinnän lisäksi välittää SUEKin
tiedotteita seuroille, kilpailijoille ja harrastajille liiton eri kanavia tapauskohtaisesti käyttäen. Yhdessä SUEKin
kanssa sovitaan vuosittain erikseen toteutettavat tapahtumaviestinnät.
Antidopingohjelma
Antidopingohjelman päivittämisestä vastaa viiestintäpäällikkö yhdessä liiton nimeämän antidopingryhmän
kanssa ja sen hyväksyy liiton hallitus.
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KILPAILUMANIPULAATIO
Kilpailumanipulaatio tarkoittaa vilpillistä vaikuttamista kilpailun tai ottelun kulkuun tai sen
lopputulokseen. Se uhkaa urheilun ydintä: sen arvoja ja koskemattomuutta. Vaikuttaminen on
tarkoituksellista tai vääristävää, ja tavoitteena on saada kohtuuttomasti hyötyä itselle tai muille.
Kilpailumanipulaatiossa on usein kyse rahasta. Manipuloijat voivat ryhtyä toimeen kilpailullisen
menestyksen, vedonlyönnin tai rahanpesun takia. Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus hyödyntää
maailmanlaajuisesti kilpailumanipulaatiota. Manipulaatioon osallistuvat rikolliset ja rikollisryhmät
muodostavat laajan verkoston ja käyttävät tehokkaasti hyväkseen eri maiden erilaista ja jopa
keskenään ristiriitaista lainsäädäntöä. Rikollinen toiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.
Kilpailumanipulaation luoma varjo voi vaarantaa jopa sulkapalloseurojen olemassaoloa ja toimintaa,
koska sponsorit ja muut sidosryhmät eivät halua vaarantaa omaa mainettaan mahdollisen
väärinkäytöksen pelossa. Urheilun kielteisiin lieveilmiöihin voidaan kuitenkin vaikuttaa.
Sulkapalloliitossa panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan: koulutukseen ja tietoisuuden
lisäämiseen. Pyrimme siihen, että korruptiosta tulee nykyistä tunnistettavampi ja helpommin
huomattavissa oleva ilmiö. Kilpailumanipulaation tietoisuuden lisäämistä tavoitellaan
Sulkapalloliitossa erityisesti liittoryhmä- ja maajoukkueleirien yhteydessä olevilla tietoiskuilla sekä
viestinnän vuosittaisilla kampanjoilla.
Tavoitteemme on madaltaa kynnystä tunnistaa ja kertoa mahdollisesta kilpailumanipulaatioepäilystä
omalle valmentajalle tai Sulkapalloliittoon. Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee
kilpailumanipulaatiorikkomusta. Puuttumalla rikkomuksiin autamme suojelemaan urheilijoita ja
urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. SUEKin ILMOpalvelussa voi tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta. Palveluun on
linkki liiton verkkosivuilla.

