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1. Vastuullisuus ja hyvä hallinto Padelliitossa
1.1. Vastuullisuus
Suomen Padelliitto on sitoutunut urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin, joka on koko
urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää viisi pääperiaatetta:
• Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
• Vastuu kasvatuksesta
• Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
• Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
• Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen
Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja
säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Ennen kaikkea kysymys on päivittäisistä
arvovalinnoista liikunnan ja urheilun arjessa.
Urheiluyhteisön tavoitteena on vastuullinen liikunta ja urheilu

Hyvä hallinto

Turvallinen
toimintaympäristö

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Ympäristö ja ilmasto

Antidoping

• Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma Olympiakomitean sivuilla:
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteisonvastuullisuusohjelma2020-2024.pdf
1.1 Hyvä hallinto
Padelliton tavoittena on, että liiton henkilöstö ja hallitus toimivat hyvän hallinnon ja eettisesti
kestävien toimintatapojen mukaisesti. Padelliiton toiminnan lähtökohdat on määritelty liiton
säännöissä. Hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen tuo toimintaan luotettavuutta ja selkeyttä
ja jäsenistön päätöksen teko toteutuu demokraattisesti.
Liiton ylintä päätösvaltaa käytetään liittokokouksissa. Liiton hallituksena toimii liittokokouksissa
valittava liittohallitus. Liittohallitus voi asettaa avukseen toimikuntia.
Padelliiton toiminta perustuu vastuulliseen päätöksentekoon:
1. Tiedotamme toiminnastamme avoimesti, tasapuolisesti ja oikeellisesti huolehtien kuitenkin
luottamuksen periaatteista. Läpinäkyvyyden periaatteemme koskee sekä sisäistä että ulkoista
viestintää. Edistämme avointa ja oikeudenmukaista toimintaa, jossa korruptiolle ei ole tilaa.
2. Varmistamme, että päätöksentekijät yhteisössämme (hallituksen jäsenet, toimikuntien jäsenet
sekä toimihenkilöt) ovat päätöksenteossaan riippumattomia, eikä synny aihetta epäillä kenenkään
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ajavan omaa henkilökohtaista etuaan. Informoimme sellaisista omista tai lähipiirin
sidonnaisuuksista, jotka voisivat antaa aihetta epäillä omaan tehtäväämme kuuluvien päätöstemme
riippumattomuutta.
3. Huomionosoitusten ja vieraanvaraisuuden vastaanottamisessa ja antamisessa lähtökohtanamme
on kohtuullisuus. Emme pyydä tai ota vastaan suoraan tai välillisesti mitään sellaista hyötyä, jonka
antaja voisi ajatella siten edistävänsä omaa tai edustamansa tahon asemaa suhteessa meihin.
Emme tarjoa tai anna suoraan tai välillisesti sidosryhmillemme sellaista tavanomaista
huomaavaisuutta ylittävää hyötyä, joka voisi vääristää heidän riippumatonta päätöksentekoaan.
Huomioimme, että omaa ja Padelliiton etiikkaa arvioidaan jo sen perusteella, ettei synny epäilyä
eturistiriidasta.
4. Käytämme resurssimme tehokkaasti liikunnan ja urheilun edun näkökulmasta. Noudatamme
hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa yhdistyslakia,
kirjanpitolakia ja -asetuksia sekä järjestön omia sääntöjä. Hankinnoissa noudatamme hyvän
hallinnon ja läpinäkyvyyden periaatteita. Vastuulliseen hankintaketjuun kuuluu myös
ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun huomioiminen.
5. Syrjimiselle, häirinnälle ja kiusaamiselle on nollatoleranssi. Edistämme tavoitteellisesti ja
suunnitelmallisesti syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen,
uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Päätöksenteossa ja toiminnassa otamme huomioon sukupuolinäkökulman sekä tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden.
6. Taistelemme aktiivisesti dopingia vastaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Reilun Pelin ihanteet ja
tavoitteet ovat vastuullisen urheiluliikkeen perusta.
Reilun Pelin periaatteet:
•
•
•
•
•
•

Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
Vastuu kasvatuksesta.
Avoimuus, demokratia, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus.
Kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun.
Kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen.

1.3. Kestävä kehitys
•
•

•

Suomen Padelliitto toteuttaa toiminnassaan Olympiakomitean linjauksia kestävän
kehityksen suhteen.
”Urheiluyhteisö tuntee ja kantaa vastuunsa ympäristön ja luonnon hyvinvoinnista.
Maamme luontoympäristö on kautta aikojen ollut suomalaisten merkittävin liikuntapaikka.
Toimimalla vastuullisesti luonnossa kannamme vastuumme siitä, että myös tulevat
sukupolvet pääsevät nauttimaan liikkumisen ja urheilemisen riemusta hyvinvoivassa
ympäristössä.
Liikunnan olosuhdetyössä edistämme kestävää kehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa.
Teemme vastuullista ja pitkän tähtäimen olosuhdepolitiikkaa. Tavoitteenamme on, että
liikuntapaikkarakentaminen tukee kestävää liikuntakulttuuria, ei lyhytjänteisiin tarpeisiin ja
trendeihin perustuvaa kulutusta.
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•

•
•

•

•

Vaikutamme aktiivisesti siihen, että liikuntapaikkarakentamisessa huomioidaan
ekonomisuuden lisäksi ekologisuus ja sosiaalinen kestävyys. Rakentamishankkeissa
edistämme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja kuten energiaa säästäviä, uusiutuvaa
energiaa hyödyntäviä, pitkäikäisiä ja monikäyttöisiä ratkaisuja. Vaikutamme myös siihen,
että vanhojen liikuntapaikkojen kunnostusten kautta niiden käytön ekologinen jalanjälki
pienenee.
Seuroissa toimiminen on hyvä tapa oppia ympäristövastuuta käytännön arjessa. Näytämme
esimerkillämme, miten toimia ympäristöä kunnioittaen ja sen hyvinvointia edistäen.
Emme roskaa tai likaa ympäristöämme. Suosimme joukkoliikennettä ja kimppakyytejä sekä
kävelyä ja pyöräilyä. Lapsia ja nuoria kannustamme omatoimiseen kulkemiseen
harrastuksiin aina kun se on mahdollista turvallisuudesta tinkimättä. Toimintaa
suunnitellessamme otamme huomioon yksityisautoilun vähentämisen tavoitteen.
Kierrätämme käyttökelpoiset urheiluvälineet. Liikunnan ja urheilun toimistotyössä
vähennämme paperinkulutusta ja vältämme tarpeetonta energiankulutusta. Liikunnan ja
urheilun massatapahtumia pyrimme järjestämään hyvien joukkoliikenneyhteyksien kautta
tavoitettaviksi. Suurissa ja merkittävissä urheilutapahtumissa huomioimme ympäristöasiat
valmistelun varhaisesta vaiheesta lähtien ja kokoamme toimenpiteistä ympäristöohjelman.
Tarvittaessa pyydämme asiantuntevaa apua työn tueksi.”
Olympiakomitean syyskokous 24.11.2018

2 Suomen Padelliiton yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma
Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän
sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään,
uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta
suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
2.1 Yleiset periaatteet
Suomen Padelliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma perustuu Suomen lakiin, liittojen sääntöihin
ja käytännön kokemuksiin.
Lähtökohtana on liikuntalaki, nuorisolaki, tasa-arvolaki sekä yhdenvertaisuuslaki.
Liikuntalain 1.5.2015 tavoitteena on edistää muun muassa:
- eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa
- lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä
- liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta
- huippu-urheilua
- eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus,
terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.
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Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015. Yhdenvertaisuus on automaattinen ja luonteva
peruspilari myös Padelille ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen on ajankohtaista ja tarpeellista.
Padelilta mailapelinä, valtionapua hakevana ja liikuntaa edistävänä järjestönä, edellytetään
yhdenvertaisuussuunnitelmaa oman toimintansa osalta.
Nuorisolain (72/2006) lähtökohtina ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys.
Näiden lähtökohtien pohjalta toteutetaan nuorisotyötä, jolla tuetaan nuorten kasvua ja aktiivista
kansalaisuutta.
Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä
tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää
sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.
Tasa-arvolakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla
elämänalueilla. Lakia ei sovelleta perheenjäsenten välisiin tai muihin yksityiselämän piiriin kuuluviin
suhteisiin eikä uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan.
Tasa-arvolaissa on kolmenlaisia säännöksiä: tasa-arvon edistämissäännökset, syrjinnän kiellot sekä
oikeussuojaa ja valvontaa koskevat säännökset.
1. Tasa-arvon edistämissäännökset koskevat viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja muiden
koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen sekä työnantajien velvollisuutta edistää tasa-arvoa.
Viranomaisten tulee arvioida kaikkea toimintaansa eri sukupuolten näkökulmasta ja luoda
toimintatavat tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvoa edistetään myös kiintiöillä. Oppilaitoksissa ja
työelämässä tasa-arvoa edistetään muun muassa tasa-arvosuunnitelmien avulla.
2. Syrjinnän yleiskielloissa määritellään ja kielletään sukupuoleen perustuva välitön ja välillinen
syrjintä. Syrjintää on myös seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä sekä käsky tai
ohje syrjiä. Vastatoimet eli syrjityn aseman heikentäminen oikeuksiin vetoamisen vuoksi on
syrjintää. Syrjintäperuste voi myös liittyä läheiseen henkilöön tai syrjintä voi perustua oletukseen.
Syrjinnän erityiskielloissa määritellään syrjivä menettely työelämässä, oppilaitoksissa,
etujärjestöissä sekä tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa. Näiden kieltojen rikkomisesta voi vaatia
hyvitystä. Työnantajalla ja oppilaitoksella on velvollisuus antaa pyynnöstä kirjallinen selvitys
menettelystään tällaista syrjintää epäilevälle.
3. Tasa-arvolain noudattamista valvovat tasa-arvovaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasaarvolautakunta. Tasa-arvovaltuutettu antaa muun muassa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolain
soveltamisesta, kuten syrjinnän kielloista ja tasa-arvosuunnittelusta. Lautakunta voi sakon uhalla
kieltää syrjivän menettelyn ja tasa-arvovaltuutetun esityksestä velvoittaa laatimaan tasaarvosuunnitelman määräajassa.

Suomen Padelliiton Yhdenvertaisuus- ja tasasuunnitelman pohjatyön on tehnyt liiton puheenjohtaja Janne
Jukarainen ja Padelliiton hallitus hyväksyi suunnitelman maaliskuussa 2020. Suunnitelmaa tullaan
tulevaisuudessa päivittämään ja kehittämään vuosittain niin, että se ulottuu jäsenyhdistysten toimintaan ja
työyhteisöihin.
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2.2. Yhdenvertaisuus ja syrjintä käsitteinä
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän
sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään,
uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta
suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Tasa-arvolla viitataan yleensä pelkästään
miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon. Tässä asiakirjassa käytetään lyhyesti termiä yhdenvertaisuus, joka
kattaa myös tasa-arvokysymykset kuten sukupuolien välisen tasa-arvon.
Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään, esimerkiksi
tunnustavat tiettyä uskontoa tai kuuluvat seksuaalivähemmistöön. Syrjintää voi olla yksittäinen teko tai se
voi olla seurausta epäoikeudenmukaisuutta tuottavista käytännöistä tai säännöistä. Välillisenä syrjintänä
pidetäänkin sitä, että näennäisen neutraali kohtelu tai käytäntö johtaa syrjiviin lopputuloksiinon ihmisten
eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään. Syrjintää voi olla yksittäinen teko
tai se voi olla seurausta epäoikeudenmukaisuutta tuottavista käytännöistä tai säännöistä.
Yhdenvertaisuuslaki kieltää kaiken syrjinnän yksityisessä ja julkisessa toiminnassa.
2.3. Suunnitelman tarkoitus
Padelin yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on
- toimia ohjenuorana liitolle ja seuroille yhdenvertaisuuden lisäämiseksi
- etsiä keinoja liikunnan yhdenvertaiseen harrastamiseen, syrjintään puuttumiseen sekä osallistumisen
esteiden purkamiseen
- arvioida toimintaa ja käytäntöjä
Onnistuessaan yhdenvertaisuuden edistäminen hyödyntää kaikkien toimijoiden tietoja, taitoja ja
potentiaalia ja vaikuttaa positiivisesti toiminnan ilmapiiriin.
2.4. Nykytila
Padelissa naiset voivat kilpailla omissa ja halutessaan myös miesten luokissa normaalissa
kilpailutoiminnassa. Joukkuemuotoisissa kilpailuissa juniorit kilpailevat sekajoukkuein aina ylimpään
juniorisarjaan asti (alle 19v). Kaikki seurojen harjoitukset tapahtuvat pääsääntöisesti tasoryhmissä, joihin
kuuluu sekä tyttöjä että poikia (naisia ja miehiä).
Kaikissa kv. tason kisoissa kilpailevat sekä naiset että miehet. Kansainvälinen padel on yhdistänyt kaikki
voimansa niin, että sekä amatöörien että ammattilaisten järjestöissä naiset ja miehet ovat yhdessä.
Padelliiton strategian vahvoina tavoitteina ovat seuratoiminnan, junioritoiminnan ja kilpailutoiminnan
kehittäminen. Toiminnassamme takaamme tasapuolisen ja yhteisöllisen toimintaympäristön rotuun,
sukupuoleen, varallisuuteen tai uskontoon katsomatta.
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Järjestötoiminnan osalta padelliiton yhdeksänjäsenisen hallituksen (v. 2020) jäsenistä tällä hetkellä 3 on
naisia, eli 33 %. Keskimäärin naisia on 1-2. Se peilaa hyvin padelin harrastajien ja kilpapelaajien
sukupuolijakaumaa. Liiton toimintasäännöissä ei ole määrätty hallituksen osalta kiintiöpaikkoja. Naisia liiton
eri työryhmissä on tasaisesti. Tuomaritoimintaa ei liitossa lajin Fairplay-periaatteiden mukaan juurikaan ole.
Kilpailunjohtajina toimii järjestävän seuran puolesta henkilö, jonka sukupuolella ei ole väliä. Tähän saakka
kilpailunjohtajina ovat toimineet useimmiten miespuoliset henkilöt. Palkattua henkilöstöä liitolla ei tällä
hetkellä ole.
Padelin kansainvälisyydestä ja rikkaasta kulttuuritaustasta kertoo se, että lajia harrastetaan yli 90 maassa,
kaikissa maanosissa. Kansainvälisen liiton hallintoelimiin kuuluu kaksi naista (19 henkilöä) ja edustaja
jokaiselta mantereelta. Suomessakin lajin harrastajat tulevat universaalisti monesta kulttuurista ja
kielialueelta. Maahanmuuttajille padel tarjoaa keinon sopeutua uuteen yhteiskuntaan ja kotimaahan.
Erityisesti uusille lajin harrastajille suunnatut kampanjat ovat luontevasti koonneet kaikki eri rotu-ja
kieliryhmät sekä sukupuolet yhteisen, mielekkään tekemisen ääreen.

2.5. Padelliiton linjaukset ja toimenpiteet 2020
Nykytilan kartoituksen ja aikaisempien kokemusten perusteella Padelliitossa päädyttiin seuraaviin
toimintamalleihin:
1. Edustuksellisuus päätöksentekoelimissa
Hallituksessa, työryhmissä sekä muissa vastaavissa valmistelu-, suunnittelu- ja
päätöksentekoelimissä on liitoilla tavoitteena saada naisten osuudeksi vähintään n. kolmannes.
Kiintiöpaikkoja ei toistaiseksi kuitenkaan harkita.
2.

Ohjeistus säännöstöön ja strategiaan
Liiton säännöissä on lausuma:
”Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.
Toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa”. Näiden noudattamisen varmistamiseksi
on olemassa omat ohjeistuksensa.
Yhdenvertaisuus on huomioitu sukupuolten välillä jo liiton säännöissä. Yhdenvertaisuus
kokonaiskäsitteenä sisällytetään liiton toimintasuunnitelmiin sekä säännöstöön kaikilla tasoilla
aiemmin todetun ja toteutetun lisäksi.
Lisäksi luodaan käytännön toimintaohjeet syrjintään, kiusaamiseen ja vihapuheeseen, mikäli sitä
ilmenee tai havaitaan.

3. Koulutus ja viestintä
Yhdenvertaisuutta edistetään kasvatuksen, koulutuksen ja viestinnän avulla.
Yhdenvertaisuussuunnitelma julkaistaan liiton kotisivuilla sekä esitellään liittokokouksissa ja
seminaareissa, valmentaja- ja tuomarikoulutuksissa sekä valmennusryhmien leireillä.
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Padelissa minkäänlaista syrjintää ei hyväksytä missään muodossa. Syrjintään puututaan ja
aiheesta keskustellaan ja viestitään avoimesti.
Kaikki lajin parissa toimivat, niin päättäjät, valmentajat, tuomarit kuin vapaaehtoiset ovat
tietoisia omasta roolistaan kasvattajana ja viestijänä. Yhdenvertainen padel globaalina
liikuntamuotona ja kilpaurheiluna yhdistää harrastajia ja toimii viestinä lajia vielä
harrastamattomille.
4. Harrastusmaksut ja korvaukset
Padel on edullista harrastaa. Harrastamisen kulut muodostuvat ensisijaisesti kenttämaksuista,
joihin pyritään vaikuttamaan jatkuvasti. Padelseuroissa liikkuvien lasten, nuorten ja aikuisten
peruspalvelut ovat hyvin kilpailukykyisiä käytännössä kaikkiin lajeihin verrattuna. Myös
iltapäivisin nuorisolla on mahdollisuus harrastaa lajia heti koulun jälkeen hyvin edullisesti.
Seuroissa on käytössä alennetut jäsenmaksut alle 18-vuotiaille.
Seuroja kannustetaan tukemaan vähävaraisia perheitä normaalia edullisimmilla seuramaksuilla.
Myös liittotasolla tämä huomioidaan aina kun se on mahdollista. Vapaaehtoistyö on edelleenkin
liitto- ja seuratoiminnan keskeisin muoto. Siksi kulut pystytään pitämään kohtuullisina moneen
muuhun urheilu- ja harrastusmuotoon verrattuna.
Liitto ja seurat toimivat aktiivisesti, jotta erityisesti nuorille olisi tarjolla monimuotoisia
mahdollisuuksia harrastaa padelia (mm. iltapäivätoiminta, seuraharjoitukset, kerhot, leirit) ja
mahdollisesti myös mailapelien välinen yhteistoiminta antaisi kaikille halukkaille mahdollisuuden
harrastaa padelia.
5. Harjoittelutilat, kilpailupaikat ja välineet
Padelin harrastaminen tapahtuu pääsääntöisesti yksityisessä omistuksessa olevien hallien tiloissa.
Hyvällä yhteistyöllä (vastavuoroisuus) hallien kanssa harrastamisen hinta seuroissa pysyy
kohtuullisena. Etenkin iltapäivävuorojen edullisempaan käyttöön on kiinnitetty huomiota.
Välineet (mailat) ovat edullisia ja kestävät pitkään. Seuroilla on myös lainamailoja niitä
tarvitseville. Normaali liikunta-asu riittää harrastamiseen.

2.6 Arviointi ja jatkotoimenpiteet
Vuodelle 2020 asetettujen toimenpiteiden toteutumista arvioidaan keväällä 2021. Yhdenvertaisuuskysely
jäsenseuroille toteutetaan Valon laatimaa kyselyä hyödyntämällä kevään 2021 aikana (
https://q.surveypal.com/Tilaa-lajiliitollesi-s%C3%A4hk%C3%B6inen-yhdenvertaisuuskysely/0). Arvioinnin ja
seurakyselyn tietopohjan avulla tarkennetaan toimenpiteet vuodelle 2021.

3 Suomen Padelliitto ry:n antidopingohjelma
Lajin fyysisistä vaatimuksista huolimatta padel on maailmanlaajuisesti lähes dopingista puhdas
urheilumuoto. Lajissa ei ole havaittu kilpailumanipulaatiota tai muita vastaavia eettisiä ongelmia.
Padelliiton antidopingtyö perustuu maajoukkuepelaajille, valmennusryhmille ja kilpapelaajille
kohdistettuun tiedottamiseen harrastus-, harjoitus- ja kilpailutilanteissa. Padelliitto sitoutuu tarvittaessa
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lähettämään liiton oman sekä kv-liittojen kilpailukalenterin SUEK:lle, jotta tämä pystyy suunnittelemaan
omaa toimintaansa sen mukaan. Padelliitto sitoutuu lisäksi noudattamaan 1.1.2015 voimaan tullut
Suomen antidopingsäännöstöä. Tämä on mainittu Padelliiton kilpailumääräyksissä.
”Doping on kielletty. Suomen Padelliitto ja sen jäsenseurat sekä seurojen/joukkueiden jäsenet ovat
sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan doping säännöstöön sekä
Euroopan neuvoston dopingvastaisen yleissopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden
kansainvälisten sopimusten mukaisiin sääntöihin. Dopingrikkomusten seuraamusten määräämisessä
noudatetaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstön sekä Suomen allekirjoittamien muiden
kansainvälisten sopimusten mukaisia säännöksiä”

3.1 Ohjelman arvoperusta
Padelliiton antidopingohjelman arvoperustana ovat fair play ja puhtaasti huipulle. Lisäksi lajin eettiset
arvot pitävät sisällään kanssapelaajien ja muiden toiminnassa mukanaolevien yksilöinä arvostamisen.
Fair Play -periaatteita noudatamme puhtaan urheilun, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden edistäjinä.
Padelliiton toiminta korostaa eettisesti ja moraalisesti kestäviä elämänarvoja ja erityisesti tasa-arvoa.
Koulutusta dopingin käytön terveydellisistä haitoista toteutetaan liiton antidopingviestinnässä,
valmentajakoulutuksessa sekä aikuisten ja nuorten maajoukkueleireillä. Antidopingtyö on avointa sekä
ajantasaista ja sillä vahvistetaan tietoisuutta siitä, että suomalaisessa padelissa ei ole sijaa dopingille eikä
vilpille. Myös yhdenvertaisuus koetaan erittäin tärkeänä asiana ja kaikenlaiseen syrjintään puututaan
välittömästi, jos tapauksia tulee padelliiton tietoisuuteen.

3.2. Ohjelman tavoitteet
1 Ennaltaehkäisy liitto-, seura- ja pelaajatasolla
• Omalla proaktiivisella antidopingtoiminnallaan Suomen Padelliitto haluaa varmistaa, ettei
minkäänlainen doping saa lajissa jalansijaa. Liitto haluaa vaalia puhdasta urheilua ja taata kaikille
jäsenilleen mahdollisuuden reiluun urheiluun.
2 Tiedottaminen liitto-, seura- ja pelaajatasolla
• Koulutuksella ja viestinnällä sitoutetaan seurat, pelaajat ja valmentajat antidopingohjelmaan.
Näin vältytään myös tahattomilta virheiltä.
3 Testaus maajoukkuetasolla
• SUEK:lle mahdollistetaan urheilijoiden testaaminen kotimaassa säännöllisesti sekä valituissa
kilpailuissa että harjoituskaudella. Lisäksi urheilijoita saatetaan testata ajoittain kansainvälisissä,
etenkin arvoturnauksissa. Padelliitto tekee avoimesti yhteistyötä kaikkien antidopingtyötä
tekevien tahojen (SUEK, Maailman Antidopingtoimisto WADA, Kansainvälinen Olympiakomitea
IOC, Suomen Olympiakomitea, Euroopan padelliitto FEPA, spadelin maailmanliitto FIP) kanssa.

3.3. Toimenpiteet

11

SUOMEN PADELLIITON VASTUULLISUUSOHJELMA
Ennaltaehkäisevä toiminta
1 Valmentajakoulutusjärjestelmä
Valmentajat ovat erittäin tärkeä kanava urheilijoihin ja myös heidän kauttaan varmistetaan
tiedonsiirtyminen urheilijoille. Antidopingtyö huomioidaan kaikilla valmentajakoulutuksen
tasoilla. Tavoitteena on, että kaikki koulutuksen läpi käyneet valmentajat ymmärtävät dopingin
käyttöön liittyvät vaarat sekä sisäistävät reilun ja puhtaan kilpailun merkityksen. Squashliitto
pyytää SUEK:n kouluttajan tarvittaessa paikalle valmentajakoulutuksiin.
2 Maajoukkuetoiminta ja muu huippu-urheilu
Kaikilla maajoukkuepelaajilla on Padelliiton kanssa pelaajasopimus, jossa on dopingpykälä.
Maajoukkueiden toiminnassa jaetaan relevanttia antidopingtietoa pelaajille vuosittain.
Leiritysten ja muiden maajoukkuetapahtumien yhteydessä kutsutaan SUEK:n kouluttaja tarpeen
mukaan kertomaan ajankohtaisista asioista. Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisu
toimitetaan kaikille liittoryhmien pelaajille (aikuiset ja nuoret). Padelliitto hyödyntää myös
sosiaalista mediaa antidopingviestinnässään.

3.4. Valvonta ja testaustoiminta
Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suomen antidopingsäännöstön mukaan henkilöt, jotka osallistuvat
säännöllisesti järjestettyyn urheilutoimintaan. Tällaisiksi henkilöiksi luetaan Padelliiton toiminnassa
lisenssin lunastaneet, Padelliittoon 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.
Padelliitto informoi kilpailunjärjestäjiä niiden dopingtestaukseen liittyvistä velvoitteista kuten
organisoinnista testitilojen ja saattajien suhteen kisajärjestäjän tarkastuslistan avulla.
Dopingtestejä voivat tehdä tai teettää SUEK, WADA, IOC, ESF, WSF ja PSA. Testaustoiminta keskittyy,
mutta ei rajoitu huippupadelturnauksissa pelaaviin urheilijoihin. Testejä voidaan tehdä milloin vain ja
missä tahansa ennalta ilmoittamatta. Antidopingtoiminta on osa Padelliiton toimintasuunnitelmaa ja
talousarviota.
Padelliiton antidopingyhteyshenkilönä toimii liiton varapuheenjohtaja. SUEK ilmoittaa
yhteyshenkilölle dopingtestien positiiviset tulokset. Positiivisen testituloksen yhteydessä
yhteyshenkilö ja Padelliiton puheenjohtaja selvittävät SUEK:n kanssa tulokseen liittyvät asiat ja
toimenpiteet.
Väliaikaisesta toimintakiellosta päättää SUEK. SUEK vie mahdollisen dopingrikkomusasian
valvontalautakunnalle. Valvontalautakunta päättää, onko kyseessä dopingrikkomus vai ei ja antaa
Padelliitolle asiassa seuraamussuosituksen. Padelliitto tekee asiassa lopullisen päätöksen. Padelliiton
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yhteyshenkilö on yhteydessä urheilijaan tavoitteena saada urheilija kertomaan asiat Padelliitolle ja
julkisuuteen avoimesti, yksityiskohtaisesti ja rehellisesti.
Padelliitto toimittaa SUEK:lle automaattisesti maajoukkueidensa leiri- ja otteluohjelmat sekä niihin
osallistuvien pelaajien nimilistat. Tietojen toimittamisesta ovat vastuussa Padelliiton yhteyshenkilö.
Padelliitto toimii myös muutoin yhteistyössä SUEK:n kanssa ja toimittaa pyydettäessä myös muita
tietoja koskien maajoukkueita. Padelliitto toimii yhteistyössä SUEK:n kanssa SUEK:n testauspoolin
luomisessa, ylläpitämisessä sekä urheilijoiden tiedottamisessa heitä koskevista velvoitteista.
3.5. Erivapaudet
Mikäli urheilijan terveyden ylläpito tai sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai
menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn
(tasomäärittely nähtävissä SUEK:n nettisivuilla) piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta
kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti ennakkoon. SUEK:n
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.
Kansainvälisen tason sekä kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa
squashin maailmanliitto (WSF), riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Mikäli urheilijalla
on ennestään SUEK:n myöntämä erivapaus, tulee hänen selvittää, tunnustaako kansainvälinen lajiliitto
SUEK:n myöntämän erivapauden automaattisesti vai tuleeko se ensin toimittaa kansainvälisen lajiliiton
arvioitavaksi. Padelliitto auttaa urheilijoita kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen
liittyvissä kysymyksissä.

3.6 Toiminta kriisitilanteissa
1. Dopingrikkomuksen käsittely
Tiedottaminen
Padelliitto on sitoutunut auttamaan SUEK:aa mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä.
Padelliitto myös raportoi SUEK:lle sekä WSF:lle kaikista tiedoista, jotka viittaavat
dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen.
Dopingrikkomuksista koskevasta tiedottamisesta vastaa Padelliiton hallituksen puheenjohtaja ja
koordinoinnista vastaava varapuheenjohtaja – SUEK:n avulla. Nämä päättävät tiedottamisen
ajankohdasta, tavasta sekä muista yksityiskohdista ottaen huomioon tietojen salassapidon.
Käsittelyn aikana tiedot ovat salassa pidettäviä siihen asti, kunnes SUEK:n Valvontalautakunnan
päätöksen jälkeen Padelliiton hallitus on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen ja on velvollinen sen
julkistamaan, tai mikäli dopingrikkomusväittämän kohteena oleva urheilija tai muu henkilö itse
julkisesti vahvistaa mahdollisen rikkomusepäilyn.
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Padelliitto järjestää tiedotustilaisuuden, mikäli urheilijan taso tai muut seikat sitä edellyttävät.
Padelliitto informoi asianosaisia ja heidän kanssaan sovitaan tiedottamisen tavoista, aikataulusta
sekä velvoitetaan asianosaisia saapumaan tiedotustilaisuuteen.
Ennen tiedotteen lähettämistä tai lehdistötilaisuutta asiasta informoidaan Padelliiton 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 Padelliiton oman medialistan mukaan. Tiedotusvastuu
rajataan hallituksen puheenjohtajalle, jonka varahenkilönä on varapuheenjohtaja.
Tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan asianosaisten ja Padelliiton johdon lisäksi myös SUEK:n
asiantuntija. Tiedotustilaisuudesta jaetaan virallinen tiedote. Lisäksi valmistellaan
taustamateriaaliksi tietoa testausmääristä jne. Asianosaiset, SUEK sekä Padelliiton johto vastaavat
toimittajien kysymyksiin. Tilaisuuden jälkeen asiaa kommentoi tarvittaessa puheenjohtaja ja/tai
varapuheenjohtaja. Virallinen tiedote käännetään mahdollisimman nopeasti englanniksi, jotta se
voidaan jakaa tarvittaessa kansainväliseen käyttöön.
Muutoksenhaku
Suomen antidopingsäännöstön 13 §:n mukaan SUEK:n valvontalautakunnan Suomen
antidopingsäännöstön perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun
oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty.
Suomen Padelliiton 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 kiinnijäänyttä
hakeutumaan hänelle soveltuvaan hoitoon.
Kilpailija, joka on kärsinyt määräaikaisen toimintakiellon, voi palata kilpailutoimintaan, jos hän,
toimintakiellon saatuaan, on ilmoittanut SUEK:lle jatkavansa kilpailutoimintaa ja oltuaan koko
toimintakiellon ajan dopingvalvonnan piirissä.

4 Seuranta ja kehitystyö
Padelliiton hallitus seuraa ohjelman toteutumista säännöllisesti vuosittain ja suuntaa toimintaa tarvittaessa
uusilla kehityshankkeilla, joita kirjataan Padelliiton toimintasuunnitelmaan. Toimintaa kehitetään
ensisijaisesti yhteistyössä SUEK:n kanssa. Antidopingohjelman hyväksyy Padelliiton hallitus ja sen
päivittämisestä vastaa varapuheenjohtaja. Ohjelma julkaistaan Padelliiton ja SUEK:n nettisivuilla ja sen
toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa. Padelliitto osallistuu SUEK:n järjestämiin
liittokoulutustilaisuuksiin.
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Suomen Padelliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä sekä
Maailmanliiton (WSF) antidopingsäännöstöä.
4.1. Yhteenveto toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä
TOIMENPIDE
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa julkaisun jakelu

Sääntöjen mukaisten testaustilojen järjestäminen
otteluissa

Valmentajakoulutusten antidopingosiot
Erivapauskäytäntö

Pelaajien informointi ja sitouttaminen

Maajoukkuepelaajien informointi

Maajoukkueiden ohjelmien tiedottaminen SUEK:lle
SUEK:n koulutustilaisuudet
Antidopingviestintä

Antidopingohjelma

5 Suomen Padelliitto ry:n kriisiviestintäohje

TOTEUTUS
Varajohtaja toimittaa julkaisun maajoukkueiden
valmentajien välitettäväksi pelaajille. Lisäksi
Padelliiton verkkosivuilta löytyy linkki SUEK:n
sivuille ko. kohtaan
Kansainväliset kisat: kilpailun järjestäjä PIF:n tai
FEPA:n määrittelemällä tavalla.
Kotimaisissa kilpailuissa: Kilpailun järjestäjä SUEK:n
määrittelemällä tavalla
Padelliiton kouluttaja kouluttaa itse tai tilaa
koulutuksen SUEK:lta.
Urheilijalla itsellään vastuu erivapauden
hakemisessa. Padelliitto selvittää kansainväliset
käytännöt ja ohjeistaa urheilijoita.
Lisenssin ostossa on pykälä, jossa lisenssin ostaja
sitoutuu noudattamaan Suomen Padelliiton ja
kulloinkin voimassa olevia antidopingsääntöjä.
Padelliiton viestintä välittää SUEK:n tuottamaa
ajankohtaista tietoa.
Padelliiton maajoukkuetoiminnasta vastaava
henkilö jakaa tietoa vuosittain maajoukkueleireillä.
Maajoukkuepelaajien pelaajasopimuksessa on
dopingpykälä.
Varapuheenjohtaja toimittaa
Liiton nimeämä vastuuhenkilö osallistuu
Toteutuksesta vastaa Padelliiton
varapuheenjohtaja, joka Padelliiton oman
antidopingviestinnän lisäksi välittää SUEK:n
tiedotteita seuroille, kilpailijoille ja harrastajille
Padelliiton eri kanavia tapauskohtaisesti käyttäen.
Yhdessä SUEK:n kanssa sovitaan vuosittain
erikseen toteutettavat tapahtumaviestinnät.
Antidopingohjelman päivittämisestä vastaa
Padelliiton varapuheenjohtaja, sen hyväksyy
Padelliiton hallitus ja sitä päivitetään tarvittaessa.

15

SUOMEN PADELLIITON VASTUULLISUUSOHJELMA
Kriisiviestintä on viestintää tilanteissa, joissa liiton toimintaedellytykset tai maine on uhattuna. Kriisi voi olla
liiton sisäinen tai ulkoinen ja vaatia sekä sisäistä että ulkoista viestintää tai molempia.
Kriisiviestintää vaativia erityistilanteita ovat esimerkiksi mahdolliset onnettomuudet, mutta tavallisimmin
liiton maineeseen liittyvät riskit, kuten henkilöstö- tai talouskriisi, tai liittoon, sen jäseniin tai sen johtoon
kohdistuva julkisuuskriisi.
Tiedontarpeeseen vastataan kertomalla rehellisesti ja luotettavasti, nopeasti, selkeästi ja mahdollisimman
avoimesti sekä aloitteellisesti tilanteesta ja sen kehitysnäkymistä, mahdollisista jatkotoimista sekä ennen
kaikkea siitä, milloin asiasta tiedotetaan lisää.
Kriisitiedotus ei kysy kellonaikaa vaan edellyttää nopeaa toimintaa, joka ei kuitenkaan tingi
luotettavuudesta ja rehellisyydestä tai salassapidosta ym. lainsäädännöstä. Annamme mahdolliset
toimintaohjeet jäsenille ja tunnustamme mahdolliset virheet. Emme siirrä vastuuta ja osoitamme tarpeen
tullen myötätuntoa. Jotta kriisiviestintä voisi onnistua, normaalien viestintäkäytäntöjen on oltava kunnossa.
Kriisiviestintä on keskitettyä. Padelliitossa siitä vastaa liittokoordinaattori, muut eivät tiedota. Hänen
tukenaan on puheenjohtaja ja näiden kulloinkin tarpeelliseksi katsomat henkilöt. Liittokoordinaattorin
varahenkilö on puheenjohtaja. Perustilanteessa vastaamme kysymyksiin mitä, missä, milloin, kuka/ketkä ja
miksi. Kerromme tehdyt toimenpiteet ja milloin tiedotamme lisää. Annamme myös yhteystietomme ja
mahdollisuuden kysyä lisätietoja.
Kriisiviestinnässä viestitään aina kaikissa mahdollisissa kanavissa.
Tiivistys tiedotustoiminnasta kriisitilanteessa:
1) Jos viestintää vaativa ongelma ilmaantuu, ole nopeasti yhteydessä liittokoordinaattori
Visa Korhoseen, puh. 041 3142510.
2) Liittokoordinaattori (tai hänen varamiehenään puheenjohtaja) ja viestintätoimikunta
vastaa kaikesta tiedottamisesta ja kerää ympärilleen tarvittavat apuvoimat.
3) Seuraa tilanteen kehittymistä ja toimi tarvittaessa saamiesi ohjeiden mukaan.

