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1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA
SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASA-ARVO
Liiton toiminnassa on huomioitu sukupuolten välinen tasa-arvo kaikessa
kilpailutoiminnassa. Naiset voivat osallistua jokaiseen kilpailutoiminta muotoon.
Liitto edistää naisten hakeutumista hallinnollisiin luottamustehtäviin liitossa sekä
jäsenseuroissa. Liiton jäsenseuroissa hallituksissa on useita naisjäseniä ja Suomen
Sotilasurheiluliiton liittohallitukset on yksi naisjäsen.
Sotilasurheiluliiton jäsenlehdessä, tiedotetaan tasapuolisesti naisten ja miesten liikunta
sekä urheilutoiminnasta. Varuskuntien liikunta kerhotoiminnan (VLK) pyörittämiseen
osallistuu aktiivisesti myös naispuolisia varusmiehiä. VLK toiminnassa on myös pelkästään
myös naisille suunnattua liikuntatoimintaa
TALOUDELLINEN TASA-ARVO
Varusmiesten liikuntakerhot ovat maksuttomia kaikille osallistujille. Liikuntakerho toiminta
mahdollistaa liikuntaharrastuksen jatkamisen ja uusien lajien kokeilemisen ilman
taloudellisia panostuksia varusmiespalveluksen aikana. Varusmiehiltä ei peritä
liittoharrastukseen ja liikunta- sekä urheilutapahtumiin osallistumisesta maksua.
Liitto tarjoaa kaksi kertaa vuodessa jäsenistölleen edullisen koko perheen liikuntaleirin.
Liiton mestaruuskilpailuissa on pyritty mahdollisimman pieneen osallistumismaksuun, jotta
jokaisella jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua. Kilpailut ja tapahtumat eivät ole liiton
varainhankintakeino. Liitto on neuvotellut pienemmän osallistumismaksun
yhteistyökumppaneiden järjestämiin liikuntatapahtumiin ja kilpailuihin. Joita ovat muun
muassa Helsinki city maraton, tenniksen mestaruuskilpailut ja sotilasgolf. Liitto ei peri
jäsenseurojen järjestämistä kilpailuista maksua.
IKÄRYHMIEN VÄLINEN TASA-ARVO
Varusmiesten liikuntakerhoissa nuoret toimivat itse liikuntakerhojen ohjaajina. Liitto
järjestää liikuntakerho-ohjaajakoulutuksen 200 varusmiehelle vuodessa. Osallistujat
saavat koulutuksesta todistuksen, jota voivat hyödyntää jatkossa reservissä. Varusmiehet
osallistuvat vahvasti liikuntakerhojen toiminnan suunnitteluun.
Liitto on mahdollistanut eläkeikäisten ja veteraanien tasavertaisen osallistumisen mukaan
toimintaan. Mestaruuskilpaluissa tämä on huomioitu järjestämällä mahdollisuus omaan
sarjaan kaiken ikäisille.
ERITYISRYHMIEN TASA-ARVO
Liiton keskeinen tavoite varusmiestenliikuntakerhoissa, saada terveytensä puolesta liian
vähän liikkuvat harrastamaan liikuntaa.
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Henkilöiden eriarvoiseen asemaan asettaminen ja syrjintä sukupuolen, iän, etnisen ja
kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän
syyn perusteella on liitossa kiellettyä. Syrjinnäksi määritellään myös seksuaalinen häirintä
ja häirintä sukupuolen perusteella sekä käskyt tai ohjeet syrjiä sukupuolen tai jonkin muun
syyn perusteella. Sukupuoli ei saa estää henkilön mahdollisuuksia osallistua
sotilasurheiluliiton toimintaan.
Sotilasurheiluliiton kilpailuissa ja tapahtumissa kaikki ovat tasa-arvoisia
palvelusasemastaan tai sotilasarvostaan riippumatta.
Henkilön tai henkilöstöryhmän tarkoituksellinen tai tosiasiallinen loukkaaminen tai
vihamielisen ja loukkaavan ilmapiirin luominen on kiellettyä. Epäasiallinen ja halventava
kielenkäyttö on kiellettyä. Kaikenlainen häirintä ja kiusaaminen on kielletty. Miesten ja
naisten on noudatettava keskinäisessä kanssakäymisessä yleisiä hyviä käyttäytymistapoja
ja kohteliaisuutta.
YHDENVERTAISUUS JA MONIKULTTUURISUUS
Liiton toiminta on avointa ja tarjolla kaikille koko Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
henkilökunnalle, varusmiehille sekä eläkkeelle siirtyneille virkapalveluksen suorittaneille.
Varusmiesten liikuntakerho toimintaa järjestetään kahdella kotimaisella kielellä.
Liikuntakerhoihin osallistuminen on vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville.
TOIMENPITEIDEN SEURANTA
Mikäli sotilasurheiluliiton tapahtumassa havaitaan syrjivää tai halventavaa käyttäytymistä
tulee asia viedä liitonhallituksen tietoon. Tarvittaessa liitto määrää sanktioista ja
jatkotoimenpiteistä.
Liiton järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja tapahtumissa tuodaan esille liiton tasa-arvo ja
yhdenvertaisuussuunnitelma.
Liiton toiminnanjohtaja vierailee aktiivisesti liiton tapahtumissa, missä hän seuraa ja
raportoi hallitukselle tasa-arvoisen toiminnan toteutumista. Suunnitelman mukaista
toiminnan toteutumista seurataan myös vuosittaisen jäsenseurojen kyselyn tulosten
pohjalta. Tarvittaessa liiton hallitus muuttaa toimintalinjaansa ja kehittää edelleen tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa havaittujen muutostarpeiden mukaan.
TERVEET ELÄMÄNTAVAT
Varusmiesten liikuntakerho toiminta tarjoaa terveellisen vaihtoehdon varusmiesten vapaaajanvietolle. VLK-ohjaajakoulutuksessa kerrotaan liikkumattomuuden vaaroista ja liikunnan
terveyshyödyistä osallistujille.
Sotilasurheilulehti luo mielikuvaa liikunnan myönteisistä vaikutuksista ihmisen terveyteen
ja hyvinvointiin sekä innostaa lukijoitaan harrastamaan liikuntaa säännöllisesti. Alkoholin
käyttö on sotilasurheiluliiton kilpailuissa kielletty.
Liitto on alustavasti suunnitellut nuuskan ja tupakanvastaista kampanjaa.
YMPÄRISTÖN KUNNIOITTAMINEN JA KESTÄVÄ KEHITYS
Sotilasurheilulehden painosmäärää on pystytty puolittamaan lehden nettiversion ansioista.
Lehdessä kerrotaan myös työmatkaliikunnan positiivisista vaikutuksista. Liitto on myös
viestinyt aktiivisesti kilometrikisa-kampanjasta, jossa työyhteisöjä kannustettiin mukaan
työmatkojen tekemiseen pyörällä.
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Liiton säännöt ja kilpailukutsut toimitetaan sähköisesti. Tapahtumista tulevat tulokset
julkaistaan aina liiton verkkosivuilla, millä pyritään vähentämään tulosteiden määrää.
VLK-toimintaa tuetaan monissa varuskunnissa pullokeräyksillä.
Liiton tapahtumineen järjestetään koottuja yhteiskuljetuksia, jotta omien ajoneuvojen käyttö
olisi vähäisempää.
Liiton toimistolla on lajittelupiste paperille, pahville, metallille, lasille ja biojätteille.
ANTIDOPING
Sotilasurheiluliiton antidoping säännöstö
YLEISTÄ
Sotilasurheiluliitto pitää dopingia kaikissa sen muodoissa vahingollisena ja
tuomittavana. Dopingin sisällön ja rajat määrittyvät
Kansainvälisen Olympiakomitean, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry ja eri
urheilumuotojen säännöissä.
Doping-valvonnan tarkoituksena on niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla
taistella dopingin käyttöä vastaan kaikin keinoin ja siten varmistaa kaikille
kilpailijoille tasavertaiset lähtökohdat kilpailusuoritukseen. Valvonnalla edistetään
samalla rehtiä kilpailuhenkeä, terveyttä ja turvallisuutta. Sotilasurheiluliitto tuntee
erityistä vastuuta oikean informaation antamiseen asepalveluksessa oleville nuorille
miehille ja naisille kielletyistä aineista ja niiden vaarallisuudesta sekä niiden käytön
tuomista eettisistä ongelmista.
Suomen Sotilasurheiluliitto noudattaa lajiliittona Olympiakomitean ja Suomen
urheilun eettinen keskus SUEK ry välistä sopimusta. Lisäksi liitto noudattaa
puolustusvoimien piirissä toimivana yhdistyksenä niitä ohjeita ja velvoitteita, mitä
puolustusvoimin pysyväisasiakirjoissa on ohjeistettu puolustusvoimien ja Suomen
urheilun eettinen keskus SUEK ry välisestä sopimuksesta
Kaikki joukkueiden johto-, valmentaja- ja huoltotehtävissä olevat ovat huolehtimaan
osaltaan siitä, että valmennuksessa olevat sekä kilpailuihin valmistautuvat ja niihin
osallistuvat urheilijat ovat tietoisia doping-aineista, niiden vaaroista ja dopingvalvonnasta.
Ensisijainen vastuu on kuitenkin aina urheilijalla.
VALVONTA
Suomen Sotilasurheiluliiton kilpa- ja kuntourheilutoiminnassakuuluvat dopingvalvonnan piiriin


Ampumasuunnistuksen Euroopan mestaruuskilpailuihin tai Suomen
mestaruuskilpailuihin osallistuva urheilija (Ampumasuunnistuksen MM- ja
SM-kilpailujen säännöt)



Sotilasurheiluliiton jäsenenä urheilun keskusjärjestöjen alaisiin seuroihin
kuuluva urheilija
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Sotilasurheiluliittoa tai sen alaista seuraa edustava kilpailija, joka osallistuu
SotUL:n ja urheilun keskusjärjestön alaisen lajiliiton väliseen sopimukseen
perustuen asian omaisen lajiliiton kilpailutoimintaan



Sotilasurheiluliiton mestaruus tai muuhun liiton viralliseen kilpailutoimintaan
osallistuva kilpailija. Sotilasurheiluliitto on velvollinen tiedottamaan
Antidoping – toimikunnalle omasta kilpailutoiminnastaan.

LIITON JÄRJESTÄMÄ VALVONTA
Sotilasurheiluliitto järjestää doping-valvontaa alaisissaan kilpailu- ja
valmennustilaisuuksissa erikseen määritettävässä laajuudessa. Valvonta
toteutetaan Kansainvälisen Olympiakomitean, Suomen urheilun eettinen keskus
SUEK ry ja kansainvälisten erikoisliittojen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Asiakirjat
kaikista urheilijoille tehdyistä testeistä toimitetaan välittömästi Suomen Antidoping toimikunnalle, joka pitää niistä rekisteriä. Sotilasurheiluliiton jäsenseurat ovat
vapaa-ajan liikuntatoimintaa toteuttaessaan velvollisia antamaan jäsenistölleen
doping-valistusta. Erityisen tärkeää tämä valistus on niille urheilijoille, jotka
osallistuvat ainoastaan Sotilasurheiluliiton kilpailutoimintaan tai ovat aloittaneet
kilpailutoiminnan palveluksensa aikana.
Jäsenseurojen tulee järjestämässään toiminnassa yhdessä joukko-osastojen
henkilöstön kanssa kiinnittää huomiota liikuntatilojen valvontaan mahdollisen
dopingaineiden käytön havaitsemiseksi. Dopingaineiden todetut sivuvaikutukset
saattavat olla erityisen suuri riski palvelusturvallisuudelle, joten mahdolliseen
harrastustoiminnassakin tapahtuvaan käyttöön on suhtauduttava erittäin vakavasti.
ANTIDOPING TOIMIKUNNAN JÄRJESTÄMÄ VALVONTA
Omatoimisen valvontansa lisäksi Suomen Sotilasurheiluliitto on Olympiakomitea
alaisena liittona Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry suorittamaan
dopingtestejä alla mainituille urheilijoille. Dopingtestaus voidaan tehdä ennakolta
ilmoittamatta.
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry valvonnan piiriin kuuluvat






varusmiespalvelustaan Urheilukoulussa suorittavat urheilijat
Sotilasurheiluliiton edustusvalmennusryhmiin kuuluvat urheilijat
Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuihin osallistuvat urheilijat sekä urheilun
keskusjärjestöjen alaisiin urheilu seuroihin kuuluvat urheilijat, jotka ovat
Sotilasurheiluliiton jäseniä.
Urheilija voidaan määrätä dopingtestiin kilpailu- tai harjoitustilaisuudessa
eikä testin suorittaminen saa kohtuuttomasti häiritä palvelusta.
Valvonnassa tulee ottaa huomioon, että pääosa Suomen Sotilasurheiluliiton
jäsenistä ovat dopingvalvonnan piirissä keskusjärjestöjen alaisten
siviiliseurojensa edustajina ja/tai puolustusvoimien ja Suomen urheilun
eettinen keskus SUEK ry väliseen sopimukseen perustuen.

TESTITULOSTEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry nimeämä valvontaryhmä käsittelee
kaikki dopingtestit ja -tapaukset määrittämässään käsittelyjärjestyksessä. Jos
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testitulos on positiivinen, eli urheilijan näytteestä on löydetty kiellettyjä
dopingaineita, määrittelee Suomen Antidoping toimikunta, onko kysymyksessä
rangaistava dopingtapaus. Tieto tästä lähetetään Suomen Sotilasurheiluliitolle sekä
asianomaiselle
erikoisliitolle ja urheilijalle.
Kyseinen urheilija ei saa osallistua Sotilasurheiluliiton kilpailu- ja
valmennustoimintaan sen jälkeen, kun hän on saanut tiedon lääkäriryhmän
päätöksestä ennen kuin Sotilasurheiluliitto on päättänyt hänen tapauksensa
aiheuttamista toimenpiteistä. Suomen Sotilasurheiluliiton liittohallitus antaa
kuukauden kuluessa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry toimikunnan
lähettämän tiedon saamisesta, asianomaista urheilijaa ja mahdollisia muita
asianosaisia kuultuaan, päätöksen doping-tapauksesta.
Liittohallituksen päätös koskee vain osallistumista Sotilasurheiluliiton kilpailu- ja
valmennustoimintaan. Päätöksestä ei voi
valittaa. Dopingiin syyllistynyttä tai testauksesta kieltäytynyttä urheilijaa rangaistaan
kansainvälisen erikoisliiton sääntöjen
edellyttämällä tavalla Suomen Sotilasurheiluliitto lähettää päätöksen
rangaistuksesta tai muista toimenpiteistä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK
ry, asianomaiselle kansalliselle erikoisliitolle sekä urheilijalle.
Lisäksi Sotilasurheiluliitto julkistaa tapauksen. Urheilijan rankaisemisesta tai
kelpoisuudesta osallistua siviiliurheilujärjestöjen kilpailu- ja valmennustoimintaan
päättää asianomainen erikoisliitto saatuaan Sotilasurheiluliiton liittohallituksen
antaman doping-tapausta koskevan päätöksen ja mahdolliset selvitykset.
Kansainvälisten tai kansallisten erikoisliittojen antamat rangaistukset ovat voimassa
myös Sotilasurheiluliiton virallisissa kilpailuissa.
Liiton muussa kilpailutoiminnassa osallistumisoikeus ratkaistaan tapauskohtaisesti
huomioiden puolustusvoimien sitoutuminen dopingin vastaiseen toimintaan sekä
terveellisten liikuntatottumusten edistämiseen.
Dopingiin todistettavasti syyllistynyttä valmentajaa, lääkäriä, urheilujohtajaa tai
muuta henkilöä rangaistaan sulkemalla hänet pois kaikesta urheilutoiminnasta
kansainvälisen erikoisliiton sääntöjen edellyttämällä tavalla. Samoin rangaistaan
myös henkilöä, joka on syyllistynyt doping-aineiden salakuljetukseen, kauppaan,
välitykseen tai muuhun dopingia edistävään toimintaan. Tekopäivästä lukien 2
vuotta vanhempia tapauksia ei oteta käsittelyyn.
OTTELUTULOSTEN MANIPULOINTI
Liiton hallitus nimeää tarkkailijan jokaiseen mestaruuskilpailuun.
MUUT EETTISET KYSYMYKSET
Liiton toiminta perustuu vapaaehtoisuusteen ja reilun pelin henkeen. Lajivalikoima
ja toiminta pohjautuvat jäsenistön toiveisiin. Liiton visio on olla tunnustettu
elinikäisen liikuntakipinän synnyttäjä.
Taloudenpitomme on avointa ja läpinäkyvää. Kunkin vuoden toiminta- ja
taloussuunnitelmat ovat liiton verkkosivuilla avoimesti nähtävillä.
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KENELLE SYRJINNÄSTÄ ILMOITETAAN
Liiton alaisessa toiminnassa ja tapahtumissa syrjinnästä on ensisijaisesti
ilmoitettava paikalliselle tapahtuman järjestävälle jäsenseuralle sekä Suomen
Sotilasurheiluliiton valiokunnalle.
Valtakunnallista yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovat yhdenvertaisuuslain 18
§:n mukaan yhdenvertaisuusvaltuutettu- ja tasa-arvolautakunta sekä
työsuojeluviranomaiset. Poliisi tutkii syrjintään liittyviä rikoksia.
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