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SAhL sai tiedon asiasta 22.1.2008

Tiedon saatuamme käynnistimme välittömästi toimenpiteet SAhL:n vahvistaman antidopingohjelman 
mukaisesti. Päälinjana täsmällinen tiivis asioiden hoito, toiminnan läpinäkyvyys, asioiden avoin 

tiedottaminen eri sidosryhmille urheilijan oikeusturva kuitenkin huomioiden. 
24.1.2008 Kaisa Varis toimitti julkisuuteen tiedotteen 

24.1.2008 SAhL toimitti julkisuuteen tiedotteen

27.1.2008 SAhL:n toiminnanjohtaja tapasi IBU:n pääsihteerin Michael Geistlingerin

31.1.2008 kello 15:00 Suomen aikaa IBU julkisti Kaisa Variksen Doping-näytteen B-
analyysin tuloksen, joka vahvisti A-näytteen tuloksen.

11.2.2008 IBU:n hallitus päätti elinikäisestä kilpailukiellosta  

Kaisa Variksen dopingtapaus
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OPM pyysi Suomen Ampumahiihtoliitolta selvitystä seuraaviin 
asioihin 31.1.2008 päivätyssä kirjeessä.

1. Suomen Ampumahiihtoliiton toimenpiteet ja kokonaisselvitys asiasta
2. Miten SAhL liikuntalain 7 § edellyttämällä tavalla on ottanut huomioon urheilun eettiset periaatteet 

sekä hoitanut valtionavustuksen ehtoihin liittyvän dopingvalvonnan ja siihen liittyvän testauksen, 
koulutuksen ja valistustoiminnan vuosina 2007 ja 2008?

3. Miten naisten maajoukkueryhmän dopingtestaus on hoidettu vuosina 2007 ja 2008? Ketkä ovat 
toimineet Kaisa Variksen valmentajina? Miten Variksen huolto, varusteet ja lääkinnällinen huolto 
ja tarkastukset on hoidettu ja mikä on ollut SAhL:n osuus asiassa? Onko liitolla sopimus Kaisa 
Variksen ja muiden maajoukkuetason ampumahiihtäjien kanssa, johon liittyy taloudellisia tai 
muita sanktioita dopingtapauksen sattuessa?

4. Onko SAhL:n työntekijöitä ja/tai luottamushenkilöitä osallistunut toimintaan, joka on 
myötävaikuttanut Kaisa Variksen dopingrikkomukseen?

5. Miten SAhL on seurannut maajoukkuevalmennuksessa olevien urheilijoiden Hb-arvoja?
6. Antaako tapahtunut Kaisa Variksen dopingrikkomus aihetta uusiin käytäntöihin liittonne huippu-

urheilutoiminnassa?
7. Liittonne muut mahdolliset asian selvittämistä tukevat tiedot.
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Suomen Ampumahiihtoliitto antoi selvityksensä määräajassa 
12.2.2008

Kulttuuri- ja urheiluministeri vastasi 15.2.2008 SAhL:lle ja totesi 
seuraavasti:

- SAhL antidopintyö on hoidettu asianmukaisesti
- SAhL strategiassa ja toimintasäännöissä antidopintyö on huomioitu riittävällä tavalla
- SAhL antidopingohjelmassa ja urheilijoiden sekä valmentajien sopimuksissa dopingin vastainen 

työ on otettu huomioon kattavasti
- SAhL antamasta selvityksestä kävi ilmi ettei SAhL henkilökunta tai luottamusmiehet ole millään 

tavalla olleet osallisina tai avustamassa Kaisa Varista hänen dopingrikkomuksessaan
- OPM kiitti perusteellisesta selvityksestä, mutta pitää tärkeänä SAhL huippu-urheilijoiden 

tehostetumman HB-arvojen seurannan tulevaisuudessa.

OPM ei nähnyt aihetta SAhL valtionavun takaisin perintään annetun selvityksen valossa.
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Toimintamme kaudella 2008-2009

•Liiton arvopohja ja strategia on tullut testatuksi ja on osoittanut, että työmme on 
vakaalla pohjalla
• Työ suomalaisen ampumahiihdon edistämiseksi jatkuu strategiamme mukaisesti
• Antidoping-koulutus ja valistus
Vaikuttaminen omin resurssein ja avauksin eettisesti kestävän ja reilun pelin hengessä 
tapahtuvan urheilun edistämiseksi

”Ampumahiihtoliiton ja sen jäsenseurojen tehtävänä on edistää 
ampumahiihdon ja sen lajisovellusten harrastusta Suomessa. SAhL 
toimii kansainvälisen ampumahiihtoliiton aktiivisena jäsenenä 
pyrkien monipuoliseen kansainväliseen menestykseen.” 

Tätä perustehtäväämme jatkamme tänäänkin..



  

SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON ARVOT

•Suomalaisuus

•Vastuullisuus

•Asiantuntijuus

•Kumppanuus

•Dopingin vastaisuus ja päihteiden  väärinkäytön vastaisuus

•Kehittymisen ja voittamisen tahto


