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SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY:N KRIISIVIESTINTÄOHJE 

 

 

Suomen Valjakkourheilijoiden liiton kriisiviestintä  

 

Kriisiviestinnän tarve voi syntyä Suomen Valjakkourheilijoiden liitossa mahdollisen 

dopingrikkeen, karkean ympäristörikkeen, kilpailijan loukkaantumisen, kuoleman tai 

vastaavan myötä, kun tapahtuma herättää poikkeuksellisen suurta median mielenkiintoa.  

 

Havaitessaan kriisiviestintää vaativan tilanteen kilpailussa tai harjoitusleireillä, 

kilpailupäällikkö tai urheiluleirin leirivastaava informoi asiasta välittömästi Suomen 

Valjakkourheilijoiden liiton puheenjohtajaa. 

 

Liiton puheenjohtaja hoitaa ensisijaisesti kriisiviestinnän ja tekee liiton sihteerin kanssa 

asiasta tarvittaessa heti tiedotteen liiton kotisivujen etusivulle: www.vul.fi.  

Tähän tiedotteeseen viitataan tarvittaessa, jos asiasta kysytään muilta henkilöiltä.  

Mikäli puheenjohtaja ei ole tavoitettavissa kriisiviestintävastuu siirtyy liiton 

varapuheenjohtajalle. 

 

Puheenjohtaja Riitta Kempe +358503478356 

Varapuheenjohtaja Sampsa Mäki-Arvela +358400192548 

Liittosihteeri Niina Konttaniemi +358405390372  

 

Dopingtapaukset 

 

Mahdollisessa dopingtapauksessa tehdään yhteistyötä SUEK:n kanssa. 

Antidopingtoimikunta ilmoittaa positiivisesta A-näytteestä liitolle. Tämän jälkeen 

tiedotusvastuu siirtyy liitolle.  

 

Dopingtapauksesta voi tiedottaa vain urheilijan suostumuksella aina siihen asti, kunnes 

asiasta on tehty virallinen päätös. Urheilijalla on itsellään mahdollisuus julkistaa asia, mutta 

tiedottaminen pyritään tekemään yhteistyössä Suomen Valjakkourheilijoiden liiton kanssa. 

 

Kilpailijan tai koiran loukkaantuminen, kuolemantapaus tai vastaava onnettomuus 

 

Kilpailussa kilpailupäällikkö ja leireillä leirivastaava ottaa välittömästi yhteyttä liiton 

puheenjohtajaan, jonka kanssa sovitaan tiedottamisesta ja aikatauluista. 

Onnettomuustapauksessa on ensisijaisesti huomioitava onnettomuuden uhri ja lähipiiri ja 

järjestää heille tarvittaessa kriisiapua.  
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Kilpailutilanteessa tai leireillä liiton puheenjohtaja ei aina pääse paikalle ja tällöin 

kilpailupäällikkö tai leirivastaava hoitaa paikallisen tiedottamisen, kun asioista on sovittu 

puheenjohtajan kanssa. 

 

Muu kilpailu- tai leirihenkilökunta ei osallistu kriisitiedottamiseen, ellei asiasta ole erikseen 

sovittu. Kriisisuunnitelma on jaettu kilpailutuomareille ja he avustavat kilpailupäällikköä 

tarvittaessa. 

 

Yleisiä ohjeita 

 

Puheenjohtaja laatii tiedotteen ja järjestää mahdollisen lehdistötilaisuuden, liiton hallitusta 

informoidaan asiasta ennen tiedotteen julkaisemista ja tiedote lähetetään hallituspostiin 

hallitus@vul.fi . Samalla kerrotaan tiedottamisen aikataulu ja pelisäännöt. 

 

Kriisitilanteen sattuessa tiedottaminen on oltava selkeää, nopeaa, rehellistä ja tosiasioihin 

perustuvaa. Myötätunnon ja osanoton ilmaiseminen on aina tärkeää kriisitilanteessa. 

Asiasta tiedotetaan oikein nimin kiertoilmaisuja välttäen, täsmällisesti ja 

totuudenmukaisesti. Tiedottamisen yhteydessä huomioidaan urheilijan oikeusturva. 

 

Media 

 

Median kanssa toimittaessa kilpaillaan ajan kanssa. Mitä nopeammin kyselyihin voidaan 

vastata, sitä paremmin voidaan torjua väärien tietojen leviäminen.  

Alkutilanteessa vastaukseksi riittää lupaus siitä, milloin asiasta annetaan tietoja. 

 

“En kommentoi” ei ole vastaus kriisiviestinnässä. Mikäli asianomainen ei osaa tai voi 

vastata, hän voi sanoa, että “juuri nyt en tunne asiaa, mutta otan selvää”, tai sanoa, että 

“olemme sopineet, että henkilö x vastaa asiaa koskeviin kysymyksiin”. 

Siinä kaikki: ei spekulointia, vaikka kuinka tivattaisiin. 

 

Sosiaalinen media 

 

Sosiaalisessa mediassa on myös riskinsä: alun perin totta ollut viesti voi muuttua matkan 

varrella. Turvallisempaa onkin levittää sosiaalisessa mediassakin linkkiä viralliseen 

tiedotteeseen kuin jonkun osapuolen kommenttia asiasta. 
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