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Suomen Barents Urheilun toimintatapaohje (luonnos)
Tehtävä
Barents Urheilun tehtävänä on edistää nuorten
kansainvälistä yhteisöllisyyttä järjestämällä
kilpaurheilutoimintaa ja urheilijavaihtoja
Barentsin alueella.

Tavoite
Tavoitteena on edistää nuorten kasvua ja
kehitystä antamalla heille mahdollisuuden
tutustua naapurimaiden nuoriin ja kulttuuriin
liikunnan avulla. Haluamme osallistaa nuoria
Barentsin alueen urheilutoiminnan
suunnitteluun, hallintoon ja pyrkiä kasvattamaan
heistä uusia johtajia. Tavoitteena on ylläpitää ja
edistää yhteistyötä eri liikunta- ja
urheiluorganisaatioiden sekä sidosryhmien kanssa.

Arvot ja motto
Kansainvälisyys, monikulttuurisuus, avoimuus, yhdenvertaisuus.
“Liikuntaa yli rajojen”
”Sharing the arctic spirit”

Toiminta-alue
Kainuun Liikunta: Kainuun 8 kuntaa
Lapin Liikunta: Lapin 21 kuntaa
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu: Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa

Päätöksenteko
Barents Urheilua johtaa ja koordinoi Lapin Liikunnan alla oleva BU toimikunta, joka koostuu
siirtymävaiheessa (vuosi 2021) 9 henkilöjäsenestä. Vuoden 2021 aikana nämä samat henkilöt ovat
myös Barents Urheilu ry:n hallituksen jäseniä (Kainuu 3, Lappi 3, Pohjois-Pohjanmaa 3).
Siirtymäkauden jälkeen vuonna 2022 toimikunnan muodostaa kuusi jäsentä, joista 1 on
puheenjohtaja (Kainuu 2, Lappi 2, Pohjois-Pohjanmaa 2).
Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin.
Asioiden valmisteluun ja nopeaan päätöksentekoon osallistuu pienempi työryhmä, joka koostuu
toimikunnan puheenjohtajistosta ja sihteeristä. Toimikunnan jäsenistö koostuu toimihenkilöistä ja
vapaaehtoisista. Toimikausi on kalenterivuosi.
Barents Urheilun toimikunta noudattaa Lapin Liikunta ry:n
• sääntöjä
• tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa
• hyvän hallinnon periaatteita
• turvallisen ja terveellisen ympäristön ohjeita
• kestävää kehitystä
Toimintaa linjataan Barents Sports Committeen kansainväliseen toimintaohjeeseen ja uuteen
tulevaan strategiaan.
BU toimikunta toimii itsenäisesti laatimansa toiminta- ja taloussuunnitelman puitteissa, joka on
vahvistettu Lapin Liikunnan päättävissä elimissä. Toiminta- ja taloussuunnitelma tulee olla Lapin
Liikunnan toiminnanjohtajalla syyskuun loppuun mennessä. Vuosiraportti tulee palauttaa
helmikuun loppuun mennessä. BU toimikunta kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kaksi
kertaa vuodessa.
Toimikunnan jäsenistä 1-2 tulee olla mahdollisuuksien mukaan nuorisojäseniä.
Nuorisojäsenen määritelmä: Alle 30 -vuotias liikunnasta ja urheilusta kiinnostunut henkilö
Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan tai Lapin Liikunnan alueelta.

Käsitteet
Barents Urheilu = Tarkoittaa Suomessa olevaa toimikuntaa, joka edistää Barents Urheilun asioita
Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella.
Barents Konferenssi = Järjestetään joka neljäs 4.vuosi. Konferenssiin osallistuu edustus kaikista
jäsenmaista, missä päätetään tulevien kilpailujen ajankohdat ja isäntämaat.
Barentsin Urheilukomitea (Barents Sports Committee, BSC) = Ylin päättävä elin Barents
Konferenssien välillä. Kokoonpanossa kaksi edustajajäsentä kustakin jäsenmaasta. Komitea
päättää kilpailtavat lajit kesä- ja talvikilpailuihin.

Barents Games = Vuorovuosin järjestetään Barentsin Kesäkisat (Barents Summer Games, BSG) ja
Barentsin Talvikisat (Barents Winter Games, BWG).
Kansalliset järjestöt = Nimitystä käytetään järjestöistä tai toimikunnista, jotka koordinoivat Barents
Urheilua omassa maassaan. Suomessa se on nimeltään Barents Urheilun toimikunta. Järjestöt
toimivat linkkinä muiden maiden kansallisiin järjestöihin. Järjestöt johtaa vuorovuosina kilpailujen
järjestämistä tai lähettävät urheilijoita muiden maiden Barents kilpailuihin.

Verkkosivut
https://www.lapinliikunta.com/seura/barents-urheilu/ (tullaan uudistamaan)

Barents Urheilun kehitysaskeleet
-

Toimikunnan toimintatavat uudistetaan, sekä verkkosivut ja viestintätavat
yhtenäistetään ja luodaan toimikunta, joka palvelee Barents Urheilua.
Uudistuksen myötä BU brändiä vahvistetaan ja laajennetaan Kainuun, PohjoisPohjanmaan ja Lapin toiminta-alueilla.
Siirtymäkaudella toimintaa yhtenäistetään edelleen sääntöjen, taloudenhoidon,
hallinnon ja toimintatapojen osalta ja luodaan polku jatkokehittämiselle.
Kehitetään sähköistä viestintää (nettisivut ja sosiaalinen media) ja yhteistyötä eri
toimijoiden välillä.
Vahvistetaan nuorten osallisuutta ja Barents Urheilun tunnettuutta toimintaalueen verkostoissa.

Tavoitteena on, että siirtymävaiheen lopussa toimikunnalla on käytettävissä parhaat käytänteet.
Pohjana siirtymävaiheessa Barents Urheilun selvitystyö 2020.

Kansainvälinen Barents Sports

Ruotsi: Norrbotten, Västerbotten
Barents Sports Committee Sweden, BSCS,
(Norrbotten Idrottsförbund)

Norja: Finnmark, Troms, Nordland
Barents Sports Committee Norway, BSCN,
(Idrettens Barentsutvalg)

Suomi: Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Barents Sports Committee Finland, BSCF, (Barents Urheilu)

Venäjä: Murmansk, Arkangeli, Karjala, Komi, Nenets
Barents Sports Committee Russia, BSCR (Murmansk Regional Sports Committee; edustaa tässä
yhteydessä kaikkia Venäjän Barents toiminnassa mukana olevia alueita).

Kansainvälisessä Barents Sports toiminnassa työskentelee koordinaattori, joka on tiiviisti mukana
kisajärjestelyissä ja kokousvalmisteluissa. Koordinaattorin toimipaikka on Norjan Bodøssa.

Barents Games
Tapahtumien säännöt, määritelmät ja toiminnot
Barents Games kisoissa ovat mukana lajit, jotka
Barentsin Urheilukomitea on päättänyt. Joka toinen
vuosi järjestetään Barentsin Kesäkisat (Barents
Summer Games, BSG) ja joka toinen vuosi Barentsin
Talvikisat (Barents Winter Games, BWG).

Barentsin kilpailujen ja muiden tapahtumien
aikataulu ja suunnittelu tehdään pitkällä aikajänteellä, jotta ne ehditään saada kunkin lajin
kansallisiin kalentereihin. Barents Games ajankohdat päätetään vähintään kolmeksi seuraavaksi
vuodeksi.

Barentsin kisoihin voidaan ottaa mukaan uusia lajeja
-

Laji lähettää jostakin jäsenmaasta, yhdessä muiden maiden kanssa, hakemuksen Barentsin
Urheilukomitealle
BSC tekee päätöksen lajin mukaan ottamisesta ml. joukkueiden koko (urheilijat, muut osanottajat,
johtajat, valmentajat, tuomarit)
Osanottajia tulisi olla kaikista neljästä (4) jäsenmaasta. Joissakin lajeissa voi poikkeuksellisesti olla
mukana vain kolme (3) maata, mutta tällöin lajin tulisi aktiivisesti pyrkiä saamaan myös neljäs maa
mukaan.
Lajin tulee olla yksimielinen oman kilpailunsa säännöistä ja toimintatavoista.
BSC voi myös itsenäisesti ottaa uusia näytöslajeja Barentsin Kisoihin.
Kaikkiin lajeihin tulee kutsua poikia ja tyttöjä.

-

-

Ikämääritykset
-

Barentsin kisojen osanottajien tulee olla iältään 15 – 25 – vuotiaita.
Osanottokelpoisuuden ratkaisee syntymävuosi (täytettävä 15 vuotta kisavuotena).
Alle 15-vuotiaita osanottajia ei hyväksytä.
Joissakin tapauksissa on mahdollista ottaa joukkueeseen yli 25-vuotiaita, mutta vain, jos
ikähaarukassa 15 -25 vuotta ei ole saatavissa riittävästi urheilijoita.
- 15–25-vuotiaat kilpailijat saavat taloudellista tukea Barentsin kisoihin, mutta yli 25-vuotiaat
maksavat osanottonsa itse. Tämä ei kuitenkaan koske vammaisurheilijoita, mutta heidänkin tulee
olla vähintään 15-vuotiaita.
Kukin laji tekee Barentsin Urheilukomitealle ehdotuksensa oman kansallisen järjestönsä kautta
ikäluokista ja sarjoista.

Osanottajat

Barentsin Kisoissa taloudellista tukea annetaan BSC:n päättämälle määrälle osanottajia (ml. johtajat,
valmentajat ja tuomarit) kussakin lajissa.

Edustusmääräykset
a) Yleisenä sääntönä on, että osanottajien tulee asua siinä maassa mitä he edustavat.
b) Edustuskelpoinen on myös jonkun muun maan kansalainen, joka on asunut jossakin
Barents Urheilun jäsenmaassa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä) vähintään kolme
vuotta.
c) Pysyvän oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat saavat edustaa sitä BU:n jäsenmaata
missä he asuvat.
d) “Vieraspelaajilla” ei ole edustusoikeutta Barentsin Kisoissa.
e) Kohdat a – c edellyttävät, että Barentsin Kisojen osanottajat kuuluvat johonkin
Barents Urheilun toiminta-alueella toimivaan urheiluseuraan. Edustus tulee olla
tasapuolinen Barents Urheilun toiminta-alueelta (Lappi, Kainuu ja PohjoisPohjanmaa).

Antidoping -sääntö ja kielletyt aineet
Kansainvälinen Barents Urheilu ja Barents Games noudattavat WADAn kansainvälisiä antidoping
säännöksiä. Barents Sport / Barents Games toimii dopingista puhtaan urheilun puolesta ja tekee
yhteistyötä niiden kansallisten lajiliittojen kanssa, jotka ovat mukana kilpailujen järjestämisessä.
Säännöt perustuvat urheilijoiden perusoikeuksiin osallistua puhtaaseen urheiluun, edistää terveyttä
ja urheilijoiden oikeusturvaa. Doping kaikissa muodoissaan on kiellettyä Barents Urheilussa/
Barentsin Kisoissa kansainvälisten antidoping säännösten mukaisesti.

Tapahtumajärjestäjän vastuu
Lajiliitot vastaavat Suomessa järjestettävien arvokilpailuiden dopingvalvonnan järjestämisestä
heidän kansainvälisten lajiliittosääntöjen mukaisesti. Barents Urheilun tehtävä on ilmoittaa mukana
oleville lajiliitoille kotimaassa tapahtuvista kilpailusta ja toimittaa nimilista urheilijoista. Tämän
jälkeen liitot toimittavat SUEKille kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden nimilistat. Tietojen
toimittamisesta ovat vastuussa Barents Urheilun ja liittojen yhteyshenkilöt.

Urheilijan vastuu
Urheilijoilta toivotaan myönteistä suhtautumista dopingtesteihin: eettisten arvojen ja reilun pelin
hengen kunnioittamista. Barents Urheilun toimikunta suosittelee, että dopingtestiin osallistuva
urheilija ottaa mukaansa täysi-ikäisen avustajan. Avustaja voi olla esimerkiksi valmentaja, tai
joukkueen huoltaja. Avustaja on urheilijan seurana ja tukena dopingtestissä käytännön asioiden
hoitamisessa. Urheilijalla on oikeus avustajan lisäksi myös tulkkiin.
Testitilannetta nopeuttaakseen urheilijan olisi hyvä tietää jo testiin tullessaan oikeuksistaan ja
velvollisuuksistaan, sekä itse dopingtestimenettelystä. Ohjeet urheilijalle antaa oma lajiliitto ja
SUEKin
kielletyt
aineet
ja
menetelmät
urheilussa
-julkaisu:
https://www.suek.fi/documents/10162/199485/KAMU++Kielletyt+aineet+ja+menetelm%C3%A4t+urheilussa+2020.
Suositeltava tapa on myös, että urheilijalla on aina ajan tasalla oleva lista kaikista käyttämistään
lääkkeistä, ravintolisistä, vitamiineista ja palautumisvalmisteista. Tällöin esimerkiksi mahdollinen
dopingtestitilanne nopeutuu ja helpottuu ja käytettyjen valmisteiden nimet tulevat oikein, eikä
mitään käytettyä valmistetta unohdeta listasta.
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n KAMU -lääkehaku pohjautuu Maailman
antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon, jonka mukaan
lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi ja sallituiksi.
WADAn
kiellettyjen
aineiden
ja
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2021

Tulevat tapahtumat
Barents konferenssi
Piteå, Ruotsi
21.-23.5.2021
Barents Summer Games
Tromssa, Norja
3.-5.9.2021
Barents Winter Games
Alta, Norja
25.-27.3.2022

menetelmien

listat

vuodelle

2021:

Barents Urheilun toimikunnan vuosikello
https://create.plandisc.com/wheel/showPublic/kdlyK7n

Viralliset verkkosivut
Suomen verkkosivut https://www.lapinliikunta.com/seura/barents-urheilu/ (tullaan uudistamaan)
Kansainväliset sivut www.barentssports.com
Kansainvälinen facebook -sivu https://www.facebook.com/barentsgames

