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Slide 1: Yleistä urheilun korruptiosta 

 

 

Keskustelkaa lyhyesti korruption käsitteestä. Keskustelkaa lyhyesti dopingin käsitteestä 

korruption yhteydessä. Miksi sitä pidetään urheilun uhkana? Miksi se on urheilun etiikan 

vastaista? Miksi doping tulisi torjua? 

Arvioitu aika: 2 min 

Slide 2: Korruptio urheilussa 

 

Provide the definition of corruption. Discuss with students their understanding of the term. 

Määrittele korruptio käsitteenä. Keskustele osallistujien kanssa siitä, miten he ymmärtävät 

käsitteen. 

Arvioitu aika: 3 min 

 



 

 

Slide 3: Yleisiä korruption tapoja 

 

Kuvaile yleisimpiä korruption tapoja. Anna esimerkkejä jokaisesta tavasta. 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 4: Korruption seuraukset 

 

Kerro korruptiosta aiheutuvat seuraukset. Keskustele osallistujien kanssa heidän 

merkityksestään urheilun tulevaisuudelle ja julkisuudelle. 

Arvioitu aika: 7 min 

 

 

 



 

 

Slide 5: Menetelmiä korruption torjumiseksi 

 

Kuvaile avoimuuden roolia korruption torjunnassa. Keskustele osallistujien kanssa siitä, 

kuinka tehokasta avoimuus voi olla korruption torjunnassa. 

Kuvaile lahjonnan toimintaedellytysten heikentämistä korruption torjunnassa. Keskustele 

osallistujien kanssa siitä, kuinka tehokasta lahjonnan toimintaedellytysten heikentäminen on 

korruption torjunnassa. 

Kuvaile nollatoleranssin roolia korruption torjunnassa. Keskustele osallistujien kanssa siitä, 

kuinka tehokasta nollatoleranssi voi olla korruption torjunnassa. 

Kuvaile ilmiantajien roolia korruption torjunnassa. Keskustele osallistujien kanssa siitä, 

kuinka tehokasta ilmianto voi olla korruption torjunnassa. 

Arvioitu aika: 8 min 

Slide 6: Menetelmiä korruption torjumiseksi 

 



 

Kuvaile koulutuksen roolia korruption torjunnassa. Keskustele osallistujien kanssa siitä, 

kuinka tehokasta koulutus voi olla korruption torjunnassa. 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 7: Eettisen päätöksenteon koulutus 

 

Tämä mielenkiintoinen koulutusohjelma löytyy täältä: https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/elbe_-_2008_final_report.pdf 

 

Käytä tätä resurssia saadaksesi osallistujat pohtimaan tämän koulutuksen käytännöllistä 

hyötyä urheilijoiden ja muiden urheilulajien sidosryhmien moraalisen asenteen, moraalisten 

päättelyjen ja päätöksenteon parantamisessa eri aloilla (esim. kilpailumanipulaatio). 

Slide 8: Dopingrikkomus 

 

Kerro ja selitä 10 dopingiksi tulkittavaa säännöstön rikkomusta. 

Arvioitu aika: 5 min 



 

 

 

Slide 9: Kielletyt aineet ja menetelmät 

 

Keskity tässä kohdassa kiellettyjen aineiden ja menetelmien käyttöön, koska ne ovat 

yleisimmät dopingrikkomukset. Esitä osallistujille luettelo kielletyistä aineista ja 

menetelmistä ja kerro miten se laaditaan. 

Arvioitu aika: 2 min 

Esitä osallistujille, millä kriteereillä kielletty aine tai menetelmä lisätään luetteloon. Kerro 

miksi jokainen kriteeri on tärkeä ja kuinka se liittyy urheilun henkeen. 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 10 

 



 

Esittele osallistujille yleisimmät kielletyt aineet ja menetelmät. Keskustelkaa siitä, milloin 

kukin aine on kielletty (kilpailuissa, kilpailun ulkopuolella ja erityisesti urheilussa). Selitä, 

miksi näitä aineita ei ole kielletty jatkuvasti. 

Arvioitu aika: 5 min 

 

Slide 11: Ehdottoman vastuun periaate 

 

Esittele opiskelijoille tiukan vastuun käsite. Onko periaate kohtuullinen vai epäreilu 

urheilijoiden kannalta? Miksi? 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 12: Erivapaus 

 

Esittele osallistujille erivapauskäsite. Keskustele sen vaikutuksista urheilijoihin. 

Kuvaile osallistujille kuinka erivapaus voidaan hankkia. Kuvaile kriteerit, jotka urheilijan on 

täytettävä saadakseen erivapaus. 



 

Arvioitu aika: 3 min 

 

 

Slide 13: Dopingrikkomusten seuraamukset 

 

Esitä tärkeimmät seurausluokat, joita dopingin käyttäjä voi kokea. 

Arvioitu aika: 2 min 

Slide 14: Steroidien käytöstä aiheutunut munuaissairaus 

 

 

 

 

 



 

Slide 15: Tapaus Krieger 

 

Video (n. 8 min pitkä) puhuu useimmiten puolestaan, eikä vaadi kouluttajalta paljon 

esittelyä. Keskustele videon jälkeen osallistujien kanssa heidän ajatuksistaan. Keskusteluissa 

tulisi keskittyä dopingin sivuvaikutuksiin; ts. mitä kehossa tapahtuu käytettäessä kiellettyjä 

aineita. 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 16: Psyykkiset seuraamukset 

 

Esittele dopingin käytön psyykkiset sivuvaikutukset. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

 

Amerikkalainen ammattipainija Chris Benoit (kuvassa) tappoi perheensä ja sai syytteen 

kahdesta murhasta - yleinen mielipide on, että hänen käyttäytymisensä johtui steroidien 

käytölle tyypillisestä hallitsemattomasta aggressiosta (tunnetaan myös nimellä "roid rage"). 



 

 

Slide 17: Sosiaaliset seuraamukset ja seuraamukset uraan 

 

Present the social/career side effects of doping use. Provide examples of athletes who faced 

such consequences. 

Estimated time: 2 min 

Slide 18: Tapaus Lance Armstrong 

 

Video puhuu puolestaan, joten kouluttajan ei tarvitse esitellä asiaa paljon. Keskustele videon 

jälkeen osallistujien kanssa ajatuksistaan. Keskustelun tulisi keskittyä dopingin sosiaalisiin / 

uran sivuvaikutuksiin, toisin sanoen mitä tapahtuu tekijälle kun hän jää kiinni. 

 

Arvioitu aika: 8 min 

 

 



 

Slide 19: Vastuuvapauslauseke 

 

 

 


