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Slide 1: Doping urheilussa I 

 

Keskustele lyhyesti dopingin käsitteestä korruption yhteydessä. Miksi sitä pidetään urheilun 

uhkana. Miksi se on urheilun etiikan vastaista? Miksi dopingin torjumiseksi tulisi pyrkiä? 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2: Dopingin virallinen määritelmä 

 

Kysy opiskelijoilta heidän käsityksensä dopingista. Anna dopingin määritelmä. Selvitä, että 

doping ei koske vain aineiden käyttöä, kuten yleisesti luullaan. Sen sijaan doping on yhden 

tai useamman WADA-säännöstöön sisältyvän ADRV: n rikkomista. 

Arvioitu aika: 3 min 

 

 

 



 

Slide 3 

 

Kerro ja selitä 10 dopingiksi tulkittavaa säännöstön rikkomusta. 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 4 

 

Keskity kiellettyjen aineiden käyttöön, koska se on yleisin dopingrikkomus. Esitä opiskelijoille 

luettelo kielletyistä aineista ja selitä sen rakentuminen. Selitä opiskelijoille, että luettelo 

sisältää aineita, jotka ovat kiellettyjä kilpailuissa, kilpailun ulkopuolella ja tietyissä 

urheilulajeissa. Anna esimerkkejä aineista kussakin tapauksessa. 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 



 

Slide 5: Kielletyt aineet ja menetelmät 

 

Esittele opiskelijoille kriteerit aineen lisäämiseksi luetteloon? Selitä, miksi jokainen kriteeri 

on tärkeä ja miten se liittyy urheilun henkeen. 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 6 

 

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 7: Ehdottoman vastuun periaate 

 

Esittele opiskelijoille tiukan vastuun käsite. Onko periaate kohtuullinen vai epäreilu 

urheilijoiden kannalta? Miksi? 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 8: Erivapaus 

 

Esittele osallistujille erivapauskäsite. Keskustele sen vaikutuksista urheilijoihin. 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 

 



 

 

Slide 9: Erivapauskriteerit 

 

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

täytettävä saadakseen erivapaus. 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 10: Kuinka yleistä doping urheilussa on? 

 

Esittele opiskelijoille dopingin käytön yleisyysaste kilpaurheilussa ja kuntoliikunnassa. 

Keskustelkaa yleisyyden mittaamiseen käytetyistä menetelmistä. Korosta sekä kilpaurheilun 

että kuntoliikunnan korkeaa esiintymisastetta ja keskustele, mitä tämä tarkoittaa urheilulle. 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 



 

Slide 11: Aloittamisikä 

 

Highlight early onset of doping in sports. Discuss with students why this may happen. Discuss 

with students what the early onset of doping means for sport. 

Estimated time: 3 min 

Slide 12: Dopingrikkomusten seuraamukset 

 

Esitä tärkeimmät seurausluokat, joita dopingin käyttäjä voi kokea. 

Arvioitu aika: 2 min 

 

 

 

 



 

Slide 13: Fyysiset seuraamukset 

 

Esittele dopingin käytön fyysiset sivuvaikutukset alla olevien huomioiden mukaisesti. 

Arvioitu aika: 10 min 

Sydän- ja verisuonitoimintojen sivuvaikutuksia ovat: 

Kohonnut verenpaine, vähentynyt korkean tiheyden lipoproteiini, erytrosytoosi, 

sydänlihaksen liikakasvu, rytmihäiriöt, tromboosi. 

Endoteelin toimintahäiriöt aterogeenisen veren lipidiprofiilin kanssa ja lisääntynyt 

ateroskleroosin riski. 

HDL-kolesterolin väheneminen (25% - 27%) ja diastolisen verenpaineen nousu 8 viikon 

anabolisten steroidien käytön jälkeen (Kuipers, 1991). 

Hypertensio, sydänlihaksen iskemia ja äkillinen sydämen kuolema (Fieschi et ai., 2001). 

Maksan toiminnan suhteen havaittuja haittavaikutuksia ovat: 

Maksatoksisuus (kohonneet maksan toimintakokeet) / keltaisuus. 

Kasvain. 

Havaittuihin dermatologisiin haittavaikutuksiin kuuluu: 

Akne, striae, hiustenlähtö 

gynekomastia 

Hursutismi (miespiloosi) 

Kollageeni, joka vähentää ihon joustavuutta 

Havaittuihin lihasluustojärjestelmän sivuvaikutuksiin kuuluu: 

Lihasten kireys ja kouristukset. 

Jäykkyys, mikä lisää lihasrevähdysten potentiaalia. 



 

Lisääntymis-, hormonitoimintaa häiritseviin haittavaikutuksiin kuuluvat: 

Libidonmuutokset, hedelmällisyys, vähentynyt luteinisoiva hormoni ja follikkelia stimuloiva 

hormoni. 

Lisääntynyt aggressiivisuus ja seksuaalinen ruokahalu, johtaen joskus poikkeavaan 

seksuaaliseen ja rikolliseen käyttäytymiseen. 

Vain miehillä: Impotenssi kroonisella tai toistuvalla käytöllä, kiveen kutistuminen (atroofia), 

rintojen suureneminen (gynekomastia), eturauhasen suureneminen, siittiöiden tuotannon 

vähentyminen, ennenaikainen kaljuuntuminen. 

Vain naisilla: maskulinisaatio / hirsutismi, liiallinen kasvojen ja vartalon hiuskasvu, äänen 

syventäminen, klitoriksen suureneminen, epänormaalit kuukautiskierrot (munasarjojen 

toiminnan ja kuukautisten vaimennus), pienentynyt rintojen koko. Polysystinen 

munasarjaoireyhtymä. 

Lapset: Pitkien luiden kasvukeskuksen ennenaikainen sulkeutuminen (murrosikäisillä), mikä 

voi johtaa hidastuvaan kasvuun. Naisten lasten ennenaikainen murrosikä. 

Muihin pitkäaikaisiin terveysriskeihin sisältyy: 

Etiologisina tekijöinä joillekin syöville (Parssinen ym., 2002). 

Maksakasvain (Nako et ai .: 2000). 

Munuaissolukarsinooma (Bryden, 1995; Martorana et ai., 1999). 

Kivessyöpä (Froehner et ai., 1999). 

Eturauhassyöpä (Heikkila et ai., 1999). 

Kroonisten AAS-käyttäjien kuolleisuusriskin on ilmoitettu olevan 4,6 kertaa suurempi kuin 

muiden kuin AAS-käyttäjien (Parssinen ym., 2000). 

 

Slide 14: Tapaus Flex Wheeler 

 



 

Esittele opiskelijoille esimerkki Flex Wheeleristä (tai muusta urheilusi tai maasi kannalta 

merkityksellisestä esimerkistä). Keskustele dopingin terveysvaikutuksista. 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 15 

 

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: 15 min 

Slide 16: Psyykkiset seuraamukset 

 

Esittele dopingin käytön henkiset/psyykkiset sivuvaikutukset. Esittele esimerkki 

ammattimaisesta amerikkalaispainilaisesta Chris Benoitista (tai urheilusi tai maasi kannalta 

merkityksellisestä esimerkistä), joka tappoi perheensä ja syytettiin kaksinkertaisesta 



 

murhasta - yleinen mielipide piti hänen käyttäytymisensä steroidien käytöstä (ts. 

Hallitsematonta aggressiota, joka tunnetaan myös nimellä "roid rage") ") 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 17: Sosiaaliset seuraamukset ja seuraamukset uraan 

 

Esittele dopingin käytön sosiaaliset/urahaittavaikutukset. Anna esimerkkejä urheilijoista, 

jotka ovat kohdanneet tällaisia seurauksia. 

Arvioitu aika: 3 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: 15 min 



 

Slide 19: Yhteenveto 

 

Tee yhteenveto lyhyesti tämän jakson tärkeimmistä aiheista; dopingvaikutusten 

määritelmät. Lähetä kotiin viesti siitä, että doping on uhka urheilulle, se on laitonta ja siitä 

voi olla vakavia seurauksia osallisille. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 20 

 

 

 


