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Slide 1: Doping urheilussa II 

 

Keskustele lyhyesti dopingin käsitteestä suhteessa ravintolisien käyttöön. Keskustelkaa 

suorituskyvyn parantamisen käsitteestä ja mahdollisista yhteyksistä dopingin ja ravintolisien 

välillä. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2: Ravintolisät 

 

Toisin kuin kielletyt tai laittomat aineet, lisäravinteet edustavat laillista suorituskykyä ja 

ulkonäköä parantavia aineita, joita tällä hetkellä ei valvota kansallisissa laeissa tai 

kansainvälisissä antidoping- ja urheilujärjestöissä, ja lisäravinteiden käytön haitallisista 

terveysvaikutuksista ei ole juurikaan näyttöä . Siksi lisäravinteita voidaan levittää vapaasti, ja 

niitä voidaan ostaa ja käyttää ilman laillisia seuraamuksia. Lisäksi sääntelyviranomaiset, 

kuten elintarvike- ja lääkevirastot, eivät valvo lisäravinnemarkkinoita. Yleisimmin 

käytettyihin ravintolisäaineisiin kuuluvat proteiinijauheet ja ravisteet, aminohapot, (moni) 

vitamiinit ja mineraalit, hiilihydraatit, kreatiini ja laaja valikoima kasviperäisiä tuotteita tai 



 

johdannaisia, joilla oletetaan olevan ergogeenisiä ja suorituskykyä ja ulkonäköä parantavia 

ominaisuuksia (de Hon & Coumans, 2007; Lazuras & Barkoukis, 2014). 

Slide 3: Ravintolisien ja dopingin välinen yhteys 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa siitä, että kaikki ravintolisät eivät ole turvallisia. Nykyisissä 

tapauksissa urheilijat ovat saaneet kontatimoituneiden aineiden takia positiivisia 

dopingkontrolleja. Esittele ravintolisien kontatimoitumisen käsite. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 4: Ravintolisien kontatimoituminen 

 

Esitä olemassa olevat todisteet ravintolisien kontatimotumisesta. Keskustele 

kontatimoituneiden lisäravinteiden käytön seurauksista (ilmoita maasi ja urheilusi kannalta 

merkitykselliset esimerkit). Selitä tärkeimmät syyt ravintolisien kontatimoitumiseen [ts. A) 

virheet tuotannossa, b) kiellettyjen aineiden tarkoituksellinen käyttö ravintolisän 

tehokkuuden lisäämiseksi] 



 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 5: USADA:n riskitietoisuus 

 

USADA: n nettisivustolla kerrotaan urheilijoille, että "vastaukset eivät ole yksiselitteisiä. 

Mikään ei voi suojata sinua kokonaan. Todellisuudessa ravintolisien käyttö voi olla riskialtista 

ja niiden käyttöä harkittaessa on käytettävä tietoa, varovaisuutta, koulutusta ja tervettä 

järkeä. ." USADA: n informatiivinen video löytyy täältä: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7HIvIIM-35w 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 6: Ravintolisien ja dopingin välinen yhteys 

 

Esittele olemassa oleva näyttö ravintolisien ja dopingin välisestä yhteydestä. Korosta 

korkeaa korrelaatiota niiden välillä, mutta kerro että syy-seuraussuhteesta ei ole tietoja. 

Esittele lyhyesti käsitys jaetusta henkisestä esityshypoteesista. 



 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 7: Mitä mustassa laatikossa on? 

 

Selitä opiskelijoille, että tutkimuksella yritetään selvittää, toimivatko ravintolisät porttina 

dopinginkäyttöön totuttaen urheilijat/liikkujat "kemiallisesti avustetun suorituskyvyn 

parantamisen" mentaliteettiin. Tämä väite tarjoaa perustan "jaettu henkinen-" ja 

”porttiteoria-" -olettamuksille ravintolisien käytön roolista dopingissa. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 8: Porttiteoria vs. turvallinen vaihtoehto 

 

Pyydä opiskelijoita pohtimaan ravintolisien käytön etuja ja riskejä. Pitäisikö ravintolisiä 

käsitellä ”porttiteoria-aineina", jotka johtavat dopingiin tai turvallisiin vaihtoehtoihin sitä 

vastaan? Miksi? 

 

Arvioitu aika: 10 min 



 

Slide 9: Tee tietoisia valintoja 

 

Kuvaile UKAD: n kehittämää kolmea vaihetta siitä, kuinka tehdä tietoon perustuvia valintoja 

ravintolisien käytöstä. Käytä maasi tietoja. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 10 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa urheilijoille tarpeesta optimaaliseen elämäntapaan ja 

kuinka se kattaisi heidän energiantarpeensa. Keskustele opiskelijoiden kanssa siitä, että on 

tarpeen kuulla asiantuntijaa päätettäessä ravintolisien käytöstä. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

 

 



 

Slide 11 

 

Katsokaa video ja keskustele opiskelijoiden kanssa aiemmin esitetyistä todisteista 

ravintolisien kontatimoitumisesta. Keskustele sen vaikutuksista ravintolisien 

käyttöpäätökseen. Esittele ravintolisien tarkistamisen ja seurannan käsite. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 12 

 

Selitä opiskelijoille, että jos urheilija päättää käyttää lisäravinteita, hänen tulee minimoida 

riski. Riskiä ei kuitenkaan voida täysin eliminoida. 

Nykyinen ’Informed Sport’ -verkkosivusto, joka näyttää luettelon lisätuotteista, jotka on 

testattu erässä, ja tarkistaa, miten ne valmistetaan, joten näiden käyttö on vähemmän riskiä 

kuin lisäosien ostaminen, joilla ei ole ollut tarkastuksia. 

Tietoinen urheilu on hyödyllistä vain riskien minimoinnissa - ei eliminoinnissa 

Kaikkia kiellettyjä aineita ei testata - vain todennäköisimmin saastuttavat esimerkiksi 

steroidit ja piristeet. 



 

Vain tietyt tuotteet - ei koko tuotevalikoima (esimerkiksi et voi vain etsiä tuotemerkkiä, sen 

on oltava yksittäinen tuote) 

Etsi lisäyksiä sivustosta 

 

Arvioitu aika: 10 min 

Slide 13 

 

Esittele opiskelijoille ravintolisien huolimattoman käytön seurauksia. Muistuta edellisessä 

jaksossa käsiteltyä tiukan vastuun käsitettä. Keskustele kontatimoituneiden lisäravinteiden 

pitkäaikaisen käytön mahdollisista terveyshaittavaikutuksista. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 14: Reflektiivinen harjoitus 

 

Lue uutiskirje (käytä maasi kannalta merkityksellisiä tietoja) ja pyydä oppilaita tunnistamaan 

tahattoman dopingin houkutukset. Keskustelkaa käytännöllisemmällä tavalla siitä, miten 

ehdottoman vastuun periaate (urheilija on aina yksin vastuussa kaikista kielletyistä aineista, 



 

joita käyttää, yrittää käyttää tai jotka löytyvät hänen elimistöstään riippumatta siitä, miten 

kielletty aine on päässyt elimistöön tai oliko tarkoitus huijata vai ei) voi vaikuttaa urheilijaan. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

 

Slide 15: Ehdottoman vastuun todisteet? 

 

Nykyiset opiskelijoiden käyttäytymistieteelliset tutkimukset, jotka näyttävät viittaavan 

siihen, että urheilijat, joilla on huonontuneita psykologisia profiileja (esim. korkea 

impulsiivisuus, matala itsesääntely), ovat varovaisempia ja riskialtisempia kuluttaessaan 

aineita tarkistamatta niiden ainesosia - onko tämä näyttö ehdottoman vastuun 

periaatteelle? 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 16: "BASES" -raportti tahattomasta dopingista 

 



 

Esittele opiskelijoille BASES-raportti, jossa esitetään yhteenveto erilaisista sosiaalisista, 

motivoivista ja asiayhteyteen vaikuttavista tekijöistä, jotka voivat liittyä tahattomaan 

dopingin käyttöön. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 17: Esimerkkitapaus 

 

Tämä esimerkki on kuvitteellinen, mutta perustuu tosiasioihin. Esitä tosiasiat opiskelijoille. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 18: Kuinka suojata urheilijoita tahattomalta dopingilta? 

 

Tee harjoitus opiskelijoiden kanssa. Keskustele tahattoman dopingin seurauksista. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

 



 

Slide 19: Yhteenveto 

 

Tee yhteenveto lyhyesti tämän istunnon tärkeimmistä aiheista; ravintolisien käyttö 

urheilussa, tahaton doping, lisäravinteiden ja lääkkeiden tarkistaminen, porttiteoria vs. 

turvallisten vaihtoehtojen hypoteesi. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 20: Vastuuvapauslauseke 

 

 


