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Slide 1: Doping urheilussa III 

 

Keskustele lyhyesti dopingin käsitteestä urheilussa. Miksi sitä pidetään urheilun uhkana. 

Miksi se on urheilun etiikan vastaista? Miksi doåingin torjumiseksi olisi pyrittävä. 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2: Doping vs. urheiluhenki 

 

Urheiluhenki sisältää laajan valikoiman arvoja, jotka heijastavat urheiluun liittymistä. Doping 

on monien vastainen, mukaan lukien etiikka, reilu peli, rehellisyys, terveys, muiden 

kunnioittaminen, sääntöjen ja lakien kunnioittaminen 

 

 

 

 



 

Slide 3: Mitä tähän mennessä tiedämme? 

 

Toistaiseksi dopingin käytön psykologisessa tutkimuksessa on yksilöity seuraavat 

avainalueet: dopingin käyttö tarkoituksellisena ja suunnitelluna käyttäytymisenä; 

urheilijoiden motivaatio- ja saavutusorientaatioiden rooli (esim. miksi he urheilevat, miten 

he ymmärtävät ja arvioivat menestystä urheilussa); normit ryhmässä, perheessä ja sitä 

ympäröivässä sosiaalisessa ympäristössä; moraalinen päättely ja päätöksenteko; 

persoonallisuuden ja yksilöllisten erojen merkitys doping-asenteissa, aikomuksissa ja 

käyttäytymisessä. 

Slide 4: Tarkoituksellinen dopingin käyttö 

 

Suunnitellun käyttäytymisen teoria (Ajzen esitteli sen vuonna 1991) on hallinnut useinta 

tutkimusta "psykologisen pohjan" dopingin käytöstä. Tämän näkökulman mukaan dopingia 

pidetään rationaalisena, tietoisena valintana, jonka määrittelevät aikomukset käyttää 

dopingiainetta (ja / tai menetelmiä). Aikeita puolestaan muovaavat asenteet (dopingin 

hyödyt ja miinukset), sosiaaliset normit (katsotaanko dopingin katsominen sosiaalisesti 

hyväksytyksi ja / tai vallitsevaksi muiden vertailijoiden keskuudessa) ja havaittu 



 

käyttäytymisenhallinta (onko urheilijalla pääsy ja osaako se menestyksekkäästi käyttää 

doping aineet). 

Slide 5: Tavoitteiden saavuttaminen ja doping 

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että urheilijoilla, joilla on "huonovointisia" 

saavutustavoitteita (esim. Urheilijat, jotka pyrkivät ylittämään toiset, välttävät vähemmän 

taitojen osoittamista kuin muut), ovat yleensä ilmoittaneet positiivisemmista asenteista ja 

aikomuksista pistää, ja ovat todennäköisemmin käyttäneet dopingia menneisyydessä. 

Slide 6: Sosiaaliset normit ja dopingin käyttö 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 7: Douppaajien irtautuminen (moraalisesti) 

 

 

Slide 8: Douppaajan persoonallisuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 9: Koulutuksen merkitys 

 

Puhdas urheilukasvatus on erittäin tärkeää jo varhaisesta iästä lähtien, koska se voi varoittaa 

nuorempia urheilijoiden ja harjoittajien sukupolvia dopingin käytön riskeistä ja vaaroista 

sekä tehokkaista tavoista sen välttämiseksi. On välttämätöntä, että tällainen koulutus 

perustuu käyttäytymistä ja yhteiskuntatieteitä koskeviin viimeaikaisiin tietoihin syistä, miksi 

ihmiset (urheilijat ja liikunnanharjoittajat) harjoittavat dopingia. 

 

Slide 10: (Olemassa olevien) interventioiden tavoitteet 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 11: Testausinterventiot 

 

Kerro SATURN esimerkki havaitsemisesta ja rangaistuksesta. Kuvaile intervention sisältöä ja 

tuloksia. Korosta saavutettuja positiivisia tuloksia, mutta keskity myös negatiivisiin tuloksiin 

ja niiden vaikutusta harjoitteluun (ts. todennäköisempää huijata, kun dopingvalvonnan uhka 

ei ole ilmeinen). 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 12: Tietoisuuden lisääminen interventioista 

 

Käytä ALPHA: a esimerkkinä tietoisuuden lisäämiskampanjasta. Pyri keskittymään 

koulutuksessa dopingvalvontamenetelmiin kouluttamiseen dopingista pidättäytymisen 

sijaan. 

 (2/6 moduulia) 

 

Arvioitu aika: 3 min 



 

Slide 13: Anti-Doping e-Learning platform (Adel) 

 

Kerro WADA:n dopingin vastaiseen koulutukseen kehittämästä alustasta. Kerro valmentajien 

työkalusta; keskity dopingvalvonnan painottamiseen. Kerro vanhemmille suunnatusta 

työkalusta; keskusteluta tarpeesta ottaa vanhemmat mukaan antidopingkasvatukseen. Kerro 

urheilulääkäreiden työkalusta; keskusteluta urheilulääkäreiden roolista päätöksessä käyttää 

dopingia. 

 

Arvioitu aika: 5 min. 

Slide 14: ATLAS & ATHENA 

 

Esittele ATLAS ja ATHENA. Esittele miten ne kehitettiin ja niiden teoreettinen tausta.  

Arvioita aika: 3 min 

 

 



 

Slide 15: ATLAS & ATHENA 

 

Kuvaile ATLAS:ksen  ja ATHENA: n kouutustapa ja -sisältö. Keskustelkaa sen käytettävyydestä 

urheilussa, interventioiden sisällöstä sekä interventioiden vahvuuksista ja heikkouksista. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 16: Eettisen päätöksenteon intervention 

 

Koulutusohjelma löytyy täältä: https://www.wada-

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

 

Voit käyttää tätä saadaksesi osallistujat pohtimaan tämän koulutuksen käytännöllistä hyötyä 

urheilijoiden ja muiden urheilulajien sidosryhmien moraalisen asenteen, moraalisten 

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

 


