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Slide 1: Doping urheilussa IV 

 

Esitä lyhyesti tämän jakson aihe. Keskity dopingin käyttöön kuntoilussa ja tarpeeseen 

ymmärtää douppauksen taustalla olevat psykologiset prosessit. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2: Katsaus dopingin käytön psykologiseen perustaan kilpaurheilussa 

 

Tee yhteenveto lyhyesti edellisen jakson tärkeimmistä aiheista; dopingin käyttöön liittyvät 

keskeiset psykologiset tekijät ja prosessit. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

 

 

 



 

Slide 3: Kuinka tämä jakso eroaa edellisestä? 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa kilpaurheilun ja kuntoilun eroista dopingin käytön suhteen. 

Korosta, että yhteisiä piirteitä voi olla myös dopingin käyttöä koskevassa päätöksenteossa. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 4: Terveys vs. harjoittelun estetiikka 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa, miksi ihmisten tulisi liikkua. Tutkimus liikunnan 

terveyshyödyistä. Esitä harjoittelun painopisteen muutos terveydestä ulkonäköön. 

Keskustelkaa tämän muutoksen seurauksista. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 



 

Slide 5: Ei koskaan liian iso 

 

Kuvaile lihasdysmorfian taustaa ja sen pääpiirteitä. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 6: Lisääntyvä epidemia? 

 

Esittele opiskelijoille lihadysmorfian tärkeimmät oireet. Katso tämän diaan sisältyvä video - 

vain ensimmäiset 5 minuuttia, ja keskustele sitten opiskelijoiden kanssa, kuinka 

lihasdysmorfia voi liittyä dopingin käyttöön. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 



 

Slide 7: Lihasdysmorfia ja steroidien käyttö 

 

Esittele julkaistua kirjallisuutta lihasdysmorfian yhteydestä steroidien käyttöön 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 8: Lihasdysmorfia ja steroidien käyttö 

 

Esittele julkaistua kirjallisuutta lihasdysmorfian yhteydestä steroidien käyttöön 

 

Arvioitu aika: 3 min 

 

 

 

 



 

Slide 9: Vartalostereotypiat 

 

Esittele vartalostereotypioiden käsite ja sen vaikutus uskomuksiin kehosta. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 10: Miesvartalo- “lihaksikkuuden" ihanne 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa GI Joen kehityksestä vuodesta 1950 nykypäivään. Keskity 

vartaloeroihin ja siihen, kuinka vartalo muuttuu nykyaikaisemmaksi. Keskustelkaa 

opiskelijoiden kanssa siitä, mitä tällä stereotypialla voi olla lasten uskomuksiin ihanteellisesta 

vartalosta. 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 



 

Slide 11: Naisvartalo - “hoikkuuden" ihanne 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa Barbie-vartalon rakenteesta. Keskustelkaa siitä, kuinka 

realistinen on tällainen elin aikuisille naisille. Vertaa mallin vartalon rakennetta holokaustin 

uhriin. Keskustelkaa opiskelijoiden kanssa siitä, mitä tällä stereotypialla voi olla lasten 

uskomuksiin ihanteellisesta vartalosta. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 12: Todellinen ja ihanteellinen vartalokuva 

 

Esittele tutkimuksen tulokset vartalostereotypioiden vaikutuksesta ihmisten käsitykseen 

ihanteellisesta vartalosta. Tässä tutkimuksessa naiset pitivät kansallisessa keskiarvossa 

(oikea kuva) ihanteellisena vartaloa, joka esitetään vasemmalla olevassa valokuvassa 

(huomioi vastaavuus Barbie-kehon rakenteeseen). Miehet ilmoittivat keskimmäisessä 

kuvassa esitetyn kehon olevan ihanteellinen naisrunko. Keskustele vartalon stereotypioiden 

vaikutuksesta ihmisten käsityksiin kehostaan. 



 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 13: Kohdennetut vartalot 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa siitä, kuinka kehon stereotypioiden sisällyttäminen sisälle 

vaikuttaa dopingin käytön päätökseen. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 14: Malli tarkoituksellisesta steroidien käytöstä 

 

Keskustele opiskelijoiden kanssa siitä, kuinka vartalostereotypioiden sisäistäminen vaikuttaa 

dopingin käytön päätökseen. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

 



 

Slide 15: Kulttuuristandardit, vartalokäsitykset ja steroidit 

 

Esitä tutkimustulokset psykologisesta prosessista, jonka kautta kulttuuristen stereotypioiden 

sisäistäminen johtaa korkeampien dopingin käyttötarkoitusten kehittämiseen. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 16: Positiivisen asenteen kehittyminen dopingia kohtaan murrosikäisillä 

 

Esitä tutkimustulokset psykologisesta prosessista, jonka kautta vartalomielikuvat johtavat 

lisääntyneeseen dopingin käyttöaikeiseen. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 



 

Slide 17: Median vaikutus lihaksikkuuteen pyrkimiseen 

 

 

Slide 18: Positiivisen asenteen kehittyminen lisäravinteita kohtaan – psykologisten 

ohjureiden käyttö harjoittelussa 

 

Esitä tutkimustulokset psykologisesta prosessista, jonka kautta sosiaalinen fyysinen ahdistus 

johtaa korkeampaan ravintolisien käyttöasteeseen. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

 

 

 

 



 

Slide 19: Dopingin käytön sosiaaliset kognitiiviset korrelaatiot 

 

 

Slide 20: Yhteenveto 

 

Briefly summarize the most important topics discussed in this session; the psychological 

approaches underlying doping use in recreational sports, the role of muscle dysmorphia, and 

body stereotypes on body image beliefs, the role of Internalization of cultural ideals of 

attractiveness, and social cognitive variables. 

Estimated time: 3 min 

 

 

 

 



 

Slide 21: Vastuuvapauslauseke 

 


