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Slide 1: Doping urheilussa V 

 

Keskustelkaa lyhyesti dopingin vastaisten koulutustoimien tarpeesta. Miksi urheilijoiden 

koulutusta pidetään tärkeänä? 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 2: Koulutuksen tärkeys 

 

Selitä opiskelijoille, että puhdas urheilukasvatus on erittäin tärkeää jo varhaisesta iästä 

lähtien, koska se voi varoittaa nuorempia urheilijoita ja harrastajia dopingin käytön riskeistä 

ja vaaroista sekä kertoo tehokkaista tavoista sen välttämiseksi. On välttämätöntä, että 

tällainen koulutus perustuu uuteen käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteitä koskevaan 

tutkimustietoon niistä syistä, miksi ihmiset (urheilijat ja liikunnan harrastajat) käyttävät 

dopingia. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

 



 

Slide 3: Antidoping-koulutuksen puutteet ja tarpeet 

 

Kuvaile dopingin torjunnan tärkeimmät puutteet. Keskity havaitsemis- ja rangaistusmallin 

tehottomuuteen. Keskity dopingkontrollien kustannuksiin ja positiivisten näytteiden 

lukumäärään.  Tutkikaa ja keskustelkaa tämän lähestymistavan kustannustehokkuudesta. 

 

Keskustele koulutuksen tarpeesta. Esittele koulutuksen edut dopingvalvonnassa. Keskity 

kustannuksiin ja tulosten kestävyyteen (ts. koulutetut urheilijat harvemmin douppaavat ja 

tarve seurata on vähäisempi, kun taas kouluttamattomia urheilijoita tulisi aina seurata). 

 

Keskustele teoriaan ja tosiasioihin perustuvan koulutuksen tarpeesta sen sijaan, että lisätään 

tietoisuutta. Selvitä tarve kehittää tehokkaita koulutusinterventioita - teoria ja aiemmat 

todisteet voivat paremmin todentaa tehokkaan intervention. 

 

Arvioitu aika 5 min 

Slide 4: Ehdotukset 

 



 

 

Slide 5: Kiellettyjen aineiden testausinterventiot 

 

Esittele SATURN-esimerkki havaitsemisesta ja rangaistuksesta. Kuvaile intervention sisältöä 

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

tuloksiin ja niiden vaikutuksiin tulevassa harjoittelussa (ts. todennäköisemmin douppaa, kun 

dopingvalvonnan uhka ei ole ilmeinen). 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 6: Tietoisuuden lisääminen interventioista 

 

Kuvaile ALPHA:a esimerkkinä tietoisuuden lisäämiskampanjasta. Keskity 

dopingvalvontamenetelmien koulutukseen sen sijaan, että urheilijoita koulutetaan 

pidättäytymään dopingista (2/6 modulia) 

 

Arvioitu aika: 3 min 



 

Slide 7: Dopinginvastainen e-oppimisympäristö (Adel) 

 

Kuvaile uutta alustaa, jonka WADA on kehittänyt dopingin vastaiseen koulutukseen. Kuvaile 

valmentajien työkalua; keskitytään dopingvalvonnan painottamiseen. Kuvaile vanhempien 

työkalua; keskustellaan tarpeesta ottaa vanhemmat mukaan antidopingkasvatukseen. 

Kuvaile lääkäreiden työkalua; keskustellaan urheilulääkäreiden roolista dopingin käytöstä 

päätettäessä. 

 

Arvioitu aika: 5 min. 

Slide 8: Koulutukseen perustuvat interventiot 

 

Esittele Laure- ja Lecerf-koulutusinterventiot ja keskustele heidän havainnoistaan. Keskity 

intervention sisältöön ja siihen, miten se voisi vaikuttaa urheilijoiden uskoihin dopingista. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

 



 

Slide 9: ATLAS & ATHENA 

 

Esittele ATLAS ja ATHENA. Kerro kuinka ne kehitettiin ja kuinka teoreettinen tausta esitetään 

seuraavassa diassa. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 10: ATLAS & ATHENA 

 

Kuvaile ATLAS ja ATHENA –toimintatapa ja sisältö. Keskustelkaa sen käytettävyydestä 

urheilussa, interventioiden sisällöstä sekä interventioiden vahvuuksista ja heikkouksista. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 

 



 

Slide 11: ATLAS & ATHENA –toimintatavan tehokkuus 

 

Esittele ATLAS- ja ATHENA-sovellusten näytöt. Yhdistä näytöt aiempaan keskusteluun 

vahvuuksista ja heikkouksista. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

Slide 12: Eettinen päätöksentekointerventio 

 

Tämän mielenkiintoisen koulutusohjelman löydät täältä: https://www.wada-

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

 

Voit käyttää tätä resurssia saadaksesi opiskelijat pohtimaan tämän koulutuksen käytännön 

hyödyllisyyttä parantamalla urheilijoiden ja muiden urheilulajien sidosryhmien moraalista 

asennetta, moraalista päättelyä ja päätöksentekoa eri alueilla (esimerkiksi 

kilpailumanipulaatio). 

 



 

Slide 13: Tutkimustietoon perustuvat interventiot kilpaurheilussa 

 

Esittele SAFEYOU + -koulutustyökalu. Esittele työkalun sisältö. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 14: SAFEYOU+ -teemat 

 

Esittele SAFEYOU + -teemat. Esittele kunkin aiheen sisältö ja sen osuus dopingin vastaiseen 

koulutukseen. 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 

 



 

Slide 15: VIRTUES-ohjelma 

 

Esittele VIRTUES-ohjelma, sisällöt ja jaksot. Esittele kunkin jakson sisältö ja sen osuus 

dopingin vastaiseen koulutukseen. 

 

Arvioitu aika: 5min 

Slide 16: Antidoping koulutus valmentajille 

 

Esittele CoachMADE-työpajat. Esittele jokaisen työpajan sisältö ja sen vaikutus dopingin 

vastaiseen koulutukseen. 

 

Arvioitu aika: 5min 

 

 

 



 

Slide 17: Näyttöön perustuvat interventiot kuntoiluun 

 

Esittele SAFEYOU-koulutustyökalu. Esittele työkalun sisältö. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 18: SAFEYOU –teemat kuntoiluun 

 

Esittele SAFEYOU+ -teemat. Esittele kunkin aiheen sisältö ja sen osuus dopingin vastaiseen 

koulutukseen. 

 

Arvioitu aika: 10 min 

 

 

 

 



 

Slide 19: Koulupohjaiset interventiot 

 

Esittele koulupohjainen interventio, jonka tavoitteena on kehittää kulttuuria dopingin 

käyttöä vastaan. Keskustele tarpeesta edistää dopingin vastaista koulutusta 

perusopetuksessa. Punnitse yhteiskunnallisen paineen roolia dopingin käytössä. Esittele 

jokainen interventiojakso ja keskustele niiden hyödyllisyydestä dopingin käytön torjunnassa. 

 

Arvioitu aika: 5min 

Slide 20: Uusi tekniikka antidopingkoulutuksessa 

 

Esittele kaksi pelillistämisen lähestymistapaa antidopingkasvatuksessa. Keskustele uuden 

tekniikan roolista dopingin vastaisessa koulutuksessa. Punnitse sen soveltuvuudesta nuorille. 

 

Arvioitu aika: 5 min 

 

 



 

Slide 21: Yhteenveto 

 

Tee yhteenveto lyhyesti tämän jakson tärkeimmistä aiheista; puutteet ja tarpeet 

antidopingkoulutuksessa ja nykyiset koulutusperusteiset interventiot. 

 

Arvioitu aika: 3 min 

Slide 22: Vastuuvapauslauseke 

 

 


