
1

2

3

4

5

Kysymys: Miten tiedän onko aine sallittu?
a. Aine on turvallista käyttää, jos ostit sen apteekista.
b. Aine on turvallista käyttää, jos pakkauksessa lukee “doping-free”.
c. Aine on turvallista käyttää, jos se on valmistettu kasveista.
d. Aine on turvallista käyttää, jos se ei sisällä kiellettyjen aineiden listalla olevia aineita

Vastaus: d. Aine on turvallista käyttää, jos se ei sisällä kiellettyjen aineiden listalla olevia aineita
Selitys: Aina kun haluat tai sinun täytyy käyttää jotain ainetta, tarkista kiellettyjen aineiden ja menetelmien lista. Jos olet
epävarma, näytä lista apteekkarille tai lääkärille ja kysy heiltä. Löydät listan maailman antidopingtoimiston (WADA),
kansallisen antidopingtoimikunnan (NADO) tai kansainvälisen liittosi (IF) verkkosivuilta. Voit myös ottaa yhteyttä
antidopingtoimikuntaan tai liittoosi ja kysyä heiltä.

Kysymys: Mistä tiedän onko ravintolisä turvallinen?
a. Kaikki ravintolisät ovat turvallisia käyttää
b. Et voi tietää onko ravintolisä turvallinen
c. Jos etiketissä lukee, että se on turvallinen
d. Jos lääkäri antoi sen sinulle

Vastaus: b. Et voi tietää onko ravintolisä turvallinen
Selitys: Ravintolisäteollisuus ei ole säädeltyä ja siksi et voi olla varma, mitä aineita/ainesosia ravintolisä sisältää. Käytät
ravintolisiä aina omalla riskilläsi. Jos pakkauksen väitteet ovat liian hyviä ollakseen totta – se todennäköisesti sisältää
urheilussa kiellettyjä aineita!

Kysymys: Voidaanko minut testata?
a. Ei, koska olen alaikäinen
b. Ei, koska en kilpaile kansainvälisesti
c. Kyllä, kuka tahansa urheilija voidaan testata
d. Ei, koska lajini ei ole riskilaji

Vastaus: c. Kyllä, kuka tahansa urheilija voidaan testata
Selitys: Antidopingsäännöt koskevat kaikkia urheilijoita, lajeja ja maita. Siksi kuka tahansa urheilija voidaan testata.

Kysymys: Mitkä ovat rangaistukset, jos jään kiinni dopingista?
a. Doping ei ole rangaistavaa
b. Dopingista ei rangaista, jos olen alaikäinen
c. Varoituksesta elinikäiseen kilpailukieltoon
d. Riippuu siitä, kuka antoi aineen

Vastaus: c. Varoituksesta elinikäiseen kilpailukieltoon
Selitys: Rangaistuksena saattaa olla tulosten hylkääminen, täydellinen kilpailukielto kaikissa lajeissa, sakkorangaistus ja
dopingrikkomuksen pakollinen julkaisu rikkomuksen vakavuudesta riippuen.

Kysymys: Voidaanko valmentajaani tai lääkäriäni rangaista?
a. Ei, ainoastaan urheilijoita rangaistaan
b. Ei, ainoastaan urheilijoita ja valmentajia rangaistaan
c. Ei, doping ei ole rangaistavaa
d. Kyllä, kaikkia urheilijoita ja urheilijoiden tukihenkilöitä voidaan rangaista

Vastaus: d. Kyllä, kaikkia urheilijoita ja urheilijoiden tukihenkilöitä voidaan rangaista
Selitys: Maailman antidopingsäännöstön (Säännöstö) mukaan urheilijoita ja urheilijoiden tukihenkilöitä voidaan
rangaista dopingsäädösten rikkomisesta. Urheilijoiden tukihenkilöiksi luetaan kaikki valmentajat, managerit, agentit,
joukkueen johtajat, virkailijat sekä lääkintä- ja hoitohenkilökunta, jotka työskentelevät kilpailuun osallistuvan tai
valmistautuvan urheilijan kanssa tai hoitavat häntä.
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Kysymys: Kuka on vastuussa, jos ainetta löytyy urheilijan elimistöstä?
a. Urheilijan lääkäri
b. Urheilijan valmentaja
c. Urheilija
d. Riippuu siitä, kuka antoi aineen urheilijalle

Vastaus: c. Urheilija
Selitys: Urheilija on aina vastuussa elimistöstään löytyneistä aineista, vaikka hän olisi käyttänyt kiellettyä ainetta
vahingossa tai jos joku toinen olisi antanut aineen sanoen, että se on turvallista. Tätä kutsutaan objektiivisen vastuun
periaatteeksi. Jos urheilija ei ole 100-prosenttisen varma aineen ainesosista tai statuksesta, hänen ei tulisi ottaa sitä
tarkastamatta ensin kiellettyjen aineiden listaa tai kysymättä kansainväliseltä liitolta (IF) tai kansalliselta
antidopingtoimikunnalta (NADO).

Kysymys: Mitä jos lääkärini on annettava minulle lääkettä?
a. Lääkärin tulisi tarkastaa sisältääkö lääke kiellettyä ainetta
b. Kaikki mitä lääkärini antaa minulle, on turvallista
c. Jos annan positiivisen tuloksen lääkärini antamasta aineesta, se on hänen syynsä
d. Lääketieteellisestä syystä voin ottaa mitä ainetta tahansa

Vastaus: a. Lääkärin tulisi tarkastaa sisältääkö lääke kiellettyä ainetta
Selitys: Lääkärin tulisi tarkastaa sisältääkö lääke kiellettyä ainetta. Jos se sisältää sellaista, eikä muu hoito ole
mahdollista, urheilijan on haettava erivapautta (TUE) hoitoa perustelevien asiakirjojen kanssa. Lääkärit eivät aina tunne
tätä prosessia, joten on tärkeää kertoa lääkärille, että olet urheilija ja että sinua koskevat tietyt antidopingsäännöt.

Kysymys: Voinko ottaa valmentajani tai valitsemani henkilön mukaan dopingtestiin?
a. Kyllä
b. Vain jos olen alaikäinen
c. Vain jos dopingtestihenkilöstö on pyytänyt edustajaa olemaan läsnä
d. Urheilijalla ei voi koskaan olla edustajaa dopingtestitilassa

Vastaus: a. Kyllä
Selitys: Urheilija voi halutessaan ottaa jonkun, kuten vanhemman, valmentajan, joukkueen johtajan tai lääkärin
mukaansa dopingtestiin. Kaikilla alaikäisillä urheilijoilla tulisi olla oma edustaja dopingtestissä. Jos urheilijalla ei ole
omaa edustajaa, dopingtestihenkilöstö voi valita hänelle edustajan. Urheilijalla voi olla myös kieliavustaja tai tulkki, jos se
on tarpeen ja sellainen on käytettävissä.

Kysymys: Kuka saa suorittaa dopingtestin?
a. Dopingtestaaja, joka voi todistaa henkilöllisyytensä ja antidopingorganisaation valtuutuksen
b. Kuka tahansa valmentaja
c. Kuka tahansa lääkäri
d. Kuka tahansa poliisi

Vastaus: a. Dopingtestaaja, joka voi todistaa henkilöllisyytensä ja antidopingorganisaation valtuutuksen
Selitys: Vain akkreditoitu dopingtestaaja saa suorittaa dopingtestin. Hänen on todistettava, että hän on dopingtestaaja ja
että antidopingorganisaatio on määrännyt hänet suorittamaan dopingtestin.

Kysymys: Voiko doping vaikuttaa kasvuuni?
a. Kyllä, dopingaineet voivat vaikuttaa kasvuusi
b. Ei, se voi vain aiheuttaa erittäin pahan aknen
c. Ei, se voi vaikuttaa vasta kun olet paljon vanhempi
d. Ei, se voi vaikuttaa vain sisäelimiisi

Vastaus: a. Kyllä, dopingaineet voivat vaikuttaa kasvuusi
Selitys: Dopingilla voi olla monia sivuvaikutuksia. Yksi mahdollisista sivuvaikutuksista on se, että doping voi vaikuttaa
kasvuusi ja fyysiseen kehitykseesi. Myös kaikki muut vastauksissa mainitut sivuvaikutukset ovat mahdollisia.
Dopingaineet ovat kiellettyjä osittain siksi, että niillä voi olla vakavia terveysvaikutuksia.

Finnish
wada-ama.org

2/3Please be advised that this  information is  subject to change at any time. Always check with your International Federation or National
Anti-Doping Organization for the most up-to-date anti-doping regulations. 
UPDATED Feb 2021 - All rights reserved - 2021 - WADA



11

12

13

Kysymys: Voinko kieltäytyä testistä?
a. Ei
b. Kyllä, jos minulla on perhevelvoitteita
c. Kyllä, jos olen liian kiireinen
d. Kyllä, jos minulla on kouluvelvoitteita

Vastaus: a. Ei
Selitys: Urheilijat eivät voi kieltäytyä dopingtestistä. Kieltäytymisestä voi saada saman rangaistuksen kuin positiivisesta
tuloksesta - esimerkiksi kilpailukiellon. Muuten dopingia käyttävät urheilijat voisivat kieltäytyä testistä eivätkä jäisi
koskaan kiinni ja jäisivät siten rankaisematta.

Kysymys: Mistä löydän luotettavaa tietoa antidopingista?
a. Kansainväliset liitot, kansalliset antidopingtoimikunnat, maailman antidopingtoimisto
b. Internet
c. Voimailu- ja urheilulehdet
d. Ystävät

Vastaus: a. Kansainväliset liitot, kansalliset antidopingtoimikunnat, maailman antidopingtoimisto
Selitys: Kansainväliset liitot (IF), kansalliset antidopingtoimikunnat (NADO), alueelliset antidopingtoimikunnat (RADO),
kansalliset olympiakomiteat ja kansalliset liitot antavat urheilijoille tietoa dopingvalvonnan kaikista näkökohdista ja
vastaavat kysymyksiin liittyen kiellettyjen aineiden listaan, olinpaikkatietojen ilmoittamiseen ja erivapauden (TUE)
hakemiseen. Tietoa antaa myös maailman antidopingtoimisto (WADA).

Kysymys: Miten dopingtesti tehdään?
a. Dopingtestaaja ilmoittaa minulle, että minun on annettava näyte
b. Minun on annettava hieman hiuksiani
c. Minun on seisottava varpaillani siten, että vasen kyynärpää koskettaa oikeaa polvea
d. Kaikki edellä mainituista

Vastaus: a. Dopingtestaaja ilmoittaa minulle, että minun on annettava näyte
Selitys: Kun sinut on valittu dopingtestiin, dopingtestaaja tulee hakemaan sinut. Menet hänet kanssaan dopingtestitilaan.
Sinun on täytettävä hieman papereita ja valittava näytteenottoastia (2 pulloa ja kupin sisältävä laatikko). Menet sitten
kylpyhuoneeseen ja virtsaat kuppiin samaa sukupuolta olevan valvojan läsnäollessa (sen varmistamiseksi, että virtsa on
sinun). Joissakin tapauksissa sinua pyydetään antamaan verinäyte. Palaat sitten dopingtestitilaan, täytät valitsemasi
pullot ja sinetöit ne. Vielä hieman paperitöitä ja olet valmis! Helppoa kuin 1-2-3!
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