


Puhtaasti paras
- verkkokoulutusohjelma

Puhtaasti paras on 
verkkokoulutus urheilijoille ja 
heidän tukijoukoilleen 

Sisältö perustuu 
antidopingsäännöstöihin

Koulutukseen kuuluu 
seitsemän moduulia

Kunkin moduulin 
suorittamiseen kuluu 2–3 
minuuttia 

Toimii mobiililaitteilla

https://puhtaastiparas.fi



https://puhtaastiparas.fi

Kaikkia moduuleja ei tarvitse 
suorittaa kerralla

Jokaisen moduulin jälkeen 
koulutuksen läpikäynyt saa 
sähköpostiin yhteenvedon 
moduulin tärkeimmistä 
asioista.

Kun kaikki moduulit on 
suoritettu, koulutuksesta saa 
sähköpostitse diplomin

Seuranta ja raportointi

Tulossa eri kieliversioita ja 
eettinen moduuli



Verkkokoulutus

• 2000 käyttäjää Suomessa

• Eri organisaatiot vaativat koulutuksen suorittamista ennen kisoja
＞ Olympiakomitea

＞ EAA, FIVB

• TOP 12 eniten moduuleita suorittaneet
＞ Suomen Voimanostoliitto ry 938

＞ Suomen Voimisteluliitto ry 859

＞ Suomen Urheiluliitto ry 665

＞ Suomen Jääkiekkoliitto ry 597

＞ Suomen Judoliitto ry 531

＞ Suomen Uimaliitto ry 477

＞ Suomen Sulkapalloliitto ry 407

＞ Suomen Hiihtoliitto ry 405

＞ Suomen Karateliitto ry 393

＞ Suomen Suunnistusliitto ry 368

＞ Suomen Koripalloliitto ry 364

＞ Suomen Tanssiurheiluliitto ry 315



Puhtaasti paras -diplomi



Urheiluoppilaitokset



ILMO-palvelu

• Ilmoita, jos epäilet doping-, 
kilpailumanipulaatio- tai 
katsomoturvallisuusrikkomusta

• Anna tietoa mahdollisista 
urheilurikkomuksista nimettömästi 
tai omalla nimelläsi

• Ilmoituksen sisältö käsitellään 
luottamuksellisesti ja 
analysoidaan mahdollisia 
jatkotoimenpiteitä varten

• Urheilun ja urheilijoiden suojelu 
on jokaisen toimijan velvollisuus

• ILMO-palvelu: ilmo.suek.fi 



KAMU -Kielletyt aineet ja 
menetelmät urheilussa

• Painettu pikaopas kolmella kielellä ja nettisivujen
luettelot

• Uusi: Netti- ja mobiilisovellutus lääkehakua varten
＞Android iOS

• Sisältää ainoastaan Suomessa myynnissä olevia
lääkeaineita
＞Markkinoilla olevat reseptilääkevalmisteet
＞Itsehoitolääkevalmisteet

• Ei sisällä
＞Ravintolisiä
＞Luontaistuotteita



KAMU-nettisovellutus

Lue ohjeistus



KAMU-mobiilisovellutus
(android, iOS) 

Kirjoita lääkevalmisteen
- kauppanimi tai
- vaikuttava aine

Lue ohjeistus
- erilaiset antotavat

urheilijan omat lääkkeet
-listaus



Instagram 

#puhtaastiparas

Twitter 

@SUEK_FINCIS



Kehitysajatuksia

• Materiaalitarpeet

• Sopimuslausekkeet sis. kilpailumanipulaatio

• Näkyvyys: netti, some

• Muuta?







Urheiluopistojen, -akatemioiden ja 
-oppilaitosten kultainen kapula

• Varalan Urheiluopisto

• Kuortaneen Urheiluopisto

• Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

• Sammon urheilulukio

• Mäkelänrinteen urheilulukio

• Salpausselän urheilulukio

• Kuortaneen urheilulukion

• Kastellin urheilulukio

• Vöyrin urheilulukio

• Kerttulin urheilulukio

• Porin suomalaisen yhteislyseon lukio
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