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EHYT ry 19.05.2020

Materiaali ja opettajan opas
Tämän paketin avulla on tarkoitus keskustella nuorten kanssa nikotiinituotteista, niihin liittyvistä
ilmiöistä ja haitoista. Materiaalin on tuottanut Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Materiaali on
suunnattu yläkouluun, mutta soveltuu hyvin käytettäväksi myös toisen asteen oppilaitoksissa,
lukioissa ja ammattikouluissa.
Tarkoituksena on käydä asioita läpi keskustelun ja pohdinnan kautta. Tavoitteena on herättää
nuoret pohtimaan kriittisesti materiaalissa käsiteltyjä asioita, sekä omaa suhdettaan ja
asennettaan päihteisiin.
Pakettiin kuuluu Power Point -esitys keskusteluosioineen, sekä tämä opas, johon kannattaa
tutustua etukäteen. Esitystä voi käyttää oppituntityöskentelyssä tai valita dioista kysymyksiä, joita
jakaa oppilaille kotitehtäväksi. Kotitehtävissä hyödynnytettäviä lähteitä oppilaille löytyy oppaan
loppuosasta. Opas on tarkoitettu oppituntia vetävälle.

Huomioita työskentelytavasta.

Diaesitys on rakennettu niin, että nuoret pohtivat ensin annettuja kysymyksiä, jonka jälkeen
vastaukset avataan yhdessä pohdintatehtävien jälkeisillä dioilla. Vastaukset kysymyksiin löytyvät
niistä.
Päihdekasvatuksessa erityisen tärkeä asia on eettisyys. Aihetta käsitellessä tulisi huomioida, että
nuorilla saattaa olla hyvin erilaisia kokemuksia nikotiinituotteisiin liittyen. Tarjottu tieto saattaa
tuntua nuoresta epämukavalta ja ahdistavalta erilaisista syistä, kuten jonkin lähipiirissä olevan
tilanteen tai omien uhkakuvien kautta. Aihetta tulisi käsitellä niin ettei se aiheuta lapselle tai
nuorelle pelkoja tai ahdistusta. Ryhmän vetäjän rooli on kunnioittaa nuorten mielipiteitä ja
näkemyksiä, vaikka ne eroaisivat omista. Tarkoituksena on tarjota uusia näkökulmia sekä lisätietoa
keskusteltaviin aiheisiin.
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Materiaali on jaoteltu teemoihin.
Osa 1 (diat 3–10) Onko nikotiinituotteiden käyttö oma asia?
Osiossa etsitään yhdessä vastauksia seuraavaan kysymykseen: Voiko nikotiinituotteiden käytöstä
olla haittaa muille ihmisille ja ympäristölle? Asiaa pohditaan sosiaalisista ja globaaleista
näkökulmista käsin. Osio sisältää videomateriaalia.

Osa 2 (diat 11–20) Tupakkateollisuuden markkinointitaktiikat.
Osiossa perehdytään nikotiinituotteiden piilomarkkinointiin ja siihen, millaisia erilaisia keinoja
tupakkateollisuus käyttää tuotteidensa myynnin edistämiseen. Osio sisältää videomateriaalia.

Osa 3 (dia 21–22) Yhteenvetoa opitusta ja lisätietoa.
Oppitunnin lopuksi ryhmän kanssa tehdään janatehtävä, joka havainnollistaa nuorten näkemyksiä
ja tukee oppimista. Lisätietoa nuoret löytävät EHYT ry:n nuorille suunnatuilla somekanavilla sekä
osoitteessa buenotalk.fi.

Lähteitä oppilaille kotitehtävien parissa työskentelyyn.
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Dia 1

Miten materiaalia käytetään.
Diojen kommenttikentissä näkyvät lisäkysymykset keskustelun tueksi sekä esityksessä käytetyt
lähteet. Nuoret pohtivat ensin pareittain/pienryhmissä annettuja kysymyksiä, jonka jälkeen
vastaukset puretaan yhdessä. Tarvittaessa kysymyksiä voi pohtia myös itsenäisesti.
Nuorten vastauksia pohjustetaan seuraavien diojen sisällöillä, joihin on kerätty tietoa
käsiteltävästä aiheesta. Kommenttikentässä kerrotaan, mikä kysymys viittaa mihinkin sisältöön.
Opettajan oppaassa vastaukset on avattu laajemmin. Lisätyt linkit ovat vastauksissa käytettyjä
lähteitä, joista löytyy lisätietoa aiheesta. Tarkoitus on osallistuttaa nuoret kysymysten kautta
käsiteltävään teemaan, korjata virheellinen tieto sekä tarjota erilaisia näkökulmia.
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Dia 2

Alkuesittely ja oppitunnin rakenne. Jakautuminen pareihin.
Kerro nuorille ennen tehtävän antoa, että keskustelun tarkoituksena on jakaa mielipiteitä ja pohtia
aihetta yhdessä. Tämä edellyttää muiden vastauksien kunnioittamista. Korosta, että keskustelua
käydään yleisellä tasolla, joten kenenkään ei tarvitse kertoa omakohtaisia kokemuksiaan. Tämä
suojelee kaikkia keskustelijoita. Nuorella on oikeus olla vastaamatta henkilökohtaisiin kysymyksiin.
Kerro nuorille, että ihmiset tulevat erilaisista perheistä ja taustoista, mikä vaikuttaa siihen millaisia
kokemuksia ja käsityksiä aiheesta voi olla. Tämän vuoksi ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan
aiheesta on tarkoitus keskustella monesta eri näkökulmasta.
Kerro nuorille myös, että ensin pohditaan kysymyksiä parin kanssa, jonka jälkeen ne käydään läpi
koko ryhmän kanssa ja keskustellaan lisää. Tarvittaessa kysymyksiä voi pohtia myös itsenäisesti.
Jaa ryhmä pareihin tai pienryhmiin. Mieti, mikä ryhmässä toimii parhaiten; tutut parit, vieraat parit
jne. Kerro, että tulette keskustelemaan nikotiinituotteista ja niihin liittyvistä asioita.
Huolehdi, että ryhmillä on kynä ja paperia vastausten kirjaamista varten.
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Dia 3

OSA 1 Onko nikotiinituotteiden käyttö oma asia?
Pohdintatehtävä
Ohessa on kaksi keskustelukysymystä. Lue ne ääneen nuorille ja tarkista että ne on ymmärretty
oikein. Kerro minkä verran aikaa on käytettävissä. Pyydä nuoria kirjaamaan vastauksensa paperille
lyhyesti.
Seuraaville dioille on poimittu taustatietoa kysymyksiin. Vastaukset käydään läpi yhdessä diojen
avulla. Kommenttikentästä löytyy lisäkysymyksiä keskustelun tueksi.
Esiin voi nousta hyvin erilaisia näkemyksiä ja argumentteja. Pyri korjaamaan virheellinen tieto. Ole
kiinnostunut miksi joku ajattelee kuten ajattelee, ja kunnioita nuorten mielipiteitä, vaikka ne eivät
vastaisi omiasi. Kannusta kriittiseen ajatteluun. Pysy neutraalina ja tarjoa näkökulmia.
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Dia 4

Nikotiinituotteiden vaikutukset muihin ihmisiin.
Käykää läpi oppilaiden vastaukset kysymyksiin.
1. Mitä vaikutuksia tupakan polttamisella ja nuuskan käyttämisellä on muihin ihmisiin?
Diat 4–7 sisältävät vastauksia ja lisätietoa.

Vastauksia ja lisätietoa keskustelun tueksi.
Lisäkysymys oppilaille:
Oletko joutunut tilanteeseen, jossa muiden nikotiinituotteiden käyttö on häirinnyt sinua?
Lisää tietoa passiivisesta tupakoinnista löytyy diasta 5.
Tietoa tupakoinnin kustannuksista yhteiskunnalle:
Tupakoinnin arvioidaan aiheuttaneen vuonna 2012 Suomessa noin 4 300–4 500 kuolemaa, yli 700
uutta työkyvyttömyyseläkejaksoa ja noin 340 000 vuodeosastohoitopäivää. Vuonna 2012
tupakoinnin aiheuttamien välittömien taloudellisten haittojen arvioidaan olevan yhteensä noin
617–621 miljoonaa euroa. Tupakoinnin välillisten kustannusten arvioidaan olevan yhteensä 840–
930 miljoonaa euroa.
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Tupakoinnin arvioidaan näin ollen aiheuttaneen vuonna 2012 yhteensä noin 1,5 miljardin euron
taloudelliset haittakustannukset.
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivu: https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-jariippuvuudet/tupakka

Dia 5

Passiivinen tupakointi
Käydään yhdessä läpi dia 5.
Mitä passiivinen tupakointi tarkoittaa ja miten sille altistumista on pyritty ehkäisemään.
Lähde:
Suomen ASH:n verkkosivu: https://suomenash.fi/faktaa-tupakasta/passiivinen-tupakointi/
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Dia 6

Tupakan viljely ja ihmisoikeudet.
Käykää yhdessä läpi dia 6.
Alla on lisätietoa opettajalle keskustelun tueksi.


Jopa 90 prosenttia tupakkatuotteista viljellään niin sanotuissa riskimaissa, joissa on
kohonnut riski tuotannossa tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin. Suurimmat tupakan
viljelijämaat ovat Kiina, Brasilia, Intia, Yhdysvallat ja Indonesia.



Tupakkateollisuudessa käytetään lapsityövoimaa. Myös viljelyyn ja prosessointiin on
raportoitu liittyvän riittämättömiä palkkoja, pitkiä työpäiviä ja velkaorjuutta.



YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus mm. terveyteen,
koulutukseen, lepoon ja leikkiin. Pitkät työpäivät, raskas työ sekä torjunta-aineiden ja
nikotiinin aiheuttamat myrkytykset estävät näiden oikeuksien toteutumisen
tupakkaviljelmillä työskentelevillä lapsilla.

Lähteet:
Finnwatchin artikkeli: https://www.finnwatch.org/fi/uutiset/403-tupakan-ongelmat-alkavat-joalkutuotannossa-tyoeolot-viljelmillae-loukkaavat-tyoeelaemaen-oikeuksia
Suomen ASHin verkkosivu: https://suomenash.fi/faktaa-tupakasta/ihmisoikeudet/
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Dia 7

Keskustelutehtävä.
Videon katsomisen jälkeen keskustellaan yhdessä:
Mitä ajatuksia video herätti?
Olitko tietoinen, että nuuskassa käytetään samaa tupakkakasvia kuin savukkeissa?
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=239J7w_t0XM
Videolla esitetyt asiat keskustelun tueksi:
• Kehitysmaat tuottavat 70 % maailman tupakasta.
• Jopa viisivuotiaat lapset työskentelevät 12-tuntisia päiviä tupakkapelloilla - suurin osa palkatta.
• Tupakkapelloilla lapset altistuvat tuholaismyrkyille, nikotiinille ja muille vaarallisisille
kemikaaleille.
• Lapset kärsivät myös henkisestä ja fyysisestä väkivallasta.
• Pitkien työpäivien vuoksi moni lapsi jää ilman lepoa, leikkiä ja koulunkäyntiä.
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Dia 8

Keskustelutehtävä ja lisätietoa.
Keskustellaan yhdessä seuraavista kysymyksistä:
Voiko kulutusvalinnoilla vaikuttaa?
Mitä tapahtuisi, jos kukaan ei enää ostaisi nikotiinituotteita?

Lisätietoa opettajalle keskustelun tueksi:
Savukkeiden tuotantoon tarvitaan 32,4 miljoonaa tonnia vihreitä tupakan lehtiä, joita kuivatetaan
polttamalla puuta ja hiiltä. Puun polttaminen aiheuttaa päästöjä ja samalla menetetään
hiilinieluina toimivia metsiä. Maaperä happamoituu, makea vesi ja merivesi rehevöityvät, kiinteää
jätettä syntyy tonneittain.
Metsien kaataminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja jättää maaperän alttiiksi tuulille ja sateille,
mikä synnyttää vähitellen autiomaita. Tupakan viljely köyhdyttää maaperää niin, ettei siinä enää
muutaman vuoden kuluttua pysty viljelemään mitään.
Pelkästään amerikkalaisen tupakkateollisuuden päästöt vastaavat lähes neljän miljoonan auton
hiilidioksidipäästöjä.
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Tuoreimman nuorisobarometrin tietojen mukaan nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut
voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. 15-29 -vuotiaista lähes 70 % oli huolissaan
ilmastonmuutoksesta vuonna 2018. Nuoret pyrkivät myös yhä enemmän vaikuttamaan asioihin
ostopäätösten kautta. Nuuskan ja muiden tupakkatuotteiden käyttämättömyys on ekoteko.

Lähteet:
WHO FCTC:n globaalien tutkimusten sarja. Tupakointi Arvio tupakan koko tuotantoketjun
globaalista ympäristöjalanjäljestä ja toimintalinjaukset sen pienentämiseksi
Suomen ASH: https://suomenash.fi/faktaa-tupakasta/ymparistohaitat/
Piispa & Myllyniemi 2019. Y Nuoret ja ilmastonmuutos. Tiedot, huoli ja toiminta
Nuorisobarometrien valossa. Yhteiskuntapolitiikka 84 (2019):1
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Dia 9

Keskustelutehtävä.
Videon katsomisen jälkeen keskustellaan yhdessä:
Mitä videosta jäi mieleen?
Saitko uutta tietoa?
Yllättikö jokin?
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=e4VHL21wSfk
Videossa esitetyt asiat keskustelun tueksi:


Tupakan viljelyyn käytetään 4 300 000 hehtaaria maata. Tämä vastaa Tanskan pinta-alaa.



Tupakkaviljelmien tieltä kaadetaan vuosittain noin 200 000 hehtaaria trooppista metsää.



Metsien kaataminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja jättää maaperän alttiiksi tuulille ja
sateille.



Tupakan viljely köyhdyttää maaperää niin, ettei siinä enää muutaman vuoden kuluttua
pysty viljelemään mitään.



Yhden askin polttaminen päivässä vaatii 24 puun kaatamista vuosittain.



Jos tupakan sijasta viljeltäisiin ruokaa, se ruokkisi yli 19 miljoonaa ihmistä.
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Dia 10

Vastauksia ja lisätietoa.
Käykää yhdessä läpi dia 10.
Lähteet ja lisälukemista
Suomen ASH. https://suomenash.fi/faktaa-tupakasta/ymparistohaitat/tumppi-on-maailmanyleisin-roska/
LähiTapiolan artikkeli 17.9.2019: Söikö koirasi maasta löytyneen nuuskatyynyn tai tupakantumpin?
Opi tunnistamaan nikotiinimyrkytyksen oireet https://www.lahitapiola.fi/tietoalahitapiolasta/uutishuone/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/uutinen/1509560039869
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OSA 2. Tupakkateollisuuden markkinointitaktiikat.

Dia 11

Tupakkateollisuuden markkinointitaktiikat.
Seuraavissa dioissa puhutaan nikotiinituotteiden myynnin edistämiskeinoista ja
piilomarkkinoinnista. Tukea keskusteluun löytyy tästä oppaasta ja diojen muistiinpanoista.

Dia 12

14

Pohdintatehtävä.
Oppilaat pohtivat ensin kysymyksiä pareittain ja kirjaavat ajatuksiaan ylös. Vastauksia löytyy
dioista 13–20.

Dia 13

Keskustelutehtävä.
Videon katsomisen jälkeen voidaan keskustella yhdessä:
Mitä ajatuksia video herätti?
Onko kyseinen toiminta reilua?
Kuka hyötyy siitä, että suomalaiset käyttävät vahvaa nuuskaa?
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=WEyCqF21pyg
Lisälukemista:
Suomen ASH: Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala on jättänyt Euroopan komissiolle
kirjallisen kysymyksen Ruotsin poikkeusluvasta valmistaa ja myydä nuuskaa.
https://suomenash.fi/tiedotteet/2020/heidi-hautalalta-kirjallinen-kysymys-nuuskasta/
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Dia 14

Lisäkysymyksiä ja lisätietoa.
Lisäkysymyksiä:
Oletko nähnyt nuuskapurkin etikettitarroja?
Missä olet nähnyt niitä?
Miksi niitä liimataan?
Kuka siitä hyötyy?

Lisätietoa opettajalle:
Oden´s Cold White Dry -nuuskamerkin etikettitarrat ovat tuttu näky mm. monen nuoren
puhelimessa, kuulokkeissa ja kypärissä. Tarrat irtoavat helposti purkin kannesta ja niitä liimaillaan
sinne tänne. Asia olisi helppo korjata nuuskayhtiön puolesta, mutta näin ei ole tehty. Kyseessä
saattaa olla tarkoin harkittu markkinointikikka. Tarroja liimaavat usein myös ne nuoret, jotka eivät
käytä nuuskaa.
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Dia 15

Keskustelutehtävä ja lisätietoa.
Keskustelkaa yhdessä seuraavasta aiheesta:
Oletko nähnyt nuuskan, savukkeiden tai sähkösavukkeiden käyttöä sosiaalisessa
mediassa/elokuvissa/musiikkivideoissa?
Lisälukemista: https://www.buenotalk.fi/sosiaalisen-median-vaikuttajat-tupakkateollisuudenmainoskasvoina/

Lisätietoa opettajalle:


Suomessa tupakkatuotteiden mainonta on kielletty lailla vuodesta 1978 lähtien.



Tupakkayhtiöt käyttävät joka vuosi miljardeja euroja tupakkatuotteiden
maailmanlaajuiseen markkinointiin ja sponsorointiin.



Markkinoinnin kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja nuoret, sillä enemmistö
tupakkatuotteita käyttävistä aloittaa käytön alaikäisenä.



Koska suoraa mainontaa ei monessakaan maassa sallita, tupakkateollisuus pyrkii
vaikuttamaan mielikuviin ja mm. vähättelee tupakka- ja nikotiinituotteiden haitallisuutta.

17



Tuotteiden näkyvyyttä pyritään edistämään mm. sosiaalisessa mediassa ja elokuvissa.
Nuorten suosimat somen mielipidevaikuttajat YouTubessa tai Instagramissa saattavat
tehdä yhteistyötä tupakkayhtiöiden kanssa ja piilomainontaa voi olla vaikea havaita.

Lähteet: Savuton Suomi 2030 https://savutonsuomi.fi/kohti-savutonta-suomea/aikajana/
Campaign for tobacco free kids. https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/

Dia 16

Keskustelutehtävä.
Videon katsomisen jälkeen pohditaan yhdessä seuraavia kysymyksiä. Kysymyksiin ei ole oikeita
vastauksia.
Mitä ajatuksia video herätti?
Onko kyseinen toiminta reilua?
Mitä luulette, onko julkisuuden henkilöille maksettu korvausta siitä, että he tuovat esille nuuskaa?
Miksi on/miksi ei ole.
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=G53Oih1uzi0
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Dia 17

Makuaineet ja pakkaukset.
Seuraavissa dioissa (17-20) pohditaan miten makuaineilla ja erilaisilla pakkauksilla houkutellaan
nuoria nikotiinituotteiden käyttäjiksi.

Dia 18

Pohdintatehtävä.
Oppilaat pohtivat kysymyksiä pareittain ja kirjaavat ajatuksiaan ylös. Vastaukset löytyvät dioista 18
ja 19.
19

Dia 19

Lisätietoa keskustelun tueksi.


Tupakkayhtiöillä on pitkä historia maustettujen tuotteiden kehittämisestä ja niiden
markkinoinnista tuotteina, jotka houkuttelevat nuoria.



Makuaineet parantavat tuotteiden makua ja saavat ne vaikuttamaan houkuttelevammilta,
vaarattomammilta ja madaltavat kynnystä käytön aloittamiseen.



Koska tupakkatuotteiden käyttö aloitetaan yleensä ennen 18 vuoden ikää, on maustetuilla
tuotteilla ollut keskeinen rooli tupakkatuotteiden myynnin edistämisessä.



Makuaineiden käyttö savukkeissa on kielletty EU:n alueella, mutta nuuskaa tämä rajoitus
ei koske.



Tutkimusten mukaan maut houkuttelevat nuoria ja nuoria aikuisia riippumatta siitä, mikä
tupakkatuote on kyseessä. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan 81 % nuuskaa käyttävistä
nuorista oli aloittanut nuuskan käytön maustetulla tuotteella. Suomessa nuuskan käyttö
saatetaan aloittaa makunuuskalla tätä useammin, sillä laittomassa katukaupassa yleisin
nuuska on mintulla ja mentolilla maustettua.



Ruotsissa, jossa nuuskan myynti on laillista, on saatavilla satoja eri makuvaihtoehtoja.
Ruotsilla on erityisvapaus EU:ssa myydä nuuskaa maassaan, joten sillä on myös lupa
käyttää haluamiaan makuaineita. Olisi kuitenkin perusteltua, että makuainekielto
laajennettaisiin EU:n alueella koskemaan myös nuuskaa.
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Lähteet:
Ambrose B.K. et al. Flavored Tobacco Product Use Among US Youth Aged 12-17 Years, 2013-2014.
JAMA November 3, 2015 Volume 314, Number 17
Scheffels & Lund. Cute as candy:
a qualitative study of perceptions of snus branding and package design among youth in Norway.
BMJ Open. 2017; 7(4): e012837.
The Flavor Trap. 2017. How Tobacco Companies Are Luring Kids with Candy-Flavored ECigarettes and Cigars
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Dia 20

Lisätietoa keskustelun tueksi.
Pakkausten ulkonäöllä on merkitystä siihen kuinka houkuttelevana nuoret kokevat
tuotteet. Pakkauksilla on todettu olevan vaikutusta tuotteen haitallisuuteen liittyviin
mielikuviin. Tuotemerkit ja pakkausten ulkoasu voivat jossain määrin täyttää samanlaisen
myynninedistämistehtävän kuin mainosviestit. Ne luovat mielikuvia ja eroja tuotemerkkien ja
tuotetyyppien välillä.
Norjassa, jossa nuuskan myynti on laillista, otettiin vuonna 2018 käyttöön yhdenmukaiset
tuotepakkaukset myös nuuskan kohdalla. Näyttää siltä, että yhdenmukaiset pakkaukset ovat
hieman vähentäneet aikaisemmin suosittujen nuuskamerkkien vetovoimaisuutta.
Australiassa on käytössä yhdenmukaiset savukepakkaukset ja ne ovat vaikuttaneet nuorten
tupakoinnin vähentymiseen; huomattava osa nuorista tupakoijista on yrittänyt lopettaa tai ainakin
ajatellut lopettamista savukerasioiden yhdenmukaistamisen jälkeen.
Ruotsissa, jossa nuuskan myynti on laillista, on saatavilla satojen eri makuvaihtoehtojen lisäksi eri
näköisiä pakkauksia.

Lähteet:
Folkehelseinstituttet. 2019. https://www.fhi.no/nyheter/2019/ungdom-skiller-mindre-mellomulike-sigarett–og-snusmerker-etter-standardis/
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Scheffels & Lund. Cute as candy: a qualitative study of perceptions of snus branding and package
design among youth in Norway. BMJ Open. 2017; 7(4): e012837.
STM 2018
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160888/STM_rap_21_2018.pdf

Dia 21

OSA 3 Yhteenvetoa opitusta ja lisätietoa sekä janaharjoitus.
Janaharjoituksen tarkoituksena on antaa oppitunnin vetäjälle tietoa osallistujien näkemyksistä ja
vetää yhteen käsitellyt teemat.
Pyydä nuoria nousemaan ylös ja asettumaan kasvot ohjaajaan päin riviin (tarvitsette tähän
kunnolla tilaa). Kerro, että teette janaharjoituksen. Kuvitteellisen janan vasemmassa reunassa on
“eri mieltä” ja oikeassa reunassa “samaa mieltä”. Kerro nuorille, että tulet kertomaan väitteitä, ja
heidän pitäisi siirtyä oman mielipiteensä mukaan janalle seisomaan, äärilaitoihin, johonkin välille
jne. Kannusta tekemään pohdinnat ja siirtymiset oman valinnan mukaan, eikä seuraamaan muita.
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Oppitunnin vetäjä lukee väittämät


Nikotiinituotteiden käyttö ei aiheuta haittoja muille.



Olen joskus ollut huolissani tuntemani henkilön nikotiinituotteiden käytöstä.



On ekoteko olla käyttämättä nikotiinituotteita.



Makuaineiden käyttö myös nuuskassa tulee olla kiellettyä.



Nikotiinituotteiden pakkauksissa ei saa olla erilaisia värejä ja logoja.



Ei ole oikein, että tupakkateollisuus houkuttelee nuoria tuotteidensa käyttäjiksi.



Opin tänään jotain uutta.

Janaharjoituksen voi teettää pelkillä siirtymisillä, mutta voi myös kysyä lisäksi muutamilta nuorilta
miksi asettuivat juuri siihen kohtaan. Voidaan keskustella siitä, miten nuoret kokevat
nikotiinituotteisiin liittyvät teemat omasta kokemuksestaan käsin. Muista kuitenkin, että esim.
kysymys “olen joskus ollut huolissani tuntemani henkilön nikotiinituotteiden käytöstä” voi olla liian
lähelle tuleva asia, jota ei haluta jakaa, joten sen voi myös jättää väliin.
Meillä kaikilla on omat kokemuksemme, asenteemme, tunnelatauksemme ja uskomuksemme
päihteisiin liittyen. Näitä asioita on hyvä kerrata, jotta huomaamme, miten oma historia ja
kokemukset vaikuttavat meihin sekä mielikuviimme päihteistä. Nuorten elämä on moninaista ja
päihteet voivat näkyä nuorten arjessa monella tavalla. Kaikki nuoret eivät ole kiinnostuneita
päihteiden käytöstä. Suurin osa nuorista ei ole päihteiden ongelmakäyttäjiä, mutta valtaosa
oppilaista voi kokea päihdehaittoja jollain tasolla.
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Dia 22

Lisätietoa Buenotalk.fi-sivustolta. Mainoskuva.
Buenotalk.fi-sivusto on EHYT ry:n ylläpitämä nuorten kanava, johon kannattaa pyytää nuoria
tutustumaan. Sieltä löytyy lisätietoa päihteistä ja pelaamisesta, sekä muista aiheista, jotka
koskettavat yläkouluikäisen ja toisen asteen opiskelijan arkea. Bueno-toiminnan sisältöjä löytyy
Instagramista, YouTubesta sekä buenotalk.fi-sivustolta.
Buenotalk.fi-sivustolla nuoret pääsevät kokeilemaan esimerkiksi päihdetietouttaan minivisojen
muodossa. Näitä visoja voi hyödyntää myös opetuksessa.
Kotisivulta löytyy kysy/fråga -palsta, jossa nuori voi kysyä päihteisiin tai pelaamiseen liittyvistä
asioista anonyymisti, sekä lukea muiden nuorten kysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia.
Kysymyksiin vastataan kolmen päivän sisällä. Nuorten kysymyksistä tehdään videoita Buenotalkin
YouTube-kanavalle, jossa nuorten nostamia aiheita käsitellään viihteellisesti.
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Lähteitä oppilaille kotitehtävien parissa työskentelyn tueksi.
Mikäli jaat diaesityksen keskustelukysymyksineen nuorille kotitehtäväksi / etäopiskeluun, voi
oppilaita pyytää etsimään vastauksiaan esitettyihin kysymyksiin esityksessä mainittujen lähteiden
ja lisälukemiston lisäksi seuraavilta sivuilta:

Buenotalk.fi
Buenotalk.fi-sivun minivisat tarjoavat tietoa nuuskasta visan muodossa.
http://www.buenotalk.fi/mita-tiedat-nuuskasta/
BuenoTalk YouTube -kanava
Buenotalkin YouTube -kanavalta löytyy myös vastauksia nuorten esittämiin kysymyksiin, kuten
mm.
"Voiko nuuskaan kuolla? ” https://www.youtube.com/watch?v=xSrf22xuexw
”Näkyykö nuuska hammaslääkärissä?” https://www.youtube.com/watch?v=vi-GtZb2fRs
Fressis.fi
Syöpäjärjestöjen ylläpitämä Fressis.fi-sivusto tarjoaa nuorille tutkittua tietoa, tarinoita ja vinkkejä
terveelliseen ja hyvinvoivaan arkeen. https://www.fressis.fi/

Nuortenlinkki.fi
A-klinikkasäätiön ylläpitämä sivusto Nuortenlinkki.fi on nuorille suunnattu, hyödyllinen tietolähde
tehtäviä työstäessä. Tietoartikkelit sekä pikatietoa-osio tarjoavat kattavaa ja tutkittua tietoa
nuorille nikotiinituotteista ja muista päihteistä. https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit
Nuuskakoukku.fi
Nuuskakoukku-kampanja on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n koordinoimaa Nikotiinihanketta.
Nuuskakoukku-kampanja pyrkii lisäämään nuorten valmiuksia suhtautua kriittisesti ympäristön
nuuskamyönteisiin viesteihin sekä pohtia nuuskaan liittyviä kysymyksiä laajemmin globaaleista ja
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yhteiskunnallisista näkökulmista käsin. Kampanjan tavoitteena on myös lisätä vanhempien ja
opettajien tietoja ja taitoja puuttua nuorten nuuskan käyttöön.
Nikotiinihankkeen toiminta-aika on 2018–2020 ja se saa avustusta sosiaali- ja terveysministeriön
myöntämästä terveyden edistämisen määrärahasta. www.nuuskakoukku.fi
Suomen ASH
Suomen ASH ry (Action on Smoking and Health) on vuonna 1989 perustettu, valtakunnallinen
kansanterveysjärjestö ja tupakkapolitiikan asiantuntija, jonka tavoitteena on savuton ja nikotiiniton
Suomi. Suomen ASH edistää tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista sekä
päihteettömyyttä. www.suomenash.fi
Tositietoa-esitteet
Ehyt ry:n Tositietoa-esitteet nikotiinituotteista soveltuvat tietoiskuksi ja opetuksen tueksi. Esitteet
ovat faktapaketteja nuorten kanssa käytävän päihdekeskustelun tueksi ja niistä löytyy paljon
hyödyllistä tietoa tehtäviä varten.
Tositietoa Nuuska:
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/tositietoa_nuuska_verkko2_s.pdf
Tositietoa Tupakka & Sähkösavuke:
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/tositietoa_tupakka_verkkoon_s.pdf
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