
IDEOITA 
KORKEAKOULUJEN 

HYVINVOINTI-
STÄNDEILLE



Tämä idealista on tarkoitettu työn tueksi niille, jotka osallistuvat korkeakouluopiske-
lijoille suunnattuihin tapahtumiin/messuihin/hyvinvointiviikoille, joissa on mahdolli-
suus pitää ständiä ehkäisevän päihdetyön teemoista. Ideat ovat ehdotuksia siitä, mil-
laisia rasteja voit järjestää opiskelijoille suunnatuissa tapahtumissa, joten jatkojalosta 
niitä vapaasti niin halutessasi. 

Ständi-ideoiden tarkoituksena on auttaa ideoimaan korkeakouluopiskelijoita puhut-
televaa ständitoimintaa. Ständi-ideat on lajiteltu rasteiksi, joiden tehtävät käsittelevät 
päihdehaittoja ja –asenteita. Rastit myös tarjoavat faktatietoa päihteiden käytöstä. 
Kaiken kaikkiaan rastien tarkoituksena on antaa eri keinoja käyttäen opiskelijoille työ-
välineitä omien päihdeasenteiden ja –tapojen pohtimiseen sekä oman hyvinvoinnin 
edistämiseen. 

Jokaisen tehtäväpisteen yhteydessä on annettu ohjeet tehtävien toteuttamiseen ja 
sen vaatimiin tarvikkeisiin. Jos haluat jakaa ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä palkin-
toja ständilläsi, tutustu materiaalipankkiin osoitteessa ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit/ 
tai ota yhteyttä ehyt@ehyt.fi. Rastit voi toteuttaa myös ilman EHYT ry:n oheismateri-
aaleja. 

Nappaa tästä idealistasta ne vinkit, jotka koet hyödyllisiksi, ja muokkaa toiminta koh-
deryhmälle sopivaksi. Mikä puhututtaa teidän opiskelijayhteisöä juuri nyt? Mikä aihe 
olisi hyvä ottaa mukaan keskusteluun opiskelijoiden kanssa juuri nyt? Ovatko opiske-
lijat riittävän tietoisia paikallisista apupalveluista, jos he kohtaavat arjessaan haasteita 
hyvinvointiin liittyen?

Tämän ideapaketin kokosi KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hanke 
(2018–2020). KUPLA-hankkeen materiaalit tukevat korkeakouluopiskelijoiden 
hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistavat korkeakouluyhteisöjen valmiuksia 
päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistävät yhteisöllistä ja saavutettavaa 
opiskelukulttuuria. Hanke kannusti keskustelemaan päihteisiin ja mielen hyvinvointiin 
liittyvistä asioista avoimesti korkeakouluyhteisöissä. KUPLA-hankkeen aikana tuotetut 
materiaalit löytyvät Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n materiaalipankista 
(ehyt.fi/kohdepaikka/korkeakoulut).

Ohjeet ideoiden hyödyntämiseen 
ständityöntekijälle

http://ehyt.fi/tyokalut-ja-materiaalit/
mailto:?subject=
https://ehyt.fi/kohdepaikka/korkeakoulut/
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RASTI 1: Fiilisbarometri 
kannabiksesta

Lähde: Kannabisinterventio nuorille kannabiksen  
käyttäjille 2018–2020 -hanke ja A-klinikkasäätiön Nuortenlinkki.

Sisältö: Kävijälle annetaan mahdollisuus keskustella kannabiksesta ja omista fiiliksistä 
sen suhteen. Ständikävijälle esitetään kymmenen kysymystä kannabikseen liittyen 
joihin hän saa vastata. 

Tarvitset: Kysymykset tulostettuna. Palkinnoksi osallistumisesta voi antaa haalari- 
merkkejä, popsocketteja, tarroja, kondomeja tai muuta palkinnoksi sopivaa.Voit myös 
jakaa Kannabis-hankkeen materiaaleja (faktapaperi, kannabispäiväkirja ja nelikenttä 
-moniste) tai vinkata oma-apu-sivuista kannabis.eu. 

Kysymykset:

1. ”Kannabis on vaaratonta, eikä sitä voi pitää edes huumeena.”   
Vastaus: TARUA 

2. ”Alkoholi on haitallisempaa kuin kannabis.”   
Vastaus: TOTTA ja TARUA

3. ”Kannabiksen käyttö ei aiheuta riippuvuutta.”   
Vastaus: TARUA 

4. ”Suurin osa suomalaisista on joskus kokeillut kannabista.”   
Vastaus: TARUA

5. ”Kannabiksen käyttö on jokaisen oma asia, eikä kuulu muille.”   
Vastaus: TARUA 

6. ”Kannabiksen käyttö ei johda muiden huumeiden käyttöön.”   
Vastaus: TOTTA ja TARUA 

7. ”Kannabis on aito luonnontuote, itsekasvatettuna todellinen luomuhuume.”   
Vastaus: TOTTA ja TARUA

8. ”Kannabis on turvallista, sillä sitä käytetään myös lääkkeenä.”   
Vastaus: TARUA 

9. ”Kannabis aiheuttaa skitsofreniaa ja psykooseja”   
Vastaus: TOTTA ja TARUA 

10. ”Kannabis tulisi laillistaa Suomessa, sillä sen käyttöä on  
vapautettu muissakin maissa”   
Vastaus: TOTTA ja TARUA 

Lopuksi: Kokonaiset vastaukset perusteluineen löydät osoitteesta: 
nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/huumeet-ja-laakkeet/kannabismyytit. 
Voit joko itse lukea sieltä perustelut tai neuvoa opiskelijaa käymään sivuilla.

RASTIN
PITÄJÄN
OHJEET

https://kannabishanke.fi/
https://kannabishanke.fi/
https://nuortenlinkki.fi/
http://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/huumeet-ja-laakkeet/kannabismyytit
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FIILISBAROMETRI
KANNABIKSESTA

Minkälaisia asenteita sinulla on 
kannabiksen käyttöä kohtaan?  
Onko väite mielestäsi tosi? 

1. ”Kannabis on vaaratonta, eikä sitä voi 
pitää edes huumeena.”   

2. ”Alkoholi on haitallisempaa kuin 
kannabis.”   

3. ”Kannabiksen käyttö ei aiheuta 
riippuvuutta.”   

4. "Suurin osa suomalaisista on joskus 
kokeillut kannabista." 

5. ”Kannabiksen käyttö on jokaisen  
oma asia, eikä kuulu muille.”   

6. ”Kannabiksen käyttö ei johda muiden 
huumeiden käyttöön.”   

7. ”Kannabis on aito luonnontuote, 
itsekasvatettuna todellinen 
luomuhuume.”   

8. ”Kannabis on turvallista, sillä sitä 
käytetään myös lääkkeenä.”   

9. ”Kannabis aiheuttaa skitsofreniaa  
ja psykooseja.”   

10. ”Kannabis tulisi laillistaa Suomessa,  
sillä sen käyttöä on vapautettu muissakin 
maissa.”  

Totta    Tarua

nuortenlinkki.fi
kannabis.eu
ehyt.fi
yad.fi

Lue lisää:

https://nuortenlinkki.fi/
https://kannabis.eu/
https://ehyt.fi/
https://yad.fi/
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RASTI 2: Päihteiden riskit

Sisältö: Tällä rastilla pyritään herättelemään keskustelua  
päihteiden riskirajoista. Alkoholista keskusteltaessa on hyvä 
painottaa, että kyse on nimenomaan riskirajoista eikä esimerkiksi 
suosituksista, sallituista määristä tai turvallisista rajoista. 
Keskustelussa voi ottaa myös esiin, että Suomessa on korkeammat
rajat alkoholin riskirajoille kuin muualla maailmassa. Esim. Yhdysvalloissa riskikäyttönä 
pidetään noin puolta pienempiä annosmääriä kuin Suomessa (Lähde: Yle Uutiset 2010: 
Riskijuomisen rajoja halutaan pudottaa). 

Tarvitset: Halutessasi hanki HUUGO -kosteusmittari EHYT ry:n materiaalipankista, 
mutta pärjäät ilmankin. Voit myös vinkata puhelimeen ladattavasta Otto-Mitta 
-sovelluksesta oman alkoholin käytön tarkkailuun.   
 
Alla on rastin kysymykset sekä vastaukset: 

1. Kuinka monta tuntia menee naiselta/mieheltä 8 ja 12 alkoholiannoksesta 
selviämiseen?  
Pohdinnan jälkeen pyörittäkää HUUGO-mittaria tarkistaaksenne, jos olette 
hankkineet sen rastille. 
Vastaukset: Miehillä: 8 annoksessa kestää 12 tuntia, ja 12 annoksessa 18 tuntia.  
Naisilla: 8 annoksesta kestää 16 tuntia, ja 12 annoksesta 24 tuntia. 

2. Montako alkoholiannosta vaikuttaa uneen? 
Vastaus: Jo yksi alkoholiannos vaikuttaa tutkitusti unen laatuun heikentävästi. 
(Lähde: Acute Effect of Alcohol Intake on Cardiovascular Autonomic Regulation 
During the First Hours of Sleep in a Large Real-World Sample of Finnish Employees: 
Observational Study. Pietilä, Julia; Helander, Elina; Korhonen, Ilkka; Myllymäki, Tero; 
Kujala, Urho M.; Lindholm, Harri 2018). 
 

3. Vaikuttaako kannabis ajokykyyn? 
Vastaus: Kyllä. Kannabis hidastaa reaktiokykyä, vääristää käsitystä etäisyyksistä ja 
nopeudesta sekä heikentää keskittymiskykyä.  
(Lähde: Liikenneturva) 

4. Mistä saisit tukea, jos sinulle heräisi huoli läheisen päihteiden käytöstä? Entä jos 
olisit huolissasi omasta päihteiden käytöstäsi? 
Vastaus: Tukea päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä saa 
esimerkiksi YTHS:ltä tai oman kunnan päihde- ja mielenterveyspalveluista. Voit 
myös soittaa Päihdeneuvontaan,  p. 0800 900 45. Päihdeneuvonta on ilmainen, 
valtakunnallinen ja nimetön palvelu. VINKKI: Kerää tähän kysymykseen saatuja 
vastauksia ylös jonnekin muiden kävijöiden katseltavaksi. 
 
Lopuksi: Jos ständin pitäjän on ollut mahdollisuus hankkia, osallistuja saa 
palkinnoksi mukaansa pahvisen HUUGOn kosteusmittarin. Pohdi myös, voisitko 
hyödyntää saamiasi vastauksia jotenkin: Voiko niistä päätellä millaisella tasolla 
opiskelijoiden tietämys on päihteisiin liittyen? Millaista ehkäisevän päihdetyön 
toimintaa teidän kannattaisi jatkossa tarjota vastauksien pohjalta?

RASTIN
PITÄJÄN
OHJEET

https://yle.fi/uutiset/3-5604059
https://yle.fi/uutiset/3-5604059
https://ehyt.fi/tuote/huugo-kosteusmittari/
https://tutcris.tut.fi/portal/en/publications/acute-effect-of-alcohol-intake-on-cardiovascular-autonomic-regulation-during-the-first-hours-of-sleep-in-a-large-realworld-sample-of-finnish-employees-observational-study(2d8132b7-4e91-43ec-88f7-264f6c981bb4)/export.html
https://tutcris.tut.fi/portal/en/publications/acute-effect-of-alcohol-intake-on-cardiovascular-autonomic-regulation-during-the-first-hours-of-sleep-in-a-large-realworld-sample-of-finnish-employees-observational-study(2d8132b7-4e91-43ec-88f7-264f6c981bb4)/export.html
https://tutcris.tut.fi/portal/en/publications/acute-effect-of-alcohol-intake-on-cardiovascular-autonomic-regulation-during-the-first-hours-of-sleep-in-a-large-realworld-sample-of-finnish-employees-observational-study(2d8132b7-4e91-43ec-88f7-264f6c981bb4)/export.html
https://tutcris.tut.fi/portal/en/publications/acute-effect-of-alcohol-intake-on-cardiovascular-autonomic-regulation-during-the-first-hours-of-sleep-in-a-large-realworld-sample-of-finnish-employees-observational-study(2d8132b7-4e91-43ec-88f7-264f6c981bb4)/export.html
https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/huumeet-liikenteessa#c70fda1e
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PÄIHTEIDEN RISKIT

Tiedätkö alkoholiin liittyvät riskirajat? Riskirajat tarkoittavat 
sellaista määrää, josta alkaa aiheutua alkoholin käyttäjälle 
haittoja tai huomattavan haitan riski. On tärkeää tiedostaa, 
että alkoholinkäytön riskirajat ovat suuntaa antavia. Yksilölliset
tekijät vaikuttavat haittojen ilmenemiseen, eikä täysin turvallisen 
käytön rajaa ole mahdollista määrittää. (Lähde: thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-
riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/alkoholinkayton-puheeksiotto-ja-mini-interventio/
alkoholi). Alkoholin lisäksi on hyvä pohtia muidenkin päihteiden mahdollisia riskejä 
hyvinvointiin liittyen.
 
Testaa: 

1. Alkoholin vaikutuksia on tutkittu miehillä ja naisilla. Kuinka monta tuntia 
alkoholiannoksesta selviämiseen menee? 
 
Miehillä:  
8 annoksessa selviämiseen menee ________ tuntia   
12 annoksessa selviämiseen menee ________ tuntia  
 
Naisilla:  
8 annoksesta selviämiseen menee ________ tuntia  
12 annoksesta selviämiseen menee ________ tuntia  

2. Kuinka monta alkoholiannosta vaaditaan, että sillä on vaikutusta uneen?  
 
__________ annosta. 

3. Vaikuttaako kannabis ajokykyyn?             Kyllä          Ei 

4. Mistä saisit tukea, jos sinulle heräisi huoli läheisen tai opiskelukaverin päihteiden 
käytöstä? Entä jos olisit huolissasi omasta päihteiden käytöstäsi? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________

Lue lisää:  
ehyt.fi  
huugo.fi  
thl.fi 

https://ehyt.fi/
https://www.huugo.fi/
https://thl.fi/fi/
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RASTI 3: Kirje tulevaisuuteen

Sisältö: Ständillä vierailevat saavat tehtäväkseen pohtia,  
mitä haluaisivat sanoa tulevaisuuden minälleen. Kävijät 
kirjoittavat itselleen kirjeen puolen vuoden tai vuoden päähän.  

Tarvitset: 
• Tyhjiä papereita kirjeiksi, tai voit tulostaa ständikävijöiden  

kirjeiden pohjiksi seuraavan sivun
• Kyniä
• Kirjekuoria 

Ständikävijä voi vastata kirjeessään esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
• Millaiset terveiset tai kannustukset haluaisit sanoa tulevaisuuden itsellesi? 
• Mitä toivot osaavasi pitää mielessä hyvinvointisi suhteen tulevaisuudessa? 
• Verrattuna nykyhetkeen, toivot oppineesi tai osaavasi? 
• Mitkä asiat toivot muuttuneen kirjoitushetkeen nähden ja miten?   

Esimerkkilauseita:  
• ”Älä huolestu, jos et ole aina onnistunut niin kuin suunnittelit.” 
• “Muista, että virheistä oppii.” 
• ”Toivottavasti oot kaikesta kiireestä huolimatta onnistunut pysymään ystävällisenä 

tyyppinä, myös itsellesi!” 
• ”Tsemppiä, olet ennenkin pärjännyt haasteiden edessä ja tulet pärjäämään tälläkin 

kertaa.” 

Lopuksi kirje laitetaan kirjekuoreen jonka päälle kirjoitetaan oma nimi ja päivämäärä 
koska kirjeen saa avata.

Lisäksi: Voit koristella ständin kirjeeseen liittyvillä kysymyksillä,  
esimerkiksi puhe- tai ajatuskupliksi ständin taustalle.

RASTIN
PITÄJÄN
OHJEET
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Hei, tulevaisuuden minä! 
Haluan sanoa sinulle, että...

Päivämäärä:

Terveisin
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RASTI 4: Tietovisa 
opiskelijaelämästä

Lähteet: Nyyti ry (nyyti.fi), YTHS (yths.fi), Otus (otus.fi) ja  
Karlsson, Linnea 2011 Masennus. Teoksessa Kunttu, Kristiina.  
Komulainen, Anne. Makkonen Katri. Pynnönen, Päivi. (toim.)  
Opiskeluterveys. Duodecim. s. 286–289.

Sisältö: Tällä rastilla kysytään eri tutkimuksiin pohjautuvia kysymyksiä liittyen 
opiskelijoiden sosiaalisiin verkostoihin ja yksinäisyyteen. Muista kertoa, jos vastaus on 
prosenttilukuina, niin kävijä osaa arvata oikeaa mittayksikköä 

Tarvitset: Voit tulostaa tietovisapapereita ständille, jos mahdollista. Tällöin tarvitset 
myös kyniä. Voit halutessasi myös suoraan lukea kysymykset kävijälle, jolloin hän vastaa 
suoraan sinulle. Palkinnoksi osallistumisesta voi antaa haalarimerkkejä, popsocketteja, 
tarroja, kondomeja tai muuta palkinnoksi sopivaa.  

Kysymykset:

1. Kuinka moni korkeakouluopiskelija kokee, ettei kuulu mihinkään ryhmään, kuten 
vuosikurssiin tai opiskeluryhmään? (YTHS 2017) 
Huom. prosenttiluku.   
Vastaus: 22%  
Rastin pitäjä: Päivitä luku, kun uusi Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 
(KOTT) on saatavilla. 

2. Kuinka moni AMK-opiskelija koki, ettei heillä ole montaa ihmistä elämässään, 
joihin voivat luottaa? Entä yliopisto-opiskelija? (Otus 2014) 
Huom. prosenttiluku. 
Vastaus: AMK 34% ja YO 29%.  

3. Mikä näistä aiheuttaa tutkitusti yksinäisyyttä opiskelijoilla? (Nyyti ry 2015)  
A) Haalarimerkkien ompeluun kuluva aika 
B) Itsenäinen työskentely ja kiire opinnoissa (oikea vastaus)  
C) Pitkät jonot opiskelijaravintolassa  

4. Mikä suojaa opiskelijaa masennukselta? (Karlsson 2011)  
A) Opiskelijahaalarit  
B) Laadukkaat opiskeluvälineet 
C) Ystävät (oikea vastaus) 

RASTIN
PITÄJÄN
OHJEET

https://www.nyyti.fi/
https://www.yths.fi/
https://www.otus.fi/
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TIETOVISA 
OPISKELIJAELÄMÄSTÄ

Testaa tietosi opiskelijaelämään liittyen!

1. Kuinka moni korkeakouluopiskelija kokee, ettei kuulu mihinkään  
ryhmään, kuten vuosikurssiin tai opiskeluryhmään?  
(YTHS 2017) Vastaus on prosenttiluku.   
 
Vastaukseni: ______________% 
 

2. Kuinka moni AMK-opiskelija koki, ettei heillä ole montaa ihmistä elämässään, 
joihin voivat luottaa? Entä yliopisto-opiskelija?  
(OTUS 2014) Vastaus on prosenttiluku. 
 
Vastaukseni AMK: _________ %    Yliopisto: _________ % 
 

3. Mikä näistä aiheuttaa tutkitusti yksinäisyyttä opiskelijoilla?  
(Nyyti ry 2015)  
 
A) Haalarimerkkien ompeluun kuluva aika 
B) Itsenäinen työskentely ja kiire opinnoissa  
C) Pitkät jonot opiskelijaravintolassa  
 

4. Mikä suojaa opiskelijaa masennukselta? (Karlsson 2011)  
 
A) Opiskelijahaalarit  
B) Laadukkaat opiskeluvälineet 
C) Ystävät 

nyyti.fi  
yths.fi  
otus.fi

Lue lisää:

http://www.nyyti.fi/
https://www.yths.fi/
https://www.otus.fi/
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RASTI 5: Ystävystyminen

Sisältö: Tällä rastilla pohditaan ystävystymistä. Ständillä kävijät  
listaavat post-it –lapuille omia vinkkejään siihen, miten uusi  
opiskelija/uusi yhteisön jäsen voi löytää uusia ystäviä. Ideat kerätään  
nähtäväksi esimerkiksi fläpptaululle.

Tarvitset: 
• Post it -lappuja
• Kyniä
• Seinän tai fläppitaulun, johon kiinnittää lappuja
• Palkinnoksi osallistumisesta voi antaa haalarimerkkejä, popsocketteja, tarroja, 

kondomeja tai muuta palkinnoksi sopivaa. 

Oheismateriaalit: Nyyti ry:n esitteitä.

Tavoite: Tavoitteena on saada kävijä pohtimaan eri tapoja tutustua uusiin ihmisiin 
tai miten hän voi auttaa toista ystävystymään. Rasti pyrkii tukemaan opiskelijoiden 
sosiaalisia taitoja ja ehkäisemään yksinäisyyttä.

Kysy rastin kävijältä seuraavat kysymykset ja pyydä heitä kirjoittamaan  
vastauksensa post it -lapuille: 

1. Miten uusi opiskelija voi löytää ystäviä opintojen alussa?
2. Missä sinä olet tutustunut uusiin kavereihin opiskelujen aikana?
3. Millaisissa tilanteissa on mielestäsi helppo tutustua uusiin ihmisiin?

Kerää vastaukset esille ständille "Ystävystymistä edistää:" -otsikon alle.
 
Kun ehdotuksia on kertynyt, ständin pitäjä voiryhmitellä lappuja kategorioihin jos 
haluaa. Ständillä voi myös äänestyttää kävijöillä, mikä on heidän mielestä paras tapa 
ystävystymiseen sekä keskustella muiden vastauksista kävijöiden kanssa. 

Lisäkysymyksiä keskustelun tueksi, kun vastauksia on kertynyt:

• Löytyykö ehdotuksista jotain yhteistä, eli toistuuko selvästi  
jokin asia/teema vastauksissa?

• Oletko itse kokeillut jotakin näistä ehdotuksista? 
• Jos joku ehdotuksista ei mielestäsi toimi, niin miksi?

RASTIN
PITÄJÄN
OHJEET
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YSTÄVYSTYMINEN

Hei! Puhutaan hetki korkeakoulu-opiskelijoiden 
ystävystymisestä. Mitä vastaisit alla oleviin 
kysymyksiin? 

1. Miten uusi opiskelija voi löytää ystäviä opintojen 
alussa? 

2. Missä sinä olet tutustunut uusiin kavereihin 
opiskelujen aikana? 

3. Millaisissa tilanteissa on mielestäsi helppo tutustua 
uusiin ihmisiin?
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RASTI 6: Toiveita tuutoreille

Sisältö: Ständin kävijät antavat post it -lapuille 
ehdotuksia, miten toimia hyvänä tuutorina fukseille. 
Keskustellaan tuutorointiin liittyvistä ajatuksista. 
Mitä haluaisit sanoa oman korkeakoulusi tuutoreille?

Tarvitset: Post it-lappuja, kyniä, seinän tai taulun, johon kiinnittää lappuja. Kiitokseksi 
osallistumisesta voi antaa haalarimerkkejä, popsocketteja, tarroja, kondomeja tai 
muuta palkinnoksi sopivaa. Oheismateriaalina Nyyt ry:n esitteitä sekä KUPLA-
hankeen tuottama Osaava tuutori - Opiskelijatuutorin tehtäväkirja.

Tavoite: Kehittää paikallista tuutoritoimintaa keräämällä palautetta ja ideoita 
opiskelijoilta sekä antaa mahdollisuuden keskustella ja pohtia tuutorointia omassa 
opiskelijayhteisössä.

Ständille asetetaan paperi pöydälle/seinälle otsikolla HYVÄN TUUTORIN 
TOIMINTAOHJEET.  
 
Ständillä on myös hyvä selventää, mitä tuutortoiminta pääsääntöisesti tarkoittaa. 
Tuutorointia ei kannata kuitenkaan yrittää selittää kovin yksityiskohtaisesti, sillä 
kaikkialla tuutorointi toteutetaan omalla tavallaan. Kerro tuutoroinnin tavoitteista: 
Tuutorin tehtävä on olla fuksien tukena opiskelujen apuna. Tuutori on vertainen, joka 
auttaa fukseja oman tietonsa kautta. Tuutorin ei tarvitse osata vastata kaikkiin fuksien 
kysymyksiin, vaan tarpeen tullen ohjata eteenpäin.

Seuraavia apukysymyksiä voit käyttää ohjeistaaksesi mitä kävijä voi kirjoittaa 
post it-lappuun:

1. Mikä tekee tuutorin toiminnasta hyvää? 
2. Milloin tuutori on mielestäsi onnistunut? Omia kokemuksia tai sitten ajatuksia.
3. Mitä tuutorin kannattaa välttää toiminnassa? 
4. Miten huomioida, että tuutoritoimintaan osallistuminen on houkuttelevaa kaikille 

fukseille? 
5. Jos et ole ollut tuutorina, mitä hyviä tapoja sinun tuutorillasi oli saada kaikki 

(ryhmän) fuksit tuntemaan olonsa tervetulleiksi? 
6. Miten olisit toivonut, että sinut olisi paremmin huomioitu fuksina 

tuutoritoiminassa?  
 
Lisäksi: Kysymyksiä voi laittaa esille ständille kirjoittamalla ne papereille 
ja kiinnittämällä pöytään/seinään. Rastin loputtua vastaukset kannattaa 
välittää paikallisille tuutoreille. 

RASTIN
PITÄJÄN
OHJEET

https://kupla-hanke.fi/wp-content/uploads/2020/11/Kupla_Tuutorin_opas_A4_s.pdf
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Pohdi seuraavia kysymyksiä ja kirjoita ne post it -lapuille:

HYVÄN TUUTORIN
TOIMINTAOHJEET

1. Mikä tekee tuutorin toiminnasta hyvää?  

2. Milloin tuutori on mielestäsi onnistunut? Omia 
kokemuksia tai sitten ajatuksia. 

3. Mitä tuutorin kannattaa välttää toiminnassa?  

4. Miten huomioida, että tuutoritoimintaan 
osallistuminen on houkuttelevaa kaikille fukseille?  

5. Jos et ole ollut tuutorina, mitä hyviä tapoja sinun 
tuutorillasi oli saada kaikki  
(ryhmän) fuksit tuntemaan olonsa tervetulleiksi?  

6. Miten olisit toivonut, että sinut olisi huomioitu 
paremmin fuksina tuutoritoiminassa? 
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RASTI 7: Pubivisa: Alkoholi

Sisältö: Tutustutaan Tipaton -kampanjan ideaan ja alkoholi-
kulttuuriin Suomessa. Tipattomalla tammikuulla tarkoitetaan vuoden ensimmäisen 
kuukauden viettämistä ilman alkoholia. Monelle tammikuu on muutoksen kuukausi, 
sillä uutenavuonna on itselle ja läheisille tehty erilaisia lupauksia. Tipatonta 
tammikuuta ei omista kukaan, eikä se ole kenenkään oma kampanja. Se on 
tarkoitettu kaikille alkoholin käytön vähentämistä kokeileville aikuisille. 

Oheinen pubivisa syntyi Tipaton Tammikuu 2020 -kampanjassa. Teemana oli 
alkoholin rooli erilaisissa tavallisissa, arkisissakin tilanteissa. Tavoitteena oli herättää 
ajatuksia alkoholinkäyttöön ja totuttuihin käyttäytymismalleihin liittyen. Idea toimii 
niin tammikuussa kuin koko vuoden ajan.

Tavoite: Herättää ajatuksia ja keskustelua alkoholin käyttöön liittyvistä tavoista sekä 
pohtia tipattoman viettämistä. Voisiko tilalle löytyä uusia tottumuksia? 

Lähde: Tipaton tammikuu 2020 -kampanja, 
lisätietoa: tipaton.fi

RASTIN
PITÄJÄN
OHJEET

Kysymys 1: D
Määrä vaihtelee hieman, liikkuen 11-16 
prosentin välillä. Tipattoman viettoa 
tutkitaan vuosittain kysymällä 1000:lta 
suomalaiselta aikuiselta.
(Lähde: Kantar TNS.)

Kysymys 2: B
Taajaan asutuissa ja kaupunkimaisissa 
kunnissa asuvista selvästi yli 10 % vietti
Tipatonta vuonna 2019, kun taas 
pääkaupunkiseudulla ja maaseudulla 
asuvista alle
10 % vietti tipattoman. 
(Lähde: Kantar TNS 2019.)

Kysymys 3: A
Naiset viettävät tipatonta hieman 
useammin kuin miehet.
(Lähde: Kantar TNS.)

Kysymys 4: D
Keskeyttäneiden määrä oli yhden 
prosentin luokkaa sekä vuonna 2018 että 
2019.
(Lähde: Kantar TNS.)

Kysymys 5: D
Noin 500 000. Suomalaiset juovat 
vuosittain noin 10 litraa 100 % alkoholia 
jokaista 15 vuotta täyttänyttä kohden. 
(Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
THL.)

Kysymys 6: C
Kaksi olutpulloa päivässä tekee 730 
olutpulloa vuodessa.

Rasti 7 pubivisan oikeat vastaukset

http://tipaton.fi/


17

RASTIN
PITÄJÄN
OHJEET

Rasti 7 pubivisan oikeat vastaukset

Kysymys 7: B
Tipaton tammikuu on tiettävästi vuodelta 
1942, jolloin Propaganda-Aseveljet -järjestö 
kehitti kampanjan. (Lähde: Terveyden 
edistämisen keskus.)

Kysymys 8: C
Terveys on yleisin syy viettää tipatonta, mutta 
kaikki ylläolevat syyt voivat olla
lähtökohtia tipattomalle. 
(Lähde: Kantar TNS.)

Kysymys 9: C
Alkoholin välttäminen ei paranna näkökykyä, 
mutta se nopeuttaa aineenvaihduntaa
ja vähentää sydämen rasitusta. 
(Lähde: Lääkärikirja Duodecim.)

Kysymys 10: A
Pullollisessa viiniä on keskimäärin noin 600 
kaloria.
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1. Kuinka moni suomalainen 
alkoholia käyttävä aikuinen 
viettää vuosittain tipatonta 
tammikuuta?
A. Noin puolet aikuisista, eli 50 %
B. Ei juuri kukaan, eli 4 % aikuisista
C. Todella moni, eli 70 % aikuisista
D. Aika moni viettää tipatonta, noin 
11—16 %

2. Tipatonta vietetään sekä 
maalla että kaupungissa, mutta 
missä tipattoman viettäminen oli 
tammikuussa 2019 yleisempää?
A. Pääkaupunkiseudulla
B. Taajaan asutuissa ja 
kaupunkimaisissa kunnissa
C. Tipattoman viettäminen on yhtä 
yleistä kaikkialla
D. Maalla 

3. Tipattoman tammikuun 
viettäminen on monelle 
vuosittainen tapa. Mutta kummat 
viettävät tipatonta useammin, 
miehet vai naiset?
A. Naiset, he ovat usein kiinnostuneita
 terveydestä ja hyvinvoinnista
B. Miehet, koska tipaton on yhden 
tarinan mukaan kahden miehen 
keksimä tempaus
C. Molemmat viettävät yhtä usein 
tipatonta
D. Varmuudella ei tiedetä, kummat 
viettävät useimmin tipatonta, miehet 
vai naiset

4. Joskus tipattoman tammikuun 
viettäminen katkeaa, mutta 
kuinka yleistä se on?
A. Todella yleistä, usein yli puolet 
Tipattomalla olevista jättää sen 
kesken
B. Aika yleistä, kaksi kolmesta jättää 
vuosittain Tipattoman kesken
C. Kukaan ei jätä tipatonta kesken
D. Aika harvinaista, yksi prosentti jätti 
Tipattoman kesken vuonna 2019.

5. Suomessa on suunnilleen 
yhtä paljon aikuisia alkoholin 
suurkuluttajia, kuin on heitä, jotka 
eivät juo alkoholia milloinkaan. 
Kuinka paljon heitä on?
A. 20 000
B. 100 000
C. 300 000
D. 500 000

6. Miten monta olutpulloa kertyy 
vuoden aikana, jos joka päivä 
ottaa kaksi olutta?
A. Viitisensataa
B. Reilu tuhat
C. Yli seitsemänsataa
D. En tohdi edes arvata

Pubivisa: Tipaton tammikuu
Tervetuloa pubivisan pariin! Testataan, mitä tiedät
alkoholista ja tipattomasta tammikuusta. Vastaa 
10 kysymykseen ja pyydä lopuksi oikeat vastaukset rastin 
pitäjältä, niin voit selvittää kuinka pärjäsit.
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7. Milloin tipaton tammikuu on 
saanut alkunsa?
A. Vuonna 1931, kun kieltolaki 
kumottiin
B. Vuonna 1942, kun haluttiin tukea 
jatkosodan
 sotilaiden raittiutta
C. Vuonna 1969, kun keskiolutta sai 
ruveta
 ostamaan kaupoista
D. Vuonna 2004, kun alkoholiveroa 
laskettiin

8. Tipattoman viettoon on monia 
hyviä syitä. Mikä on tutkimusten 
mukaan ollut yleisin syy jo 
useamman vuoden?
A. Itsensä haastaminen
B. Uudenvuodenlupaus
C. Terveyssyyt
D. Tipaton on perinne

9. Viettämällä alkoholittoman 
kuukauden voi parantaa 
hyvinvointiaan. Mikä väittämistä 
ei kuitenkaan ole totta?
A. Viettämällä tipatonta 
tammikuuta voi
 parantaa unen laatua
B. Tipaton tammikuu voi tukea 
laihduttamista
C. Tipattoman tammikuun 
viettäminen parantaa näkökykyä
D. Tipattoman tammikuun aikana 
verenpaine laskee

10. Miten paljon pullollisessa viiniä 
onkeskimäärin kaloreita?
A. Melkein 600 kaloria
B. Noin tuhat kaloria
C. Viitisenkymmentä kaloria
D. Keskimäärin 220 kaloria

Lähde:
Tipaton 2020 -kampanja tipaton.fi
EPT-verkosto ept-verkosto.fi

http://tipaton.fi/
https://www.ept-verkosto.fi/
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RASTI 8: Pohdintaa 
pelaamisesta

Sisältö: Tämän rastin teema on pelaaminen. Rastilla 
ideoidaan kävijöiden kanssa opiskelijan arkea ja 
pelaamista, joka tukee terveellistä elämää ilman pelihaittoja. 

Tarvitset: Post it-lappuja, kyniä, sekä seinän tai taulun, johon kiinnittää lappuja. 
Palkinnoksi osallistumisesta voi antaa haalarimerkkejä, popsocketteja, tarroja, 
kondomeja tai muuta palkinnoksi sopivaa. Hanki rastia varten pelaamiseen 
liittyvää materiaalia esim. pelirajaton.fi tai peluuri.fi.

Tavoite: Pohtia opiskelijoiden kanssa, millaista on arjen hyvinvointia tukeva 
pelaaminen sekä rohkaista osallistujaa pohtimaan omaa pelaamistaan. 
Tavoitteena on saada osallistuja pohtimaan pelaamista sekä miten pelata niin, 
ettei pelaaminen aiheuta haittoja.

Voit kysyä rastilla yhden tai useamman näistä kysymyksistä ja pyytää osallistujaa 
kirjoittamaan vastaus post it -lapulle joka kiinnitetään ständin seinään/pöytään. 
Voit myös keskustella aiheet läpi kävijän kanssa, eikä vastauksia tarvitse 
välttämättä kirjoittaa ylös.

Kysymykset:

1. Keksi peli, joka sopii illanviettoon opiskelukavereiden kanssa. 

2. Mistä pelistä tykkäät, jonka pelaamiseen ei kulu lainkaan rahaa? 

3. Mitä hyötyä pelaamisesta voi olla? Entä mitä haittaa? 

4. Mikä on mielestäsi hyvä aika käytettäväksi pelaamiseen viikossa 
niin, että pelaaminen ei haittaa opintoja? Entä päivässä? 

5. Millaisia pelejä pelaat? Pelaatko enemmän fyysisiä pelejä kuten 
lauta- tai korttipelejä vai digitaalisia pelejä? 

6. Pelaatko verkossa moninpelejä? 

7. Mitä taitoja olet oppinut pelaamisen kautta?

RASTIN
PITÄJÄN
OHJEET

https://pelirajaton.fi/
https://www.peluuri.fi/
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Pohditaan pelaamista! Mitä vastaisit näihin kysymyksiin  
liittyen pelaamisesta: 

POHDINTAA PELAAMISESTA

1. Keksi peli, joka sopii illanviettoon opiskelu-kavereiden kanssa. 

2. Mistä pelistä tykkäät, jonka pelaamiseen ei kulu lainkaan rahaa? 

3. Mitä hyötyä pelaamisesta voi olla? Entä mitä haittaa? 

4. Mikä on mielestäsi hyvä aika käytettäväksi pelaamiseen viikossa niin, 
että pelaaminen ei haittaa opintoja? Entä päivässä? 

5. Millaisia pelejä pelaat? Pelaatko enemmän 
fyysisiä pelejä kuten lauta- tai korttipelejä vai digitaalisia pelejä? 

6. Pelaatko verkossa moninpelejä? 

7. Mitä taitoja olet oppinut pelaamisen kautta?

Lue lisää:

digipelirajaton.fi/omatuki

ehyt.fi/tuote/pelitesti-rahapelaamisesta

https://digipelirajaton.fi/omatuki/
https://ehyt.fi/tuote/pelitesti-rahapelaamisesta/
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RASTI 9: Mukavat 
hetket arjessa

Sisältö: Tämän rastin teemana on mukavat hetket opiskelijan arjessa. 
Ständillä autetaan kävijää palauttamaan mieleen omia arjen mukavia hetkiä 
ja kirjoittamaan niitä ständille. Rastille voi tuoda esimerkkejä mukavista 
hetkistä joko tulostamalla seuraavan sivun tai etsimällä itse netistä kuvia 
muistuttamaan mukavista hetkistä. Opiskelija pohtii omia miellyttäviä arjen 
hetkiä ja kirjoittaa ne sitten post it -lapulle, joka kiinnitetään ständin seinään/
tauluun.

Tarvitset: Post it-lappuja, kyniä, sekä seinän tai taulun, johon kiinnittää lappuja. 
Palkinnoksi osallistumisesta voi antaa haalarimerkkejä, popsocketteja, tarroja, 
kondomeja tai muuta palkinnoksi sopivaa. 

Tavoite: Auttaa osallistujaa tunnistamaan hetket arjessa, joista he pitävät 
ja jotka voivat auttaa heitä palautumaan opiskelun aiheuttamasta 
kuormituksesta. Kun mukaviin hetkiin kiinnittää huomiota, voi onnistua 
lisäämään niitä tietoisesti omaan arkeen.

Lähde: Nyyti ry:n Lunttaamo-sivut:  
Hyvinvointipolku ammattiopistossa

Esimerkkejä:

Pitkän päivän jälkeen oma rauha ja hyvää musiikkia.

Aamun ensimmäinen kupillinen kahvia.

Kavereiden näkeminen.

Harrastus.

Puhelu läheisen tai ystävän kanssa.

Hyvän makuinen tee.

Iltakävely.

Nukkumaan meneminen.

Hyvän kirjan lukeminen.

RASTIN
PITÄJÄN
OHJEET

https://www.nyyti.fi/luntti/hyvinvointipolku-ammattiopistossa/
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Mukavat 
hetket 
arjessa

Mikä auttaa sinua 
palautumaan? 

Mitkä arjen hetket 
tukevat sinun 
hyvinvointiasi?
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RASTI 10: Hyvinvointitaulu

Sisältö: Rastin tarkoitus on kerätä ideoita  
opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseksi. 
Ständin kävijät antavat post it -lapuille ehdotuksia 
siitä, mitkä asiat lisäävät heidän hyvinvointiaan.

Tarvitset:  Post it-lappuja, kyniä, sekä seinän tai taulun, johon kiinnittää 
lappuja (tai voit pyytää opiskelijoita kirjoittamaan suoraan fläppitauluun). 
Palkinnoksi osallistumisesta voi antaa haalarimerkkejä, popsocketteja, tarroja, 
kondomeja tai muuta palkinnoksi sopivaa. 

Tavoite: Rastin tavoite on kerätä ideoita opiskelijoiden hyvinvoinnin 
kehittämiseksi.

Ständille asetetaan paperi pöydälle/seinälle otsikolla Mikä lisää hyvinvointiasi / 
Mikä lisäisi hyvinvointiasi opinnoissasi? 

Kun olet saanut opiskelijoilta vastauksia ne anna tiedoksi korkeakoulun 
opiskelijahyvinvoinnin kehittäjille. Vastauksista voi myös ottaa kuvan ja 
julkaista sen korkeakouluopiskelijoille suunnatulla sosiaalisen median 
kanavalla.

RASTIN
PITÄJÄN
OHJEET
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Korkeakoulun ohjauspalvelut

YTHS / Oman kunnan mielenterveys- ja päihdepalvelut yths.fi

Mielenterveystalo, tietoa ja oma-apuvälineitä mielenterveys- 
ja päihdekysymyksiin mielenterveystalo.fi

Mieli ry:n Kriisipuhelin, p. 09 2525 0111 mieli.fi 
Mieli ry:n Sekasin-chat: sekasin247.fi

Nyyti ry, tietoa ja tukea opiskelijoille mielenterveyden 
ja opiskelukyvyn vahvistamiseen nyyti.fi 
Nyyti ry: Opiskelijan opas elämäntaidoista

Päihdeneuvontapuhelin: apua ja tukea omasta tai läheisen 
päihteiden käytöstä huolestuneelle, p. 0800 90045 
ehyt.fi/paihdeneuvonta

Päihdelinkki: oma-apuvälineitä päihteiden käytön seurantaan, 
vähentämiseen ja lopettamiseen sekä tietoa eri päihteistä paihdelinkki.fi

OttoMitta-mobiilisovellus alkoholin käytön seurantaan: 
Ehyt ry:n materiaalipankki

Peluuri: tietoa, työkaluja ja tukea rahapelaamisen hallintaan peluuri.fi

Digipelirajat’on: tietoa, vertaisuutta ja tukea ongelmalliseen pelaamiseen 
digipelirajaton.fi

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille 
(EHYT ry ja YAD ry) -hankkeen toteuttamat sivut, apua kannabiksen käytön 
lopettamiseen tai vähentämiseen: kannabis.eu

Apua haasteisiin ja haastaviin  
tilanteisiin opiskelijoille

https://www.yths.fi/
mailto:https://www.mielenterveystalo.fi/?subject=
https://mieli.fi/fi
https://sekasin247.fi/
https://www.nyyti.fi/
http://www.nyyti.fi/wp/wp-content/uploads/2016/08/Ole-oman-elamasi-tahti.pdf
https://ehyt.fi/paihde-peli-info/paihdeneuvonta/
https://paihdelinkki.fi/
https://ehyt.fi/tuote/ottomitta-sovellus-alkoholinkayton-seurantaan/
https://www.peluuri.fi/
https://digipelirajaton.fi/
https://kannabis.eu/


Ideoita korkeakoulujen hyvinvointiständille -paketin 
kokosi KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina 

-hanke (2018–2020). 

KUPLA-hankkeen materiaalit tukevat 
korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, 

vahvistavat korkeakouluyhteisöjen valmiuksia 
päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistävät yhteisöllistä ja 

saavutettavaa opiskelukulttuuria.
Hanke kannusti keskustelemaan päihteisiin ja 

mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista avoimesti 
korkeakouluyhteisöissä. 

ehyt.fi/kupla


