
Näin käytät kortteja:
Näitä kortteja voi käyttää puheeksi ottamisen ja keskustelun tukena. Kortit on jaettu 
neljään eri teemaan:

Tulosta korttisivut ja leikkaa kortit katkoviivojen mukaisesti. Korteista saa jämäkäm-
mät, jos liimaat korttisivut esim. kartongille ennen leikkaamista. Eriteemaiset kortit voi 
liimata erivärisille kartongeille, jolloin ne on helpompi erottaa toisistaan. Tässä saa olla 
luova! Korttien tuunaaminen yhdessä voi olla hyvä tilaisuus keskustella kannabiksesta. 

Korttien avulla voi järjestää toiminnallisen päihdekasvatustuokion esimerkiksi näin:

• Ota faktakortit ja käy keskustelua faktojen avulla. Levitä kortit pöydälle tekstipuoli 
alaspäin. Yksi kerrallaan jokainen valitsee kortin ja lukee kortissa olevan faktan 
ääneen. Keskustelkaa yhdessä ääneen luetun faktan herättämistä asioista. 

• Ota kysymyskortit ja pohtikaa sekä selvittäkää yhdessä vastaukset kysymyksiin.  

• Ota väittämäkortit ja järjestä väittely. Voit jakaa ryhmän kahteen pienempään ry-
hmään, jotka ovat vuorotellen toinen väittämien puolella ja toinen vastaan. Keskus-
telkaa jokaisesta väittämästä lopuksi yhdessä. 

• Ota sydänkortit ja keskustele päihteettömyyttä sekä yleistä hyvinvointia tukevista 
asioista. Levitä kortit pöydälle tekstipuoli alaspäin. Yksi kerrallaan jokainen valitsee 
kortin ja lukee tekstin ääneen. Keskustelkaa yhdessä tekstin herättämistä ajatuksis-
ta ja siitä, millaiset asiat tukevat omaa päihteettömyyttä ja hyvinvointia.

Faktat Kysymykset Väittämät Päihteettömyys ja 
hyvinvointi.



Ketkä käyttävät kannabista?

Millaisia haittoja 
kannabis aiheuttaa?

Mitä sinä ajattelet 
kannabista käyttäneistä?

Miksi kannabista käytetään?

Voiko kannabikseen syntyä 
riippuvuus? Mistä sen huomaa?

Kenen kanssa voi 
keskustella kannabiksesta?



Minkälaisia vaikutuksia 
kannabiksella on?

Mitä sinä ajattelet 
kannabiksesta?

Jättääkö pilvi varjon?

Mistä saat luotettavaa 
tietoa kannabiksesta?

Miten kannabiksesta aiheutuviin 
haittoihin ja riskeihin voisi 

vaikuttaa?

Käyttävätkö ystäväsi tai 
tuttusi kannabista?



Sex, hugs and rock´n roll

Pidä huoli kaverista.

Mikä tekee sinut onnelliseksi?

Tue, älä tuomitse.

Kannabiksesta saa kieltäytyä, 
vaikka kaveri tarjoaisi.

Milloin nauroit 
viimeksi ääneen?



Oletko huolissasi jonkun 
kannabiksen käytöstä?

Mihin sinä haluat 
rahasi käyttää?

Mieti vielä.

Haluatko ottaa riskin?

Mikä on sinulle tärkeää?

Syö, nuku, liiku.



Kannabis on turvallista, 
koska sitä käytetään myös 

lääkkeenä.

Kannabis on luonnontuote.

Kannabiksen käyttö ei 
aiheuta riippuvuutta.

Kannabiksen käyttäjät 
ovat rauhallisempia kuin 

alkoholin käyttäjät.

Alkoholi on haitallisempaa 
kuin kannabis.

Lähes kaikki ovat 
kokeilleet kannabista.



Kannabis ei aiheuta 
käyttäjälle haittoja.

Kannabis aiheuttaa 
skitsofreniaa.

Kannabista voi käyttää 
kohtuudella.

Kannabis lievittää 
ahdistusta.

Kannabiksen käyttö on 
jokaisen oma asia eikä 

kosketa muita.

Kannabiksen käyttäjä on 
helppo tunnistaa.



Kannabis voi aiheuttaa 
voimakasta ahdistusta.

Kannabis on yleisnimitys 
hamppukasveille ja niistä 
valmistetuille tuotteille, 
joilla on päihdyttäviä ja 

lääkinnällisiä vaikutuksia.

Kannabis on riski 
liikenteessä.

Kannabis on Suomessa 
eniten käytetty laiton päihde.

Suuret annokset ja 
kokemattomuus lisäävät 

kannabiksen käytöstä 
aiheutuvien haittojen 

todennäköisyyttä.

Kannabis voi aiheuttaa 
vainoharhaisuutta ja 
todellisuuden tajun 

hämärtymistä.



Katukaupasta ostettuun 
kannabikseen liittyy riskejä.

Kannabiksen aiheuttamia 
haittoja voi olla vaikea 

tunnistaa.

THC eli tetrahydrokannabinoli 
on kannabiksen merkittävin 

päihdyttävä aine.

Yleisin kannabiksen 
käyttötapa on polttaminen.

Kannabis saattaa aiheuttaa 
psyykkisiä, terveydellisiä 
ja oikeudellisia ongelmia.

Kannabiksen yliannostukseen 
ei voi kuolla.


