
Näin lopetat tupakoinnin  
ja nuuskan käytön
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Haluatko lopettaa tupakoinnin  
tai nuuskan käytön?

Tämä opas auttaa sinua,
kun haluat lopettaa tupakoinnin  
tai nuuskan käytön. 
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Monta hyvää syytä  
lopettaa tupakointi

Mieti, miksi tupakointi kannattaa lopettaa. 
Mieti myös, mitä hyötyä  
tupakoinnin lopettamisesta on  
juuri sinulle.

Hyötyjä on monia.
Terveytesi paranee monilla tavoilla,
kun lopetat tupakoinnin.

ū Voit paremmin.
ū Kuntosi kohenee.
ū Jaksat enemmän ja paremmin.

  Tupakoinnin lopettamisesta on muutakin hyötyä.

ū Suhteesi muihin ihmisiin paranevat. 
Moni haluaa kaverin tai kumppanin, joka ei tupakoi.

ū Tupakointi on kallista.
Säästät rahaa, kun lopetat tupakoinnin.
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Monta hyvää syytä  
lopettaa tupakointi

Tehtäviä

ū Kuinka paljon maksaa aski tupakkaa?
ū Kuinka monta askia tupakkaa ostat viikossa?
ū Laske kuinka paljon rahaa käytät tupakointiin

viikossa, kuukaudessa tai vuodessa?
ū Voit toteuttaa arkisia asioita ja unelmiasi rahalla,

jonka säästät.
Mistä sinä unelmoit?
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Mieti ensin, miksi poltat

On helpompi lopettaa tupakointi,  
kun ymmärrät, miksi tupakoit.

?
Tupakointi voi liittyä erilaisiin tunteisiin. 

ū Tupakointi voi lohduttaa.
ū Tupakoija voi palkita itseään tupakoimalla.
ū Moni tupakoi jännittävässä tai pelottavassa tilanteessa.

Tupakointi voi liittyä erilaisiin tilanteisiin.
ū Moni tupakoi, koska kaveritkin tupakoivat.
ū Moni tupakoi, kun työssä on tauko.
ū Moni tupakoi ruuan tai kahvin jälkeen.
ū Moni tupakoi, kun on tylsää.
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Mieti ensin, miksi poltat?

Tehtäviä

ū Miltä sinusta tuntuu, kun sytytät tupakan?
ū Millaisissa tilanteissa sinun tekee mieli tupakoida?
ū Millaisissa tilanteissa sinusta tuntuu, 

että on pakko polttaa? ?



7

Päätä, että lopetat

Miten toteutat päätöksen?

Suunnittele etukäteen, 
milloin lopetat tupakoinnin.
Päätä esimerkiksi kolme viikkoa aiemmin,
minä päivänä lopetat tupakoinnin.
Valitse päivä, jolloin sinulla ei ole kiireitä.
Silloin voit keskittyä tupakoinnin lopettamiseen.
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Pienin askelin eteenpäin

Vähennä tupakointia ennen kuin lopetat.

 Voit vähentää näin:
ū Polta tupakasta vain puolet.
ū Ole ensin yksi päivä ilman tupakkaa.
ū Osta pieniä askeja tupakkaa.
ū Hävitä tupakat ja tupakointiin liittyvät välineet.
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Pyydä tukea

Pyydä lopettamiseen tukea. 

Tupakoinnin lopettaminen voi olla vaikeaa.

Voit saada tukea esimerkiksi
ū perheenjäseniltä
ū ystäviltä
ū ohjaajalta
ū terveydenhoitajalta.

Voit pyytää tupakoinnin lopettamiseen apua esimerkiksi
ū oman kunnan terveysasemalta
ū oman kunnan nuorisoasemalta
ū oppilaitoksen terveydenhuollosta.

Stumppi-neuvontapuhelin

Puhelin: 0800 14 84 84
Voit soittaa 
ma-ti klo 10-18 
ja to klo 13-16
Nimeä ei tarvitse kertoa.
Soittaminen ei maksa mitään.

Tehtävä 
Keneltä tai mistä sinä saisit tukea, 
jos lopetat tupakoinnin?
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Helpota vieroitusoireita

Tupakoinnin lopettaminen  
voi aiheuttaa vieroitusoireita.

Älä huolestu, jos saat vieroitusoireita.
Ne menevät varmasti ohi.

Vieroitusoireita voivat olla esimerkiksi
ū tupakanhimo
ū ruokahalun kasvu
ū päänsärky
ū vaikeudet keskittyä.

Näin helpotat vieroitusoireita:
ū Nuku tarpeeksi.
ū Lisää liikuntaa.
ū Syö säännöllisesti ja terveellisesti. 

Pidä mukanasi terveellistä naposteltavaa:
ū hedelmiä
ū vihanneksia
ū marjoja
ū sokerittomia pastilleja.

Apteekista voi ostaa vieroitusoireiden hoitoon 
ū laastareita
ū purukumia
ū tabletteja.

Tehtävä 
Mistä naposteltavista sinä pidät?
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Muuta tapojasi

Tupakointi on tapa. 
Opettele tupakoinnin tilalle uusi tapoja.

Kun lopetat tupakoinnin, vältä
ū ihmisiä, joiden kanssa sinulla on tapana polttaa.
ū paikkoja, joissa poltetaan.
ū tilanteita, joissa sinulla on tapana polttaa.

Voit korvata tupakat esimerkiksi
ū purukumilla.
ū sokerittomilla pastilleilla.
ū terveellisillä välipaloilla.

Keksi muuta mukavaa puuhaa:
ū Lisää liikuntaa.
ū Käy kävelyllä.
ū Tapaa kavereita.
ū Aloita uusi harrastus.

Käy paikoissa, joissa ei saa tupakoida.
ū elokuvissa
ū kirjastossa
ū museossa.

Tehtävä 
Mitä sinä teet mieluimmin,  
kun on vapaata aikaa?
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Uskalla kieltäytyä

Joku voi tarjota sinulle tupakkaa,  
vaikka olet lopettanut tupakoinnin.

Kieltäydy rohkeasti, mutta kohteliaasti.
Sano esimerkiksi:

”Ei kiitos!”

“Tupakointi ei kuulu minun tapoihini.”

“Olen lopettanut tupakoinnin.”
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Älä luovuta

Tupakanhimo voi yllättää,  
vaikka olet lopettanut tupakoinnin.

Mieti silloin vaikka, mitä hyvää
tupakoinnin lopettaminen on tuonut elämääsi. 

ū Oletko paremmassa kunnossa?
ū Oletko virkeämpi?
ū Jaksatko enemmän?
ū Oletko säästänyt rahaa?
ū Oletko aloittanut uuden harrastuksen?
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Älä luovuta

Tupakoinnin lopettaminen  
ei aina onnistu ensimmäisellä yrityksellä.

Älä luovuta. 
Voit oppia jokaisesta yrityksestä.

Tupakkalakko voi pettää monissa tilanteissa.
Niihin kannattaa varautua.

Näiden vinkkien avulla selviydyt hankalista tilanteista:

ū Tupakanhimo yllättää. 
Ota purukumi tai terveellistä pureskeltavaa.

ū Kyllästyttää tai masentaa. 
Keksi hauskaa tekemistä.

ū Olet hermostunut.
Rentoudu ja lähde liikkeelle.

ū Et pysty keskittymään. 
Varaa tärkeisiin asioihin enemmän aikaa.
Kyky keskittyä palaa vähitellen.

ū Haluat pitää tauon. 
Mene kävelylle tai ota raikas välipala.

ū Joku tarjoaa tupakan. 
Kieltäydy kohteliaasti ja rohkeasti.

Harjoittele kieltäytymistä.



15

Älä luovuta Lopeta nuuskan käyttö

Nuuska aiheuttaa monia haittoja terveydelle.

Nuuska on haitallista suun terveydelle.
Nuuska vaurioittaa ikeniä, hampaita ja suun limakalvoja.
Nuuska aiheuttaa voimakasta riippuvuutta.
Nuuska on haitallista myös sydämelle ja verisuonille.
Siksi nuuskan käyttö kannattaa lopettaa.

Mieti näitä kysymyksiä. Ne auttavat nuuskan käytön lopettamisessa. 

ū Miksi haluat lopettaa nuuskan käytön?
ū Mitä huonoja asioita nuuska tuo elämääsi? 
ū Mitä hyviä asioita saat elämääsi,

jos lopetat nuuskan käytön? 
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Lopeta nuuskan käyttö

Valmistaudu nuuskan käytön lopettamiseen. 

ū Päätä, milloin lopetat nuuskan käytön.
ū Vähennä nuuskan käyttöä vähitellen. 

Käytä pienempiä annoksia.
ū Käytä miedompaa nuuskaa. 

Pidä nuuskaa suussa lyhyempiä aikoja.
ū Hävitä nuuskat ja välineet, 

jotka liittyvät nuuskaamiseen.
ū Pyydä tukea muilta ihmisiltä. 

Kerro ystäville ja perheenjäsenille,
että lopetat nuuskan käytön.

 
Älä luovuta!
Mieti etukäteen, 
mitä teet, kun nuuskanhimo iskee.

ū Mitä vastaat, kun joku tarjoaa sinulle nuuskaa?
ū Mitä tekemistä keksit nuuskaamisen tilalle?
ū Miten palkitset itsesi, kun onnistut?



SELVIS-hanke 2022

Lähteet: Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka aiot lopettaa tupakoinnin. Hengitysliitto ry.
Näin lopetat tupakoinnin. Verneri.net  Verneri » Selkokieliset sivut » Näin lopetat tupakoinnin

Kuvat: © Papunetin kuvapankki, Shutterstock  Kannen kuva: Shutterstock  Taitto: Carnivore Oy  

https://verneri.net/selko/terveys-ja-liikunta/tupakka/nain-lopetat-tupakoinnin/

