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Vertaistuella irti tupakasta 

Valmistelut ennen 1. kokoontumista 
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Ohjaajan valmistautuminen kotona 

• Käy läpi kokoontumisen aihepiiri 

• Tarkista, että sinulla on kaikki materiaalit 

• Palauta mieleen edellisen kerran keskustelut 

• Työskentele ohjaajaparin kanssa mikäli 
mahdollista  
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Kokoontumistila 

• Varmista, että tila on käytettävissä ryhmälle sovittuna 
aikana 

• Varmista, että sinulla on sovittuna pääsy tilaan 

• Pöytä ja mahdolliset muut järjestelyt, suunnittele 
pöytien ryhmittely ryhmäsi mukaan 

• Tuolit 

• Kaikki saman pöydän ääreen, ei koulua eikä 
opiskelua, vaan yhteistä, innostavaa keskustelua 
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Materiaali 

• Paperia ja kyniä 

• Jaettavat materiaalit 

 - Tarvittavat monistukset etukäteen 

 - Tänään on oikea päivä –esite ja kyseisen   

      kokoontumisen kotitehtävä 
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Tarjoilu 

• Pyri sopimaan edustamasi tahon kanssa, että 
voit tarjota kahvit / teet 

• Kahvikupit, lusikat, sokeri, maito, teepussit 

• Keitä kahvi ja varaa kuumaa vettä teenjuojille 

• Kylmä vesi ja laseja 

• Suunnittele, mihin ryhmätapaamisen kohtaan 
liität  tarjoilun (alussa – keskellä – lopussa), 
kylmä vesi voi olla tarjolla koko ajan 
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Valmistautuminen 

• Saavu paikalle hyvissä ajoin (vähintään puoli tuntia) 
ennen ryhmän alkua 

• Ehdit järjestellä tilan, keittää kahvit ja hengähtää 
ennen ryhmäläisten tuloa 

• Huomioi, että joku ryhmäläisistä voi tulla aika ajoissa, 
jotta voisi puhua henkilökohtaisesti ohjaajan kanssa 

• Jos ryhmäläisiä tulee ajoissa, voit pyytää heitä 
auttamaan valmisteluissa 

• Lyhyt palaveri toisen ryhmänohjaajan kanssa (jos 
ohjaajia on useampia) 
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Vertaistuella irti tupakasta 

Kokoontuminen nro 1 
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Tavoitteet 

• Esittäytyminen (itse/osallistujat), 
tutustuminen, odotukset, oma motiivi 
osallistua ryhmään  

• Luoda turvallinen, positiivinen,  osallistava, 
hyvä ilmapiiri 

• Käydä läpi ryhmän pelisäännöt yhdessä 

• Kartoituslomakkeen täyttäminen 

• Kotitehtävä: tupakointipäiväkirja 
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Ryhmän pelisäännöt (1/2) 
• Ensin kysellään koulutettavien näkemyksiä 

pelisäännöistä 

• Säännöllinen osallistuminen 

• Esteestä ilmoittaminen puhelimitse esim. ohjaajalle 
tai omaan yhdistykseen 

• Demokraattisuus; kaikilla oikeus osallistua tai olla 
hiljaa 

• Ohjaajalla oikeus rajata 

• Osallistuminen tähtää tupakoinnin lopettamiseen 
ryhmän aikana 
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Ryhmän pelisäännöt (2/2) 

• Ryhmässä voi olla vaikkei pystyisi lopettamaan 

• Luottamuksellisuus; keskusteluista ja 
osallistujista ei puhuta ulkopuolisille 

• Kysytään ryhmäläisiltä, haluavatko, että heille 
soitetaan, jos jäävät pois 

• Pyydetään ryhmäläisiltä puhelinnumerot 6 kk 
seurantaa varten 

• Ryhmään ei saa tulla päihtyneenä 
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Luottamuksellisuus 

• Vertaisohjaajien sitouduttava ehdottomaan 
vaitioloon ryhmän keskusteluista ja 
osallistujista 

• Vaitiolovelvollisuus koskee mm. ystäviä, 
tuttavia ja perheenjäseniä 

• Tärkeä eettinen periaate, joka mahdollistaa 
turvallisen ilmaisun osallistujille 
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Rooleja ryhmässä 

• Aikaisemmat kokemukset erilaisista ryhmistä 

• Koulu, työelämä, harrastukset, perhe; 
minkälaisia rooleja tullut esille 

• Miten selvitä ryhmäohjauksessa esim. 
dominoivan /äänekkään/ vetäytyvän/ 
mitätöivän/ älykön etc. kanssa 

• Tarjoa kaikille oikeus osallistua keskusteluihin 
– aktivoi tarvittaessa 
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Kartoituslomake 

• Täytetään 1. kohtaamisessa 
• Tarkoituksena, että tupakoitsija itse tulee 

tietoiseksi tupakoinnistaan 
• Lomake jää ohjaajalle, joka ottaa ne mukaan 

seuraavaan kokoontumiseen 
• Ei käydä läpi ryhmässä 
• Kun ryhmäläiset ovat täyttäneet lomakkeen, 

ryhmäläiset voivat kommentoida asiaa, mutta 
ryhmäläiset eivät järjestyksessä kukin tee 
selkoa omasta tupakoinnistaan 
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Alkukartoitus (1/4) 

• ETUNIMI: _________________________ 

• SYNTYMÄVUOSI: 
_________________________ 

• SUKUPUOLI: ______ mies ______ nainen 

• RYHMÄN PAIKKAKUNTA: 
_____________________ 

• PÄIVÄMÄÄRÄ: _________________________ 
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Alkukartoitus (2/4) 

• Kuinka paljon käytät seuraavia tuotteita nykyisin keskimäärin päivässä? Vastaa joka 
kohtaan. Merkitse 0, jos et käytä ollenkaan. 

 

– tehdasvalmisteisia savukkeita _________ kpl päivässä 
– itsekäärittyjä savukkeita _________ kpl päivässä 
– piippua _________ piipullista päivässä 
– sikareita _________ kpl päivässä 
– nuuskaa _________ kpl päivässä 
– sähkösavukkeita _________ kertaa päivässä 

 

• Minkä ikäisenä aloitit tupakoinnin:  _________________________ 
  

• Oletko aiemmin yrittänyt lopettaa tupakointia (tupakoimatta 24 tuntia tai enemmän): 
_________ kertaa 

 

• Oletko ollut pitempään tupakoimatta (yli kuukauden): _________ kuukautta 
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Alkukartoitus (3/4) 

Oletko aiemmin kokeillut nikotiinikorvaustuotteita tupakoinnin lopettamisen tukena? 
______ ei ______ kyllä 

 
Oletko aiemmin kokeillut reseptilääkkeitä (esim. Champix®) tupakoinnin lopettamisen 

tukena? ______ ei ______ kyllä 
 

Missä tupakoit eniten (rastita kaikki sopivat)? 
• ____ kotona 
• ____ työssä tai muussa vastaavassa toiminnassa 
• ____ ravintolassa tai baarissa 
• ____ muualla, missä _________________________ 
 

Milloin tupakoit eniten (rastita kaikki sopivat)? 
• ____ aamulla 
• ____ illalla 
• ____ viikonloppuna 
• ____ lomalla 
• ____ muulloin, milloin _________________________ 
•   
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Alkukartoitus (4/4) 

Liittyykö tupakointisi kahvinjuontiin? ______ ei ______ kyllä 
 

Liittyykö tupakointisi alkoholinkäyttöön? ______ ei ______ kyllä 
 

Polttaako joku lähipiirissäsi? ______ ei ______ kyllä 
 

Oletko aiemmin ollut vertaistukiryhmässä (esim. liikunta, 
painonhallinta)? ______ ei ______ kyllä 
 

Tämä kartoitus on osa Filha ry:n hallinnoimaa hanketta Kerro vaan, 
koska haluat lopettaa –apua ja tukea lopettamiseen 2016 -. 
Hanketta rahoittaa RAY. Yhteistyökumppaneita ovat TVY ja 
työttömien yhdistykset, mielenterveyskuntoutujat, muut 
sosioekonomisesti haasteelliset ryhmä, kuntien terveydenhuolto, 
apteekit.  
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Kotitehtävä 

Tupakointipäiväkirja: 

• Tavoitteena, että tupakointi tulee tietoiseksi 
toiminnaksi 

• Täytetään ainakin 2-3 päivää 

• Vieroitusoireet eivät vielä häiritse kokemusta 

• Auttaa myös tulevan korvaushoidon 
suunnittelussa ja riippuvuuden määrittelyssä 

• Otetaan seuraavalla kerralla mukaan 
keskustelun pohjaksi 
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Tupakointipäiväkirja      

 
Päiväys____________________________________________________ 

 

Nimi_______________________________________________________ 

 

Kirjaa ylös hetki jolloin poltit savukkeen ja arvioi se asteikolla 1-3. Kirjaa myös 

päivän ajankohta ja mielellään myös oma tunnetilasi tuona hetkenä. 

 

1  Välttämätön 

2  Tarpeeseen, mutta ei välttämätön 

3  Olisi voinut jättää väliin 

 

Tupakka  Aika              Tilanne                     Tunne                  Arvio (1-3) 

 

1 ___________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________ 

3 ___________________________________________________________ 

4 ___________________________________________________________ 

5 ___________________________________________________________ 

6 ___________________________________________________________ 

7 ___________________________________________________________ 

8 ___________________________________________________________ 

9 ___________________________________________________________ 

10 _______________________________________________________ 

11 __________________________________________________________ 

12 __________________________________________________________ 

13 __________________________________________________________ 

14 __________________________________________________________ 

15 __________________________________________________________ 

16 __________________________________________________________ 

17 __________________________________________________________ 

18 __________________________________________________________ 

19__________________________________________________________ 

20 __________________________________________________________  
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Miten tupakoimattomuus 
palkitsee? 

• Aktivoi ryhmäläisiä miettimään 

• Esimerkkejä: 

–Rahaa säästyy 

– Terveys/kunto kohenee 

–Aikaa voi käyttää muuhun tekemiseen 

–Hajuhaitta vähenee…. 

–Riski sairastua pienenee … 
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Hyödyllisiä linkkejä  

 

• www.filha.fi 

• www.stumppi.fi 

• www.thl.fi/tupakka 

• www.rookikroppa.fi 

• www.fressis.fi 

• www.pokalehuulessa.fi 
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http://www.stumppi.fi/
http://www.stumppi.fi/
http://www.stumppi.fi/
http://www.stumppi.fi/
http://www.thl.fi/tupakka
http://www.rookikroppa.fi/
http://www.fressis.fi/
http://www.pokalehuulessa.fi/


Vertaistuella irti tupakasta 

2. kokoontuminen 
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2. kokoontumisen tavoitteista 

• Pohditaan omaa tupakkariippuvuutta 
(nikotiini-, sosiaalinen-, psyykkinen riippuvuus) 

• Käydään läpi tärkeimpiä vieroitusoireita 

 

• Selvitetään, olisiko nikotiinikorvaushoidosta 
apua lopettamiseen ja valitaan sopiva 
korvaushoito yhdessä farmaseutin kanssa 
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Kotitehtävän purku 

• Ryhmäläiset kertovat kokemuksistaan 
tupakointipäiväkirjan pidosta, keskustelua 

– Mitkä asiat olivat ryhmäläisten mielestä tärkeitä? 

– Mitkä ovat päivän tärkeimmät savukkeet, onko 
tilanteita, jolloin tuntuu, että on ”pakko” 
tupakoida?  

– Onko päiväkirjan pito vähentänyt tupakointia?  

• On helpompi lopettaa tupakointi, kun tuntee 
oman riippuvuutensa 
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Nikotiiniriippuvuustesti 

Kysymys  Pisteet 

1. Kuinka pian herättyäsi  
    poltat ensimmäisen savukkeen?  

Viiden minuutin kuluessa 
6-30 minuutin kuluessa 
31-60 minuutin kuluessa 
yli 60 minuutin jälkeen 

3 
2 
1 
0 

2. Onko sinusta vaikea olla tupakoimatta 
tiloissa, joissa se on kiellettyä? 

Kyllä 

Ei 

1 

0 

3. Mistä tupakointikerrasta sinun olisi 
vaikeinta luopua? 

Aamun ensimmäisestä 

Jostain muusta 

1 

0 

4. Kuinka monta savuketta poltat 
vuorokaudessa? 

1-10 savuketta 

11-20 savuketta 

21-30 savuketta 

31 savuketta tai enemmän 

0 

1 

2 

3 

5. Poltatko aamun ensimmäisinä tunteina 
enemmän kuin loppupäivän aikana? 

Kyllä 

En 

1 

0 

6. Tupakoitko, jos olet niin sairas, että 
joudut olemaan vuoteessa suurimman osan 
päivää? 

Kyllä 

En 
1 

0 

Pisteet yhteensä 

Tulkinta: 0-2=vähäinen riippuvuus, 3-6 =kohtalainen riippuvuus, 7-10=vahva riippuvuus 

Copyright: Filha ry Lähde: Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The Fagerström test for nicotine dependence: 

a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. Br J Addict 1991;86:1119-27. 



Tupakkariippuvuus 

Fyysinen riippuvuus 
• Nikotiini tupakassa tekee aivot riippuvaiseksi nikotiinista  => 

vieroitusoireita, jos ei tupakoi riittävän usein 
• Ryhmäläiset kertovat, millaisia vieroitusoireita heillä on ollut 
• Kaikki tuntemukset eivät johdu tupakoinnin lopettamisesta – 

elämässä on muutakin! 
 
• Nikotiinikorvaustuotteet auttavat fyysiseen riippuvuuteen  

– Vähemmän nikotiinia kuin tupakoidessa, mutta tarpeeksi 
pitääkseen vieroitusoireet kurissa 

– Korvaushoitoannos pitää olla tarpeeksi suuri ja käyttöaika 
tarpeeksi pitkä 

– Farmaseutti kertoo tarkemmin korvaustuotteista ja mainitsee 
lyhyesti myös muista lääkehoidon mahdollisuuksista 
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Vieroitusoireet Yleisyys Pahimman vaiheen kesto keskimäärin 

ärtyneisyyden 
lisääntyminen 

80 % 2 viikkoa 

ahdistuneisuus 87 % 1 viikko 

keskittymisvaikeudet 73 % 1-2 viikkoa 

levottomuus 73 % 1 viikko 

alakuloisuus 39 % 3 päivää 

kärsimättömyys 76 % % 1-2 viikkoa 

univaikeudet 80 % muutamia öitä 

tupakanhimo 62 % 2-3 viikkoa 

painonnousu 80 % 1-3 kuukautta 

päänsärky 33 % 3 päivää 

huimaus 11 % 1 viikko 

Copyright: Filha ry 

Vieroitusoireet ovat aina yksilöllisiä! 

Tupakkariippuvuus ja tupakastavieroitus Käypä hoito suositus (www.kaypahoito.fi) 



Uusi rooli tupakoimattomana 

• Voi tulla tilanne jossa joudut perustelemaan 
miksi ET tupakoi. 

 

• Pyydä ryhmäläisiä valmistautumaan,  
kirjoittamalla paperille itselleen, miksi ei 
tupakoi 
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Kotitehtävät 

• Tupakoinnin ja tupakoimattomuuden haitat ja 
hyödyt -kaavake (täytetään kotona ennen 
seuraavaa kertaa) 

• Henkilökohtainen lopettamissuunnitelma 
(täytetään kotona ennen seuraavaa kertaa) 
– Yhteinen lopettamispäivä vai ei? Keskustelua! 

• Ohje nikotiinikorvaushoidosta annetaan 
mukaan (selkokielisesti kerrottu, miten 
tuotteita käytetään) 
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        Tupakoinnin hyöty – haitta erittely  

 

 

      Tupakointi         Tupakoimattomuus 

 
 

 

 

 

 +      + 

 

 

  

 

 -        - 
 



Henkilökohtainen 
lopettamissuunnitelma 

• Olen ”___” ___ kuuta 20 ___ liittynyt tupakasta 
vieroituksen ryhmään.  

• Olen päättänyt ja luvannut itselleni, että lopetan 
tupakoinnin  

• ”___” ___ kuuta 20 ___ . 
•   
• Paikka  ________________________________ 
• Päiväys  ________________________________ 
• Allekirjoitus ________________________________ 
 
 

Copyright: Filha ry 



Ohje nikotiinikorvaushoidosta 
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Nikotiinikorvaushoito ja 
reseptilääkkeet 

• Apteekista saa lisätietoa 
nikotiinikorvausvalmisteista 

• Reseptilääkkeistä (esim. Champix®, Zyban®, 
Noritren®) saa lisätietoa oman terveysaseman 
lääkäriltä joka tarvittaessa määrää lääkkeen 
tupakoinnin lopettamisen tueksi. 
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Muut nikotiinituotteet 

• Esimerkiksi sähkösavukkeet (”sähkötupakka”), 
nuuska tai vesipiippu 

• Tupakkariippuvuus vs. nikotiiniriippuvuus 

• Mainoslauseita joihin pitää suhtautua kriittisesti: 

– Terveystuote = vähemmän haitallinen kuin tupakka? 

– Apua tupakoinnin lopettamisessa? 

• Todellisuus? 

– Vaihtoehtoinen tapa opetella tupakointia, ylläpitää 
nikotiiniriippuvuutta 
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Sähkösavuke 1/2 

• Patruuna, lämmityselementti, akku tai paristo 
• Nikotiinillisia tai nikotiinittomia nesteitä -> vesihöyryä 
• Uudelleen täytettäviä tai ”kertakäyttöisiä” 
• Nicotine Delivery System (ENDS):Sähkösavuke, sähköpiippu, 

sähkösikari, sähkövesipiippu… 
• Uudessa tupakkalaissa (2016) sähkösavuke rinnastetaan 

tupakkatuotteisiin 
– Mainostaminen kielletty 
– 18 v. ikäraja kuten muillakin tupakkatuotteilla 
– Myynti luvanvaraista 
– Ei saa sisältää makuaineita (siirtymäkausi esim. mentholi 2020) 
– Ei saa käyttää tupakoimattomissa tiloissa 
– Ei saa pitää esillä vähittäismyynnissä 
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Sähkösavuke 2/2 

• Sähkösavuke on todennäköisesti vähemmän 
haitallinen kuin perinteinen savuke, mutta 
tutkimusnäyttöä tarvitaan huomattavasti lisää 

• Yleispäteviä tutkimuksia on vaikea tehdä koska 
nesteiden sisältö vaihtelee. Nettikauppa 
vaikeuttaa tuotteiden laadunvalvontaa. 

• Sähkösavukkeita ei toistaiseksi voi suositella 
tupakoinnin lopettamiseen 
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Vertaistuella irti tupakasta 

3. kokoontuminen 
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3. kokoontumisen tavoitteista 

• Pohtia omaa tupakkariippuvuutta (psyykkinen ja 
sosiaalinen riippuvuus) 

• Keskustella ryhmässä tupakkatuotteiden haitoista ja 
hyödyistä ja tupakoinnin lopettamiseen liittyvistä 
tunteista  

• Saada tutkittua tietoa tupakkatuotteiden lopettamisen 
hyödyistä 

• Keskustella tupakkatuotteiden vaikutuksista terveydelle 

• Keskustella korvaushoidon käyttökokemuksista ja 
tarvittaessa ohjata apteekkiin 
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Kotitehtävän läpikäyminen 

• Kotitehtävä: tupakoinnin ja 
tupakoimattomuuden haitat ja hyödyt; 
ryhmäläiset ovat kirjanneet kotitehtävänä 
tupakointiin ja tupakkatuotteiden käyttöön 
liittyviä ajatuksia. Ohjaaja rohkaisee 
ryhmäläisiä jakamaan ajatuksiaan. 

• Kotitehtävä: oma lupauskaavake. 
Tiedustellaan ryhmäläisiltä, ovatko kaikki 
päättäneet asian omalta kohdaltaan. 
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Tupakoinnin haitat ja hyödyt 

• Rohkaistaan jokaista kertomaan elämästään tupakan 
kanssa vuosia/vuosikymmeniä 

• Hyväksytään erilaiset tuntemukset tupakkaa kohtaan 
• Ei moralisoida haikeita tunteita tai tupakkaan liittyviä 

myönteisiä tunteita 
• Annetaan tilaa kaikille kokemuksille ja mielipiteille 
• Ei tarvitse ”kumota” jokaista tupakkaa puoltavaa 

ajatusta, kuuntelu riittää 
• Parhaiten ryhmäläiset oppivat toisten tarinoista 
• Kun jokainen ryhmäläinen miettii omaa 

tupakkakäyttäytymistään, syntyy myös ajatuksia, 
miten välttää tupakointia 
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Tupakointiriippuvuus 
Psyykkinen riippuvuus 
 

• Tupakoija reagoi tunnetiloihin, tilanteisiin ja paikkoihin tupakoimalla 
– tupakka on usein vahva osa omaa identiteettiä 

• Pyydä ryhmäläisiä kertomaan, mitä psyykkisen riippuvuuden 
merkkejä ovat huomanneet esim. kun ovat pitäneet 
tupakointipäiväkirjaa 

• Esimerkiksi: Hoidanko tunteitani/pakenen ikäviä asioita tupakan 
avulla?, palkitsenko itseäni tupakalla? 

• Pyydä ryhmäläisiä miettimään, miten hallita tilanne niin, että ei 
repsahda 

• Psyykkisiä vieroitusoireita pystyy tukahduttamaan jonkin aikaa 
tahdonvoimalla, mutta usein ne ilmenevät vasta muutama viikko 
lopettamisesta, kun fyysiset oireet ovat jo suhteellisen hyvin 
kontrollissa 
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Tupakointiriippuvuus 
Sosiaalinen riippuvuus 
 
• Tupakka tuntuu kuuluvan luonnollisena osana 

tiettyihin sosiaalisiin tilanteisiin  
• Pyydä ryhmäläisiä kertomaan, mitä sosiaalisen 

riippuvuuden merkkejä ovat huomanneet esim. kun 
ovat pitäneet tupakointipäiväkirjaa 

• Esimerkiksi: tupakkatauot, juhlat, alkoholi, tietty 
seura ... 

• Pyydä ryhmäläisiä miettimään, miten hallita tilanne 
niin, että ei repsahda 

• Esimerkiksi: läheisten tuki, jättää menemättä 
vaaratilanteisiin? 
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Tupakoinnin lopettamisen hyödyt 

20 minuuttia  Verenkierto paranee (mm. verenpaine ja pulssi) 

24 tuntia  Veren häkäpitoisuus palaa normaaliksi 

48 tuntia  Nikotiini poistunut elimistöstä, maku- ja hajuaisti 
   alkavat parantua 

1 – 12 viikkoa  Keuhkojen toiminta paranee jopa 30 prosenttia 
   (hengitys kulkee paremmin) 

3 – 9 kuukautta  Hengenahdistus ja yskiminen vähenevät 

1 vuosi   Sydänkohtauksen riski pienenee 50 prosenttia 

10 vuotta  Keuhkosyövän riski pienenee 50 prosenttia 

15 vuotta  Sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riski 

    laskevat  tupakoimattomien tasolle   
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Tupakoinnin lopettamisesta ja tupakoinnin aiheuttamista terveysvaikutuksista voi kysyä 
stumppi.fi keskustelufoorumilla tai neuvontapuhelimessa 0800 148 484 ma-ti klo 10-18, to 
klo 13-16  sekä jättämällä soittopyynnön 



Lopettamiseen liittyviä mahdollisia 
ohimeneviä ilmiöitä 

• Liman nousu 

• Ummetus 

• Unettomuus 

• Levottomuus ja ahdistuneisuus 

• Keskittymisvaikeudet 

• Ärtyneisyys 

• Vuotavat ikenet 
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Tupakoinnin lopettamisesta ja tupakoinnin aiheuttamista terveysvaikutuksista voi kysyä 
stumppi.fi keskustelufoorumilla tai neuvontapuhelimessa 0800 148 484 ma-ti klo 10-18, to 
klo 13-16  sekä jättämällä soittopyynnön 



Mitä tupakkatuotteet sisältää? 

• Tupakansavussa on yli 4000 kemiallista yhdistettä, 
joista yli 70 on syöpää aiheuttavia 

• Lisäaineita on noin 600 

• Häkä, terva ja nikotiini 

• Nikotiini aiheuttaa riippuvuutta 
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Tupakoinnin terveysvaikutukset 
• Vaikuttaa koko elimistössä 

• Sairastumisia enemmän kuin tupakkatuotteita 
käyttämättömillä, mm. flunssa 

• Vaarallista sydämelle 
– sydän kuormittuu ja kärsii hapen puutteesta, kolesteroli kohoaa 

• Vaarallista keuhkoille 
– suurimmalla osalla tupakoitsijoista kehittyy keuhkoahtaumatauti, joka 

on pitkään oireeton 

– keuhkoahtaumatauti johtaa pahenevaan hengenahdistukseen ja 
ennenaikaiseen kuolemaan 

– keuhkosyöpä 

• Tiedätkö muita haitallisia terveysvaikutuksia?  
• http://röökikroppa.fi/ 
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Nuuska 

• Nuuskassa on n. 2500 kemiallista yhdistettä, joista 
noin 28 syöpää aiheuttavia 

• Nuuska sisältää huomattavasti enemmän nikotiinia 
kuin savukkeet ja nuuskaajat ovatkin usein enemmän 
riippuvaisia nikotiinista kuin savukkeen polttajat. 

• Ihmiset eivät aina tunne nuuskan terveydelle 
haitallisia vaikutuksia 

• Nuuskaa ei haitallisten terveysvaikutusten takia 
suositella käytettäväksi tupakoinnin lopettamiseen 

• www.pokalehuulessa.fi 
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Kotitehtävä 

• Pyydä ryhmäläisiä tekemään lista tilanteista, 
joissa tupakantuska yllättää ja miettimään 
myös keinoja, joilla selviää tilanteesta 
tupakoimatta (riskitilannelomake) 
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Riskitilanteiden kartoittaminen 
 
Repsahtamiseen johtavan riskitilanteen voi laukaista jokin tietty toiminta, 

paikka, tunnetila, seura tms. 

 
      Tilanne  Toimintasuunnitelma 

 

Toimintasuunnitelma 1 

 

Toimintasuunnitelma 2 

 

 

 

Toimintasuunnitelma 1 

 

Toimintasuunnitelma 2 

 

 
 

Toimintasuunnitelma 1 

 

Toimintasuunnitelma 2 

 

 
 

Minulle parhaimmat keinot selviytyä tupakanhimosta: 

1_____________________________________________________ 

 

2 ____________________________________________________ 

 

3 ____________________________________________________ 

 

4 ____________________________________________________ 



Vertaistuella irti tupakasta 

4. kokoontuminen 
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4. Kokoontumisen tavoitteista 

• Kysy ryhmäläisiltä kokemuksia korvaushoitojen 
tai reseptilääkkeiden käytöstä ja 
toimivuudesta ja tarvittaessa ohjaa apteekkiin 
tai terveyskeskukseen 

• Ryhmäläiset miettivät keinoja riskitilanteisiin, 
kun tupakantuska yllättää 

• Ryhmäläiset varautuvat repsahduksiin ja 
etsivät keinoja niistä selviytymiseen 
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Kotitehtävän purku 

• Ryhmäläiset kertovat omista riskitilanteistaan 
tupakoida 

• Keskustellaan siitä, kuinka monta minuuttia 
tupakantuska kestää ja kuinka tämän yli pääsee 
ilman tupakkaa 

• Aktivoi ryhmää keskustelemaan keinoista ja 
täydennä ainoastaan tarvittaessa itse 

• Keinoja 
– mene suihkuun/lenkille, tyhjennä lompakosta turhat 

kuitit, tyhjennä kännykästä tarpeettomat viestit, vie 
roskat, soita äidille tai ystävälle, käsityöt jne. 
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Repsahdukset 

• Tupakoinnin lopettamiseen liittyy usein 
repsahduksia 

• Ohjaajana älä koe tätä epäonnistumisena 

• Ratkaisevaa ei ole repsahdus, vaan 
palaaminen tupakoimattomuuteen 

• Ohjaajan ja ryhmäläisten tehtävä on tukea ja 
rohkaista repsahduksien tapahtuessa 
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Repsahdusten ennakoiminen 

• Aktivoi ryhmäläisiä miettimään miten estää 
repsahdukset ja miten päästä niistä yli 

• Varaudu ja suunnittele 
– Miten palkitsen itseni kun olen voittanut 

tupakantuskan? 

– Miten voin saada perheen ja ystävien tukea? 

– Kerronko muille?  

– Voinko ensimmäisinä viikkoina välttää niitä tilanteita 
ja paikkoja, joissa ennen olen tupakoinut paljon? 

– Mitkä ovat vahvuuteni pysyä tupakoimattomana?  
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Miten palkitsen itseäni? 

• Aktivoi ryhmäläisiä miettimään 
• Kehu itseäsi 
• Hanki jotakin mukavaa säästyneillä rahoilla, 

esim. uusi viherkasvi 
• Tee jotakin pientä mukavaa, esim. torikahvit 
• Seuraa myönteisiä vaikutuksia kehossasi ja 

ulkonäössäsi 
• Huomioi, että haistat ja maistat paremmin 
• Muista, että tuoksut paljon paremmalle 
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Vertaistuella irti tupakasta 

5. kokoontuminen 
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Tavoitteet 
• Tarkistetaan 

– Ovatko ryhmäläiset pysyneet tavoitteissaan 
lopettamisen suhteen 

– Pitääkö tavoitteita muokata 

– Tarvitsevatko ryhmäläiset tukea ja apua 

– Millaista tukea tarjotaan 

• Etsitään hyviä vinkkejä painonhallintaan 

- Liikunta 

- Ravitsemus, ym. 
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Arki ilman tupakkaa 

• Pyydä ryhmäläisiä kertomaan yleisemmin, 
miten elämä ja arki sujuu ilman tupakkaa 

 - konkreettisia esimerkkejä/kokemuksia     
    yhdessä keskustellen  ja arjessa       
    hyödynnettäväksi 
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Ikuinen kamppailu 

• Ihmisellä on (ainakin) 2 minää: järkiminä ja 
haluminä 

• Järkiminä tietää, että tulisi syödä kotimaisia 
marjoja, vihanneksia, juureksia, vähärasvaista 
kalaa jne. 

• Haluminä sen sijaan haluaa ahtaa suuhun 
suuria määriä karkkia, limsaa, olutta, jäätelöä, 
sipsejä, hampurilaisia, pitsaa ja hermosavut 
päälle 
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Painonhallinta 

• Suurimmalla osalla tupakoinnin lopettamisen 
yhteydessä paino nousee hiukan, 3-5 kg 

• Huomioi omaa syömistä, mutta keskity kuitenkin 
tupakoinnin lopettamiseen tässä vaiheessa 

• Koita pitää ruokailu samoissa määrissä kuin silloin, 
kun vielä tupakoit 

• Painonhallinta on tärkeää tupakoinnin loppuessa, 
koska paino tuppaa nousemaan 
– ruoka maistuu paremmalle, kun on lopettanut 

tupakoinnin 
– tupakoinnin lopettanut korvaa herkästi tupakointia 

syömällä 
– myös hoikan ihmisen on hyvä tarkkailla tilannetta 
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Kaappaa keittiösi 

• Aloita uusi kokkauksen kausi 

 

– Kokkaus vie ajatukset tupakasta 

– Saat mielenkiintoista tekemistä itsellesi 

– Saat aikaan kevyitä ruokia, joilla hallitset painoasi 

– Itse ruokaa laittamalla säästät rahaa 

– Itse ruokaa laittamalla voit suunnitella paremmin 
ja terveellisemmin päivittäiset ruokailusi 
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Ruoka 
Pyydä ryhmäläisiä luettelemaan kevyttä, edullista, nälkää 

pitävää ja ruoansulatusta edistävää ruokaa 
 
• Puuro, velli 
• Keitto (juurekset, kaali, peruna + jauheliha / makkara / nakit / 

siskonmakkara) 
• Vanhan ajan kotiruoka (silakkalaatikko, lihakastike, karjalan paisti) 
• Rasvattomat maitotuotteet, vähärasvainen/vähäsuolainen ruoka 
• Ruisleipä, näkkileipä, karjalan piirakka, pulla 
• Kevyt margariini 
• Maku mausteilla, ei voilla tai kermalla 
• Sesonki: syö sitä, mikä siihen aikaan vuodesta on halpaa 
• Huomioi sydänmerkillä merkityt tuotteet 
• Keittäminen, hauduttaminen, grillaaminen, savustaminen 

– Esim. perunat: keitetyt tai muusi; huonompi vaihtoehto paistetut, 
ranskalaiset tai kermaperunat 
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Vältä tai säästä herkutteluhetkiin 

Pyydä ryhmäläisiä luettelemaan vältettäviä tai herkkuhetken 
ruokia 

 
• Pikaruoka (pitsa, hampurilainen, ranskalaiset) 
• Valmisruoka (rasva on halpaa) 
• Kaikki tuotteet, joissa rasvan osuus on suuri 
• Voissa paistettu ja öljyssä keitetty ruoka 
• Turhat sokerit (karkit, keksit, limsa, mehu) 
• Turhat suolat (sipsit, suolapähkinät) 
• Rasva: voi, majoneesi, salaatinkastike 
• Vaalea leipä ja pasta 
• Voitaikina- ja muroleivonnaiset, rasvassa paistetut leivonnaiset 
• Alkoholi 
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Keinoja 
• Mene ruokaostoksille kylläisenä 

• Valmista itse ruokaa 

• Valmista kerralla iso annos ruokaa ja pakasta osa 

• Selvitä, missä on tarjolla edullista lounasta työttömille 

• Syö 1-2 lämmintä ateriaa päivässä 

• Juo vettä 

• Kotona ei tulisi olla popsittavaa esillä esim. olohuoneen 
pöydällä 

• Salli itsellesi herkuttelun hetkiä esim. viikonloppuna 

• Muista, että alkoholista tulee paljon ja nopeasti kaloreja 
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Tupakantuska ja välipala 

• Tupakoija vie käden suulle kymmeniä kertoja päivässä 
• Tupakoinnin lopettamisen jälkeen käden liike usein 

korvataan viemällä suuhun ruokaa 
• Pyydä ryhmäläisiä miettimään muita keinoja selvitä 

tupakantuskasta ja halusta ottaa joku suupala 
– Juo vettä 
– Keksi joku lyhytkestoinen tekeminen (10 min), joka vie 

huomion toisaalle 
– Syö tarvittaessa esim. porkkana 

• Vatsa tottuu pienempiin annoksiin ja ihminen tottuu 
toisenlaiseen ruokaan 

• KEHO KIITTÄÄ, mutta ei ihan heti 
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Vertaistuella irti tupakasta 

6. kokoontuminen 
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Tavoitteet 

• Huomioidaan, miltä tupakoimattomuus 
tuntuu mielessä ja kehossa  

• Muistetaan edelleen repsahdusriskit 

• Liikunta tupakoinnin tilalle (hyötyliikunta yms.) 

• Ryhmä voisi lähteä puolen tunnin kävelylle 
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Miltä tupakoimattomuus tuntuu 

• Pyydä ryhmäläisiä kertomaan, mitä vaikutuksia 
tupakoimattomuudella on ollut heille itselleen 
– mielessä 
– kehossa 

• Älä hätäänny, jos osa ryhmäläisistä tuo esille lähinnä 
huonoja puolia – nekin ovat osa tupakoimattomuuden 
alkuvaihetta 

• Pyri kannustamaan ryhmäläisiä miettimään hyviä 
puolia, alla esimerkkejä 
– itsekunnioitus 
– jos olen tämän pystynyt tekemään, pystyn varmaan myös 

johonkin muuhun uuteen ja vaativaan 
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Riskit (1/2) 

Onko tullut vastaan riskitilanteita ja miten olet 
selvinnyt 

• Jos ja kun ei ole mitään tekemistä 

• Itsepetos 

– ”Minä olen ollut jo niin pitkään polttamatta, että 
voin polttaa yhden savukkeen.” 

– Ihminen pyrkii löytämään järkevältä kuulostavan 
selityksen myös järjettömälle käytökselle 

– Ryhmäläisten tulisi oppia saamaan itsensä kiinni 
valheesta, esim. miltä ajatus kuulostaisi jonkun 
toisen sanomana 
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Riskit (2/2) 

• Muut tupakoivat (joita kuitenkin on tulevaisuudessa 
yhä vähemmän) 

• Alkoholin käyttö 

• Tilanteet: stressi, pettymys, tiukka paikka; juhlat, 
loma 

• Paikat: ravintolan terassi, kesämökki… 

• Aika: aamulla, syömisen jälkeen, kahvia juodessa eli 
tapatupakointi 

• Aluksi vaikeinta fyysiset vieroitusoireet, jatkossa 
korostuu psyykkinen riippuvuus  
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Liikunta 
Keskustelua liikunnasta 

• Jos et ole pitkään aikaan harrastanut liikuntaa, aloita 
pehmeästi ja totuttamalla säännöllisyyteen; esim. 

– Kävely; lisää kävelyaikaa vähitellen, ota sauvat mukaan 

– uinti tai vesijumppa (säästää niveliä), pyöräily 

– kevyt jumppa 

• Mieti, olisiko ryhmäliikunnasta sinulle apua, hyvä ohjaaja ja 
muut liikkujat innostavat 

• Mieti, missä lajissa olit hyvä kouluaikana ja verestä se 

• Kokeile rohkeasti uutta lajia 

• Selvitä, onko liikuntaa tarjolla oman yhdistyksen kautta 

• Selvitä, mihin liikuntaan saat tukea ja alennusta hintoihin 
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Hyötyliikunta (1/2) 

Keskustellaan hyötyliikunnan eri muodoista 

• Muista, että saatat liikkua paljonkin, vaikka et 
olekaan aktiivinen liikunnan harrastaja 

• Siivous tai tavaroiden järjestäminen 

• Projekti: siivoa yksi kaappi viikossa 

• Puutarhatyöt, halonhakkuu, remontointi 

• Marjastus, kalastus, sienestys 

• Huomioi vuodenajat  
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Hyötyliikunta (2/2) 

• Lavatanssit ja tanssiminen yleensä 

• Liiku kävellen tai polkupyörällä 

• Käytä rappusia, ei hissiä 

• Aloita uusi harrastus, johon liittyy liikkuminen 
ja ulkona olo 

– kasvien kerääminen, lintujen tarkkailu 

• Ryhmäläiset voisivat osallistua esim. 
yhdistyksen järjestämille retkille 
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Ei voi olla totta! 

• Viime kerralla sanottiin, ettei saa syödä sitä sun 
tätä 

• Nyt kerrotaan, että pitää alkaa liikkua 
• Ennen sai polttaa kahvin kera, ei nälkä vaivannut 

ja paino pysyi jotenkin kurissa 
• Totta – mutta: 
• Tupakkariippuvuus on vaikea riippuvuuden laji 

ja tarvitaan kaikki mahdollinen tekeminen, joka 
vie mielen pois tupakasta ja mahdollisesti 
lisääntyneestä syömisestä 
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Mutta toisaalta 
• Moni tupakoitsija on onnistunut lopettamaan – mikset sinäkin 

• Suomessa on enemmän tupakoinnin lopettaneita kuin tupakoivia 

• Alkuvaiheen jälkeen 

– tupakantuska helpottaa  

– et ajattele kaiken aikaa tupakkaa 

– ei tarvitse kaiken aikaa taistella halun kanssa korvata tupakka 
ruoalla 

– ehkä liikunnastakin on tullut luonnollinen osa elämää 

• Myöhemmin alkuajan tuskat tuntuvat kärsimisen arvoisilta 

• Kun lopeta tupakoinnin, saat aikaan ketjureaktion: joku muukin 
perheenjäsenesi voi lopettaa, lapsesi tai lapsenlapsesi ei ehkä aloita 
ollenkaan 
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Vertaistuella irti tupakasta 

7. kokoontuminen 
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7. kokoontumisen tavoitteista 

• Opitaan kohtaamaan ja hyväksymään arki ilman 
tupakkaa 

• Unohdetaan ”vain tämän yhden savukkeen 
testaamiset” ja muut itsepetostekniikat 

• Keskustellaan repsahduksista ja siitä, mitä ja 
miten niistä opitaan 

• Tiedostetaan, että tupakoimattoman identiteetin 
vahvistaminen vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja 
valppautta 

• Suunnataan katseet savuttomaan tulevaisuuteen 
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Ryhmäläisten omat kokemukset 

• Tähän varataan suurin osa kokoontumisesta  

• Ryhmäläiset kertovat miten on mennyt 
edellisen tapaamisen jälkeen ja keskustellaan 
mahdollisista onnistumisista, haasteista sekä 
haasteiden yli pääsemisestä 

• Suurin osa asioista, joita käsitellään, ollaan 
luultavasti käsitelty jollain tavalla jo 
aikaisemmin ryhmässä 
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Katse tulevaisuuteen 

• Keskustellaan niistä myönteisistä muutoksista, 
joita savuttomuus on tuonut ja tuo elämään 
jatkossa  

• Muistuta, että jos ryhmäläinen ei ole vielä 
onnistunut lopettamaan tupakointia, hänellä on 
nyt oikein hyvät eväät yrittää uudestaan 
– Suurin osa tupakoijista ei onnistu lopettamaan 

ensimmäisellä yrityksellä 

• Kerrataan repsahduksen vaanivia riskejä ja 
itsepetosta 
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Jatkosuunnitelmat, seuranta ja tuki 

• Mitä ryhmän ulkopuolista tukea ryhmäläiset 
ovat jo käyttäneet? 

• Mitä muuta tukea voisi olla saatavilla 
tarvittaessa 

– Terveysasema, apteekki, verkossa oleva tuki 
(keskustelufoorumit, stumppi.fi), läheisten tuki… 
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Ryhmäpalaute 

• Yhteiskeskustelu 

• Kirjallinen palautekaavake yksilöllisesti 
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Muista palkita itseäsi 
savuttomuudesta 

Innosta ryhmäläisiä miettimään palkitsemista  

• Kehu itseäsi hyvästä saavutuksesta 

• Hanki jotakin mukavaa säästyneillä rahoilla 

• Tee jotakin pientä mukavaa, esim. torikahvit 

• Seuraa myönteisiä vaikutuksia kehossasi ja 
ulkonäössäsi 

• Huomioi, että haistat ja maistat paremmin 

• Muista, että tuoksut paljon paremmalle 

• Jaksat paremmin 
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Miten jaksaa ryhmänohjaajana 

• Et voi lopettaa kenenkään tupakointia, voit vain kulkea 
rinnalla 

• Varaudu siihen, että kaikki eivät lopeta ja repsahduksia 
tulee 

• Varaudu siihen, että osa keskeyttää ryhmässä käynnin 
• Ryhmässä herää paljon erilaisia tunteita, älä ota niitä 

itseesi 
• Älä yritä ratkaista kaikkia ongelmia, vaan tue 

tupakoinnin lopettamisessa 
• Et voi tietää kaikkea eikä kaikkea tarvitse tietää 
• Ohjaaja ei ole ”opettaja” 
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Miten jaksaa ryhmänohjaajana 

• Sinun ei tarvitse olla ryhmän käytettävissä 
kokoontumisten ulkopuolella 

• Ryhmän edetessä roolisi muuttuu enemmän 
sivusta seuraajaksi 

• Ohjaaja pitää kuitenkin ohjat käsissä ja huolehtii 
siitä, että aikataulu pitää ja kaikki aiheet tulevat 
keskusteltua 

• Yksi ohjaajan tärkeä tehtävä on rajata keskustelua 
tarvittaessa 

• Muista taustatuki ja käytä sitä 
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Vertaistuella irti tupakasta 

Viimeisen kokoontumisen jälkeen 
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Älä pety 

• Osa ryhmäläisistä saattaa keskeyttää 
• Osa ryhmäläisistä saattaa käydä epäsäännöllisesti 
• Osa ryhmäläisistä ei todennäköisesti pääse eroon 

tupakasta 
• Osalla ryhmäläisistä on repsahduksia 
• Olet tehnyt parhaasi 
• Ammattilaisten ohjaamissa ryhmissä osa 

keskeyttää ja kaikki eivät lopeta 
• Tupakoinnin lopettamiseen tarvitaan sekä sinun, 

ryhmän että tupakoijan panos 
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Ryhmänohjaajan työ 

• Ryhmä kokoontuu sovittuna aikana  

• Sen jälkeen sinun ei tarvitse enää olla ryhmän 
käytettävissä 

• Ohjaaja soittaa osallistujille 6 kuukauden 
kuluttua viimeisestä tapaamisesta ja selvittää 
tupakointitilanteen 
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Jos ryhmä haluaa jatkaa 

• Ehkä ryhmäläiset ovat tykästyneet toisiinsa 
• Ehkä he kaipaavat tukea ryhmän jälkeen 
• Jos näyttää siltä, rohkaise ryhmäläisiä tapaamaan 

keskenään (kävelylenkki, kahvit jne.) 
• Toinen mahdollisuus on rohkaista ryhmäläisiä 

liittymään johonkin muuhun ryhmään (esim. 
painonhallinta) 

• He ovat saaneet ryhmän kokoontumisten aikana 
ryhmätaitoja ja pärjäävät keskenään 

• Hyvä ryhmänohjaaja on sellainen, joka ryhmän 
tapaamisten aikana tekee itsestään tarpeettoman 

Copyright: Filha ry 



Tulevaisuus 

• Jos koit, että ryhmän ohjaaminen on antoisaa, 
ehkä sinua voisi kiinnostaa myös  

– uuden ryhmän ohjaaminen 

– omien ohjaajakokemusten jakaminen tuleville 
ohjaajille 

• Osallistujista voi tulla uusien ryhmien ohjaajia 
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