
 

SAVUTTOMUUSSALKUN  
SISÄLTÖ
(PÄIVITETTY 10/2017)



KAIKILLE SOPIVA HAVAINTOMATERIAALI

 • Tervapurkki ja opaste
 • Rahapurkki ja opaste
 • Tuoksupurkit (tupakanhajuinen ja raikas t-paita) ja opaste
 • Nuuskapurkit



ALAKOULUIKÄISET

 • Pillit ja pillihengitys-opaste

Infotaulut: 

 • Tupakointi on vaarallista
 • Tupakkaan jää koukkuun

Julisteet:

 • Tupakoitsijan ravintoympyrä
 • Smoking hot? (3 erilaista)
 • Ällöburger

Linkit:

Työkalupakki tupakoimattomuuden edistämiseen alakouluikäisillä: 
http://www.tyokalupakki.net/pages/index.php?id=85



NUORET

Esitteet ja kortit:
 
 • Tositietoa-esitteet: Nuuska, Tupakka (EHYT ry)
 • Väitteitä ja faktaa -esitteet: Sähkösavuke, Nuuska, Vesipiippu (ASH)
 • Tupakka-infokortti (YAD)
 • Röökikroppa (Fressis)
 • Tupakatta terveenä! (Syöpäjärjestöt)
 • Mikä onkaan parempi syy… (ASH)
 • Stumppaa tänään (Stumppi)
 • Kaksi lupausta on enemmän kuin yksi -täytettävät kortit (Stumppi)
 • Nuoren terveysresepti
 • Ammattilaisille: Tupakasta vieroituksen mini-interventio, Kuinka riippu  
 vainen olet nikotiinista?, Nuuskatesti (THL)

Mittarit ja testit:

 • Häkämittari, opaste, ohjetaulu ja viitearvot, 
 kertakäyttöisiä suukappaleita
 • Fagerströmin testi

Infotaulut:

 • YLEISIÄ (3): 
  - Tupakkatuotteet
  - Tupakointi ja selkäsairaudet
  - Tupakoinnin haitat terveydelle
 • TUPAKKATUOTTEIDEN HAITAT (6):
  - Hengitystieongelmat
  - Haitat suun terveydelle
  - Haju- ja värihaitat
  - Ihon ennenaikainen vanheneminen ja akne
  - Vyötärölihavuus ja ylipaino
  - Hedelmällisyys ja potenssi heikkenevät



 • TUPAKOINTI JA RASKAUS (3):
  - Haluanko raskaaksi?
  - Tupakointi ja raskaus
  - Tupakointi ja vauva
 • LOPETTAMISEN TUKI (3)
  - Tupakoinnin lopettamisen hyödyt
  - Lopettamisen eteneminen vaihe vaiheelta
  - Tukea tupakoinnin lopettamiseen
 • NUUSKA (4)
  - Mitä nuuska on?
  - Nuuskan haittavaikutukset
  - Nuuska haittaa urheilua
  - Nuuskan aiheuttamat limakalvomuutokset

Julisteet:
 • Tupakoitsijan ravintoympyrä
 • Smoking hot? (3 erilaista)

Linkit ja mobiilisovellukset:

Työkalupakki tupakoimattomuuden edistämiseen  
yläkouluikäisillä ja 2.asteen opiskelijoilla:
http://www.tyokalupakki.net/pages/index.php?id=71
http://www.tyokalupakki.net/pages/index.php?id=94
Näe, miten tupakka vaikuttaa kroppaasi:  
http://www.rookikroppa.fi/
Riippuvuustestit:
https://www.fressis.fi/artikkeli/testi/nuuska-riippuvuustesti/
https://www.fressis.fi/artikkeli/testi/tupakointi-riippuvuustesti/
Apua lopettamiseen: https://www.fressis.fi/
Säästölaskuri: http://bit.ly/2vQreke 
Harkitsen lopettamista -testi: http://bit.ly/2fuVATp 
Stumppari -mobiilipalvelu avuksi tupakoinnin lopettamiseen: 
www.stumppari.fi 
Physical over smoking (PhoS) -mobiilisovellus  
tupakasta vieroituksen tueksi  
Lopeta tupakointi -mobiilisovellus (Nicorette) 
 
 



TYÖIKÄISET

Esitteet ja kortit:

 • Väitteitä ja faktaa -esitteet: Sähkösavuke, Nuuska, Vesipiippu (ASH)
 • Tupakatta terveenä! (Syöpäjärjestöt)
 • Nuoret ja nuuska. Mitä minun vanhempana tulisi tietää? (Syöpäjärjestöt)
 • Mikä onkaan parempi syy… (ASH)
 • Stumppaa tänään (Stumppi)
 • Tänään on oikea päivä (Heli ry)
 • Kaksi lupausta on enemmän kuin yksi -täytettävät kortit (Stumppi)
 • Nikotiinivalmiste-esitteitä (Nicorette)
 • Tupakointi ja selkäsairaudet (Selkäliitto, poistumassa)
 • Terveysresepti
 • Ammattilaisille: Tupakasta vieroituksen mini-interventio,  
 Kuinka riippuvainen olet nikotiinista?, Nuuskatesti (THL)
 • 28 päivää ilman -esite (Savuton kunta)
 • Savuton Suomi -materiaali (omassa taskussaan): Savuton kunta, 
  Savuton työpaikka, Savuton työpaikka-tarrat, Savuton oppilaitos

Mittarit ja testit:

 • Häkämittari, opaste, ohjetaulu ja viitearvot,  
 kertakäyttöisiä suukappaleita
 • Fagerströmin testi

Infotaulut:

 • YLEISIÄ (3): 
  - Tupakkatuotteet
  - Tupakointi ja selkäsairaudet
  - Tupakoinnin haitat terveydelle
 • TUPAKKATUOTTEIDEN HAITAT (6):
  - Hengitystieongelmat
  - Haitat suun terveydelle
  - Haju- ja värihaitat



  - Ihon ennenaikainen vanheneminen ja akne
  - Vyötärölihavuus ja ylipaino
  - Hedelmällisyys ja potenssi heikkenevät
 
 • TUPAKOINTI JA RASKAUS (3):
  - Haluanko raskaaksi?
  - Tupakointi ja raskaus
  - Tupakointi ja vauva
 • LOPETTAMISEN TUKI (3)
  - Tupakoinnin lopettamisen hyödyt
  - Lopettamisen eteneminen vaihe vaiheelta
  - Tukea tupakoinnin lopettamiseen
 • NUUSKA (4)
  - Mitä nuuska on?
  - Nuuskan haittavaikutukset
  - Nuuska haittaa urheilua
  - Nuuskan aiheuttamat limakalvomuutokset

Julisteet:

 • Tupakoitsijan ravintoympyrä

Linkit ja mobiilisovellukset:

Säästölaskuri
http://www.stumppi.fi/portal/stumppi/harkitsijalle/testaa_itsesi/saastolaskuri/
Harkitsen lopettamista -testi
http://bit.ly/2fuVATp
Nikotiiniriippuvuustesti
https://www.paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/tupakka/nikotiiniriippuvuustesti
Stumppari -mobiilipalvelu avuksi tupakoinnin lopettamiseen
www.stumppari.fi 
Physical over smoking (PhoS) -mobiilisovellus  
tupakasta vieroituksen tueksi  
Lopeta tupakointi -mobiilisovellus (Nicorette)



IKÄIHMISET

Esitteet ja kortit:

 • Tupakatta terveenä! (Syöpäjärjestöt)
 • Tänään on oikea päivä (Heli ry)
 • Stumppaa tänään (Stumppi)
 • Nikotiinivalmiste-esitteitä (Nicorette)
 • Savuton kunta
 • Ikäihmisen terveysresepti
 • Ammattilaisille: Tupakasta vieroituksen mini-interventio, Kuinka  
 riippu vainen olet nikotiinista?, Nuuskatesti (THL)

Mittarit ja testit:

 • Häkämittari, opaste, ohjetaulu ja viitearvot,  
 kertakäyttöisiä suukappaleita
 • Fagerströmin testi

Infotaulut: 

 • YLEISIÄ (3): 
  - Tupakkatuotteet
  - Tupakointi ja selkäsairaudet
  - Tupakoinnin haitat terveydelle
 • LOPETTAMISEN TUKI (3)
  - Tupakoinnin lopettamisen hyödyt
  - Lopettamisen eteneminen vaihe vaiheelta
  - Tukea tupakoinnin lopettamiseen



 • NUUSKA
  - Mitä nuuska on?
 
Linkit ja mobiilisovellukset:

Säästölaskuri
http://www.stumppi.fi/portal/stumppi/harkitsijalle/testaa_itsesi/saastolaskuri/
Harkitsen lopettamista -testi
http://bit.ly/2fuVATp
Nikotiiniriippuvuustesti
https://www.paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/tupakka/nikotiiniriippuvuustesti
Stumppari -mobiilipalvelu avuksi tupakoinnin lopettamiseen
www.stumppari.fi 
Physical over smoking (PhoS) -mobiilisovellus  
tupakasta vieroituksen tueksi  
Lopeta tupakointi -mobiilisovellus (Nicorette)



www.semppi.fi/savuttomuus




