						

VERSUS- Vertaisuskomusten, pelillisyyden ja kuvallisuuden
vaikutukset nuorten tupakkatuotteiden käytön ehkäisyssä

Menetelmiä nuorten tupakkatuotteiden
käsittelyyn perusopetukseen ja
ammatilliselle toiselle asteelle
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Juvenia

Versus-hanke on Terveyden edistämisen määrärahalla
rahoitettu tutkimus- ja kehittämishanke
VERSUS-tupakkatuotteisiin liittyviin nuorten vertaisuskomuksiin vaikuttaminen pelillisin ja kuvallisin
keinoin –hanke (2017- 2019) on Terveyden edistämisen määrärahoista rahoitettu tutkimus- ja kehittämishanke. Hanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian toteuttama hanke. Hankkeen tavoitteena on ollut tupakkatuotteisiin liittyviin
nuorten vertaisuskomuksiin vaikuttaminen kuvallisin ja pelillisin menetelmin. Tavoitteena on ollut
myös kasvattaa nuorten kriittistä ajattelua ja vahvistaa tupakoimattomuuteen liittyviä positiivisia
mielikuvia, kehittää kuvalliseen ja digitaalisuuteen perustuvia menetelmiä tupakoimattomuuden
edistämiseksi ja vahvistaa tupakointiin liittyvien tunteiden ja sosiaalisten sidosten välistä vastavoimaa.
Tähän liitteeseen on koottu hankkeessa kehitettyjä erilaisia tehtäviä, joita voidaan hyödyntää tupakoimattomuutta ja terveyttä edistävien asioiden puheeksiotossa ja aiheen käsittelyssä. Menetelmiä on tutkittu ja testattu yhdessä Kymenlaakson perusopetuksen ja ammatillisen toisen asteen,
Kouvolan ehkäisevän päihdetyön ja seurakunnan rippikoulutyön kanssa. Menetelmiä voidaan hyödyntää kokonaisuuden lisäksi yksittäin, vapaassa järjestyksessä ja soveltamalla menetelmiä osaksi
omia oppitunteja.
Menetelmäkokonaisuus sisältää seuraavat menetelmäkuvaukset:
•• Versus-Kahoot
•• Versus-pelit (3 kpl)
•• Kuvakeskustelu Power Point esityksen avulla kaverisuhteista/positiivisista mielikuvista
•• Pienryhmien keskustelutehtävät
•• Sarjakuvatehtävä
•• Valokuvatehtävät
Menetelmät kytkeytyvät hankkeen kuvalliseen ja tarinalliseen maailmaan. Tarina alkaa Annasta ja
Versus-robotista. Anna on nuori nainen, joka polttaa tupakkaa. Hän tutustuu pieneen Versus- robottiin, joka on tullut tulevaisuudesta. Tämä kaksikko lähtee yhdessä seikkailuun eri aikakausille,
jossa he tutustuvat uusiin ystäviin ja kohtaavat Slinky nimisen pahiksen, joka hankaa pahasti sankareiden omia arvoja vastaan. Versus robotti tuntee hänet tulevaisuudesta ja tietää, että Slinky tukee
hyvin kyseenalaisia arvoja.
Hankkeen tutkimus- ja kehittämisryhmä on koostunut monialaisesta työryhmästä, jossa on ollut
mukana Valdemar Kallunki (tutkimusjohtaja 2017-2018), Kirsi Purhonen (projektipäällikkö), Marja-Leena Kauronen (terveyden edistämisen asiantuntija), Miikka-Petteri Lesonen (tki- ja pelialan
asiantuntija), Angelika Polak (projektityöntekijä), Ronja Pölkki (projektityöntekijä), Mikko Peltonen
(pelimusiikin tuottaja), Minna Porvali (tuntiyöntekijä) ja lukuisa joukko eri alan opiskelijoita.

Lisätietoa hankkeesta:

Kirsi Purhonen, projektipäällikkö
p. 044 702 8487
kirsi.purhonen@xamk.fi

Versus-Kahoot!
Kahoot-kyselyä hyödynnettiin Kouvolan perusopetuksen ja seurakunnan kanssa nuorten tupakkatuotteiden käytön ehkäisyssä. Nuoret olivat aiemmin antaneet kehittämisehdotuksia siihen, että
hankkeen pelillisten menetelmien avulla voisi käydä myös tiedollista keskustelua. Menetelmä
valittiin nuorten palautteiden perusteella nuorille jo valmiiksi tuttu Kahoot. Oheiset kysymykset on
rakennettu siten, että paikkakuntakohtainen kouluterveyskyselyn tieto on pelillistetty arvausleikiksi,
jonka jälkeen ohjaajille on kehitetty keskustelun aiheita ja lisätty oheistietoa asioista. Esimerkit on
rakennettu hankkeen kumppanin, Kouvolan perusopetuksen, tietojen pohjalta vuoden 2017 kouluterveyskyselyn pohjalta. Esimerkit on tarkoitettu sovellettavaksi ja muotoiltavaksi oman paikkakunnan tiedoille uusimman kouluterveyskyselyn mukaiseksi. Tietopohjan rakentamisessa on

Tavoite: Tehtävän tavoitteena on käsitellä kouluterveyskyselyn tietoa pelillisin keinoin, tuoda tiedon oheen aiheeseen liittyviä keskusteluteemoja ja vahvistaa nuorten kriittistä ajattelua ja terveelliseen elämään liittyviä arvovalintoja.
Sisältö: Kouluterveyskyselystä on poimittu 8.- 9. luokkalaisten vastauksia kymmeneen tupakkatuotteisiin ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Kysymyksen lisäksi jokaiseen aihepiitiin on liitetty
keskustelu ja tiesitkö -osiot.
Toteutus:
•• Luo itsellesi tili osoitteessa www.getkahoot.com
•• Poimi kouluterveyskyselystä haluamasi kysymykset ja vaihtoehdot ohjelmaan
•• Vaihtoehdot kannattaa rakentaa 5% tarkkuudella lukujen hahmottamiseksi ja vertailun helpotta miseksi. Oikean vastauksen kertominen on myös tärkeää.
•• Kyselyn tekemiseen löytyy selkokielisiä ohjeita esim.
https://peda.net/joensuu/jm/oio/alakoulu/kt tai Google-haulla Kahoot ohje

Esimerkkikysymyksiä, vastausmalleja ja
keskusteluaiheita
(Kouluterveyskysely 2017, THL)

Kysymys 1:
Kuinka monta % Kouvolan kaupungin 8. -9. luokkalaisista EI KÄYTÄ nuuskaa lainkaan?
Kahoottiin rakennettavat vaihtoehdot: 20%, 30%, 60% tai 80%.
Oikea vastaus pelissä on n. 80%
Tarkka vastaus 1: Kouluterveyskyselyyn Kouvolassa vuonna 2017 vastanneista 8.
-9. nuorista 77,3 % ei käytä nuuskaa lainkaan.
Keskustelu: Miten tämä pitää paikkansa omassa kaveripiirissä? Mistä nuoret saavat nuuskaa?
Tiesitkö:
•• Nuuskan myyminen on ja välittäminen on laitonta Suomessa
•• Nuuska sisältää runsaasti nikotiinia ja nuuskaa käyttävillä nikotiiniannos on
keskimäärin suurempi kuin tupakoivilla
•• Nuuskan valmistajat pyrkivät tietoisesti luomaan nuuskasta kuvan savuketta
terveellisempänä vaihtoehtona
•• Nuuskan markkinointiin ja tuotteiden houkuttelevaan ulkonäköön panostetaan, jotta tuotteille saataisiin uusia käyttäjiä
•• Haittavaikutusten vertaaminen savukkeen ja nuuskan välillä ei ole mielekästä, sillä kummankin käyttöön liittyy paljon ja erilasia haittoja

Kysymys 2:
Kuinka moni Kouvolassa asuva 8. -9. luokkalainen liikkuu vähintään 1 h 7 kertaa viikossa?
Kahoottiin rakennettavat vaihtoehdot: 15%, 35%, 65% tai 75%.
Oikea vastaus pelissä on n. 15%
Tarkka vastaus 2: Kouluterveyskyselyn 2017 mukaan 15,9% kouvolalaisista nuorista harrasti vähintään tunnin liikuntaa seitsemänä päivänä viikossa. 7,7 % ikäluokasta ei harrasta liikuntaa ollenkaan.
Keskustelu: Miten innostaa kaveria /luokkalaisia liikkumaan? Minkälaisia mielikuvia nuuska ja urheilu muodostavat nuorten keskuudessa?
Tiesitkö:
•• Urheilu ja nuuska yhdessä: Nikotiini supistaa verisuonia ja heikentää lihasten
verenkiertoa  Liikuntavammojen vaara kasvaa ja palautuminen hidastuu
 Lihasten hapen ja ravintoaineiden saanti vähenee, jolloin myös lihasvoima
ja -massa heikkenevät

Kysymys 3:
Kuinka monta % kouvolalaisista 8.- 9. luokkalaisista käyttää PÄIVITTÄIN jotain tupakkatuotetta?
Kahoottiin rakennettavat vaihtoehdot: 70%, 40%, 30% tai 10%.
Oikea vastaus pelissä on 10%
Tarkka vastaus 3: Kouvolalaisista 8.- 9. luokkalaisista nuorista 9.9 % käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta (tupakka, nuuska, sähkötupakka)
Keskustelu: Miten voin auttaa kaveria lopettamaan tupakanpolton?
Tiesitkö:
•• Tupakan viljely, valmistaminen ja käyttäminen tuhoavat luontoa
•• Tupakan tumppi on maailman yleisin roska ja vakava ympäristöuhka
•• Kun tumpit heitetään maahan, ne kulkeutuvat helposti vesistöihin ja samalla
tumppien sisältämät myrkylliset kemikaalit huuhtoutuvat vesistöjen ekosysteemeihin
•• Tupakkateollisuus käyttää eläimiä tuotteiden testaamiseen
•• Tiesitkö:
•• Sähkösavukkeet eivät sisällä samoja aineosia kuin perinteiset savukkeet,
mutta sisältävät terveydelle haitallisia aineita, kuten nikotiinia.
•• Havaitut terveydelle haitallisten aineiden määrät ovat olleet pääosin pienempiä kuin tehdasvalmisteisissa savukkeissa.
•• Sähkösavukkeiden käyttäjien raportoimia haittavaikutuksia ovat olleet muun
muassa rintakipu, nopeutunut syke, pää- ja kurkkukipu sekä nielun ja suun
alueen ärsytys tai kuivuminen.
•• Sähkösavukkeissa käytetään usein nikotiinipitoisia nesteitä. Nikotiini on riippuvuutta aiheuttava aine ja sillä on myös muita haittavaikutuksia elimistöön.
Nikotiini kiihdyttää sydämen sykettä ja sydänlihaksen supistumista.
•• Joidenkin sähkösavukelaitteiden avulla nikotiinin annostelu voi olla yhtä tehokasta kuin savukkeestakin saatu nikotiiniannos.

Kysymys 4:
Kuinka monta % kouvolalaisista 8.-9.luokkalaisista syö pääruoan KAIKKINA koulupäivinä?
Kahoottiin rakennettavat vaihtoehdot: 75%, 65%, 55% tai 45%.
Oikea vastaus pelissä on n.65%
Tarkka vastaus 4: Kouvolalaisista 8.-9.luokkalaisista 64,4 % syö pääruoan kaikkina
koulupäivinä.
Keskustelu: Miten itse syöt koulussa tai illalla? Korvaatko ruokailun jollain muulla,
esim. tupakalla, nuuskalla, karkeilla, energiajuomilla?
Tiesitkö:
•• Ihminen voi itse tietoisesti ohjata ja muuttaa käyttäytymistään.
•• Ruokailun korvaavan tai ruokailun jälkeen poltettavan tupakan voi tietoisesti
yrittää korvata jollain muulla. Toisilla tupakanpolttoon liittyy myös toiminnallisuus eli käden ja suun yhteistyö.
•• Sitä voi korvata juuri saman tyyppisillä toimilla, mutta eri tuotteella. Tupakan
polton voi korvata esim. purukumilla, pastillilla, makuhammastikkua pureksimalla, kuorimalla madariinin, käärellisen karkin tms.

Kysymys 5:
Kuinka monta % kouvolalaisista 8.-9. luokkalaisista nukkuu ARKISIN alle 8 h yössä?
Kahoottiin rakennettavat vaihtoehdot: 55%, 45%, 35%, tai 25%) Oikea vastaus pelissä on n. 35%
Tarkka vastaus 5: Kouvolalaisista 8.-9. luokkalaisista 34,1% nukkuu ARKISIN alle 8
tuntia.
Keskustelu: Miten paljon nukut? Minkälaiset asiat valvottavat sinua?
Tiesitkö:
•• Riittävä uni on hyvinvoinnille aivan yhtä tärkeää kuin monipuolinen ravinto ja
säännöllinen liikunta.
•• Uni on tärkeää sekä fyysisen että henkisen palautumisen takia. Nuoret tarvitsevat unta 8–10 tuntia yössä.
•• Univelkojen takaisinmaksu viikonloppuisin ei riitä, vaan on tärkeää huolehtia
riittävästä unesta myös arkena. Säännöllinen unirytmi takaa parhaiten riittävän levon.
•• Viikonloppuisin kannattaa nukkua korkeintaan 1–2 tuntia pitempiä yöunia
kuin arkena.
•• Tilapäinen unettomuus on kaikille ihmisille normaalia.
•• Tiesitkö, että päihteiden käyttö ja voi aiheuttaa uni- ja keskittymisvaikeuksia
•• Unihäiriöihin voi saada apua esimerkiksi tietoisen läsnäolon harjoituksista
esim. https://oivamieli.fi/lehdet_virrassa.php

Kysymys 6:
Kuinka monta % kouvolalaisista 8.-9. luokkalaista tuntee itsensä JATKUVASTI yksinäiseksi?
Kahoottiin rakennettavat vaihtoehdot: 11%, 9%,6% tai 3%.
Oikea vastaus pelissä on n. 3%
Tarkka vastaus 6: Kouvolalaisista 8.-9. luokkalaista 3,2 % tuntee itsensä yksinäiseksi JATKUVASTI.
Keskustelu: Miten voit olla avuksi, ettei kukaan jää yksin tai koe ulkopuolisuuden
tunnetta koulussa? Uskallatko ottaa kaveriksesi myös sellaisen ihmisen, joka ajattelee asioista toisin? Mikä kaveriporukkaasi yhdistää?
Tupakointi yhdistää joitakin kaveriporukoita. Miten paljon nämä samat nuoret ovat
tekemisissä toistensa kanssa muu tekemisen äärellä? Mitä se muu tekeminen on?
Miten muuta tekemistä voisi lisätä ilman tupakointia?

Kysymys 7:
Monta % kouvolalaisista 7. - 8. lk. keskustelee vanhempien kanssa USEIN omista
asioistaan?
Kahoottiin rakennettavat vaihtoehdot: 40%, 30%, 20% tai 10%
Oikea vastaus pelissä on n. 40%
Tarkka vastaus 7: Kouvolalaisista 7. - 8. lk. 41,9 % keskustelee vanhempien kanssa
usein omista asioistaan.
Keskustelu: Minkälaisista asioista itse keskustelet vanhempiesi kanssa? Onko sinulla muita läheisiä aikuisia, kenen kanssa jutella omista asioistasi?
Ole myös rohkea ja esitä vanhemmillesi yhdessä tekemisen aiheita. Tekemisen
ohella keskustelu on usein luontevampaa kuin pöydän äärellä istuminen ja juttelu.

Kysymys 8:
Kuinka monta % kouvolalaisista 7. -8. lk nuorta kiusataan n. KERRAN viikossa?
Kahoottiin rakennettavat vaihtoehdot: 3 %,6%, 9% tai 12%.
Oikea vastaus pelissä on n. 3%
Tarkka vastaus 6: Kouvolalaisista 8. -9. lk;n nuorista 3 % kokee kiusaamista n. kerran viikossa lukuvuoden aikana.
Keskustelu: Oletko havainnut kiusaamista koulussa/kaveriporukassa? Minkälaista? Miten itse ratkaisisit kiusaamistapaukset. Mikä on oman vuorovaikutustavan ja
tunteiden merkitys kiusaamisessa?
Kaikkien kanssa ei tarvitse olla kaveri ja hyvällä vuorovaikutuksella pääsee jo pitkälle. Toisen ihmisen huomioiminen auttaa jo pitkälle. Kauniit ja ystävälliset sanat
merkitsevät paljon!

Kysymys 9:
Kuinka monta % kouvolalaisista 7- 8. lk nuorista SYÖ aamupalan JOKAISENA kouluaamuna?
Kahoottiin rakennettavat vaihtoehdot: 70%, 60%, 40% tai 30%
Oikea vastaus pelissä on n. 60%
Tarkka vastaus 9: Kouvolalaisista 7- 8. lk nuorista 57,7 % syö aamupalan jokaisena
kouluaamuna.
Keskustelu: Minkälaisella aamupalalla lähdet itse liikkeelle? Kuka tekee aamupalasi?
Tiesitkö: Tutkimusten mukaan aamupala käynnistää päivän tehokkaasti ja parantaa oppimistuloksia. Keskittymiskyky myös paranee ja kuitupitoinen aamupala voi
vähentää muita terveysriskejä.

Kysymys 10:
Kuinka monta % kouvolalaisista 8. -9 lk nuorista kokee olevansa tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa?
Kahoottiin rakennettavat vaihtoehdot: 80%, 50%, 30% tai 10%
Pelissä oikea vastaus on n. 30%
Tarkka vastaus 10: Kouvolalaisista 8. -9 lk nuorista 27,8 % kokee olevansa tärkeä
osa suomalaista yhteiskuntaa.
Keskustelu: Minkälaisiin asioihin sinä olet tyytyväinen Suomessa, Kouvolassa tai
perheyhteisössäsi? Mitkä asiat sinua turhauttavat?
Tiesitkö: Kaupungissasi toimii nuorisovaltuusto, jolle voit viestiä asioista, joihin haluat vaikuttaa. Kouvolan kaupungilla on myös Onx Ideaa? nettipalvelu, johon voit
tehdä erilaisia aloitteita. Sivut löytyvät osoitteesta https://www.onxideaa.fi/

Käykää ideoimassa asioita alustalle!
Lähteet:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu/Versus-hanke
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, Kouluterveyskysely 2017.
Ehyt ry

VERSUS-pelit
Tavoite: Pelin avulla nuori voi asettua tupakoimattomuuden edistämisen rooliin ja auttaa kaveria
savuttoman maailman muodostamisessa ja savuttoman tulevaisuuden muodostumisessa.
Sisältö: Pelisarja sisältää alkutarinan ja neljä eri peliä, jotka ovat tarinakokonaisuus, mutta pelejä voi
pelata myös yksitellen.
Toteutus: Pelit löytyvät osoitteesta http://www.versusportaali.fi/  siirry kuvakkeesta haluamaasi
peliin. Pelit toimivat toimivat parhaiten tietokoneen muissa selaimissa, paitsi Edgessä. Pelit eivät ole
yhteensopivia iPhonen/iPadin käyttöjärjestelmien kanssa. Pelien jälkeinen keskustelussa voi nostaa
esille esim. Mitä ajatuksia pelien tarinat herättivät sinussa? Minkälaisia tapahtumia rakentaisit pelien
sisälle, jotta nuoret käyttäisivät tupakkatuotteita vähemmän?

Pelitarinoiden juoni lyhyesti:
Alkutarina
Anna on nuori nainen, joka polttaa tupakkaa. Hän tutustuu pieneen Versus robottiin, joka on tullut
tulevaisuudesta. Tämä kaksikko lähtee yhdessä seikkailuun eri aikakausille, jossa he tutustuvat
uusiin ystäviin ja kohtaavat Slinky nimisen pahiksen, joka hankaa pahasti sankareiden omia arvoja
vastaan. Versus robotti tuntee hänet tulevaisuudesta ja tietää, että Slinky tukee hyvin kyseenalaisia
arvoja.
Smoke ém out
Tässä pelissä Anna ja Versus seikkailevat villissä lännessä. Heidän tavoitteena on estää Slinkyn aikeet tässä aikakaudessa. Villissä lännessä tupakointi on hyvin yleistä, Anna ja Versus ottavat asian
käsittelyyn villin lännen merkeissä. Pelissä he tutustuvat hahmoon nimeltä Koutsi, joka on Slinkyn
ykköskätyri ja kova tupakanpolttaja. Anna ja Versus saa vakuutettua hänet tutkimaan omaa käytöstään. Pelin lopuksi he lähtevät Slinkyn takaa-ajoon.
Time Out
Tässä pelissä Anna, Versus ja Koutsi seikkailevat eri aikakausilla moottoripyörän selässä jahdaten
Slinkyä. Slinkyn suunnitelmissa on levittää nuuskaa historiallisessa Ranskassa, jossa nuuskan käyttö
oli yleistä. Pelin lopuksi ystävykset eivät saaneet vieläkään Slinkyä kiinni, mutta saivat kuitenkin hänen juonensa estettyä. Seuraavaksi he suuntaavat nykyaikaan, jossa Slinky yrittää vaikuttaa koulun
oppilaisiin suoraan kouluympäristössä.
The Other Story
Tässä pelissä Anna, Versus ja Koutsi ovat tulleet nykyaikaan. Versus robotti on heijastanut heille virtuaalitodellisuuden, missä he näkevät erilaisia skenaarioita liittyen nykyaikaan, joita Slinky salaa hallitsee. Pelin tarkoitus on keskustella erilaisten hahmojen kanssa ja aihealueita on monenlaisia liittyen
omiin arvoihin tai esimerkiksi sähkötupakan käyttöön. Hahmot esittävät erilaisia kysymyksiä, joihin
pelaaja voi vastata tilanteen mukaan. Pelin lopuksi tarina johdattelee kohti tarinan päätösosaa, missä
lopullinen taistelu käydään tulevaisuudessa Slinkyn hallitsemassa kaupungissa, Smoketopiassa.

Return to Smoketopia
Tässä pelissä Anna, Versus ja Koutsi ovat tulleet tulevaisuuteen, Smoketopian savun katkuiseen
dystooppiseen kaupunkiin. Pelissä on tarkoitus saada enemmän suosiota kuin Slinky ja tuoda tulevaisuuteen raikkaampi ulkoasu. Pelin lopuksi tarina tulee päätökseen ja jokainen voi miettiä, mitä
Annan kehitystarina symboloi itselleen.

Kuvakeskustelu Power Point esityksen avulla
kaverisuhteista/positiivisista mielikuvista
Tavoite: Kuvallisen Power Poit esityksen tavoitteena on tutkia kuvia ja keskustella kuviin liittyvistä
mielleyhtymistä ja vahvistaa positiivisia mielikuvia ja nuorten välistä vuorovaikutusta
Sisältö: Kuvien aihepiireinä ovat positiiviset tai neutraalit kuvat, joilla vahvistetaan tupakoimattomuuteen liittyviä kaverisuhteita, tekemisestä tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista.
Toteutus: Etsi ilmaisesta kuvapankista esim. Pixabay https://pixabay.com/fi/images/search/ ja
liitä kuvat Power Point esitykseen. Kuvia voi hakea mm. hakusanoilla young people, friends, smoking, together tms. Kokeile erilaisia hakusanoja, myös suomen kielisillä hauilla löytyy joitakin kuvia,
mutta englannin kielellä löytyy kattavampi valikoima.
Kuvaesitykseen liitetään esimerkiksi seuraavia keskusteluteemoja:
•• Voisitko itse olla kuvassa?
•• Minkälaisista asioista kuvassa keskustellaan?

Esimerkkejä sopivista kuvista (kuvat Pixabay):

Pienryhmien keskustelutehtävät
Tavoite: Pienryhmäkeskustelujen tavoitteena on pohtia tupakkatuotteiden käytön vaikutuksia nuorten
sosiaalisten sidosteiden ja tunteiden kautta.
Sisältö: Keskustelutehtävät sisältävät oheisen taulukon mukaisia tavoitteita ja teemoja.
Tavoite
Nuorten tietoisuus sosiaalisessa ja fyysisessä
ympäristössä vaikuttavista tupakointikokeiluja
mahdollistavista tekijöistä
kasvaa.
Nuorten tupakoinnin vastainen vertaisvaikuttaminen mielikuvien ja tunteiden tasolla vahvistuu.
Kriittisen ajattelun kasvattaminen suhteessa tupakkatuotteisiin.

Keskusteluteema
Kysymykset
Fyysinen ympäristö altis- Mitkä ympäristöön liittyvät tekijät voivat
tavana tekijänä
johtaa tupakointikokeiluihin?
Sosiaalinen ympäristö
altistavana tekijänä
Ongelmanratkaisutaidot
Tupakointikokeilujen
vastaiset mielikuvat ja
tunteet.

Mitkä ystäviin liittyvät tilannetekijät johtavat tupakointikokeiluihin ja miten voin
välttää niitä?
Minkälaisia mielikuvia minulle syntyy siitä
tiedosta, että luokkatoverit ja parhaat ystävät eivät kokeile tupakointia?

Kriittisen ajattelun kehittyminen.

Miksi kannattaa olla kokeilematta tupakointia?

Vahvistetaan positiivisia
mielikuvia ja vuorovaikutusta

Positiiviset mielikuvat

Mitä positiivista on tupakoimattomissa
luokkatovereissa ja ystävissä?

Nuoret omaksuvat positiivisia, tupakoimattomia
roolimalleja.

Tupakointikokeiluista
kieltäytyvät, luokassa
arvostetut oppilaat.

Oma identiteetti, johon
tupakointi ei sisälly, vahvistuu.

Ei-tupakoijan identiteetin vahvistuminen.

Uskomusten purkaminen

Missä tilanteissa olen vahvoilla, kun en kokeile tupakointia?
Millaiset luokkatoverit eivät kokeile tupakointia?
Minkälainen toiminta tai minkälaiset asiat
lisäävät minussa ei-tupakoijaa?

Itsekontrollin muodostuminen.
Vertaisten tupakointiko- Minkälaisiin havaintoihin perustan ystävien
keilujen yliestimointi.
oletetut tupakointikokeilut?
Kriittinen ajattelu

Toteutus: Jaa ryhmä pieniin n. 3-4 hengen ryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle oma tehtäväpaperi.
Nuoret keskustelevat pienryhmissä n. 10 min ja kirjaavat paperiin ryhmän ajatukset. Pienryhmien
jälkeen käydään läpi jokainen tehtävä siten, että pienryhmä esittelee ensin omat vastaukset, joita
luokka/isompi ryhmä täydentää. Tehtävänannossa on hyvä muistaa, että kaikki vastaukset ovat
yhtä oikeita, sillä ne ovat yksilön/ryhmän mielipiteitä asioista. Keskusteluun liittyvät tehtävät:

TILANTEET

Kuva: Quỳnh Ngô

Mitkä ympäristöön liittyvät tekijät voivat johtaa tupakointikokeiluihin?
Mitkä ystäviin liittyvät tilannetekijät johtavat tupakointikokeiluihin ja miten voin välttää niitä?

MIELIKUVAT

Kuva: Quỳnh Ngô

Minkälaisia mielikuvia minulle syntyy siitä tiedosta, että luokkatoverit ja parhaat
ystävät eivät kokeile tupakointia?

AJATTELU

Miksi kannattaa olla kokeilematta tupakointia?

Kuva: Miikka-Petteri Lesonen

POSITIIVISET MIELIKUVAT

Mitä positiivista on tupakoimattomissa luokkatovereissa ja ystävissä?
Missä tilanteissa olen vahvoilla, kun en kokeile tupakointia?

Kuva: Ronja Pölkki

ROOLIMALLIT

Millaiset luokkatoverit eivät kokeile tupakointia?

Kuva: Quỳnh Ngô

IDENTITEETTI

Kuva: Quỳnh Ngô

Minkälainen toiminta tai minkälaiset asiat lisäävät minussa ei-tupakoijaa?

OLETUS KAVERISTA

Kuva: Quỳnh Ngô

Minkälaisiin havaintoihin perustan ystävien oletetut tupakointikokeilut?

Sarjakuvatehtävä (+ peli)
Tavoite: Sarjakuvatehtävän tavoitteena on pohtia tupakoimisen vaikutuksia, tupakoimiseen liittyvää
sosiaalista painetta ja tupakoimattomuuden hyötyjä.
Sisältö: Sarjakuvatyöpajan aikana luodaan omia lyhyitä sarjakuvakertomuksia käyttäen valmista
kuvitusta, joita pääsee itse käsikirjoittamaan. Tarinoiden aihe liittyy tupakointikäyttäytymiseen ja
siihen, minkälaisen sanoman tupakoimattomuus voisi antaa lukijalle.
Toteutus: Tarinat luodaan käyttämällä valmista kuvamateriaalia. Hahmoja voidaan leikata ja liimata
paperille ja niistä tehdään sarjakuvamuotoon tarina. Piirtämisen jälkeen sarjakuvat esitellään luokalle ja perustetaan esimerkiksi luokan seinälle näyttely töistä. Sarjakuvan ruudut voi tehdä itse
esim. A4-paperille ja leikata VERSUS-hahmoja ohessa olevalta arkilta.

Sarjakuvan piirtämistä ennen/jälkeen voi pelata jotakin Versus-pelisarjan peliä osoitteessa
http://www.versusportaali.fi/

Nuorille annettava ohje:

Mitä vaikutusta tupakoimattomuudella on meille? Miksi joku tarttuu tupakkaan, kun sitä tarjotaan?
Minkälaista hyötyä on sillä, että päättää olla tupakoimatta?
Versus-pelisarjassa seikkailee nuori tyttö Anna, joka päätti lopettaa tupakanpolton. Anna kohtaa
seikkailunsa aikana erilaisia henkilöitä ja hän löytää uusia ystäviä. Ystäväjoukkoon lyöttäytyy myös
tupakoivia henkilöitä, mutta tätä kaverijoukkoa yhdistää yksi asia: he ovat päättäneet vaikuttaa
omaan käytökseensä.

Piirrä oma sarjakuvatarinasi hyödyntämällä VERSUS-pelisarjan valmiita hahmoja.
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