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Tupakalle? Kyllä vai Ei?

Lopputulos muuttuu vasta kun toiminta muuttuu.

Toiminta muuttuu vasta kun ajattelu muuttuu.

Ajattelu muuttuu vasta kun kyseenalaistamme 
vanhan toimintatavan.







TUPAKANVIEROITUSRYHMÄ  keväälle 2018

• Anna itsellesi mahdollisuus ja haasta itsesi savuttomana olemiseen!

• Viidessä ryhmätapaamisessa pureudutaan tupakoinnin lopettamista tukeviin teemoihin.

• Tapaamisten teemat:

• 1. Tapa, tottumus vai riippuvuus?  8.2

• Miten tupakka ohjaa päivääni

• Riippuvuuden monet muodot

• 2. Mikä tukee tupakoinnin lopettamista?  15.2

• Nikotiinikorvaustuotteiden ja lääkehoidon oikea käyttö auttaa 

• riippuvuuden katkaisemisessa

• 3. Jaksanko jatkaa savuttomuutta?  22.2

• Miten eroon vieroitusoireista

• Miten valmistaudun arkeen ja luon uutta tilalle

• 4. Huolenaiheet ja itsepetokset  1.3

• Painonhallinta, stressi ja muut murheet

• Vain yksi henkonen on harhaa

• 5. Kertausta ja vertaistukea savuttomana pysymisen tueksi  8.3

• Viisi kokoontumista viikoittain.  Ota yhteyttä jo tänään ja lopeta! Ilmoittautumiset hyvinvointikeskuksen toimistoon puh. 044-5773272.

• Ryhmän vetäjä: terveydenhoitaja Leena Peltomaa

• Paikka: Hyvinvointikeskuksen aikuis- ja seniorineuvola, Torikatu 4, Kankaanpää, alakerran ryhmätila.

• Aika: 8.2., 15.2., 22.2., 1.3., ja  8.3.  klo: 14:00 – 15:30 torstaisin.













Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti ja 
riippuvuuden luokittelu (2 kysymyksen)

Tulkinta: 0-1=vähäinen riippuvuus, 2=kohtalainen riippuvuus, 3=vahva 

riippuvuus, 4-6=hyvin vahva riippuvuus

Kysymys Pisteet

1. Kuinka pian herättyäsi 
poltat ensimmäisen savukkeen? 

alle 6 min
6-30
31-60
yli 60 

3
2
1
0

2. Kuinka monta savuketta 
poltat päivittäin? 

alle 10
11-20
21-30
yli 30 

0
1
2
3

Pisteet yhteensä



Hyödyllisiä vieroitustyön lomakkeita

• Alkukartoituslomake

• Tupakoinnin laukaisevat tekijät

• Tupakoinnin hyöty/haitta erittely

• Motivaatio ja tehtävän vaikeus

• Tupakointipäiväkirja

• Riskitilanteiden kartoittaminen

• Itsepetostekniikat

• Kumman tien valitset

• Loppukartoituslomake



Nikotiinikorvaushoito

• Veren nikotiinipitoisuus pitää saada sellaiseksi, ettei henkilö kärsi 
vieroitusoireista

• Spesifinen vaikutus kiistaton

• Muu tuki välttämätön

• Voimakkaimmin riippuvaiset hyötyvät eniten

• Käyttöohjetta seurattava tarkasti

• Korvausvalmistetta käytettävä riittävän paljon ja riittävän kauan.

• Lue hyvin käyttöohjeet ja valitse itsellesi sopiva valmiste.

Nikotiinikorvaushoitoa ei tarvitse pelätä. Nikotiinimäärä on 
pienempi kuin tupakasta saatava.



RESEPTIVAPAAT NIKOTIINIKORVAUSVALMISTEET JA 
RESEPTILÄÄKKEET

Ilman reseptiä:                                                                 Lääkärin lääkemääräyksellä:
• Nicorette      Chambix (varenikliini)

• Nicotinell                                                                                    Zyban  (bupropion) 

• Nicopatch,Oriola (vain apteekista)                                        Noritren (nortriptyliini)

• Nicover                                                                 

• Zonnic    

• Smooff, Sabora reseptilääkkeissä ei ole nikotiinia.

• Ihmelääkkeitä ei ole olemassa.

• Lääkkeet eivät korvaa oman motivaation osuutta.



Luota kykyysi lopettaa tupakointi

• Moni tupakoitsija on onnistunut lopettamaan – mikset sinäkin, tällä hetkellä 
Suomessa on enemmän tupakoinnin lopettaneita kuin tupakoivia 

• Aluksi elämä ilman tupakkaa voi olla vaikeaa, mutta jos olen tämän pystynyt 
tekemään, pystyn varmaan myös johonkin muuhun uuteen ja vaativaan 

• 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 



Lopettamisen terveyshyödyt

Aika lopettamisesta Terveyshyödyt 
20 minuuttia Verenpaine, syketiheys ja ääreisverenkierto paranevat 

 
24 tuntia Veren hiilimonoksiditasot laskevat 

 
48 tuntia Nikotiini poistuu elimistöstä; maku- ja hajuaisti paranevat 

 
1−12 viikkoa Keuhkotoiminta paranee jopa 30 prosenttia 

 
3−9 kuukautta Hengenahdistus ja yskiminen vähenevät 

 
1 vuosi Sydänkohtausriski pienenee 50 prosenttia 

 
10 vuotta Keuhkosyöpäriski pienenee 50 prosenttia 

 
15 vuotta Sydänkohtaus- ja aivohalvausriskit laskevat tupakoimattoman 

tasolle  
 



ITSEHOIDON TUEKSI

www.liferewards.fi Champix (virtuaali tsemppari)
tai maksuton puhelin 0800 98820 
www.stumppi.fi 
www.hengitysliitto.fi 
www.syopajarjesto.fi 
www.tupakkaverkko.fi 
www.eroontupakasta.fi 
www.tupakka.org 
www.smokefree.fi 
www.lopettaja.fi 
www.serialkiller.fi 
www.uussavuttomat.fi 
www.tupakoinninihanuus.com 
www.fressis.fi (nuori) 
www.ryppy.net (nuori) 
Apteekki 
Heli paikallisyhdistys 



Elämä voi olla hauskaa!

Aloita jälkiruuasta. Seuraa sydämen iloa!
Ulvo kuulle! Pidä erivärisiä sukkia. Anna itsellesi lahjoja. 
Luota elämään. Nautiskele hitaasti. Yllätä itsesi.
Puhu kukille ja odota vastausta. Etsi hulluutta. Kokeile. 
Pyydä sitä mitä haluat. Juhli valon paluuta. Juttele 
ventovieraiden kanssa. Anna anteeksi itsellesi ja muille. 
Viskaa repusta kivet pois. Juttele itseksesi. Leiki. Laula 
mukana, kun kuulet musiikkia. Pidä puseroa väärinpäin. 
Älä luovuta vaan vaadi kaikkea. Silitä kissaa. Arvosta 
kehoasi. Juo auringonpaistetta. Uskalla jotain uutta. 
Kävele paljain jaloin. Seiso myrskyssä meren rannalla, 
vaikka mielikuvituksessasi. Riko rutiineja. Tee jotain, mikä 
on mahdollista. Tulevaisuudessa on toivoa. 


