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1 Johdanto 

 

Terveyden edistämisen yhtenä sisältönä on nuorten ehkäisevä päihdetyö. Ehkäisevä 

päihdetyö pitää sisällään kuntien päihdestrategioissa määritellyn jatkumon; ennalta 

ehkäisyn, varhaisen puuttumisen ja hoidon. (THL 2011a: 51.) Päihdehäiriöt ovat mieli-

ala-, ahdistuneisuus- ja käytöshäiriöiden lisäksi yleisimpiä mielenterveysongelmien 

aiheuttajia (Kiianmaa – Marttunen 2003: 100–101). Alkoholi on nuorison keskuudessa 

yleisimmin käytetty päihde (Anttila 2011). Tupakointi on Suomessa yleisempää ja alkaa 

aiemmin kuin muissa teollistuneissa maissa, se aloitetaan Suomessa keskimäärin jo 

14-vuotiaana. 16–18-vuotiaiden poikien keskuudessa käytettävä nuuska on yleistyvä 

ilmiö, tästä samasta ikäryhmästä kolmasosa on kokeillut nuuskaa ja 12–14 % käyttää 

nuuskaa päivittäin tai satunnaisesti. (Ainamo – Lahtinen – Rautalahti – Wickholm 2012: 

1089; Hara – Ollila – Simonen 2009: 13.) 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa lukioihin ja ammatillisiin 

oppilaitoksiin näyttöön perustuva päihteiden käyttöä ehkäisevä infoTV-materiaali. Koh-

deryhmänä ovat 16–19-vuotiaat nuoret. Tavoitteena on herätellä nuoria pohtimaan 

päihteiden käyttöä, sen tuomia haittoja ja seurauksia sekä omia valintoja. Tavoitteena 

on tuottaa materiaali, joka täyttää terveyttä edistävän materiaalin laatustandardit. Opin-

näytetyön teema on hyvin ajankohtainen, sillä Sosiaali- ja terveysministeriön mielenter-

veys- ja päihdesuunnitelmassa (2012) todetaan ennaltaehkäisyn merkityksen olevan 

ehdottoman tärkeää niin taloudellisesti kuin kansanterveydellisestikin (STM 2012a: 14). 

Työssä käsiteltävät päihteet on rajattu alkoholiin, tupakkaan ja nuuskaan. Kohderyh-

mänä ovat toisen asteen opiskelijat, eli lukiolaiset ja ammatillisten oppilaitosten opiske-

lijat. Yhteistyötahona toimii opiskeluterveydenhuolto. 

 

Teoriaosuudessa käsitellään ensimmäiseksi nuoruutta elämänvaiheena, sekä päihtei-

den näkyvyyttä nuorison keskuudessa. Päihteiden käytöltä suojaavia tekijöitä ja niiden 

käyttöön altistavia tekijöitä käsitellään myös. Toisen asteen oppilaitoksen roolia päih-

teettömyyden edistäjinä avataan lähinnä terveydenhoitajan ja hiukan kuraattorin toi-

menkuvista. Terveysneuvontaa ja päihteitä sen sisältönä toisen asteen oppilaitoksissa 

on kuvailtu lyhyesti. InfoTV-ruuduilla esitettävä dia-sarja on terveysviestintää, joten 

tekstissä avataan vielä terveysviestinnän pääpiirteet, ennen kuin käsitellään dia-sarjan 

tuottamista ja siihen liittyviä laatustandardeja. Dia-sarja ja sen käsikirjoitus löytyvät 

opinnäytetyön liitteistä (ks. liite 1 ja 2). 
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2 Nuoret ja päihteet 

 

2.1 Nuoruus elämänvaiheena 

 

Nuoruusiällä tarkoitetaan lapsen fyysistä ja psyykkistä kehitystä aikuisuutta kohti, se 

ajoittuu 13–22 ikävuosien välille.  Keskeisenä kehitystehtävänä nuoruusiässä on itse 

hankitun autonomian eli itsenäisyyden saavuttaminen. Nuoren täytyy sopeutua kehitys-

tehtäviin, joita ovat vanhempien tai huoltajan turvasta irrottautuminen ja heidän löytä-

minen uudelleen aikuisuuden tasolla. Ikätovereiden merkitys nousee, sillä heihin ale-

taan turvautua vanhempien sijasta. Myös fysiologisten muutosten hyväksyminen ja 

oman seksuaalisen identiteetin löytäminen ovat tärkeä osa nuoruutta. Nuoruusikä voi-

daan jakaa kolmeen eri vaiheeseen ikävuosien mukaan: varhaisnuoruus, varsinais-

nuoruus ja jälkinuoruus. (Aalto-Setälä 2010: 25; Väestöliitto 2012a.) Tämä opinnäyte-

työ käsittelee varsinaisnuoruuteen ja jälkinuoruuteen kuuluvaa ikäryhmää. 

 

Varsinaisnuoruus on haastava vaihde 15–17-vuotiaalle nuorelle, sillä nuori alkaa irrot-

tautua perheestään ja tekemään itsenäisiä elämänvalintoja. Varsinaisnuoruudessa 

alkaa esiintyä kokonaisvaltaisia kehityksellisiä muutoksia. Biologisia muutoksia ovat 

aivojen säätely- ja emootiokeskuksen kommunikaation muotoutuminen sekä eri aivo-

alueiden toimintojen yhteyksien lisääntyminen. Lisäksi oman vartalon muutoksiin so-

peutuminen ja seksuaalisuuden hyväksyminen kuuluvat varsinaisnuoruuteen. Nuoren 

persoonallisuuden sekä toisten ja omien tarpeiden tunnistaminen alkaa hahmottua. 

Negatiivisten tunnetilojen hallitseminen vahvistuu, tämä näkyy nuorten kykynä samais-

tua toisiin ihmisiin ja konfliktit vanhempia kohtaan alkavat yleensä vähentyä. (Punamäki 

2010: 55; Väestöliitto 2012a.) 

 

Jälki- eli myöhäisnuoruudessa, nuoren ollessa 18–22-vuotias oma identiteetti laajenee 

ja alkaa hahmottua. Tässä vaiheessa nuori pohtii omia arvoja ja asemaansa yhteis-

kunnassa. Aikaisemmat kehitysvaiheet alkavat selkeytyä ja niiden merkitys näkyy nuo-

ressa. Nuoresta kasvaa nuori aikuinen, joka hallitsee omaa kehoaan, sisäisiä tunnetilo-

ja ja itsenäistymistä. Tämä näkyy nuoressa seuraavasti: empatiakyky lisääntyy, itsek-

käät valinnat vähenevät, nuori tekee kompromisseja ja ottaa toisia huomioon sekä ot-

taa vastuun omista elämänvalinnoista. (Väestöliitto 2012a.) 
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Kaikkien kehitysvaiheiden läpikäynti vaatii nuorelta sekä fyysisiä että psyykkisiä voima-

varoja, yksinään ne eivät riitä onnistuneeseen kehitykseen. Nuoren kehitys ja kasvu 

tarvitsee myös ehdoitta vanhempien ymmärrystä, sosiaalista ympäristöä, rakkautta ja 

ystävyyssuhteita. Näiden suhteiden on tuettava nuoren henkistä kehitystä ja uskottava 

uuden sukupolven positiiviseen tulevaisuuteen. (Lehtonen 2010: 120.) Päihteiden käyt-

tö nuoruusiällä vaarantaa keskeneräistä fyysistä ja psyykkistä kehitystä. Tästä syystä 

on huolestuttavaa, että päihteiden käytön aloitus ja kokeilu ajoittuvat yleensä 14–18-

ikävuosille. Alkoholia kokeillaan usein jo 14-vuotiaana, kiinnostus tupakan maistami-

seen alkaa jo alakouluikäisenä. (Anttila 2011; STM 2011a: 19–24.)  

 

2.2 Alkoholi  

 

Alkoholinkäytön aloitusikä on laskemassa. Suomessa käyttö aloitetaan tavallisesti jo 

14–15-vuotiaana. Aikuisväestöstä noin 90 % käyttää alkoholia, joten nuori helposti so-

sialisoituu alkoholinkäyttöön (Anttila 2011; Suomenash 2013; THL 2009: 4,19). THL:n 

Kouluterveyskyselyn (2011) tuloksissa todetaan, että ammatillisten oppilaitosten opis-

kelijat käyttävät enemmän alkoholia kuin lukiolaiset. Kun kysyttiin kuinka paljon kaiken 

kaikkiaan käytät alkoholia, esimerkiksi puoli pulloa keskiolutta tai enemmän, 23 % am-

matillisten oppilaitosten opiskelijoista vastasi kerran viikossa tai useammin. Lukiolaisis-

ta samoin vastasi 12 %. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 30 % vastasi juovan-

sa humalaan asti noin 1–2 kertaa kuukaudessa. Lukiolaisista samoin tähän kysymyk-

seen vastasi 22 %. (THL 2011b.) 

 

Nuori saa median ja mainonnan kautta alkoholinkäytöstä myönteisen kuvan, sillä Suo-

messa alkoholin positiivinen mainonta on tyypillistä. Jos asiaan kiinnittää huomiota, 

positiivisia mainoksia alkoholista on joka puolella; tv:ssä, metroissa, bussipysäkeillä, 

jopa rakennusten seinillä isoina julisteina. Useimmiten mainoksiin liitetään alkoholi, 

kauniit värit ja kauniit ihmiset. Sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveys- ja päihde-

suunnitelmassa (2012) todetaan, että alkoholin positiivinen mielikuvamainonta vaikut-

taa alkoholin kulutukseen. Kyseisessä julkaisussa edistävän ja ehkäisevän päihdetyön 

tavoitteet pitävät sisällään puuttumisen alkoholin positiiviseen mielikuvamainontaan 

(STM 2012a: 33). 

 

Alkoholinkäyttöön ei vaadita perusteluja. Kuitenkin jos alkoholia ei käytä, saattaa sitä 

joutua perustelemaan. (Väestöliitto 2012b.) Nuoret haluavat olla samanlaisia kuin muut 

ja ryhmän ulkopuolelle joutuminen pelottaa. Alkoholiakin saatetaan kokeilla vain kave-
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riporukan painostuksen seurauksena. Tunteilla on merkitystä päihteiden käytössä. 

Nuori joka on hermostunut tai pelkää sosiaalisia tilanteita saattaa huomata saavansa 

alkoholista rentouden tunteita. Impulsiivisuus, kiihtymys ja pitkästyminen voivat ajaa 

nuoren helposti alkoholinkäyttöön, kun huomataan alkoholin rauhoittava vaikutus. Al-

koholilla saatetaan hoitaa ahdistusta ja pahaa oloa. Pääasiassa nuoret käyttävät alko-

holia koska tavoittelevat sillä mielihyvää, kokemusten laajentamista ja hauskan pitoa. 

(Hannukkala – Korhonen – Ruuskanen – Törrönen 2011: 103; Niemelä 2010: 113; Vä-

estöliitto 2012c.) 

 

Nuorten runsas alkoholinkäyttö kuuluu heidän tapakulttuuriinsa. Humalahakuisesta 

juomisesta puhuttaessa voidaan puhua niin sanotusta ”Binge drinking” -ilmiöstä. Binge 

drinking on määritelty eri yhteyksissä ja kulttuureissa, iän ja sukupuolen mukaan hiu-

kan eri tavoin. Keskeisenä ajatuksena Binge drinking -ilmiössä voidaan pitää runsasta 

alkoholin kulutusta ja humalahakuista juomista. (Pirskanen 2007: 27.) On todettu, että 

binge drinking aiheuttaa vaikeuksia koulunkäynnissä, psykososiaalisia ongelmia, epä-

sosiaalista käyttäytymistä, tapaturmia, yliannostuksia, riskialtista seksuaalista käyttäy-

tymistä, sekä ongelmia virkavallan kanssa. Binge drinking on saavuttanut WHO:n 

huomion myös maailmanlaajuisena ongelmana. (Kuo ym. 2001: 203–204.) 

 

Aivojen toimintaan liittyvien kuvantamistutkimusten kautta on pystytty osoittamaan, että 

alkoholinkäyttö nuoruusiällä vaikuttaa aivojen kehittymiseen. Varhaisessa iässä aloitet-

tu alkoholinkäyttö korreloi enemmän epäsuotuisia muutoksia aivoissa, kuin esimerkiksi 

pitkäaikainen käyttö. (Autti 2010: 56–57.) Alkoholin yliannostus aiheuttaa tajuttomuutta, 

alkoholimyrkytystä, aivovauriota ja kuolemaa (Niemelä 2010: 110). Hengenvaarallisen 

alkoholimyrkytyksen oireet ovat samat nuorella kuin aikuisella: humala, oksentelu, ta-

juttomuus, sekä hengityksen pysähdys (Anttila 2011). Alkoholinkäyttö vaikuttaa tunne-

elämän ja ajattelukyvyn kehitykseen. Nuoruusiälle tyypillinen impulsiivinen käyttäytymi-

nen ei välttämättä mene ohi aikuistuessa, jos nuori altistuu runsaalle alkoholinkäytölle. 

(THL 2009: 4–5, 19.) Tämän takia olisi tärkeää, että nuoren alkoholinkäyttöön päästään 

vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

 

2.3 Tupakka ja nuuska 

 

Nuorten terveystapatutkimuksen (2011) mukaan tupakointi on vähentynyt ja sitä ko-

keillaan nykyään yhä vanhempana. Kuitenkin edelleen 21 %, eli joka viides 16–18-

vuotiaista tupakoi säännöllisesti (STM 2011a). Vuoden 2011 Kouluterveyskyselystä käy 
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ilmi, että ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista tupakoi päivittäin 40 %, lukiolaisista 

11 %. Kyselyssä huomataan muitakin selkeitä eroja tupakoinnin näkyvyydestä ammatil-

listen oppilaitosten ja lukioiden välillä. Lukiolaisista joka päivä koulumatkalla tupakoivia 

oli 30 %, kun taas ammatillisissa oppilaitoksissa puolet enemmän; 60 %. Tupakointi 

koulualueella näkyi suurin piirtein samoin luvuin: lukiolaisista 37 % tupakoi koulualueel-

la joka päivä, kun taas ammatillisten oppilaitosten nuorista 61 %. Kouluterveyskyselyn 

(2011) mukaan tupakoinnin rajoituksia tarkkaillaan ammatillisissa oppilaitoksissa 

enemmän kuin lukioissa. (THL 2011b.) 

 

Nuorten kiinnostus tupakan maistamiseen alkaa nykyään jo alakouluikäisenä, kiinnos-

tuksen herättää useimmiten aikuisen tupakointi. Kiinnostus liittyy tupakan makuun ja 

sen vaikutuksiin. Yläasteelle siirtyessä kiinnostus tupakkaa kohtaan muuttuu keinoksi 

päästä mukaan sosiaalisiin tilanteisiin. Suurin osa nuorista kokeileekin tupakkaa jos-

sain vaiheessa ja yleensä siihen liittyy erilaisia tunteita, kuten jännitystä, yhteenkuulu-

vuuden tunnetta, iloa, rentoutta, rauhallisuutta ja mielihyvää, mutta samalla myös epä-

varmuutta ja pelkoa. Monet nuoret aloittavat tupakoinnin saadakseen sosiaalisia etuja, 

kuten muiden nuorten ihailua ja hyväksyntää. Nuoret joilla on huono itsetunto, saatta-

vat toimia vasten tahtoaan sosiaalisten paineiden alla. Tupakasta saatetaan hakea 

apua pelokkuuteen ja hermostuneisuuteen. Tupakkaa kokeilevan nuoren tavoitteena ei 

ole jäädä tupakkaan koukkuun tai ryhtyä tupakoijaksi, riippuvuus tulee nuorelle lähes 

aina yllätyksenä. (Hannukkala ym. 2011: 103; Salomäki – Tuisku 2012: 5; THL 2012a; 

Väestöliitto 2013.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama tutkimus, joka toteutettiin 2000-luvun alussa 

syöpäyhdistyksen toimeksiannosta, totesi että nuoret pitävät tupakointiaan vain välivai-

heena. Aikuistumisen myötä tupakoinnin hohto katoaa kun nuoret huomaavat tupa-

koinnin aiheuttamia haittoja itsessään. Tämän tutkimuksen mukaan nuoret pitävät ai-

kuisten tupakoimista vastuuttomana, yhdistäen siihen negatiivisia asioita kuten rikolli-

suutta ja syrjäytyneisyyttä. Tässä tutkimuksessa nuorten alakulttuurit on luokiteltu tu-

pakoinnin kannalta urheilijoihin, pikku diivoihin, rokkareihin, nörtteihin, gangstoihin ja 

maailmanparantajiin. Nuoret kokivat tutkimuksen mukaan, että näistä alakulttuureista 

jokaisesta löytyy tupakoitsijoita, pääasiassa pikku diivoista. Nörttikulttuuri, joka suosii 

tietokoneita ja pelaamista edistää eniten tupakoimattomuutta. (Suomen syöpäyhdistys 

2002.) 

 



6 

 

Tupakka on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta aiheuttava, lukuisia myrkkyjä 

sisältävä päihde. Nuorten kehittyvät kudokset ovat erityisen herkkiä tupakan myrkyille 

ja nuorena aloitettu tupakointi lyhentää elinikää keskimäärin 20 vuotta. Tupakan sisäl-

tämät myrkyt, kuten nikotiini aiheuttaa pysyviä muutoksia nuoren aivoihin. (Hara ym. 

2009: 13.) Tupakoinnin aiheuttamia välittömiä muutoksia ovat pintaverenkierron heik-

keneminen, sydämen rasitus, tulehdusalttius, suun kunnon huonontuminen, päänsärky, 

fyysisen kunnon heikkeneminen ja väsymys. (Suomenash 2010.) Tupakointi vähentää 

naissukuhormonin määrää lisäten samalla miessukuhormonia. Iho heikkenee, sillä tu-

pakan myrkyt katkovat ihon kimmoisuudesta huolehtivia elastiinisäikeitä ja tuhoavat 

kollageenia. Pintaverenkierron heikkeneminen altistaa ihotulehduksille, kuten finneille. 

Tupakointi aiheuttaa impotenssia. Tupakoivilla miehillä on myös todettu 50 % vähem-

män yhdyntäkertoja kuin tupakoimattomilla. Tupakointi vaikuttaa epäsuotuisasti mies-

ten ja naisten hedelmällisyyteen. (Suomen syöpäyhdistys 2012b.)  

 

Nikotiiniriippuvuus vaikuttaa keskushermoston toimintaan, ja nikotiinin käytön lopetta-

minen aiheuttaa fyysisiä vieroitusoireita. Nuorelle voi kehittyä riippuvuuden merkkejä jo 

muutamassa viikossa vähäisenkin tupakoinnin jälkeen, sillä vielä kehittyvät aivot ovat 

alttiita riippuvuuksille. Riippuvuuden kehittymisessä on yksilöllisiä eroja. Yksilöllisiin 

eroihin vaikuttavat useiden geneettisten ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutukset. Ym-

päristötekijöihin kuuluva sosiaalisten tekijöiden merkitys vähenee, kun nikotiiniriippu-

vuus on syntynyt. Nuoret eivät välttämättä edes tunnista riippuvuuden merkkejä, milloin 

ne alkavat ja ne miltä tuntuvat, tai milloin on kyse juuri tupakasta johtuvasta riippu-

vuusoireesta. (Käypä hoito -suositus 2012; Salomäki – Tuisku 2012: 5; THL 2012a; 

Väestöliitto 2013.) 

 

Nuuskan kokeilut ja käyttö on lisääntynyt, erityisesti nuorten miesten keskuudessa. 

(STM 2011a: 19–24.) Lukiolaisista pojista päivittäin nuuskaa 6 %, ammatillisten oppilai-

tosten pojista 5 %. Silloin tällöin nuuskaa käyttäviä poikia on ammatillisissa oppilaitok-

sissa 20 %, lukioissa 14 %. Tytöt saattavat kokeilla nuuskaa, mutta harvemmin aloitta-

vat sen käytön, sillä he eivät pidä nuuskan hajusta ja mausta. Lukiolaisista tytöistä 3 % 

raportoi nuuskaavansa silloin tällöin. Ammatillisten oppilaitosten tytöistä 4 %. Monet 

pojat ajattelevat nuuskan olevan parempi vaihtoehto kuin tupakka, koska siitä ei tule 

tervaa keuhkoihin ja näin keuhkot eivät vahingoitu ja kunto ei alene. Nuuskan käyttöä 

pidetään helpompana ja huomaamattomampana kuin tupakanpolttoa, koska nuuskaa 

voidaan käyttää salaa sisätiloissa. (THL 2011b; Tyokalupakki.net.) 
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Nuuska on jauhetun tupakan ja makuaineiden kosteutettu seos, joka sisältää 20 kertaa 

enemmän nikotiinia kuin tupakka. Nuuskan rauhoittava vaikutus johtuu pääosin niko-

tiinista, joka imeytyy verenkiertoon suun limakalvojen kautta. Nuuskan ja tupakan aihe-

uttama veren nikotiinipitoisuus on suunnilleen sama, mutta ne vaikuttavat eri tavalla. 

Tupakka suurentaa nikotiinipitoisuutta nopeasti, mutta koska nuuska pysyy suussa 

kauan, on sen vaikutuskin pidempi. Terveyshaitoista huolimatta poikien mielikuva 

nuuskasta on positiivinen, sillä se lisää poikien imagoon miehekkyyttä ja vahvuutta. 

Nuuskaavalla nuorella on korkeampi riski aloittaa tupakanpoltto kuin nuorella, joka ei 

käytä nuuskaa. Nuuskan terveyshaitat erityisesti suun limakalvoihin ovat huomattavia 

ja tervaa lukuun ottamatta nuuska aiheuttaa samat haitat kuin tupakka. Nuuska lisää 

riskiä sairastua suu-, ruokatorvi-, maha- ja haimasyöpään. Nuuskaa on yritetty käyttää 

tupakanpolton lopettamisen apukeinona, mutta se ei sovellu tähän voimakkaan riippu-

vuusriskin vuoksi. (Hergens 2007: 15; Ainamo ym. 2012: 1090–1091, 1095; Suomen 

syöpäyhdistys 2012a; Tyokalupakki.net.) 

 

2.4 Päihteiden käytöltä suojaavat ja käyttöön altistavat tekijät 

 

Nuoren yksilölliset ja ulkoiset voimavarat ovat päihteiden käytöltä suojaavia tekijöitä. 

Yksilöllisiin voimavaroihin kuuluvat muun muassa itsetunto, sosiaaliset taidot ja tiedolli-

set valmiudet. Ulkoisia voimavaroja voivat olla vanhempien tuki ja valvonta, ystävät ja 

harrastukset, sekä yhteiskunnan organisaatiot. Harrastuksiin liittyvä ajatus suojaavana 

tekijänä on hieman epäselvä. Esimerkiksi sveitsiläinen tutkimus osoitti poikien urheilu-

harrastuksen suojaavan päihteiden käytöltä (Pirskanen 2007: 22–23). Suomessa, 

Ruotsissa ja Norjassa taas on huomattu, että urheiluseuroissa poikien nuuskan käyttö 

on todella yleistä. (Ainamo ym. 2012: 1094; STM 2006a: 113). 

 

Runsaasti alkoholia käyttävillä nuorilla on tutkimusten mukaan todettu viisi altistavaa 

tekijää: tupakointi, vanhempien riittämätön vapaa-ajan valvonta, runsaasti taskurahaa, 

varhainen biologinen kehitys muuhun ikäryhmään nähden ja varhain aloitettu seuruste-

lu. Myös psykosomaattinen oireilu ja heikko itsetunto ovat altistavia tekijöitä päihteiden 

käytön aloittamiselle. (Pirskanen 2007: 23.) Sosiaali- ja terveysministeriön Mieli-

julkaisussa (2012) painotetaan ongelmien siirtymistä myös ylisukupolvisesti. Tämä tar-

koittaa vanhempien päihteiden käytön siirtymistä seuraavalle sukupolvelle. (STM 

2012a: 34.) Myös perheen sosioekonomisen taustan on todettu liittyvän päihteiden 

käyttöön. Erityisesti tupakointitottumukset ovat kiistatta yhteydessä sosioekonomisiin 

taustoihin. (Pirskanen 2007: 23–24; STM 2006b: 102; THL 2011b.)  
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Tutkimukset osoittavat, että huono vuorovaikutus vanhempien kanssa sekä vanhem-

milta saatu riittämätön tuki johtavat nuoren helposti päihteiden käyttöön. Hyvä vuoro-

vaikutus vanhempien kanssa saa nuoret omaksumaan vanhempien asenteita ja käyt-

täytymistä. Myös sisarusten päihteiden käyttö altistaa nuorta aloittamaan itsekin päih-

teet. (Ahlström – Metso – Tuovinen 2002: 423–424.) Botwin ym. tutkimuksen mukaan 

erityisesti pojat ja ne nuoret, jotka tulevat yksinhuoltajaperheistä, ovat eniten alttiita 

päihteiden käytölle. Tämän voidaan ajatella johtuvan siitä, että ehkä yksinhuoltajaper-

heissä vanhemmalla ei yhtäältä ole niin paljon taloudellisia ja sosiaalisia resursseja. 

(Botwin – Diaz – Griffin – Scheier – Miller 2000: 174.) 

 

Sosiaalisen verkoston asenne alkoholinkäyttöön vaikuttaa myös nuoren asenteisiin. 

Nuoren sosiaalisena pääomana voidaan pitää perhettä, sukua ja ystäviä. Käsitykset 

omista sosiaalisista normeista rakentuvatkin perheen ja muiden läheisten ihmisten 

normien tunnistamisen kautta. Nuoren kanssa tulisi keskustella alkoholinkäytöstä ja 

siihen liittyvistä riskeistä. On todettu, että keskustelut nuoren kanssa ennen päihdeko-

keiluja ovat olleet hyödyllisiä. Vanhempien jyrkkä asenne alkoholinkäyttöä kohtaan, 

liika kontrolloiminen, auktoriteetin vääränlainen käyttö ja ankarien rajojen asettaminen 

ei tuota tulosta. Päinvastoin nuori pyrkii tällöin toimimaan juuri niin kuin on kielletty; hän 

alkaa kapinoida vanhempia vastaan. Toisaalta myös vanhempien liiallinen myönteisyys 

saattaa johtaa nuoren päihteiden käyttöön. Vanhemmalla saattaa olla virheellinen käsi-

tys esimerkiksi nuoren alkoholin kulutuksesta ja juomia saatetaan hankkia nuorelle. 

(Pirskanen 2007: 24, 32, 43.) Vanhemmat eivät myöskään aina tiedä nuoren tupakoin-

nista. Etenkin jos vanhemmat tupakoivat itse, he eivät välttämättä haista nuoren tupa-

kan hajua. Tupakoivilta vanhemmilta nuori saattaa myös varastaa tupakkaa. (THL 

2012a.)  

 

Alkoholin saatavuuden rajoittaminen vähentää sen kulutusta (STM 2012a: 33). Nuoret 

itse, heidän kaverinsa, sisaruksensa tai tuntemattomat ihmiset ovat linkkejä alkoholin 

sekä tupakan saamiseen. THL:n kouluterveyskysely (2011) toteaa, että nuorten kaverit 

hankkivat heille eniten alkoholijuomia. Seuraavaksi eniten nuoret ostavat itse alkoholi-

juomansa kaupoista, Alkoista tai laivalta. Valvontaviranomaisille tulisi näin ollen taata 

riittävät resurssit alkoholilain ikärajojen toteutumisen valvomiselle. Tupakkalaki määrää, 

että tupakkaa ei saa myydä tai luovuttaa alle 18-vuotiaalle, mutta silti yli 70 % nuorista 

raportoi hankkivansa tupakat itse. (THL 2011b; THL 2012a; Tupakkalaki 

13.8.1976/693.) 



9 

 

3 Päihteettömyyden edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa 

 

3.1 Moniammatillisuus toisen asteen oppilaitosten voimavarana 

 

Toisen asteen oppilaitoksissa terveydenhuollon ammattihenkilöstöllä on haasteena, 

mutta myös hyvänä tilaisuutena päästä vaikuttamaan hyvissä ajoin nuoren terveyttä 

edistäviin valintoihin. Päihteettömyyttä edistävän ammattihenkilön on hyvä muistaa 

toisen asteen oppilaitoksissa, että ihmiset eivät sinänsä ole tapojensa vankeja vaan 

muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Toisaalta rutiininomaiset tavat sekä riippuvuutta aiheut-

tavien aineiden, kuten tupakan ja alkoholinkäytön on todettu olevan pysyvimpiä terve-

yskäyttäytymismuotoja. (Kunttu 2011: 131; STM 2006a: 111.) 

 

Toisen asteen oppilaitokset pyrkivät vaikuttamaan nuorten terveyskäyttäytymiseen se-

kä yhteisöllisin että yksilöllisin keinoin. Yhteisölliset keinot näkyvät lainsäädännöllisinä 

ohjelmina ja interventioilla, sekä terveystiedon välittämisellä esimerkiksi terveysviestin-

tää käyttämällä. Yksilölliset keinot pyrkivät mahdollistamaan ja tukemaan opiskelijaa 

terveyttä edistäviin tapoihin ja valintoihin. Tähän pyritään terveysneuvonnalla, itsehoi-

don ohjauksella sekä terveystarkastuksilla. Opiskeluympäristöjen ja -yhteisöjen tavoit-

teena on luoda yksilölle tämän elämäntavoista jokapäiväinen voimavara. (Hämeenaho 

– Kunttu – Pohjola 2011: 103; STM 2006a: 111.) 

 

Päihteettömyyden edistämiseen toisen asteen oppilaitoksissa osallistuu moniammatilli-

nen työryhmä. Tämän työryhmän keskeisimpiä toimijoita ovat terveydenhoitaja ja kou-

lukuraattori. Terveydenhoitaja ja kuraattori kuuluvat opiskelijahuoltoryhmään, johon 

kuuluu lisäksi muita kouluhenkilökunnan jäseniä. Terveydenhoitajan rooliin päihteettö-

myyden edistämisen osalta kuuluu terveystarkastusten yhteydessä havainnoida päih-

teiden käyttöä ja ottaa päihteiden käyttö puheeksi, sekä antaa päihteiden käyttöön liit-

tyvää terveysneuvontaa. Koulukuraattori astuu kuvaan, kun ongelmia päihteiden käy-

töstä on jo päässyt syntymään. Kuraattori on terveydenhoitajan tärkeä yhteistyökump-

pani. Yhteistyöllä terveydenhoitaja ja kuraattori pyrkivät toistensa ammattiosaamista 

hyödyntäen tukemaan nuoren voimavaroja ja etsimään myönteisiä ratkaisuja ongelma-

tilanteisiin. Opiskelijahuoltoryhmän yhtenä tehtävänä on suunnitella toimintatapoja, 

joilla pyritään muuttamaan opiskelijakulttuurin epäkohtia, kuten tupakointia ja runsasta 

alkoholin kulutusta. (Kunttu – Laakso 2011b: 78–80; STM 2006a: 25,142.) 
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Terveydenhoitaja on opiskeluterveydenhuollon keskeisin toimija ja hoidon tarpeen ar-

vioija (Mali 2011: 81). Hänen käytännön työmenetelmiä nuoren päihteiden käytön eh-

käisemiseen ja tunnistamiseen voivat olla terveyskeskustelu, mini-interventio ja nuorten 

päihdemittarin (ADSUME, Adolescents’ SubstanceUseMeasurement) käyttö alaikäisille 

opiskelijoilla ja täysikäiselle AUDIT – testi (Alcohol Use Disorder Identification Test). 

Laukkasen ym. tutkimuksessa (2006) on arvioitu, miten nuoret kokevat terveydenhoita-

jan kanssa käydyn terveyskeskustelun. Tutkimuksessa 14–18-vuotiaat täyttivät kyse-

lyn, jossa he arvioivat päihteiden käyttöään ja terveydenhoitajan toimintaa. Tämän jäl-

keen osa nuorista kävi vastausten perusteella terveydenhoitajan kanssa terveyskes-

kustelun, jota he arvioivat välittömästi, sekä muutaman kuukauden jälkeen. Puolet nuo-

rista ei muistanut saaneensa päihteisiin liittyviä ohjeita terveyskeskustelussa. Melkein 

neljäsosa päihteitä käyttävistä nuorista halusi vähentää päihteiden käyttöä mutta ei 

kokenut saavansa riittävää tukea muutokseen. (Laukkanen – Pietilä – Pirskanen 2005: 

58–59; STM 2006a: 117.) 

 

Nuoren tupakoinnin tunnistamisessa terveydenhoitaja voi käyttää Fagerströmin testiä. 

Se testaa tupakoinnin riippuvuuden syvyyttä. Riippuvuus tupakkaan voi syntyä jo muu-

tamassa vuodessa, joten Fagerströmin testi soveltuu hyvin nuorille, jotka ovat tupakoi-

neet jo pidemmän aikaa. (Pirskanen 2007: 40; Heikkinen 2011: 17–18.) Nuorten tupa-

kointiriippuvuuden mittaaminen ja tutkiminen on haasteellista, sillä erikseen nuorille ei 

ole vielä kehitetty menetelmää. Koska nuorten tupakointi on pääosin vähäisempää ja 

satunnaisempaa, ei aikuisille suunnatuilla mittareilla saada luotettavaa arviota. Aikuis-

ten menetelmä sopii ainoastaan niille nuorille, jotka tupakoivat päivittäin. (Broms – Kap-

rio – Laatikainen – Ollilla – Patja 2010: 1269–1271.)  

 

3.2 Päihteet terveyden edistämisen sisältönä 

 

Kun nuori aloittaa opinnot toisen asteen oppilaitoksissa, hän osallistuu ensimmäisenä 

opiskeluvuonna terveydenhoitajan terveystarkastukseen ja toisena opiskeluvuonna 

lääkärin terveystarkastukseen. Tässä vaiheessa terveydenhoitajalla on hyvä tilaisuus 

kartoittaa nuoren päihteiden käyttöä ja keskustella päihteistä nuoren kanssa. (Kunttu – 

Laakso 2011a: 107). Valtioneuvoston asetus (2011) määrää että kuntalaisille annetta-

van terveysneuvonnan on tuettava yksilön voimavaroja, antaa käytäntöön sovellettavaa 

tietoa, ja tukea yksilöä ottamaan vastuuta terveysvalinnoistaan. Terveysneuvonta toi-

sen asteen oppilaitoksissa on keino opiskelijan terveystietojen ja -taitojen lisäämiseen 

(Kunttu – Laakso 2011b: 79). 
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Useille nuorille toisen asteen oppilaitokset ovat viimeinen linkki, josta saada tietoa ter-

veyteen liittyvistä asioista. Terveystietoa oppiaineena opetetaan pakollisina opintoina 

lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa yhden opintoviikon verran. Lukioissa päihtei-

siin liittyvä terveystieto on määritelty keskeiseksi kurssin sisältöaiheeksi vain syventä-

vän terveystiedon kurssilla, joka on vapaavalintainen. Ammatillisten oppilaitosten ter-

veystiedon kurssisisällössä mainitaan päihteiden osalta liittyvä tavoite seuraavasti:" 

Opiskelija tietää tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset ja osaa ehkäistä terveyttä 

kuluttavia tekijöitä." Tavoite jää melko yleiseksi. Shemeikan tutkimuksessa (2009) tode-

taan, että ne opiskelijat, jotka itse käyttävät päihteitä haluaisivat jopa vähentää alkoho-

liin ja tupakkaan liittyvää opetusta. Shemeikka pohtii tutkimuksessaan, että päihteisiin 

liittyvää opetusta voisi lähestyä positiivisen terveyden edistämisen kannalta, esimerkik-

si sisällyttäen sen seurusteluun, tai lapsen ja nuoren kehitykseen. (Opetushallitus 

2003: 211–212; Shemeikka 2009: 5, 15–16, 24–26.) 

 

3.3 Terveysviestintä 

 

Terveysviestinnän toimivuudesta on ollut ristiriitaista näyttöä. Osa tutkimuksista osoit-

taa, että viestimällä voi edistää terveyttä, kun taas osa tutkimuksista osoittaa että vies-

tintäkamppanioilla ei ole suoraa vaikutusta kansalaisten terveyteen. Mutta koska epä-

varmuus asiasta ei osoita sen toimimattomuutta ei ole syytä miksi terveysviestintää ei 

voisi käyttää. Haasteeksi terveysviestinnässä osoittautuu vastaanottajan tulkinta. Kos-

ka eri tulkintoja voi olla äärettömästi, viestijä ei voi koskaan olla varma siitä, miten hä-

nen terveysviestinsä on tulkittu. Vaikka terveysviestin asiasisältö olisi oikea ja luotetta-

va, on silti mahdollista että vastaanottaja tulkitsee sen päinvastoin. Yksittäisen opiskeli-

jan tulkinta terveysviestistä voi liittyä opiskelukulttuuriin tai vaikka kotioloihin. (Torkkola 

2011: 127–128.) 

 

Toisen asteen oppilaitoksiin tuotettavaa terveysviestintä materiaalia tulee katsoa siitä 

näkökulmasta, että voiko sen sisällöllä vaikuttaa eri alojen, sekä eri oppilaitosten tar-

peisiin. Voiko samalla viestillä tavoittaa esimerkiksi autoasentajaksi, lähihoitajaksi, ja 

ylioppilaaksi opiskelevat nuoret? Asiaa tulisikin pohtia tiedon, merkityksen ja yhteisön 

näkökulmista. Onko materiaalissa esitettävä tieto nuorelle kiintoisaa ja ymmärrettävää? 

Millaisille tietolähteille, esimerkiksi nettisivustoille vastaanottajaa mahdollisesti ohja-

taan? Merkitystä tulee pohtia ennen kaikkea tulkinnan näkökulmasta. Miten nuori tulkit-

see viestin? Onko kohderyhmän sisällä olevien yksilöiden välillä suuri riski erilaiseen 
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tulkintaan? Yhteisön näkökulmaa miettiessä keskeisenä ovat vastaanottajan tarpeet. 

Vastaanottaja voi olla esimerkiksi passiivinen massa, tai aktiivinen osallistuja. Ilman 

vastaanottajan palautetta viestinnän onnistumista on mahdotonta mitata. (Torkkola 

2011: 127–128.) 

4 Työn tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa lukioihin ja ammatillisiin 

oppilaitoksiin näyttöön perustuva päihteiden käyttöä ehkäisevä infoTV-materiaali. Koh-

deryhmänä ovat 16–19-vuotiaat nuoret. Tavoitteena on herätellä nuoria pohtimaan 

päihteiden käyttöä, sen tuomia haittoja ja seurauksia sekä omia valintoja. Tavoitteena 

on tuottaa materiaali, joka täyttää terveyttä edistävän materiaalin laatustandardit. 

5 Opinnäytetyön tuottaminen 

 

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Ammattikorkeakouluista saadun koulutuksen tarkoituksena on, että opiskelija pärjää 

alansa asiantuntijatehtävissä, sekä tietää ja taitaa siihen liittyvät kehittämisen ja tutki-

muksen perusteet. Toiminnallinen opinnäytetyö antaa hyvät eväät tämän tarkoituksen 

toteutumiseen. Se on vaihtoehtoinen menetelmä tutkimukselliselle opinnäytetyölle. 

Tarkoituksena ja tavoitteena on, että siinä yhdistyvät käytännön toteutus, sekä siihen 

liittyvä teoreettinen tutkimusosuus. Tuotoksena voi syntyä alasta riippumatta muun 

muassa; käytäntöön suunnattu ohje, opas, tai vaikka jonkun tilaisuuden järjestäminen. 

(Airaksinen – Vilkka 2003: 9–10.) Tämän opinnäytetyön tuotoksena valmistui info-tv-

materiaali opiskeluterveydenhuoltoon, jota käytiin esitestaamassa toisen asteen amma-

tillisessa oppilaitoksessa. Materiaalina syntynyt dia-sarja ja sen käsikirjoitus ovat yhdis-

tettynä liitteisiin (ks. liite 1, liite 2). Ennen dia-sarjan työstämistä tehtiin teoriaosuus, 

jonka pohjalta dia-sarja tehtiin.  

 

5.2 Terveyttä edistävän materiaalin kriteerit 

 

Terveyden edistämisen keskeisin tavoite on lisätä jokapäiväisessä arjessa terveyttä 

edistäviä valintoja, jonka avulla saavutettaisiin terveyshyötyjä väestössä ja näin myös 



13 

 

vähennettäisiin terveydenhuollon menojen kasvua. (STM 2008: 19.) Terveyden edis-

täminen on kansanterveystyötä ja perustuu Kansanterveyslakiin (28.1.1972/66). Suo-

messa terveyden edistämistä seuraavat, tutkivat ja kehittävät eri tahot. Sosiaali- ja ter-

veysministeriö yhteensovittaa toimia, joilla pyritään vaikuttamaan väestön hyvinvointiin 

ja sosiaaliseen osallistumiseen. Sille kuuluvat myös päihteisiin liittyvä politiikan suunnit-

telu, ohjaus sekä lainsäädäntö. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) vastuulla on 

tehdä väestön hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tutkimusta ja kehittämistyötä. THL 

kehittää myös käytäntöjä terveyden edistämiseksi sekä osaamista ja välineitä käytäntö-

jen soveltamiseksi. (THL 2012b; STM 2011b; STM 2012c.) 

 

Terveyden edistämisen painopisteenä on vaikuttaa terveyden taustatekijöihin. Tervey-

den taustatekijät voidaan jakaa yksilöllisiin, sosiaalisiin, rakenteellisiin ja kulttuurisiin 

tekijöihin. Terveyden edistämisen pääasiallisena tehtävänä voidaan pitää näiden teki-

jöiden vahvistamista ja ylläpitämistä. Yksilöllisiä tekijöitä ovat muun muassa ikä, suku-

puoli, perimä, tiedot, taidot, kokemukset ja elintavat. Sosiaalisia tekijöitä ovat muun 

muassa sosioekonominen asema ja ihmisten keskinäinen vuorovaikutus. Rakenteelli-

sia tekijöitä ovat esimerkiksi koulutusmahdollisuudet, elinolot, elinympäristö ja palvelu-

jen tasapuolinen saatavuus. Kulttuuriset tekijät ovat ihmisen fyysisen, taloudellisen ja 

poliittisen ympäristön turvallisuus, viihtyisyys ja niiden asennoituminen terveyteen. 

(Perttilä 2012.)  Muun muassa yksilölliset ja sosiaaliset taustatekijät liittyvät nuorten 

päihteiden käyttöön. Yksilöllisenä taustatekijänä voidaan pitää itsetuntoa. On todettu, 

että nuoren huono itsetunto altistaa päihteiden käytölle. Sosiaalisten taitojen puute ja 

vähäinen kiinnostus koulunkäyntiin ovat päihteiden käyttöön altistavia tekijöitä. (Pirska-

nen 2007: 22–23.) 

 

Terveyden edistämistä voidaan lähestyä promotiivisesti tai preventiivisesti. Promooti-

ossa pyritään lisäämään yksilön omia mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristön-

sä terveydestä, ennen kuin ongelmia ja sairauksia on päässyt syntymään. Preventiivi-

sessä näkemyksessä keskitytään terveyden edistämiseen lähinnä riskikeskeisesti, kun 

ongelmia on jo päässyt kehittymään tai riski niiden kehittymiselle on suuri. Tämän 

opinnäytetyön kohderyhmänä ovat toisen asteen oppilaitosten nuoret, joista suuri osa 

käyttää päihteitä, tai on ainakin kokeillut niitä. Joukkoon mahtuu kuitenkin nuoria, joista 

osa ei välttämättä ole kokeillut päihteitä tai määritellyt asenteitaan niitä kohtaan. Koh-

deryhmän hajanaisuuden vuoksi opinnäytetyön lähestymistavaksi sopii sekä preventio 

että promootio. (Rouvinen-Wilenius 2003: 5–7.) 
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Terveyden edistämiskeskus on valmistanut vuonna 2003 terveyttä edistävän materiaa-

lin tuottamisen ja arvioinnin tueksi ”tavoitteena hyvä ja hyödyllinen terveysaineisto” -

oppaan. Oppaan tarkoituksena on esittää kehittämisajatuksia ja ideoita aineiston laati-

jalle. Oppaassa luetellaan tarkoin laaditut, hyvän terveysaineiston täyttämät standardit 

ja niiden sisällään pitämät kriteerit. Hyvä terveysaineisto täyttää seitsemän laatustan-

dardia, jotka ovat: 

 

1. Standardi: Aineistolla on selkeä ja konkreettinen terveys- /hyvinvointitavoite. 

2. Standardi: Aineisto välittää tietoa terveyden taustatekijöistä. 

3. Standardi: Aineisto antaa tietoa keinoista, joilla saadaan elämänoloissa ja käyt-

täytymisessä muutoksia. 

4. Standardi: Aineisto on voimaannuttava ja motivoi yksilöitä/ ryhmiä terveyden 

kannalta myönteisiin päätöksiin. 

5. Standardi: Aineisto palvelee käyttäjäryhmän tarpeita. 

6. Standardi: Aineisto herättää mielenkiinnon ja luottamusta sekä luo hyvän tun-

nelman. 

7. Standardi: Aineistossa on huomioitu julkaisuformaatin, aineistomuodon ja sisäl-

lön edellyttämät vaatimukset. 

(Rouvinen-Wilenius 2003: 4, 9.) 

 

Nämä seitsemän laatustandardia pitävät edelleen sisällään yhteensä 35 laatukriteeriä. 

Näiden 35 kriteerin tehtävänä on mahdollistaa terveysaineiston moninaisuus mahdolli-

simman laajasti. Kriteereiden kaikkien osa-alueiden ei tarvitse täyttyä, tärkeintä on tar-

kastella kriteereitä aineiston kannalta merkityksellisin osin. Laatukriteerien tarkoitukse-

na on: 

 

 toimia terveysaineiston kehittämisen ja arvioinnin välineenä, 

 parantaa terveysaineiston laatua erityisesti tavoitellun lukijaryhmän näkökul-

masta ja 

 tukea terveysaineiston johdonmukaista arviointia. 

(Rouvinen-Wilenius 2003: 9.) 

 

Seuraavan kappaleen otsikointia ja tekstisisältöä on mukailtu hyödyntämällä terveyden 

edistämiskeskuksen laatimia laatustandardeja. Yhtenä opinnäytetyön tavoitteena on-

kin, että aineisto täyttää nämä laatustandardit.  



15 

 

6 Dia-sarjan työstäminen ja arviointi 

 

6.1 Terveystavoite 

 

Dia-sarjan terveystavoitteena on herätellä nuorta pohtimaan päihteiden käyttöä, sen 

tuomia haittoja ja seurauksia sekä omia valintoja. Aineisto tuotetaan, koska opiskelu-

terveydenhuoltoon kaivataan jatkuvasti menetelmiä nuorten päihteiden käytön ehkäi-

semiseksi. Dia-sarjassa on keskitytty tutkitun tiedon pohjalta seuraaviin aiheisiin; hu-

malahakuinen juominen, tupakoinnin ja nuuskan lopettamisen edut sekä syyt aloittaa 

päihteiden käyttö, kuten sosiaalinen paine ja erilaiset tunteet. Dioissa kannustetaan 

nuoria ottamaan päihteiden käyttö puheeksi, tai hakemaan apua kouluterveydenhoita-

jalta päihteisiin liittyvissä asioissa.  

 

Aineiston kohderyhmä pitää sisällään päihteettömiä, päihteitä jo kokeilleita tai päihteitä 

riskialttiisti käyttäviä nuoria. Koska kohderyhmän kesken päihteiden käyttö on kuitenkin 

yleistä ja riski niiden aloittamiselle on suuri, lähestymistavaksi tarvitaan pääasiassa 

preventiivinen työote. Jotta työ olisi kuitenkin myös voimavaraistava, tarvitaan preven-

tion lisäksi myös promotiivisia elementtejä. Nuoret eivät ole vastaanottavaisia perintei-

selle valistukselle, joten pyrimme lähestymään nuoria heidän asemastaan, painottamal-

la jo dia-sarjan otsikolla ja kuvien mukana kulkevalla ”valinta on sinun” -tekstillä heidän 

omia voimavarojaan ja valinnanvapautta. Aloitus diaan ponnahtava teksti: ”Mihin sinä 

olet koukussa?” johdattelee katsojaa aiheeseen. 

 

6.2 Terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen 

 

Terveyden edistämisessä pidetään tärkeänä, että terveyttä edistävällä toiminnalla yllä-

pidetään ja vahvistetaan terveyden taustatekijöitä. Terveyden taustatekijät on jaettu 

yksilöllisiin, sosiaalisiin, rakenteellisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Näiden avulla vaikute-

taan yksilöiden ja yhteisöjen terveyteen. Ihmiset pystyvät itse omilla valinnoillaan vai-

kuttamaan näihin tekijöihin (Perttilä 2012.) Dia-sarjan kautta annetaan nuorille mahdol-

lisuus vaikuttaa oman terveyden taustatekijöihin tukemalla tervettä itsetuntoa, antamal-

la tietoa päihteettömyyden eduista, päihteiden käytön riskeistä, sekä kannustamalla 

nuoria kyseenalaistamaan päihteiden käyttöään. Dioissa käsitellään paljon sosiaalista 

painetta. Myös käytännönläheiset toimintakehotteet tukevat nuoria oman terveyden 

taustatekijöihin vaikuttamiseen.  
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Preventio näkyy pääasiassa kuvissa, joissa painopisteenä on päihteistä syntyvät riskit. 

Myös toimintaa tukevat toimintakehotteet tukevat preventiivistä työotetta. Työssä ter-

veyden taustatekijöiden suojaava eli promotiivinen vaikutus näkyy kannustuksena nuo-

ria omaksumaan terveet asenteet päihteitä kohtaan. Tähän on pyritty kertomalla teksti-

sisällön avulla, miten nuoret hyötyvät päihteettömyydestä. Työssä pyritään tukemaan 

myös nuorten itsetuntoa ja myönteistä kuvaa itsestään.   

 

6.3 Luotettavan tiedon välittäminen 

 

Dia-sarjan aihesisältönä käsitellään tutkitun tiedon pohjalta humalahakuista juomista, 

tupakoinnin ja nuuskan lopettamisen etuja sekä syitä aloittaa päihteiden käyttö, kuten 

sosiaalinen paine ja erilaiset tunteet. Humalahakuinen juominen on todettu muun mu-

assa THL:n Kouluterveyskyselyssä (2011) Suomalaisten nuorten keskuudessa suurek-

si ongelmaksi. Dioihin on lavastettu tilanteita, joihin humalahakuinen juominen voi joh-

taa. Sosiaaliseen paineeseen liittyviä tilanteita on lavastettu jokaisen opinnäytetyössä 

käsiteltävän päihteen osalta. Tunteiden ohjaamaa päihteiden käyttöä käsitellään 

useamassa diassa. Tupakan ja nuuskan aiheuttamista terveyshaitoista on valittu diojen 

teemoihin aiheet, joiden uskotaan vaikuttavan nimenomaan nuorisoon. 

 

Toisen asteen oppilaitoksen Terveydenhoitajan kommentit dia-sarjan tiedollisesta 

sisällöstä liittyi lähinnä toteamukseen siitä, että nuorilla on jo hallussaan tietoa päihteis-

tä. Näin ollen tiedon välittäminen on luonnollisestikin haasteellista, mutta hän piti tiedon 

välittämistä hyödyllisenä asioiden kertauksena. Dia-sarjan luotettavuuteen 

on pyritty hyödyntämällä näiden yhteistyökumppaneiden kehittämisehdotuksia sen 

ohella, että diat on koostettu tutkittuun ja näyttöön perustuvaan tietoon pohjaten. Kes-

keisinä lähteinä työssä on käytetty Kouluterveyskyselyä (2011), Varhaisen puuttumisen 

mallia koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon (Pirskanen 2007), sekä Mieli (2012) – mie-

lenterveys- ja päihdeohjelmaa. 

 

6.4 Muutokseen tukeminen ja motivaatioon vaikuttaminen 

 

Päihteiden käyttö on kohderyhmän keskuudessa yleistä ja ne jotka eivät jo käytä päih-

teitä, ovat suuressa riskissä niiden aloittamiselle. Tärkeäksi työssä koettiin tukea muu-

tokseen niitä nuoria, jotka jo käyttävät päihteitä. Muutokseen tukeminen näkyy työhön 
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laatimina käytännönläheisinä toimintakehotteina. Näiden toimintaan tukevien kehottei-

den lisäksi dioihin on pyritty luomaan muutosta tukeva tunnelma. Tähän tunnelmaan on 

pyritty ensisijaisesti esittämällä nuorille vuorovaikutteisia kysymyksiä, jotka kannustavat 

nuoria kyseenalaistamaan päihteiden käyttöään. Päihteettömien nuorten osalta dia-

sarja pyrkii ylläpitämään asenteita päihteettömyyttä kohtaan.  

 

Motivaatioon vaikuttamisen keinot näkyvät työssä kohderyhmälähtöisyytenä. Työssä 

on käytetty malleina kohderyhmän ikäisiä nuoria lavastettuina tilanteisiin, jotka ovat 

juuri kohderyhmälle ajankohtaisia ja helposti samaistuttavia. Dia-sarjan tekstisisällöllä 

halutaan vahvistaa nuorten tietoa päihteistä ja antaa sellaista tietoa, joka vaikuttaisi 

juuri nuoriin. Nuorilla on paljon tietoa päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä riskeistä, 

mutta Laukkasen ym.(2006) tutkimuksessa nuoret kokevat että eivät saa terveydenhoi-

tajalta tarpeeksi konkreettisia keinoja päihteiden käytön vähentämiselle tai lopettami-

selle. Dia-sarjan toimintaan tukevilla kehotteilla on tarkoitus saada nuoret motivoitu-

maan muutokseen tai edes ajattelemaan sen mahdollisuutta. Kehotteet ovat helposti 

toteutettavia ja käytännön läheisiä. Nuoria ohjataan dia-sarjassa myös luotettavalle 

lisälähteelle hakemaan tarvittaessa lisää tietoa.  

 

6.5 Kohderyhmän tarpeisiin vastaaminen 

 

Opinnäytetyön kohderyhmän voidaan ajatella jakautuvan suurin piirtein kolmeen 

osaan: päihteettömiin, päihteitä kokeilleisiin ja riskikäyttäjiin. Dia-sarjassa pyritään an-

tamaan näistä ryhmistä jokaiselle jotain. Jokaista dia-sarjan katsojaa tuetaan omaksu-

maan terveet asenteet päihteitä kohtaan. Kuitenkin eniten pyritään vaikuttamaan niihin 

nuoriin, jotka ovat jo käyttäjiä. Dia-sarja pyrkii lähestymään kohderyhmää heidän kult-

tuuristaan lähtöisin. Tämä näkyy jo siinä, että malleina on käytetty kohderyhmän ikäisiä 

nuoria. Kohderyhmän kulttuuri näkyy kuviin lavastettuina konkreettisina esimerkkeinä, 

jotka ovat osana nuorten tämän hetkistä päihdekulttuuria. Kieli ja tiedontaso jota dia-

sarjassa käytetään, pyrkii asettumaan kohderyhmän kanssa samalle tasolle.  

 

Dia-sarja käytiin esitestaamassa Toukokuussa 2013 Helsingissä toisen asteen amma-

tillisessa oppilaitoksessa, Suomen liikemiesten kauppaopistossa. Esitestaus tapahtui 

opintojenohjauksen tunnilla jossa oli läsnä 18 kaksoistutkintoa suorittavaa ensimmäi-

sen lukuvuoden noin 16-vuotiasta opiskelijaa ja opintojenohjaaja. Dia-sarjan työstämi-

sestä kerrottiin lyhyesti esitestausryhmälle. Heille kerrottiin myös, että kyseisen materi-

aalin tuottaminen on tarpeellista kohderyhmän keskuudessa esiintyvän päihteiden käy-
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tön vuoksi. Palautelomakkeet jaettiin kaikille läsnäolijoille. Lomakkeet täytettiin dia-

sarjan esittämisen jälkeen. Palautekysymykset tehtiin huomioimalla terveyttä edistävät 

laatustandardit. Kysymykset joiden perusteella dia-sarjasta haluttiin palaute, olivat: 

 

1. Millaisia ajatuksia dia-sarja herätti? 

2. Saitko dia-sarjan sisällöstä uutta tietoa päihteiden käytöstä, sen tuomista hai-

toista ja seurauksista? 

3. Saiko dia-sarja sinua pohtimaan päihteiden käyttöäsi ja siihen liittyviä omia va-

lintoja? 

4. Millainen dia-sarjan ulkoasu mielestäsi oli? 

5. Oliko dioissa käsiteltävät aiheet sinulle ajankohtaisia? 

6. Mitä lisäisit/ ottaisit pois/ muuttaisit dia-sarjassa? 

 

Opiskelijoiden palaute 

 

Dia-sarja herätti hyvin erilaisia ajatuksia kohderyhmän kesken. Päällimmäisenä ajatuk-

sena heräsi, että dia-sarja ja kuvat ovat hyviä. Työ koettiin todella hyväksi niille, joilla 

on ongelmia päihteiden käytön kanssa. Suurin osa kohderyhmästä koki että aiheesta 

valistetaan jatkuvasti ja joka paikassa, useimmiten radikaalein keinoin. Tästä syystä 

työstä pidettiin, koska siinä ei käsitelty aihetta liian radikaalisti, vaan aihetta lähestyttiin 

osittain myös humoristisella mielellä.  

 

Nuorilla on kattavasti tietoa päihteistä. Tämä tuli ilmi myös palautteesta. Suurin osa 

esitestausryhmästä koki, ettei saanut dia-sarjan sisällöstä paljoakaan uutta tietoa. Nuo-

ret kommentoivat, että aiheesta valistettiin paljon jo yläasteella, tietoa oli siis jo ennes-

tään paljon hallussa. Jotkut kuitenkin vastasivat saaneensa jonkin verran uutta tietoa. 

Muutama kommentoi saaneensa tietoa nuuskasta ja kertaus koko aiheesta koettiin 

tarpeellisena. Nuoret kokivat, että työssä käsiteltiin kaikki tärkeimmät asiat ja pääpoin-

tit. Etenkin tupakoinnin syitä, sekä riippuvuutta käsittelevät diat saivat hyvää palautetta. 

 

Työmme tavoitteena oli herätellä nuorta pohtimaan päihteiden käyttöä, sen haittoja, 

seurauksia ja omia valintoja. Esitestauksen perusteella koemme päässeemme tavoit-

teeseen, sillä osa nuorista jäi pohtimaan omia tapojaan, sekä hyviä ja huonoja valinto-

jaan päihteiden käytön suhteen. Osa jäi pohtimaan myös yleisellä tasolla, miten ihmi-

nen toimii päihteiden käytön alaisena. Yllätyksenä tuli, että aihe ei ollut läheskään kai-

kille ajankohtainen. Yhtenä palautteena kävi ilmi, että diojen sisältö ärsytti sillä se koet-
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tiin yleistävänä, ”kaikki nuoret eivät käytä päihteitä”. Enemmistölle aiheet olivat kuiten-

kin ajankohtaisia, joku koki myös että ei itselleen mutta ystäville. Yhdestä palautteesta 

kävi myös ilmi, että vain osa aiheesta oli ajankohtaisia.  

 

Kokonaisuudessaan dia-sarjan sisällöstä saatu palaute oli vaihtelevaa. Suurin osa piti 

dia-sarjan sisällöstä, eikä olisi tehnyt muutoksia. Iso osa kuitenkin jäi kaipaamaan vas-

taavanlaista työtä huumeista, erityisesti kannabiksesta. Osa koki dia-sarjan hiukan tyl-

säksi, koska siinä ei ollut ääniä. Taustaääneksi jäätiin toivomaan esimerkiksi rauhallista 

musiikkia. Saimme kohderyhmältä hyviä kehittämisehdotuksia, jotka teimme dioihin. 

Näitä oli lisä tieto naisten sukupuolitoiminnasta ja kuinka päihteet vaikuttavat siihen. 

Otimme myös joitakin liian radikaalilta tuntuvia tekstejä - joita nuoret eivät täysin ym-

märtäneet - pois. Tällainen oli esimerkiksi impotenssia käsittelevä teksti, sillä yhdessä 

palautelomakkeessa kysyttiin, mitä tarkoittaa impotenssi? 

 

Toisen asteen oppilaitoksen terveydenhoitajien palaute 

 

Terveydenhoitaja koki dia-sarjan uudenlaiseksi tavaksi informoida nuoria terveysasiois-

ta. Hän myös kommentoi että nuorille ”saarnaaminen” ja jatkuvasti esitteiden jakami-

nen alkoi jo menettää tehonsa. Terveydenhoitaja kertoi myös saaneensa itsekin uuden-

laista innostusta antaa terveysneuvontaa nuorille päihteiden käytöstä kun on uusi kei-

no. Dia- sarjan sisällöstä terveydenhoitaja koki että nuoret saavat varmasti uutta tietoa 

päihteistä. Terveydenhoitaja piti dia-sarjan kestoa sopivana ja dioissa käsiteltäviä aihei-

ta riittävän ajankohtaisina. Saimme myös terveydenhoitajalta joitakin ehdotuksia dia-

sarjaan sisältöön. Yhtenä ehdotuksena oli, että lisäisimme dia-sarjaan uuden kuvan 

jossa kuvailtaisiin tervettä ja hyvinvoivaa nuorta. Hän koki että sellainen dia toisi peh-

meän laskun nuorille dia-sarjassa käsiteltäviin aiheisiin. Hänen mielestään myös tyyli 

jolla asiaa lähestyttiin, oli kohderyhmälähtöinen ja selkeä.   

 

Opinto-ohjaajan palaute  

 

Esitestauksen yhteydessä työstä saatiin palaute myös opinto-ohjaajalta. Opinto-ohjaaja 

kommentoi, että työ on hienosti tehty ja sopii hyvin 2000-luvun päihdevalistusmateriaa-

liksi. Hän koki, että dia-sarja on melko pitkä ja vaatii paljon aikaa pysähtyä katsomaan 

koko sarja läpi. Mutta diat toimivat hänen mielestään myös yksittäisinä. Hän kommen-

toi, että erityisesti ammatilliset oppilaitokset kaipaavat tällaista materiaalia jotta tupa-

koinnin vähentämiseen päästäisiin vaikuttamaan mahdollisimman paljon. 
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6.6 Mielenkiinnon herättäminen ja tunnelman luominen 

 

Dia-sarjan tunnelmasta haluttiin mielenkiintoinen, helposti lähestyttävä, selkeä ja aja-

tuksia herättelevä. Mielenkiinnon herättämiseen pyrittiin ensisijaisesti käyttämällä ku-

vissa malleja, joihin nuorten on helppo samaistua. Myös kuvien oivaltava ja jossakin 

määrin humoristinen teema pyrkivät herättämään mielenkiintoa. Kuvien tilanteet on 

lavastettu kohderyhmälähtöisesti, pitämällä mielessä nuorten päihteiden käyttökulttuuri 

ja sisäistämällä sitä dioihin.  

 

Selkeyteen ja visuaaliseen mielekkyyteen on pyritty käyttämällä PowerPoint-ohjelmalla 

tehtyjä animaatioita, Metropolia Ammattikorkeakoulun graafisen ohjeiston mukaisia 

värejä ja tekstifonttina Arial -fonttia, joka on selkeä ja sopii hyvin dioihin. Saimme pa-

lautteen dia-sarjan ulkoasusta koulumme viestintäasiantuntijalta. Hänen kehittämiseh-

dotuksensa liittyivät lähinnä koulun graafisiin ohjeistuksiin. Nuorten päihteiden käyttö 

on huolestuttava ja vakava kansanterveydellinen, sekä taloudellinen ongelma. Tästä 

syystä dia-sarjassa halutaan herätellä nuoria päihteiden käytössään. Ajatuksia herätte-

levään tunnelmaan on pyritty esittämällä dia-sarjassa välillä melko radikaalejakin kuvia, 

kuitenkaan nuoria pelottelematta. Positiivista tunnelmaa pyrimme luomaan kertomalla 

päihteettömyydestä syntyvistä eduista. 

 

6.7 Esittämistapa 

 

Jotta haluttuun lopputulokseen päästiin omaa luovuutta hyödyntäen, päätettiin jo heti 

työn alkuvaiheessa ottaa kuvat dioihin itse. Kun kuvat oli otettu, niitä muokattiin Pho-

toShop-ohjelmalla. Kuvat siirrettiin PowerPoint-ohjelmaan, jonka avulla tehtiin lisää 

muokkauksia. Tilan puitteissa jouduttiin kuvia leikkaamaan pienemmäksi. Diojen lähtö-

kohtana on kuitenkin selkeys ja helposti lähestyttävyys, joka ei täyttynyt leikkaamatto-

milla kuvilla. Kuvia leikkaamalla saatiin enemmän tilaa tekstille.  

 

Diojen teksti tulee osaan kuvista erilaisella tekstitaustalla, osaan pelkkänä tekstinä il-

man taustaa. Jokainen dia sisältää vaihtelevasti tekstiä ja tekstit ponnahtelevat kuvaan 

vuorotellen. Tällä on pyritty siihen, että jokainen teksti tulisi luettua. Toimintakehotteet, 

jotka ponnahtavat ruudulle infotekstien jälkeen on tehty erilaisella tyylillä. Tällä pyritään 

erottamaan varsinainen info ja toimintaan tukeva teksti. Kaikki dioissa olleet toiminta-
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kehotteet on koottu viimeiselle dialle, jotta nuori jäisi miettimään muutokseen tukevaa 

toimintaa. Kieli, jota dioissa käytetään, ei ole käskevää, vaan kyseenalaistavaa ja asial-

lista.  

 

Opiskelijoiden palaute työn ulkoasusta 

 

Esitestauksen yhteydessä dia-sarjan ulkoasu sai pääasiassa positiivista palautetta. 

Erityisesti diojen kuvista tykättiin paljon ja kuvia olisi kaivattu jopa enemmän. Valtaosa 

koki kokonaisuuden selkeänä, raikkaana, huomiota herättävä ja hyvin tehtynä. Kah-

deksastatoista palautteesta kaksi koki työn hiukan sekavana. Myös PowerPoint-

ohjelmalla käytetyt animaatiot saivat hyvää palautetta. Ulkoasu sai positiivista palautet-

ta, sillä se ei pelotellut nuoria liian radikaalein ottein. Yksi oli kuitenkin kommentoinut, 

että dia-sarja antoi päihteistä pelottavan ja vaarallisen kuvan.  

 

Työn sisällöllisiin ratkaisuihin saatiin kehittämisehdotuksia ohjaavalta opettajalta, päih-

detyön-, ja viestinnän opettajalta, sekä toisen asteen oppilaitoksen terveydenhoitajalta. 

He kommentoivat dia-sarjan tekstisisältöä, sekä ulkoasua. Tekstisisältöön liittyvät kehit-

tämisehdotukset liittyivät lähinnä tapaan jolla asiat kannattaa nuorille esittää. Ulkoasu 

muokkaantui moneen kertaan jotta diojen yhtenäisyys ja käytännöllisyys saataisiin 

varmistettua. Opinto-ohjaajan palaute dia-sarjan ulkoasusta oli, että se on raikas ja 

selkeä. Terveydenhoitaja kommentoi että dia-sarjan ulkoasu ja tyyli oli nuorekas ja 

mielenkiintoinen, sillä kuvat, tekstit ja animaatiot pitivät huomioita yllä. Myös tehokeino-

ja kuten värejä, korostuksia ja huutomerkkejä oli terveydenhoitajan mukaan käytetty 

hyvin. 

7 Pohdinta 

 

Tutustuessamme opinnäytetyömme aiheeseen, nuori ja päihteet, teimme mielenkiintoi-

sia havaintoja. Yksi näistä liittyi alkoholin positiiviseen mielikuvamainontaan. Tör-

mäsimme kyseiseen ilmiöön Cosmopolitan-lehdessä, joka on suunnattu nuorille naisil-

le. Itse muistelemme lukeneemme tätä lehteä jo yläasteikäisinä. Lehden alussa on Up-

ciderin mainos, jonka keulakuvana on nuoriso idoli Chisu. Mainoksen tausta on väril-

tään raikkaan vihreä ja Chisusta on iso kuva, jossa hän edustaa kauniina. Vastaavan-

laista alkoholiin liittyvää positiivista mielikuvamainontaa näkyy ja kuuluu. Musiikki, jota 

radioissa ja televisioissa soitetaan kannustaa kuuntelijaa heittämään ”hyvästit selvälle 
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päivälle”. On siis ymmärrettävästikin haasteellista edistää päihteettömyyttä Suomalai-

sessa alkoholikulttuurissa.  

 

Tarkoituksena tässä opinnäytetyössä oli tuottaa opiskeluterveydenhuoltoon näyttöön 

perustuva päihteiden käyttöä ehkäisevä materiaali. Materiaalina syntyneen dia-sarjan 

sisältö pohjautuu teoria- ja tutkimustietoon, mutta työssä on myös hyödynnetty toisen 

asteen oppilaitoksen terveydenhoitajan ja opintojenohjaajan, sekä ohjaavan opettajan, 

päihdetyön-, ja viestinnän opettajan kokemuksellista asiantuntija-apua.  

 

InfoTV-materiaalina syntyneen dia-sarjan tavoitteena oli herätellä nuorta pohtimaan 

päihteiden käyttöä, sen haittoja, seurauksia ja omia valintoja. Esitestauksen perusteella 

koemme päässeemme tavoitteeseen, sillä suuri osa nuorista jäi pohtimaan omia tapo-

jaan, sekä hyviä ja huonoja valintojaan päihteiden käytön suhteen. Osa jäi pohtimaan 

myös yleisellä tasolla, miten ihminen toimii päihteiden käytön alaisena.  

 

Tavoitteena oli myös, että tuotettu materiaali pohjautuu tutkittuun tietoon ja se täyttää 

terveyttä edistävän materiaalin laatustandardit. Tavoitteen mukaisesti dia-sarja pohjau-

tuu tutkittuun tietoon. Lähteitä, joita pääasiassa käytimme ja joista dia-sarjan keskeiset 

aiheet nousivat, oli Kouluterveyskysely (2011), Varhaisen puuttumisen malli koulu- ja 

opiskeluterveydenhuoltoon (Pirskanen 2007), sekä Mieli (2012) – mielenterveys- ja 

päihdeohjelma. Työn edetessä pyrimme jatkuvasti pitämään mielessämme terveyttä 

edistävän materiaalin laatustandardit. Jotta työ oli laatustandardien mukainen, tuli sen 

olla voimavaraistava. Haasteeksi osoittautui voimavaraistavan ja riskikeskeisen materi-

aalin yhtenäistäminen, muun muassa tästä syystä dioja muokattiin useampaan ottee-

seen. Koemme kuitenkin pitkän työstämisen ja asiantuntijoiden antaman palautteen 

avulla onnistuneemme tässä hyvin. 

 

Työmme eettisyys pohjautuu tutkittuun tietoon, asiantuntijoiden antamien kehittämis-

ehdotusten hyödyntämiseen sekä terveyttä edistävän materiaalin laatustandardien 

huomioimiseen. Dia-sarjan välittämä tieto on ajankohtaista, tutkittua ja näyttöön perus-

tuvaa. Kuvaukseen osallistuneet henkilöt ovat olleet tietoisia siitä, että heidän kuvansa näkyvät 

Theseus -tietokantaan tallennettavassa työssä ja dia-sarjassa. Jokainen dia-sarjassa esiintyvä 

malli on allekirjoittanut kuvankäyttösopimuksen (ks. liite 3). Nämä henkilökohtaisesti täytetyt 

kuvankäyttösopimukset jäävät Metropolian ammattikorkeakoulun käyttöön. Lopulliseen, val-

miiseen dia-sarjaan otetuista kuvista on yhdessä sovittu mallien ja kuvaajan kanssa. 

Eettisyyden kannalta on tärkeää, että esitestaukseen osallistuneet henkilöt pysyvät 
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nimettöminä ja heiltä saatua niin hyvää kuin huonoa palautetta pyritään arvioimaan 

työssä totuudenmukaisesti.  

 

Aloitimme opinnäytetyöprosessin tutustumalla erilaisiin tutkimuksiin ja julkaisuihin, jois-

ta saimme itsellemme kuvan nuorten päihteidenkäyttökulttuurista. Tämän jälkeen 

aloimme rakentaa teoriaamme sisällysluetteloa jolloin vastaan tuli aineiston rajaamisen 

haaste. Materiaalia löytyi hyvin, mutta ajan puitteissa rajausta oli pakko tehdä. Aiheet 

jotka olemme ottaneet työhömme, nousivat keskeisimpinä ja ajankohtaisimpina tee-

moina löytämästämme teoriatiedosta. Koemme että alkoholin, tupakan ja nuuskan ylei-

syys on hyvä kertoa lukijalle ja myös se, miten nämä päihteet näkyvät nuorison tämän 

hetkisessä tapakulttuurissa. Pyrimme tiivistämään näistä päihteistä aiheutuvista terve-

yshaitoista ytimekkään tekstin. 

 

Dia-sarjan suunnittelun aloitimme jo teoriaosuuden yhteydessä. Meillä oli selkeä ajatus 

siitä, millaisen dia-sarjan halusimme tehdä. Koimme tärkeäksi että ottaisimme kuvat 

dioihin itse, sillä näin pääsimme itse omaa luovuuttamme hyödyntämällä tuottamaan 

juuri sellaisen materiaalin kuin halusimme. Meille oli tärkeää, että kuvien mallit vastaa-

vat työn kohderyhmälähtöisyyden kannalta iältään kohderyhmän ikäisiä nuoria. Olimme 

onnekkaita, sillä lähipiiristä löysimme mallit ja saimme media-assistentin apua kuvien 

ottamisessa. 

 

Koimme toiminnallisen opinnäytetyön tekemisen kiinnostavana ja innostavana projekti-

na. Teoriaa tehdessä haasteeksi osoittautui toiminnallisen opinnäytetyön teoriaosuu-

den ja valmiin tuotoksen välisen yhteyden luominen. Myös dia-sarjan ulkoasun ja sisäl-

lön muokkaaminen selkeäksi, yhtenäiseksi kokonaisuudeksi oli haastava prosessi. Dia-

sarjan työstämisen aikana tuli esiin uusia haasteita, jonka takia jouduimme palaamaan 

takaisin tekstiin ja täydentämään teoriaosuutta. Vaikka teorian kirjoittaminen ja dia-

sarjan työstäminen olivat jatkuvasti sidoksissa toisiinsa, koimme työstävämme kahta eri 

projektia. Todellisia onnistumisen kokemuksia koimme esitestauksen yhteydessä, kun 

saimme kohderyhmältä aplodit, sekä hyvän suullisen että kirjallisen palautteen. 

 

Opinnäytetyöprosessi oli haasteellisuudessaan hyvin opettavainen. Opimme monia 

asioita, kuten kuinka tehdä näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää materiaalia. 

Opimme myös miten teoriaosuuden ja tuotoksen välinen yhteys luodaan toisiinsa, sekä 

minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon työn luotettavuuden kannalta. Opimme ym-

märtämään, kuinka positiivinen terveyden edistäminen on merkityksellistä, etenkin tu-
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levassa työssämme terveydenhoitajan näkökulmasta. Lisäksi dia-sarjaa tehdessä 

opimme kattavasti käyttämään PowerPoint- ja PhotoShop-ohjelmaa. Kokonaisuudessa 

saimme opinnäytetyöprosessista hyvät työkalut joita pystymme hyödyntämään tulevai-

suuden työssämme.   

 

Opinnäytetyömme teema oli hyvin ajankohtainen. Nuorten runsas päihteiden käyttö on 

yleistymässä ja sen vuoksi on tärkeää kehitellä uusia menetelmiä, joiden avulla nuoret 

saavat tietoa ja tukea päihteiden käytön vähentämisestä tai jopa lopettamisesta. 

Yleensä infoTV-ruutujen avulla välitetään tietoa koulua koskevista uutisista, mutta ne 

ovat myös erinomainen keino välittää nuorille tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista. Vas-

ta dia-sarjan käyttöönoton jälkeen pystytään arvioimaan sen vaikuttavuutta. Työn jat-

kokehityksen kannalta voitaisiin arvioida, miten infoTV-ruutujen välityksellä voidaan 

vaikuttaa nuorten terveysvalintoihin.  

 

Mietimme jatkokehityksen kannalta myös, että infoTV-ruutuja voisi sijoittaa terveyden-

hoitajien ja kuraattorien vastaanottojen odotustilaan. Tällöin nuori on virittäytynyt val-

miiksi terveyteensä liittyviin aiheisiin ja näin ollen voisi olla vastaanottavainen terveyttä 

edistävälle materiaalille. Aineiston rajaamisen seurauksena työstä jätettiin kannabis 

pois. Jatkokehityksenä samankaltainen työ voitaisiinkin tehdä kannabiksesta. Tätä 

myös kohderyhmä jäi kaipaamaan. Mietimme myös, että kun jatkossa tehdään vastaa-

vanlaista materiaalia, olisi tärkeää ottaa kohderyhmää enemmän työstämiseen mu-

kaan. Näin heidän osallisuuttaan voitaisiin tukea. Mediaopiskelijoiden apu olisi myös 

tarpeellinen teknologiaa vaativien töiden työstämisessä.   
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Liite 1 

  1 (5) 

 

 

 

Käsikirjoitus 

 

Dia-sarjassa on yhteensä 16 diaa, joissa on keskitytty seuraaviin aiheisiin: humalaha-

kuinen juominen, tupakoinnin ja nuuskan lopettamisen edut, riippuvuusriski, sekä syyt 

aloittaa päihteiden käyttö, kuten sosiaalinen paine ja erilaiset tunteet. Ensimmäisessä 

diassa esitellään mallit, tekijät ja työn aihe. Diat 2–6 käsittelevät pääasiassa alkoholia. 

Seuraavat diat 7–13 käsittelevät tupakkaa ja nuuskaa. Viimeiset diat 14–16 toimivat 

lopetus dioina. Kuviin lavastetut tilanteet on valittu sillä ajatuksella, että nuorten olisi 

helppo samaistua niihin ja ne olisivat heille ajankohtaisia. Kuvien tunnelmalla pyritään 

aika-ajoin seisauttamaan, mutta painopisteenä on positiivisuus ja päihteettömyydestä 

syntyvät edut. 

 

Dia 1: Ensimmäisen dian tarkoituksena on saada nuorten kiinnostus dia-sarjaa koh-

taan heräämään. Tähän on pyritty aktivoimalla nuoria tulkitsemaan kuvaa symbolises-

sa merkityksessä: ”Mihin sinä olet koukussa?” Dian avulla pyritään esittämään työmme 

promotiivinen että preventiivisen lähestymistapa, kuitenkin keskittymällä positiiviseen 

tunnelmaan. Diassa esitellään työn nimi, keskeiset päihteet, mallit ja tekijät.  

 

Dia 2: Toisessa diassa käsitellään pääasiassa alkoholiin liittyvää sosiaalista painetta. 

Kuvan otsikko: ”Mitä kaverisi sinussa todella arvostavat?” pyrkii saamaan nuoria ajat-

telemaan todellisia piirteitä joita ihmiset toisissa arvostavat, omaa itsevarmuutta ja ky-

kyä kieltäytyä sosiaalisen paineen alla. Sana ”todella” on vahvistettu jotta se aktivoisi 

nuoria miettimään asiaa syvemmin. ”Rohkeutta päättää itse” teksti pyrkii vastaamaan 

ensimmäiseen kysymykseen realistisesti. Se myös johdattelee nuoria seuraavaksi ku-

valle ponnahtavaan toimintakehotteeseen, joka on: ”Saat lisää rohkeutta, kun tunnistat 

omia vahvuuksiasi.” Dian tarkoituksena on rohkaista nuoria sanomaan ”ei” sosiaalisen 

paineen alla.  

 

Dia 3: Kolmas dia alkaa pelkällä: ”Tuttu fiilis?” otsikolla ja kuvalla jossa kädet pitelevät 

kaljapulloa ja kännykkää. Kuvaan ponnahtaa "faija" -animaatio jonka tarkoituksena on 

luoda tilanne, joka on tuttu lähes kaikille nuorille. Seuraavaksi ponnahtaa teksti: ”Voit 

tehdä kirjallisenlupauksen lähimmäisillesi, jossa edes puolitat päihteiden käyttöäsi?” 

jonka tarkoituksena on kannustaa nuoria konkreettisella toimintakehotteella vähentä-
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mään päihteiden käyttöä. Toinen teksti: ”Kun onnistut, palkitse itsesi!” pyrkii kannusta-

maan nuoria toteuttamaan äskeisen toimintakehotteen.  

 

Dia 4: Tässä diassa käsitellään morkkista ja humalaan juoneen tyttömallin illan tapah-

tumia. Dian kuvalla ja otsikolla: ”Mitä tuli tehtyä?” pyritään herättelemään nuorten mie-

lenkiintoa diaa kohtaan. Seuraavaksi ponnahtaa kaksi kuvaa muistikuplissa eilisen illan 

tapahtumista. Tapahtumat käsittelevät humalahakuisesta juomisesta syntyviä riskejä. 

Seuraavaksi diaan tulee vuorotellen tekstipalkit. ”Mietitkö koskaan...” -teksti ponnahtaa 

ensimmäisenä ja johdattelee seuraavaan tekstiin: ”Millä muulla voisit kuplat täyttää?”. 

Tällä dialla pyrimme saamaan nuoria pohtimaan millainen olisi päihteetön viikonloppu. 

Seuraava dia on jatkoa tälle dialle. 

 

Dia 5: Tämä dia alkaa pelkällä: ”Mikä voisi olla mieluisa ajanviete?” -otsikolla ja hetken 

kuluttua alkaa vuorotellen animaatioina ilmestyä kolme kuvaa jotka ovat käsin tehtyjä 

piirrettyjä kuvia. Piirrettykuvat valokuvien sijaan pyrkivät vaihtelulla ylläpitämään katso-

jan mielenkiintoa. Ensimmäinen kuva käsittelee leffa-iltaa, joka on ajankohtainen ja 

mieluisa ajanviete lähes jokaiselle nuorelle. Toiset kaksi kuvaa käsittelee urheilua, niin 

yksilölajeja kuin joukkueurheiluakin. Dian tarkoituksena on käsitellä päihteetöntä viikon-

loppua ja esittää nuorille helposti toteutettavia, mielekkäitä vaihtoehtoja päihteitä sisäl-

tävän viikonlopun tilalle.  

 

Dia 6: Tämän dian on tarkoitus seisauttaa, sillä nuoret eivät välttämättä tunne omia 

rajojaan alkoholinkäytössä. Kuva osoittaa mihin humalahakuinen juominen voi pahim-

millaan johtaa. Kuvan malli makaa lumihangessa ja kuvan keskipisteenä on kaljapullo. 

Tilanne on realistinen ja vaarallinen, joten uskomme että kuvalla voi aidosti vaikuttaa 

nuoriin. Toimintakehote: ”Ole rohkea! Ota päihteiden käyttö puheeksi luotettavan ihmi-

sen kanssa” kannustaa nuoria ottamaan päihteiden käytön puheeksi. 

 

Dia 7: Seitsemäs dia on aloitus tupakka-aiheisista dioista. Dian otsikon ”Miksi tupa-

koit?” tarkoituksena on herätellä nuoria miettimään asenteitaan tupakkaa kohtaan. Ot-

sikon teksti johdattelee seuraavaan tekstiin: ”Haetko sen avulla hyväksyntää ja ihai-

lua?”. Tämän tarkoituksena on saada nuoria miettimään tupakoinnin aloittamisen motii-

vit ja näin tunnistamaan omaa käyttäytymistään ja tunteitaan. Seuraavaksi ponnahtaa 

teksti: ”Aikuistumisen myötä tupakoinnin hohto katoaa!”. Tämän tekstin halusimme tuo-
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da esille, koska nuoret ovat itse raportoineet pitävänsä tupakointia vain välivaiheena, 

kuvalla realisoidaan tätä. Tekstien jälkeen ponnahtaa toimintakehote: ”Voit lyödä kave-

rin kanssa vetoa tupakoinnin vähentämisestä, palkitkaa voittaja!”. Toimintakehotteen 

tarkoituksena on motivoida nuoria vähentämään tupakointia ehdottamalla nuorelle kiin-

nostava ja toimintaan aktivoiva menetelmä.  

 

Dia 8: Dian otsikoinnin, ”mielihyvää vai riippuvuutta” tarkoituksena on saada nuoria 

pohtimaan riippuvuuden ja aidon mielihyvän välisiä eroja. Seuraavat tekstit johdattelet 

vuorotellen toisiinsa. Ensimmäisen tekstin ”Saatat ajatella vain kokeilevasi tupakkaa...” 

tarkoituksena on asettua nuorten kenkiin ja lähestyä heitä sitä kautta. Toisella teksti-

palkilla: ”Mutta ennen kuin huomatkaan...” halusimme ylläpitää nuorten mielenkiintoa. 

Kolmannen tekstipalkin: ”Olet koukussa!” tarkoituksena on herätellä nuoria tupakasta 

syntyvään nopeaan riippuvuuteen. Dian keskeisenä tarkoituksena on saada nuoria 

pohtimaan riippuvuuden ja mielihyvän eroja, sillä nuoret eivät välttämättä tunnista riip-

puvuuden merkkejä tai erota niitä terveestä mielihyvästä. 

 

Dia 9: Tämän dian tarkoituksena on perustella nuorille tupakoinnin ja nuuskaamisen 

riippuvuusriskiä. Tarkoituksena on kertoa mahdollisimman konkreettisesti, miten ja 

miksi nikotiini koukuttaa niin voimakkaasti. 

 

Dia 10: Kohderyhmämme tytöille ulkonäkö on hyvin tärkeä ja pyrimme tässä diassa 

hyödyntämään sitä tupakoimattomuuden edistämisessä. Diaan laitettiin kaksi saman-

laista kuvaa vierekkäin samasta mallista. Ensimmäisessä kuvassa näytetään tupakan 

aiheuttamia negatiivisia muutoksia ulkonäköön. Toisessa kuvassa näytetään, minkälai-

sia ulkonäköetuja savuttomuudesta saisi. Kuvan otsikon ”Haluatko näyttää elävältä vai 

kuolleelta?” ja kuvien kontrastilla pyritään johdattelemaan nuoria dian sisältöön ja he-

rättelemään tupakoinnin aiheuttamista välittömistä muutoksista. Kun nuori on saanut 

hetken katsoa ja havainnoida kuvien eroja tulevat esille vuorotellen seuraavat tekstit: 

”Savuttomana saat:”, ”Hyvän fiiliksen”, ”Raikkaan tuoksun”, ”Valkoiset hampaat”, ”Ter-

veet hiukset”, ”Hehkeän ihon”, ”ym, ym...”, ”ym..”. Näiden tekstien tarkoituksena on 

kannustaa nuorta pohtimaan tupakoimattomuuden etuja. Viimeiseksi tulee toimintake-

hote: ”Ahdistaako hengittää taskurahat keuhkoihin? Tupakka-askin ostaminen kerran 

viikossa tekee kuukaudessa melkein 20 euroa!” Kehotteen tarkoituksena on tukea 

nuorta savuttomuuteen realisoimalla tupakan hintaa. 
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Dia 11: Tämän dia tarkoituksena on kumota nuuskan käyttöön liittyviä harhaluuloja ja 

kertoa nuuskan lopettamisen eduista. Ensimmäinen teksti ilmestyy harmaassa pilves-

sä: ”Nuuska on parempi vaihtoehto kuin tupakka?”. Tämän harhaluulon kumoaa nope-

asti, vahvalla punaisella fontilla kirjoitettu kuvaan liukuva: ”VÄÄRIN!” -sana. Tämän 

jälkeen ilmestyy seuraava teksti: ”Kun lopetat nuuskan:” ja sen alla kerrotaan nuuskan 

lopettamisen eduista: ”Parannat kuntoasi, Ylläpidät suusi terveyttä, Vahvistat sydäntä-

si, ja Vähennät syövän riskiä.” Dian toimintakehotteella: ”Huolestuitko terveydestäsi? 

Mene tutustumaan pokale.fi -sivustoille” kehotamme nuorta käymään luotettavilla lisä-

lähteillä, mistä hän saisi lisää luotettavaa ja kattavaa tietoa nuuskasta.  

 

Dia 12: Tähän diaan ilmestyy samaan aikaan teksti: ”Tiesitkö että...” ja kuva jossa nuo-

ri pariskunta on vuoteessa pettyneen oloisina. Seuraavat tekstit ilmestyvät vuorotellen: 

Tupakoivilla miehillä on todettu 50 % vähemmän yhdyntäkertoja, kuin tupakoimattomil-

la.” sekä: ”Päihteettömyys edistää naisen ja miehen seksuaalisuutta sekä hedelmälli-

syyttä.” Tämän dian tarkoitus on vedota nuoriin kertomalla pääasiassa tupakoinnin, 

mutta myös muiden päihteiden vaikuttavan negatiivisesti sukupuolielämään ja parisuh-

teeseen. Suomalaiset nuoret aloittavat seksielämän keskimäärin 16–17-vuotiaana, 

joten olemme ajatelleet aiheen olevan ajankohtainen ja vaikuttava kohderyhmän kes-

kuudessa.  

 

Dia 13: Dian tarkoituksena on vahvistaa nuuskan hajua ja pahaa makua tuomalla raik-

kaat purukumit sen kontrastiksi. Tekstillä: ”Pussaillaanko?” pyritään aktivoimaan nuorta 

poikaa ajattelemaan, kumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta olisi vastakkaisen sukupuo-

len silmissä vetävämpi.    

 

Dia 14: Tässä diassa halusimme tuoda esille päihteiden käytön motiivit esittämällä 

nuorelle kysymyksen: ”Käytätkö päihteitä peittääksesi pelokkuutta tai hermostuneisuut-

ta?”. Tällä kysymyksellä halusimme aktivoida nuorta pohtimaan henkilökohtaisia syi-

tään päihteiden käyttöön.  Seuraavaksi ilmestyy animaationa teksti: ”Kouluterveyden-

hoitajalta saat keinoja olosi helpottamiseksi!” jonka tarkoituksena on kertoa nuorelle, 

että terveydenhoitajan kanssa voi keskustella ja saada tukea päihteiden käytön vähen-

tämiseksi. Viimeiseksi ilmestyy kolmas teksti: ”Tiedät päihteettömyyden edut, nautithan 

niistä?”, jonka tarkoituksena on voimavaralähtöisesti tukea nuorta päihteettömyyteen. 
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Dia 15: Tähän diaan olemme koonneet dioissa aiemmin jo esiintyneet toimintakehot-

teet yhteen kertauksen vuoksi. Dian otsikon: ”Mikset kokeilisi kaikkia, tai edes yhtä?” 

tarkoituksena on saada nuori miettimään muutoksen tukevaa toimintaa. Toimintakehot-

teet ponnahtavat animaationa vuorotellen, jotta ulkoasu pysyisi mahdollisimman sel-

keänä. Pienempien toimintakehotteiden jälkeen kuvaan ponnahtaa teksti jossa sano-

taan: ”Kun onnistut, palkitse itsesi.” Tämän teksti on tärkeä, sillä itsensä palkitseminen 

motivoi nuorta muutokseen. Kun kaikki toimintakehotteet ovat ilmestyneet, viimeisenä 

tulee teksti: ”Muista, kouluterveydenhoitajalta saat lisää tietoa ja apua!”. Tekstillä ha-

lusimme vielä muistuttaa nuorta, että apu on lähellä ja lisää tietoa päihteistä saa koulu-

terveydenhoitajalta.  

 

Dia 16: Diasarjan viimeisessä diassa teemana on kesäinen, raikas päivä jossa yksi 

malleista on kalassa. Yksi malleista nauttii laiturilla auringosta. Kalastamisen kautta 

pystyttiin yhtenäistämään lopetukseen sama koukkuteema, jolla dia-sarja aloitettiin. 

Tämän kuvan tarkoituksena on lopettaa dia-sarja positiivisesti ja hyvällä tunnelmalla.   
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Diasarja 

 

Liitteen sisältö 

 

Dia 1 

 

VALINTA ON 

SINUN

Tekijät:
Anniina Helander

Sanela Icagic
Hoitotyön koulutusohjelma
Terveydenhoitajakoulutus

 

 

 

Dia 2 

 

Rohkeutta 

päättää itse?

Mitä kaverisi sinussa todella arvostavat?

Saat lisää 

rohkeutta, kun 

tunnistat omia 

vahvuuksiasi.

Valinta on sinun  
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Dia 3 

 

TUTTU FIILIS?
Voisit luvata 

kirjallisesti 

lähimmäisillesi, että 

edes puolitat 

päihteiden käyttöäsi?

Kun onnistut, 

palkitse itsesi!

Valinta on sinun  

 

 

Dia 4 

 

Mitä tuli tehtyä?

Mietitkö koskaan…

Millä muulla 

voisit täyttää 

kuplat?

Valinta on sinun  
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Dia 5 

 

Leffailta? Joukkueurheilu? Yksilölajit?

Valinta on sinun

Mikä voisi olla mieluisa ajanviete?

 

 

Dia 6 

 

HUMALA

OKSENTELU

SAMMUMINEN

HENGITYKSEN 

PYSÄHDYSOle rohkea! Ota 

päihteiden käyttö 

puheeksi luotettavan 

ihmisen kanssa.
Valinta on sinun  
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Dia 7 

 

Miksi tupakoit?

Valinta on sinun  

 

 

Dia 8 

 

Mielihyvää vai riippuvuutta?

Valinta on sinun  
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Dia 9 

 

Miksi nikotiini koukuttaa?

Nikotiini iskee suoraan 

verenkiertoon ja kulkee 

keuhkoista aivoihin 

seitsemässä sekunnissa. 

Aivojen nikotiinireseptorit 

vaativat jatkuvasti 

enemmän uutta annosta.

Valinta on sinun

Koska… 

 

 

 

Dia 10 

 

Savuttomana saat:

Hyvän fiiliksen
Raikkaan tuoksun

Valkoiset hampaat

Terveet hiukset

Hehkeän ihon

Ym ym…

Ym…

Haluatko näyttää elävältä vai kuolleelta?

Ahdistaako hengittää 

taskurahat keuhkoihin?
Tupakka-askin ostaminen 

kerran viikossa tekee 

kuukaudessa melkein 20 euroa!
Valinta on sinun  
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Dia 11 

 

Nuuska on 

parempi 

vaihtoehto kuin 

tupakka?

V Ä Ä R I N !

Lopettamalla nuuskan:

Parannat kuntoasi

Ylläpidät suusi terveyttä

Vahvistat sydäntäsi

Vähennät syövän riskiä

Huolestuitko 

terveydestäsi? 

Mene tutustumaan 

pokalehuulessa.fi –

sivustoille. Valinta on sinun  

 

 

Dia 12 

 

Tiesitkö että…

Tupakoivilla miehillä on 

todettu 50 % vähemmän 

yhdyntäkertoja,

kuin tupakoimattomilla.

Valinta on sinun

Päihteettömyys edistää 

naisen ja miehen 

seksuaaliterveyttä sekä 

hedelmällisyyttä.
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Dia 13 

 

Pussaillaanko?

Valinta on sinun  

 

 

Dia 14 

 

Käytätkö päihteitä 

peittääksesi 

pelokkuutta tai 

hermostuneisuutta?

Tiedät 

päihteettömyyden edut, 

nautithan niistä?

Kouluterveydenhoitajalta

saat keinoja olosi 

helpottamiseksi!

Valinta on sinun  
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Dia 15 

 

Mikset kokeilisi kaikkia, tai edes yhtä?

Muista, kouluterveydenhoitajalta saat lisää 
tietoa ja apua!

Kun onnistut, palkitse itsesi!

Voisit luvata kirjallisesti 

lähimmäisillesi, että edes puolitat 

päihteiden käyttöäsi?

Ole rohkea! Ota päihteiden 

käyttö puheeksi luotettavan 

ihmisen kanssa

Voit lyödä kaverin kanssa 

vetoa tupakoinnin 

vähentämisestä, palkitkaa 

voittaja!

Huolestuitko terveydestäsi? 

Mene tutustumaan 

pokalehuulessa.fi -sivustoille

Ahdistaako hengittää taskurahat 

keuhkoihin? Tupakka-askin 

ostaminen kerran viikossa tekee 

kuukaudessa melkein 20 euroa!

Saat lisää rohkeutta, kun 

tunnistat omia vahvuuksiasi

 

 

 

Dia 16 

 

Valinta on SINUN

Mihin sinä olet koukussa?

Kiitos!
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Mallien täyttämä kuvankäyttösopimus 

 

 

 

 

 

 

SOPIMUS KUVANKÄYTTÖOIKEUDESTA 

 

 

 

Minä ______________________________ suostun, että minusta otettuja kuvia saa käyttää ja 

julkaista erilaisissa Metropolian viestintään, markkinointiin ja mainontaan liittyvissä julkaisuissa 

ja materiaaleissa, kuten esim. esitteissä ja muissa painomateriaaleissa sekä verkkosivuilla.  

 

Kuvien yhteydessä ei mainita kuvattavan henkilötietoja. 

 

Kuvien mahdollista jatkokäyttöä varten ei tarvita erillistä luvanpyyntöä. 

 

Kuvaus antaa täydet oikeudet kuvan käyttöön. 

 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta yksi kummallekin 

osapuolelle. 

 

 

Helsingissä _______ / _______ 20__ 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

__________________________ _______________________________ 

kuvattavan nimen selvennös Metropolian edustajan nimen selvennös 

 


