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Onko sinulla 
nuuskafaktat 
hallussa?



Mentimeter
• https://www.mentimeter.com/s/5e8514da2e5f01f

e3f72feb1b54e0528/76070fa0b60c/edit

https://www.mentimeter.com/s/5e8514da2e5f01fe3f72feb1b54e0528/76070fa0b60c/edit


Nuuska 
heikentää 
keuhkojen 

toimintaa.TOTTA!

• Tupakointi heikentää keuhkojen ja 
verenkierron toimintaa, ja sitä kautta 
kunto ja kestävyys huononevat. 

• Nuuska sisältää nikotiinia, jonka 
vaikutukset elimistössä ovat haitallisia 
suorituskyvylle. 

• Nikotiini lisää välittömästi sydämen 
työmäärää nostamalla sykettä ja 
verenpainetta. 

• Tällöin nuuskaa käyttävän keho on 
rasitustilassa ennen varsinaista fyysistä 
rasitusta.



Nuuska tekee hyvää 
suun terveydelle. 
TARUA!
• Nuuska ärsyttää suun limakalvoja.

• Nuuskapussia tai irtonuuskaa pidetään 
usein samoissa kohdissa suuta ja 
tavallisin nuuskan aiheuttama vaurio 
onkin näihin kohtiin ilmestyvä 
paikallinen limakalvovaurio eli
nuuskaleesio.

• Limakalvovaurio erottuu 
paksuuntuneena, harmahtavana tai 
vaaleana ryppyisenä kohtana 
limakalvolla. 

• Nuuskan aiheuttamat limakalvovauriot 
paranevat useimmiten sen jälkeen, kun 
nuuskaamisen lopettaa. 

• Vakavat ja pitkälle edenneet 
limakalvovauriot voivat kuitenkin olla 
syövän esiasteita.







ONKS MINTTI  
GRILLI?



Nuuska sisältää useita syöpävaarallisia 
aineita. TOTTA!

Nuuskaaminen rentouttaa. TARUA!
Nuuska parantaa keskittymiskykyä. TARUA!

Millaista haittaa nuuskan käytöstä on?

https://www.youtube.com/watch?v=klQzo2LwmF8&t=91s

Miksi nuuska ei oikeasti auta rentoutumaan?

https://www.youtube.com/watch?v=jxfQ7DMofVo

Miksi nuuska ei oikeasti paranna keskittymiskykyä?

https://www.youtube.com/watch?v=LjS-bRIQe48

https://www.youtube.com/watch?v=klQzo2LwmF8&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=jxfQ7DMofVo
https://www.youtube.com/watch?v=LjS-bRIQe48


Nuuskan käyttö 
voi heikentää 
erektiota.TOTTA!

• Hmm… Nikotiini heikentää 
veren virtausta siittimen 
paisuvaiskudokseen. Siksi 
nuuskaavat pojat voivat kärsiä 
erektiohäiriöistä.



Nuuska ei heikennä 
vastustuskykyä. TARUA!

• Nikotiini ylläpitää jatkuvaa 
tulehdustilaa kehossa ja heikentää 
elimistön puolustusjärjestelmää.

• Lisäksi nikotiinin vaikutukset 
elimistössä haittaavat vammojen, 
haavojen sekä luunmurtumien 
paranemista



En nuuskaa, 
koska…
• Kolme neljästä Demi.fi:ssä helmi-

maaliskuussa julkaistuun kyselyyn 
vastanneista ei ole kokeillut nuuskaa. 

• Siihen on monta syytä:

”Se pilaa terveyden. Koukuttava aine.”

”En halua käyttää nuuskaa ollakseni cool tai 
voidakseni kuulua johonkin   porukkaan.”

”Se vähentää suorituskykyä, joten siitä olisi 
vain haittaa harrastukselleni.”

”Haluan että hampaat ja ikenet ovat terveet 
läpi elämäni.



Nuorten kertomaa 

• https://www.fressis.fi/artikkeli/j
emina-rahaa-meni-liikaa-
nuuskaan/

• https://www.fressis.fi/artikkeli/s
anteri-nuuska-alkoi-tuntua-
inhottavalta-silti-sita-pakko-
kayttaa/

https://www.fressis.fi/artikkeli/jemina-rahaa-meni-liikaa-nuuskaan/
https://www.fressis.fi/artikkeli/santeri-nuuska-alkoi-tuntua-inhottavalta-silti-sita-pakko-kayttaa/


Röökikroppa.fi

• Röökikroppa.fi -sivustolla 
näet miten nuuskan 
käyttäminen vaikuttaa 
elimistöön.

• https://tobaccobody.fi/fi/

https://tobaccobody.fi/fi/


Hyvä syy lopettaa 
tupakan ja nuuskan 
käyttö

• Pyöräytä pyörää niin saat hyvän syyn pysyä erossa 
nikotiinituotteista!

• https://testit.fressis.fi/hyvasyy

https://testit.fressis.fi/hyvasyy


”Kyllä sä pystyt lopettamaan nuuskaamisen, 
luota vaan itseesi!”
Olet nyt päättänyt lopettaa nuuskan käytön. Ota päivä kerrallaan, usko itseesi ja pidä päätöksestäsi kiinni!

Nuuskan käytön lopettamiseen voi liittyä vieroitusoireita. Oireet ja niiden voimakkuus ovat yksilöllisiä. Toisilla 
vieroitusoireet ovat voimakkaita ja toiset taas pääsevät hyvin lievillä vieroitusoireilla. Mahdollisia vieroitusoireita ovat:
ärtyisyys, levottomuus, alakuloisuus, unettomuus, keskittymisvaikeudet, tupakanhimo, kasvanut ruokahalu, hikoilu ja 
päänsärky.

Muista, että vieroitusoireet helpottavat päivä päivältä! Selviydyt niistä paremmin, kun nukut riittävästi, liikut ja syöt 
terveellisesti. Voit korvata nuuskan esim. purukumilla, sokerittomilla pastilleilla, vähäkalorisilla välipaloilla.

Jos sinun on mahdoton kestää vieroitusoireita, kysy kouluterveydenhoitajalta tai lääkäriltä, voisiko 
nikotiinikorvaustuotteista olla sinulle apua. Alle 18-vuotiaat saavat nikotiinikorvaustuotteita vain reseptillä.





Ja jos vielä tarviit 
lisätietoo, kysy 
multa

• heidi.kolehmainen@pohjois-
savonsyopayhdistys.fi

• 050 4949238

mailto:heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi

