
NUUSKAOPPITUNTI 45 min, alakouluille  

Oppitunnin alussa esittele itsesi ja kerro, mistä tänään puhutaan. Oppilailta voisi myös kysyä, kuinka moni 

tietää, mitä nuuska on. Todennäköisesti jokainen nostaa kätensä, ja sen jälkeen voi kertoa, että tällä 

oppitunnilla jokainen tulee oppimaan siitä varmasti jotain uutta, jos jaksaa kuunnella.  

1. Buenotalkin video nuuskasta (kesto 8:31) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cDTkcv68DTc  

videossa oleellinen tieto nuuskasta tiiviisti ja napakasti  

 

2. Nuuska-agentti –kortit (kesto n. 10 min) 

 

Nuuska-agentti –korttien kanssa testataan vähän äskeisestä videosta opittua tietoa. Ryhmälle 

tämän voi vetää niin, että ohjaaja lukee ääneen yhden väitteen, ja oppilaat nostavat joko 

vasemman tai oikean käden pystyyn, mikäli ajattelevat että väite on totta tai tarua (esim. vasen käsi 

= tarua, oikea käsi = totta). En itse käynyt ihan kaikkia kortteja läpi, sillä muutaman kohdalla tuntui 

että siinä sanottiin samaa asiaa kuin toisissa, mutta vain eri sanoilla. Tunnilla tuli myös joitain 

kommentteja ja jatkokysymyksiä kortteihin, mutta se toimi hyvin videon purkuun. Kortteja löytyy 

ainakin nupalta ja myllykoskelta, mutta varmasti monelta muultakin nuokkarilta. 

 

3. Nuuska-keissit (kesto n. 20 min) 

 

Oppilaat jaetaan neljään ryhmään, ja jokaiselle ryhmälle jaetaan yksi keissi (näytin ne word-

tiedoston muodossa tykillä), jossa käsitellään jotain nuuskaan liittyvää tilannetta. Oppilaita 

kehotetaan pohtimaan, mitä he toimisivat tilanteessa, keskustelua voidaan käydä myös siitä, 

voisiko näin käydä tai oletko kuullut jonkun olevan tässä tilanteessa Keissit purkuteksteineen 

seuraavalla sivulla.  

 

Tunnin loppuun on myös tärkeää muistuttaa, mistä voi saada apua ja tukea, jos huoli itsestä tai läheisestä 

herää. Nuorilta tuli myös kysymyksiä liittyen siihen, miksi tupakkatuotteita yleensäkään on, jolloin 

keskusteltiin tupakkabisneksen rahoista ja siitä, että asettamalla pikkuhiljaa tiukempia lakeja 

tupakkatuotteisiin, niistä voidaan ehkä joskus päästä eroon, mutta bisneksen takia niitä ei voida hetkessä 

maan päältä poistaa. ☺  

  

https://www.youtube.com/watch?v=cDTkcv68DTc


Nuuskakeissit: 

 

1. Isosisaruksesi nuuskaa päivittäin ja olet huolissasi hänen terveydestään. Mitä voit tehdä? 

Nuoria on hyvä muistuttaa, että heidän tehtävänsä ja vastuunsa ei ole kantaa taakkaa sisaruksen 

nuuskankäytöstä ja sen lopettamisesta. Sisarukselle vois jutella ja kysyä, että tietääkö hän miten pahaa se 

tekee (joku ehdotti myös tunnin alussa katsotun videon näyttämistä), mutta asiasta tulisi kuitenkin jutella 

jonkun aikuisen kanssa. Esimerkiksi huoltajille on hyvä kertoa, tai kenelle tahansa muulle luotettavalle 

aikuiselle, niin nuoren ei tarvitse kantaa vastuuta ja huolta sisaruksestaan. 

 

2. Löydät koulun vessasta nuuskapurkin, joka on puoliksi täynnä. Miten toimit? 

Nuuskapurkki on toimitettava välittömästi aikuiselle, tai pyytää aikuista hakemaan se, jos siihen ei itse 

halua koskea. Roskiin heittäminen ei ole viisasta, sillä sieltä sen joku voi vielä löytää, ja koulun aikuisten 

täytyy tietää, että koululta on löytynyt nuuskaa. Muistutin nuoria myös siitä, että kun sen löytää niin siitä ei 

kuulu ottaa ja lähettää kuvia kellekään, eikä siitä tarvitse tehdä suurta numeroa muutenkaan. Sen voi 

kaikessa rauhassa viedä opettajalle/ohjaajalle. 

 

3. Kaverisi painostaa sinua jatkuvasti kokeilemaan nuuskaa? Mitä teet? 

Tärkeintä on osata sanoa ei, vaikka painostavia kavereita olisi useampi. Nuorten kanssa on hyvä keskustella 

ryhmäpaineesta ja siitä, kuinka vaikeaa joskus on kieltäytyä, jos on ainoa joka ei käytä. Tässä kohtaa on 

myös hyvä muistuttaa, että kannattaa kiinnittää huomiota siihen, minkälaisissa porukoissa liikkuu ja miten 

niissä vietetään vapaa-aikaa. Mikäli kaverisi kieltäytymisestä huolimatta jatkaa tuputtamistaan, voi 

miettiä, onko hän oikeasti kovin hyvä kaveri. Kaverista olisi hyvä myös kertoa jollekin aikuiselle, sillä hän 

saattaa yrittää tuputtaa sitä muillekin, eikä hänenkään sitä pitäisi käyttää. 

 

4. Huomaat, että luokkakaverisi kaupittelee nuuskaa snäpissä jatkuvasti. Miten toimit? 

Kerrot aikuiselle. Nuuskan kaikenlainen kaupittelu on laitonta. Niin nuoresta ei rikosilmoitusta kannata 

tehdä, mutta aikuiset itse päättävät miten tilanteessa kannattaa toimia. Käyttäjän voi myös halutessaan 

ilmiantaa. Tässä kohtaa nuorille on hyvä puhua siitä, että vaikka nuuskan myyminen saadaan 

kuulostamaan helpolta ja vaarattomalta, on tärkeää muistaa, että siinä kuitenkin rikotaan selkeästi lakia. 

Jos lakia rupeaa kaupitteluhommissa rikkomaan jo näin nuorena, niin kynnys rikkoa sitä muissakin 

tilanteissa jatkossa voi olla pienempi. Jos alakouluikäinen kaupittelee netissä nuuskaa tai muita päihteitä, 

on hänestä oltava aika kova huoli. 


