
Kupittaan koululaisten päihteiden ja huumiden käyttö 
 

 

Kuten monet jo tietävät, on nuorten alkoholinkäyttö lisääntynyt viimeaikoina 

räjähdysmäisesti tupakanpolton vähentyessä. Yhä useampi nuori menee kaveriensa matkaan 

kokeilemaan alkoholituotteita heidän kanssaan, monet jäävät huomaamattaan henkiseen 

riippuvuuteeen eivätkä voi enää tehdä asialle mitään. Asiaa ei auta, että aina vain useammat 

pienkaupat alkavat myymään alkoholituotteita nuoremmille ja nuoremmille lisätulojen 

toivossa. Lisäksi useat mainokset, varsinkin upciderin mainokset on tehty puremaan 14-19 

vuotiaisiin nuoriin. Tämän tutkielman tarkoitus on ollut kyselyiden avulla selvittää, 

minkäverran alkoholia käytetään Kupittaan yläasteella.  

 

 

Tupakointi 

 

”Tupakointi on yleensä virginiantupakan (�icotinia tabacum) nikotiinipitoisten lehtien käyttämistä 

polttamalla.” – Wikipedia  

 

Tupakointi on yleisesti ajatellen huono tapa sen aiheuttaman pahan hajun takia. Tupakkaa polttaessa 

syntyy häkää joka tarrautuu kiinni vaatteisiin, sormiin ja jää hengitykseen. Useille ihmisille 

tupakanhaju aiheuttaa migreeniä, jonka kovuus riippuu vain siitä, miten paljon joku on polttanut ja 

miten herkkä migreenin saaja on tupakalle. Se on pahan hajun lisäksi myös hyvin vaarallista 

ihmiselle; tupakoinnin aiheuttamia sairauksia ovat erilaiset syövät, sydänsairaudet, 

verenkiertohäiriöt- ja sairaudet, krooniset keuhkosairaudet, kuten astma sekä krooninen 

keuhkoputken tulehdus ja siihen liittyvä keuhkoahtauma. Tupakoinnin vaarallisuuteen vaikuttaa; 

miten paljon polttaa, kuinka usein ja kuinka nuorena on aloittanut. Lisäksi vaikuttaa myös 

tupakoijan fyysinen koko. 

 

Nykyään tupakointi on onneksi nuorten keskuudessa vähentynyt mutta lisääntynyt aikuisten 

keskuudessa. Noin 20-25% nuorista (13-17 v.) tupakoi vähintään kerran viikossa. Vuonna 2003 

miehistä 35% ja naisista 26% tupakoi vähintään satunnaisesti. Seuraavassa näemme millaisia 

tilastoja kupittaan koulussa ilmenee: 

 

7. Luokka 

Nuorimmat, 12-14 vuotiaat. Kaikkein eniten vaarassa altistua tupakalle muiden painostuksesta tai 

vain kokeilunhalusta. Monet vanhemmat nuoret; lukiolaiset tai yhdeksäs luokkalaiset myyvät heille 

tupakkaa yleisesti hyvin korkein hinnoin. 



7. Pojat

Polttaa

29 %

Ei Polta

71 %

Polttaa Ei Polta

7. Tytöt

Polttaa

11 %

Ei Polta

89 %

Polttaa Ei Polta

 
 

8. Luokka 

Nuoret, 13-15 vuotiaat. Tietävät jo yleensä mitä tekevät ja pystyvät itse ostamaan omat savukkeensa, 

osalle kuitenkin myyvät vielä isot pahat yhdeksäsluokkalaiset taikka lukiolaiset. Monet 8. 

luokkalaiset tupakoijat ovat jääneet koukkuun seitsemännellä luokalla eivätkä pysty lopettamaan tai 

polttavat vain ollaakseen ”cool”:eja. 

8. Pojat

Polttaa

10 %

Ei Polta

90 %

Polttaa Ei Polta

8. Tytöt

Polttaa

23 %

Ei Polta

77 %

Polttaa Ei Polta

 
 

9. Luokka 

Nuoret 14-16 vuotiaat. Jääneet koukkuun kahdeksannella tai seitsemännellä luokalla ja polttavat 

vain ollakseen cooleja. 



9. Pojat

Polttaa

25 %

Ei Polta

75 %

Polttaa Ei Polta

9. Tytöt

Polttaa

29 %

Ei Polta

71 %

Polttaa Ei Polta

 
 

Tuloksista ilmenee Kupittaan koulun tupakoinnin olevan täysin normaalia, vaikka Suomen laki 

kieltääkin alaikäisten tupakoinnin. 

 

 

Alkoholin käyttö 

 

Juodaan alkoholipitoisia juomia esimerkiksi olutta humalatilan saavuttamiseen. Suomen yleisimpiä 

alkoholijuomia ovat nuorten keskuudessa lonkero, siideri ja viina. Tilastojen mukaan melkein 50% 

Suomalaisista 14-17 vuotiaista ovat olleet humalassa vähintään kerran. Noin 20% nuorista käy 

juomassa säännöllisesti kerran tai kaksi viikossa ystäviensä kanssa. Viimeaikoina alkoholin käyttö 

on lisääntynyt juuri nuorten keskuudessa ja tämän osion on tarkoitus selvittää minkälaista alkoholin 

käyttö on kupittaan yläasteella. 

 

7. Luokka 

Nuoret 12-14 vuotiaat. Tämä ikäryhmä ei varsinaisesti käytä alkoholia, alkoholia käyttävistä suurin 

osa on tyttöjä. 

7. Pojat

Juo

3 %

Ei Juo

97 %

Juo Ei Juo

7. Tytöt

Juo

10 %

Ei Juo

90 %

Juo Ei Juo

 



8. Luokka 

Nuoret 13-15 vuotiaat. Tämän ikäisinä yleensä nuoret alkavat kokeilla alkoholia. Vieläkin 

enemmistö alkoholin käyttäjistä ovat tyttöjä. Tähän ikäryhmään kuuluvat yleensä pyytävät täysi-

ikäisiä ystäviä taikka perheenjäsenia hakemaan juomansa. 

8. Pojat

Juo

13 %

Ei Juo

87 %

Juo Ei Juo

8. Tytöt

Juo

18 %

Ei Juo

82 %

Juo Ei Juo
 

 

9. Luokka 

Nuoret 14-16 vuotiaat. Tämä ikäryhmä kuluttaa alkoholia melkoisen paljon ja noin puolet 

tämänikäisistä käy juomassa säännöllisesti ystäviensä ja kaveriensa seurassa. Varsinkin 

rippikoulusta saadut uudet ystävät ovat yleensä mukavia ryyppykavereita. 

9. Pojat

Juo

27 %

Ei Juo

73 %

Juo Ei Juo

9. Tytöt

Juo

32 %

Ei Juo

68 %

Juo Ei Juo
 

 

Kuten tilastoista näkee, alkoholin käyttö Kupittaan koululla on melko normaalia ja suositumpaa 

tyttöjen kuin poikien keskuudessa.  



 
Kartassa sininen osoittaa yleisimmät juomapaikat ja tummuus paikan suosion, tommat ovat 

suosituimpia. Indeksi kartasta näkee että kohde on Turku. 

Nuuskaaminen 

 

”�uuska on tupakkajauheesta tehty kostea tupakkatuote, jota pidetään yleisimmin ylähuulen 

sisäpuolella tai muussa paikassa suun sisässä.” – Wikipedia 

 

Nuuskaaminen on Suomessa 

melko yleistä verrattuna siihen 

että nuuskan luovuttaminen ja 

mynti ovat olleet Suomessa 

kiellettyjä vuodesta -95 asti. 

Nuuskan myynti kiellettiin 

kaikissa silloisissa EU maissa 

vuonna -92. Suurin osa 

Suomeen tuotavasta nuuskasta 

ostetaan Ruotsista tai 

Ruotsinlaivalta. Kovin moni 

Suomalainen ei kumminkaan 

nuuskaa käytä, suurin osa 

nuorista (12-17v) saavat 

nuuskaa juuri laivalta tai 

kavereiltaan. 

 

 

7. Luokka 

Nuoret 12-14 vuotiaat. Tämä ikäryhmä ei paljoakaan käytä nuuskaa, nuuskaa käyttäväostavat sitä 

yhdeksäsluokkalaislta.  

 

Testin tulosten mukaan kukaan seitsemäsluokkalainen Kupittaan koulussa ei nuuskaa. 

 



8. Luokka 

Nuoret 13-15 vuotiaat. Tämä ikäryhmä käyttää nuuskaa satunnaisesti ja jotku harvat vakituisesti. 

Yleensä ostavat nuuskansa itse laivalta taikka yhdeksäsluokkalaisilta. 

 

8. Pojat

Nuuskaa

10 %

Ei 

Nuuskaa

90 %

Nuuskaa Ei Nuuskaa

8. Tytöt

Nuuskaa

3 %

Ei 

Nuuskaa

97 %

Nuuskaa Ei Nuuskaa

 

9. Luokka 

Nuoret 14-16 vuotiaat. Tämä ikäryhmä ostaa itse omat nuuskansa ja useat yhdeksäsluokkalaiset 

käyttävät nuuskaa säännöllisesti. 

 

Testin mukaan kukaan yhdeksäsluokkalaisista 

tytöistä ei nuuskaa tai ei ainakaan myönnä sitä. 

Kun tuloksia verrataan; huomataaan että 

nuuskaus on selvästi suositumpaa poikien 

keskuudessa, päinvastoin kuin esimerkiksi 

tupakka. 

 

Yleisesti ajatellen Kupittaan koulussa nuuskaus 

on melko vähäistä. 

Huumeiden käyttö 

 

 

Suomessa huumeilla yleisesti tarkoitetaan 

lainsäädännössä kiellettyjä päihdeaineita 

esim. LSD:tä, kokaiiniä, heroiiniä tai 

kannabista.Huumeiden käyttö suomessa on 

melko korkeaa verrattuna muihin Euroopan 

maihin. nuorten keskuudessa huumeiden 

käyttö ei ole kovinkaan suosittua, mutta 

useat ajautuvat kokeilemaan esimerkiksi 

kotibileissä alkoholin vaikutuksen alaisina.  

9. Pojat

Nuuskaa

19 %

Ei 

Nuuskaa

81 %

Nuuskaa Ei Nuuskaa



 

 

7. Luokka 

Nuoret 12-14 vuotiaat. Tämä ikäryhmä ei käytä juuri ollenkaan huumeita, koska tämänikäisille 

melkein kukaan ei niitä myy. Tämän ikäisille huumeet ovat äärimmäisen vaarallisia pienen vartalon 

takia (vastustuskyky ei vielä läheskään kehittynyt tarpeeksi). Tämän takia kyseiseen ikäryhmään 

huumeet vaikuttavat erityisen voimakkaasti. 

 

Testin mukaan (onneksi) kukaan 

seitsemäsluokkalainen tyttö ei käytä 

huumeita, vaikka 5% pojista käyttääkin tai 

väittää käyttävänsä. Lukemat ovat pelottavan 

suuria ja toivon mukaan testin tekijät ovat 

valehdelleet täyttäessään testiä. mikäli 

huumeiden käyttö on näinkin suurta; on 

suomen valtio lähitulevaisuudessa joutuva 

hyvin suureen huumausaina pulaa. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Luokka 

Nuoret 13-15 vuotiaat. Ikäryhmä saattaa kokeilla huumeita ystäviensä seurassa, mutta yleensä 

kokeilut jäävät kokeiluihin eikä kukaan aloita käyttämään huumeita vakituisesti. (Ikäryhmän 

vastustuskyky heikko huumeita vastaan) 

8. Pojat

Käyttää

3 %

Ei Käytä

97 %

Käyttää Ei Käytä

8.Tytöt

Käyttää

2 %

Ei Käytä

98 %

Käyttää Ei Käytä

 
 

Kuin seitsemäsluokkalaisilla, niin myös kahdeksasluokkalaisilla huumausaina tulokset vaikuttavat 

suurilta, vaikka ne seitsemäsluokkalaisia pienemmät olivatkin. Ihanne tulos olisi: 0% nuorista 

käyttäisi huumeita. 

 

7. Pojat

Käyttää

5 %

Ei Käytä

95 %

Käyttää Ei Käytä



9. Luokka 

Nuoret 14-16 vuotiaat. ikäryhmästä hyvin monet kokeilevat huumeita bileissä tai kaveriporukassa, 

jotkut alkavat käyttämään huumeita vakituisesti. (tämä ikäryhmä kestää huumeita paremmin kuin 

seitsemäs ja kahdeksasluokkalaiset mutta ovat silti hyvin heikkoja niitä vastaan) 

9. Pojat

Käyttää

11 %

Ei Käytä

89 %

Käyttää Ei Käytä

9. Tytöt

Käyttää

9 %

Ei Käytä

91 %

Käyttää Ei Käytä

 
 

Yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa huumeiden käyttö näyttää järkyttävän suurelta. Melkeinpä 

pelottava ajatus että joka 10. yhdeksäsluokkalainen käyttää tai väittää käyttävänsä huumeita. 

Tottakai testin tuloksia korruptoi henkilöt jotka pelkäävät myöntää, henkilöt jotka väittävät liikoja 

ollakseen kovia ja henkilöitä jotka haluavat vain sekottaa tuloksia. Kaikesta tästä huolimatta 

tulokset ovat luultavasti melko tarkkoja ja siksi meitä; Samia ja minua huolettaakin 

huumeidenkäytön suuri määrä. 

 

 

Jälkipuhe 

 

Yleisesti tutkielman tuloksista näkee, että Kupittaan koululaisten päihteiden käyttö on melko 

normaalia vaikka huumeiden käytön lukemat ovatkin hyvin suuria ikään nähden. Tutkielman teko 

on sujunut varsin mainiosti ja tutkielmaa on ollut helppo tehdä. Ryhmätyö minun ja Samin välillä 

on sujunut mainiosti. Tutkielman teko on sujunut mutkitta alusta loppuun asti. Jerry on tehnyt 

tutkielmasta noin 60% ja Sami 40%. 

 

Lähteet¨: 

• Wikipediassa hakusanoja: 

o Nuuska 
o Huumausainaat 
o Päihteet 
o Alkoholismi 
o Tupakka 

 

Suoraan kopioidut asiat on merkitty lainausmerkein. Kaikki muu on 100% itsekirjoituettua. 

Tietolähteenä on käytetty wikipediaa ja suoraan kopioidut asiat ovat merkitty lainausmerkein kuten 

jo sanottu. 


