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MILLÄ LUOKILLA PÄIHDEKASVATUSTA OLISI HYVÄ TOTEUTTAA?



MITÄ/MISTÄ HALUAISIT KUULLA TAI OPPIA PÄIHDEKASVATUSTUNNILLA?

• Tietoa erilaisista päihteistä

• Tietoa päihteiden haitoista ja vaikutuksista

• Tietoa kokemusasiantuntijalta

”että miten ne 
kaikki 

vaikuttavat 
kehoon 

varsinkin 
nuorena”

”päihteiden 
vaarallisuudesta 
ja niiden käytön 

aloituksen 
ehkäisemisestä”

”mitä päihteet 
sisältävät ja kuinka 

vaarallisia ne 
ovat”

”milleen voi 
kieltäytyä 

päihteistä jos 
ystävä antaa 
tai ehdottaa”



MIKÄ ON MIELESTÄSI HYVÄ TOTEUTUSTAPA PÄIHDEKASVATUKSELLE?

Toiminnallinen tunti, minkälainen? 
päihteisiin liittyviä tehtäviä/pelejä, toimintaa, ryhmässä keskustelua

Teemapäivä, minkälainen?
yhdessä luokan kanssa tekemistä, erilaisia pisteitä haitoista ja siitä miten päihteet vaikuttavat

Muu, mikä? 
kokemusasiantuntija, koskettava video



KOETKO HYVÄNÄ, ETTÄ NUORET OVAT MUKANA SUUNNITTELEMASSA 

KOULUISSA ANNETTAVAA PÄIHDEKASVATUSTA?

Kyllä, miksi?

• Oppilaat saa vaikuttaa päihdekasvatuksen 
sisältöön

• Oppilaat tietävät paremmin, mikä 
kiinnostaa nuoria

• Oppilaat tuovat erilaisia näkökulmia esiin 

• Oppivat paremmin nuorilta nuorille 
mielenkiintoisempaa

• Oppilaat pääsevät osallistuman

Esimerkkivastauksia nuorilta 
”Heillä on tietoa mikä nuoria kiinnostaa”

”Lähemmäs nuoria pääsee nuorten kautta”
”Nuoret  ehkä ymmärtävät asian paremmin, jos saavat tietoa asiasta omanikäisiltään ja nuoret osaavat 

kertoa asian paremmin omanikäisilleen”



MITÄ TOIVEITA TAI IDEOITA SINULLA OLISI PÄIHDEKASVATUKSEN 

TOTEUTTAMISEEN LIITTYEN

”puhutaan 
avoimesti”

”aloitetaan 
varhain jo ennen 
kun käyttö tulee 
nuorelle/lapselle 

mieleen”

”toivoisin enemmän 
just oikeesti tälläsii

hyödyllisiä 
”tapahtumia” ja 

haluan oikeesti, että 
haittavaikutuksista 

puhuttaisiin”
”asiantuntijan 

luentoja”

”opettajat 
kertoisivat 

oppitunnilla”

”kerrotaan lisää 
haittavaikutuksista”

”keskusteltaisiin 
yhdessä koko 

luokassa”

”haluaisin että 
päihteistä ja niiden 

vaarallisuudesta 
puhuttaisiin 

enemmän. Silloin 
niiden mahdollisia 

tulevia käyttäjiä 
voitaisiin vähentää”

”asiasta 
kerrottaisiin 
enemmän ja 
valistettaisiin 

”säännöllisesti” 
ei silloin tällöin”

”koulussa 
pidettäisiin 

tarkempaa huolta 
päihteiden 
käytöstä”

”toimintaa 
ja vaarojen 

kertominen”

”toivon että 
päihdekasvatus 
olisi tärkeässä 

roolissa”

”enemmän 
toiminnallisia 

asioita 
keskusteluiden 

sijaan”

”päihdekasvatus kannattaa 
toteuttaa niin, että se kestää 

yhden oppitunnin. Siihen 
voisi kuulua asiantuntijan 

lyhyt luento ja oppilaat 
voisivat myös itse tehdä 
jotain asiaan liittyvää”

”että siitä 
puhuttaisiin 
enemmän 
koulussa ja 

harrastuksissa
”

”kyllä koulu on 
se ympäristö, 

missä parhaiten 
tavoittaa 
nuoret”

”toteutetaan 
riittävän usein 

ja 
monipuolisesti

”


