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”TAJUSIN, ETTÄ VOIN
PAREMMIN ILMAN
TUPAKKAA.”

”Panosta
täysillä siihen,
mitä osaat!”
JESSE PULJUJÄRVI

Näin sinua
ohjaillaan
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Kysy lääkäriltä fressis.fi:ssä

HPV TARTTUU
SEKSIN VÄLITYKSELLÄ

Mikä HPV on?

V.S.

MikiRotta

EKA OMA
KOTI!

N.L.
Räätälöi Fressis.fi
itsellesi sopivaksi!
Löydät parhaat videot,
haastattelut, meemit ja muut
somet sekä suorat lähetykset.
Osallistu kilpailuihin, testeihin,
peleihin ja Fressiksen tekoon
omilla jutuillasi.
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SAMI, FRESSIS.FI

Voita
huippuhyvät
kuulokkeet
Kerro meille, kuka on tämän hetken
kiinnostavin julkkis, bloggari tai
tubettaja? Keitä itse seuraat?
Vastaa osoitteessa fressis.fi/skaba.
Arvomme 31.12.2016 mennessä
vastanneiden kesken langattomat
Jabra Move -kuulokkeet, joiden
arvo on 100 €.

VIDEO

Evelina

Pysy mukana
@fressis.fi

@fressis1

@Fressis.fi

@FressisFinland

Mitä Evelinalle tulee
mieleen sanasta moka?
Entä sanoista seksi
ja JVG? Onko Suomi
Evelinan mielestä neito
vai kenties jotain aivan
muuta? Tsekkaa video
fressis.fi:stä!
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Hyvät tipsit jakoon
Viime aikoina olen saanut monta kiinnostavaa
vinkkiä: Sekoita kaurapuuroon raejuustoa ja banaania. Laita hammasharjaan vähemmän tahnaa. Mene
uimahalliin lillumaan urheilusuorituksen sijaan.
Hyviä neuvoja kaikki.
Raejuusto puurossa kuulostaa kummalliselta, mutta kyllä: se maistuu hyvältä!
Koko harjasten mittainen tahnapötkylä on markkinamiesten luoma myyntikikka. Pienempi määrä
kerrallaan, ja tuubi riittää pidempään.
Liikkuminen on tärkeää, mutta joskus on tärkeämpää palautua – sitten taas jaksaa.

Paras neuvo on kuitenkin ollut: ”Muista, että ei ole
olemassa tyypillistä nuorta, mummoa tai vaikka
tupakoitsijaa”. Roolin ja ulkokuoren takana on aina
ainutlaatuinen persoona.
Toivottavasti löydät Fressiksestä vinkkejä, joita voit
kokeilla omassa elämässäsi. Sitten näet, toimivatko
ne sinulla.
Uskalla tehdä asioita myös toisin.
Koska et ole tyypillinen.

heidi, päätoimittaja
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3×
suosikki
reseptini

Unohda euron juustohampurilaiset
ja kokkaa pikkurahalla ihan oikeaa
ruokaa MikiRotan resepteillä.
res eptit miku sundberg / kuvat antti vettenranta
kuvaus jär jestelyt mil ja kangasmaa

AAMIAINEN

BANAANIRAEJUUSTO
PUURO
2 hengelle

4 dl vettä
2 dl kaurahiutaleita
100 g raejuustoa
1 banaani
1 rkl hunajaa
1 rkl seesaminsiemeniä
Kiehauta vesi ja lisää kaurahiutaleet. Kypsennä 5 min.
kiehuvassa vedessä.
Sekoita valmiiseen puuroon raejuusto ja paloiteltu
banaani. Lisää annoksen
päälle hunajaa ja seesaminsiemeniä.

”Tosi simppeli resepti
– diggaan! Laitat vaan
ainekset puuroon, ja
on hyvää!” – Miku
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”Kuulostaa vaikeelta,
mutta on ihan
älyttömän helppo
resepti. Ja maistuu
oikeesti raikkaalta.”
– Miku

LOUNAS

RAIKAS
RIISIPAPERIRULLA
2 hengelle

1 paketti riisipaperirullia
1 paprika
1 kurkku
1 avokado
1 porkkana
1 paketti lasinuudeleita
pieni lime
soijaa
vettä
Kuumenna vesi kiehuvaksi ja keitä lasinuudelit kypsiksi ohjeen mukaan. Pilko paprika, kurkku ja porkkanat pitkiksi ja ohuiksi
tikuiksi. Halkaise avokado, poista kivi ja
irrota avokado kuoresta lusikalla. Pilko
avokadonpuolikkaat noin sentin siivuiksi.
Leikkaa lime neljään lohkoon. Laita
pienen kulhon pohjalle soijaa ja purista
siihen reippaasti limen mehua.
Kaada lautaselle sen verran vettä, että
pystyt kastelemaan vedessä riisipaperirullan.
Kokoa annoksesi niin, että kasaat vihannekset kastellun riisipaperirullan päälle.
Lisää sitten avokadoa ja lasinuudeleita
oman maun mukaan. Rullaa riisipaperi
kuten tortilla ja dippaa sitä soija-limekastikkeeseen.

ILTAPALA

HEDELMÄ
SALAATTI

”Tää kannattaa tehdä
päivällä valmiiksi,
ettei tarvi illalla ennen
nukkumaanmenoa
väsätä.” – Miku

2–4 hengelle

1 purkki ananasta (säilyke mehussa)
1 purkki mangoa (säilyke mehussa)
1 purkki persikkaa (säilyke mehussa)
2 omenaa
2 päärynää
2 banaania
1 rasia viinirypäleitä
20 g kirkkaanpunaisia kirsikoita
Kaada pois nesteet säilykepurkeista
ja pilko hedelmät sopivan pieniksi.
Kuori omenat, päärynät ja banaanit ja
pilko ne samankokoisiksi paloiksi kuin
säilykehedelmät. Huuhdo viinirypäleet
ja leikkaa ne puoliksi pitkittäissuunnassa. Huuhdo myös kirsikat. Lisää kaikki
hedelmät kulhoon ja sekoita.

Miku Sundberg on kokki,
joka tubettaa nimellä MikiRotta.
Lisää Mikun reseptejä
löydät fressis.fi:stä!
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Käytätkö
tupakkatuotteita?

OIVIND HOVLAND

PALAT

Apollo, 17
"En. Tupakka on ollut aina
ehdoton ei. Vanhempani
ja kaverinikaan eivät polta."

Ole tarkkana – sähkötupakkaa yritetään
markkinoida sinulle
ovelasti. Lue lisää sivulta 12.

Rasa, 18
”Olen joskus kokeillut
tupakkaa, mutta se ei ole
onneksi jäänyt tavaksi. En
keksi tupakoinnista mitään
positiivista sanottavaa.”
6 – f re s s i s.f i

Tiesitkö, että sähkötupakka ei auta tupakoinnin lopettamisessa, vaikka joku
saattaa niin väittääkin. Päinvastoin: sähkösavukkeet voivat heikentää mahdollisuuksia päästä irti tupakasta. Sähkötupakkaa kokeilleet nuoret myös aloittavat muita herkemmin tavallisen tupakan polttamisen.
Sähkösavukkeen sisältämä nikotiini
aiheuttaa voimakasta riippuvuutta, sydän- ja verisuonitauteja sekä vaikuttaa
syöpien kehittymiseen. Sen höyrystä on
löydetty osin samoja syöpävaarallisia yh-

disteitä kuin tupakansavusta. On myös
viitteitä sähkösavukkeiden makuaineiden haitallisista terveysvaikutuksista.
Vaikka sähkösavukkeen nesteissä käytetään aineita, jotka on luokiteltu turvalliseksi elintarvike- ja hygieniatuotteissa, ei ole näyttöä siitä, että nämä
aineet olisivat turvallisia höyrystettyinä
ja keuhkoihin hengitettyinä.
Stumppaa siis myös sähkötupakka.
Tai vielä paremmin: älä edes aloita.
›L
 isää tietoa sähkötupakan haitoista
löydät fressis.fi:stä

”Lopetin, koska ei ole
coolia kuolla tupakka
sairauteen ja tuhota oman
lapsen elämä.” Adele

LÄHDE ROLLINGSTONE.COM / KUVA ALL OVER PRESS

Roosa, 18
"En käytä. En koe mitään
tarvetta. Siihen menisi
vain rahat ja terveys."

Sähkö ei tee
röökistä turvallista

Kokin tärkeä työväline,
haju- ja makuaisti, heikentyy
tupakoinnin seurauksena–
kokki voi maustaa ja maistaa
ruoan väärin. Kokin tulee
toimia hygieenisesti ruoan
valmistuksen kaikissa vaiheissa, eikä hän voi lähteä
tupakalle keiton poristessa
liedellä. Haluaisitko itse
syödä ruokaa, joka on kokkailtu nikotiinin k ellastamilla
sormenpäillä?

Lähihoitaja on lähellä toista ihmistä, jolloin puhtaus ja
tuoksuttomuus on tärkeää.
Sairaiden potilaiden vastustuskyky on heikko. Esimerkiksi astma voi pahentua
hoitajan haistessa vahvasti
tupakalle. Lasten kanssa
työskentelevä lähihoitaja
näyttää lapsille esimerkkiä.
Lapsi ei halua kivuta tupakanhajuisen hoitajan syliin.
Tupakointi myös heikentää
jaksamista fyysisessä työssä.

50%

Autoasentajan työ on fyysistä. Tupakoimaton jaksaa
paremmin työskennellä
raskaissa asennoissa eivätkä
vieroitusoireet häiritse
keskittymistä.Tupakan haju
tarttuu herkästi autojen
tekstiileihin ja alentaa autojen arvoa. Autohalleissa voi
olla räjähdysherkkiä aineita,
joten tupakan sytyttäminen
ja polttaminen ovat myös
paloturvallisuusriski.

Fatbike. Leveärenkainen läskipyörä on kuin
luotu syksy- ja
talvikäyttöön.

Istuttava
sähköajokki.
Koska aina ei
jaksa seisoa.

18-vuotiaista suo
malaisista pojista ei
ole ollut yhdynnässä.
LÄHDE: VÄESTÖLIITTO

ÄLÄ STRESSAA SEKSISTÄ

Seisooko varmasti?
Kaikki tupakkatuotteet huonontavat
peniksen verenkiertoa
ja heikentävät erektiota sekä vähentävät
testosteronin määrää
pojan elimistössä.
Onneksi jo kahden
viikon tupakoimattomuuden jälkeen
fyysinen suorituskyky
paranee!

Nousussa

Ei paineita! Seksiin voi liittyä suorituspaineita – ihan turhaan! Se tahti, joka tuntuu
sinusta ja kumppanistasi sopivalta, on
juuri oikea. Kun sen aika on, huolehtikaa
ehkäisystä: kondomi suoraa raskaudelta
ja seksitaudeilta. Kaikkein varminta on
käyttää tuplaehkäisyä eli kumia ja esimerkiksi e-pillereitä.

Miten löydän kumppanin?
Ystävällisyys, kohteliaisuus
ja hymyn voima - luota
niihin. Kumppanin löytämisessä voivat avittaa myös
harrastusten laajentaminen
ja vain yksinkertaisesti juttelemaan meneminen. Jos et
kuitenkaan saa vastakaikua
romanttisessa mielessä, älä
jää jankkaamaan vaan usko,
mitä toinen sinulle sanoo.

Mummopyörä.
Rakas isoäiti sotki
tällä menemään
kesät talvet, mik
set sinäkin?

Sähköpotkulauta.
Hyppää päälle ja
kaasuta! Ei sovellu hankikeleille.
Ladattavien
menopelien akut.
Niitä ei saa jättää
yksin latautumaan tulipalovaaran vuoksi.
Kuka muka jaksaa
päivystää kotona
latauksen ajan?

Segwayt. Jos
Tallinnan turistit ja Suomen
poliisit käyttävät näitä, voiko
tämä enää olla
trendikästä?

Yksipyöräiset.
Siis moniko
oikeasti pysyy pystyssä
tällä?

KOONNUT KATARINA CYGNEL-NUORTIE /
KUVAT ISTOCK

3 × hyödy töissä savuttomuudesta

Laskussa
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3 × MUN ELÄMÄ
Jesse Puljujärvi

”Pulju”
Ikä: 18
Pituus: 191 cm
Seura: Edmonton Oilers
Nuorten MM-kultaa
2016; turnauksen
paras hyökkääjä ja
arvokkain pelaaja.

”Olen aina ollut
kova treenaamaan”
Treeni

TEKSTI JUSSI ESKOLA / KUVA HANNES PAANANEN

1

”Olen sitä mieltä, ettei hom
ma saa jäädä ainakaan siitä
kiinni, ettei olisi harjoitellut
tarpeeksi. Esimerkiksi kesällä
minulla oli yhtenä päivänä aamulla
jäätreeni, iltapäivällä kävin puntti
salilla sekä pelasin tennistä, ja illalla
oli vielä jäätreeni.
Kun treenaa paljon ja kovaa, pitää
syödä terveellisesti, levätä riittäväs
ti ja nukkua hyvin, jotta treeni tart
tuu. Ihan jääkiekon ehdoilla menen
arjessa. Ei oikein jää aikaa muuhun.
Kaveriporukkakin on lätkän kautta.
Uni on tosi tärkeää. Illalla ei
kannata olla hirveästi kännykällä.
Laitan häiriötekijät pois ja menen
ajoissa nukkumaan. Totta kai aa
muisin joskus treeneissä väsyttää,
mutta aina tykkään harjoitella.”
8 – f re s s i s.f i

Motivaatio

2

”Ikinä ei ole ollut
sellaista, etten olisi
halunnut mennä
treeneihin. Aina olen ha
lunnut pelata jääkiekkoa.
Ei minulla ole muuta,
mitä osaan ja haluan
tehdä. Olen sitä mieltä,
että siihen mitä osaa
kannattaa panostaa ihan
täysillä.
Olen aina ollut tosi
vaativa itseäni kohtaan.
Joskus on hermo kireäl
lä, jos kiekko ei pysy
lavassa ja on tahmea olo.
Siinä on minulla kasvun
paikka ymmärtää, ettei
aina voi kaikki sujua niin
kuin haluaa.”

Menestys

3

”Ainoa tavoite on nyt ottaa pelipaikka NHL:ssä
Edmonton Oilersissa. Teen kaikkeni, että saa
vutan sen. Varmasti saan mahdollisuuden. Saa
sitten nähdä, miten käytän sen.
Kun olin 12–13-vuotias, Tornion ja Haaparannan
alueella ei enää ollut hyvää joukkuetta, joten muutin
nuorena poikana Ouluun lätkän takia. Oli tosi iso
loikka muuttaa yksin, murrosikäkään ei ollut ihan
alkanut. Mutta onneksi uskalsin lähteä, muuten en
varmaan olisi tässä tilanteessa nyt. Viisi vuotta Kär
pissä oli hienoa aikaa.
Nuorten maailmanmestaruuden jälkeinen huuma
nousi aika isoksi, mutta ei häirinnyt jääkiekkoon
keskittymistä – hyvin olen pystynyt pitämään pään
kylmänä. Pelatessa ja treenatessa pystyy sulkemaan
pois kaiken muun. Vaikka jääkiekosta on tullut
minulle ammatti, samalla lailla pelaan ja treenaan
kuin ennenkin, rakkaudesta lajiin. Jos jääkiekko ei
olisi vienyt minua mukanaan, niin varmaan pelaisin
jääpalloa. Luistimilla olisin.”

PALAT
TIMO PYYKKÖ

Mun ruokavalio
"Kun perusruokavalio on kunnossa, energiaa riittää treenaamiseen ja kaikkeen muuhunkin, ja
treenistä palautuu paremmin.
Lempiruokaani on ihan pienestä asti ollut tumma spagetti,
jauhelihakastike ja salaatti.
Mutta kyllä mielestäni pitää
välillä myös herkutella. Pyrin
ajoittamaan herkkujen syönnin
viikonlopulle. Liiallinen ryppyotsaisuus syömisen suhteen on
turhaa!" Eerika Haikonen, 17.
› Eerika Haikonen -kanavalta
Youtubesta löydät videoita
terveellisistä elämäntavoista,
treenistä ja kauneudesta.

TV:n Fitnesspäiväkirjoista tuttu
Janni Hussi ei enää pidä
fitnessmaailmasta.

Ammattiin opiskelevista harjaa hampaat korkeintaan
kerran päivässä.
LÄHDE: KOULUTERVEYSKYSELY (THL)

6 × KAUNIS IHO
Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio,
riittävä lepo ja liikunta
hellivät ihoasi.

Tupakointi häiritsee ihon aineenvaihduntaa ja verenkiertoa: ihosta
tulee kalpea ja harmaa ja aknen riski
kaksinkertaistuu. Iho vanhenee ennenaikaisesti, etenkin jos tupakoinnin ohella ottaa runsaasti aurinkoa.
ISTOCK

Juo runsaasti vettä.
Se tehostaa aineenvaihduntaa ja lisää
ihon elastisuutta.

Puhdista ja kosteuta. Puhdista
iho ihotyypin mukaisella
puhdistusaineella. Levitä sen
jälkeen iholle kosteuttavaa - ei
liian rasvaista - voidetta.

Finnien
puristelusta
jää ikäviä
jälkiä ihoon.
Hoida sen
sijaan ihoasi
akneiholle
sopivilla
tuotteilla.
Nauttiessasi auringosta pidä huolta,
ettei ihosi pala.

KUVA ALL OVER PRESS /
LÄHDE: KAUNEUSJATERVEYS.FI

53%

”Mieluummin
olen ulkona
raittiissa
ilmassa."

4 × HYVINVOINTIAPPI
Mood panda
Yhteisösovellus,
jonne voit tallentaa
tunnetilasi yhdellä näpäytyksellä
- toiset käyttäjät
tsemppaavat!

You App
Suomalaisyrityksen
kehittämä yhteisö
palvelu, jossa
käyttäjät luovat ja toteuttavat hyvinvointia edistäviä tekoja.

Spotify Running
Mittaa juoksunopeuden ja valitsee
sen perusteella
tempoltaan sopivan
juoksumusiikin.

Zombie Run
Juoksulenkki
muuttuu peliksi,
kun juokset karkuun
verenhimoisia
zombeja.
fr es s i s. fi – 9

PALAT

Väsyttääkö
aamulla?

SININEN VALO VALVOTTAA
Päivänvalossa on paljon
sinistä valoa. Se auttaa meitä
pysymään hereillä. Nukahtamista säätelee aivojen erittämä melatoniini, jota alkaa
erittyä elimistöön auringon
laskiessa.

Emil, 16

Sininen valo
kännykän, tabletin
ja tietokoneen
näytöllä vähentää
pimeähormoni melatoniinin tuotantoa
aivoissa. Sininen
valo kertoo keholle,
että nyt on päivä –
pysyttele hereillä!

Janina, 19

”Jos herään herätykseen, niin väsyttää koska se tavallaan keskeyttää unet, mutta jos herään ennen
herätystä, ei väsytä. Yritän mennä
nukkumaan klo 23, mutta joskus
venyy pidempään.”
10 – f re s s i s.f i

Jos käytät kännykkää tai tablettia juuri ennen nukkumaan menoa, himmennä ruudun
valoa asetuksista tai käytä yösovellusta, joka
poistaa piristävän sinisen valon ruudulta.

Nukahteletko koulutunneilla tai muissa kiusallisissa paikoissa? Sattuuhan sitä.
Vloggari MikiRotta eli Miku Sundberg
avautuu omasta kokemuksestaan:
"Päivällä kun tulen koulusta, väsään
ensin päivällisen. Sitten mä yleensä nukun päiväunet! Se on tosi outoa, mutta
kun on mennyt kahdeksalta kouluun ja
pääsee hiljaiseen kotiin, kyllä vähän rupee väsyttään. Mulla päiväunet ei vaikuta yöuniin. Nukahdan tosi helposti minuutin sisään melkein missä vaan.
Se on kyllä vähän noloa, kun nukahdan bussissa tai junassa ja yhtäkkiä huomaan, että olen nukkunut suu auki!"
›L
 ue MikiRotan koko haastattelu
fressis.fi:stä

”Silloin tällöin väsyttää, koska
liian lyhyet yöunet. Menen
nukkumaan useimmiten klo 23–1
aamuherätyksestä riippuen.”

Meri, 17

Punertavalla
valolla ei ole
sinisen valon
kaltaista vaikutusta
aivoihin, vaan se
viittaa iltaan ja lähestyvään uneen.
Kokeile tiirailla
kännykkää iltaisin
punertavien aurinkolasien läpi!

Vähänkö noloa...

ANTTI VETTENRANTA

”Aamulla yleensä väsyttää melkein
aina, ellei tiedossa ole jotain
omasta mielestä (ei vanhempien
mielestä) kiintoisaa tehtävää."

Iltaisin katsotaan paljon televisiota ja
käytetään älylaitteita. Niiden sininen
valo häiritsee melatoniinin eritystä,
jolloin nukahtaminen vaikeutuu.

Teini-ikäisenä Teemu Selänne
päätti panostaa tosissaan jää
kiekkoon. Hän meni joka ilta
nukkumaan kello 21, jotta sai
varmasti tarpeeksi lepoa.
Lähde: Teemu Selänteen elämäkerta

TEKSTI KATARINA CYGNEL-NUORTIE / KUVA ANTTI VETTENRANTA / KUVAUSJÄRJESTELYT MILJA KANGASMAA

Kun olet jättänyt
kolme röökiaskia ostamatta,
täydennä lookkiasi
himoitulla pipolla.

Kevyet kuulokkeet maksavat kahden röökiaskin
verran.

Haaveiletko tatuoinnista, kun olet täyttänyt 18
vuotta? 45 askin hinnalla
voit hankkia laadukkaan
kämmenenkokoisen
tatuoinnin.
Oman näköiset
kännykkä
kuoret vai kaksi
röökiaskia?

Askin
hinnalla

Yhden askin hinnalla piristät omaa
ja muiden päivää
kreiseillä avokadosukilla. Wu-huu!

Säätöä tekoripsien
kanssa - ei kiitos! 15
askin hinnalla saat
ripsenpidennykset.

Kuudella eurolla
saat kreisit sukat tai
kondomeja. Kun
stumppaat nyt,
pääset säästyneillä
rahoilla pian vaikka
Lontooseen!

Netflix, HBO tai Spotify premium irtoavat
kuukaudeksi alle kahden askin hinnalla.

Trenditennarit
pukevat paremmin
kuin röökinhajuiset vaatteet. Saat
tennarit 10 askin
hinnalla.

Täältä tullaan,
maailma! Kun olet
jättänyt ostamatta
45 röökiaskia, voit
ostaa meno-paluulennot Lontooseen.

Usean
kuukauden
kuntosalikortti
vai 15 askia
röökiä?

Rööki vai seksi?
Kondomipaketti
maksaa yhtä paljon
kuin yksi röökiaski.

Pelaajan valinta
on selvä – 10
askin hinnalla saat
FIFA 17 Deluxe
Editionin.
fres s i s. fi – 11

1950-luvulle asti uskottiin, ettei
tupakkatuotteista ole haittaa.
Kun tupakan terveyshaitat
selvisivät, "susi" painui maan
alle – tai pikemminkin piiloutui
lampaan vaatteisiin.

12 – f re s s i s. f i

Sähkötupakkaa ja nuuskaa
markkinoidaan ovelasti. Ole tarkkana
leffassa ja somessa.
tekstit ninni sandelius ja katarina cygnel -nuortie
kuvat getty images ja istock
kuvitus iida kiviranta

Y

outube-videossa jahdataan tiheää,
suurtahöyrypilveä, ja nauru raikaa. Tykkääjiä ja kommentoijia on
tuhansia, katsontakertoja lähes
miljoona. Sähkötupakoinnista eli
vapettamisesta on
tehty viihdettä. Sitä markkinoidaan trendikkäänä elämäntapa
valintana.
Laskelmoidun hauskoja
nettivideoita katsoessa voi helposti unohtaa, että videolla
houkutellaan ostamaan ja kokeilemaan nikotiinituotteita.

tiin ja myyntiin liittyvää lainsäädäntöä onkin kiristetty ympäri maailmaa.
Suomessa tupakkatuotteita ei saa markkinoida enää ollenkaan.
Tupakkatuotteita markkinoidaan silti
edelleen epäsuorilla keinoilla. Markkinointia, jossa kuluttajaa johdetaan tahallaan
harhaan, kutsutaan piilomainonnaksi. Kuluttajansuojalain
mukaan se on Suomessa kiellettyä.
Sinun pitää voida aina
helposti erottaa, onko tuotteen näkyvyys mediassa maksettua vai ei.

On hyvää
bisnestä
saada sinut
koukkuun.

Tupakkaa on mainostettu vuosien varrella
monella positiivisia mielikuvia ruokkivalla tavalla. On ollut tupakkamainoksia Formula 1
-kuskien puvuissa ja autojen kyljissä. Ja ylellisenä tunnetun kosmetiikkamerkin glamouria
tihkuva YSL-tupakka sekä buutseja ”Miehille,
jotka kulkevat omia polkujaan” – Camel-tupakka suussaan.
Tupakan terveyshaitat tiedetään, ja tupakka- ja nikotiinituotteiden markkinoin-

Nuoret ovat tärkeä kohderyhmä nikotiinituotteita valmistaville yrityksille. Koska tupakkayhtiöt tienaavat rahaa nikotiiniriippuvuudella, sinun saamisesi koukkuun on hyvää
bisnestä.
Useimmat nikotiinituotteita käyttävät aikuiset ovat aloittaneet käytön jo nuorena. Se ei ole ihme, sillä nuorena tekee
mieli kokeilla, ja uusien teknologioiden
fres s i s. fi – 13

1950LUVULLA
Tieteellinen näyttö
tupakan terveyshaitoista kuten tupakoinnin ja
keuhkosyövän yhteydestä kasvaa.

1978
Tupakkamainonta
kielletään
Suomessa.
Susi keksi kevyt
savukkeet. Ne osoit
tautuivat lähes yhtä
vaarallisiksi kuin
tavalliset savukkeet.

Susi keksi suodatin
savukkeet. Myöhemmin
selvisi, ettei suodattimista
ollut terveyshyötyä.
1950

1960

1970

1980

1977
Savukeaskeihin ja
tupakkatuotteisiin
pakollinen varoitus
tupakoinnin vaarallisuudesta terveydelle.
Tupakanmyynnin alaikärajaksi 16 vuotta..

 maksuminenkin on helppoa. Ikävä vaan, että nikoo
tiinista tulee niin helposti riippuvaiseksi.
Ja mitä nuorempana tupakkatuotteiden käytön
aloittaa, sitä enemmän tupakkayhtiö tienaa.
Perinteisen tupakan rinnalle on tullut muita nikotiinituotteita, kuten nuuska, sähkötupakka ja sähköinen vesipiippu (e-shisha). Myös perinteiset tupakkayritykset ovat laajentaneet toimintaansa vaihtoehtoisten nikotiinituotteiden pariin.

1980LUVULLA
Useita arvovaltaisia
tutkimusraportteja
passiivisen tupakoinnin terveyshaitoista.

kikset ovat uusia idoleja ja mielipidevaikuttajia. Siksi juuri he ovat tupakkayrityksille houkuttelevia viestinviejiä.
Youtubessa on paljon käyttäjien nuuska- ja sähkötupakka-vlogeja. Niissä vertaillaan tuotteita, opastetaan käytössä ja hifistellään esimerkiksi sähkötupakkaan liittyvillä laitteilla ja nesteillä. Joukossa on
myös huumorivideoita, joissa tehdään nuuskaamiseen ja
sähkötupakan polttamiseen
liittyviä temppuja.
Instagramista löytyy miljoonia osumia sähkösavukkeisiin liittyvillä hakusanoilla. Sisällön joukossa on paljon
profiileja, joissa sähkötupakkaa markkinoidaan nuorten ja vähäpukeisten naisten avulla.
Nikotiinituotteiden myyntiin erikoistuneet yritykset ovat myös perustaneet omia Youtube-kana
viaan. Lisäksi ne tarjoavat vloggareille ja Instagrammalleille auliisti tuotteitaan kokeiltavaksi.

Vloggari voi olla
tupakkayhtiön
asialla.

Tupakkayhtiöt ovat jo kauan
tehneet yhteistyötä viihdealan
kanssa. Ne hyödyntävät etenkin
elokuvia markkinoinnissaan, osittain siksi, että nuoret ovat ahkeria leffankatsojia. Markkinoijat tietävät, että elokuviin
mennään viihtymään, ja huonot vaikutteet voivat
jäädä alitajuntaan kuin vahingossa. Jos polttaminen
tai nuuskaaminen näyttää elokuvassa hyvältä, se saattaa herättää kiinnostuksen. Maksetullatuotesijoittelulla luodaan myönteinen mielikuva tupakkatuotteista
ja niiden käyttäjistä.
Somesta on tullut tärkeä kanava uusien nikotiinituotteiden markkinoinnissa. Vloggarit ja Instagram-julk14 – f re s s i s.f i

Piilomainontaa somessa on erityisen vaikea havaita.
Mikä on käyttäjän omaa sisältöä, mikä yrityksen maksamaa markkinointia? Suositteleeko vloggari tuotetta

2010

1995

Alaikäisten
tupakkatuotteiden hallussapidosta laitonta.

Tupakanmyynnin alaikärajaksi
18 vuotta.

2014
Makuaineiden käyttö
savukkeissa
kielletään.

Susi meni someen ja ru
pesi vapettamaan. Mitä
seuraavaksi tapahtuu?
No, kyllähän te suden jo
tunnette.
1990

2000

1990
Nuuskaaminen
alkoi yleistyä
Suomessa.

omasta halustaan vai koska on saanut siitä palkkion?
Laki ei puutu yksittäisten bloggareiden ja vloggareiden tuottamaan tupakkatuotteita käsittelevään sisältöön, kunhan kirjoitukset, videot ja kuvat eivät sisällä tupakkatuotteiden mainontaa.
Piilomainonnan lisäksi some tarjoilee myönteistä kuvaa sähkösavukkeista ja nuuskasta. Moni kertoo somessa, että on lopettanut tupakoinnin niiden
avulla. Tyypillistä on myös kyseenalaistaa nikotiinituotteita koskeva
tutkimus ja syyttää viranomaisia ja
asiantuntijoita kuluttajien holhoamisesta.
Nuuskan ja sähkötupakan terveysriskejä ei juurikaan käsitellä.

2010

2002

2012

Tupakka-askeihin
varoitustekstit. Savukkeiden markkinointi kevytsavukkeina kiellettiin 2002.

Tupakkatuotteiden esilläpito kaupoissa
kielletään.

tus tehdä käytöstä miellyttävää ja luoda vaikutelma
tuotteen harmittomuudesta. Tosiasiassa tuotteet eivät ole harmittomia.
Kesällä 2016 voimaan astunut tupakkalaki rajoittaa
nikotiinituotteiden markkinointia. Sähkötupakkaa säädellään nyt kuin muitakin tupakkatuotteita: esilläpito ja markkinointi on kielletty, ja pakkauksiin on lisättävä tuoteselosteet ja varoitustekstit. Myös karkkiaromit ja väriaineet
poistuvat.
Lakien kiristyessä yritykset
ovat alkaneet lanseerata tuotteita, jotka ovat vähemmän haitallisia terveydelle, mutta aiheuttavat silti riippuvuutta. Suunnitteilla on esimerkiksi nikotiiniolutta, nikotiinivettäja nikotiinihammastahnaa.
Pysy siis hereillä äläkä anna kenenkään sumuttaa
sinua tekemään tyhmiä päätöksiä ja terveydelle haitallisia ostoksia. ∞

Terveysriskejä
ei juurikaan
käsitellä.

Markkinointikikat eivät rajoitu pelkästään piilomainontaan. Tuotepakkausten ulkonäkö perustuu kohderyhmätutkimukseen ja markkinoinnin ammattilaisten suunnitelmiin. Ei ole sattumaa, että sähkötupakkaa myydään Hello Kitty -kuosissa, nuuskapurkki on
kuin kaunis meikkirasia tai että sähkötupakan höyryä
on tehty houkuttelevammaksi erilaisin värein.
Myös tuotteiden maustaminen ja h
 ajustaminen
on eräänlaista piilomainontaa. Vaniljan, toffeen tai
suklaan makuisen höyryn ja nuuskan on tarkoi-

TAUSTAHAASTATTELUT: TUTKIJA SIIRI MÄKELÄ, SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS,
TOIMINNANJOHTAJA MERVI HARA, SUOMEN ASH.
LÄHTEET: NUORTEN TERVEYSTAPATUTKIMUS 2015. NUORTEN TUPAKKA
TUOTTEIDEN JA PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ 1977-2015. VALVIRA.FI. SUOMEN
SYÖPÄYHDISTYS.
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Harhaluulo
nuuskasta
Biitti huulessa, eikä
muka syytä huoleen?
Kumosimme nuuskaan
liittyvät harhaluulot.
teksti toimitus / kuvat antti
vettenranta , i stock ja all over press

16 – f re s s i s.f i

HARHALUULO 1

NUUSKA EI
OLE VAARALLISTA
Höpö höpö: sekä tupakka että nuuska
ovat erittäin haitallisia tuotteita. Haitat
ovat samantyyppiset, lukuun ottamatta
tupakan keuhkoja vahingoittavaa vaikutusta. Kummatkin heikentävät kuntoa
ja huonontavat ulkonäköä, aiheuttavat
riippuvuutta ja lisäävät muun muassa
syövän riskiä. Vaikka nuuskan käyttö
näkyy ensimmäiseksi ikenissä ja hampaissa, senkin haitalliset aineet vaikuttavat koko kehoon.

HARHALUULO 4

URHEILIJA VOI
NUUSKATA MUTTA
EI POLTTAA
TUPAKKAA
Sekä tupakka että nuuska aiheuttavat
terveyshaittoja ja haittaavat urheilusuoritusta. Ne heikentävät suorituskykyä, vähentävät lihastenkasvua,
heikentävät palautumista ja lisäävät
urheiluvammojen riskiä. Lisäksi tupakan
savu heikentää keuhkojen toimintaa.

NUUSKASSA ON
VÄHEMMÄN NIKOTIINIA
KUIN TUPAKASSA
valtaosa nuuskista sisä ltä ä
runsaasti nikotiinia ,
ja pitoisuudet ovat
huomattavasti suurem m at
kuin savukkeissa .

NUUSKAAMINEN
EI VAIKUTA
STONDIKSEEN

MITÄ VÄLIÄ - NUUSK ASTA
ON HELPPO PÄÄSTÄ EROON
Hah. Koska nuuskassa on paljon nikotiinia, voit jäädä koukkuun ällistyttävän
nopeasti. Joku voi onnistua lopettamaan helposti, toinen joutuu yrittämään monta kertaa.

NUUSKAA SAA
TUODA KAVERILLE

HARHALUULO 6

2

HARHALUULO 3

5

Ei saa. Nuuskaa ei saa myydä tai markkinoida Suomessa, mutta täysi-ikäinen saa tuoda nuuskaa vain omaan
käyttöönsä rajatun määrän. Nuuskan
myyminen toiselle on rikos.

HARHA
LUULO

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

HARHA
LUULO

HARHALUULO 7

EI NIKOTIINI OLE
MYRKYLLISTÄ, OIKEASTI!

”Itse voin
astua siltä osin
esiin, että en
ole koskaan
edes kokeillut
nuuskaa.”
@teemuramstedt
15. kesäkuuta 2016

Nikotiini on hermomyrkky. Voit saada
siitä jopa nikotiinimyrkytyksen, jonka oireita ovat
huonovointisuus, oksentelu, hengitysvaikeudet
ja kouristukset. Lisäksi
nikotiini aiheuttaa monia
vakavia sairauksia kuten
sydän- ja verisuonitauteja
sekä vaikuttaa syöpien kehittymiseen.

Joko riitti? Tukea lopettamiseen
saat fressis.fi:stä tai vaikkapa
koulun terveydenhoitajalta.
fr es s i s. fi – 17

ANTTI VETTENRANTA

”Jalkapallo
suojeli minua
suuremmilta
vaikeuksilta.”
Rasa Abubakir, 18

18 – f re s s i s.f i

TOSITARINA

Selviytyjät
Rasa, Henna-Sophia ja Aapeli selvisivät
vaikeista elämäntilanteista läheisten
ihmisten tuella ja sinnikkäällä asenteella.

”

JOUKKUE AUTTOI OIKEALLE POLULLE
Olin viisivuotias, kun pohjoishelsinkiläisestä päiväkodistani tultiin hakemaan pelaajia Icehearts-jalkapallojoukkueeseen. Luulin aluksi, että olin
suostunut johonkin välituntifutiksen tyyppiseen
touhuun, mutta kyseessä olikin ihan oikea joukkue.
Kehityin pelaamisessa nopeasti ja pääsin siirtymään aina korkeammalle tasolle.
Iceheartsista tuli minulle toinen perhe ja turvapaikka. Olin mukana esikouluikäisestä täysiikäiseksi asti, ja edelleen käyn silloin tällöin pelailemassa vanhassa porukassa, vaikka varsinaisesti
treenaan toisessa joukkueessa.

He neuvoivat minua miettimään aina kahteen otteeseen, mitä olen tekemässä. Sitä neuvoa olen
yrittänyt noudattaa.

On ollut hetkiä, joina Iceheartsin valmentajat ja
yhteishenki ovat pelastaneet minut pahoilta vaikeuksilta. Kun peruskoulun jälkeen aloitin merkonomiopinnot Suomen Liikemiesten Kauppaopis
tossa, ajauduin väärään porukkaan.
Olin teini-ikäinen uudessa koulussa, ja jalkapalloharrastus oli tauolla loukkaantumisen takia.
Minulla oli liikaa aikaa. Kaveriporukassani tehtiin
paljon tyhmyyksiä, ja olin lähteä väärälle polulle.
Jossain vaiheessa tuli sellainen olo, että minun pitää saada elämä taas haltuun. Onneksi tiesin, että voin aina soittaa valmentajallemme, jos
minulla on huolia. Juttelin ongelmistani hänen ja
Iceheartsin toiminnanjohtajan kanssa.

Icehearts on ollut minulle lahja. Sen kautta olen
saanut kaiken jalkapalloharrastukseen tarvittavan
ja paljon muuta. Vanhempieni ei ole tarvinnut kuljettaa minua treeneihin tai peleihin, kun ympärillä
on ollut niin paljon muita hyviä aikuisia.
Olen saanut olla turvallisten siipien alla, ja saanut tukea ajoissa.
Olen pian lähdössä Espanjaan työharjoitteluun. Merkonomiksi valmistumisen jälkeen voisin
joko pitää välivuoden tai hakea saman tien opiskelemaan lisää. Kauppakorkeakoulu kiinnostaisi.
Varmaa on, etteivät Icehearts ja sieltä saadut
kaverit katoa mihinkään.” no o ra vaar a la
› icehearts.fi

Päivät kuluvat taas koulun ja jalkapallon parissa.
Treenaan viisi kertaa viikossa. Siihen päälle tulevat
vielä viikonloppujen ottelut, joten ylimääräistä vapaa-aikaa ei juuri jää.
Syön monipuolisesti ja elän muuten melko terveellisesti, mutta haluaisin oppia rytmittämään
arkeni paremmin, jotta yöunet eivät jäisi niin lyhyiksi. Liian usein tulee venytettyä iltaa treenien
jälkeen ja valvottua myöhään.

fres s i s. fi – 19

”Pidän
teetauon
silloin, kun
muut menevät
tupakalle.”
PAAVO MARTIKAINEN

Henna-Sophia
Joensuu, 20

”

YSTÄVÄT TUKEVAT SAVUTTOMUUTTANI
Maistoin tupakkaa ensimmäistä kertaa 13-vuotiaana koulun tupakkapaikalla. Se oli roskisten täyttämä talonnurkkaus lähikaupan takaovella, ja
kaikki hengailivat siellä. Jos halusi tulla hyväksytyksi, piti polttaa kuten muutkin.
Opiskelen vaatetusalaa ja haluan vaatesuunnittelijaksi. Olin ala- ja yläkoulussa vähän erilainen, enkä halunnut seurata samaa muotia kuin
suurin osa ikäisistäni. Tupakka auttoi kuulumaan
joukkoon. Polttaminen oli paitsi sosiaalinen tapa,
myös tarpeellinen tauko. Olin aika villi, ja tupakkatauko antoi hetken omaa aikaa miettiä asioita.
Pari vuotta tupakoituani kuvioihin tuli mukaan
nuuska. Se oli jännittävää. Nuuska tuntui kihelmöintinä huulessa ja tykytyksenä sydämessä. Sitä oli kätevä käyttää koulussa tunnilla ja ajattelin, ettei se ole
yhtä haitallista kuin tupakointi.
Tiesin koko ajan, ettei polttaminen ja nuuskaaminen ole järkevää. Miksi käyttää niin paljon
rahaa johonkin, joka saa voimaan huonosti? Ainoa puolustukseni on, etten silloin ajatellut käytön jatkuvan vuosia. Jos olisin tiennyt, että kuusi
vuotta menee näin nopeasti, olisin varmasti keksinyt järkevämpää tekemistä.
Lopetin koska tajusin, että voin paremmin ilman
tupakkaa. Ihoni oli harmaa, yskin jatkuvasti ja tulin
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helposti kipeäksi. Soitan kitaraa ja pianoa ja laulan,
mutta lauluääneni ei kestänyt. Halusin olla terve.
Ensin yritin päästä nikotiinista eroon sähkötupakan avulla. Luulin, että sähkötupakka sisältää
vain vesihöyryä enkä tiennyt, että sen käytössä on
riskejä. Pelottavinta sähkötupakassa on, ettei sitä
ole tutkittu tarpeeksi. On mahdotonta tietää, mitä
sen haittavaikutukset ovat.
Olen ollut yli vuoden ilman tupakkatuotteita. Ymmärrän nyt, ettei tupakka ole hyvä tapa tulla hyväksytyksi. Ystäväni tukevat savuttomuuttani. Jos kaverit polttavat, voi lopettaminen olla hankalaa. Se onnistuu, jos tupakan korvaa jollakin muulla - vaikka
lenkillä koulun ympäri. Itse pidän teetauon silloin,
kun muut menevät tupakalle.
Joskus minun tekisi mieli kiinnittää tupakkapaikalle ilmoitus, jossa etsitään kaveria kävelylle
tupakkatauon ajaksi. Voisimme syödä pähkinöitä
ja suklaata, jutella poikaystävistä ja unelmista.
Minusta on ihanaa, että voin nyt hyvin. Ihoni on tasainen, ääni kulkee vaivattomammin, enkä
hengästy rappusissa tai juoksulenkillä. Uskon,
että savuton ihminen jaksaa ja myös pärjää paremmin urallaan. Kukaan tietämistäni menestyneistä muusikoista tai tubettajista ei tupakoi.
Minulla on terve ja energinen olo, ja uskon
pystyväni lähes mihin tahansa. Minusta voi tulla
vielä vaikka mitä. tiia ran tanen

”

SYÖPÄÄKIN PAHEMPAA OLISI KATKERUUS
Olin 21-vuotias, kun sairastuin syöpään. Olin juuri päässyt ammattikoulun jälkeen armeijasta ja allekirjoittanut ensimmäisen vuokrasopimukseni.
Treenatessa tulokseni alkoivat laskea. Vatsaani kirveli ja poltti. Olin väsynyt, vaikka olin juuri
herännyt. Ei kukaan parikymppinen ajattele, että
syynä voisi olla syöpä. Se on niin epätodennäköistä. Sairastin vanhusten syöpää. Paksusuolen syöpä
on 70-vuotiaan, ylipainoisen ja alkoholia käyttävän
tupakoijan sairaus. Tulin todella katkeraksi, koska
en sopinut muottiin.
Katkeruus on lopulta pahempaa kuin syöpä. Se
olisi vienyt kaiken ilon elämästä.
Asuin hoitojen aikana äidilläni, muutoin omassa kodissani. Asunnostani tuli henkinen voimavarani. Se loi uskoa, että pääsen vielä omaan kotiin rakentamaan omaa elämääni. En masentunut,
vaikka olin fyysisesti loppu. Kävin kävelyillä vointini rajoissa. Päivästä toiseen ei vain voinut voivotella, miten kurjaa oma elämä on.
Perhe ja läheiset olivat tukenani. Kaverit kävivät luonani, vaikka en itse käynyt missään. Ihmissuhteet kuihtuvat ilman syöpääkin, jos niitä
ei vaali.

JUHA VALKEAJOKI

Nuuskaamiseni ei ollut syöpäni syy, mutta lopetin
nuuskan käytön silti omasta halustani. Nuuska on

hidasta itsemurhaa. Sillä ja luodilla on vain eri nopeus.
Nyt 27-vuotiaana olen terve. Käytän alkoholia
mahdollisimman vähän, urheilen ja mietin, mitä
syön. Ei ole keneltäkään pois, jos kaverini syövät
einespizzaa ja minä en.
Kaverit arvostavat itsekuriani. Joskus minulta
kysytään, miksi en juo. Vastaan takaisin, että miksi en näe sinua koskaan kuntosalilla.
Pahinta on tapariippuvuus. Niin kauan kuin
potee luopumisen tunnetta, ei pääse irti yhtään
mistään. Porukassa täytyy muistaa omat syyt lopettamiselle. Silloin ei ole väliä, vaikka kaikki ympärillä tuputtaisivat.
Jos nuoret tapaisivat keuhkoahtaumatautipotilaita, tupakointi loppuisi todennäköisesti kuin
seinään. Nämä ihmiset yrittävät hengittää, mutta
eivät saa ilmaa.
Syövän voittaminen opetti nauttimaan pienistä
asioista. Jos menettää terveyden, kaikki muu on
vähäpätöistä. Silloin ei ole mitään väliä, montako
nollaa on tilillä.
Sairausajasta muistuttavat lähinnä vain tunnottomat sormet ja varpaat sekä perheeltäni saama Elämän roihu -kaulaketju.
Lisäksi käsivarteeni on tatuoitu latinaksi
'Vaikkamitä tapahtuisi, älä ikinä luovuta'. Se oli
minun taistelulauseeni.” n iina k ellinsa lmi

Aapeli
Myllynen, 27
oppi, että
katkeruus oli si
vienyt kaiken
ilon elämästä .
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TESTI

NUKUTKO
RIITTÄVÄSTI?
1. Olen mielestäni
a. aamuvirkku – herään useimmiten
reippaasti aamulla heti kellon soidessa.
b. hmm… en aamu- enkä iltavirkku.
c. iltavirkku – en saa unta kovin aikaisin
illalla ja valvon mieluusti pitkään.
2. Uusi lukkari ja 4 kasin aamua
a. Täytyy kai mennä ajoissa nukkumaan.
b. Ei hyvältä kuulosta, ei todellakaan.
c. En kyllä jaksa nousta, menen aina ysiin.
3.
a.
b.
c.

Olen iltaisin ruudun ääressä
kunnes nukkumaanmenoon on 1–2 h.
kunnes nukahdan, tietysti.
vaikka olisin rättiväsynyt.

4. Vanhemmat
a. varmistavat, että olen sängyssä
sovittuun aikaan.
b. huutelevat oven takaa, että nyt
nukkumaan sieltä. Ja taas uudestaan
tunnin kuluttua.
c.	nukahtavat itse aina iltakymmeneltä,
koti on sen jälkeen meidän!

TEKSTI KATARINA CYGNEL-NUORTIE / KUVA ANTTI VETTENRANTA

5. Kouluviikolla nukun joka yö
a. vähintään 9 tuntia.
b. noin 7 tuntia. Nukkuisin enemmänkin,
mutta koulu alkaa niin aikaisin.
c. ihan tarpeeksi: 5–6 tuntia.
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6. Aamuisin
a. heräilen rauhassa omaan tahtiini, mutta
ehdin silti yleensä ajoissa kouluun.
b. herään syvästä unesta herätyskellon
pirinään.
c. en kuule herätystä tai torkutan
herätyskelloa ainakin puoli tuntia
7.
a.
b.
c.

Kylppärin peilistä näen aamuisin
aika freesin tyypin.
vähän aamuäreän tapauksen.
tummat silmänaluset ja kalpeat kasvot.

8. Kokeet koulussa, miten meni omasta
mielestä?
a. Ihan hyvin, luulisin.
b.	No jaa, oli vähän hankala päästä alkuun,
mutta sitten tajusin.
c. Ketä kiinnostaa. En jaksanut todellakaan
ajatella ja keskittyä.
9. Kun iltapäivällä väsyttää
a. lähden ulkoiluttamaan koiraa.
b. nukahdan sohvalle.
c. hörppään energiajuomaa.
10. Välipalaksi himoitsen
a. karjalanpiirakkaa ja jogurttia.
b. jotain makeaa.
c. hampurilaisateriaa kokiksella, tuplana ja
vähän äkkiä.

ENITEN A-VASTAUKSIA
Onnittelut, nukut tarpeeksi!
Olet yleensä ajoissa koulussa ja
hyväntuulinen muiden seurassa.
Vastustuskykysi on vahva ja saatat
välttää flunssat ja virukset. Jaksat
ulkoilla ja harrastaa vapaa-ajalla.
Et sorru tankkaamaan väsymyk
seesi suolaisia tai rasvaisia ruokia
vaan valitset hyviä välipaloja.
Jatka samaa rataa – kauniita unia!
ENITEN B-VASTAUKSIA
Nukut useimmiten lähes riittä
västi, mutta aamuisin olet välillä
väsynyt ja iltapäivisin voi iskeä
hillitön makeanhimo. Tunti pari
lisäunta voisi helpottaa koulussa
jaksamista. Kokeile sammuttaa
kännykkä ajoissa ja lue vaikka
lehteä ennen nukkumaanmenoa.
Kevyt kävelylenkki illalla voi myös
auttaa rentoutumaan ja nukahta
maan.
ENITEN C-VASTAUKSIA
Huonoja uutisia: kouluarkea ei
ole ajastettu sinun sisäisen kellosi
mukaan. Nukahdat myöhään ja
herääminen on vaikeaa. Nukut sel
västi liian vähän, mikä heikentää
muistia, tarkkaavaisuutta ja oppi
mista. Olet ärtyisä – riitaannutko
helposti muiden kanssa? Väsy
mykseesi tankkaat epäterveellistä
ruokaa ja olet siksikin vaarassa
sairastua jokaiseen flunssaan. Si
nulle onkin erityisen tärkeää, että
rauhoitat illan etkä ole kännykällä
nukkumaanmenoon saakka.

MOKAT

Oho.

Sattuuhan sitä! Lukijat avautuvat
noloista tilanteista.

Olimme yläasteella kavereiden kanssa matkalla liikuntatunnille urheilu
puistoon ja juoksimme bussiin.
Juostessamme kompastuin jalkoihini
ja lensin mahalleni. Pienen pyllähdyksen sijaan liu’uin monta metriä kädet
suorina nurmikkoa pitkin, ja tietenkin
samalla koirankakkaan. Ehdimme
bussiin, mutta bussissa muut matkustajat kyselivät “mikä täällä oikein
haisee?” Hieman nolona nauroimme
kavereiden kanssa, että ne olivat
minun housuni. – Mahaliuku

”Kerran uimahallis
sa lähin seuraa yhtä
poikaa ku luulin
sitä pikkuveljekseni
Nooaksi. Seurasin
sitä pukuhuonee
seen asti ja sit sa
noin ”Nooa”. Se
sano, et ”häh”?
–

KAIKKI SANAT
UNOHTU

TERKKARI OLIKIN POISSA

”Menin myöhässä
matikantunnille,
koska olin käynyt
kavereiden kanssa
kaupassa. Sanoin
opettajalle, että
kävin terkkarilla. Meillä oli
ruokailu heti sen
tunnin jälkeen.
Opettaja kysyi
ruokalassa, että
missäs terkkarilla sä oikein
kävit, kun meidän
koulun terkkari ei
ole tänään täällä
paikalla.” – Hokihönä

Mika

KÄNNYKKÄ POLTTI ARVET

Nukuin kännykkä vieressäni sängyssä.
Kännykkä oli latauksessa ja irtosi yön
aikana laturista. Nukkuessani kierähdin laturin johdon päälle, ja johdon
pää poltti kaksi syvää reikää pakaraan!
Ne olivat mustia syviä kraatereita ja
tulehtuivatkin. – Ikuiset arvet jäi

Olin keikalla ja yhtäkkiä
unohdin kaikki biisin sanat.
Hölisin mikkiin pitkän
aikaa vaan jotain sellaista,
että hyvä meininki, ja kaikki oli ihmeissään, et mitä
nyt tapahtuu...
– Keikkamies

HEITIN KÄNNYKÄN
ROSKIKSEEN

”Oltiin kavereiden
kanssa syömässä
McDonaldsissa. Vein
syönnin jälkeen
roskat tarjottimel
ta roskiin – ja sa
malla katsoin, kun
kännykkäni luisui
roskikseen. Hävetti
hieman mennä pyy
tämään työntekijää
kaivamaan puhelinta
pois sieltä.”
–

AWKWARD17
fr es s i s. fi – 2 3

KUVAT ISTOCK

Liu’uin kakkaan

Roosa Hyppölä,
18, Kärkölä
Opiskelee lähi
hoitajaksi
Riihimäellä
Hyriassa.
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Apollo da
Costa Doria,
17, Helsinki
Opiskelee
Alppilan
lukiossa.

Koukussa
kännykkään?
Fressiksen raati pohti ruudun
edessä viettämäänsä aikaa.
teksti j enni uusil ehto / kuvat antti vettenranta

Pinja Perholehto, 19,
Hyvinkää
Työskentelee tarjoilijana
Helsingissä. Valmistui
keväällä Riihimäen
Hyriasta.
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”Kavereiden
seurassa yritän
olla käyttämättä
puhelinta.”
Apollo, 17

”Isovanhempien seurassa
en vilkuile puhelinta.”
Pinja, 19

M

oni meistä viettää valtaosan
päivästä ruudun edessä. Kännykkä
on kädessä ennen kuin on noustu
sängystä. Koulumatkat ja tauot
kuluvat somessa. Illalla tulee
istuttua
helposti useampikin tunti
koneella tai sarjoja katsellen.
Miten se vaikuttaa meihin?
Roosa Hyppölä, 18, Pinja
Perholehto, 19, ja Apollo
da Costa Doria, 17, pohtivat ruudun edessä käyttämäänsä aikaa ja sen vaikutusta omaan arkeen.

”Selaan samaa
Instagramfeediä, vaikka
sinne ei olisi
tullut mitään
uutta.”

Paljonko käytät aikaa ruu
dun edessä?
Pinja: Arvioisin, että yhteensä 2,5 tuntia päivässä.
Työmatkat ja tauot olen yleensä puhelimella.
Roosa: Vaikea sanoa tarkkaa aikaa, koska minulla on puhelin kädessä lähes koko ajan. Heti aamulla,
kun herään, koulussa tauoilla ja kotona iltaisin.
Apollo: En osaa sanoa tuntimäärää. Olen puhelimella melkein koko ajan, paitsi tunnilla ja kavereiden kanssa yritän olla käyttämättä puhelinta.
Mikä on mielestäsi sopiva määrä ruutuaikaa
päivässä?
Pinja: Riippuu mitä ruudun edessä tekee. Jos tekee
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jotain oikeasti järkevää, se ei ole niin paha, mutta
jos pelaa kahdeksan tuntia päivässä, saattavat kaverisuhteet, koulu ja yöunet kärsiä.
Roosa: Jos omat kaverit ovat eri paikkakunnalla,
puhelin ja some voivat olla ainoa keino pitää
yhteyttä. Silloin minusta on ymmärrettävää, että puhelimella viettää enemmän aikaa.
Mitä teet kännykälläsi?
Pinja: Seuraan Twitteriä, Facebookia,
Instagramia ja uutisia sekä teen työjuttuja.
Roosa: Seuraan somea ja uutisia ja olen
yhteydessä muihin. Käytän päivittäin
Instagramia, Snapchatia ja Facebookia.
Apollo: Pidän yhteyttä ja olen somessa.
Käytän Instagramia, Snapchatia ja Youtubea.
Pystytkö kontrolloimaan ruutuaikaasi?
Pinja: Ajattelen, että pystyn, mutta varsinkin illalla kyllä jumitun helposti puhelimelle. Joskus päätän
ennen nukkumaanmenoa lukea yhden sähköpostin
ja myöhemmin havahdun siihen, että olen pelannut
Candy Crush Sagaa kaksi tuntia. Luulen, että menisin varmaan tuntia aikaisemmin nukkumaan ilman
puhelinta.
Roosa: Minulla on tyhmä tapa selata samaa Instagram-feediä, vaikka sinne ei olisi tullut mitään uutta.
Monesti illalla selaan puhelinta niin kauan, että nu-

Tiesitkö?
kahdan se kädessäni. En koe, että siitä olisi mitään
haittaa. Jos on oikeasti pakko nukkua, pystyn laittamaan puhelimen pois.
Apollo: Jään iltaisin helposti selaamaan puhelinta,
vaikka tiedän, että ei ole montaa tuntia herätykseen.
Jos tunnilla on tylsää, selaan puhelinta, eikä kurssista jää silloin mitään mieleen.
Onko joku joskus huomauttanut sinua känny
kän käytöstä?
Roosa: Äiti saattaa joskus ihmetellä, miksi taas roikun puhelimessa. Myös koulussa jotkut opettajat
ovat tosi tiukkoja puhelimen käytön suhteen.
Pinja: Kaverit huomauttavat joskus. Yritän selittää heille, että minun täytyy vastata työsähköposteihin heti.

Liiallisella ruutu
ajalla on
yhteys yöunien vähyyteen,
ylipainoon, veren
paineeseen sekä tuki- ja
liikuntaelinoireisiin.
Toisaalta älypuhelimet ja
tabletit ovat vähentäneet
tietokoneen ja konsoli
pelien ääressä vietettyä
aikaa ja ruutuajasta
on tullut entistä
sosiaalisempaa – jopa
liikunnallista, kuten
Pokémon Go -pelissä.

Missä pidät kännykkää öisin?
Pinja: Yöpöydällä.
Roosa: Tyynyllä sängyn vieressä.
Apollo: Lattialla sängyn vieressä.
Vilkuiletko kännykkää kesken unien?
Pinja: Jos katson kelloa ja huomaan, että olen saanut viestin, luen sen ja vastaan heti. Muuten vastaaminen unohtuisi helposti.
Roosa: Jos herään yöllä, saatan selata Instagramin
läpi.
Apollo: Pidän puhelimen hiljaisella, jos jollakin on
tärkeää asiaa minulle. Joskus herään viestin ääneen
ja luen sen.
Missä tilanteessa et silmäile kännykkää?
Pinja: Isovanhempieni seurassa. En näe heitä kovin
usein, joten haluan viettää ajan heidän kanssaan, eivätkä he ymmärrä puhelimen käyttöä samalla tavalla kuin nuoret.
Roosa: Töissä. Jos vien mummon aamupesulle,
mieleeni ei tulisi siinä tilanteessa käyttää puhelinta.
Se olisi tosi epäkunnioittavaa.
Apollo: Koulussa tai töissä, kun haluan oikeasti
keskittyä, tai jos joku ihminen puhuu minulle.
Milloin muiden kännykänkäyttö ottaa päähän?
Roosa: Jos juttelen kaverin kanssa ja hän on samalla puhelimellaan. On ärsyttävä huomata, että toinen
ei kuuntelekaan.
Apollo: Yksi kaverini selaa usein Instagramia samalla, kun puhumme puhelimessa. On rasittavaa
kertoa sama juttu uudelleen. Mielestäni puhelimen käyttö ei ole ongelma, jos on tilannetajua, missä puhelinta käyttää. Kun tapaa muita ihmisiä livenä, kannattaa aika käyttää sen ihmisen kanssa eikä
puhelimella. ∞
›V
 inkkejä arjen hallintaan fressis.fi:n
Rytmi-kanavalta.

”Jos herään yöllä,
saatan käydä
Instagramissa.”
Roosa, 18
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SPORTTI

Suomi liikkuu

Mikä on sun lajisi?
Samuel, Niilo ja
Emma vastaavat.
TEKSTI SIINA LEPPÄ
K U VAT H A A STAT E L LU T

ROVANIEMI

“Jalkapalloa pelatessa
unohtuu arjen stressi.
Tiimillämme on hyvä
joukkuehenki. Oma
joukkue tuntuu omalta
yhteisöltä!”
Samuel Sorvali, 18
Aloitti jalkapallon 6-vuotiaana.

”Suunnistuksessa minua
kiehtoo lajin monipuolisuus
ja haastavuus. Samaan aikaan pitää olla nopea, kestävä ja edetä lyhintä tai
nopeinta reittiä rastilta
rastille. En voisi kuvitellakaan lopettavani.”
Niilo Ojanaho, 17
Suunnistanut lapsesta saakka.

NUORTEN
SUOSIKKILAJIT
1. Lenkkeily ja juoksu
2. Pyöräily
3. Ulkoilu ja kuntosali
4. Jalkapallo
5. Uinti
6. Sähly
7. Ratsastus
8. Jääkiekko
LÄHTEET: LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTATUTKIMUS SUOMESSA 2000–2012. LASTEN
JA NUORTEN LIIKUNTAKÄYTTÄYTYMINEN
SUOMESSA 2015.

LAHTI

KOTKA
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“Tanssiminen on parasta
improvisoidessa: silloin
olo tuntuu luovalta ja
todella vapaalta. Ilman
tanssia tuntuu kuin minusta puuttuisi palanen.”
Emma Reijasalo, 18
Harrastanut modernia ja show-tanssia
tanssia seitsemän vuotta.

SPORTTI

3

krt
/vk

3 × treenivinkki

GETTY IMAGES

Suositeltu määrä
lihaskuntoliikuntaa

1. Käytä kehoa hyväksi. Erin
omainen vastus niin aloittelijalle
kuin edistyneemmälle lihastreenaajalle on oma tai kaverin
kroppa. Erilaiset kyykyt, hypyt
ja punnerrukset kuormittavat
koko kehon lihaksistoa ilman
pelkoa liian raskaiden painojen
aiheuttamista revähdyksistä.

Lihaskuntoa tarvitaan jo ihan tavallisiin
arkipuuhiin, kuten sängystä ylös pääsemiseen ja raskaan koulurepun kantamiseen.
Keho on kokonaisuus: jos yksi kohta on rempallaan, se vaikuttaa saman
tien moneen asiaan. Kun kropan lihakset ovat kunnossa, olo on pirteä ja ajatus
kulkee. Lihaksisto auttaa pitämään ryhdin kunnossa, jolloin selkä- ja pääkivut
vähenevät.
Pohja koko elämän kunnossa pysyvälle

kropalle luodaan nuorena. Vaikka nivelsäryt ja polvivaivat kuulostavat vanhusten jutuilta, kiität nuorta itseäsi vuosien
päästä, kun pidät huolta kehostasi jo nyt.
Jotta keho pysyy kokonaisvaltaisesti kunnossa, harrasta lihaksia kuormittavaa liikuntaa kolme kertaa viikossa.
Treeni on helppo aloittaa kehon omalla
painolla. Lisäksi rinnalla olisi hyvä harrastaa aerobista liikuntaa, joka kasvattaa
hapenottokykyä. ∞

3 × loistava lihaskuntolaji
Kiipeily. Kiipeilyssä tehoa
treeniin antaa oma keho,
jota pitää kannatella ja
nostaa kiipeilyseinällä.
Kiipeily kehittää tasaisesti
kehon koko lihaksistoa sekä
koordinaatiokykyä.

Uinti. Kroolatessa veden
luontainen vastus kehittää
varsinkin hartiaseudun sekä
jalkojen lihaksia tehokkaasti.
Uinti tekee koko kropasta
voimakkaan ja jäntevän ja
rentouttaa mielen.

Kahvakuulailu. Lajia on
helppo harrastaa myös
kotona. Se harjoittaa voi
maa, kehonhallintaa, tasapainoa, liikkuvuutta. Naisilla
yleisin aloituspaino on 4–8
kiloa ja miehillä 8–16 kiloa.

2. Tankkaa tasaisesti. Jotta
treeni etenee sujuvasti, syö
kevyt ateria pari tuntia ennen
treeniä. Syötävä kolmen neljän
tunnin välein pitkin päivää pitää
olon energisenä. Vettä on hyvä
juoda 1,5 litraa päivässä plus
lisälitra per liikuttu tunti.

3. Tunne kroppasi. Perustuntemus lihaksistosta on hyvä
olla hallussa ennen treenin
aloittamista. Apua löytyy
vaikkapa biologian kirjasta,
liikunnanopettajalta tai netistä.
Näin lihaksia tulee kuormitettua tasaisesti ja keho pysyy
sopusuhtaisena.
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Ugh, pelkkää lihasta!

KYSY LÄÄKÄRILTÄ

Petra
Makkonen

on koululääkäri,
jonka mielestä
tyhmää kysymystä
ei olekaan. Lisää
Petran vastauksia
löydät fressis.fi:stä.

KYSY LÄÄKÄRILTÄ
Onko lihansyönti ja maidon juonti
oikeasti terveellistä? Tästä kuulee
niin erilaisia näkökulmia.
Liha on hyvä proteiinin ja raudan lähde,
ja siitä saa tärkeitä B-vitamiineja. Toisaal
ta lihassa on epäterveellistä tyydyttynyttä eläinrasvaa, ja valmiit lihatuotteet
voivat sisältää paljon suolaa. Runsaaseen punaisen lihan käyttöön liittyy
myös suurentunut syöpäriski.
Suositeltu määrä lihaa on alle 500 g
viikossa. Lihatuotteissa on hyvä valita
vähärasvaisia ja suolattomia vaihtoehtoja. Lihan käyttöä omassa ruokavaliossa
ei tarvitse lopettaa kokonaan, mutta
sen kohtuullinen käyttö on terveellinen
ja myös ekologinen ratkaisu. Kokeile
lisätä ruokavalioosi punaisen lihan tilalle
kalaa, kanaa, herneitä, papuja ja linssejä.
Maito ja maitovalmisteet ovat hyvä
proteiinin, kalsiumin, jodin ja useiden
vitamiinien lähde. Puoli litraa neste
mäisiä maitovalmisteita ja muutama
viipale juustoa päivittäin kattaa elimistön kalsiumin tarpeen. Maidolla ei ole
terveydelle haitallisia vaikutuksia, mutta
maitotuotteet on tärkeää valita rasvat-

tomina tai vähärasvaisina. Halutessaan
maidon ja maitovalmisteet voi korvata
kasviperäisillä elintarvikkeilla, joihin on
lisätty kalsiumia ja D-vitamiinia. Tällaisia
tuotteita ovat esimerkiksi soija- ja kaurajuomat. Paras janojuoma on vesi.

Vaikuttaako tupakanpoltto enem
män lapsiin ja nuoriin kuin aikuisiin?
Kyllä todella vaikuttaa! Lasten hengityselin-, puolustus- sekä aineenvaihduntajärjestelmät eivät ole vielä kehittyneet
kuten aikuisella. Siksi tupakansavu
vaikuttaa voimakkaammin lapsiin, ja
haitalliset aineet poistuvat hitaammin lapsen kuin aikuisen elimistöstä.
Tupakansavussa oleskelu lisää lapsen
riskiä sairastua esimerkiksi astmaan
ja toistuviin hengitystieinfektioihin
sekä heikentää keuhkojen toimintaa.
Puhumattakaan siitä, että lapsi tai nuori
polttaisi itse tupakkaa! Mitä nuorempana tupakoinnin aloittaa, sitä suurempi
riski on myös myöhemmässä elämässä
sairastua tupakan aiheuttamiin hengenvaarallisiin sairauksiin kuten sydän- ja
verisuonitauteihin, keuhkoahtaumatautiin tai syöpään.

Voiko tulla raskaaksi, jos kumi lähtee
pois kesken yhdynnän, mutta poika
ei laukea sisään?
Lehmänmaito
vai manteli
maito?
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Jo ennen siemensyöksyä pojan peniksestä erittyy elimistön omaa liukastetta,

ns. touhutippoja, jotka voivat sisältää
siittiöitä. Jos kondomi on lähtenyt pois
kesken yhdynnän eikä muuta ehkäisyä ole ollut käytössä, on mahdollista,
että siittiö pääsee hedelmöittämään
munasolun ja tyttö tulee raskaaksi. Tämän vuoksi myös keskeytetty
yhdyntä, jossa yhdyntä lopetetaan
ennen siemensyöksyä, ei ole laisinkaan
hyvä ehkäisyvaihtoehto. Lisäksi on aina
hyvä muistaa seksitautien tarttumisen
mahdollisuus, jos kondomin käytössä
on ollut ongelmia.

Onks kumia pakko käyttää, jos kum
mallakaan ei ole ollut muita seksi
kumppaneita ja tytöllä on pillerit?
Pillerit suojaavat kyllä raskaudelta,
mutta ainoastaan kondomi suojaa
seksitaudeilta. Jos todella olette toistenne ensimmäiset seksikumppanit eikä
kummallakaan ole ollut mitään seksiä
aiemmin, tällöin ei pitäisi olla tarttuvan
seksitaudinkaan vaaraa. Hyvä nyrkkisääntö on silti se, että uuden seksikumppanin
kanssa kannattaa aina käyttää kondomia.
Kondomia suositellaan ensisijaiseksi
ehkäisymenetelmäksi ja kondomin
käytön opettelu on tärkeää seksielämän
alkaessa. Tytön ja pojan välisessä yhdynnässä varmin ehkäisymenetelmä on itse
asiassa tuplaehkäisy, jossa kondomin
lisäksi on käytössä jokin muu ehkäisymenetelmä kuten e-pillerit. Kun kumppani
on pysyvä, kondomin käytöstä voi
luopua. Ennen tätä kannattaa kuitenkin
käydä sukupuolitautitesteissä.

Miten sukupuolitauti testataan? Riit
tääkö pissanäyte vai pitääkö käydä
”näytillä”?
Sukupuolitauteja testataan eri tavalla
taudista riippuen. Klamydia ja tippuri
voidaan tutkia virtsanäytteestä. HIV, B- ja
C-hepatiitti sekä kuppa testataan taas
verikokeella. Verikoe otetaan laboratoriossa kuten mikä tahansa muukin
verikoe. Herpes ja HPV:n eli ihmisen
papilloomaviruksen aiheuttamat kondyloomat (visvasyylät) voidaan todeta
vasta oireiden ilmaannuttua eikä niitä
voida testata etukäteen. Diagnoosin
varmistamiseksi ja hoidon saamiseksi
täytyy käydä ”näytillä” eli lääkärin vastaanotolla.

KANSIHENKILÖ

”Uskon
oman kropan
viisauteen”

Haastoimme
Evelinan

ANTTI VETTENRANTA

mi tä evelinalle
t ule e mieleen sana sta moka? entä
sano ista s eks i ja
j vg ? onko suomi
ev e linan mielestä
ne it o vai kenties
j o ta i n aivan mu uta? ts ekkaa video
f re ssis.fi:stä!

Evelina Tammenlaakso, 21, punaa huuliaan
keikkapaikan takahuoneessa.
Muun muassa hiteistä Honey ja Sushi tunnettu
Evelina kirjoittaa biisejä, keikkailee ja kisaa Tähdet, tähdet -lauluohjelmassa. Lisäksi hän antaa
äänensä Trolls-animaatioelokuvan päähahmolle.
Kaiken keskellä ilmestyy myös debyyttialbumi,
joka myi ensimmäisenä suomalaisena levynä platinaa jo ennen julkaisuaan.
Täysi kalenteri on laulajalle hyvä juttu. Tähän
vuosien kova työ on tähdännyt. Haastavaksi homma kääntyy, kun pitää osata edustaa myös silloin,
kun ei jaksaisi laittaa edes huulipunaa.
“Joskus tekee mieli mennä lähikauppaan ilman
meikkiä, hiukset nutturalla ja kotihousut jalassa. Silloin sitä vain toivoo, ettei kukaan tunnista”,
Evelina sanoo.
“Toisaalta en jaksa juuri miettiä sitä. Järkevät
ihmiset ymmärtävät, että minussa on myös sellainen puoli, joka haluaa maata sohvalla, syödä sipsejä ja katsoa Netflixiä.”
Hektisessä arjessa Evelina on huomannut, että
tärkeintä on lepo. Hän pitää huolen, että jokaisessa
viikossa on yksi päivä, jolloin ei tarvitse tehdä mitään. Silloin hän nukkuu pitkään eikä stressaa mistään. Keikoilta pääsee harvoin ajoissa kotiin, joten
aamuheräämisten suhteen Evelina on itselleen armollinen.
“Riittävä uni on tärkeää. Väsymys kuuluu äänessä, eikä minun ole järkeä riskeerata tärkeintä
instrumenttiani.”
Evelinalla on ollut kausia, jolloin hän on treenannut kovaa ja pitänyt tarkkaa kirjaa syömisistään. Sitten hän huomasi, ettei se tee onnelliseksi. Hän uskoo oman kropan viisauteen ja siihen,
että keho kertoo, mitä se kaipaa. Turhalle itsensä
ruoskimiselle ei ole hänen elämässään sijaa.
“Luotan siihen, että asiat menevät omalla
painollaan.”
Esiintyvän taiteilijan täytyy pysytellä kunnossa. Evelina sanoo voivansa laskea yhden käden
sormella kerrat, joina on juonut alkoholia vuoden
aikana. Yhdestä riippuvuudesta Evelina myöntää
kärsivänsä: hän on koukussa Coca-colaan.
“Koska en tupakoi enkä käytä alkoholia juuri koskaan, sallin sen itselleni. Maailmassa on pahempiakin asioita.” tiia ran tanen
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