Sinua huijataan!
Tiesitkö, että tupakan nikotiini
koukuttaa nopeasti?
Nikotiinikoukkuun
voit jäädä jopa
ensimmäisen
savukkeen tai
nuuskan
jälkeen.

Sitoudut sijoittamaan
tupakkaan kokonaisen talon
hinnan elämäsi aikana.

Tupakkateollisuus hakee uusia
käyttäjiä nuorista.

Ja luopumaan
paljosta muusta.
Kuka kerää hyödyn?

Tupakka köyhdyttää ihmisiä ja luontoa.
Köyhissä maissa maa ja työvoima
tarvittaisiin ruoan kasvattamiseen.

Fiksut ihmiset eivät
yleensä tupakoi
eivätkä käytä
nuuskaa.

Useinkaan lapset eivät
pääse kouluun, koska
joutuvat tekemään
työtä viljelmillä.

Tietämätön nuori on helppo saalis
tupakkateollisuuden houkutuksille.

Et voikaan
lopettaa silloin
kun haluat.

Tupakoitsijoita
on yhä
vähemmän.

Ota selvää, mitä tupakka sisältää.

Tupakassa on ainakin viittäkymmentä syöpää aiheuttavaa ainetta

Valmistaja lisää tarkoituksella
tupakkaan syövyttävää ammoniakkia,

ja vielä useampia muita myrkkyjä.

koska se saa nikotiinin imeytymään
tehokkaammin keuhkojen kautta
ja pahentaa riippuvuutta.

Päätä vasta sen jälkeen,
haluatko ollenkaan kokeilla sitä... ?
Syödessäsi katsot tarkkaan, mitä suuhusi
pistät.
Tupakka ei suinkaan ole luomua.
Viljelyssä käytetään mm:
• rikkaruoho- ja
hyönteismyrkkyjä,
• homeentorjuntaaineita,
• keinolannoitteita…

Tupakka ja nuuska pilaavat
suusi raikkauden
Tupakassa on ulosteelta
haisevia kaasuja, kuten
rikkivetyä ja skatolia.
Ikenesi tulehtuvat, ja
ientulehdusbakteerit
tuottavat lisää haisevia
rikkikaasuja.
Tupakka tekee
hampaat karkeiksi
ja lisää hammaskiveä.

Niistä asetaldehydi on syövän aiheuttaja ja
sydänlihasmyrkky.
Radioaktiivinen
polonium on yksi
tehokkaimpia
tunnettuja säteilymyrkkyjä.

Poltettaessa syntyy lisää
haitta-aineita.

rikkivety

Syanidi on rikosromaaneista tuttu
tappava myrkky.

ammoniakki

Tupakka heikentää verenkiertoa ja
saa ihon ryppyiseksi
ennen aikojaan.
Verenkierron heikentyminen
vaikuttaa koko elimistöön.
Tupakkayskä on merkki henkitorven ja keuhkojen ärsytyksestä ja vauriosta ja
keuhkoahtauman alkuoire.
Jatkuva köhiminen ei kuulosta mukavalta.

Terva tunkeutuu
hammasluuhun ja
tummentaa
hampaasi
pysyvästi.

Tupakka tappaa joka toisen käyttäjänsä
ennenaikaisesti...
Tummentumat, ei tulehtumat - harmaat ennemminkin
... kymmenillä
eri tavoilla, yleisimmin
• sydänkohtaukseen,
• halvaukseen,
• keuhkoahtaumaan
tai
• johonkin monista
erilaisista syövistä.

Tupakka ja urheilu

Jos tupakoit nuorena

Tupakka heikentää suorituskykyä:
• Nikotiini supistaa ja ahtauttaa verisuonia.
Sydän joutuu pumppaamaan verta kiivaammin,
ja siltikään lihakset eivät saa riittävästi happea.
• Tupakansavun häkä syrjäyttää hapen veren
punasoluissa.
• Savu ärsyttää keuhkoja ja heikentää niiden hapenottokykyä.
• Hapenpuute johtaa
nopeaan väsymiseen.
• Aivotkaan eivät ole terävim
millään hapen puutteessa.
• Tupakka ja hapenpuute huonontavat myös liikkeiden hallintaa ja
lisäävät tapaturmavaaraa.
• Tupakka myös heikentää haavojen
ja murtumien paranemista.

• Keuhkosi vaurioituvat helpommin kuin
aikuisen, koska nuoren ihmisen keuhkot
eivät ole valmiiksi kehittyneet.

Mentolia lisätään
puuduttamaan nielua,
jotta tupakansavua
olisi helpompi vetää
henkeen.

• Lapsena tai nuorena
aloitettu tupakointi voi
lyhentää elämääsi
jopa kymmenillä vuosilla.
Loppuvuodet kuluvat erilaisia
tupakkasairauksia potien.

Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto, www.suomenash.fi/fi/dat. ja Erkki Poikosen säätiö

ammoniakki

Pahaa makua peitetään aromeilla, kanelilla
ja sokerilla.

Myös muut kärsivät tupakoinnistasi
Tupakoivan vaatteisiin
ja hiuksiin tarttunut
tupakansavu voi
aiheuttaa allergia-,
astma- tai migreeni
kohtauksen lähistöllä
oleville.
Lemmikkieläimet kärsivät tupakan hajusta ja
savusta.

Alistutko huijaukseen?
Annatko tupakan viedä:

• Pituuskasvusi voi
hidastua.
• Tupakka häiritsee
mieheksi ja naiseksi
kasvamista, koska
hormonitoimintasi
on vasta käynnistymässä.

rikkivety

• lompakostasi
tuhansia euroja vuosittain,
• pituudestasi
senttejä ja
• elämästäsi vuosia?

