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SUOSITUS NUORTEN TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMISEKSI
Kuluvan vuosituhannen aikana suomalaisen yhteiskunnan suhtautuminen tupakointiin on muuttunut kielteisemmäksi. Taustalla vaikuttaa lisääntynyt tieto tupakoinnin terveyshaitoista sekä tehostunut valistustyö. Nuorten tupakointi onkin
vähentynyt 2000–luvulla. Lainsäädännön kehittyminen tupakoimattomuutta tukevaksi on heijastunut myös yleisen mielipiteen tasolla, kansalaisten suhtautuminen tupakointiin on entistä kriittisempää. Erityisesti tämä koskee lasten ja nuorten
tupakointia.
Tupakointi seurakuntien ja kirkollisten yhteisöjen toiminnassa on herättänyt yleistä keskustelua vuoden 2007 aikana. Erityinen huomio on kiinnittynyt tupakointiin
rippikoulussa. Aiheen suhteellisen suuri julkisuus on johtanut kirkon työntekijöitä
pohtimaan oman työn painotuksia ja linjauksia. Monissa seurakunnissa on päivitetty käytäntöjä ja käyty syvempää keskustelua seurakunnan roolista erityisesti
lasten ja nuorten terveyden edistämisessä. Seurakuntien käytäntöjen kirjavuus luo
tarvetta linjata kysymystä kokonaiskirkon tasolla.
Kirkkohallitus on täysistunnossaan 18.12.2007 hyväksynyt liitteenä olevan suosituksen nuorten tupakoimattomuuden edistämiseksi. Selkeänä lähtökohtana ja
tavoitteena on tupakoimattomuus. Suosituksen tarkoituksena on tukea seurakuntia ja muita kasvatustyössä toimivia kirkollisia tahoja laatimaan linjauksia ja ohjelmia omien työntekijöiden sekä toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten
tupakoimattomuuden edistämiseksi. Suositus tarjoaa perustan seurakunnan hallintoelimissä käytävään linjauskeskusteluun. Suosituksessa listataan myös käytännön toimenpiteitä tupakoimattomuuden edistämiseksi.
Tupakointi erityisesti lasten ja nuorten kohdalla muodostaa kokonaisvaltaisen
haasteen. Terveyskasvatuksen ohella on kysymys teologiasta, ihmiskuvasta, etiikasta ja käytännön ratkaisuista. Kirkkohallitus korostaa isosten ja työntekijöiden
oman esikuvan ja mallioppimisen merkitystä. Tupakkatuotteita käyttäville työntekijöille tulisi järjestää tukea tupakoinnista vieroitukseen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Isostoiminnan sisällöissä ja linjauksissa tulisi huomioida tupakoimattomuus ja laajemminkin päihteetön elämäntapa.

2
Suositus on laadittu Kirkkohallituksen kasvatuksen ja nuorisotyön yksikössä
(KKN) yhteistyössä muiden toiminnallisen osaston yksiköiden kanssa. Siinä liitytään sekä kirkon omiin tähänastisiin linjauksiin (Kirkon päihdestrategia) että Sosiaali- ja terveysministeriön Terveys 2015 –toimintapoliittiseen ohjelmaan. Työskentelyn yhteydessä on kuultu asiantuntijoina Sosiaali- ja terveysministeriön (STM),
Kansanterveyslaitoksen (KTL), Lääkärit tupakkaa vastaan –verkoston sekä Suomen Syöpäyhdistyksen edustajia. Keskusteluja on käyty myös lukuisten kirkon
kasvattajien kanssa.
Lisätietoja Kirkkohallituksessa antaa
(09) 1802 345, jarmo.kokkonen(at)evl.fi.
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