
 

   

Nikotiiniton normi -somekampanja 
Kampanja-aika: 21.-25.3. (viikko 12) 

 
Satakunnan ehkäisevän päihdetyön toimijat käynnistävät Nikotiiniton normi -somekampanjan 
maalikuussa 21.–25.3.  Kampanjan on tarkoitus vahvistaa nikotiinittomuuden normia 
positiivisella asenteella ja herätellä niin nuoria kuin aikuisiakin miettimään, ohjaako sosiaaliset 
suhteet ja sosiaalinen tilanne omaa päihteidenkäyttöä. Kampanjan aikana sosiaalisessa 
mediassa julkaistaan valmiiksi räätälöityjä kuvia uuteen nikotiinittomaan normiin.  
 
Tarkoituksena on, että kunnat ja organisaatiot jakavat itse annetut materiaalit kanavillaan 
teemapäivinä. Voitte lisätä postauksiin oman paikallisen lisän, kunhan teeman viesti säilyy 
annettuna. Huomatkaa sopia organisaatiossanne, kuka vastaa somekampanjasta ja sisältöjen 
viemisestä kanaviinne. Näitä postauksia on helppo ajastaa valmiiksi somekanaviinne! 

 
Alta löydät joka viikonpäivälle oman teeman, valmiit tekstit sekä latauslinkin päivän kuvaan. Voit 
kopioida tekstin sellaisenaan organisaatiosi Facebookiin tai Instagramiin. Voit jakaa päivän 
aiheen myös Satasoten Facebook-sivulta suoraan. 

 
 
Somekampanja-asioissa sinua auttaa 
 
Maarit Salminen 
viestintäsuunnittelija 
Satasote 
maarit.salminen@satakunta.fi 

 
 
 
Ma 21.3.  
 
Tällä viikolla kampanjoidaan nikotiinittoman arjen puolesta. Positiivisen nikotiinittomuuden valinnan 
vahvistus ja sanoitettu lupa valita itse voi olla jokaisen normi riippumatta oman ympäristön normista.   
Kampanjan järjestävät Satakunnan ehkäisevän päihdetyön toimijat.  
 
Päivitykset löytyvät tunnisteilla  
#nikotiinitonnormi 
#munnormi 
#selväsatakunta 
#suojelenuorta 
#ept 
    
Saat päättää olla nikotiiniton. #Nikotiinitonnormi #Munnormi 
 
Lataa maanantain kuva tästä 
 

https://www.facebook.com/satasote
mailto:maarit.salminen@satakunta.fi
https://satakunta-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/maarit_salminen_satakunta_fi/EXToypQEVdtMl_Je-NqFGKQBtrh8ia3XRicKaX8vh30llg


 

   

 
  
 
Ti 22.3. 
 
Aikuinen tekee päätöksen millaisen kuvan antaa lapselleen nikotiinin käytöstä omalla esimerkillään. 
Omilla valinnoilla voi antaa lapselle nikotiinittoman arjen ja normin. Kuvassa lapsi ojentaa kukkia, 
mitä sinä aikuinen voisit ojentaa lapselle?  
 
Huolehditaan toisistamme. #Nikotiinitonnormi #Munnormi    
 
Lataa tiistain kuva tästä 
 

 
 
 
Ke 23.3.  
 
Onko oma normisi itsesi, ympäristön vai muiden ihmisten rakentama? Mikä on muokannut 
käsityksesi nikotiinituotteisiin? Entä miten sinun valintasi vaikuttaa toisten ihmisten normeihin? 
Nikotiinittomuus, olisiko se uusi normisi? 
 
Sinun normisi on osa ympäristösi normia. #Nikotiinitonnormi #Munnormi    
 
Lataa keskiviikon kuva tästä. 
 
 

https://satakunta-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/maarit_salminen_satakunta_fi/EUPmC4qaypVOt76M2j3ziUABdY_22GXFqdh64GfoCK95sA?e=M67Ega
https://satakunta-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/maarit_salminen_satakunta_fi/EcIOq3ENJ2NEmClmG0c60MsB3iyJy8Qn7HajlmfZVkNYWw?e=slS6jU
https://satakunta-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/maarit_salminen_satakunta_fi/EXToypQEVdtMl_Je-NqFGKQBtrh8ia3XRicKaX8vh30llg
https://satakunta-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/maarit_salminen_satakunta_fi/EUPmC4qaypVOt76M2j3ziUABdY_22GXFqdh64GfoCK95sA?e=M67Ega


 

   

   

 
 To 24.3. 
 
Porukalla on iso vaikutus yksilön normeihin: yhteisöllisyys sitouttaa, mutta myös tukee hyvässä ja 
pahassa. Vaatii vahvuutta tehdä toisin, kuin oma kaveriporukka, esimerkiksi olla käyttämättä nuuskaa 
tai tupakoimatta. Tuetaan toisiamme päätöksissämme.  
 
 Normit rakennetaan yhdessä. #Nikotiinitonnormi #Munnormi   
 
Lataa torstain kuva tästä. 
 

 
 
   
Pe 25.3.  
 
Normit rakennetaan yhdessä ja omiin normeihin liittyy aina muut ihmiset, kaverit ja perhe. Kun 
päätetään yhdessä nikotiinittomasta arjesta, rakennetaan samalla yhteistä uutta normia.  
Onko nikotiinittomuus teidänkin uusi normi?  
 
Normit rakennetaan yhdessä. Pidetään yhtä! #Nikotiinitonnormi #Munnormi  
 
Lataa perjantain kuva tästä. 
 

https://satakunta-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/maarit_salminen_satakunta_fi/ETBqF1no2zpLsWcKTtQNPl4BoS2OyKLKEtch7FE1rgja9g?e=FzOU0w
https://satakunta-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/maarit_salminen_satakunta_fi/ESUmevlRH8lAvmkTrk2NYnIBF40ERpzI6yKVNUspBUUF0A?e=bnkxSN
https://satakunta-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/maarit_salminen_satakunta_fi/EcIOq3ENJ2NEmClmG0c60MsB3iyJy8Qn7HajlmfZVkNYWw?e=slS6jU
https://satakunta-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/maarit_salminen_satakunta_fi/ETBqF1no2zpLsWcKTtQNPl4BoS2OyKLKEtch7FE1rgja9g?e=FzOU0w
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