Työpaja:
Rahankäyttö

Tavoite
Tavoitteena on havainnollistaa, kuinka paljon rahaa tupakkaan menee vuodessa, ja mitä sillä
summalla saisi esim. lapsensa/kumppaninsa/itsensä hyväksi.

Kohderyhmä ja ryhmän koko
Harjoitus sopii niin opiskelijoille kuin tupakoijallekin. Tehtävä voidaan tehdä suurenkin joukon
kanssa, tai sitten yksittäisen henkilön kanssa.

Ajankäyttö
Tehtävän tekeminen vie aikaa noin 15 min. Tehtävän purku vie aikaa noin 15 min.

Esivalmistelut, tarvikkeet, tilat, välineet
•
•
•

Luokkatila
Laskimia, muistiinpanovälineet
Selvittää tupakka-askien keskimääräinen hinta ja topan sekä rizlojen ja filttereiden
keskimääräinen hinta (kts alla).

Hinnat
•
•
•
•
•
•
•

Toppa: (Bonus Gold, tavallinen) 4,80€
Rizlat 50 paperia: 1,30€
Pitkät filtterit 100kpl: 0,90€
Lyhyet filtterit 100kpl: 0,90€
Aski 27kpl: (L&M Blue Maxi, iso) 6,40€
Aski 20kpl: (L&M Blue Label, normaali) 5,50€
Tulitikut ja sytyttimet! Arviolta vuodessa n. 10e

Tehtävänanto ja työskentelyohjeet
Luodaan ohjaajan ja ryhmän kesken muutama realistinen esimerkkihenkilö
tupakointitottumuksineen. Kuvitellaan hänen tupakan kulutuksen määrä ja lasketaan sen
perusteella rahan kulutus esim. kuukauden ja vuoden aikana. Pohditaan yhdessä mitä kaikkea
tällä rahasummalla voisi saada ja kuinka tällä voisi motivoida tupakoinnin lopettavaa asiakasta.

Purku
Kuinka paljon rahaa kuluu esimerkki tupakoitsijoilla vuodessa? Entä kymmenessä vuodessa?
Mitä ajatuksia rahamäärä herätti, yllättikö lopputulos? Voisiko tupakkaa kulua enemmänkin?
Oliko rahan kulutuksen laskeminen hyödyllistä asiakkaan kannalta? Kannattaisiko tätä
hyödyntää tupakoinnista vieroittamisen motivoimisessa? Mitä muuta tupakointiin käytetyllä
rahalla voisi tehdä?
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Muuta huomioitavaa
Esimerkkitapaukset ja niiden laskelmat.
Esim. 1.
Minna polttaa päivässä 15 sätkää tupakkaa. Hän ostaa tarvikkeet tupakan käärimiseen; toppa
4,80e, josta hän saa yhteensä 50 savuketta, Rizla paperit 50kpl 1,30e, filtterit 100kpl 0,90e ja
sytytin 2,50e. Yhteensä hintaa 50 savukkeelle tulee 4,80e + 1,30e + 0,45e= 6,55e. 0,131e/kpl.
Nämä 50 savuketta kestää Minnalla noin 3-4 päivää. Kuukaudessa savukkeita kuluu noin 450
kpl. 450 : 50 = 9 x 6,55e =58,95e/kk. Vuodessa (365pv) se tekee 717,25e.
Esim. 2.
Saku polttaa myös 15 savuketta päivässä. Hän polttaa L&M Blue- savukeita. 20kpl maksaa
5,50e, eli 0,27e/kpl. Kuukaudessa se tekee 121,50e. Vuodessa (365pv) taas rahaa kuluu
1478,25e.
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