
 
             Petteri Ahola 

 

Lopeta ja voita 2012 tupakoinnin lopettamiskilpailun 
voittajan Petteri Aholan haastattelu. 
 
 
Kerro hieman itsestäsi. 
 
Olen 41 v. rikastamon hoitaja, Lappeenrannasta. 
Kesällä harrastan kalastusta ja talvisin sulkapalloa. 
 
 
Mistä kuulit ensimmäisen kerran Lopeta ja voita -kilpailusta?  
 
Työterveysasemalla oli varmaan pari vuotta sitten seinällä juliste, silloin ei ollut vielä 
mielenkiintoa asiaa. Varmaan jäi kuitenkin mieleen, että jos lopetan, sitten osallistun. 
Lopettamisen jälkeen katsoin netistä lisää ja lisäkannustimena itselleni myös ilmoittauduin. 
 
 
Miten paljon ja kuinka kauan olit polttanut ennen kilpailua?  
 
Ainakin askin verran päivässä, välillä enemmän ja välillä vähemmän, 26 v. ajan. Kun olin 
lopettanut, työkaveri kyseli että miksi? Sanoin, että olen oman osuuteni jo polttanut. 



 
Miksi aloitit aikoinasi tupakoinnin? Minkälaisissa olosuhteissa?  
 
Kokeilun halusta ja kavereitten kanssa. Pääsi joukkoon mukaan. 
 
 
Montako kertaa ja millä eri keinoilla olet yrittänyt lopettaa?  
 
Pari kolme kertaa olen yrittänyt aikaisemmin, purkalla ja ilman. Paras lopetus kesti 3 kk, sitten 
”loma kessuttelu” ei loppunutkaan loman jälkeen, kuten oli tarkoitus. 
 
 
Onko lopettaminen ollut vaikeaa? Onko sinulla ollut pahoja vieroitusoireita? 
   
Ensimmäiset 2 kk oli tosi vaikeita, jatkuvasti teki mieli ja unta näki polttamisesta. Aamulla oli 
sitten pettynyt olo että tuli sorruttua, kunnes tajusi uneksi. 
 
Ei kai ne oireet lopu koskaan vaan lievittyy. ”Saunaillat” alkuun oli kyllä pahimpia, niistä kun 
selvisi niin alkoi olemaan uskoa itseen. 
 
 
Oletko nyt kilpailun aikana käyttänyt vieroituslääkkeitä, nikotiinikorvaushoitoa tai muuta 
tukea tupakoinnin lopettamisessa?  
 
Purkkaa äärimmäisessä hädässä. 
 
Oletko saanut tukea lopettamiseen? Minkälaista?  
 
Paras kannustus tuli isältäni, kun hän kuuli että olin lopettanut (3-4 kk polttamatta jo silloin). 
Sanoi ettei olisi ikinä uskonut, että minussa on miestä lopettamaan. Ja samaan hengen vetoon 
hän lisäsi: et sitten aloita uudelleen. 
 
 
Miltä tuntui, kun kuulit, että olet voittaja? Mitä ajattelet tehdä voittorahoilla?  
 
Epäusko oli hetken aikaa, sovittiin testistä työterveysasemalle. Sieltä kysyin terveydenhoitajalta 
onko kukaan soitellut kilpailun tiimoilta? Kun hän testaamisen jälkeen  onnitteli voitosta, oli 
pakko uskoa. 
 
Talveksi olen jo lentolipun lämpöön ostanut, joten matkakassa saa täytettä ja asuntovelallisella 
on aina rahareikiä. 


