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TIIVISTELMÄ

Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota materiaalikansio nuorten ravitsemuksesta, liikunnasta, unesta ja
levosta sekä mielenterveydestä. Materiaalikansion tavoitteena oli valita, Koululaisten terveys- ja
toimintakyky -hankkeeseen, vuoteen 2005 mennessä tehdyistä opinnäytetöiden ja oppimistehtävien
tuotoksista, nuorten terveyden edistämiseen liittyvä aineisto. Tavoitteena oli tehdä materiaalikansiosta
selkeä, käytäntöön sopiva, helppolukuinen ja että se sisältää konkreettisen terveyden edistämisen
tavoitteen. Materiaalikansio on tarkoitettu kouluterveydenhoitajan käyttöön yläaste- ja lukioikäisten
nuorten terveyden edistämisessä.

Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkasteliin nuorten terveyttä, terveyden edistämistä, terveyden
merkitystä nuorille, nuorten ravitsemusta ja ylipainoa, liikuntaa, unta ja lepoa, mielenterveyttä sekä
kouluterveydenhoitajan roolia yläaste- ja lukioikäisten nuorten terveyden edistäjänä. Terveysviestintä
nostettiin yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi. Koululaisten terveys- ja toimintakyky -hankkeeseen tehtyjä
opinäytetöitä oli yhteensä 23 ja oppimistehtäviä 32 kappaletta. Näistä valittiin useimmin esille nousseet
aihealueet ja materiaali rajattiin koskemaan ainoastaan yläaste- ja lukioikäisä nuoria.

Stakesin kouluterveyskyselyn koulukohtaisissa kyselyissä, Koululaisten terveys- ja toimintakyky -
hankkeen töissä ja tutkimuksissa esiin tulleet asiat hyödynnettiin tässä työssä. Materiaalikansion
aineisto valittiin ja rajattiin koskemaan nuorten ravitsemusta, liikuntaa, unta ja lepoa sekä
mielenterveyttä. Tutkimuksien mukaan nuoret kokivat saavansa koulussa parhaiten apua ongelmiinsa
kouluterveydenhoitajalta ja tuotetun materiaalikansion tarkoituksena oli auttaa terveydenhoitajaa
löytämään nopeasti sekä helposti materiaalia hyödynnettäväksi ja jaettavaksi eteenpäin.

Koemme, että perinteiset terveyden edistämisessä käytetyt viestintätavat, ovat osittain vanhentuneita
ja ne eivät toimi nykynuorille. Nuorisokulttuurin ja yhteiskunnassa vallitsevien olosuhteiden muutokset
ja vaikuttavuus olisi huomioitava terveyden edistämisessä.  Tiedon yleisluonteisuus sekä hajanainen
tieto terveyden edistämisen toimivista menetelmistä, vaikeuttavat terveyttä edistävän toiminnan
yhtenäisyyden ja kokonaisuuden hahmottamista. Terveydenedistämisen laadun kehittämisen ja
parantamisen näkökulmasta, oman työskentelyn ja työn tulosten arviointi tulisi tehdä järjestelmällisesti
tavoitteiden perusteella.
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The purpose of our final project was to plan and carry out a material folder.The sources of our project
were the results of other final projects and learning activities based on “The Project on the Health
Status and Functional Capacity of School Children.” The material folder was meant to be used for
health promotion given by school nurse. The target groups are high school students. The aim of our
work was to make a practical folder, which would be easy to use and read and include a concrete
health promotion target for young people.

Our final project focused on students’ health, their attitudes towards health and health promotion. We
also focused on nutrition and obesity, physical exercise, sleep and rest as well as mental health.
Moreover, we discussed the role of school nurse and how s/he could promote health among the high
school students. The health communication was one of the important parts of our final project. Totally,
there were 23 final projects and 32 learning activities. The material for our work was taken from the
final projects and learning activities based on “The Project on the Health Status and Functional
Capacity of School Children.” From the source material, we selected topics that appeared several
times and concentrated on high school students.

The Finnish Research and Development Centre for Welfare and Health, School Health Promotion
Study and The Project on the Health Status and Functional Capacity of School Children as well as
other results showed that the biggest problems among the high school students had, were related to
mental health, nutrition, physical exercising, sleeping and resting. These problems, their importance
and topicality had an effect on how we selected the material for our folder. The material rose from the
following topics: young people’s mental health, nutrition, physical exercising, sleeping and resting.
The results showed that most of the students experienced the school nurse was the best person at
school to help them, if they had problems. We believe this material folder we created will help the
school nurse easily and quickly. The material folder consists of health promoting material for the youth
and some of it can be given forward to the students and their parents.

The traditional way to share information about health and health promotion is not working among
young people. In our mind, the youth culture and the recent changes and effectiveness in the society
must be paid attention to in health promotion. The health promotion information is spread out in
different sources, which makes it hard to find the right methods to promote health. The health
promotion and the results of it should be evaluated systematically and according to the targets.
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyömme on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian sosiaali- ja terveys-

alan koulutusohjelmien sekä Helsingin Kaupungin opetusviraston ja Helsingin terveys-

keskusten kanssa yhteistyössä toteutettavaa Koululaisten terveys ja toimintakyky -

hanketta.

Työmme tavoitteena on yläaste- sekä lukioikäisten nuorten terveyden edistäminen.

Tarkoituksena oli tuottaa materiaalikansio, ravitsemuksesta, liikunnasta, unesta ja le-

vosta sekä mielenterveydestä. Tavoitteena oli myös, että materiaalikansio vastaa nuor-

ten tarpeita ja sopii heidän kulttuuriinsa. Kouluterveydenhoitajat voivat hyödyntää mate-

riaalikansiota koululaisten terveyden edistämisessä. Sen avulla kouluikäisten nuorten

kanssa työskentelevillä muillakin ammattilaisilla, on mahdollisuus saada lisää keinoja

nuorten terveyden edistämisen työhön.

Työn teoriaosuudessa käsitellään nuorten terveyttä, terveystottumuksia ja terveyden

edistämistä. Materiaalikansion kokosimme, Koululaisten terveys- ja toimintakyky -

hankkeeseen, syksyyn 2005 mennessä tuotetuista opinnäytetöiden (23) ja oppimisteh-

tävien (32) materiaaleista. Työn rajaukseen vaikutti Koululaisten terveys- ja toimintaky-

ky –hankkeen töistä sekä Stakesin kouluterveyskyselyn koulukohtaisten tulosten poh-

jalta, esiin nousseet terveyden edistämiseen liittyvät tärkeimmät aiheet. Aiheet käsitte-

levät yläaste- ja lukioikäisten nuorten ravitsemuksen-, liikunnan, mielenterveyden- ja

unen tarpeen ongelmia.

Materiaalikansiossa on neljä osaa: ravitsemus, liikunta, uni ja lepo sekä mielenterveys.

Osat sisältävät ravitsemustietoutta käsittelevän Ravitsemuskansion, niska-

hartiaseudun lihaksiston harjoitteluun, taukojumppaan ja rentoutumiseen tehdyn Not-

kea Niska - Hilpeät Hartiat -ohjevihkosen, Unesta energiaa -lehtisen, Unihygienia oh-

jeet, Tietovisan unesta ja Eläytymistarinan. Mielenterveyttä koskevassa osassa, on leh-

tinen Koululaisen Pahoinvoinnin tunnistamisesta sekä koululaisten mielialaa kartoittava

teemahaastattelu.

Nuorten terveyteen ja terveyden edistämiseen liittyvissä tutkimuksissa, esimerkiksi

(Nummelin 2000), nuoret kaipaisivat vaihtelua terveyskasvatusaineistoihin niin, että he

saisivat tietoa enemmän ja tieto olisi paremmin kohdennettu heidän ikäryhmänsä on-

gelmiin.
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2 KOULULAISTEN TERVEYS- JA TOIMINTAKYKY-HANKE

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmat, tekivät

yhteistyötä Koululaisten terveys ja toimintakyky-hankkeessa, Helsingin Kaupungin ope-

tusviraston ja Helsingin terveyskeskusten kanssa. Hanke toteutettiin yhteistyössä edel-

lä mainittujen toimijoiden kesken, hyödyntäen kouluterveyskyselyn tuottamaa informaa-

tiota. Yhteistyöllä oli merkitystä koululaisten hyvinvointia koskevan keskustelun virittä-

miseksi ja konkreettisten parannusehdotusten käynnistämiseksi. (Helsingin ammatti-

korkeakoulu Stadia 2004. Liite 1.)

Vuonna 2002 käynnistetyssä hankkeessa, peruskoulun alaluokilla paneuduttiin ennal-

taehkäisevään toimintaan, yläluokilla ja lukioissa hyödynnettiin sekä syvennettiin Kou-

luterveyskyselyn koulukohtaisia tuloksia. Koululaisten terveys- ja toimintakykyhankkeen

tavoitteena oli edistää koululaisten terveysosaamista, toimintakykyä ja koulujen terveel-

listä ja turvallista oppimis- ja työympäristöä sekä olemassa olevien resurssien tehokas-

ta käyttöä, eri toimijoiden välisen yhteistyön avulla. (Konkola - Lassila - Aunola-

Eräkorpi - Kyöstilä - Nummelin - Hakala 2004: Koululaisen terveys ja toimintakyky –

hanke.)

Hankkeen pohjalta tehtiin yhteistyötä myös uusien työelämää ja koulutusta palvelevien

pedagogisten ratkaisujen kehittämiseksi. Pedagogisten ratkaisujen kehittäminen, loi

toimivia ja vastavuoroisia yhteistyömuotoja Stadian koulutusohjelmien ja työelämän

välille. Se toi esiin kehitystarpeita yhteistyön kohteeksi ja rakensi jatkuvuutta harjoittelu-

jaksojen ja opinnäytetöiden välille, sekä viritti mahdollisuuksia tutkimus- ja kehittämis-

työlle. Stadian hoitotyön ja kuntoutusalan opiskelijat tuottivat hankkeen avulla nuorten

terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen opinnäytetöitä ja oppimistehtäviä sekä toteut-

tivat opiskeluun liittyviä harjoitteluja. (Konkola 2003: 5-7.)

3 NUORTEN TERVEYS

3.1 Terveyden merkitys nuorille

Terveydellä tarkoitetaan joko yksilön, perheen, yhteisön tai yhteiskunnan terveyttä. Ih-

minen voi vaikuttaa terveyteen itse. Muita vaikuttavia tekijöitä, ovat hänen ympäristön-
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sä sekä kulttuurissa vallitsevat normit ja arvot, jotka vaikuttavat terveyttä koskeviin yh-

teiskunnallisiin päätöksiin. Lasten vaikutusmahdollisuudet omaan terveyteensä, ovat

aina rajallisemmat kuin aikuisten. (Okkonen 2004: 21.)

Terveyteen sisältyy myös psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä toimintakyky. Ter-

veys on vahvasti sidoksissa toimintakykyyn, joka auttaa jaksamaan ja selviytymään niin

arkipäivän tehtävistä kuin sosiaalisista tilanteista. Terveyttä ei voida pitää ainoastaan

päämääränä vaan se on myös tila, jonka avulla yksilön on mahdollista saavuttaa tavoit-

telemiaan asioita. Terveys on myös voimavara, ja yksilöillä on erilaisia voimavaroja

käytettävissään. Terveyden saavuttaminen edellyttää elämän perustarpeiden tyydyttä-

mistä sekä tietoa terveyteen vaikuttavista tekijöistä. (Jakonen 2005: 25–26.)

Terveydelle annettuihin merkityksiin lapsuus- ja nuoruusiässä, liittyy monia fyysisiä se-

kä psykososiaalisia muutoksia. Terveyskäsitys muuttuu ja kehittyy iän myötä. Lapsen

vanhetessa terveyteen liitetään enemmän erilaisia psyykkisiä, emotionaalisia, sosiaali-

sia sekä toimintakykyyn liittyviä elementtejä. Tällöin terveyden määrittelyyn tulee mu-

kaan positiivisia asioita, jotka liittyvät esimerkiksi terveellisiin elämäntapoihin. Lapsille

ja nuorille tärkeitä terveyden edellytyksiä ovat tyydyttävät perhesuhteet, hyvä sosiaali-

nen verkosto sekä elinolot ja ympäristö. (Terho – Perheentupa 2003: 759–769.)

Elämäntyyli on tärkeä tekijä identiteettiään etsiville nuorille. Elämäntyylin merkitys ko-

rostuu nuorten terveysvalinnoissa sekä arkielämässä. (Jakonen 2005: 24.) Terveyden

taustalla vaikuttavia myönteisiä arvoja ja asenteita ovat vastuu itsestä, sosiaalinen vas-

tuuntunto ja toisten kunnioittaminen. Nuorison ongelmat kytkeytyvät paljolti vastuulli-

suuden puuttumiseen. Vastuu antaa sisältöä ja tarkoitusta omalle olemiselle ja se lä-

hentää suhdetta siihen ryhmään, johon nuori kuuluu. Sosiaalinen vastuuntunto ja vas-

tuu itsestä, ovat esimerkiksi omista tehtävistä huolehtiminen, terveyttä edistävien valin-

tojen tekeminen. Lisäksi sosiaaliseen vastuuntuntoon kuuluu toisten reilu ja rehellinen

kohtaaminen, luotettavuus, omien tekojen seurausten kantaminen ja osallistuminen

yhteisiin tehtäviin tasapuolisesti. (Peltonen – Kannas 2005: 201.)

Välimaa (2000) on tutkinut, miten lapsena ja nuorena omaksutut terveyttä koskevat tie-

dot muodostavat myöhempien elämänvaiheiden perustan. Identiteettiään etsiville nuo-

rille elämäntyylillä sekä kaveripiirillä on suuri merkitys. Tämä heijastuu myös arjen ter-

veysvalintoihin, sekä siihen miten asiat koetaan. Nuoruudessa usein omaksutaankin

niin terveyttä edistävät kuin heikentävät asiat, kuten esimerkiksi päihteiden käyttö. Nuo-

ret eivät kuitenkaan välttämättä pohdi, mitkä asiat heidän valintojaan ohjaavat tai millä

tavoin valinnat vaikuttavat tulevaisuudessa. Nuorten terveyskäsitykset heijastavat myös
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aikaansa. Terveyden vaaliminen ja vartalon muokkaaminen, näkyy myös nuorten ta-

vassa ajatella terveyttä. Esimerkiksi laihuuden ihannointi on johtanut syömishäiriöiden

lisääntymiseen. (Välimaa 2000: 18–20.)

Perheellä sekä ystävillä on nuoren elämässä tärkeä tehtävä hyvän itseluottamuksen,

terveiden elämäntapojen ja sosiaalisten suhteiden rakentumisessa. Hyvät ja läheiset

ihmissuhteet, ammatinvalinnan ja koulutuksen tukeminen, sekä mielenkiintoisen har-

rastuksen löytyminen esimerkiksi liikunnan parista, edistävät parhaiten nuorten tasa-

painoista kehitystä ja terveyttä. (Salmela 2006: 101 - 184.)

Nuoret pitävät itse terveyteensä vaikuttavina tärkeinä tekijöinä päihteettömyyttä, moni-

puolista ja terveellistä ruokavaliota, levon ja liikunnan tasapainoa sekä hygieniasta huo-

lehtimista. Nuorten terveyskäyttäytymistä ja esimerkiksi tupakoimattomuutta, ohjaa eni-

ten, heidän itse tekemänsä päätökset ja näistä päätöksistä he ovat myös ylpeitä. Täl-

löin terveyttä edistävän käyttäytymisen ylläpitämisessä, on erittäin tärkeää vahvistaa ja

tukea terveyden kannalta myönteistä ja tavoiteltavaa käyttäytymistä. (Tossavainen –

Tupala – Turunen - Larjomaa 2002: 23.)

Terveys on tutkimuksien mukaan ihmiselle tärkeä arvo. Sukupuolien välillä esiintyy ter-

veyteen vaikuttavien tekijöiden eroja. Nuoret tytöt ratkaisevat eteensä tulevia ongelmia

ja huolia eri tavoilla kuin pojat, ja ero korostuu murrosiässä. Huomattava osa tytöistä

pyrkii keskustelemaan ongelmistaan, kun taas pojat yrittävät selvitä niistä itse. (Vertio

2003: 42.)

3.2 Nuorten terveydentila

WHO:n koululaistutkimusta, joka on käynnistetty v. 1984, on tehty lähes 40 eri maassa.

Sen pohjana on kansainvälisen tutkimusryhmän kehittämä standardoitu kyselylomake,

jolla kartoitetaan nuorten terveyskäyttäytymistä. Tutkimusaineisto kerätään joka neljäs

vuosi ja Suomessa aineiston keräämisestä huolehtii Jyväskylän yliopiston Terveyden

edistämisen tutkimuskeskus. Otokset on valittu siihen joko kouluittain tai luokittain, ja

oppilaat täyttävät tutkimuksen kyselyn valvotusti oppitunnin aikana. Vuonna 2006 teh-

tiin aineistonkeruu, johon osallistui 38 Euroopan maata sekä Yhdysvallat ja Kanada

(yhteensä yli 180 000 koululaista). Tämän aineiston mukaan nuorison terveys on kehit-

tynyt parempaan suuntaan, mutta samanaikaisesti väestöryhmien väliset terveyserot

ovat lisääntyneet sekä maiden sisällä että eri maiden välillä. (WHO:n koululaistutkimus

2006.)
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Stakesin Kouluterveyskysely tuottaa valtakunnallisesti yhtenäisellä ja vertailukelpoisella

menetelmällä tietoa 14–18-vuotiaiden elinoloista, koulukokemuksista, terveydestä ja

terveystottumuksista. Kouluterveyskyselyllä saatujen tulosten perusteella voidaan ana-

lysoida koulujen toimintaan liittyviä tekijöitä tarkemmin ja laatia analyyseihin perustuvia

toimenpidesuosituksia ja parannusohjelmia. (Ojajärvi – Sinkkonen – Jokela – Luopa -

Räsänen 2004: 5; Rimpelä 2002.) Kyselyt toteutetaan opettajan ohjaamina luokka-

kyselyinä, kunnan kaikkien peruskoulujen 8. ja 9. luokilla sekä lukioiden 1. ja 2. luokilla.

Tällä tavalla saadaan riittävästi aineistoa koulukohtaisiin tuloksiin. (Jokela – Luopa -

Rimpelä 2003: Kouluterveys 2002 no: 19. Ilmestynyt 3.11.2003.)

Vuoden 2006 kouluterveyskysely toteutettiin Etelä- ja Itä-Suomen sekä Lapin lääneissä

ja siihen osallistui 58 657 peruskoulun ja 29 515 lukion oppilasta. Kyselyn mukaan

nuorten elinolot ja terveystottumukset ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan, mutta

nuorten terveys ei ole kehittynyt halutulla tavalla. (Kouluterveyskysely 2006.) Koululais-

ten mielenterveysongelmat, riittämätön uni ja yleinen väsymys, nuorten huumeiden- ja

alkoholin käyttö, tupakointi, lihavuus ja syömishäiriöt ovat lisääntyneet. Yleistyvät aller-

giasairaudet, sukupuolitaudit ja liian nuorena raskaaksi tuleminen ovat merkkejä siitä,

että kouluikäisillä ilmenee terveysongelmia. (Peltonen ym. 2005:11.)

3.2.1 Ravitsemus ja ylipaino

Yläasteen 8. ja 9. luokkalaisilta nuorilta kysyttiin Lapin, Itä-Suomen ja Etelä-Suomen

alueella toteutetussa Kouluterveyskyselyssä vuonna 2006 (n=90 000, 60 000 yläasteen

ja 30 000 lukion oppilasta), kuinka moni oppilas jätti syömättä kouluateriasta: pääruo-

an, salaatin, leivän ja juomatta maidon tai piimän. Lisäksi kiinnitettiin huomiota, kuinka

monta välipalaa oppilas syö koulupäivänsä aikana. Jopa 75 %:lla 8. ja 9. luokkalaiselta

oppilaalta jäi syömättä jokin ateriaosa. Epäterveellisten välipalojen syönti oli näiden

oppilaiden keskuudessa vähentynyt. Vastaavasti kaksi kolmesta lukiolaisesta, jätti

syömättä jonkin osan kouluateriasta ja lukiolaisilla epäterveellisten välipalojen syönti oli

vähentynyt huomattavasti. (Kouluterveyskysely 2006.)

Terveystapatutkimusten mukaan 12–18-vuotiaiden nuorten paino on noussut ja ylipai-

noisuus on yleistynyt. Tilanne on kansanterveydellisesti huolestuttavaa, sillä merkittävä

osa nuorista on nyt ylipainoisia. Ylipainoisilla on riski saada sydän- ja verisuonitauti

samoin kuin aikuisiän diabetes. Jos lasten ja nuorten lihavuuden lisääntymistä ei saada

pysähtymään, kansanterveyden parantuminen pysähtyy tai kääntyy jopa laskuun.

(Nuorten lihominen tulevaisuuden kansanterveysriski, STM -tiedote 300/2004.)
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Viime vuosina lisääntynyt diabetes, allergiat ja ylipaino ovat tuoneet uusia haasteita

lasten ravitsemukseen. Lapset omaksuvat jo varhain ruokailutottumukset. Niiden kehit-

tymiseen vaikuttavat perheen ruokavalinnat, ruokailutilanteet, ruokapöytä keskustelut ja

asenteet ruokaan. Perheen elämäntilanne heijastuu myös ravitsemukseen. Kiire, työ-

paineet, elämän rytmittömyys, taloudellinen niukkuus ja kaupallinen ruokamainonta

ovat asioita, jotka näkyvät lapsiperheiden elämäntavoissa ja ravitsemuksessa. Ravit-

semus saattaa vaikuttaa sairauksien lisääntymiseen esimerkiksi diabetekseen, allergi-

oihin ja ylipainon kehittymiseen. (Lasten ja nuorten ravitsemus. Kansanterveyslaitos

2006.)

Lapselle itselleen siirtyy vastuu ruokailusta jo ensimmäisinä kouluvuosina. Monesti ai-

kuiset yliarvioivat lapsen kykyä, selviytyä itse uudesta tilanteesta. Aikuisten tulisi kui-

tenkin antaa tukea lapsen riittävään ja tasapainoiseen syömiseen. Murrosikäisen nuo-

ren ruokailutottumuksiin vaikuttavat osaltaan, myös yhteiskunnassa ja kaveripiirissä

vallitseva ruoka- ja juomakulttuuri. Monesti nuoruuteen liittyy erilaisia aikuistumisriittejä,

jolloin kiinnostus ruokaan voi olla jopa välinpitämätöntä tai liiallista. Nuoruusikä voi

myös olla hyvinkin otollinen vaihe myönteisille muutoksille ravitsemuksessa. Tämän

vuoksi nuoret tarvitsevat tietoa sopivasta, riittävästä ja tasapainoisesta ruokailusta.

(Terve kouluympäristö -koululaisten ravitsemus ja suun terveys 2003:15–18.)

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ylipaino on lisääntynyt huomattavasti ja

toisaalta myös syömishäiriöistä anoreksia on lisääntynyt kaikissa länsimaissa. Etenkin

tytöt kokevat usein tarvetta laihduttamiseen ja ovat huolissaan painostaan. Nuorten

kanssa olisi hyvä keskustella ruokailun säännöllisyyden ja monipuolisuuden tärkeydes-

tä ja erityisesti tulisi tunnistaa ne nuoret, joilla on paino-ongelmia tai jotka suhtautuvat

painoonsa ylihuolehtivasti. (Tossavainen ym. 2002: 24.)

Ongelmat ravitsemuksessa ovat tavallisia ja niihin tulisi puuttua jo varhaisessa vai-

heessa. Laihduttaminen ilman tarvetta, ruokailun ajoittainen laiminlyönti ja valikoiva

ruokailu ovat nuorten ravitsemuksen ongelmia. Toisaalta lasten ja nuorten ylipainoi-

suus on yleistymässä, joka on johtanut siihen, että ravitsemuskasvatuksen ydintavoit-

teena on ehkäistä nuorten liikapainon kehittymistä. (Terve kouluympäristö -koululaisten

ravitsemus ja suun terveys, 2003:15–18.)

Liiallisen painonnousun ehkäisyn keskeisiä välineitä ovat perheen arkiruokailu, arkilii-

kunnan lisääminen ja vanhemmuuden tukeminen. Ympäristö mahdollistaa lapselle hy-

vät ruokailutottumukset. Monen koululaisen ravitsemuksen perusta on päivittäinen kou-

luruokailu, joka on myös osa koulun ravitsemuskasvatusta. Kouluruokailun tavoitteena
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on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä sekä ylläpitää ja edistää oppilaan terveyttä ja hy-

vinvointia sekä lisätä työ- ja opiskelumotivaatiota. (Terve kouluympäristö -koululaisten

ravitsemus ja suun terveys, 2003:15–18.)

3.2.2 Liikunta

Suomalainen elinympäristö ja elämäntapa antavat lapsille ja nuorille virikkeitä ja hyvät

mahdollisuudet päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen. Pääkaupunkiseudulla on run-

saasti mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen, muun muassa pyörätiet, lenkkipolut,

urheilukentät ja uimahallit. Tyypillistä nuorten liikunnalle, on urheilu ja urheiluharrastuk-

siin osallistuminen. Koululiikunta muodostaa vain pienen osan nuorten kokonaisaktiivi-

suudesta. Kerran viikossa tai harvemmin urheilua harrastavilla lapsilla ja nuorilla, har-

rastusmäärä ei riitä terveyttä edistävän liikunnan tarpeen tyydyttämiseen. (Vuori 2005:

79 - 81.)

Vuoden 2006 Kouluterveyskyselyyn osallistuneiden pääkaupunkiseudun yläaste- ja

lukioikäisten oppilaiden (n=27 639) keskuudessa, niska-hartiakivut sekä päänsärky oli-

vat yleisiä. Viikoittain esiintyvää päänsärkyä ilmoitti n. 27 % näistä oppilaista ja 29 %

ilmoitti niska-hartiaseudun kivuista. (Luopa – Sinkkonen – Jokela – Puusnilkka – Pieta-

rinen. Kouluterveys 2006:20–22.) Näihin oireisiin vaikuttavat liikunnan harrastamisen ja

koululiikunnan vähäisyys sekä oppituntien tauotuksien puute.

Koko Suomen kattava Kansallinen liikuntatutkimus toteutettiin maaliskuun 2005 ja hel-

mikuun 2006 välisenä aikana puhelinhaastatteluna 5 500 lapselle ja nuorelle. Tutki-

muksen mukaan 3–18-vuotiaista suomalaisista 91 prosenttia, ilmoittaa harrastavansa

urheilua ja liikuntaa. Suosituimpia liikuntalajeja ovat jalkapallo, uinti, juoksulenkkeily,

pyöräily ja hiihto. Suuria sukupuolten välisiä eroja ei esiinny, mutta aktiivisimpia seura-

harrastajia ovat 11–12-vuotiaat pojat. Lasten liikunta on muuttunut pysyvästi päivittäi-

sestä piha- ja lähialueilla leikkimisestä ja pelaamisesta enemmän määrätyin ajoin, 1-2

harjoituskertaa kertaa viikossa tapahtuvaksi lajien harrastamiseksi. (Kansallisen liikun-

tatutkimus 2005–2006: 7.)

Kansainvälisissä tutkimuksissa suomalaisten liikunnanharrastus on runsasta ja näyttää

lisääntyvän koko ajan. Liian vähäinen liikunta on yleisin kansansairauksien vaaratekijä,

johon voidaan vaikuttaa parantamalla mahdollisuuksia väestön fyysisen aktiivisuuden

lisäämiseen. Tieto liikuntamuodoista on tarkentunut ja näyttö sen terveyshyödyistä

vahvistunut. Väestön asenteet ja päätöksentekijöiden sekä asiantuntijoiden käsitykset

liikunnan merkityksestä ovat myönteisiä. Tämän osoittavat uusi liikuntalaki, valtioneu-
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voston hyväksymä periaatepäätös terveysliikunnan edistämiseksi ja mittavan terveyslii-

kuntaohjelman toteuttaminen. (Vuori 2005: 81 – 82.)

Liikunnan lisäämiseksi tarvitaan kattava strategia ja terveyttä edistävän liikunnan omi-

naisuudet on käytettävä hyödyksi. Liikunnalla on merkitystä toimintakyvylle ja tervey-

delle. Sen myönteisten vaikutusten tuottamat taloudelliset hyödyt on viestittävä muun

muassa poliittisille päättäjille, asiantuntijoille sekä väestölle ja kaikki merkitykset on do-

kumentoitava perusteellisesti. Lisäksi suunnittelemalla ja rakentamalla sekä muutta-

malla asuin-, koulu-, ja vapaa-ajanviettoympäristöjä, ne olisivat fyysisesti, psyykkisesti

ja henkisesti liikuntaa ja liikkumista suosivia sekä parantaisivat päivittäistä liikuntaa ja

liikunnan harrastamista. (Vuori 2005: 81 – 82.)

3.2.3 Uni ja lepo

Suomalaiset koululaiset kärsivät väsymyksestä ja unettomuudesta. Maailman terveys-

järjestön koululaistutkimuksessa vertailtiin Norjan, Suomen, Itävallan, Ruotsin, Israelin,

Skotlannin, Walesin, Belgian, Unkarin ja Espanjan 11–16-vuotiaita koululaisia. Tämän

tutkimuksen mukaan, suomalaiset koululaiset nukkuvat keskimäärin puoli tuntia vä-

hemmän kuin sveitsiläiset saman ikäluokan koululaiset ja aamuväsymys on selvästi

yleisempää kuin muissa tutkimuksessa mukana olleissa maissa, lukuun ottamatta Nor-

jaa. Lisääntyneen väsymyksen syitä ovat yöunen lyheneminen, nukkumaanmenoajan

myöhentyminen, koulutyön muutokset esimerkiksi kurssimuotoinen opetus, liikunnan

vähäinen määrä ja taukojen toteutuminen kouluissa. Maaseudulla asuvilla nuorilla ei

esiinny vastaavia ongelmia yhtä paljon, koska maaseudulla asuvat koululaiset nukku-

vat hieman pidempään kuin kaupunkilaiset. Lasten ja nuorten nukkuminen, univaje ja

unihäiriöt liittyvät itsetuntoon, kodin ilmapiiriin ja vapaa-ajan viettoon. Hyvä itsetunto,

kodin hyvä ilmapiiri ja terveyttä edistävä elämäntapa ovat esimerkiksi 15-vuotiaiden

poikien ja tyttöjen tärkeimmät hyvän unen taustatekijät. (Hyyppä – Kronholm 2005: 90,

Rimpelä 2005: 314.)

Jokaisella nuorella on yksilöllinen unen tarve. Kuitenkin riittävä ja säännöllinen uni vai-

kuttaa nuoren oppimiseen, muistiin, kasvuun ja tunne-elämän kehittymiseen. Murros-

ikäinen nuori tarvitsee unta, keskimäärin yhdeksän tuntia yössä. Nuori on levoton, rau-

haton ja hänellä on vaikeuksia keskittäytymisessä, jos yöuni ei ole ollut riittävä. Vuoden

2006 Kouluterveyskyselyn mukaan, nuoret menevät liian myöhään nukkumaan. Lyhyt

yöuni vaikuttaa nuoren jaksamiseen koulupäivänä ja heikentää myös nuoren yleiskun-

toa. (Unen merkitys. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2006.)
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Unta tarvitsevat kehon lisäksi myös aivot. Uni on merkittävää terveydelle ja yleiskunnol-

le. Riittämätön yöuni heikentää elimistön puolustuskykyä ja altistaa erilaisille sairauksil-

le, kuten esimerkiksi tulehdustaudeille. Vähäinen uni vaikuttaa myös autonomisen her-

moston säätelemiin perustoimintoihin. Se voi muuttaa hormonitasapainoa ja altistaa

verenpaineen ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöille. Erityisesti kasvuiässä oleville lapsil-

le ja nuorille uni on tärkeää, syvän unen aikana erittyvän kasvuhormonin takia, sillä riit-

tämätön uni voi vaikuttaa nuoren kasvuun hidastuttavasti. (Unen merkitys. Mannerhei-

min Lastensuojeluliitto 2006.)

Unen aikana opitut asiat kertaantuvat ja näin muistaminen tehostuu. Riittävä uni edis-

tää tietojen ja taitojen oppimista sekä auttaa keskittymään ja muistamaan asioita pa-

remmin. Tietojen oppimista edistää alkuyön uni ja vastaavasti taitojen oppimista edis-

tää loppuyön uni. Unen kesto vaikuttaa oppimiseen ja mitä pidempi yöuni, sen parempi

on oppiminen. Hyvään uneen on yhteydessä myös luovuus ja luova toiminta, sillä vä-

synyt ihminen tekee rutiininomaisia ratkaisuja. (Härmä – Sallinen 2004: 57–61.)

Riittävän unen ja levon tasapaino, tukee lasten ja nuorten psyykkistä sekä fyysistä ta-

sapainoa. Nukkumistapoja ja väsymystä tarkasteltaessa tulisi huomioida koulupäivien

sisältö ja kesto, koulumatkojen pituus ja niihin käytetty aika sekä kodin kasvatusperi-

aatteet. Jatkuvasti lisääntynyt tv:n katselu, internetin käyttö, tietokonepelien ja muiden

pelien pelaaminen ovat vaikuttaneet häiritsevästi nuorten nukkumistapoihin. (Tossavai-

nen ym. 2002: 24.)

Terveyttä edistävät elämäntavat kuten riittävä liikunta, terveellinen ja monipuolinen ra-

vinto ja hyvät ihmissuhteet edistävät myös unta. Sopiva annos liikuntaa ja oikein valittu

ravinto auttavat nukahtamaan. Hyvät ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki ovat avainase-

massa stressinkäsittelyssä, joka puolestaan vaikuttaa uneen. Tutkimuksissa on havait-

tu, että ne ihmiset jotka nukkuivat hyvin raportoivat useammin tyydyttävistä ihmissuh-

teista kuin ne jotka nukkuivat huonosti. (Härmä ym. 2004: 90–91.)

3.2.4 Mielenterveys

Nuoren mielenterveydelle tärkeimmät suojaelementit rakentuvat perheyhteisöstä, per-

heen ulkopuolisesta yhteisöstä ja siihen liittyvistä aikuissuhteista, kouluyhteisöstä ja

mahdollisuudesta käsitellä tunteitaan. Toimivat vuorovaikutussuhteet perheen sisällä

vaikuttavat nuoren mielenterveyteen parantavasti. Kouluyhteisössä opettajan persoona

sekä hänen käyttämä yhteistyöhön perustuva opetustapa, muodostavat nuorelle koulu-

yhteisön mielenterveyden suojaelementit. Nuoren harrastustoiminta ja siellä olevat ai-
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kuiset ihmiset edistävät nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia, sekä terveitä elämänta-

poja. Nuorten mahdollisuus käsitellä tunteitaan olivatpa ne myönteisiä tai kielteisiä suo-

jaa heidän mielenterveyttään. (Kainulainen 2002: 34.)

Mielenterveyttä haavoittavia asioita ovat erityisesti vaikeudet perheessä, kouluyhteisön

ongelmat sekä päihteet. Vaikeudet perheissä voivat olla perheväkivalta, toimimaton

vanhemmuus ja yleinen turvattomuuden tunne. Kouluyhteisössä ongelmaksi muodos-

tuu koulukiusaaminen, joka vaikuttaa nuoren mielenterveyteen ja lisäksi koulusta tule-

vat opiskelupaineet saattavat aiheuttaa nuorelle liiallista stressintunnetta. Päihteistä

tupakka ja alkoholi ovat asioita, jotka voivat saada nuoren elämän sekaisin. (Kainulai-

nen 2002: 42.) Ahdistuneisuus on yleistä nuorten keskuudessa. Sitä esiintyy 3 – 16

prosentilla nuorista, aiheuttaen huomattavaa toiminnallista haittaa sekä lisäten ai-

kuisiän ahdistuneisuushäiriön riskiä. Tytöt ovat poikia alttiimpia ahdistuneisuuteen. So-

siaalisten tilanteiden pelko ja pakko-oireisen häiriön riski kasvaa nuoruusiässä. (Pelto-

nen ym. 2005: 112.)

Nuorten mielenterveyteen vaikuttaa kouluissa tapahtuva koulukiusaaminen. Monet lap-

set ja nuoret kärsivät kiusaamisesta joka vuosi. Kaikkein pahiten nuoren mielentervey-

teen vaikuttaa kiusaamisesta johtuva itsetunnon romahtaminen. Kiusattujen koulume-

nestys kärsii, ilo katoaa koulupäivästä pelon ja ahdistuksen vallatessa mielen. Kiusattu

leimautuu, on epäsuosittu oppilas muiden keskuudessa ja ajautuu erilleen luokan sosi-

aalisesta elämästä. Käsitys kiusatusta muuttuu vähitellen kielteisemmäksi, hänet näh-

dään vähempiarvoisena ja erilaisena kuin muut ja hänet koetaan niin, että hän ansait-

see kiusaamisen. Vaikka osa oppilaista ei hyväksy kiusaamista, he joutuvat ryhmässä

muodostuneen paineen vuoksi myötäilemään sitä. Luokassa saatetaan edellyttää, että

kiusatun kanssa ei saa olla edes kaveri tai häntä ei saa kohdella ystävällisesti. Tällöin

nuori oppilas ei saa tukea muilta ryhmän jäseniltä.  Kiusatuksi joutumisen on todettu

olevan yhteydessä yleiseen ahdistukseen, sosiaaliseen ahdistukseen, huonoon itsetun-

toon, kielteiseen minäkuvaan, yksinäisyyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentuneisuuteen.

(Salmivalli 2003: 11 - 12, 19 - 20.)

Kouluikäisen masennuksen merkkejä ovat esimerkiksi ikävystyminen, rauhattomuus,

epäasiallinen käyttäytyminen, väsymys ja myöhästely koulusta. Jotkut ottavat pellen

roolin peittääkseen omaa surkeuttaan. Karkailu, vaeltelu, epäsosiaalinen käyttäytymi-

nen, tapaturma-alttius ja kouluvaikeudet voivat olla masennuksen ilmenemismuotoja.

Nuorilla on runsaasti myös erilaisia psykosomaattisia oireita, vatsakipuja ja mig-

reenityyppistä päänsärkyä. Masentuneilla lapsilla on todettu olevan vääristynyt kuva

itsestään ja tulevaisuudesta sekä keskittymisvaikeuksien, levottomuuden, väsymyksen
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ja muiden tekijöiden aiheuttamaa koulumenestyksen heikentymistä. (Peltonen ym.

2005: 131.)

Kouluterveyskyselyssä 2006 pääkaupunkiseudun 8. ja 9. luokan oppilaista 13 % (n=17

078) koki keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta ja 11 % (n=10 561) lukion 1. ja 2.

luokan oppilaista. Vuoden 2006 Kouluterveyskyselyssä kartoitettiin ensimmäistä kertaa

koulu-uupumusta ja sen mukaan 8. ja 9. luokan oppilaista 12 % ja lukion 1. ja 2. luokan

oppilaista (n=27 639), ilmoitti kokeneensa koulu-uupumusta. (Luopa ym. Kouluterveys-

kysely 2006:20–22.)

Hyvä mielenterveys on kokemus hyvästä olosta ja kyky nauttia ja toimia, tehdä työtä,

oppia sekä pärjätä ihmissuhteissa. Se ei ole täydellisyyttä, ei jatkuvaa tyytyväisyyttä-

kään eikä pysyvä olotila, vaan ennemminkin se on vuoristorata, jossa meno on välillä

hyvinkin vauhdikasta. Sille on kuitenkin ominaista toistuvat elämänilon kokemukset.

(Peltonen ym. 2005: 112.)

4 TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Terveys 2015 -kansanterveysohjelman tavoitteet ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin

lisääntyminen, terveydentilan paraneminen ja turvattomuuteen liittyvien oireiden ja sai-

rauksien merkittävä väheneminen. (Terveys 2015 -kansanterveysohjelma.)

Terveyden edistäminen määritellään toimintana, jonka tavoitteena on elämänlaadun

lisääminen yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Terveyttä edistävän

työskentelyn avainteemoja, ovat kehittyminen asiantuntijalähtöisyydestä asiakaslähtöi-

syyteen. Yksilön tietoisten valintojen tukemiseen annettavat ohjeet sekä erilaiset syy-

seuraussuhteet vuorovaikutussuhteiden tarkastelussa, kuuluvat asiakaslähtöiseen

työskentelyyn yksilön terveyden edistämisessä. Terveyden edistämisessä ovatkin kes-

keisessä asemassa käsitteet itsehoito ja voimavarojen tukeminen. (Parviainen – Pel-

konen 1998: 106–107.)

Terveyden edistäminen on mahdollisuuksien parantamista, eikä edistämisen välittömä-

nä tarkoituksena ole muuttaa ihmisen käyttäytymistä. Kysymyksessä on yksilön tervey-

destä, mutta myös hänen mahdollisuudestaan vaikuttaa ympäristöön. Ympäristö käsit-

tää sekä sosiaalisen että fyysisen ympäristön. Terveyden edistäminen lähestyy yksilöä

kahdesta, yksilön itsensä ja hänen yhteisönsä näkökulmasta. (Vertio 2003: 29.)
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Terveyden edistäminen nähdään laajana yläkäsitteenä, johon kiinteästi liittyy yksilöä,

yhteisöä ja yhteiskuntaa koskevat terveyteen liittyvät tekijät. Terveyden edistämiseen

kuuluvat käsitteet preventiivinen (ennaltaehkäisy) ja promotiivinen (edistäminen). Pre-

vention tavoitteeksi on määritelty yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen elämänlaadun edis-

täminen, esimerkiksi tukemalla ja tunnistamalla yksilön, perheen ja yhteisön voimava-

roja. Promotiivinen käsite liitetään usein voimaantumiseen (enpowerment). Kummankin

käsitteen sisällössä on kysymys terveyttä edistävästä toiminnasta, jonka tavoitteena on

ihmisten ja yhteisöjen voimavarojen vahvistaminen. (Okkonen 2004: 25.)

4.1 Nuorten terveyden edistäminen

Terveyden edistämisessä ja terveyskasvatuksessa voidaan pitää lähtökohtana koulu-

laisen omakohtaisia terveyskokemuksia. Ne muodostavat nuorelle perustan, jonka poh-

jalta hän voi tarkastella ja käsitellä uusia asioita, jotka koskevat hänen omaa terveyt-

tään. Asioiden pohtiminen auttaa koululaista ymmärtämään itseänsä, omia tarpeitaan,

arvojaan ja tavoitteittaan. (Välimaa 2000:154.)

Terveyden merkitystä voidaan korostaa ohjaamalla nuoria pohtimaan omaa terveyttään

heidän jokapäiväisessä elämässään, tulevaisuudessaan sekä terveysvalintojen teke-

misessä. Nuoria voidaan ohjata selvittämään omaa tyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä, ar-

vokkaita asioita terveydessä ja miten nuoret motivoituvat terveyttä edistäviin valintoihin

omalla kohdallaan. Tärkeää olisi pohtia nuorien elämäntilannetta kokonaisuutena, eikä

vain yksittäisten terveyden riskitekijöiden vähentämistä. Myös yhteisön, yksilön, itse-

hoidon ja voimavarojen tukeminen sekä niiden vaikutus terveyteen tulisi huomioida.

Muodostaessaan maailmankuvaansa, nuoret etsivät myönteisiä arvoja vanhempien

kokemuksesta. Nuoret haluavat osallistua ja ovat innokkaita keskustelemaan niiden

aikuisten kanssa, jotka haluavat toimia nuorten kanssa, jotka tiedostavat nuorten toi-

veet ja ovat aidosti kiinnostuneita heistä. (Marttila - Pekkonen 1999: 48–49.)

Edistämällä koululaisten terveyttä, terveysosaamista ja terveyden kannalta hyödyllistä

käyttäytymistä saadaan aikaan taloudellisia säästöjä sairaanhoitokuluissa. Nuoruudes-

sa saavutetulla terveysosaamisella voi olla pysyvää merkitystä myöhemmin aikuisuu-

dessa. Taloudelliset merkitykset ovat huomattavia, jos kansanterveys ja ihmisten työ-

ja toimintakyky paranee. (Peltonen ym. 2005: 12)

Nuorten näkemykset omasta terveyden edistämisestä jakautuvat neljään osaan: terve-

yttä suojaaviin elämäntapoihin, yleiseen huolenpitoon itsestään, psykososiaalisiin val-
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miuksiin ja ongelmanratkaisuihin sekä päätöksentekotaitoihin. Näissä osissa kuvastuu

nuoren tietoisuus omasta vastuustaan ja mahdollisuuksistaan ylläpitää terveyttään ja

siitä, miten edistää omaa terveyttään. Terveyttä suojaaviin elämäntapoihin kuuluvat

terveellinen ravinto ja ruokailutavat, liikunta, tupakoimattomuus ja päihteettömyys. Huo-

lenpito itsestä tarkoittaa niitä asioita, joilla on merkitystä nuoren omaan yleiseen hyvin-

vointiin. Niitä ovat mm. terveyspalvelujen tarkoituksen mukainen käyttäminen, ulko-

näöstä ja hygieniasta huolehtiminen, riittävä uni ja lepo, säänmukainen pukeutuminen

ja monipuoliset harrastukset. Psykososiaalisia valmiuksia ovat ihmissuhteiden hoitami-

nen, myönteinen ajattelu ja luottamukselliset perhesuhteet. Ongelmanratkaisu- ja pää-

töksentekotaitoihin kuuluvat nuoren itsenäisyys, terveellisen elämäntavan tietoinen va-

linta ja terveysriskien välttäminen. (Jakonen 2005: 117.)

Salmelan (2006) tutkimuksen mukaan itsensä päteväksi kokeminen jollakin elämän

alueella, tyytyväisyys itseensä, sosiaaliset suhteet ja liikunta vaikuttavat nuoren koko-

naisvaltaiseen hyvinvointiin. Vanhempien ja muiden aikuisten neuvoa ja tukea tarvitaan

tärkeissä tulevaisuutta koskevissa koulutukseen, ammatinvalintaan, ihmissuhteisiin ja

elämäntapaan liittyvissä ratkaisuissa.  Erityistä huomiota tulisi kiinnittää niiden nuorten

tukemiseen, joilla on vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa, koulussa ja työssä. Yleensä

nuoren kehitykseen liittyvillä keskeisillä alueilla ilmenevät ongelmat kertovat myös hei-

kosta itsearvostuksesta. Itsensä väheksyntä taas lisää masentuneisuutta ja häiriöitä

sosiaalisissa suhteissa sekä edistää muuta syrjäytymiseen liittyvää käyttäytymistä.

(Salmela 2006: 101 - 184.)

4.2 Kouluterveydenhoitaja terveydenedistäjänä

Vuoden 2006 Kouluterveyskyselyn tulosten (n=90 000) mukaan oppilaat eivät koe saa-

vansa koulunkäynnin ja opiskelun vaikeuksiin tukea. He tarvitsisivat tukea läksyjen te-

kemiseen, kokeisiin valmistautumiseen ja sopivan opiskelutavan löytämiseen. Oppilai-

den mielestä, terveydenhoitajalta saatiin parhaiten apua koulunkäyntiin ja opiskeluun

liittyvissä ongelmissa, vaikka kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin vastaanotolle

pääsy koettiin vaikeaksi. Huonommin apua koettiin saatavan koulupsykologilta, koulu-

kuraattorilta tai opettajalta. Oppilaat kokivat, etteivät saa apua edellä mainituilta am-

mattilaisilta silloin, kun kysymyksessä olivat muut kuin varsinaisesti opiskeluun liittyvät

asiat. (Stakes. Kouluterveyskysely 2006.)

Kouluterveydenhuolto on määritelty kansanterveyslaissa ja se on keskeisessä ase-

massa koululaisten terveyden edistämisessä. Lain tavoitteena on kouluyhteisön ja op-
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pilaiden terveyden edistäminen ja terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Tämä ta-

pahtuu yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon henkilöstön, opettajien ja vanhempien

kanssa. (Terho - Ala-Laurila - Laakso - Krogius - Pietikäinen 2002: 27–29.)

Kouluterveydenhuolto jaetaan usein neljään eri alueeseen. Näitä ovat osallistuminen

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kouluyhteisössä, koulun työolojen ja koulutyön

terveellisyyden ja turvallisuuden valvonnan edistäminen, oppilaan terveyden ja hyvin-

voinnin seuraaminen, arviointi ja edistäminen sekä oppimisen, tunne-elämän sekä

käyttäytymisen ongelmien tunnistaminen ja yhteistyö muun oppilashuoltohenkilöstön ja

opetushenkilöstön kanssa. (Terho ym. 2002: 27–29.)

Kouluissa voidaan asettaa omia koulukohtaisia tavoitteita terveyden edistämiselle. Ta-

voitteet voivat olla täsmällisiä ja mitattavissa olevia toiminnallisia tavoitteita ja terveys-

tavoitteita. Tavoitteena on, että kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan henkilö-

kohtaisesti ainakin kerran lukuvuodessa. Kun terveydenhoitaja huomaa oppilaan ole-

muksessa ja käyttäytymisessä seikkoja, jotka viestittävät terveen kasvun ja kehityksen

häiriintymisestä, hän sopii yhteistyöstä opettajien, oppilashuollon ja vanhempien kans-

sa, oppilaan tilanteen korjaamiseksi. (Terho ym. 2002: 30.)

Jakonen mainitsee tutkimuksessaan kouluterveydenhoitajan edustavan oppilaille hen-

kilöä, joka on koulun ulkopuolinen luotettava tukihenkilö ja terveysvaikuttaja. Kouluter-

veydenhuollon toimintakäytäntöihin voisi tuoda uudeksi näkökulmaksi kokonaisvaltai-

sen terveyden oppimisen mallin, jota sovellettaisiin terveystapaamisissa oppilaiden

kanssa. Tapaamisten yhteydessä pidettäisiin tärkeänä, että otetaan selvää oppilaan

toimintakyvystä ja arkiselviytymisestä. Lisäksi tapaamisissa toiminnan tulisi lähteä liik-

keelle oppilaiden eritystarpeista ja perinteisen yksilötapaamisten rinnalle tulisi kehittää

ryhmämuotoista toimintaa. (Jakonen 2005: 179.)

Terveyden edistämisessä ja terveyskasvatuksessa voidaan pitää lähtökohtana koulu-

laisen omakohtaisia terveyskokemuksia. Ne muodostavat nuorelle perustan, jonka poh-

jalta hän voi tarkastella ja käsitellä uusia asioita, jotka koskevat hänen omaa terveyt-

tään. Asioiden pohtiminen auttaa koululaista ymmärtämään itseänsä. (Välimaa

2000:154.)
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4.3 Terveysviestinnän menetelmät

Terveysviestinnän tavoitteena on oppia arvioimaan ympäristön, elämäntavan, kulttuurin

sekä median merkitystä turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta. Terveysviestinnäs-

sä käytetään terveyteen ja sairauteen liittyviä tiedonhankintamenetelmiä sekä käsitteitä

ja hyödynnetään niitä terveyden edistämisessä. Viestinnän avulla opitaan elämänhallin-

taa, tekemään terveyteen vaikuttavia valintoja ja päätöksiä sekä omaksumaan terveys-

tietoa ja terveyttä edistäviä toimintamalleja. Viestinnän avulla ymmärretään, että omalla

aktiivisuudella on merkitystä terveyden edistämisessä ja opitaan myös hyödyntämään

sekä suhtautumaan kriittisesti terveyteen liittyviin tietolähteisiin. (Ewless - Simnett

1995: 159.)

Terveydenhuollon näkökulmasta terveysviestintä on tiedon välittämistä, informaation

siirtoa lähettäjältä vastaanottajalle eikä esimerkiksi sairauden ja terveyden merkityksel-

listämistä.  Kulttuurin kannalta katsottuna, viestinnässä ei ole kyse vain tiedon siirtämi-

sestä vaan viestintä voi olla informaation siirtoa sekä merkityksenantoa ja yhteisyyden

tuottamista. Terveysviestinnässä ja terveysjournalismissa voi olla samanaikaisesti kyse

terveystiedon välittämisestä, terveyteen liittyvästä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja

terveyden sekä sairauden merkityksellistämistä. (Torkkola 2002: 73.)

Tehokkain viestintäkeino on henkilöltä toiselle tapahtuva suora viestintä. Lisäksi voi-

daan käyttää muita välineitä, esimerkiksi lehtiä, esitteitä ja videoita. Oikealla viestintä-

välineen valinnalla voidaan vaikuttaa tehokkuuteen, ymmärrettävyyteen ja viestin oi-

kea-aikaiseen toimintaan. Lisäksi tiedontarpeen määrittelyssä on tarpeellista harkita,

miten paljon on riittävästi tietoa. (Ikävalko 1999: 25–26, 113.)

Esitteitä voi käyttää yksilöohjauksen tukena. Ryhmäohjaustilanteissa on hyvä käyttää

apuna videoita tai kalvosarjoja ja sellaiset kohderyhmät pitäisi huomioida myös, joille

kirjallinen materiaali ei sovellu. Tehokasta viestintää voidaan käyttää kampanjoissa ja

yksikertaisen viestin välittämisessä. (Ewles - Simnett 1995:244, 227.)

Terveyttä ja sairautta koskevaa tietoa annetaan paljon eri mediasta. Tätä ilmiötä selit-

tävät monet syyt ja ehkä tärkein niistä on se, että terveysaiheet kiinnostavat ihmisiä.

Useilla tiedotusvälineillä on omat terveyspalstat ja ohjelmat. Terveydenhuolto on myös

kiinnostunut yhteistyöstä median kanssa enemmän kuin ennen. Terveydenhuolto halu-

aa esimerkiksi vaikuttaa tiedotuksen avulla ihmisten terveyskäyttäytymiseen ja terve-

yspoliittiseen päätöksentekoon. (Torkkola 2002: 72.)
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5 MATERIAALIKANSION TUOTTAMINEN

Opinnäytetyömme materiaalikansion tuottamisesta, on toiminnallinen opinnäytetyö. Se

tavoittelee ammatillisesti käytännön toiminnan opastamista, toiminnan järkeistämistä tai

järjestämistä. Toiminnallisen opinnäytetyön toteutustapana voi olla kohderyhmän mu-

kaan vihko, kansio, kirja, opas, cd-rom, portfolio, kotisivut tai johonkin tilaan järjestetty

tapahtuma tai näyttely. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä on tärkeää, että siinä

yhdistyvät käytännönläheisyys ja sen raportointi toteutuu tutkimusviestinnän keinoin.

Opinnäytetyön tulee olla työelämälähtöinen, käytäntöön sopiva, tutkimuksellisella asen-

teella toteutettu ja riittävällä tasolla alan taitojen ja tietojen hallintaa osoittava. (Vilkka –

Airaksinen 2003:9–10.)

Materiaalikansio on kohdennettu kouluterveydenhoitajalle. Kouluterveydenhoitaja voi

halutessaan käyttää kokoamaamme materiaalia terveydenhoitajan työssään nuorten

terveyden edistämisessä. Kansion tarkoituksena on olla yksi apuväline nuorten tervey-

den edistämisessä kouluterveydenhoitajan vastaanotolla. Se sisältää myös materiaalia,

jota voi antaa eteenpäin nuorelle luettavaksi sekä kysymyslomakkeita, joita voi täyttää

vastaanotolla yhdessä tai itsenäisesti myöhemmin.

Materiaalikansio on myös viestinnän väline, ja materiaalikansion tarkoitus on täyttää

hyvän terveysaineiston kriteerit nuorten terveyden edistämisen viestinnässä. Nummeli-

nin (2000) tutkimuksen mukaan, nuoret kaipaisivat terveyskasvatusaineistoihin vaihte-

lua, koska heidän mielestään samat asiat toistuivat liikaa, tietoa oli liian vähän ja he

eivät saaneet uutta tietoa niiden välityksellä.  Materiaalikansioon sisältyvän terveysai-

neiston laatukriteereiksi tulisi määritellä konkreettinen terveystavoite, selkeä sisältö,

helppolukuisuus, sekä virheetön ja määrältään sopiva tieto. Materiaalikansion aineis-

tossa nuoret on määritelty kohderyhmänä selvästi, kuvitus tukee tekstiä, aineisto herät-

tää huomiota ja luo hyvän vaikutelman.  Materiaalikansion aineistoa tulisi voida hyö-

dyntää kouluterveydenhoitajan vastaanotolla henkilökohtaisessa neuvonnassa ja kes-

kusteluissa. (Nummelin 2000: 135.)

5.1 Materiaalikansion suunnitelma

Materiaalikansion aineistolla tulee olla konkreettinen terveys- ja terveydenedistämisen

tavoite. Hyvästä aineistosta lukija hahmottaa helposti, mihin aineistolla pyritään ja mi-

hin terveysasiaan tai ongelmaan aineisto liittyy. Aineistossa olevan tiedon tulee perus-
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tua tutkittuun tietoon. Aineiston kerjääjien on ratkaistava, haluavatko he tarjota aineis-

tossa mahdollisimman kattavat perustiedot aiheesta vai keskeiset asiat ytimekkäästi.

Tarkoituksena materiaalissa on tarjota käyttäjille tietoa, joka on tärkeää ja ajankohtais-

ta. Materiaalikansion sisältö tulisi esittää mahdollisimman positiivisesti. (Parkkunen -

Vertio - Koskinen-Ollenqvist 2001: 11 -14.)

Materiaalikansion laadinnassa on huomioitu kohderyhmänä nuoret ja kouluterveyden-

hoitaja. Materiaalikansion käyttötarkoituksena on toimia välineenä nuorten terveyden

edistämisessä. Materiaalikansion terveyden edistämisen aineiston valinnassa asetim-

me seuraavia kriteereitä materiaalille: sen sisältämä viestintä soveltuu yläaste- ja lukio-

ikäisten terveyden edistämiseen kouluterveydenhoitajan työssä, materiaali sopii nuoril-

le, nuoret pystyvät ymmärtämään sitä ja materiaali perustuu tosiasioihin. (Ewles - Sim-

nett 1995:227,228.)

5.2 Materiaalikansion toteutus

Prosessi eteni Koululaisten terveys- ja toimintakykyhankkeen pohjalta tehtyjen opin-

näytetöiden (23) ja oppimistehtävien (32) lukemisen jälkeen, teoriaosuuden kirjoittami-

seen ja materiaalikansion sisällön suunnitteluun. Materiaalikansioon sisältyvän terve-

ysaineiston laatukriteereiksi määrittelimme konkreettisen terveystavoitteen, selkeän

sisällön, helppolukuisuuden, virheettömyyden ja määrältään sopivan tiedon. Lopuksi

kokosimme näistä töistä, liitteenä olevat ravitsemukseen, liikuntaan, unen ja lepoon

sekä mielenterveyteen liittyvät materiaalit yhteen. Halusimme myös kohdentaa kerää-

mämme materiaalin yläaste- ja lukioikäisille sekä valita vain heidän ikäluokilleen sopi-

vaa aineistoa.

Opinnäytetyötämme varten olemme lukeneet Koululaisten terveys ja toimintakyky-

hankkeen pohjalta, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa tehtyjä opinnäytetöitä ja

oppimistehtäviä. Näistä edellä mainituista töistä valitsimme Koululaisten terveys ja toi-

mintakyky-hankkeen sekä Kouluterveyskyselyn koulukohtaisista tuloksista esiin nous-

seita, asiasisällöltään tärkeitä ja nuorten terveyden edistämiseen liittyviä aiheita. Lisäk-

si huomioimme niiden merkityksen terveydenhoitajan terveyden edistämistyön toteut-

tamisessa.

Valintakriteereiksi nostimme asiakokonaisuuden ja sisällön selkeyden. Aineisto sisältää

selkeän terveystavoitteen, joka on suunnattu yläaste- ja lukioikäisille nuorille ja aineisto

sisältää sopivan määrän tietoa. Lisäksi valintaamme vaikuttivat opinnäytetöissä ja op-
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pimistehtävissä olevan tuotetun materiaalin ja sen tiedon ajankohtaisuus, sivujen käy-

tön helppous ja käytettyjen lähteiden asiantuntevuus. Aineisto oli näissä töissä koh-

dennettu positiivisella tavalla koskemaan nuoria. Se oli sisällöltään ajatuksia herättävää

ja terveyden edistämisen tavoitteita tukevaa.

Koululaisten terveys- ja toimintakykyhankkeen pohjalta tehtyjen opinnäytetöiden ja op-

pimistehtävien liitteenä olevien materiaalien runsauden takia, jouduimme karsimaan

materiaalikansion sisältöä. Tähän opinnäytetyöhömme liittyen teemme jatko-osana toi-

sen, terveydenhoitajaopintoihin liittyvän opinnäytetyön, jonka toteutamme syksyllä

2007 ja johon liitämme nyt poisjätetyt aihealueet. Nämä aiheet ovat päihteet ja seksu-

aaliterveys.

Materiaalikansion aiheet ovat ravitsemus, liikunta, uni ja lepo sekä mielenterveys. Kan-

siossa esittelemme näistä aihealueista tehtyihin opinnäytetöihin ja oppimistehtäviin si-

sältyvät materiaalit. Ravitsemusosio käsittää, nuorten ravintotietoutta ja ruokailutottu-

muksia ohjaavaa tietoa sisältävän ravitsemuskansion. Liikuntaosiossa esittelemme,

fysioterapian koulutusohjelman opiskelijoiden tekemän Notkea niska, hilpeät hartiat -

esitteen. Uni ja lepo -osioon liitimme tietoa unen ja levon merkityksestä nuorille sekä

tuntiaineistomateriaalin että opaslehtisen. Mielenterveysosiossa on koululaisten mieli-

alaa kartoittava teemahaastattelu ja koululaisen pahoinvoinnin tunnistamisen opasleh-

tinen.

Oheisessa taulukossa 1, esittelemme valitsemamme opinnäytetyöt ja oppimistehtävän

sekä niistä esiin nousseet aiheet. Olemme eritelleet taulukkoon tekijät, vuosiluvun, te-

oksen nimen ja keskeiset avainsanat, joita käytimme tehdessämme materiaalikansioita.

Materiaalikansio rakentuu välilehdillä eroteltujen avainsanojen avulla. (Liite 2)

TAULUKKO 1. Opinnäytetyöt, oppimistehtävän ja niistä esille nousseet aiheet.

Tekijät Vuosi Opinnäytetyö/Oppimistehtävä Aiheet

Backman, Linda -

Vaaja, Hanna

2005 Osa 1, Lukiolaisen terveys ja

hyvinvointi ja

Osa 2, Lukiolaisen ravitse-

musneuvonta

Ravitsemus, ravitse-

musneuvonta, terveys

ja hyvinvointi

Hiipakka, Johanna -

Mäkelä, Minna

2004 Notkea niska, hilpeät hartiat Liikunta, työskentely-

asennot, lihastyö, ve-

nyttely
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Fagerström, Elina -

Vänskä, Soile

2006 Uni ja lepo lukiolaisilla. Terve-

yskasvatustunnit lukion 1. ja 2.

kurssilla

Uni ja lepo, unen ja

levon merkitys

Jakola, Kati - Savolai-

nen, Maija - Virkku-

nen, Sanna

2005 Unesta energiaa, opaslehtinen

nuorten vanhemmille

Uni ja lepo, univaje,

keskittyminen, väsy-

mys

Wickholm, Ulla 2005 Koululaisen pahoinvoinnin

tunnistaminen

Mielenterveys, hyvin-

vointi, pahoinvointi,

yhteistyö

Erjanti, Johanna -

Korpinen, Elina - Lak-

sola, Susanna

2004 Kuntoutus moniammatillisena

ilmiönä, teemapäivä 22.1.03,

oppimistehtävä

Mielenterveys, yhteis-

työ

6 POHDINTA

Työn tarkoituksena oli tuottaa materiaalikansio kouluterveydenhoitajalle, koululaisten

terveyden edistämiseen. Kouluterveydenhoitajat voivat hyödyntää materiaalikansiota

yläaste- ja lukioikäisten nuorten terveyden edistämisessä. Välimaan (2000) ja Jakosen

(2005) tutkimuksissa ilmeni, että lapsena ja nuorena omaksutut terveyttä koskevat tie-

dot vaikuttavat pitkälle aikuisuuteen. Yksilölle terveys on myös voimavara ja jokaisella

yksilöllä on erilaisia voimavaroja käytettävissään. Lisäksi terveys on vahvasti sidoksis-

sa toimintakykyyn.

Materiaalikansion tarkoitus oli kohdentaa nuorille tietoa aiheista, jotka ovat ajankohtai-

sia ja nousivat esille vuoteen 2005 mennessä tehdyistä Koululaisten terveys- ja toimin-

takyky hankeen opinnäytetöistä ja oppimistehtävistä sekä vuoden 2006 kouluterveys-

kyselyn koulukohtaisten tuloksien pohjalta. Näistä töistä löydettiin hyödyllistä tietoa,

jotka käsittelivät nuorten terveyteen ja terveyden edistämiseen liittyviä aiheita: ravitse-

musta, liikuntaa, mielenterveyttä, unta ja lepoa. Hanke tuotti paljon materiaalia, mutta

se oli hajanaista. Kohdensimme materiaalin yläaste- ja lukioikäisiin nuoriin sekä heitä

koskeviin asioihin ja kouluterveydenhoitajan käyttöön. Näitä tietoja hyödynnettiin teo-

reettisen viitekehyksen tekemisessä ja kokonaiskäsityksen muodostamisessa. Päihtei-

tä ja seksuaaliterveyttä koskevaa aineistoa olisi ollut käytettävissä paljon, mutta aihera-

jauksesta johtuen, ne tullaan esittämään tulevassa jatkotyössämme erikseen.
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Kumpikin on tahollaan lukenut Koululaisten terveys- ja toimintakykyhankkeen pohjalta

tehtyjä opinnäytetöitä ja oppimistehtäviä sekä terveyden edistämiseen liittyviä internet-

sivustoja ja tutkimuksia. Kokoontuessamme olemme keskustelleet, ideoineet ja pohti-

neet näistä esiin nousseita asioita, joita voisimme mahdollisesti hyödyntää materiaali-

kansiossa. Opinnäytetöiden ja oppimistehtävien lukeminen, kartoittaminen ja saata-

vuus osoittautuivat vaikeammaksi ja työläämmäksi, kuin olimme ajatelleet. Tietyille ai-

healueille, esimerkiksi uni ja lepo, oli olemassa runsaasti materiaalia, mutta mielenter-

veysaiheelle löytyi vain vähän, yläaste- ja lukioikäisille soveltuvaa materiaalia. Tämä

materiaalin puute on mielestämme ilmeinen, kehittämisen arvoinen asia ja tämän ikä-

ryhmän mielenterveyttä koskevaa terveyden edistämisen materiaalia tarvitaan lisää.

Olemme tehneet alusta asti tiivistä yhteistyötä ja näin olemme saavuttaneet tavoit-

teemme mukaisen lopputuotoksen. Materiaalikansiolle asettamamme laatukriteerit: yh-

tenäinen, selkeä, helppokäyttöinen, käytännöllinen ja terveyden edistämisen tavoitteen

sisältävä kansio ovat mielestämme toteutuneet, vaikka emme pystyneetkään testaa-

maan työtämme kenelläkään kouluterveydenhoitajalla.

Perinteiset viestintäkeinot ovat osittain vanhentuneita (”tietoiskutyyppiset kalvosulkei-

set”), eivät toimi halutulla tavalla nykynuorisolle. Nuorisokulttuurin ja yhteiskunnassa

vallitsevien olosuhteiden muutokset ja vaikuttavuus olisi huomioitava tavassa, jolla ter-

veyden edistämistä toteutetaan. Materiaalikansiomme on viestinnän väline, jota koulu-

terveydenhoitaja voi hyödyntää nuorten terveyden edistämisessä.

Opinnäytetyön sisältämät aiheet, sen tuottama tieto ja materiaalikansio ovat tärkeitä ja

hyödyllisiä meille, ajatellen omaa tulevaisuuttamme terveydenhoitajan ammatissa. Työ

kartutti tietopohjaamme nuorten terveyden edistämisestä, terveydentilasta ja terveys-

tottumuksista. Lopuksi lainaamme vielä Peltonen - Kannas tutkimuksessa esiin tullutta

toteamusta: ”Terveysosaaminen on keskeistä yleissivistystä. Terveysnäkökulman tulisi

olla yhtä keskeinen, luonnon, teknologian, arkielämän ja kulttuurin opiskelussa kuin

esimerkiksi historiallinen ja taloudellinenkin näkökulma”. (Peltonen ym. 2005:11.)
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Johdanto

Materiaalikansio on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian sosiaali- ja terveysalan

koulutusohjelmien sekä Helsingin Kaupungin opetusviraston ja Helsingin terveyskeskusten

kanssa yhteistyössä toteutettavaa Koululaisten terveys ja toimintakyky -hanketta.

Materiaalikansion sisältö koostuu, Koululaisten terveys ja toimintakyky -hankkeen pohjalta,

vuoteen 2005 mennessä tehtyjen opinnäytetöiden (23) ja oppimistehtävien (32) tuotoksis-

ta. Materiaalikansion sisältö on tarkoitettu, yläaste- ja lukioikäisille nuorille ja kansio on

suunniteltu kouluterveydenhoitajan työvälineeksi, nuorten terveyden edistämisessä.

Opinnäytetöistä ja oppimistehtävistä on poimittu keskeisimmät tuotokset materiaalikansi-

oon, joita ovat ravitsemus, liikunta, mielenterveys sekä uni ja lepo. Nämä aiheet ovat myös

nousseet esille Stakesin kouluterveyskyselyn koulukohtaisissa tuloksissa.

Jokainen materiaalikansion osio käsittää oman välilehden, jossa on esitelty aiheen nimi ja

sen osion sisältö. Ennen varsinaista materiaalia on kerrottu kuinka ja miten koulutervey-

denhoitaja voi hyödyntää materiaalikansion sisältöä omassa työssään.



1 Ravitsemus



Johdanto

Terveet elämäntavat ja ravitsemustottumukset antavat hyvän perustan terveydelle. Moni-

puolinen ravinto ja säännölliset ruokailuajat ovat myös tärkeitä asioita hyvälle ravitsemuk-

selle. Tasapainoiselle ja kohtuulliselle ruokailutavalle tottunut nuori, kykenee myös aikui-

sena säilyttämään tämän hyvän tavan ruokailla. Koulu tukee omalta osaltaan nuorta hyvis-

sä ruokailutottumuksissa, tarjoamalla maksuttoman kouluruoan, joka turvaa nuoren perus-

ravinnon saannin ja se antaa mallin hyvästä ja ravitsevasta ruoasta.

Ravitsemuskansiota on tarkoitus käyttää oppitunnilla tai keskustelun tukena, terveydenhoi-

tajan vastaanotolla. Ravitsemuskansio on sisällöltään monipuolinen ja tarjoaa ohjeita ter-

veellisen ruokavalion valintaan. Ravitsemuskansiossa käydään yksitellen ruokaympyrän

osiot läpi, joita ovat kasvikset, liha, kala, kana, kananmuna, maitovalmisteet, rasvat, öljyt,

viljat ja peruna. Näissä osioissa kerrotaan ravinnosta, sen ravintosisältö ja päivän saan-

tisuositus. Esimerkkinä on lautasmalli hyvästä ateriakokonaisuudesta. Ravitsemuskansi-

oon on myös sisällytetty internet-linkkejä, joista kouluterveydenhoitaja voi hakea lisätietoja.



Ravitsemuskansio

Toteutus:
Terveydenhoitajaopiskelijat
Linda Backman
Hanna Vaaja
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Koululaisten terveys- ja toimintakyky- hanke 2005



Nuoren monipuolinen ravitsemus

Miksi monipuolinen ravitsemus on nuorelle tärkeää?

- Koska nuoret tarvitsevat monipuolisesti ravintoaineita kasvamisen ja kehitty-
misen takia. Hiilihydraatit ja rasvat antavat energiaa. Proteiineja tarvitaan ku-
dosten kasvuun ja ylläpitoon. Kivennäisaineista tärkeimpiä ovat kalsium, rauta ja
sinkki. Kalsiumia tarvitaan etenkin luuston rakentumiseen ja rautaa punasolujen
ja lihasten rakennusaineiksi. Sinkkiä tarvitaan moniin aineenvaihduntareaktioi-
hin, jotka turvaavat yleisen kasvun ja kehityksen. (Juvonen 2005.)

- Kasvu tarvitsee tuekseen myös vitamiineja. Luuston kehittymisen kannalta D-
vitamiini on tärkeä. Myös A-, B-, C-, E- ja K-vitamiinit ovat välttämättömiä.
Puutteellinen ravitsemus voi näkyä myöhemmin muun muassa luiden haurastumi-
sena. (Juvonen 2005.)

- Energian saannin tulisi olla kulutukseen nähden tasapainossa normaalipainon ja
terveyden ylläpitämiseksi. Ihminen tarvitsee energiaa perusaineenvaihduntaan,
ruoan aiheuttamaan lämmöntuotantoon ja liikkumiseen. (Juvonen 2005.)

- Pitkät ruokavälit ja iltapainotteinen syöminen altistavat turhalle napostelulle.
Jatkuva makean napostelu häiritsee tervettä näläntunnetta ja reikiinnyttää
hampaat. (Juvonen 2005.)

- Kun keholle ei anneta ruokaa, se menee säästöliekille. Nälkäkuuria ei kukaan
kestä pitkään. Kun alat taas syömään enemmän, säästöliekille oppinut kehosi va-
rastoi ylimääräisen energian rasvana tulevien nälkäpäivien varalle. (Juvonen
2005.)

Linda Backman, Hanna Vaaja
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke 2005



Näin syöt terveellisesti

Aamiainen, lounas, päivällinen sekä pari välipalaa pitävät verensokerin tasaisena ja
voinnin virkeänä. Makeat välipalat saavat veren sokeritason nopeaan nousuun ja las-
kuun. Siitä seuraa vain huono olo. Matala verensokeri voi aiheuttaa mm. väsymystä ja
keskittymisvaikeuksia. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2003.)

Jokapäiväiset valinnat ratkaisevat ruokavalion terveellisyyden. Harvoin käyttävillä
elintarvikkeilla on vähemmän merkitystä. Terveellinen ruokavalio sisältää täysjyväval-
misteita, kasviksia, hedelmiä ja marjoja sekä perunaa. Siihen kuuluu myös maitovalmis-
teita, mieluiten rasvattomia tai vähärasvaisia sekä kalaa, vähärasvaista lihaa ja kanan-
munia. Myös kasvisöljyt ja niitä sisältävät levitteet kuuluvat suositeltavaan ruokavali-
oon. Kun ruokavalio koostetaan monipuolisesti niin, että jokaisesta ruokaympyrän loh-
kosta valitaan päivittäin täysipainoisia ruoka-aineita, varmistetaan parhaiten kaikkien
ravintoaineiden riittävä saanti. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2003.)

Lähde: Valtion ravitsemuskeskus

Ruokaympyrän osat: 1. Kasvikset, 2. Liha, kala, kana ja kananmuna, 3. Maitovalmisteet,

4. Rasvat ja öljyt, 5. Viljat, 6. Peruna

Linda Backman, Hanna Vaaja
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke 2005



Kasvikset

Vihannekset, juurekset, marjat, hedelmät

Ravintosisältö

• energiaansa nähden runsaasti elimistön toiminnan, kasvun ja hyvinvoinnin
kannalta välttämättömiä suojaravintoaineita sekä antioksidantteja ja fla-
vonoideja.

• aromi- ja väriaineita, jotka vaikuttavat ruoan makuun, tuoksuun ja näyttä-
vyyteen

• vähän energiaa ja merkityksettömiä määriä rasvaa
• ei lainkaan kolesterolia, mutta paljon kuituja
• vihanneksista, juureksista, hedelmistä ja marjoista saa erityisesti C-

vitamiinia. (Ruokailu kohdalleen 2005.)

Päivän saantisuositus

Vihanneksia, juureksia, marjoja ja hedelmiä tulisi syödä viisi annosta päivässä eli
yhteensä noin puoli kiloa. Puoli kiloa n. 1-2 hedelmää ja 2-3 dl marjoja vuorokaudes-
sa. Hyvänä mittana voi pitää omaa kämmentä. Kuusi kourallista on noin ½ kg. (Valti-
on ravitsemusneuvottelukunta 2003.)

Erityistapaus

Syö erivärisiä kasviksia sekä tuoreena että kypsennettynä, sillä eri kasvikset sisäl-
tävät erilaisia hyödyllisiä yhdisteitä. Älä korvaa kasviksia vitamiini- ja kiven-
näisainevalmisteilla, koska niiden käytöstä ei ole tutkimusten mukaan ollut vastaa-
vaa terveyshyötyä kuin runsaalla vihannesten, juuresten, marjojen ja hedelmien
käytöllä. Jos ruokavalio koostuu pelkästään kasvikunnan tuotteista edellyttää se
tarkkaa perehtymistä ruoka-aineiden ravintosisältöön. Kalsiumin, D-vitamiinin ja
B12-vitamiinin saanti on turvattava joko käyttämällä ravintovalmisteita tai nautti-
malla näillä ravintoaineilla täytettyjä elintarvikkeita kuten soijajuomia ja mehuja.
(Ruokailu kohdalleen 2005.)

Linda Backman, Hanna Vaaja
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke 2005



Sienet

Ravintosisältö
• hyvä ravintoarvo
• proteiinipitoisia
• sisältävät vähän rasvaa ja hiilihydraatteja
• sisältävät runsaasti vettä, kuituja, kivennäisaineita ja B-ryhmän vitamiineja
• kivennäisaineita: kupari, seleeni, koboltti, sinkki, alumiini ja kalium.

(Ruokailu kohdalleen 2005.)

Pähkinät

Ravintosisältö

Pähkinät sisältävät runsaasti erinomaista rasvaa. Pähkinöiden on havaittu laskevan
kolesterolia ja parantavan veren rasvakoostumusta. Pähkinät ovat hyviä E-
vitamiinin lähteitä. Pähkinät ovat hyvä välipala nuorelle. (Ruokailu kohdalleen 2005.)

Saantisuositus

Päivittäin pähkinöitä ei suositella syötävän määrällisesti paljon. Vaikka pähkinät si-
sältävät hyviä rasvoja, ne sisältävät myös runsaasti energiaa, joten niitä tulisi syö-
dä kohtuudella. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2003.)

Linda Backman, Hanna Vaaja
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke 2005



Liha, kana, kala ja kanamuna

Liha ja kana

Ravintosisältö
- Proteiinia
- Rasvaa
- B-vitamiineja, maksassa myös A- ja C-vitamiineja
- Kivennäisaineita, mm. rautaa, sinkkiä ja seleeniä (Ruokailu kohdalleen 2005.)

Päivän saantisuositus
Yhteensä 150–200 g lihaa, kalaa ja kananmunia. Osan liharyhmän tuotteista voi vä-
lillä korvata palkokasveilla, joita ovat herneet ja pavut. Maksaa pari kertaa kuu-
kaudessa. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2003.)

Erityistapaus
Kasvisruokavaliossa raudan päälähteitä ovat ruisleipä ja palkokasvit. Lakto-
ovovegetaarinen ja kala-kasvisruokavalio voidaan koota ruokaympyrän mukaisesti
siten, että liharyhmä korvataan muiden ruoka-aineryhmien runsaalla käytöllä. Lau-
tasmallissa lihan tilalla on kasviksia, kalaa tai munaa. Kasvisruokaa pitää yleensä
syödä enemmän, jotta siitä saa riittävästi energiaa ja ravintoaineita. Nuori tarvit-
see myös rautaa, jota on paljon lihassa, maksaruoissa ja veriletuissa. Jos nuori ei
syö lainkaan lihatuotteita, raudan saanti on turvattava syömällä esimerkiksi ruislei-
pää ja pinaattia. Jos et syö lainkaan lihaa tai kalaa, noudata seuraavanlaista ruoka-
pyramidia. (Ruokailu kohdallaan 2005.)

(www.vegaaniliitto.fi)

Linda Backman, Hanna Vaaja
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke 2005

http://www.vegaaniliitto.fi


Kala

Ravintosisältö

- Vähärasvaista
- Vitamiinit: A-, D-, E- ja B
- Kivennäisaineet: magnesium, jodi, fosfori, rauta, kupari ja kalsium
- Valkuaisainepitoista

(Ruokailu kohdalleen 2005)

Päivän saantisuositus

Kalaa tulisi syödä pari- kolme kertaa viikossa eri kalalajeja vaihdellen. Kala on edullista
terveydelle, koska se sisältää hyviä rasvahappoja, esimerkiksi omega 3-rasvahappoja.
(Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2003.)

Erityistapaus

Jos kalaruoka ei sovi ruokavalioon olisi tällöin omega 3-rasvahappojen saannin turvaa-
miseksi hyvä syödä kalaöljykapseleita. Myös kasvirasvojen ja – öljyjen käyttö on tär-
keää. (Ruokailu kohdalleen 2005.)

Linda Backman, Hanna Vaaja
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke 2005



Kananmuna

Ravintosisältö
- Proteiinipitoinen
- Monipuolinen rasvahappokoostumus A-, B-, D- ja E-vitamiineja

- Kivennäisaineita: kalsium, jodi, seleeni, fosfori, rauta
- Keltuainen kolesterolipitoinen

Määrällisiä suosituksia kananmunan käytöstä ei ole annettu. (Valtion ravitsemusneu-
vottelukunta 2003.)

Linda Backman, Hanna Vaaja
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke 2005



Maitovalmisteet

Ravintosisältö

A-, D-, E- ja K-vitamiinia sekä C-vitamiinia ja B-ryhmän vitamiineja
Kivennäisaineet: tärkeimpänä kalsium, lisäksi kalium, fosfori, jodi, magnesium, sinkki,
seleeni ja rauta.

Maito on hyvä ruokajuoma. Rasvaton tai vähärasvainen maito sisältää paljon ravintoai-
neita, mutta vain vähän energiaa. Maitovalmisteiden sisältämä kalsium on välttämätön,
jotta luustosta muodostuisi mahdollisimman vahva. Luusto vahvistuu voimakkaimmin
kahteenkymmeneen ikävuoteen mennessä, joten kouluikäiset tekevät kauaskantoisia
ratkaisuja ruokajuomiaan valitessaan. Liian niukka kalsiumin saanti kasvuiässä voi olla
yksi tekijä osteoporoosin kehittymisessä myöhemmällä iällä. (Ruokailu kohdalleen
2005.)

Päivän saantisuositus

Nestemäisesti maitovalmisteita tulisi saada kolme lasillista ja juustoa n. 4 siivua vuo-
rokaudessa. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2003.)

Erityistapaus

Mikäli nestemäisiä maitovalmisteita ei käytetä, seitsemän lisäjuustosiivua päivässä
korvaa poisjääneen maidon. Mikäli maito jätetään kokonaan pois esim. allergian takia,
on kiinnitettävä erityistä huomiota riittävän proteiinin, energian, kalsiumin ja D-
vitamiinin saantiin. Proteiinin ja energian saanti turvataan lisäämällä lihaa, lihavalmis-
teita, broileria ja kalaa sekä lisäämällä öljyä tai maidotonta rasvaa ruokaan. Lisäksi
tarvitaan kalsiumvalmistetta. Jos laktoosi ei sovi ollenkaan ruokavalioon voit käyttää
kypsytettyjä, kovia juustoja kuten edam ja emmental. (Ruokailu kohdalleen 2005.)

Linda Backman, Hanna Vaaja
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
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Rasvat ja öljyt

Ravintosisältö

Pehmeät eli monnityydyttymättömät rasvahapot ovat välttämättömiä nuorille, koska
elimistö ei pysty valmistamaan niitä itse. Näitä tärkeitä, sydänystävällisiä rasvahappo-
ja on etenkin kasviöljyissä, kuten oliiviöljy. Esimerkiksi kalasta saa runsaasti välttä-
mättömiä omega-3-sarjan rasvahappoja. (Ruokailu kohdalleen 2005.)

Tyydyttyneet eli kovat rasvat ovat liiallisesti käytettynä epäterveellisiä monesta
syystä, mm. ne sisältävät pahaa kolesterolia. (Ruokailu kohdalleen 2005.)

Päivän saantisuositus

Päivän ruoan pitäisi koostua suurimmaksi osaksi pehmeitä rasvoja sisältävistä ruoka-
aineista, kuten kala ja kana. Kovia rasvoja voi syödä joskus, mutta kohtuudella, esi-
merkiksi pikaruoka ja sipsit sisältävät runsaasti kovia rasvoja. (Valtion ravitsemusneu-
vottelukunta 2003.)

Erityistapaus

Ilman rasvaa ei naissukuhormonia muodostu, kuukautiset häiriintyvät ja luusto vaurioi-
tuu. Rasvakudos on tärkeä tyttöjen kehitykselle. (Ruokailu kohdalleen 2005.)

Linda Backman, Hanna Vaaja
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
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Viljat

Ravintosisältö:
Viljassa on vain vähän rasvaa
Rasvan ravintohappokoostumus on hyvä
Viljassa on runsaasti suojaravinteita: B-vitamiineja, kivennäisaineita
Päivittäisestä energian tarpeesta tulisi noin kolmannes tyydyttää viljavalmisteilla. Näin
saadaan suuri osa ravintokuidusta, puolet hiilihydraateista ja viidennes proteiineista.

(Ruokailu kohdalleen 2005.)

Päivän saantisuositus

Viljavalmisteita tulisi käyttää noin 300 g vuorokaudessa. Esimerkiksi annos aamupuu-
roa eli n. 40–50 g puurohiutaleita ja 6-9 leipäpalaa. Kun lisäksi viljaa saadaan joidenkin
ruokien mukana suositus on saavutettu.  (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2003.)

Erityistapaus

Urheilijoiden, joiden energiantarve on suurempi, tulisi syödä esimerkiksi leipää 10–15
palaa päivässä.
(Ruokailu kohdalleen 2005.)

Linda Backman, Hanna Vaaja
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
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Peruna

Ravintosisältö
Peruna on tärkeä hiilihydraattien ja energian lähde. Perunan ravintosisältö on monipuo-
lisempi kuin valkoisen riisin, pastan ja nuudelien. (Ruokailu kohdalleen 2005.)

Päivän saantisuositus

Syömällä perunoita päivittäin voi varmistaa, että suojaravintoaineita saa monipuolises-
ti. Perunan kivennäisaineista merkittävin on kalium, joka ylläpitää muun muassa ke-
homme nestetasapainoa ja auttaa alentamaan kolesterolia. Perunan energia vapautuu
hitaasti ja tästä syystä verensokeripitoisuus pysyy tasaisena pitkään, mikä pitää vir-
keänä. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2003.)

Erityistapaus

Peruna keventää raskasta ruokavaliota ja toimii puolestaan kasvisruokailijalla sopivana
energian lähteenä. (Ruokailu kohdalleen 2005.)

Linda Backman, Hanna Vaaja
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
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Esimerkki lautasmallista

Esimerkillinen lautasmalli (www.leipatiedotus.fi)

Lautasmalli havainnollistaa hyvää ateriakokonaisuutta:
Puolet lautasesta täytetään kasviksilla
¼ voi olla perunaa, riisiä tai pastaa
Vajaa ¼ lautasesta jää kala, kana, liha tai muna ruoalle. (Koski – Nordlund 2005)

Linda Backman, Hanna Vaaja
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke 2005
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2 Liikunta



Johdanto

Niska-hartiaseudun lihaskunnon ja peruskunnon ylläpito liikunnan avulla, on ennalta eh-

käisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Esitteessä ohjataan selkein ohjein ja kuvin asen-

toja, jotka vaikuttavat niska-hartiaseudun lihaksistoon ja sopivat venyttelyyn sekä tauotuk-

seen. Esitteen osa-alueita ovat työskentelyasennot, lihasten aktiiviset liikkeet ja venyttelyt.

Työskentelyasennot osiossa kerrotaan, mikä on hyvä asento lukiessa, kirjoittaessa ja pit-

kään työskennellessä, ettei jännitystä ilmaantuisi niska-hartiaseudun lihaksissa. Esitteessä

painotetaan, että hyvääkin asentoa tulisi välillä vaihtaa, jäseniä tulisi liikutella ja työskente-

lyä tauottaa. Lihasten aktiiviset liikkeet osiossa, kerrotaan liikkeiden merkityksestä, sekä

miten aineenvaihdunta ja verenkierto saadaan vilkastumaan. Venyttelyt osiossa kerrotaan

venyttelyn tärkeydestä ja miten venyttelyllä saadaan lisättyä kehon liikkuvuutta sekä pysty-

tään rentouttamaan jännittyneitä lihaksia.

Edellä mainittuja sekä esitteessä olevia asioita voi käsitellä vastaanotolla. Esitettä voi käy-

dä yhdessä läpi nuoren kanssa ja antaa sen nuorille, jotka kärsivät niska-hartiaseudun li-

haskivuista ja jäykkyydestä. Notkea niska – hilpeät hartiat esitettä, voi jakaa myös luokissa

ja sen voi asettaa terveydenhoitajan vastaanottohuoneen ulkopuolelle tai ilmoitustaululle

mukaan otettavaksi.



3 Uni ja lepo



Johdanto

Unen tarve on nuorilla yksilöllistä. Nuoret tarvitsevat unta keskimäärin yhdeksän tuntia

yössä. Riittämättömän unen vuoksi nuorilla on vaikeuksia keskittyä oppitunneilla, oppia

uusia asioita ja muistaa niitä paremmin. Aivot työskentelevät unen aikana ja näin opitut

asiat kertaantuvat vaikuttaen asioiden muistamiseen. Riittävällä unella on merkitystä myös

kasvuun ja tunne-elämän kehittymiseen. Uni on tärkeä myös nuoren terveydelle ja yleis-

kunnolle. Uni ja lepo osiot ovat: 1) Unihygienia ohjeet, 2) Ajankäytön ympyrä, 3) Tietovisa

unesta, 4) Eläytymismenetelmä ja 5) Tietoa Unesta -lehtinen.

Ensimmäisessä Uni ja lepo osiossa on kerrottu yleistä tietoa unesta. Tekstiosuudessa

käydään läpi seuraavat asiat: miksi unta tarvitaan, mitä luonnollinen uni on, mitä tapahtuu,

kun nukumme liian vähän, paljonko pitäisi nukkua, miten saada kiinni unen päästä ja lo-

puksi tehtävänä on Hyvän unen taulu. Teoriaosuutta kouluterveydenhoitaja voi käyttää tu-

kena esimerkiksi pitäessään oppituntia tai keskustellessaan nuoren kanssa unen merki-

tyksestä omalla vastaanotollaan.

Toisessa osiossa on Ajankäytön ympyrä. Tässä tehtävässä nuori piirtää ympyrän, joka ku-

vaa vuorokautta. Siihen nuoren on tarkoitus piirtää sektorit, jotka kuvaavat kuinka paljon

aikaa hän käyttää nukkumiseen, koulutyöhön, vapaa-aikaan ja itsestä huolehtimiseen.

Tehtävän tarkoituksena on miettiä kuinka paljon nuori käyttää aikaansa nukkumiseen ja

vapaa-aikaan. Edellisen osion teoriaosuus on hyvä käydä läpi, ennen Tietovisa -osiota,

sillä sieltä löytyvät myös vastaukset tietovisassa esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset ovat

hyviä ja hyödyllisiä peruskysymyksiä unesta.

Osiossa neljä, joka on Eläytymismenetelmä, luokalle annetaan esimerkkitarina luettavaksi,

jonka pohjalta he kirjoittavat pienen esseen. Tämän jälkeen he saavat toisen kehyskerto-

muksen, josta annetaan kaksi erillistä versiota. Tehtävänä on kehyskertomuksessa esite-

tyn tilanteen kuvaaminen, mitä on voinut tapahtua tai mitä tulee tapahtumaan. Näin saa-

daan tietoa hyvän sekä huonon yöunen merkityksestä.

Viidennessä osiossa on opas Unesta Energiaa, jossa on erittäin hyvin ja kattavasti infor-

maatiota unesta. Aluksi opas oli tarkoitettu oppilaiden vanhemmille, mutta se on myös erit-

täin käyttökelpoinen annettavaksi nuorille, joilla on levon suhteen ongelmia.



1) UNIHYGENIA OHJEET

  Tietoa unesta

Elina Fagerstörm, Soile Vänskä,
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke, 2006



Miksi unta tarvitaan?

Uni on välttämätöntä hyvän elämänladun ja päivittäisen psyykkisen suoritusky-

vyn ylläpitämiseksi. Riittävä uni on tasapainoisen mielen ja terveiden elämän-

tapojen perusta.

Aivot tallentavat ja jäsentävät päivällä opittuja asioita unen aikana. Uni on tär-

keä muistitoimintojen ylläpitäjä.

Aivot lepäävät ja täydentävät energiavarastojaan yöllä, selviytyäkseen taas

seuraavan päivän haasteista.

Kasvuhormonin erittyminen on

 riippuvainen ns. hidasaaltoisesta unesta.

Yksilön uni-valvetilaa säätelevää Melatoniini-hormonia erittyy vain pimeässä ja

sillä on tärkeä tehtävä elimistön sopeutuessa säännölliseen valo-pimeärytmiin.

Unien näkeminen on yksilölle henkistä itsehoitoa, eli unet mahdollistavat

psyykkisen itsesäätelyn ja auttavat ongelmien ja vaikeiden asioiden käsittelys-

sä.

Mitä on luonnollinen uni?

Luonnollisella unella tarkoitetaan normaalia, tervettä, ilman unilääkkeitä nukut-

tua yöunta.

Uni jaetaan erilaisiin univaiheisiin ja nämä vaiheet seuraavat toisiaan muodos-

taen unisyklejä. Uni jakautuu REM- eli vilkeuneen ja non-REM eli ei -

vilkeuneen. Non-REM-vaiheet jaetaan neljään syvyysasteeseen. Syvintä eli

S4-vaihetta kutsutaan myös hidasaaltouneksi. Yön aikana unisyklejä ehtii olla

noin 4-6. Ensimmäisessä unisyklissä on eniten hidasaaltoista unta(iltayön uni).

Viimeisessä unisyklissä hidasaaltoista unta on jo hyvin vähän tai ei ollenkaan.

Kasvavalle nuorelle iltayön uni on tärkeää siksi, koska kasvuhormonia erittyy

juuri hidasaaltounen aikana. Alkuyön uni edistää tietojen oppimista ja loppuyön

uni taitojen oppimista.

Elina Fagerstörm, Soile Vänskä,



Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
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Uni-valve - tilaa ja biologista vuorokausirytmiä tahdistavat auringonvalon ai-

kaansaama valo-pimeä- rytmi sekä keinovalo. Iltavalo luonnollisesti viivästyttää

ja aamuvalo aikaistaa rytmiä. Tässä säätely- ja välitysketjussa tärkeänä vaikut-

tajana toimii Melatoniini-hormoni.

Mitä tapahtuu, kun nukumme liian vähän?

Univajeesta puhutaan silloin, kun päivittäisen unen määrä jää merkittävästi

pienemmäksi (esim. 2 tuntia), kuin se määrä, jonka ihminen tarvitsee ollakseen

seuraavan päivän virkeänä.

Univaje heikentää elimistön puolustuskykyä, eli väsymys ja uupumus saattavat

edesauttavat esimerkiksi flunssaan sairastumista.

Tarkkuutta vaativien tehtävien suorittaminen vaikeutuu, keskittymiskyky heik-

kenee ja muisti "pätkii". Onnettomuusalttius ja virheet liikenteessä sekä työteh-

tävissä kasvavat.

Valvominen lisää stressihormoni kortisonin eritystä erityisesti, jos seuraavana

päivänä pitää suoriutua tehtävistä, jotka vaativat aivoilta täyttä suoritustasoa.

Pitkään jatkuva univaje-stressikierre uuvuttaa, koska jatkuvassa hälytystilassa

eläminen kuluttaa voimat loppuun.

Väsymys heikentää kykyä vastaanottaa, käsitellä ja tuottaa tietoa. Uupuneena

mieliala laskee ja aggressiivisuus lisääntyy. Arjen vastoinkäymiset tuntuvat yli-

voimaisilta ja masentavat.

Paljonko pitäisi nukkua?

Unen tarve vaihtelee yksilöllisesti. Toinen pärjää 6 tunnin unella ja toinen tar-

vitsee 9 tuntia ollakseen virkeä ja työkykyinen. Murrosikäisen keskimääräinen

unentarve on 8½ - 9 tuntia.

Elina Fagerstörm, Soile Vänskä,
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
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Oman unentarpeen voi selvittää yksinkertaisesti kuuntelemalla omia tuntemuk-

siaan. Itseltään voi kysyä esimerkiksi; Onko mielialani tasapainoinen? Olenko

päivittäin ärtyisä ja pessimistinen? Tuntuvatko aamut hankalilta? Jaksanko

keskittyä päivän tehtäviin ja jääkö aikaa myös oleiluun? Puranko kiukkua ystä-

viin tai perheenjäseniin vai selvitänkö ongelmani keskustellen? Nukahtelenko

tunneilla? Vaadinko itseltäni liikaa koulussa, työssä tai harrastuksissa?

Anna itsellesi aikaa lepoon ja ole vain tekemättä mitään. Mieti millainen olosi

on hyvin nukutun viikonloppuyön jälkeisenä aamuna ja koita tavoitella tätä olo-

tilaa mahdollisimman usein. Harrasta nukkumista!

Miten saada kiinni unen päästä?

Liikunnasta ja rentoutumisharjoituksista on hyötyä. On hyvä rauhoittua pari

tuntia ennen nukkumaan menoa rentoutumalla. Ota esimerkiksi lämmin suihku.

Nukkumiseen tulisi valmistautua myös purkamalla päivän huolet. Lyhyt ja kevyt

iltalenkki on hyväksi. Vältä kuitenkin rankkaa liikuntaa ennen nukkumaan-

menoaikaa, sillä se piristää.

Jos uni ei tule, nouse vielä hetkeksi lukemaan tai kuuntelemaan rauhoittavaa

mielimusiikkiasi. Jos et nuku riittävästi tai sinulla on vaikeuksia saada unen

päästä kiinni, voit kokeilla seuraavia keinoja: Pidä makuuhuoneen lämpötila vii-

leänä, ei yli 18 astetta. Jos valo häiritsee, tummista verhoista tai silmälapuista

on apua. Jos melu häiritsee, yritä vaimentaa sitä tai hanki korvatulpat. Vuoteel-

la ja vuodevaatteilla on merkityksensä.

Elina Fagerstörm, Soile Vänskä,
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Tehtävä: Hyvän unen taulu

Hyvän unen taulu syntyy siitä, että jokainen miettii asioita miten hyvä uni toteu-

tuu ja miten hyvä yöuni vaikuttaa elämänlaatuun?

Koko luokka tekee yhteisen hyvän unen taulun, johon voi sanoin ja kuvin laitta

asioita. Tietoa voi hakea internetistä, lehdistä ja etsiä myös tietopaketeista.

Käytä myös kuvia.

Tavoitteena on antaa ohjeita toiselle opiskelukaverille hyvän unen toteutumi-

sesta. Jokainen etsii vähintään yhden asian jolla hyvää unihygieniaa voidaan

tukea.

Elina Fagerstörm, Soile Vänskä,
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
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2) Ajankäytön ympyrä

Hahmottele paperille ympyrä. Ympyrän tarkoituksena on kuvata tavallista arkivuorokautta-

si. Mieti kuinka paljon käytät aikaa vuorokaudessa lepoon, koulutyöhön, itsestäsi huoleh-

timiseen ja vapaa-aikaan.

Ympyrä sisältää 24 tuntia. Jaottele ympyrä sen mukaan, kuinka paljon käytät vuorokau-

desta kuhunkin edellä mainittuun neljään osa-alueeseen. Voit värittää, kuvittaa ja kirjoittaa

ympyrään, mitä oma vuorokautesi pitää sisällään. Ympyrän avulla voit miettiä kuinka pal-

jon nukut ja käytät vapaa-aikaasi.

Voitte miettiä ryhmässä oletteko tyytyväisiä omaan ajankäyttöönne. Ja onko vuorokaudes-

sa jotain sellaista mihin haluaisitte muutosta.

Erjanti Johanna, Korpinen Elina, Laksola Susanna
Toimintaterapiaopisk.
teemapäivä, (LIITE)
18.5.2004
Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke

Lepo

tarkoittaa aikaa, jolloin nukut tai rentoudut muuten

Koulutyö

pitää sisällään koulussa vietetyn ajan, läksyjen teon ja koulumatkaan käytetyn ajan

Itsestä huolehtiminen

tarkoitetaan esimerkiksi peseytymistä, syömistä, pukeutumista, kotitöitä ja vaikkapa meik-
kaamista tai hiusten laittamista

Vapaa-aika

kuuluu harrastukset, kavereiden tai perheen kanssa vietetty aika tms.



3) Tietovisa unesta

1. Mitkä hormonit (3) elimistössä liittyvät erityisesti unen laatuun?

V: Kortisoni (eli stressihormoni ja melatoniini (eli pimeänhormoni) ja kasvuhormoni.

1. Kuinka palvon yöunta murrosikäinen tarvitsee?

V: 8½ - 9 tuntia.

1. Mihin toimintoihin unen vähyys vaikuttaa?

V: Kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen.

    Mielialan laskemiseen ja aggressiivisuuden lisääntymiseen.

    Kynnys ottaa riskejä vähenee.

    Vaikeuttaa ylläpitämään tarkkaavaisuutta. Tiedonkäsittelyyn ja tuottamiseen.

    Tehtävien suorittaminen vaikeutuu, keskittymiskyky heikkenee ja muisti "pätkii".

1. Kuinka monta unisykliä ehtii olla yön aikana?

V: Unisyklejä on 4-6.

1. Mikä osa unesta on erityisen tärkeää kasvavalle nuorelle?

V: Syvä uni eli non-REM unen S4-vaihe. Kasvavalle nuorelle iltayön uni on tärkeää siksi,

koska kasvuhormonia erittyy juuri hidasaaltounen aikana. Kasvuhormonin erittyminen on

riippuvainen ns. hidasaaltoisesta unesta.

1. Mitä hyötyä on unien näkemisestä?

V: Auttavat vaikeiden asioiden ja ongelmien käsittelyssä.

Elina Fagerstörm, Soile Vänskä,
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke, 2006



4) Eläytymismenetelmä

Ensimmäisellä tunnilla annetaan oppilaille kehyskertomus, jota kutsutaan orientaatioksi.

Sen mukaan oppilaiden tulee kirjoittaa mielikuvistaan pieni essee, tarina. Tarina annetaan

kalvolla ja oppilaat saavat vastata tyhjille paperiarkeille.

Toisesta kehyskertomuksesta annetaan kaksi erillistä versiosta. Tehtävänä on kehysker-

tomuksessa esitetyn tilanteen kuvaaminen mitä on voinut tapahtua tai mitä tulee tapahtu-

maan. Näin saa tietoa miten oppilaat pohtivat hyvän yöunen sekä huonon yöunen merki-

tystä.

Kehyskertomus

X on 16-vuotias lukiolainen, jolla on koeviikko meneillään. X:llä on myös paljon harrastuk-

sia, joita riittää melkein jokaiselle arki-illalle. Televisiosta on tulossa myöhään illalla mie-

lenkiintoinen elokuva, jonka X haluaisi nähdä, vaikka seuraavana päivänä on historian

koe. X:llä on myös koripalloharjoitukset joita hän ei ole koskaan jättänyt väliin. X päättää

jättää yöunet muutamaan tuntiin ja lukea kokeeseen elokuvan jälkeen. Mitä tekisit itse täs-

sä tilanteessa ja miksi?

Kaksi lyhyttä kuvausta nuoren aamusta:

X on nukkunut yönsä hyvin. Hän on herätessään levännyt ja olo on virkeä. Miten eilinen

päivä on vaikuttanut siihen? / Miten X saa hyödynnettyä hyvän olonsa? / Kuinka hän

suunnittelee päivänsä?

X on nukkunut yönsä huonosti. Herääminen on vaikeaa ja hänellä on kurja olo. Miten eili-

nen päivä on vaikuttanut siihen? / Miten X on ajatellut selvitä tästä päivästä? / Miten hän

suunnittelee päivänsä?

Elina Fagerström, Soile Vänskä,
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke, 2006



4 Mielenterveys



Johdanto

Elämän eri vaiheissa mieliala vaihtelee. Ei voida sanoa, että mieliala on jokin pysyvä,

muuttumaton asia. Esimerkiksi tasapainoisuus tai iloisuus ei ole jatkuvaa. Elämän aikana

tulee tilanteita, joiden hallinta tai hallitsemattomuus saattaa ilmetä, joko psyykkisinä tai fyy-

sisinä oireina. Koulu voi luoda ympäristössään hyväksyvää ja positiivista tunnelmaa ympä-

rilleen, jolla on merkitystä nuoren omantunnon ja itsetunnon vahvistumisessa.

Materiaalikansiossa oleva nuorten mielialaa kartoittava teemahaastattelu, voidaan toteut-

taa yksilötapaamisessa. Luokassa toteutettuna, teemahaastattelu voisi tapahtua yleisellä

tasolla, jonka jälkeen nuoret voisivat miettiä kysymyksiä yksilötyöskentelyn ja parityösken-

telyn yhteydessä. Parityöskentelyssä nuorelle on tärkeää, että parina on luotettava ystävä,

jolle hän voi kertoa henkilökohtaisempia asioita kuin yleisesti. Kysymyksien läpikäyminen

vastaanotolla on toivottavampaa, koska silloin hän saa nopeammin apua ja hänen ongel-

mansa tulevat ehkä helpommin esille, kuin luokassa käydyn keskustelun pohjalta.

Koululaisen pahoinvoinnin tunnistaminen on oiva esite, jaettavaksi opettajille ja vanhem-

mille. Esitteessä kerrotaan, kuinka pahoinvointi ilmenee ja millä tavoin sitä voidaan ehkäis-

tä. Esite on myös hyvä työväline muistuttamaan pahoinvoinnista.



1) KOULULAISTEN MEILIALAA KARTOITTAVA TEEMAHAASTATTELU

Pääkysymykset Apukysymyksiä
KERRO JOTAIN ITSESTÄSI • Perhetausta

• Ystävät?
• Harrastukset (liikuntatottumukset)?
• Vapaa-aika?
• (konkretisointi verkostokartalla)

KERRO KOULUSTASI JA KOULUNKÄYNNISTÄSI? • Millaista on?
• Minkälainen opiskelija mielestäsi olet?
• Minkälaista opiskelusi on?
• Kerro esimerkki

MITEN KATSOT ELMÄSI SUJUNEEN? • Missä asioissa koet olevasi onnistunut?
• Onko asioita, joissa olisit mielestäsi voinut pär-

jätä paremmin?

TUNNETKO ITSESI TYYTYVÄISESKI VAI TYYTYMÄTTÖMÄKSI? • Voisitko kuvata asiaa asteikolla 4-10?
• Mihin asioihin olet tyytyväinen, mihin tyytymä-

tön?
• Voitko antaa jonkin esimerkin arkipäivästäsi

johon olet tyytyväinen/tyytymätön?

MINKÄLAINEN OLET OMASTA MIELESTÄSI? • Kerro jotakin
- Luonteenpiirteistäsi,
- Vahvuuksia/heikkouksia
- Kaveripiirissä, ystävänä

• Millaisena muut sinua pitävät?

ONKO SINULLA PETTYMYKSEN TUNTEITA? • Esim. suhteessa perheeseen, ystäviin, kouluun,
harrastuksiin, kerro jokin esimerkki

• Minkälaisin keinoin selviydyt vastoinkäymisistä?

MITEN SUHTAUDUT VIERAITTEN IHMISTEN TAPAAMISEEN? • Onko sinun helppo/ vaikea kohdata/ tutustua
uusiin ihmisiin?

• Millaisessa tilanteessa vaikeaa?

MITEN KOET PÄÄTÖSTEN TEKEMISEN? • Millaisia päätöksiä olet joutunut viime aikoina
tekemään? Kerro esimerkki

• Oletko tarvinnut/pyytänyt apua vanhemmilta,
kavereilta ym.?

MINKÄLAISENA PIDÄT OLEMUSTASI JA ULKONÄKÖÄSI? • Miten tärkeänä pidät ulkonäöstäsi huolehtimis-
ta?

- Puhtaus
- Merkkivaatteet
- Hiukset, meikki
• Kuinka tärkeitä nämä asiat ovat kaveripiirissä-

si?

MINKÄLAISTA NUKKUMISESI ON? • Tunnetko väsymystä tai uupumusta?
• Jos tunnet itsesi väsyneeksi, mitä teet?
• Oletko huomannut jotakin muutosta nukkumi-

sessasi (yöllisiä heräämisiä, nukahtamisvaike-
uksia)?
- mistä ajattelet näiden johtuvan?

Erjanti Johanna, Korpinen Elina, Laksola Susanna
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia
Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke 2004
Kuntoutus moniammatillisena ilmiönä
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ABSTRACT

The meaning of our final project was high school and junior high school students’ health
promotion. The aim was to carry out a folder with material and create a tool for school nurses
to support health discussions with teenagers consernig the use of alcohol and smoking. This
final project is a second part and it is added to our first final project we made in spring 2007.
The sources of our project concerning alcohol use and smoking, were the results of other final
projects and learning activities based on The Project on the Health Status and Functional
Capacity of School Children made by year 2007. The folder with material has a health
promotion target.

We created the theoretical framework by utilizing the Project on the Health Status and
Functional Capacity of School Children and other results.  These results, their importance and
topicality had an effect on how we selected the material for our folder. We restricted and
chose material carefully. Material rose from the following topics: young people’s use of alcohol
and smoking. The results show that health promotion work among young people has effected
in a positive way. Now days there are less use of alcohol and smoking among students. The
results also showed that most of the students experienced that the school nurse was the best
person at school to help them, if they had problems.

Our final project conists of the final project report and the folder with material. The theoretical
frame work focused on high school and junior high school students’ use of alcholol and
smoking. Moreover, we discussed the role of school health nurse in the promoting students
health and how to support their physical strength. The health communication was one of the
important parts of our final project. We believe this material folder we created will help the
school nurse to find material easily and quickly. The tool was designed readable, practical and
easy to use. The material folder consists of health promoting material for the youth and some
of it can be given forward to the students and their parents. Two school nurse estimated the
folder with material and according to them it was good and suitable for health promotion work.

The conclusions of our final project were that the school health care has a key role in
students’ health promotion and substance abuse prevention. Written material for health
education is part of a successful health promotion since it makes it easier to a young people
to internalize the meaning of health discussion. When discussing with students, the school
nurse acts as an opinion leader concerning health habits and health behaviors. It is desirable
that after school nurse health promotion and discussions there would be consisting learning
and development both in the thoughts and activities among students.
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyö on jatko-osa terveydenhoitaja (AMK) tutkintoon kuuluvaan opinnäytetyöhön

ja se liitetään ensimmäiseen osaan, joka toteutui keväällä 2007. Ensimmäisessä ja

toisessa opinnäytetyössä käsitellään yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten terveyden

edistämistä. Opinnäytetyöt ovat osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian sosiaali- ja

terveysalan koulutusohjelmien sekä Helsingin Kaupungin opetusviraston ja Helsingin

terveyskeskusten kanssa yhteistyössä toteutettavaa Koululaisten terveys ja toimintakyky –

hanketta. Koululaisten terveys- ja toimintakyky -hankkeen pohjalta Helsingin

ammattikorkeakoulu Stadian hoitotyön ja kuntoutusalan opiskelijat ovat tuottaneet nuorten

terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen opinnäytetöitä ja oppimistehtäviä sekä

toteuttaneet opiskeluun liittyviä harjoitteluja.

Ensimmäisen opinnäytetyömme, sisälsi aineistoa nuorten ravitsemuksesta, liikunnasta,

unesta ja levosta sekä mielenterveydestä. Toisessa opinnäytetyön osassa tuotimme

materiaalikansion päihteistä. Aineisto kerättiin Koululaisten terveys- ja toimintakyky

hankkeeseen Stadiassa tehdyistä opinnäytetöistä ja oppimistehtävistä sekä niiden liitteenä

olevista materiaaleista. Ensimmäisen opinnäytetyön aineiston laajuudesta ja rajauksesta

johtuen päihteet jätettiin pois ja ne sisällytettiin tähän jatko-osaan. Päihteistä oli tuotettu

Koululaisten terveys- ja toimintakyky hankkeeseen paljon yläkoulu- ja lukioikäisille

kohdennettua aineistoa tupakoinnista ja alkoholista, joka rajattiin tässä työssä koskemaan

vain alkoholia ja tupakkaa. Opinnäytetyön jatko-osaan suunniteltiin alkoholi ja tupakka

osion lisäksi osiota nuorten seksuaaliterveyden edistämisestä, mutta hankkeeseen ei ollut

tuotettu siitä tarpeeksi yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria koskevaa materiaalia. Huumeista

olisi ollut saatavilla hankkeeseen tuotettua materiaalia, mutta päihteet rajattiin koskemaan

vain alkoholia ja tupakkaa, koska muuten materiaalikansiosta olisi tullut liian laaja.

Hankkeesta kerätty materiaali on kohdennettu nuorille ja kouluterveydenhoitajat voivat

hyödyntää sitä koululaisten terveyden edistämisessä. Materiaalikansiosta tehtiin

mahdollisimman käytännöllinen ja pyrittiin siihen että tieto on siitä helposti sekä nopeasti

löydettävissä ja hyödynnettävissä.
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2 TYÖN TAVOITE JA TARKOITUS

Opinnäytetyön tavoitteena on yläkoulu- sekä lukioikäisten nuorten terveyden edistäminen.

Terveydenedistämistyön ja vaikuttamisen välineeksi tuotettiin materiaalikansion jatko-osa,

joka käsittelee yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten alkoholin käyttöä ja tupakointia.

Tarkoituksenamme on että materiaalikansio (Liite 1) toimii kouluterveydenhoitajan apuna

nuorten terveyden edistämisessä. Kansion materiaali koostuu alkoholin käyttöä ja

tupakointia koskevasta terveyden edistämisen aineistosta. Kaksi kouluterveydenhoitajaa

arvioivat työn, kouluterveydenhuollon harjoittelumme yhteydessä syksyllä 2007.

Kouluterveydenhoitajat arvioivat kansion tupakka- ja alkoholiosioiden käyttökelpoisuutta

nuorten terveyden edistämisessä. Arviointia varten tehtiin lomake, jossa oli neljä

kysymystä materiaalikansiosta: sisällöstä, rakenteesta, toimivuudesta käytännössä ja

kehittämisehdotuksia (Liite 2). Kyselylomakkeen vastukset kävimme yhdessä läpi, niistä

keskusteltiin ja tehtiin yhteenveto. Näin saatiin arvokasta tietoa tuotetun kansion

käyttökelpoisuudesta ja soveltuvuudesta nuorten terveyden edistämisessä.

3 NUORET JA PÄIHTEET

3.1 Nuorten päihteiden käyttö

Stakesin Kouluterveyskyselyn 2006 tehdyn tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla

peruskoulun 8. ja 9 luokkalaisista 25 %: lla (n=17 078) ja vastaavasti lukioluokkien 1. ja 2.

oppilailla 18 %: lla (n=10 561) oli huonot tiedot päihteistä. Tässä tutkimuksessa

pääkaupunkiseudun peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilailla oli hieman huonommat tiedot

päihteistä kuin koko Etelä-Suomen lääniin 23 %: lla (n=41 499) peruskoulun 8. ja 9. luokan

oppilailla. Samoin pääkaupunkiseudun lukion 1. ja 2. luokkalaisilla oppilailla oli hieman

huonoimmat tiedot päihteistä kuin koko Etelä-Suomen läänin 16 %: lla (n=21 169) lukion 1.

ja 2. oppilailla. (Kouluterveyskysely 2006.)

Luopa, Räsänen ja Jokela (2004) ovat tarkastelleet muutoksia vuosina 1996 - 2004

helsinkiläisten nuorten päihteiden käytössä. Tutkimuksen mukaan nuorten käytettävissä

olevat varat, nukkumaanmenoaika kouluviikon aikana, opiskeluvaikeudet ja vanhempien

tieto siitä, missä heidän lapsensa viettää iltansa viikonloppuisin, ovat vahvassa yhteydessä
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päihteiden käyttöön. Myöhään valvominen koulupäivinä ja illanvietto viikonloppuisin ilman,

että vanhemmat tietävät, missä heidän lapsensa on, lisäävät päihteiden käytön riskin

kaksin - kolminkertaiseksi. (Luopa - Räsänen - Jokela 2004: 4, 29 - 30.)

Päihteiden käytön riskitekijöitä Kylmäsen mukaan ovat mm. vanhemmuuden puute ja

epäkohdat terveyteen vaikuttavissa elämäntavoissa. Myös yhteiskunnallinen muutos,

päihteiden käyttöä suosivat asenteet, aikuisväestön alkoholin käyttö sekä alkoholin ja

tupakan saatavuus saattavat olla riskitekijöitä. Nuoret ovat nykyään enemmän omissa

oloissaan ja vanhemmuuden rooli on heikentynyt. Nuoreen voivat vaikuttaa myös perheen

päihteidenkäyttöä suosivat asenteet ja mallit tai hänen yhteytensä päihteitä käyttäviin

kavereihin. Joskus päihteiden käytön riskiä ennakoi varhainen ja pitkäaikainen

häiriökäyttäytyminen, huono koulumenestys tai kielteinen suhtautuminen koulunkäyntiin,

varhaisessa vaiheessa aloitettu päihteiden kokeilu tai osalla nuoruuteen liittyvä kapinointi.

(Kylmänen 2005: 13 - 15.)

Nuorten keskuudessa alkoholin- ja muiden päihteiden käyttöön vaikuttavat monesti

ulkoiset tekijät ja sitä tukevat omat aikuistumis- ja itsenäistymispyrkimykset. Lisäksi

perinnölliset tekijät vaikuttavat myös voimakkaasti alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön.

Perinnöllisyydellä on huomattava merkitys päihteiden käytön jatkumiseen ja riippuvuuden

kehittymiseen. (Marttunen - Kiianmaa 2003: 102.)

3.1 Nuorten alkoholin käyttö

Stakesin kouluterveyskyselyn 2006 mukaan (n=88 200) nuorista lähes puolet ei käytä

alkoholia ollenkaan. (Stakes 2006.) Raittius on yleistynyt selvästi alle 18-vuotiaiden

nuorten keskuudessa. Toisaalta alkoholin käyttö pari kertaa kuukaudessa on yleisempää

kuin käyttö kerran kuukaudessa. Vastaajista 60 % ei juo koskaan itseään tosi humalaan,

mutta 10 % juo 1-2 kertaa kuukaudessa. Alkoholikokeilujen aloittamisikä on noussut ja yhä

harvempi 12–14-vuotias on kokeillut nykyään alkoholia. (Pitkänen 2007.)

Nuorten asenteet humalajuomista kohtaan ovat tiukentuneet. Asennemuutokset näkyvät

myös nuorten käyttäytymisessä ja tosi humalaan itsensä juovien osuus on vähentynyt.

Raittiuden ja humalajuomisen kehityksen muutokset ovat Kouluterveyskyselyn mukaan

samansuuntaisia 8.- ja 9.-luokkalaisten keskuudessa (n= 50 470): täysin raittiiden osuus

on kasvanut ja säännöllinen humalajuominen vähentynyt. Myös lukiolaisilla (n= 23 247)
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täysraittius on lisääntynyt ja eniten vähenemistä näyttää tapahtuneen harvoin itsensä

humalaan juovien osuuksissa. Säännöllinen humalajuominen ei ole kuitenkaan heidän

keskuudessaan vähentynyt. Valitettavasti joidenkin nuorisoryhmien keskuudessa

alkoholinkulutus näyttää pysyvän ennallaan tai jopa lisääntyvän. Huolestuttavaa on

erityisesti se, että näille nuorille kasaantuu usein myös muita ongelmia. (Pitkänen 2007:

Verkkodokumentti.)

Holmilan (2002) tutkimuksen mukaan nuorten juomiseen ja juhlimiseen liittyy positiivisia

mielikuvia, vaikka nuorten omat juomisen kokemukset voivat olla hyvinkin negatiivisia.

Positiiviset odotukset ja mielikuvat kuitenkin johtavat siihen, ettei juomisen kieltäminen ole

mielekästä valistustyötä. Juhlinnan tarve saattaa luoda nuorelle kokemuksen jostain

olennaisesta asiasta, jota hänen arjestaan puuttuu. Kun tällaiseen juomiskulttuuriin

puututaan, olisi tärkeää tarjota nuorelle juomisen tilalle toisenlaisia keinoja ja mielekkäitä

ajanviettotapoja. (Holmila 2002: 96–98.)

Alkoholin käyttö kuvaa aikuisten statusta, nuorille käyttö on kiellettyä, kun taas aikuiset

juovat alkoholia ilman sanktioita. Nuorten juominen voidaan ymmärtää heidän

sosialisoitumisena suomalaiseen humalahakuiseen alkoholikulttuurin malliin. Useat

tutkimukset ovat selvittäneet nuorten alkoholin käytön yhteyttä ympäristöllisiin ja

sosiaalisiin tekijöihin. Nuorten humalahakuisen juomisen on raportoitu olevan yhteydessä

muun muassa nuorten seurusteluun, puutteelliseen kontrolliin tai vanhempien ylikontrolliin.

Kehnot sosiaaliset taidot, epäsuotuisa kehitystausta, vanhempien hallitsematon alkoholin

käyttö, vanhempien huono keskinäinen suhde ja varhaisnuoruuden aggressiivisuus voivat

olla yhteydessä ongelmajuomiseen. (Pennanen – Patja – Joronen 2006: 94.)

3.2 Nuorten tupakointi

Terveyttä kaikille vuoteen 2015-mennessä ohjelman tavoitteet tupakoinnin osalta ovat, että

nuorten tupakointi vähenee siten, että 16–18-vuotiaista nuorista alle 15 % tupakoi.

(Terveys 2015 – kansanterveysohjelmasta 2001.) Kouluterveyskyselyn 2006 mukaan

pääkaupunkiseudun peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten tupakointi on vähentynyt kuuden

vuoden aikana. Päivittäinen tupakointi on vähentynyt 23 %: sta (n=14 409) 13 %:iin (n=17

078). Pääkaupunkiseudun lukion 1. ja 2. vuosikurssin oppilaiden keskuudessa päivittäinen

tupakointi on pienentynyt 20 %: sta 12 %:iin vuosien 2002 (n=8 805) ja 2006 (n=10 561)

välillä. (Kouluterveyskysely 2006.)
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1980-luvulta aina 2000-luvun alkuun saakka, 18-vuotiaiden tyttöjen tupakkatuotteiden

käyttö lisääntyi vähitellen. Tämä nousu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuoden 2001 jälkeen.

Tupakkatuotteiden käyttö pojilla lähti lievään laskuun jo 1990-luvun alussa ja jatkui

vähäisenä myös vuosien 2003 – 2005 välillä. Tupakkatuotteiden vähentynyt käyttö näyttää

jatkuvan ja tupakoimattomuuden edistämiseen sijoitetut panokset ovat tuottaneet tulosta.

Kokeilujen merkitys on suuri nuorten tupakoinnissa ja niihin vaikuttaminen tulisi olla

keskeinen tavoite. Vaikuttamisen keinoja ovat lain valvonta, saatavuuteen puuttuminen ja

tupakointikieltojen noudattaminen. (Pennanen ym. 2006: 19.)

Rimpelän mukaan nuorten tupakointi etenee melko nopeasti kokeilusta säännölliseen ja

päivittäiseen tupakointiin. Tupakoinnin kokeilu aloitetaan yleisimmin 12 vuoden iässä,

vaikka tutkimuksien mukaan tämän ikäiset suhtautuvat muita ikäryhmiä kielteisemmin

tupakointiin ja muihin päihteisiin. (Rimpelä 2005: 397.)

Vanhempien tupakoinnilla on huomattava vaikutus nuorten tupakoinnin aloittamiseen.

Aloittamiseen vaikuttavat myös kavereiden hyväksynnän saaminen, sosiaalinen paine- ja

yhdessäolo tai pelkkä mielenkiinto tupakkaan. Tupakoiva nuori ei välttämättä ymmärrä

tupakoinnin terveysvaaraa ja siitä aiheutuvia sairauksia eikä osaa huomioida myöskään

sen vaikutuksia suun ja hampaiden terveyteen. (Luopa ym. 2004:36; Rimpelä - Lintonen -

Pere - Rainio - Rimpelä 2003:37.)

Tupakointi aiheuttaa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen riippuvuuden. Tupakoinnin

aloittaminen on tapahtumaketju, jossa ulkoisilla tekijöillä, ystävillä ja ympäristön odotuksilla

on suuri merkitys. Nuorten tupakointiin vaikuttaa koulumenestys. Huonolla

koulumenestyksellä on jo ala-asteella, ennen tupakoinnin aloittamista, merkittävä yhteys

tupakointiin yläasteella tai myöhemmin. Tupakoinnilla on myös toisinpäin, yhteys

huonompaan koulumenestykseen ja siten huonommat mahdollisuudet työuralla. Huono

koulumenestys ennustaa myös sitä, että tupakointi muuttuu säännölliseksi ja tupakoinnin

lopettaminen onnistuu heikommin. (KTL 2007.)

Tupakoinnilla on yhteys itsetuntoon. Tutkimusten mukaan tupakoimattomat nuoret

omaavat vahvemman itsetunnon kuin tupakoivat nuoret. Matala sosioekonominen asema

ja naisten uskomus tupakoinnin nautinnollisuuteen, muodostavat yhteyden tupakointiin.

Tupakointi voi on yhteydessä elämään tyytymättömyyteen, heikkoon itse arvioituun

terveyteen, masennukseen sekä emotionaalisiin ja perheeseen liittyviin ongelmiin.



6

Tupakoinnilla on myös osoitettu olevan yhteys persoonallisuuden piirteistä

impulsiivisuuteen, uusien ärsykkeiden etsintään, kyvyttömyyteen harkita toimintansa

seurauksia ja alhaiseen itsekuriin. Vanhempien hyväksyvä suhtautuminen tupakointiin,

kontrollin puute, kehno isä-nuori-suhde, lisääntyneet käyttövarat ja vanhemman

sisaruksen tupakointi lisäävät nuoren riskiä tupakoida. (Pennanen ym. 2006:93.)

4 YLÄKOULU- JA LUKIOIKÄISTEN NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kouluterveydenhuollon keskeinen toiminta on lisätä oppilaiden voimavaroja. Yhdessä

oppilaan kanssa keskustelemalla selkeytetään heidän arvojaan ja asenteitaan. Vapaa ja

turvallinen ilmapiiri mahdollistaa sen, että oppilaat ovat halukkaita ilmaisemaan

ajatuksiaan, tietojaan ja avoimia kysymyksiä. Tämä on pohjana hyvälle, nuorta

huomioivalle vuorovaikutussuhteelle.  (Jakonen 2005: 71.)

Terveystarkastuksien yhtenä tärkeänä osana on haastattelu ja vuorovaikutuksellinen

keskustelu nuorten kanssa. Erityisesti on kiinnitettävä huomioita oppilaan psyykkiseen ja

fyysiseen terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja nuoruusiän kehityksen eri vaiheisiin.

Tarkastukseen on varattava riittävästi aikaa, sen tulisi olla kannustava, korostaa

myönteisiä tunteita ja vaikeistakin asioista tulisi voida keskustella. (Ala-Laurila 2002: 152 -

154.)

Keskeistä nuorten terveyden edistämisessä ovat nuorten omat terveysvalinnat, nuoren

aktiivinen osallistuminen päätöksentekoon sekä syrjäytymisen ehkäisy. Myös itsetunnon

tukeminen ja elämänhallinnantaidot ovat tärkeitä asioita terveyden edistämisessä.

Terveydenhoitajan on tiedostettava nuorten tarpeet kysymällä niistä ja antamalla nuorille

tilaa päätöksentekoon. (Liimatainen 2004: 10–15.)

Oppilaiden terveysnäkökulmia ohjaaviin valintoihin ja käyttäytymiseen vaikuttavat monet

henkilökohtaiset ympäristö- ja tilannetekijät. Oppilaat eivät muodosta yhteneväistä

joukkoa. Tämän takia terveysneuvonnan ja terveystiedon vaikuttavuuden parantamiseksi,

tulisi tunnistaa oppilaiden valintoihin ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Pitäisi keksiä

keinoja kuinka motivoida kohti terveyttä edistäviä valintoja ja käyttäytymistä. (Jakonen

2005: 178.)
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Lapset ja nuoret tarvitsevat kasvatuksellisia rajoja turvallisen kehityksen takaamiseksi.

Vanhempien kasvatusarvot ovat yhteydessä nuorten vapaa-ajan sisältöön,

päihteettömyyteen ja päihteiden käyttöön. Mitä kielteisemmin vanhemmat suhtautuvat

päihteiden käyttöön, sitä vähemmän heidän lapsensa käyttävät päihteitä. (Tossavainen -

Tupala - Turunen - Larjomaa 2002: 26.)

Kokonaisvaltainen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen seuranta ja edistäminen ovat

kouluterveydenhoitajan päätehtäviä. Kouluterveydenhoitaja tukee oppilaan hyvinvointia ja

terveyttä, joilla on vaikutusta oppimistuloksiin sekä terveellistä ja turvallista koulunkäyntiä

yhdessä perheiden ja kouluviranomaisten kanssa. Luottamuksellinen vuorovaikutussuhde

on edellytys hyvälle yhteistyölle kouluterveydenhoitajan ja oppilaan välillä.

Kouluterveydenhoitaja toimii nuorelle myös aikuisuuden mallina. Kouluterveydenhoitajan

työssä on tärkeää tukea oppilaan psykososiaalista kehitystä ja mielenterveyden säilymistä.

(Ruski 2002:49 - 50.)

Jakonen mainitsee tutkimuksessaan kouluterveydenhoitajan edustavan oppilaille henkilöä,

joka on koulun ulkopuolinen luotettava tukihenkilö ja terveysvaikuttaja.

Kouluterveydenhoitajan tapaamisten yhteydessä olisi tärkeä selvittää oppilaan

toimintakyky ja arkiselviytyminen. Tapaamisissa toiminta perustuu oppilaiden

eritystarpeisiin ja yksilötapaamisten rinnalla on hyvä olla myös ryhmämuotoista toimintaa.

(Jakonen 2005: 179.)

Ensisijainen tavoite on ymmärrystä sisältävän dialogin syntyminen ja asiakkaan ajatusten

sekä toiminnan muuttaminen. Dialogi ohjaa kuuntelemaan ja näkemään asioita enemmän

sekä syvällisemmin kuin vain yksittäiset mielipiteet. Jos terveydenhoitajan ja nuoren välille

ei synny vuorovaikutuksellista ilmapiiriä, nuoren mahdollisuudet terveysoppimisessa

heikkenee ja nuori saattaa myös epäröidä uuden kontaktin ottamista terveydenhoitajaan.

(Liimatainen 2004:18–24.)

Nuoret pitävät terveydenhoitajaa luotettavana asiantuntijana ja suhtautuvat päihteistä

keskustelemiseen myönteisesti. Pirskanen (2007) on kehittänyt varhaisen puuttumisen

mallin, jota käytetään nuoren ja terveydenhoitajan välisessä terveyskeskustelussa.

Esimerkiksi alkoholista keskusteltaessa terveydenhoitaja ja nuori pohtivat yhdessä nuoren

antamia vastauksia päihdemittarissa. Samalla keskustellaan hänen terveydestänsä ja

käydään läpi nuoren elämäntilannetta. Tarkoitus on tunnistaa nuoren voimavarat ja tukea

nuoren terveyttä ja päihteettömyyttä edistäviä valintoja. (Pirskanen 2007.)
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Ehkäisevässä päihdetyössä, tulisi kiinnittää huomiota ajankäyttöön ja

vuorovaikutusmenetelmiin. Rajoituksilla ja rangaistuksilla ei saavuteta hyviä tuloksia. On

parempi, että nuorten itsetuntoa ja omaa itsekontrollia vahvistetaan. Tärkeää nuorten

tukemisessa päihteettömyyteen on kiireetön keskustelu ja aktiivinen seuranta

päihdekeskustelujen jälkeen. (Pirskanen- Pietilä - Laukkanen 2006.)

Terveyden edistämisessä ja terveyskasvatuksessa lähtökohtana ovat koululaisen omat

terveyskokemukset. Ne muodostavat perustan, jonka pohjalta nuori voi tarkastella ja

käsitellä uusia asioita, koskien hänen omaa terveyttään. (Välimaa 2000:154.)

5 MATERIAALIKANSIO TERVEYDEN EDISTÄMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Tämä materiaalikansio (Liite 1) on keväällä 2007 valmistuneen opinnäytetyömme jatko-

osa. Materiaalikansion tuottamista varten olemme lukeneet Koululaisten terveys ja

toimintakyky-hankkeen pohjalta, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa tehtyjä

opinnäytetöitä ja oppimistehtäviä sekä valinneet niiden liitteenä olevista materiaaleista

nuorten alkoholin käyttöä ja tupakointia koskevaa aineistoa materiaalikansioomme.

Opinnäytetyömme materiaalikansio on toiminnallinen opinnäytetyö. Se tavoittelee

ammatillisesti käytännön toiminnan opastamista, toiminnan järkeistämistä tai järjestämistä.

Opinnäytetyön tulee olla työelämälähtöinen, käytäntöön sopiva, tutkimuksellisella

asenteella toteutettu ja riittävällä tasolla alan taitojen ja tietojen hallintaa osoittava. (Vilkka

– Airaksinen 2003:9–10.)

Materiaalikansioon sisältyvän terveysaineiston laatukriteereiksi tulisi määritellä

konkreettinen terveystavoite, selkeä sisältö, helppolukuisuus, sekä virheetön ja määrältään

sopiva tieto. Materiaalikansion aineistossa kohderyhmä tulisi määritellä selvästi, kuvitus

tukee tekstiä, aineisto herättää huomiota ja luo hyvän vaikutelman. (Nummelin 2000: 135.)

Materiaalikansio on kohdennettu kouluterveydenhoitajalle. Valitsemamme aineisto on

tarkoitettu kouluterveydenhoitajan käytettäväksi nuorten terveyden edistämisen työssä.

Materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi vuorovaikutuksellisessa keskustelussa yhdessä

nuoren kanssa vastaanotolla, terveyden edistämisen oppitunneilla tai terveyden
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edistämisen teemapäivinä.  Liitteenä olevia päihteitä käsitteleviä esitteitä voi antaa myös

nuorelle mukaan jälkeenpäin luettavaksi ja pohdittavaksi.

Oheisessa taulukossa 1, esittelemme valitsemamme opinnäytetyöt ja yhden

oppimistehtävän sekä niistä esiin nousseet aiheet. Olemme eritelleet taulukkoon tekijät,

vuosiluvun, teoksen nimen ja keskeiset avainsanat, joita käytimme tehdessämme

materiaalikansioita. Materiaalikansio rakentuu välilehdillä eroteltujen avainsanojen avulla.

Taulukko 1.

Tekijät Vuosi Teos Aiheet

Aholainen, Sanna -

Grumann, Riitta -

Haaparanta, Sari -

Keskinen, Sanna -

Koivula, Heli -

Kortekangas, Tuula

2004 Ehkäisevän päihdetyön

teemapäivä

päihteet, teemapäivän

toteutus,

alkoholin

haittavaikutukset

Haatainen, Nelli -

Jokinen, Johanna -

Lahtinen, Johanna

2007 ”Asennetta alkoholiin” Alkoholi

Kotonen, Eveliina -

Krauel, Kristiina

2007 Elämän langat käsissäsi Puheeksiottoväline

terveydenhoitajan ja

lukioikäisen

päihdekeskusteluun,

alkoholi

Kaalinen Anne-Mari -

Moisio Hanna

2005 Toiminnallinen

tupakoimattomuutta edistävä

tunti 7-luokkalaisille

Tupakointi

Isokangas, Anna-

Kaisa - Kataja, Sanna

- Korhonen, Jenni

2004 Tupakkaprojekti Ennaltaehkäisy
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6 MATERIAALIKANSION ARVIOINTI

”Hyvän” terveysaineiston laatukriteerit ovat, että sillä on konkreettinen terveystavoite,

sisältö on selkeästi esillä, se on helppolukuinen, sisältää sopivan määrän tietoa,

kohderyhmä on selkeästi määritelty ja kulttuuritausta on huomioitu. Lisäksi kuvitus tukee

tekstiä ja herättää huomiota. Valmiin tuotteen arvioinnissa tarkastellaan, kuinka hyvin

aineisto täyttää terveysaineistolle asetetut laatukriteerit. Vastaanottajien arviointi kertoo

aineiston herättämistä ajatuksista, tunteista ja näkemyksistä. Arviointi kohdistuu siihen,

miten tulos saavutettiin ja tällöin arvioidaan myös sitä käytettiinkö sopivia menetelmiä.

(Parkkunen - Vertio - Koskinen-Ollonqvist: 2001.)

Kaksi kouluterveydenhoitajan työssä toimivaa terveydenhoitajaa arvioivat

materiaalikansion syyskuussa 2007. Arviointia varten heille tehtiin lyhyt kyselylomake (Liite

2), jossa oli neljä kysymystä koskien materiaalikansion sisältöä, rakennetta ja

käytännöllisyyttä sekä lisäksi kehittämisehdotuksia sisällöstä tai muuta mainittavaa

materiaalikansiosta. Esitetyillä kysymyksillä haluttiin saada perusteltuja käsityksiä siitä,

miten materiaalikansion aineiston ajatellaan vaikuttavan nuorten terveyden edistämisessä.

Vastaukset kyselyyn annettiin kirjallisesti. Toinen kouluterveydenhoitaja vastasi

kysymyksiin tarkemmin ja laajemmin. Toisen kanssa käytiin suullista keskustelua, lyhyiden

kirjallisten vastauksien lisäksi. Kouluterveydenhoitajien mielestä materiaalikansion sisällön

aihealueet soveltuivat sekä hyvin että erinomaisesti käytettäviksi nuorten terveyden

edistämisessä. Pohdittaessa yläkouluikäisille suunnattuun; Asennetta alkoholiin

opaslehtisen sisältöä ja käyttökelpoisuutta nuorten terveyden edistämisessä, toisen

terveydenhoitajan mieleen tuli myös seuraava ajatus: ”Uhkailu ja pelottelu ovat oikein

käytettynä hyviä terveyskasvatuskeinoja ja karutkin asiat on syytä tuoda esille.”

Vastaajien mielestä materiaalikansion rakenteet olivat hyviä ja osiot olivat selkeästi

eroteltu tosistaan välilehdellä. Toivottavaa oli, että sivut olisivat repäistäviä/irrotettavia

välilehtiä, joka helpottaisi tarvittaessa kouluterveydenhoitajaa kopioinnissa. Molemmat

kouluterveydenhoitajat pitivät parempana kokonaisuutena alkoholiosiota, kuin

tupakkaosiota. Kuitenkin toinen kouluterveydenhoitajista muistutti siitä, että osioiden

sisältöjen erilaisuus tulee huomioida ja ne ovat tarkoitettu käytettäväksi eri tavoin. Kuvien

merkitystä painotettiin, joskin alkoholiosio sai kiitosta kuvien käyttämisestä. Esitteet,

oheismateriaalit ja nettilinkit olivat myös vastaajien mielestä hyviä.
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Vastaajien mukaan materiaalikansio toimisi käytännössä ja toinen kouluterveydenhoitajista

käyttäisi terveyskeskustelujen pohjana yläkouluikäisten vastaanottotilanteissa

alkoholiosiosta: Alkoholin vaikutukset elimistössä, asennetta alkoholiin sivua. Tiesitkö

tämän, älä koskaan jätä päihtynyttä ystävääsi yksin sivua, jaettaisiin oppilaille

henkilökohtaisesti ja sen voisi laittaa myös näkyvälle paikalle kouluympäristöön.

Lukioikäisille, Tiesitkö jo... esite on hyvä keskustelun pohjaksi ja sopiva materiaali

ongelmakäyttäjälle. Sivu, jossa kerrotaan alkoholin haittavaikutuksista, on mahdollista

käyttää keskustelujen pohjana terveystapaamisissa. Tupakkaosiossa tuntisuunnitelmaa

pidettiin hyvänä, mutta toteuttaminen ja ajankäyttö voivat muotoutua siinä esteeksi. Testaa

tupakka tietämystäsi sopii hyvin kouluterveydenhoitajien mukaan yläasteikäisille ja ala-

asteen viimeistä luokkaa käyville.

Muuta mainittavaa ja kehittämisehdotuksia materiaalikansiosta kysymyksestä, nousi

vastaajilta esille se, että kuvien avulla voisi korostaa enemmän aiheiden merkitystä sekä

mahdollisuuksien mukaan käyttää värikuvia näyttävyyden lisäämiseksi. Lisäksi mainittiin

myös seksuaaliterveysaineiston puuttuminen, koska aihe on hyvin ajankohtainen

yläluokille. Seksuaaliterveydestä toivottaisiin selkeätä peruspakettia

kouluterveydenhoitajan käyttöön.

7 POHDINTA

Terveyden edistäminen on kouluterveydenhoitajan ja oppilaan kanssa yhdessä oppimista,

vastavuoroista ja kehittyvää vuorovaikutusta. Toivottavaa on, että oppimista ja kehittymistä

jatkuu vielä vuorovaikutustilanteen jälkeen, oppilaan ajatuksissa ja mahdollisesti myös

toiminnoissa. Vuorovaikutus on tasa-arvoista lähestymistä nuoren kanssa, heidän

tiedollisia ja taidollisia kykyjä ei tulisi aliarvioida ja nuoren ikä sekä kulttuuri tulisi ottaa

huomioon.

Keskeistä nuorten terveyden edistämisessä on nuorten omat terveysvalinnat, aktiivinen

osallistuminen päätöksentekoon sekä syrjäytymisen ehkäisy. Nuorten itsetunnon

tukeminen ja elämänhallintataidot ovat myös tärkeitä terveyden edistämisessä.

(Liimatainen 2004: 10–15.)
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Terveyskeskustelussa nuoren kanssa on tärkeää tiedostaa nuoren omat tarpeet ja

annettava hänelle tilaa omiin päätöksiin. Terveyskeskustelun tavoitteena ja yhteisenä

pyrkimyksenä on yhteisymmärryksen rakentaminen. Ymmärrystä sisältävän dialogin

syntyminen on ensisijainen tavoite ja asiakkaan ajatusten sekä toiminnan muuttaminen

toissijaista. Dialogi ohjaa kuuntelemaan ja omaksumaan asioita enemmän sekä

syvällisemmin kuin vain yksittäiset mielipiteet. Jos vuorovaikutuksellista ilmapiiriä ei synny

terveydenhoitajan ja nuoren välille, se heikentää nuoren mahdollisuuksia

terveysoppimisessa ja nuori saattaa myös epäröidä uuden kontaktin ottamista

terveydenhoitajaan.  (Liimatainen 2004:18–24.)

Nuorten terveyden edistäminen tupakoinnin osalta on onnistunut esimerkiksi Terveyttä

2015-ohjelman asettamien tavoitteiden kohdalla hyvin, sillä tupakointi on vähentynyt

nuorten keskuudessa sekä peruskoulu että lukioasteella. Tupakoinnin vähenemiseen on

vaikuttanut myös se, että tupakoinnin vastaiset kampanjat ja muu tupakkatiedotus on

tuottanut onnistuneesti tulosta.

Nuorten alkoholin käyttöön tulisi kouluterveydenhoitajan edelleen kiinnittää huomiota

terveystapaamisten yhteydessä. Stakesin kouluterveyskyselyn 2006 mukaan alle 18-

vuotiaiden keskuudessa raittius on yleistynyt ja alkoholin käytössä on tapahtunut

muutosta. Kuitenkin joidenkin nuorisoryhmien välillä on edelleen eroavaisuuksia alkoholin

käytössä, jotka riippuvat muun muassa perheen antamasta tuesta ja sosiaalisesta

asemasta. Nuorille annettava materiaali alkoholista tulisi tukea heidän terveyden

edistämistä ja vaikuttaa heidän terveyskäyttäytymiseensä.

Tuottamamme materiaalikansion jatko-osa sisältää aineistoa nuorten alkoholin käytöstä ja

tupakoinnista, jotka on tehty Koululaisten terveys ja toimintakykyhankkeeseen vuoteen

2007 mennessä. Valittu aineisto soveltuu yläkoulu- ja lukioikäisten terveyden edistämiseen

sekä kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa kouluterveydenhuollossa. Materiaalikansion

tarkoituksena oli tuottaa terveydenhoitajalle työväline, joka helpottaa häntä päihteiden

käytön puheeksi otossa nuorten kanssa. Kansion materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi

vuorovaikutuksellisessa keskustelussa yhdessä nuoren kanssa vastaanotolla, terveyden

edistämisen oppitunneilla tai terveyden edistämisen teemapäivinä.  Liitteenä olevia

päihteitä käsitteleviä esitteitä voi antaa myös nuorelle mukaan, jälkeenpäin luettavaksi ja

pohdittavaksi.
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Materiaalikansion sisällön, rakenteen ja käyttökelpoisuuden arvioivat kaksi

kouluterveydenhoitajaa. Kouluterveydenhoitajien antaman arvion mukaan

materiaalikansion aineistot soveltuvat nuorten terveydenedistämiseen. Sen sisältämää

materiaalia voidaan hyödyntää terveyskeskusteluissa, käyttää pohjana

terveystapaamisissa ja muualla kouluympäristössä. Saamamme palaute

materiaalikansiosta oli hyvä ja kannustava.

Arvioinneissa kävi selkeästi ilmi, että kouluterveydenhoitajat tarvitsevat kansion, jossa olisi

helposti saatavilla materiaalia niistä aihe-alueista, joista käydään keskustelua oppilaiden

kanssa terveystapaamisten yhteydessä ja terveysneuvontatilanteissa.

Meistä olisi ollut mukava laittaa muutakin materiaalia kansion sisällöksi, mutta työssämme

materiaali rajoittui koskemaan vain Koululaisten terveys- ja toimintakyky hankkeeseen

tehtyjä opinnäytetöitä ja oppimistehtäviä. Yhtenä osa-alueena olisimme myös halunneet

liittää materiaalikansioon seksuaaliterveyden, mutta hankkeeseen ei ollut tuotettu yläkoulu-

ja lukioikäisille soveltuvaa materiaalia riittävästi. Alaluokille oli tehty materiaalia aiheesta

hankkeeseen, mutta rajauksestamme johtuen jouduimme jättämään ne pois.

Lopuksi olemme päätyneet opiskelun ja opinnäytetyön ohella sekä ammatillisenkasvun

myötä siihen, että terveydenhoitajan työssä tarvitaan teoreettisen tiedon hallintaa sekä

rohkeutta ymmärtää ja eläytyä nuorten elämään. Teoreettisen tiedon hallintaan liittyy

aktiivinen tutkitun tiedon ja nuorison keskuudessa esiintyvien asioiden seuraaminen sekä

niistä kiinnostuminen. Terveyden edistämisen työtä on arvioitava ja kehitettävä suhteessa

asetettuihin tavoitteisiin. Nuorten itsehoitokyvyt, osallistuminen oman terveyden

edistämiseen ja vastuunotto omasta elämästä lisääntyy, terveydenhoitajan työn tuloksena.

Tämä vaikuttaa siihen, että nuorten ja perheiden terveys ja hyvinvointi paranee.

Valmiiksi tuotetut kansiot, johon on kerätty aineistoa nuorten terveyden edistämisen eri

aihealueista, auttavat terveydenhoitajaa tiedon käsittelyssä ja nopeassa löytämisessä.

Kirjallisen materiaalin avulla nuorten on myös helpompi tehdä oikeita valintoja, joilla on

merkitystä heidän terveyteensä.
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LÄHTEET



Johdanto

Terveysneuvonnan ja terveystiedotuksen yhteydessä kouluterveydenhoitajan tulisi

tunnistaa oppilaiden valintoihin ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Keskusteltaessa

nuoren kanssa alkoholin käytöstä ja tupakoinnista on kouluterveydenhoitajan tärkeätä

huomioida hänen terveytensä ja käydä läpi hänen elämäntilannettaan. Nuorten

voimavaroihin on hyvä kiinnittää huomiota ja tukea heidän terveyttä ja päihteettömyyttä

edistäviä valintoja.

Tähän materiaalikansioon on koottu Koululaisten terveys ja toimintakyky-hankkeessa

tuotettuja opinnäytetöiden ja oppimistehtävien materiaalia, jotka käsittelevät alkoholia

ja tupakkaa. Sisältö materiaalikansiossa on suunnattu yläkoulu- ja lukioikäisille nuorille

ja työvälineeksi kouluterveydenhoitajalle nuorten terveyden edistämisessä.

Alkoholi ja tupakka osiot on erotettu toisistaan välilehdellä, jossa on esitelty aiheen nimi

ja sen osion sisältö. Ennen varsinaista materiaalia kerrotaan ja ehdotetaan kuinka ja

miten kouluterveydenhoitaja voi hyödyntää materiaalia omassa työssään.



1 ALKOHOLI



Johdanto

Alkoholin käyttöön olisi hyvä kiinnittää huomiota terveystapaamisten yhteydessä.

Alkoholin haittavaikutuksista ja alkoholin vaikutuksesta elimistössä on hyvä aika ajoin

tuoda esille keskusteluissa nuoren kanssa. Alkoholi osissa on materiaalina kaksi

erilaista esitettä, joista Asennetta alkoholiin -esite on suunnattu yläkoululaisille ja

lukiolaisille on suunnattu esite: Tiesitkö jo sekä tietoa alkoholin haittavaikutuksista.

Esitteet ovat hyviä työvälineitä kouluterveydenhoitajalle keskustellessaan oppilaan

kanssa alkoholin käytöstä ja sen vaikutuksesta elimistössä. Kouluterveydenhoitajan voi

tarvittaessa antaa oppilaalle yhdessä käydyn esitteen mukaan myöhemmin luettavaksi.

Esitteistä löytyy myös osoitteita, joista nuori saa lisätietoa.

Myös alkoholin haittavaikutukset sivua kouluterveydenhoitaja voi käyttää työvälineenä

keskustellessaan terveystapaamisten yhteydessä oppilaan kanssa. Lisäksi

materiaalista löytyy ohje, kuinka auttaa kaveria, joka on juonut liika ja sammunut.

Tämän materiaalin kouluterveydenhoitaja voi antaa myös oppilaalle mukaan

vastaanottokäynnin yhteydessä.



3) ALKOHOLIN HAITTAVAIKUTUKSIA:

1. Alkoholi muuttaa käyttäytymistä ja tunnetiloja

2. Juopuneena kävely ja suoriutuminen yksinkertaisista tehtävistä muuttuu hankalaksi

3. Alkoholi vaikuttaa koko elimistöön

4. Juominen aiheuttaa muistinmenetystä

5. Alkoholi voi vaurioittaa maksaa ja sydäntä

6. Alkoholi lisää riskiä sairastua suu-, kurkku-, vatsa-, maksa- ja keuhkosyöpään

7. Alkoholi ei ratkaise ongelmia

8. Humalassa ehkäisy unohtuu

9. Alkoholin ja seksin sekakäyttö altistaa seksitaudeille

10. Jotkut muuttuvat välivaltaisiksi humalassa

11. Alkoholi ei tee elämästä onnellisempaa ja käyttäjästään suositumpaa

12. Juominen ei lisää viehätysvoimaa

13. Alkoholi aiheuttaa pahanhajuisen hengityksen

14. Alkoholissa on paljon kaloreita ja se lihottaa helposti

15. Alkoholi huonontaa ihoa

16. Liika alkoholia nauttineet oksentelevat ja sammuvat

17. Liian alkoholin juominen liian nopeasti voi aiheuttaa kuoleman

18. Ihmiset, jotka irrottelevat humalassa saattavat joutua katumaan myöhemmin

sanojaan ja tekojaan

19. Kieltäytymällä alkoholista kontrolloit itse elämääsi

AUTA KAVERIA HÄDÄSSÄ: HÄTÄNUMERO 112

Jos kaverisi on juonut liikaa ja on sammunut, hän tarvitsee apuasi.

1. Ravistele voimakkaasti ja yritä herättää

2. Jos kaveri ei herää, soita heti ambulanssi

3. Tarkista apua odottaessasi, hengittääkö kaveri

4. Jos hengittää, käännä kylkiasentoon

5. Jos ei hengitä, aloita painantapuhallus -elvytys

Aholainen Sanna, Riitta Grumann, Sari Haaparanta, Sanna

Keskinen, Heli Koivula, Tuula Kortekangas, 2004, Stadia

Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke



2 TUPAKOINTI



Johdanto

Tupakoinnin ennalta ehkäisevässä työssä kouluterveydenhoitajan on tärkeää

varhaisessa vaiheessa kertoa nuorille sen terveysvaaroista ja siitä aiheutuvista

sairauksista. Tupakoinnin aloittamisen jälkeen se etenee kokeilusta säännölliseen

tupakointiin. Terveysneuvonnassa on hyvä pohtia nuoren kanssa tupakoimattomuuden

tuomia etuja.

Tupakointiosiossa materiaalina on tupakoimattomuutta edistävän tunnin toteutus,

testaa tupakka tietämystäsi, tuntisuunnitelma tupakoivalle ryhmälle, esitteet ja

oheismateriaalit tupakoinnista sekä nettilinkkejä.

Ensimmäisessä tupakkaosiossa esitellään tupakoimattomuutta edistävän tunnin

toteutus, jossa on annettu esimerkki tunnin kulusta ja malliesimerkit postereiden

otsikoista. Toisessa osiossa on tuntirunko tupakoivalle ryhmälle, jota

kouluterveydenhoitaja voisi käyttää apuna mahdollisten ryhmätapaamisten yhteydessä.

Kolmannessa osiossa on testi tupakka tietämyksestä, jota kouluterveydenhoitaja voi

käyttää terveysneuvonnan yhteydessä, kartoittaessaan oppilaan tietämystä

tupakoinnista.

Osioita neljä ja viisi kouluterveydenhoitaja voi hyödyntää tietoja, mistä saa esitteitä ja

oheismateriaalia sekä käyttää nettilinkkejä nuorten terveyden edistämisen tukena.



1) TUPAKOIMATTOMUUTTA EDISTÄVÄN TUNNIN TOTEUTUS

Tunnin kulku:

Luokan jakautuminen neljään tai viiteen ryhmään

Testaa tupakka tietämystäsi

Tutustuminen luokassa oleviin materiaaleihin

Postereiden työstämistä

Postereiden esitteleminen muille

Postereiden otsikoita:

Tupakka on terveellistä koska… ..

Miten tupakasta voi kieltäytyä?

Miksi nuoret polttavat?

Miksi ei kannata polttaa?

Keksi varoitustekstit tupakka askiin

Materiaalina:

Kartonkeja, teippiä, väriliituja, liimaa ja kartonkeihin kirjoitetaan valmiit otsikot ja

mahdollisesti koristellaan tupakka-aiheisilla materiaaleilla valmiiksi. Lisäksi seinille

erilaisia julisteita, pulpeteille valmiiksi esitteitä aiheesta ja esille törkyturvan ja

tervapurkin, sekä puhallettavan tupakan.

Anne-Mari Kaalinen - Hanna Moisio Stadia 2005

Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke



2) TUNTISUUNNITELMA TUPAKOIVALLE RYHMÄLLE

1. Tupakka ja terveys (ensimmäinen tapaaminen)

• Tutustuminen ja ryhmähengen luominen

• Video Tupakka ja terveys (Hengitysliitto Heli)

• Esite: Tupakka ja terveys -lehtinen annetaan

ryhmäläisille (Hengitysliitto Heli)

• Testi: Nikotiiniriippuvuus (www.paihdelinkki.fi)

2. Riippuvuus sekä tupakka ja suun terveys (toinen tapaaminen)

• Edelliskerran riippuvuuskyselyn purkaminen

• Keskustelua psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä riippuvuudesta ja

eri tilanteiden vaikutuksesta

• Keskustelua tupakanpolton aloituksesta.

• Esite: Pökäle huulessa annetaan ryhmäläisille (Hengitysliitto Heli)

Esillä törkyturpa ja tervepullo havainnointi välineenä

• Testi: Tupakanpolton lopettaminen (www.stumppi.fi)

3. Lopettamispäätökseen tukeminen (kolmas tapaaminen)

• Edelliskerran testin purkaminen

• Tietoisku: Elimistön puhdistuminen, polttajatyypit, vieroitusoireet,

riskitilanteet

• Apua lopettamiseen: internet-osoitteita ryhmäläisille sekä keskustelua

lopettamisesta

• Esite: Tänään on oikea päivä! annetaan ryhmäläisille (Hengitysliitto

Heli)

• Oppilaat antavat kirjallisen palautteen ryhmätunneista

Isokangas Anna-Kaisa - Kataja Sanna - Korhonen

Jenni, 2004 Stadia.

Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke

http://www.paihdelinkki.fi
http://www.stumppi.fi


3) TESTAA TUPAKKA TIETÄMYSTÄSI

– ympyröi mielestäsi oikea Vastaus seuraavalle:

Tupakointi on sallittu koulussa ja koulun alueella

1. Oikein
2. Väärin

Onko passiivinen tupakointi sitä, ettei vedä savua henkeen?

1. Oikein
2. Väärin

Nikotiini ei aiheuta riippuvuutta

3. Oikein
4. Väärin

Tupakointi on hengenvaarallista

5. Oikein
6. Väärin

On hienoa tupakoida

7. Oikein
8. Väärin

Jos kaverit tupakoivat niin minunkin pitää tupakoida

9. Oikein
10. Väärin

Tupakasta on helppo päästä eroon

11. Oikein
12. Väärin

Anne-Mari Kaalinen - Hanna Moisio Stadia 2005

Koululaisten terveys- ja toimintakyky-hanke



4) ESITTEET JA OHEISMATERIAALIT

Puhallettava tupakka. Hengitysliitto Heli

Tervapurkki. Hengitysliitto Heli

Törkyturpa. Hengitysliitto Heli

Polttajan potenssi pienenee. Syöpäjärjestöt 2005

Tupakka ja terveys. Hengitysliitto Heli 2005

Tukea tupakoinnin lopettamiseen. Linkkiopas

Kauneus alkaa ihonhoidosta. Syöpäjärjestöt 2004

Yskiikö tupakkavalistus. Linkkiopas

Oikeutena savuton lapsuus. Hengitysliitto Heli ja Syöpäjärjestö

Pökäle huulessa. Hengitysliitto Heli 2005
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LIITE 2

KYSELYLOMAKE

1. Miten materiaalikansion sisällön aihealueet soveltuvat kouluterveydenhoitajan työhön?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Mitä mieltä olet materiaalikansion rakenteesta?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Miten materiaalikansio toimii käytännön työssä?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Muuta mainittavaa/kehittämisehdotuksia?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kiitos vastauksestasi!


