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Hyvät vanhemmat
Lasten ja nuorten terveys on kaikkien yhteinen asia
Kouluikäisen terveyspolku – oppaaseen vanhemmille ja koululaisille on koottu tietoa keskeisimmistä lasten ja nuorten terveyteen vaikuttavista elintavoista, mm. ravinnosta, liikunnasta, unesta
ja levosta. Oppaan tavoitteena on tukea kouluikäisen terveyttä koko peruskoulun ajan ja yhdenmukaistaa terveyteen liittyvää tiedonsaantia ja keskustelua kodeissa ja koulussa. Tietopaketin sisältämien tehtävien ja kyselylomakkeiden avulla voitte arvioida perheessänne yhdessä omia elintapojanne ja miettiä mahdollisia muutostarpeita.
Opasta on jaettu vuodesta 2011 lähtien kaikille alakoulun ensimmäiselle ja yläkoulun seitsemännelle luokalle tulevien lasten vanhemmille. Kouluikäisen terveyspolku voi auttaa koteja ottamaan
esille terveysteemoja samaan aikaan kuin niitä koulussakin käsitellään. Vanhempainilloissa ja suorissa yhteydenotoissa kouluun ja kouluterveydenhuoltoon vaikutetaan myös toisin päin, kodeista
palveluihin.
Yhteistyö kodin kanssa on erityisen tärkeää. Kouluikäisten hyvinvointia, terveyttä ja oppimista ovat
tukemassa useat tahot, mm. opettajat, kouluterveydenhoitajat ja - lääkärit, kuraattorit ja psykologit sekä suun terveydenhuollon henkilöstö. Yhdessä tekemistä helpottaa se, että vanhemmilla on
riittävästi tietoa, mitä terveyteen liittyvää koulussa ja koulunterveydenhuollossa tapahtuu milläkin
luokalla. Vuonna 2011 laadittiin yhteistyösuunnitelma eli kouluikäisen terveyspolku, johon koottiin
luokka-asteittain terveystiedon opetuksen sisällöt, kouluterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut, vanhempainiltojen terveyteen liittyvät teemat ja muu terveyden edistämiseen liittyvä
toiminta koulussa.
Tämä opas perustuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn seutukunnallinen (Tessu) hankkeessa vuonna 2006 tuotettuun aineistoon. Alkuperäinen aineisto on luettavissa Opetushallituksen ylläpitämän verkkopalvelun sivuilta:
http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/kouluikaisten_terveyden_polku.
Aineistossa on joensuulaisten koululaisten piirtämiä kuvia hyvinvoinnista ja terveydestä sekä heidän ajatuksiaan terveyden hoitamisesta. Lainaukset esitetään kursiivilla lainausmerkeissä. ”Minä
liikun paljon ulkona. Syön tarpeellisesti. Ystävä voi olla kelle vaan lahja. Minä pesen melkein aina
hampaat. Leikin mielelläni. Koulussa on mukavaa mutta välillä tuntuu että tarvitsee lepoa. En jättäisi ketään yksin mutta jotku eivät ota muita leikkeihin.”(Tyttö 8 v.)
Toivotamme iloa ja onnistumisen kokemuksia lapsenne ja koko perheen terveyspolulle!
Kuopiossa 24.5.2011 terveyspolun laatinut työryhmä
Opas päivitetty 24.5.2014
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Tämän oppaan laatimisesta Kuopiossa on vastannut asiantuntijaryhmä, johon ovat kuuluneet
 terveydenhoitaja Annu Hiekka-aho
 suuhygienisti Elina Jauhiainen
 rehtori Ritva Juutilainen
 koulukuraattori Päivi Kaskinen
 johtava koulupsykologi Tuula Kauppinen
 terveydenhoidon palvelujen päällikkö Kristiina Mäki
 liikunnanohjaaja Tapio Nissi
 rehtori Jorma Partanen
 terveyden edistämisen suunnittelija Marjatta Pirskanen
 kasvun ja oppimisen tuen johtaja Pekka Puustinen
 perusopetusjohtaja Kari Raninen
 ravitsemussuunnittelija Päivi Räsänen
 ma. apulaisosastonhoitaja Anne Röppänen
 terveydenhoitaja Kirsi Santala
 terveydenhoitaja Katriina Silvasti
 hammaslääkäri Satu Spets-Happonen
 lehtori Tiina Taskinen
 ravitsemussuunnittelija Anne Tuovinen
Oppaan päivityksestä vuonna 2014 ovat vastanneet
 Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi
 ravitsemussuunnittelija Päivi Lassila
 palveluesimies Hanna-Mari Tanninen
Opas on muokattu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen Tessu-hankkeessa vuonna 2006
tuotetusta aineistosta yhteistyössä tutkimus- ja kehittämisjohtaja Timo Renforsin ja paikallisten
asiantuntijoiden kanssa. Kunkin luvun lopussa on mainittu alkuperäisen tekstin kirjoittajat vuonna
2006 ja henkilöt, jotka ovat uudistaneet ja soveltaneet tekstin Kuopioon sopivaksi vuonna 2011 ja
2014. Alkuperäisen aineiston on toimittanut terveyden edistämisen suunnittelija Marjatta Pirskanen.
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1 Terveysreseptillä hyvään alkuun
"Ihminen haluaa elää oman tyhmän päänsä mukaan,” totesi kirjailija Dostojevski 150 vuotta sitten. Tämä ajatus on voitu vahvistaa myös tieteellisesti: ihmiset haluavat vaikuttaa elämänsä suuntaan ja muuttavat myös elintapojaan kymmenen kertaa todennäköisemmin omasta halustaan kuin
muiden kehotuksesta. Halu omien tai oman perheen tottumusten muuttamiseen lähtee usein halusta voida paremmin, jaksaa enemmän arjessa ja halusta välttyä ikäviltä sairauksilta, joiden riskiä
esimerkiksi omat perintötekijät lisäävät. Kaikki vanhemmat haluavat toimia lapsensa parhaaksi ja
aina välillä on hyvä pysähtyä pohtimaan toimitaanko näin?
Kaikki tietävät, että terveelliset elintavat, kuten monipuolinen syöminen, säännölliset ateriat ja
liikunta, riittävä nukkuminen, tupakoimattomuus ja alkoholin kohtuukäyttö edistävät terveyttä ja
suojaavat sairastumiselta. Päivittäisessä elämässä näiden toteuttaminen ei ole aina helppoa, mutta onneksi hyviä valintoja voi tehdä monella tapaa. Se mikä sopii toiselle, ei ehkä sovi sinulle tai
perheellesi.
Omien ja perheen elintapojen miettimisen pohjalta on mahdollista laatia perhekohtainen terveysresepti, joka auttaa näkemään sekä jo nyt kunnossa olevat asiat, mutta myös kohtia, joissa voi
opetella uusia tapoja toimia. Muutokset eivät tapahdu hetkessä eivätkä ole aina helppoja, mutta
ovat aina mahdollisia, kun asiasta innostuu, uskoo niiden toteutumiseen ja on sinnikäs.
Kannattaa myös miettiä, mikä on riittävän hyvä suoritus, sillä täydellisyyteen pyrkiminen uuvuttaa.
Elintapojen muuttamiseen voi tarvittaessa pyytää apua myös terveydenhuollon ammattilaisilta.
Elintapojen muuttaminen kannattaa aloittaa pienistä, konkreettisista asioista jokapäiväisessä elämässä, esimerkiksi kasvisten käytön lisäämisestä, nukkumaan menemisestä puoli tuntia aikaisemmin tai portaiden käytöstä hissin sijasta. Kun ensimmäinen muutos on tehty, voi miettiä seuraavaa
askelta. Tietoa ja tukea elintapojen muuttamiseen saa esimerkiksi tämän materiaalin asiantuntijakirjoituksista.

7.- luokkalaisen tekemä ajatuskartta terveydestä
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TERVEYSRESEPTI
Miten seuraavat elintavat ja tottumukset toteutuvat perheessänne?
Rastittakaa se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten tilannettanne.
Toteutuu
Toteutuu
hyvin
kohtalaisesti

Toteutuu
huonosti

Monipuolinen syöminen
Säännölliset ateriat
Säännöllinen liikunta
Riittävä nukkuminen ja lepo
Hampaiden harjaus aamuin illoin
Tupakoimattomuus
Alkoholin käyttö kohtuullista/ei lainkaan
Ihmissuhteiden hoito
Oman terveydentilan seuraaminen
Oletteko tyytyväisiä tilanteeseenne?
□ Kyllä, kaikki kunnossa □ Vaikea sanoa □ Emme, haluaisimme muutosta joihinkin asioihin
Jos ette ole tyytyväisiä, mitä haluaisitte muuttaa, mitä tavoitteita haluaisitte saavuttaa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mikä voisi olla ensimmäinen muutos, jonka voisitte tehdä perheenne elintavoissa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lisätietoa:

Hyvinvointipolku -terveysportaali sisältää tietoja, ohjeita ja testejä terveydestä ja hyvinvoinnista.
Voitte laatia myös oman terveyskansion ja ylläpitää terveyteen liittyviä tietoja. Terveyspalvelua
ylläpitää Kanerva-KASTE-hanke.

Terveyskirjasto (http://www.terveyskirjasto.fi) tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville.
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TERVEYSSUUNNITELMA
Tämä suunnitelma on laadittu kouluterveydenhoitajan tarkastuksen yhteydessä lapsen, vanhempien ja terveydenhoitajan yhteistyönä.

Koululaisen nimi _______________________________________________________
Pituus __________ Paino__________ Verenpaine___________________________
Kaukonäkö______________________ Lähinäkö_____________________________
Kuulo__________________________

Ryhti________________________________

Rokotukset____________________________________________________________

Terveyssuunnitelma
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

____________________________________
Päiväys ja allekirjoitus

__________________________
Yhteystiedot
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2 Syökää hyvää!
”Yleensä syön ruokaympyrän mukaisesti, paitsi joskus kasvislohko pääsee paisumaan. On mukava syödä terveellisesti, koska se
pitää terveenä ja eihän siitä haittaakaan ole.”
(Poika 13v.)

Hyvin syöminen kannattaa
Terveellinen ruokavalio tekee monella tapaa hyvää. Monipuolinen ruoka sisältää elintärkeitä ravintoaineita, jotka edistävät lapsen kasvua ja parantavat jaksamista. Se tekee hyvää myös mielelle,
sillä yhdessä syöminen on mukavaa ja värikäs ruoka on kaunista katseltavaa. Lapsen kotona omaksutut ruokatottumukset säilyvät usein aikuisikään saakka ja vaikuttavat myöhempään terveyteen
sekä hyvässä että pahassa.

Aikuinen on lapselle tärkeä malli
Säännöllinen ja monipuolinen syöminen on tärkeää niin lapsille kuin aikuisillekin. Lapsi oppii elämää ympäristöstään, kotoa ja koulusta. Se miten puhumme esimerkiksi omasta painostamme ja
ulkonäöstämme, eri ruoista herkkuina tai pahoina ja miten suhtaudumme ruoanlaittoon ja syömiseen, alkaa vaikuttaa myös lapsen käsityksiin siitä, mikä on tavoiteltavaa ja miten suhtautua esimerkiksi kasvisten syöntiin tai ruokapöydässä istumiseen.
Aikuisen vastuulla on huolehtia, että lapsen ruokavaliosta kehittyy monipuolinen ja hän oppii syömään rauhassa ruokapöydän ääressä. Lapsen pitää oppia syömään muutakin kuin lempiruokiaan.
Erilaisiin ruokiin mieltyy ainoastaan maistelemalla, mutta maistamiseen ei saa pakottaa. Mieltymys uuteen ruokaan syntyy silloin, kun lapsi haluaa itse maistaa. Yksi mukava tapa saada lapsi
maistelemaan ja tottumaan uusiin ruoka-aineisiin on pelata hänen kanssaan ns. makupalapeliä.
Makupalapeli
Tarvikkeet: lautanen, yksi pelimerkki, noppa ja erilaista värikästä ruokaa suupaloina.
Ennen pelaamista: Pilko esim. hedelmiä, kasviksia, leipää, juustoa pieniksi suupaloiksi. Osa suupaloista on hyvä olla vanhoja tuttuja ruoka-aineita, osa kannattaa
olla uusia tuttavuuksia. Asettele palat nätisti lautaselle omille lohkoilleen.
Näin pelataan:
Pelimerkki asetetaan jonkin suupalan kohdalle lautasen ulkopuolelle. Jokainen heittää
vuorollaan noppaa, siirtyy silmäluvun verran eteenpäin ja maistaa pelimerkin kohdalla olevaa ruoka-ainetta. Seuraava pelaaja jatkaa aina edellisestä kohdasta eteenpäin. Näin jatketaan kunnes
lautanen on tyhjä. Mikäli jokin suupala loppuu ennen toista, pelimerkki siirretään vain seuraavan
ruoan kohdalle. Mikäli pelaaja ei halua maistaa kohdalleen osunutta suupalaa, häntä kannustetaan
ainakin haistamaan tai vaikka nuolaisemaan sitä. Pelaaja ei voi tällä vuorolla ottaa tilalle muuta
suupalaa, vaan syömisvuoro menee ohi. Jännittäviä ja hauskoja pelihetkiä!
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Lounas

Lasten energiantarve ja ateriarytmi
Lapset tarvitsevat joskus yllättävän paljon energiaa ruoasta, kun taas joinakin päivinä riittää pienempi ruokamäärä.
On luonnollista, ettei lapsi syö yhtä paljon joka aterialla.
Pitkällä aikavälillä energiansaanti kyllä tasaantuu. Aikuisen tehtävänä on huolehtia ateria-ajoista ja siitä, mitä
perheessä syödään. Lapsella itsellään on taas lupa päättää, kuinka paljon hän syö.
Mikäli lapsen energiansaanti on suurempaa kuin energiankulutus, lapsi alkaa lihoa. Lapsen painonnousun syytä on hyvä pysähtyä pohtimaan ja miettiä
esimerkiksi kouluterveydenhoitajan kanssa keinoja tilanteen korjaamiseksi. Kasvavan lapsen laihduttaminen on harvoin tarpeen. Pituuskasvu tasoittaa yleensä tilanteen, kun painonnousu saadaan hidastumaan tai pysähtymään.
Lapsi tarvitsee päivittäin noin viisi ateriakertaa: kunnollisen aamupalan, monipuolisen kouluaterian
ja koulupäivän jälkeen välipalan, päivällisen sekä iltapalan. Sovitut ruokailuajat luovat koululaiselle
turvallisuutta ja pysyvyyttä kiireisen arjen keskellä. Perheen yhteinen ateria on myös tärkeä yhdessäolon ja kuulumisten vaihtamisen hetki. Säännöllisellä syömisellä edistetään myös elimistön luontaista nälän- ja kylläisyydentunnetta ja ehkäistään pitkin päivää tapahtuvaa napostelua. Kun arkisyöminen on kunnossa, voi esim. kerran viikossa pidetystä karkkihetkestä nauttia huoletta.
Suomalainen kouluruoka on asiantuntemuksella suunniteltua ja monipuolisista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Vanhemmat voivat omalla myönteisellä asenteella ja kiinnostuneisuudellaan
edistää lapsen kouluruoan syömistä. Lapsen kanssa voi keskustella ruokalistasta sekä ottaa tavaksi
kysellä päivittäin kuulumisten vaihdon yhteydessä myös kouluruoan syömisestä.

Lautasmalli on mainio malli
Lautasmalli auttaa terveellisen ja monipuolisen aterian kokoamisessa. Lautasmalli osoittaa, missä
suhteessa eri ruokia annostellaan lautaselle. Annoksen koko taas riippuu energiantarpeesta. Siksi
lautasmalli käy yhtä hyvin lapselle kuin aikuisellekin.
Lautasmallin lähtökohtana on, että salaattia,
raastetta ja/tai kypsennettyjä kasviksia otetaan
puolet lautasesta. Neljännes lautasesta täytetään joko perunalla, riisillä tai pastalla, jälkimmäiset mielellään täysjyvätuotteina. Viimeinen
neljännes sisältää lihaa tai kalaa eli sitä aterian
osaa, joka antaa ruoalle nimen. Ateriaan kuuluu
myös lasillinen rasvatonta maitoa tai piimää
sekä viipale kasviöljypohjaisella margariinilla
voideltua tummaa tai vaaleaa kokojyväleipää
sekä öljypohjainen salaattikastike. Ilman leipää
on vaikeaa saada päivittäin riittävästi kuitua.
Jälkiruoaksi sopivat marjat ja hedelmät tai niistä
tehdyt jälkiruoat.
Harjoitelkaa yhdessä kotona aterian
kokoamista lautasmallin mukaan.
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Ruokavalion kokonaisuus ratkaisee
Hyvä ruokavalio sisältää monipuolisen valikoiman erilaisia ruokia. Yksittäinen elintarvike tai
ravintoaine ei yleensä sinällään selvästi heikennä tai paranna ruokavalion ravitsemuksellista
laatua. Hyvä ruoka on maukasta, monipuolista
ja värikästä. Ruokaa syödään sopivasti niin, että
energian saanti vastaa kulutusta. Viereinen ruokakolmio kuvastaa eri ruokaryhmien osuutta
hyvässä ruokavaliossa.
Ruokakolmion perustan muodostavat kasvikset, marjat ja hedelmät, joita on hyvä syödä runsaasti,
värikkäästi ja monipuolisesti 5-6 annosta päivässä. Tämä toteutuu hyvin, kun jokaisella aterialla tai
välipalalla on mukana näistä jotakin. Täysjyväleipää ja muita täysjyväviljavalmisteita on suositeltavaa syödä päivittäin. Viljatuotteista kannattaa tarkistaa kuidun määrä, jonka tulisi olla yli 6 g/100
grammassa tuotetta esim. leipää. Runsas kuitumäärä kertoo yleensä samalla myös runsaammasta
ravintoainepitoisuudesta.
Ruokakolmion keskiosassa ovat maitovalmisteet ja pehmeät rasvat. Maitovalmisteiden kalsiumia
lapsi tarvitsee luuston kehittymiseen, maitotuotteet ovat myös hyviä proteiinin lähteitä. Päivittäinen kalsiumin saantisuositus toteutuu, kun joka päivä nauttii noin kolme lasillista nestemäisiä maitovalmisteita sekä muutaman viipaleen juustoa. Maitovalmisteet kannattaa valita rasvattomina tai
vähärasvaisina, jolloin kovan piilorasvan saanti vähenee eikä ylimääräistä energiaa kerry. Jogurtit,
viilit vanukkaat yms. voivat olla myös merkittäviä piilosokerin lähteitä, joten pääasiallisena maitotuotteena kannattaa käyttää rasvatonta maitoa.
Terveyden kannalta tärkeän pehmeän rasvan saannista on huolehdittava erityisesti, sillä elintarvikkeissa oleva piilorasva on harvoin pehmeää. Lapsen tulisi saada päivittäin viidestä kuuteen teelusikallista kasviöljypohjaista margariinia (60-70% rasvaa) esimerkiksi leivällä tai puurossa sekä
kalaa vähintään kahdesti viikossa. Lisäksi salaattiin on hyvä opetella jo lapsena laittamaan öljypohjaista salaattikastiketta tai kasviöljyä. Myös pähkinät, mantelit ja siemenet ovat pehmeiden rasvojen lähteitä. Ruoanvalmistukseen kannattaa käyttää juoksevia kasviöljyvalmisteita, öljyä tai rasiamargariinia.
Maitotuotteiden lisäksi olennaisia proteiinin lähteitä ruokakolmiossa ovat liha ja kala ja niistä valmistetut tuotteet. Terveyden kannalta olisi parempi syödä siipikarjan lihaa (broileri, kalkkuna) ja
kalaa useammin kuin punaista lihaa ja jalostettuja lihatuotteita. Liha- ja kalaruoan sijaan kannattaa
syödä välillä myös kasvisruokia.
Ruokakolmion huipun muodostavat harvoin syötävät ”sattumat”, rasvaiset, suolaiset ja sokeriset
tuotteet, jotka eivät tulisi kuulua jokapäiväiseen ruokavalioon.
Ravintolisänä suositellaan kaikille alle 18-vuotiaille ympärivuotiseen käyttöön 7,5µg D-vitamiinia.
Muille ravintolisille on tarvetta vain erityistapauksissa.
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Välipalalla on väliä
Lapsi ja nuori ovat aikuista herkempiä pitkien ruokailuvälien aiheuttamalle väsymykselle. Kunnon
välipala koulupäivän jälkeen on tarpeen antamaan lisäpuhtia iltapäivään ja estämään jatkuvaa napostelusyömistä.
Hyvä välipala sisältää maito- ja viljatuotteita sekä kasviksia, marjoja tai hedelmiä. Terveellisen ja
houkuttelevan välipalan voi koota eri tavoin. Välipalana voi olla kasviksilla höystetty voileipä, jogurttia ja hedelmä tai purkki maustamatonta viiliä marjojen kera. Valmiiksi jääkaappiin viipaloidut
kasvis- ja juurespalat houkuttelevat niin koululaista kuin perheen aikuisiakin ja ovat hyväksi myös
hampaiden terveydelle.
Vanhempien on syytä kiinnittää huomioita myös siihen, mitä lapset ostavat omilla rahoillaan välipalaksi kaupasta, etteivät välipalat koostu vain herkuista. Hyviä välipalaostoksia on hyvä pohtia
konkreettisesti kotona tai kaupassa yhdessä koululaisen kanssa. Sokerin saantiin kannattaa kiinnittää huomiota ja muistaa, että sokeria tulee monesta muustakin lähteestä kuin makeisista. Sokeri
vaikuttaa haitallisesti hampaiden terveyteen, ja siitä tulee myös ylimääräistä energiaa.
Juomien osalta on hyvä muistaa, että mehu- ja virvoitusjuomat sisältävät erittäin paljon sokeria ja
juomien happamuus vahingoittaa hampaita. Myös maustetut kivennäisvedet voivat olla hyvin
happamia ja hampaiden kiillettä vahingoittavia, vaikka niissä ei olisikaan sokeria. Energiajuomat
sisältävät runsaasti kofeiinia, minkä vuoksi niitä ei suositella alle 16-vuotiaille lainkaan. Runsas kofeiinin saanti aiheuttaa esim. päänsärkyä ja levottomuutta, mikä haittaa keskittymistä. Kofeiini voi
aiheuttaa myös unihäiriöitä.
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Vinkkejä hyviin valintoihin
Tuoteryhmä

Tarkista pakkausmerkinnöistä

Muita vinkkejä

Murot, myslit

-kuitua vähintään 6g/100g
-sokeria korkeintaan 16g/100g
-rasvaa enintään 5g/100g
-suolaa enintään 1g/100g

- sydänmerkki kertoo jo valmiiksi hyvästä tuotteesta

Jogurtit, viilit, rahkat,
vanukkaat

-hiilihydraatteja enintään 10g
/100g

- sekoita maustamatonta ja sokeroitua
sekaisin, saat vähäsokerisemman
- lisää maustamattoman tuotteen joukkoon marjoja, hedelmäpaloja, pähkinöitä tai mysliä eli luontaista makua ja makeutta

Ei makeaa mahan täydeltä
Karkkihetki on monessa perheessä odotettu hetki. Karkkien määrästä on kuitenkin hyvä sopia, sillä
karkeissa on paljon energiaa, mutta hyvin vähän kasvulle ja kehitykselle tarpeellisia ravintoaineita
kuten proteiinia, vitamiineja ja kivennäisaineita.
1 minipussi (120 g) karkkia vastaa energiamäärältään yhtä ateriaa (n. 400kcal)

=
1 jumbopussi (350 g) karkkia vastaa energiamäärältään jo kolmea ateriaa…

=

+
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Todistus ruokatottumuksista
Kun arvioitte seuraavien asioiden toteutumista, minkä arvosanan asiasta antaisitte
kouluarvosanoilla 4-10?
Arvosana
Ruokapöydässä on ystävällinen ja rauhallinen ilmapiiri
Ruoka-ajoista on sovittu yhdessä lapsen kanssa
Syömme koko perhe yhdessä ainakin kerran päivässä
Syömme ruokapöydän ääressä, ei leikkiessä tai telkkaria
katsoessa tai tietokoneen äärellä
Lapset saavat osallistua ruoanvalmistukseen ja tarjolle panoon tms. taitojensa mukaan
Lapsen lautasella on pääaterioilla kasviksia paljaaltaan tai
ruoan joukossa
Lapsi syö joka päivä 2-3 annosta hedelmiä tai marjoja
Leipänä on tummaa tai vaaleaa täysjyväleipää
Lihaleikkeleet ja juustot ovat vähärasvaisia
Leivällä on levitteenä margariinia (≥60% rasvaa)
Lapsi käyttää öljypohjaista salaattikastiketta
Ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa käytetään kasviöljyä,
pullo- tai rasiamargariinia
Maitovalmisteet valitaan vähärasvaisina ja -sokerisina
Murot ja myslit ovat vähäsokerisia, jos lapsi syö niitä
Janojuomana on vesi
Lapsi syö kalaa vähintään kahdesti viikossa
Karkkeja syödään kerran viikossa tai harvemmin
Ruokailujen päätteeksi otetaan ksylitolipurukumi tai -pastilli
Lapsen kanssa on sovittu herkkujen määrästä
Vanhemmilla on yhteisesti sovitut linjat lapsen ruokailujen
ja herkkujen syönnin suhteen ja niistä pidetään kiinni

Arvosanat
8-10: Hienoa, jatkakaa samaan malliin!
6-7: Homma toimii välillä hienosti, voisiko toimia useamminkin?
4-5: No nyt on pysähtymisen paikka.. voisiko tavoitteena olla jatkossa numeron nosto vaikka 6-7
välille?
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Tutustumisen arvoisia nettilinkkejä ja testejä terveydestä
www.syohyvaa.fi  tietoa suomalaista ravitsemussuosituksista ja niiden toteuttamisesta
www.diabetes.fi → tietoa diabeteksesta ja sen ehkäisystä
www.evira.fi → elintarvikkeiden turvallisuudesta tuotannosta tutkimukseen (Elintarviketurvallisuusvirasto)
www.fineli.fi → elintarvikkeiden koostumustietopankki, elintarvikkeiden ravintoainetietoa
www.ruokatieto.fi → ruokatietoa, tietoa pakkausmerkinnöistä, testejä
www.thl.fi → tietoa terveellisistä elämäntavoista, tutkimustietoa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
www.kasvikset.fi → kasvistietoa, reseptejä, tietoa terveellisestä ravitsemuksesta,
oppimateriaalia: raastava nälkä, terveyttä kasviksilla
www.leipatiedotus.fi → tietoa terveellisestä ravitsemuksesta ja leivästä, kuitutesti, sokeritesti,
ruokaohjeita
www.margariinitiedotus.fi → tietoa pehmeistä rasvoista
www.maitojaterveys.fi → tietoa maitovalmisteista, kalsiumtesti, tietoa terveellisestä ravinnosta
www.osteoporoosiliitto.fi → tietoa luuston terveydestä, Luustoisen perhe -oppimateriaali,
osteoporoosin riskitesti
www.sydanliitto.fi → tietoa terveellisestä ravinnosta ja -elämäntavoista, rasvatesti,
suolatesti Mc Urho -, Pieni Päätös Päivässä - ja Naisen Sydän –sivut
www.kuopio.fi/hammas → suun ja hampaidenhoito-ohjeita
www.hammaslaakariliitto.fi → tietoa suun terveyden edistämisestä

Lähteet
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta.
Kotimaiset Kasvikset ry ym. Syökää porkkanaa, Terveyttä kasviksilla 6/2004.
Lapsi, perhe ja ruoka. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:11.
MLL & Sydänliitto ry. Terveys ja huolenpito 7−12 v. kouluikä. Onnea opintielle!
Terve kouluympäristö – koululaisten ravitsemus ja suun terveys. Seminaari 9.12.2003.
Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 2004:4.
Valio. Energiaa välipalasta. Nälkä – on aika piipahtaa jääkaapilla. Ohjeita pahimpaan nälkään.
02/2004.
Ulla-Marja Urho, Kaija Hasunen. Yläasteen kouluruokailu 2003. Selvitys peruskoulun 7−9-luokkien
oppilaiden kouluruokailusta. Helsinki 2004.
Raastava nälkä -keittokirja. Kotimaiset kasvikset, Syöpäjärjestöt ja Sydänliitto 2002.
Kannattaa syödä välillä niin jaksaa taas olla liikkeessä. Eväsvinkit liikkujille. Suomen Sydänliitto
2006.
Ravinto ja liikunta tasapainoon -esite. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2006.
Alkuperäisen tekstin kirjoittajat
Tanja Stepanow, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, Kuntoutuskeskus Kankaanpää
Mirja Huuskonen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry
Tekstin päivittänyt vuonna 2014 ja soveltanut Kuopioon sopivaksi
Päivi Lassila, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, Kuopion kaupunki, terveydenhoidon palvelut
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3 Hymyhampaat terveinä

JUURRUTA HYVÄT TAVAT
Suun terveys on osa yleisterveyttä. Lapsuuden aikana opitut tavat ja tottumukset
vaikuttavat valintoihin koko elämän ajan.
Paras tapa sisäistää hammasystävälliset
elintavat on omaksua ne jo lapsena. Vanhempien oma hyvä esimerkki on tapojen
omaksumisen kannalta tärkeää. Hampaiden reikiintyminen eli karies ja ientulehdus ovat bakteerien aiheuttamia suusairauksia, joita voidaan ehkäistä tehokkaasti
hyvällä omahoidolla.
Lasten hampaiden reikiintyminen on Suomessa varsin yleinen ongelma. Vuoden 2013 Kouluterveyskyselyn mukaan kuopiolaisista peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista 43 % harjaa hampaansa
harvemmin kuin kaksi kertaa päivässä.

RISKITEKIJÖITÄ SUUN TERVEYDELLE
Hampaiden riittämätön puhdistaminen, sokerin runsas käyttö ja napostelu altistavat hampaat reikiintymiselle.
Kariesvauriot syntyvät yleensä hampaan vaikeasti puhdistettaviin kohtiin kuten hampaan purupinnan uurteisiin puhkeamisen aikana, hampaiden välipinnoille, ienrajoihin ja oikomiskojeiden viereisille alueille.
Happamat juomat kuten energia- ja light-juomat ja tuoremehut ruokailujen välillä aiheuttavat
hampaiden kulumista sekä reikiintymisriskin lisääntymistä.
Liikunnallisissa harrastuksissa sattuu joskus tapaturmia, jotka usein kohdistuvat myös hampaisiin,
joten on tärkeää huolehtia riittävistä suojavarusteista erityisesti maila- ja pallopeleissä.
Tupakka, nuuska ja alkoholi voivat vaurioittaa suun limakalvoja. Tupakka ja nuuska aiheuttavat
myös hampaiden ja suun limakalvojen värjäytymistä ja pahanhajuista hengitystä.
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RAVINNOLLA ON VÄLIÄ
Säännölliset ruoka-ajat ja monipuolinen ruokavalio suojaavat hampaita reikiintymiseltä. Jokainen
ateria, sokeripitoisen juoman nauttiminen ja pienikin välipala aiheuttavat hampaistossa puoli tuntia kestävän happohyökkäyksen suun bakteeritoiminnan seurauksena. Siksi säännöllinen ateriointi
ja napostelun välttäminen aterioiden välillä ylläpitävät hammasterveyttä.
Pureskelua vaativat ruoka-aineet kuten juurekset ja kasvikset ovat hampaille hyväksi. Jos makeisia,
sipsejä ym. napostelutyyppisiä herkkuja käytetään, niiden syöminen on hyvä rajoittaa yhteen kertaan viikossa.

JUOMAT JA HAMPAAT - VALITSE VIISAASTI
Juomien merkitys suomalaisten ravitsemuksessa ja suun terveydessä on kasvanut viime vuosina.
Juomavalikoima on laajentunut myös uudentyyppisiin tuotteisiin kuten urheilu-, energia- ja hyvinvointijuomiin sekä maustettuihin vesiin. Myös juomatavat ovat muuttuneet.
Juomissa voi olla erilaisia happoja. Hammaskiilteen liukenemista aiheuttavat mm. omena-, viini-,
etikka- ja erityisesti sitruunahappo. Light- juomat ovat hyvin happamia. Nyt on tavallista kulkea
juomapullo mukanaan ja siemailla siitä pitkin päivää, mikä pahimmillaan aiheuttaa hampaille jatkuvan happohyökkäyksen. Kannattaa välttää sokeria ja/tai happoja sisältävien juomien nauttimista
aterioiden välillä.
Vesi on paras janojuoma. Maito ja piimä ovat hyviä ruokajuomia erityisesti kalsiumpitoisuutensa
vuoksi.

HAMPAAT PUHTAIKSI
Puhdas hammaspinta ei reikiinny, koska sen pinnalla ei ole bakteerien
muodostamaa plakkikerrosta. Fluori vahvistaa hampaan kiillettä.

Hampaat tulee harjata huolellisesti fluorihammastahnalla aamuin illoin.
On tärkeää huomata uudet puhkeavat pysyvät hampaat, sillä puhjetessaan hammas reikiintyy helposti. Puhkeavien ja vastapuhjenneiden poskihampaiden purupinnat puhdistetaan erityisen huolellisesti.
Vanhempien on hyvä avustaa harjauksessa tai ainakin tarkistaa lapsen harjaustulos vielä noin
kymmeneen ikävuoteen saakka.
Hammaslangan käytön opettelu kannattaa aloittaa alakoulun viimeisien vuosien aikana.
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KSYLITOLI TAVAKSI
Ksylitoli eli koivusokeri on luonnon oma makeutusaine, josta reikiintymistä aiheuttavat bakteerit
eivät pysty tuottamaan happoja.
Ksylitoli katkaisee syömisen jälkeen syntyvän happohyökkäyksen ja vähentää säännöllisesti käytettynä hampaiden reikiintymisriskiä. Siksi ksylitolia kannattaa käyttää aterioiden jälkeen 3 - 5 kertaa
päivässä. Vuorokausiannokseksi suositellaan 5 grammaa ksylitolia purukumin tai pastillin muodossa. Viiden minuutin pureskelu-/imeskelyaika riittää.
Säännöllinen päivittäinen ksylitolin käyttö läpi kouluvuosien on osa hammasterveyden ylläpitämistä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ksylitolin käyttö ei korvaa hampaiden harjausta.

PUHTAALLA JA RAIKKAALLA SUULLA ON HELPPO HYMYILLÄ!
Lähteitä:
Juomat ravitsemuksessa. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan raportti 2008.
Karieksen hallinta. Käypä hoito – suositus 2009.
Lommi A, Luopa P, Puusniekka R ym. 2010. Kouluterveyskysely 2010. Kuopion kuntaraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Kouluterveyskyselyn 2013 tulokset, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/tulokset
Tietoa suun terveydestä:
www.kuopio.fi/hammas
www.hammaslaakariliitto.fi
www.kaypahoito.fi
www.thl.fi
www.mmm.fi/ravitsemusneuvottelukunta

Alkuperäisen tekstin kirjoittajat
Satu Spets-Happonen, HLT, erikoishammaslääkäri, Kuopion kaupunki, suun terveydenhuolto
Elina Jauhiainen, suuhygienisti, Kuopion kaupunki, suun terveydenhuolto
Tekstin päivittänyt 2014 Kouluterveyskyselyn 2013 tulosten osalta
Hanna-Mari Tanninen, TtM, th, Kuopion kaupunki, terveydenhoidon palvelut
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4 Liike on tärkeä
”Liikunta on tärkeä ihmiselle, koska lihakset eivät rappeudu iän myötä. Siksi liikunkin joka päivä.
Poljen pyörällä joka päivä kouluun ja kotiin, myös urheiluharrastuksiin ajan usein pyörällä.” (Tyttö
13 v.)
Liikunnallisten perustaitojen oppiminen on jokaisen lapsen perusoikeus. Lapsuudessa luodaan
pohja joko liikunnalliselle tai passiiviselle elämäntavalle. Aikuisella on mahdollisuus vaikuttaa,
kumpaa tietä lapsi lähtee kulkemaan. Lasten temperamenteissa on eroja: toiset lapset ovat liikunnallisempia kuin toiset. Tästä huolimatta kaikki lapset nauttivat liikkumisesta yhdessä aikuisen tai
ystäviensä kanssa.

Arkinen liikunta
Riittävä päivittäinen liikkuminen tukee lapsen koko hyvinvointia ja auttaa lasta kehittymään ikäkautensa edellyttämällä tavalla. Liikkumiseen ei tarvita kilpailuhenkeä tai suuria tavoitteita. Arkinen liikkuminen, kuten pihaleikit ja kävellen tai pyörällä kuljetut matkat, kohentaa niin aikuisen
kuin lapsenkin kuntoa ihan huomaamatta.
Luonto tarjoaa parhaan mahdollisen oppimis- ja kehitysympäristön
lapselle. Metsässä liikkuminen on valtavan monipuolinen harrastus:
 voimaharjoitus
 liikkuvuusharjoitus
 kehon hahmotusharjoitus
 tasapainoharjoitus
 keskittymisharjoitus
 aistiharjoitus
 energia- ja sinisten ajatusten harjoitus
Mikäli lapsilla on kodin ulkopuolisia harrastuksia, kannattaa heitä
kannustaa kulkemaan niihin itsenäisesti, mikäli se on mahdollista.
Useimmiten se onnistuu niin, että matkoihin varataan riittävästi aikaa.

Liikunnan terveysvaikutukset
Luustoa vahvistavan liikunnan pitää olla luustoa monipuolisesti kuormittavaa ja säännöllistä. Kohtuullinen päivittäinen liikunta lisää luiden tiheyttä ja paksuutta eikä jarruta pituuskasvua. Nuoret
luut tarvitsevat liikuntaa kasvaakseen ja vahvistuakseen. Liikkumattomuuden on todettu aiheuttavan luun mineraalikatoa. Monipuolisesti harjoittavat urheilulajit, kuten juoksu, voimistelu, uinti tai
hiihto, voivat jopa korjata ryhtivirheitä.
Liikunnan vaikutukset elimistön rasvakudokseen ja rasva-aineenvaihduntaan ovat myönteisiä. Liikunta vähentää kehon rasvakudoksen osuutta myös lapsilla. Liikunta parantaa myös insuliinin vaikutusta ja hiilihydraattien hyväksi käyttöä sekä ehkäisee liikalihavuutta. Säännöllinen liikunta helpottaa hyvän sokeritasapainon ylläpitämistä myös diabetesta sairastavilla lapsilla. Astmalapsella
säännöllinen liikunta parantaa yleiskuntoa ja vähentää astmaoireita
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Liikunta ja ulkoilu parantavat unen laatua. Rasittavaa liikuntaa ei pidä harrastaa pariin tuntiin ennen nukkumaanmenoa. On tärkeää, että koululainen rauhoittuu illalla viimeistään yhdeksän aikaan.

Liikunta tukee itsetuntoa ja oppimista
Fyysisen kunnon lisäksi liikuntaharrastus tukee itsetuntoa ja oppimista. Liikunnasta saadut onnistumisen elämykset rakentavat lapsen myönteistä minäkuvaa ja omanarvontuntoa. Liikunnan avulla voidaan edistää esimerkiksi lapsen ajattelun kehitystä, muistamista, käsitteiden oppimista ja
rytmitajua. Liikkumalla lapsi oppii perustaitojen ohella havainnoimaan ympäristöään ja kehittää
suhdetta itseensä ja ympäristöönsä.
Liikunnan harrastaminen lisää parhaimmillaan sosiaalista vuorovaikutusta, vahvistaa itsetuntoa,
antaa mahdollisuuksia kokeilla ja ylittää omia rajoja sekä opettaa toimimaan ryhmän jäsenenä.
Lasten liikunnan toteutuksessa tulisi korostaa vertailua omaan itseen. Samoin tulisi korostaa yrittämistä, oppimista ja yksilöllisen kehityksen seuraamista.

Huomio murrosikäisiin
Vastasyntyneellä lapsella on luontainen tarve liikkua, ja myöhemmin leikki liikuttaa lasta. Pieni
lapsi liikkuu luonnostaan paljon ja oppii uusia taitoja uskomattoman nopeasti. Lapsen varttuessa
tilanne muuttuu. Murrosikää kohti tultaessa leikkeihin liittyvän liikunnan määrä vähenee. Lisäksi
nykyinen teknologiayhteiskunta tarjoaa kiinnostavia ja houkuttelevia tapoja viettää vapaa-aikaa
esimerkiksi tietokonepelien räiskyvässä maailmassa.
Lasten harrasteliikuntaan osallistumisen on havaittu olevan yleistä 13 vuoden ikään saakka. Sen
jälkeen aktiivisuus laskee jyrkästi. Aikuisten kannustava asenne ja liikuntamyönteisyys, liikuntaharrastuksesta saadut myönteiset kokemukset ja liikuntaa harrastavat kaverit vaikuttavat osaltaan
myönteiseen ennusteeseen harrastuksen jatkamiselle.
Kouluikäisten liikunta ikäkausittain
Ikä
Lapsen kehitys
6–9 Ensimmäinen liikunnallinen herkvuotias

Miten ohjata?


kyyskausi. Sopivaa harjoittelua ovat
leikit ja pelit, joissa rasitus ja lepo
vaihtelevat luonnollisella tavalla.



10–12-vuotias

Toinen liikunnallinen herkkyyskausi.
Oppimisvalmius ja suoritusteho ovat

kohonneet selvästi. Lapset oppivat
uusia taitoja entistä nopeammin ja
helpommin. Lapsi kaipaa jännitystä ja
vauhtia. Vanhimmilla lapsilla kehitys
saattaa olla jo murrosiän portilla: tapahtuu kasvupyrähdys, jonka aikana
raajojen luitten pituuskasvu nopeasti
lisääntyy. Joillekin tämä voi aiheuttaa
ohimenevää kömpelyyttä.
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Tässä iässä lapsi on perusmielialaltaan valoisa. Oppimiskyky on erittäin suuri, ja lapsi nauttii onnistumisesta.

Yksilöiden väliset erot tulevat entistä selvemmin esille. Lapset harjoittelevat mielellään tosissaan, mutta
leikkimielisyyttä ei pidä unohtaa.
Ryhmätyöskentely kiinnostaa, ja
lapsi oppii tuntemaan vastuuta
ryhmän jäsenenä. Esikuvien merkitys on suuri.

13-vuotiaat ja sitä
vanhemmat



Leikkeihin liittyvän liikunnan määrä
vähenee. Harrasteliikuntatoimeen

osallistuminen vähenee. Liikunnan ei
tarvitse olla ”muotilajien” opettelua,
loistavia liikuntamuotoja ovat esim.
pallopelit, retket metsään ja vaikkapa
pihan haravointi. Tärkeintä on, että
liikunnan riemu säilyy ja tekeminen
on kivaa.

Aikuisten kannustava ja liikuntamyönteinen asenne, liikuntaharrastuksesta saadut myönteiset kokemukset ja liikuntaa harrastavat kaverit vaikuttavat osaltaan myönteiseen ennusteeseen harrastuksen
jatkamiselle.

Koululaisten liikunta pähkinänkuoressa










Kouluikäisille suositellaan vähintään kahta tuntia reipasta liikuntaa joka päivä. Liikunta voidaan
jakaa lyhyemmiksi jaksoiksi päivän mittaan.
Liikunnan tulee olla mahdollisimman monipuolista, leikinomaista ja iloista ilman suorituspaineita, osan liikunnasta tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 10−15 minuuttia ja aiheuttaa
hengästymistä.
Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa
olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.
Arkinen liikunta, kuten pihaleikit ja koulumatkat kävellen tai pyöräillen, on parhainta liikuntaa.
Mielihyvän kokeminen ja onnistuminen liikunnassa kannustaa ja motivoi jatkamaan.
Liikunta vahvistaa luustoa sekä ennaltaehkäisee sydän- ja verisuonitauteja ja liikalihavuutta.
Liikunta tukee itsetuntoa ja oppimista.
Liikkuva lapsi liikkuu aikuisenakin.
Aikuisten kannustava ja liikuntamyönteinen asenne vaikuttavat liikuntaharrastuksen jatkumiseen myös murrosiässä.

Vanhempien malli on tärkeä myös liikunnassa
UKK-instituutti on laatinut liikuntapiirakan,
joka kiteyttää aikuisten (18 – 64 v) viikoittaisen terveysliikuntasuosituksen:


Paranna kestävyyskuntoa liikkumalla
useana päivänä viikossa yhteensä ainakin 2 t 30 min reippaasti
TAI 1 t 15 minuuttia rasittavasti.



Kohenna lihaskuntoa ja kehitä liikehallintaa ainakin
kaksi kertaa viikossa.

Arvioikaa toteutuvatko em. suositukset?
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Voitte arvioida yhdessä koko perheenne liikuntatottumuksia alla olevan kyselyn avulla.
Perheemme liikuntatottumukset

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lapset/
nuoret

Koulumatkat/työmatkat kävellään tai pyöräillään.
Hissin sijaan käytetään portaita päivittäin.
Perheen kanssa liikutaan yhdessä.
Liikunnallisia harrastuksia.
Harrastuksiin kävellään tai pyöräillään.
Tietävätkö vanhemmat koulun liikuntatuntien sisällöt?
Välituntiliikuntapelejä, leikkejä jne.?
Pihaleikit, pelit.

Kyllä Ei
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Vanhemmat

Kyllä
□
□
□
□
□
□
□
□

Ei
□
□
□
□
□
□
□
□

9. Mikä/mitkä ovat ensimmäiset asiat, joita voimme muuttaa
liikuntatottumuksissamme?
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. Mitä muutos tarkoittaa käytännössä?
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
HUOM! Tietoja Kuopion, Maaningan ja Siilinjärven alueen liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksista löytyy osoitteesta http://www.harrastehaku.fi.
Lähteet
Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-18-vuotiaille. Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008. Opetusministeriö, Nuori Suomi ry. Helsinki 2008.
Liikuntafysiologi Arto Hautalan atrikkelit (VERKKOklinikka)
UKK-instituutti http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka
http://www.sport.fi/
Alkuperäisen tekstin kirjoittajat
Ritva Ojanen, työfysioterapeutti, selkäneuvoja/suunnittelija, Suomen Selkäliitto ry
Tekstin soveltaneet Kuopioon sopivaksi
Tapio Nissi, Liikunnanohjaaja, Kuopion kaupunki
Marjatta Pirskanen, TtT, terveyden edistämisen suunnittelija, Kuopion kaupunki
Tekstin päivittänyt vuonna 2014
Hanna-Mari Tanninen, TtM, th, Terveydenhoidon palvelut
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5 Unta palloon
”Minä nukun joka yö melkein 9 tuntia. Jos ei nuku kunnolla, koulussa
väsyttää, ei pysty keskittymään opiskeluun ja tuntuu kiukkuiselta.
Pitkään jatkuva valvominen voi aiheuttaa vastustuskyvyn heikkenemistä, eli voi vaikka sairastua flunssaan helpommin kuin normaa- Koululainen tarvitsee kunnon unet
listi.” (Poika 13 v.)

Riittävä uni ja hyvä vireystila ovat oppimisen edellytyksiä
Riittävä uni ja lepo edistävät koululaisen tervettä kasvua ja kehitystä. Kasvuhormonin eritys tapahtuu unen aikana. Alkuyön uni on tärkein, sillä se on syvin univaihe. Silloin aivot pääsevät palautumaan päivän rasituksista ja viriketulvasta. Riittävä uni tekee mahdolliseksi uuden oppimisen ja
opitun muistiin painumisen.
Koululaiset eivät kovin usein osoita väsymystään aikuisten tavoin haukottelemalla ja valittamalla
nukkuneensa huonosti. Piilevä väsymys voi näkyä heikentyneinä oppimissuorituksina ja ärtyneisyytenä. Väsynyt koululainen voi valittaa päänsärkyä ja huimausta.

Säännöllisesti nukkumaan ja kotikonstein eroon unettomuudesta
Kouluikäisen uni on hyvää, jos hän vaipuu uneen 15 minuutissa ja nukkuu rauhallisesti unentarvettaan vastaavan ajan. Jos koululainen ei tahdo nousta aamuisin ylös ilman vanhempiensa herättelyä
ja valvontaa, saattaa olla, että hänelle on kertymässä univelkaa. Tällaisissa tilanteissa koululaisen
unen määrää kannattaa lisätä ja seurata viikon verran tapahtuuko muutosta parempaan.
Väsymyksestä ja unettomuudesta kärsivän lapsen uni-valverytmi on usein sekaisin. Säännölliset
nukkumisajat edistävät unen saamista ja hyvää unen laatua. Unirytmin nopea vaihtaminen ei onnistu kaikilta koululaisilta. Jos koululaisen on vaikea herätä kouluun maanantaisin, kannattaa heräämis- ja nukkumaanmenoajat pitää myös viikonloppuisin samanlaisina kuin viikolla.
Koululainen haluaa usein valvoa myöhempään kuin vanhemmat sallivat, ja tästä syntyy valtataistelu kouluikäisen ja vanhempien välille. Kouluikäinen ei kykene itse arvioimaan valvomisestaan aiheutuvaa seuraavan päivän väsymystä. Siksi hän tarvitsee aikuisen valvontaa nukkumaanmenoajoissaan.
Vanhemmat itse toimivat lapselleen nukkumisen malleina. On hyvä tarkastella koko perheen nukkumistapoja ja arjen sujumista. Kiireisellä elämäntavalla voi olla vaikutusta myös lapsen unitottumuksiin. Mieltä vaivaavat asiat kannattaa purkaa pois mielestä ennen kuin ne siirtyvät uneen. On
hyvä, jos koululainen saa käydä ennen nukahtamistaan rauhassa ja hyvässä ilmapiirissä läpi päivän
tapahtumia vanhemman kanssa.
Alkuillan liikunta ja ulkoilu helpottavat nukahtamista. Tiivistä keskittymistä edellyttävät harrastukset, rasittavat urheilusuoritukset ja tunteisiin vaikuttavat elämykset, esimerkiksi elokuvat juuri
ennen nukkumaanmenoa vaikeuttavat nukahtamista.
Viihde-elektroniikan käyttöä on syytä rajoittaa nukkumaanmenoajan lähestyessä. Kola-, energiajuomien piristävä vaikutus voi kestää useita tunteja nauttimisesta.
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Perhe-elämän ja arjen tasapainon muutokset, kuten vanhempien ero, asuinpaikan tai koulun vaihto, koulukiusaaminen ja kouluvaikeudet voivat vaikuttaa koululaiseen voimakkaasti. Ne saattavat
aiheuttaa tilapäistä unettomuutta ja yöheräilyjä. Tällöin on jo hyvä pysähtyä miettimään unettomuuden syitä ja kokeilla kotikonsteja.
Aina unettomuudelle ei löydy selitystä. Nukahtamisvaikeus ja unettomuus ovat vakavia silloin, kun
ne vaikuttavat koululaisen jokapäiväiseen elämään ja hän kärsii niistä. Tällöin tilanteeseen kannattaa hakea asiantuntijoiden apua. Asian voi ottaa puheeksi esim. kouluterveydenhoitajan kanssa.

Riittävä uni pähkinänkuoressa











Kouluikäisen unentarve on 9-10 tuntia vuorokaudessa.
Vanhempien tehtävä on huolehtia, että lapsi nukkuu riittävästi.
Riittämätön uni voi näkyä väsymyksenä, levottomuutena ja keskittymisvaikeuksina.
Säännölliset iltatoimet ja iltahetken rauhoittaminen helpottavat nukkumaanmenoa.
Televisio ja tietokone eivät kuulu lastenhuoneeseen.
Tietokoneen käyttöä on hyvä valvoa ja rajoittaa. Television ja tietokoneen parissa vietettyä
ruutuaikaa suositellaan käytettäväksi korkeintaan kaksi tuntia päivässä.
Kännykkä on hyvä sulkea yön ajaksi.
On tärkeää, että perheelle jää aikaa yhteiseen olemiseen ennen nukkumaanmenoa.
Alkuillan liikunta ja ulkoilu helpottavat nukahtamista.
Vältä energia- ja kolajuomien, kahvin ja teen juontia ennen nukkumaanmenoa.

Lähteitä
Hyvää yötä ja kauniita unia. Vinkkejä lasten unipulmiin. MLL. Mannerheimin lastensuojeluliitto.
Terveys ja huolenpito. 7−12 v. Kouluikä. MLL. Mannerheimin lastensuojeluliitto. Suomen Sydänliitto ry.
Vanhempainnetti, MLL
Saarenpää-Heikkilä O. Unen ja unirytmin häiriöt.
Tietoa unesta
www.mll.fi/vanhempainnetti (Mannerheimin Lastensuojeluliitto)
Vauhdilla aikuisuuteen, selviytymisopas nuorten vanhemmille, Espoon kaupunki, 2010
www.pshp.fi , Saarenpää-Heikkilä O. Unen ja unirytmin häiriöt

Alkuperäisen tekstin kirjoittajat
Marja-Anneli Rissanen, TtM, terveyssuunnittelija, Tessu-hanke ja Sirkku Ponkilainen, terveystieteiden ylioppilas
Tekstin soveltaneet Kuopioon sopivaksi:
Terveydenhoitajat Anne Röppänen, Kirsi Santala ja Katriina Silvasti, Kuopion kaupunki, Perusturva
ja terveydenhuolto/Terveydenhoito

23

6 Henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi

Itsetunto – itsensä arvostamista ja itseensä luottamista
Ihmiseksi voi kasvaa vain muiden ihmisten kanssa. Hyvä itsetuntokin on tulosta ihmisenä olemisesi
ta muiden ihmisten joukossa. Itsetunto on Suomen kielen sanakirjan mukaan ”tunne ja ymmärrys
omasta arvosta”. Tämä tunne syntyy vähitellen, kun muodostamme käsitystä siitä:


Mikä on arvoni?



Olenko tärkeä muille ihmisille?



Välitetäänkö minusta ja rakastetaanko minua?

Itsetunnon kannalta kaikki ihmissuhteet ovat tärkeitä. Itsetuntoa rakennetaan päivittäin. Arkinen
yhdessäolo on tällöin huomattavasti tärkeämpää kuin niin sanottu laatuaika. Lapsen ja nuoren
kannalta kaikki aika vanhempien kanssa on laadukasta. Laatu ei tässä asiassa korvaa määrää. Suomalaisten tutkimusten mukaan aikuisille perhe on elämänalueista kaikkein tärkein, ja yli 90 % prosenttia pitää hyvänä sitä, että perheen merkitys korostuisi entisestään. Suomalaisille 12- ja 15vuotiaille koti edustaa turvallisuutta. Koti ja perhe ovatkin sekä lapsille että aikuisille keskeisiä hyvinvoinnin osatekijöitä.

Kahdeksan askelta itsetuntotilin kartuttamiseksi
Itsetuntoa voidaan pitää karttuvan vaurauden muotona, eräänlaisen itsetuntotilinä. Itsetuntoa
tarvitaan terveyden ylläpitämiseen. Terveys on selviytymistä elämän nousuissa ja laskuissa, itseensä luottamista ja yleistä optimismia.
Tiukoissa tilanteissa selviydymme paremmin, kun tilillemme on kertynyt itsearvostusta ja itseluottamusta. Perheessä on hyvä kartuttaa sekä omaa että lapsen/nuoren itsetuntotiliä. Itsetuntotilien kartuttamista voi harjoitella muun muassa seuraavien askelten avulla.
Askel 1. Hemmottelu


Hemmottele itseäsi. Elämään kuuluu työn ja levon vuorottelu. Hemmottelu on itsensä hellimistä ja hyvä sijoitus, kun sitä ei toisteta liian usein. Hemmottelu on oman tärkeyden tunnustamista.



Hemmottele myös lasta, mutta muista, etteivät kaikki päivät ole ”karkkipäiviä”.

Askel 2. Kehuminen


Uskalla kehua itseäsi. Kehuminen on myönteisen palautteen antamista itselle. ”Yleisesti ottaen
olen ihan hyvä tyyppi” on mainio ajatus ennen nukahtamista, silloinkin, kun kaikki asiat eivät
ole sujuneet mallikkaasti.
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Kehu lasta ja anna lapsen olla ylpeä osaamisestaan. Kehu silloin, kun siihen on aihetta. Lapsi
tunnistaa helposti väärät kehut eikä silloin pysty luomaan luotettavaa kuvaa itsestään. Myönteisen ja kriittisen palautteen suhde tulisi olla yhdeksän suhde yhteen.

Askel 3. Haasteet


Ota vastaan haasteita. Ihmisen psyyke tarvitsee mielekästä tekemistä, ponnistelua ja karaisua.



Tarjoa lapselle ikätasoisia haasteita. Lapset tarvitsevat myös ponnistelua ja karaisua. Aikuisen
tehtävänä on pitää haasteet lapsen kykyjen tasolla niin, että haasteisiin vastaaminen luo oppimista, taitojen lisääntymistä ja ylpeyttä osaamisesta.

Askel 4. Vastuu


Ota vastuuta. Vastuun ottaminen lisää vapauden tunnetta. Voin päättää asioistani, kun otan
niistä myös vastuuta.



Anna lapselle sopivasti vastuuta hänen omista asioistaan ikätaso huomioiden. Osasta asioita
lapsi voi vastata itse, vuosi vuodelta yhä useammasta. Vastuun karttuminen kartuttaa myös itsetuntotiliä.

Askel 5. Onnistumiset ja epäonnistumiset


Etsi onnistumisia ja opi epäonnistumisista. Onnistumiseen tarvitaan myös rohkeutta kohdata
myös epäonnistuminen. Epäonnistuminen on usein yksi vaihe uuden oppimisessa.



Auta lasta tunnistamaan toimintatapojaan. Epäonnistuva lapsi tarvitsee ymmärrystä moittimisen ja kuuntelua saarnaamisen sijaan. Ymmärrys ja kuuntelu helpottavat lasta pääsemään irti
omista täydellisyysvaatimuksistaan.

Askel 6. Auttaminen


Auta muita. Muiden auttaminen lisää myös omaa hyvinvointia. Hyvä mieli on palkkio hyvistä
teoista.



Tarjoa lapselle tilaisuuksia olla apuna. Apuna oleminen ei tarkoita palvelijana olemista. Hyvän
mielen syntymistä voi varmistaa kiitoksella ja kehumisella, ei välttämättä rahallisella palkkiolla.

Askel 7. Vertailu


Lopeta vertailu muihin. Aina on joku taitavampi ja osaavampi, olet silti ihan hyvä tyyppi.



Älä hyväksy sitä, että lapsi aliarvioi itseään tai muita.

Askel 8. Rehellisyys


Ole rehellinen. Rehellisyys helpottaa. Voit olla sellainen kuin olet taitoinesi ja puutteinesi. Rehellisyys on paitsi muiden kunnioittamista myös osoitus itsensä hyväksymisestä.



Rohkaise lasta rehellisyyteen. Lapsen on hyvä huomata, että rehellisyys kannattaa eikä rehellisenä olemista tarvitse pelätä.
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Hyvää ympäristöä rakentamaan
Riittävän lujan itsetunnon kehittyminen liittyy siihen henkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, jossa
elämme. Hyvän ympäristön rakennusaineita ovat muun muassa turvallisuus, huolenpito, vuorovaikutus, yksilöllisyys ja jatkuvuus.
Huolenpito ja turvallisuus


Huolenpito viittaa perusturvallisuuteen. Jokaisella on oikeus tuntea, että hänestä pidetään
huolta. Perusturvallisuutta on se, että voimme ajatella, että minusta pidetään huolta kaikissa tilanteissa.



Vanhempien asettamat rajoitukset (esim. valvomiseen, ulkona olemiseen ja TV:n katseluun
liittyvät) voivat herättää lapsissa ja nuorissa vastarintaa, mutta ne lisäävät kuitenkin turvallisuuden tunnetta.



Turvallisuus on ihmisen henkisen energiatalouden kannalta tärkeä. Jos kaikki energia menee varuillaan oloon tai itsensä suojeluun, ei voimavaroja jää leikkimiseen, oppimiseen,
harrastuksiin, ihmissuhteisiin, työntekoon, vapaa-ajan viettoon. Ihminen uupuu, niin lapsi
kuin aikuinenkin.

Vuorovaikutus


Hyvän vuorovaikutuksen tunnusmerkkejä ovat ajatusten ja mielipiteiden ilmaisuvapaus,
rehellisyys ja toisen kunnioittaminen ja huomioiminen. Kunnioitus näkyy sekä ajatuksissa
että teoissa. Kunnioittamalla muita ihmisiä autamme heitä luomaan ja pitämään yllä heidän itsearvostustaan. Huono käytös tai toisten loukkaaminen eivät ole hyvää vuorovaikutusta.

Yksilöllisyys


Yksilöllisyys merkitsee ihmisten erilaisuutta ja omaleimaisuutta. Hyvässä ympäristössä
saamme olla ominaisuuksiltamme sellaisia kuin olemme.

Jatkuvuus


Kaikille on tärkeää se, että asioilla on jatkuvuutta. Ihminen tarvitsee vaihtelua, mutta keskeisten asioiden tulisi säilyä samanlaisina. On hyvä, että perheellä on rutiineja ja aikatauluja päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosirytmien tasolla.

Kivassa koulussa kaikilla on kavereita eikä ketään kiusata
Koulu on paikka, jossa lapsella on mahdollisuus luoda hyviä ystävyys- ja kaveruussuhteita. Vanhempana voit tukea lastasi ystävyyssuhteiden luomisessa ja ehkäistä kiusatuksi tulemista esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
 tue lapsen ystävystymistä koulukavereiden kanssa esimerkiksi kutsumalla lapsen kavereita
kotiinne
 rohkaise varsinkin arempaa lasta harrastusryhmiin samanikäisten kanssa
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kannusta lasta luottamaan omiin kykyihinsä, näin mahdollistat vahvan itsetunnon kehittymisen; liika suojeleminen ja huolehtiminen lisäävät lapsen epävarmuutta
tutustu lapsesi luokkakavereiden vanhempiin osallistumalla vanhempainiltoihin sekä koulun ja luokan järjestämiin tapahtumiin
keskustele kiusaamisesta lapsesi kanssa ja kerro hänelle, että kiusaaminen on aina väärin

Kavereiden väliset riidat ja nahistelut kuuluvat lasten elämään. Koulukiusaaminen ei kuitenkaan
ole leikkiä, vaan se on henkistä tai ruumiillista väkivaltaa, jonka kohteena on toistuvasti yksi ja sama lapsi. Lasta voidaan esimerkiksi töniä, nipistellä, nimitellä, jättää leikin ulkopuolelle tai uhkailla.
Lapsi ei välttämättä kerro kenellekään, että häntä kiusataan. Vanhempana tunnet lapsesi parhaiten ja huomaat, jos hänellä ei kaikki ole hyvin. Iloinen lapsi saattaa muuttua vakavaksi ja hiljaiseksi,
vatsa voi tuntua kipeältä kouluun lähtiessä ja unen saanti illalla on vaikeaa. Pienetkin asiat itkettävät, eikä koulussa ole enää mukavaa.
Kiusaamistilanteiden selvittäminen on aikuisten tehtävä eikä kiusaamista tule sallia missään tilanteessa. Jos vanhempana epäilet lapsesi olevan kiusattu tai kiusaaja, kannusta lastasi puhumaan.
Kuuntele ja osoita, että haluat tehdä asialle jotain. Kouluilla on toimintamallit kiusaamiseen puuttumisessa, joten ota yhteyttä kouluun. Sekä kiusatut että kiusaajat tarvitsevat vanhempiensa tukea, joten vanhempien keskinäinen yhteistyö on tärkeää. Kiusaaminen pitää saada loppumaan heti
alkuunsa, sillä pitkään jatkuvana se voi vaarantaa lapsen kehityksen.

Avun tarpeen tunnusmerkkejä lapsilla/nuorilla
Kaikki ihmiset kohtaavat pulmia ja vaikeuksia. Näissä tilanteissa osoitamme avuntarpeemme hyvin
eri tavoin. Joskus on helppo pyytää apua, joskus taas se on vaikeaa. Hankalissa tilanteissa ei kenenkään tarvitse pärjätä yksin. Avun pyytäminen on vahvuuden ja viisauden merkki, ei heikkouden.
Lapsen/nuoren avun tarpeen voi tunnistaa muun muassa seuraavista:
 Lapsi kertoo, että hänellä on vaikeaa tai hän on pulassa.
 Lapsi ei kykene ilmaisemaan tunteitaan (surua, iloa, pettymystä).
 Lapsella ei ole samanikäisiä tovereita, vaan huomattavasti nuorempia tai vanhempia, vaikka ikätovereita olisikin lähipiirissä (koulu, asuinalue).
 Ystäväpiiri muuttuu äkillisesti.
 Lapsi on ikäänsä nähden liian riippuvainen vanhemmistaan.
 Lapsi ei enää protestoi tai kiistele vanhempiensa ja sisarustensa kanssa.
 Lapsi on ankara, tiukka ja vaativa itselleen.
 Päihteiden käyttö, viiltely.
 Päivärytmit ja elintavat muuttuvat: nukkuminen, syöminen, koulunkäyntiin liittyvät asiat.
 Kotoa häviää rahaa tai tavaroita, lapsella on uusia tavaroita tai paljon rahaa, jota hän ei
pysty selittämään.
 Lapsi ei erota mielikuvia todellisuudesta.
 Tulevaisuus pelottaa, tulevaisuus on kohtuuttoman pessimistinen.
 Lapsen mieliala on matala pitkiä aikoja, hän ei koe mielihyvää ja on väsynyt tai voimaton.
 Lisääntynyt aggressiivisuus/vetäytyminen.
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Mistä apua?
Lapsiin ja nuoriin liittyvät asiat tuottavat ilonaiheiden lisäksi myös huolta vanhemmille. Suurin osa
vanhemmista tuntee pärjäävänsä näiden arkisten huolien kanssa hyvin.

Vanhempien, ystävien ja perheen ulkopuolisten aikuisten tuki
Vanhempien on hyvä luottaa osaamiseensa, vertailla kokemuksiaan muiden vanhempien kanssa ja
tarvittaessa hakea asiantuntija-apua. Vanhempien tehtävänä on turvata lasten avun saanti.
Lasten ja nuorten huolet, murheet ja avuntarpeet vaihtelevat. Lapset hakevat useimmiten apua
vanhemmiltaan, kun taas nuoret kääntyvät vanhempiensa lisäksi ystäviensä ja perheen ulkopuolisten aikuisten puoleen. Turvautuessaan ulkopuoliseen aikuiseen nuori voi haluta paitsi säilyttää
oman yksityisyytensä myös säästää vanhempiaan huolestumiselta. Tärkeää olisi, että nuori voisi
luottaa asiantuntijoihin, heidän ammattiosaamiseensa ja vaitioloonsa. Ulkopuolisen aikuisen kanssa on kuitenkin hyvä pohtia, milloin ja millä tavalla asioista puhutaan vanhempien kanssa.
Monet vanhemmat pohtivat lasten ja nuorten huolia yhdessä tai muiden aikuisten kanssa. Jotkut
perheet pitävät huolet ja ongelmat perheen sisäisinä asioina.
Asiantuntija-apu
Vanhemmat voivat keskustella lapsiinsa liittyvistä huolista opettajan, kouluterveydenhoitajan tai lääkärin, koulupsykologin tai -kuraattorin kanssa. Osa vanhemmista hakee tukea myös kasvatus- ja
perheneuvolasta, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista tai sosiaalityöntekijältä.
Lasten ja nuorten pulmat koettelevat helposti myös aikuisten välisiä suhteita. Tällöin on hyvä keskustella myös parisuhteeseen liittyvistä asioista em. asiantuntijoiden kanssa. Käytettävissä on
myös muita palveluita, kuten seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus tai kriisikeskus. Pitempiaikaisissa pulmatilanteissa aikuisen voimavarat voivat helposti joutua koetukselle.
Oppilashuolto
Kaikissa Kuopion kouluissa toimii oppilashuolto. Jokaiselle koululle on nimetty oma koulupsykologi
ja – kuraattori sekä kouluterveydenhoitaja. Oppilashuollon tavoitteena on edistää ja ylläpitää hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuoltotyötä
tehdään yhdessä vanhempien kanssa. Tarkempaa tietoa koulujen oppilashuoltotyöstä löytyy koulujen kotisivuilta ja tiedotteista.
Ystävät
Murrosikäinen nuori keskustelee usein pulmistaan ikätovereiden kanssa ja saa tukea ja apua heiltä. Vertaistuki on usein vastavuoroista. Joskus ystävää on hyvä auttaa hakemaan keskusteluapua.
Moni nuori on lähtenytkin terveydenhoitajan tai muun asiantuntijan luo ystävänsä kannustamana
ja saattamana.
Auttava puhelin ja nettipalvelut
Lapset ja nuoret voivat hakea apua myös puhelin- ja nettipalveluista. Esimerkiksi Mannerheimin
Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelimeen soittaa vuosittain noin 70 000 lasta ja nuorta.
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Puhelin päivystää numerossa 116111 arkisin klo 14–20 ja viikonloppuisin klo 17–20. Puhelu on
soittajalle ilmainen. Nettipalvelu löytyy osoitteesta www.nuortennetti.fi. Nuorten kirjeisiin vastaa
luotettava aikuinen.

Kun lapsi on nuori
Nuoren kanssa oleminen on myös sitä, että on välillä avuton, neuvoton ja voimaton. Tämä on kuitenkin luonnollinen osa vanhemmuutta: kaikkea ei tarvitse eikä voikaan osata. Nuoret eivät itsekään odota vanhemmiltaan täydellisyyttä.
Yläkouluikäinen odottaa vanhemmiltaan esimerkiksi:









kykyä kuunnella
vaitioloa
tasavertaisuutta
ymmärtäväisyyttä
sovittelukykyä
kykyä löytää uusia ratkaisuja
ongelmien selvittämistä ja olon helpottamista
yksityisyyden kunnioittamista

Henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi pähkinänkuoressa





Itsetunto kasvaa ja kehittyy läpi elämän. Se näkyy oman tärkeyden ja merkityksen ymmärtämisenä, itsensä hyväksymisenä sellaisena kuin on ja itseensä luottamisena.
Hyvä henkinen ja sosiaalinen ympäristö lisää hyvinvointia. Sen tunnusmerkkejä ovat huolenpito, turvallisuus, avoin ja kunnioittava vuorovaikutus, yksilöllisyyden hyväksyminen,
asioiden pysyvyys, toisten kunnioittaminen sanoissa ja teoissa.
Myönteinen ajattelu auttaa.
Elämässä kohtaamme kaikki välillä pulmia ja haasteita. Toisten avuntarpeen voi tunnistaa
ja muilta voi myös hakea apua.

Yhteystietoja:
Perheneuvola, Kuopio
puhelinaika ma-pe klo 12–13, p. 044-7181384
Nilsiän psykologi
puhelinaika ma-pe klo. 8-16 p. 044 748 2595
Nilsiän sosiaalityöntekijä
puhelinaika ma-pe klo. 8-16 p. 044 748 2545
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Sihti – nuorten työryhmä
ajanvaraus ma-pe klo 11.30–13.30, p. 044-7181078
Kuopion kriisikeskus
Puhelinpäivystys ja ajanvaraus ma-pe klo 8-21, la-su, arkipyhät klo 14-21 puh. 017 262 7733
Kuopion perheasiain neuvottelukeskus
puhelinaika ma-pe klo 9-11, p. 040-4848480

Linkkejä:
Mannerheimin lastensuojeluliitto, www.mll.fi
vanhemmille: www.vanhempainnetti.fi
Vanhempainpuhelin 0600 12 277 (puhelu on maksullinen)
lapsille ja nuorille:
Lasten ja nuorten puhelin 116 111 (puhelu on ilmainen)
Lasten ja nuorten netti: www.lastenjanuortennetti.net
Suomen Mielenterveysseura, www.mielenterveysseura.fi
valtakunnallinen kriisipuhelin 01019 5202 (puhelu on maksullinen)
verkkokriisikeskus: www.tukinet.net
Väestöliitto, www.vaestoliitto.fi
nuorille: www.vaestoliitto.fi/nuoret
Alle 20 v. pojille: Poikien puhelin 0800-94884
Kiusattujen tuki ry 0800 9 7474

Alkuperäisen tekstin kirjoittaja Timo Renfors, terveyspsykologi, ohjelmajohtaja, Tessu-hanke
Tekstin soveltaneet Kuopioon sopivaksi:
Tuula Kauppinen, TtL, KM, johtava koulupsykologi
Päivi Kaskinen, YTM, koulukuraattori
Kiusaamiseen liittyvä kappale: terveydenhoitajat Anne Röppänen ja Tuula Kerman
Tekstin päivittänyt vuonna 2014 Hanna-Mari Tanninen, TtM, th, Terveydenhoidon palvelut
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7 Puhetta seksuaalisuudesta
Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus vanhemmuuden näkökulmasta
Lapsella on oikeus saada kasvatusta – lapsi on tärkeä aikuiselle ja aikuinen lapselle
Vanhemmilla on sekä oikeus että velvollisuus kasvattaa lapsiaan kaikilla elämän osa-alueilla. Seksuaalikasvatus ei poikkea lapsen muusta kasvatuksesta, eikä sitä voi jättää väliin, sillä jokainen
ihminen on seksuaalinen syntymästään aina kuolemaansa asti.

Millainen on meidän perheen seksuaalikulttuuri?


Seksuaalikasvatuksen ilmapiiriä luodaan jo paljon ennen kuin lasta edes suunnitellaan.



Aikuisten tulee yhdessä miettiä, miten seksuaalisuuteen, kehollisuuteen ja erilaisten tunteiden näyttämiseen suhtaudutaan.



Parin tai lasta yksin odottavan naisen pitäisi myös miettiä, millaisia sanoja seksuaalisuuteen ja
sukupuoleen liittyen käytetään ja miten hellyyttä osoitetaan omalle kumppanille ja lapselle
unohtamatta mallia, jota tarjoaa pienin elein itsensä hoivaamisesta.



Seksuaalisuudesta puhuminen ja arvojen pohtiminen perheen sisällä lisäävät perheenjäsenten
välillä luottamusta, ymmärrystä, hyvää oloa ja parantavat vuorovaikutusta.



Osmo Kontulan mukaan seksuaalikulttuuriksi kutsutaan niitä seksuaaliseen kanssa-käymiseen
liittyviä uskomuksia, tapoja ja arvoja, jotka ovat syntyneet aikojen kuluessa ihmisten välisen
vuorovaikutuksen seurauksena.



Seksuaalikulttuuri ilmenee millaisia seksuaalisia aktiviteettejä ja pyrkimyksiä pidetään sopivina
tai haitallisina lapsille ja nuorisolle. Nämä käsitykset muuttuvat vähitellen tieteellisen tutkimuksen myötä.



Kulttuuri asettaa omat rajat ja ihanteet seksuaalisuuden ja siihen liittyvän mielenkiinnon ilmaisemiselle. Seksuaalikulttuuri siirtää tietoja, tapoja ja arvoja sukupolvelta toiselle.



Perheen arvot muotoutuvat perheen aikuisten mutta myös monen edeltävän sukupolven mielipiteistä. Kasvatukseen osallistuvat myös päiväkoti, koulu, sukulaiset, kaverit ja ympäröivä
maailma kaikkineen.



Nykyisin voidaan sanoa, että lapsen kasvatukseen tarvittaisiin koko kylä, mutta siihen osallistuu koko maailma, niin hyvässä kuin pahassakin.
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Tunteita saa tuntea ja ilmaista – hyväksy itsesi ja hyväksy lapsesi
Lapselle ja nuorelle tulee opettaa, että tunteita saa ilmaista. Lapsen tulee oppia nimet erilaisille
tunteille ja häntä tulee tukea selviämään tunteissa, ei vaatia peittämään tai tukahduttamaan niitä.
Tunnemaailmasta opitaan paljon rivien väleistä – arjen pienissä tilanteissa. Pettymystä, surua ja
kiukkua tulee voida tuntea ja ilmaista ilman pelkoa rakkaudetta jäämisestä tai seuraamuksista.
Lapsi saattaa rakastua palavasti omiin vanhempiinsa tai ikätoveriin. Tunteet ovat todellisia eikä
niitä pidä vähätellä. Lapsen pohdintoihin tai suuriin ahdistuksiin, pelkoihin tulee tarttua ja yhdessä
lapsen kanssa selvittää, mistä esimerkiksi erilaiset pelot johtuvat. Nähdyt tai kuullut asiat ja tilanteet saattavat herättää tuntemuksia, joita lapsi yrittää käsitellä esimerkiksi leikeissään. Tällaisia
asioita voivat olla vanhempien väliset jatkuvat, ratkaisemattomat ristiriidat ilman sovintoa, nähdyt
seksiaktit tai koettu seksuaalinen häirintä.
Lapsille onnellisimpia hetkiä ovat yhteiset hetket vanhempien kanssa. Tällöin ei tarvitse edes välttämättä tehdä mitään, vaan riittää, että aikuinen on lapsensa saatavilla. Kerro lapsellesi, että hän
on tärkeä ja rakas.
Anatomiset ja fysiologiset muutokset
Aikuisen on hyvä kerrata ns. murrosiän muutokset, joita suurimmalle osalle nuorista ilmaantuu
10–16 vuoden iässä. Puhe tulevista muutoksista pitää aloittaa ennen kuin ne tapahtuvat. Nuori
tarvitsee positiivista ja lämminhenkistä tukea muutosten keskellä. Suuri muutos kehossa on fyysisesti raskasta, ja muutosten hyväksyminen saattaa ainakin osalla nuorista kestää kauan. Oman
kehon vaaliminen ja hoivaaminen on taito, joka tulisi välittää jokaiselle lapselle ja nuorelle. Myös
oman kehonsa ja ulkomuotonsa hyväksyminen on tärkeä osa hyvinvointia.

Teoriasta käytäntöön
Kehon ja ajattelun muutoksista on hyvä puhua kotona lasten
kanssa läpi varhaisnuoruusvuosien. Tulevista muutoksista tulee
puhua myönteiseen sävyyn. Kukapa haluaisi odottaa innolla tapahtumia, jotka sotkevat tai rajoittavat elämää tai ovat noloja.
Nuori tarvitsee opastusta esimerkiksi kuukautissiteiden käytössä
tai parranajossa ja ihon hoidossa.

Nuorten seksuaaliterveyspalvelut ja seksi
Nuori tarvitsee mahdollisesti aikuistuessaan uusia palveluja, joiden käytöstä hänellä ei ole aiempaa kokemusta. Onkin tärkeää, että nuorille neuvotaan seksuaaliterveyspalvelut, niiden saatavuus ja käyttö. On hyvä
muistaa, että moni nuori ei tiedä esimerkiksi ehkäisyneuvolasta, ajan tilaamisesta tai seksitautien seulomisesta tai ylipäätään lääkärillä käymisestä juuri mitään.
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Erilaisista auttavista tahoista, seksuaaliterveyspalveluista, on hyvä puhua oman nuorensa kanssa ja opettaa
tätä hoitamaan omaa terveyttään koskevia asioita pikkuhiljaa itse. Tietojen salaaminen tai tietoinen kertomatta jättäminen saattaa enemminkin tuhota seksuaaliterveyttä kuin edistää sitä. Jos nuori on esimerkiksi
päättänyt harrastaa seksiä, johon tarvitaan ehkäisyvälineitä (esim. yhdyntä), on tärkeää, että hän osaa käyttää ehkäisyä. Noin puolella suomalaisnuorista ei ole yhdyntäkokemuksia kuin vasta täytettyään 18 vuotta.
Seksiin ja ehkäisyyn liittyvissä asioissa on myös tärkeää muistaa, että ei-heteroseksuaalit nuoretkin tarvitsevat tietoa ja taitoa suojautuakseen sukupuolitaudeilta ja muilta seksin ikäviltä puolilta.

Seksuaalikasvatus on seksuaalioikeus eli ihmisoikeus. Seksuaalikasvatusta ihminen tarvitsee kaikenikäisenä. Eniten kuitenkin ehkä silloin, kun elämänkokemusta ja muita omia valmiuksia selvitä
maailmassa on vähän. Nuorten seksuaalikasvatuksen haaste on saada nuoret elämään ja käyttäytymään siten, että he voivat elää onnellisena ja hyvinvoivina eivätkä aiheuta itselleen tai muille
vahinkoa tai korjaamattomia vaurioita.

Seksuaalikasvatuksen tavoitteita
-

hyvä seksuaaliterveys

-

riittävät tiedot seksuaalisuudesta ja seksistä

-

kykyä kokea oma seksuaalisuus myönteisenä asiana, josta jokainen päättää itse

Aikuisten tehtävät lasten seksuaaliterveyden tukemisessa:


Muistaa, että seksi on aikuisten juttu. Ei pornoa lasten saataville. Lasta ei saa altistaa kokemuksille ja tiedoille, jotka eivät kuulu hänen ikätasoonsa.



Tue positiivista minäkuvaa. Kodin seksuaalikasvatus alkaa jo vauvaiässä: opetetaan lapselle
kosketuksin, että hänen kehonsa on arvokas. Tämä voi tapahtua tarjoamalla ei-seksuaalista läheisyyttä, koskettamista ja hellyyttä. On tärkeää näyttää, että myös aikuisten parisuhde on arvokas, sisältää paljon hellyyttä ja tarvitsee omaa aikaa.



Opeta sopivaisuussääntöjä. Lapsen oman kehon tutkimiselle tulee asettaa rajat hellästi ja ystävällisesti. Tätä puolta lapsen seksuaalisuudessa ei tule tukahduttaa tai paheksua. Oman kehon yksityisiä paikkoja, kuten nenää, peppua, pimppiä ja pippeliä saa vapaasti tutkia, mutta
vain omassa rauhassa. On tärkeää opettaa lapselle kaikenlaisia käytöstapoja, muun muassa mitä tarkoittavat sanat yksityisyys, intimiteetti ja sopivuussäännöt.



Tarjoa ikätasoista tietoa: sopivaa tietoa oikeassa iässä. Lapset ovat valmiita ymmärtämään
seksuaalisuuteen liittyviä asioita, kuten tietoa kehosta, murrosiästä ja lisääntymisestä, kun aikuiset puhuvat siitä asiallisesti ja hämmentymättä. Aikuisen kannattaa ottaa asioita myös itse
esille. lapsille tarkoitetut, ikätasoiset kuvakirjat ihmiskehosta, lisääntymisestä ja ihmisten välisestä seksuaalisuudesta tukevat keskusteluja. Lapsi tarvitsee oikeat sanat kehon kaikille osille
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jo ennen kouluikää. Hänen on myös hyvä tietää lisääntymisestä. Näin lapsen ei tarvitse tutustua niihin kirosanojen kautta.


Kuvaa asteittaista kypsymistä, missä jokainen vaihe on tärkeä. Kerrotaan ihmisten portaittaisesta kehityksestä kaikilla alueilla. Jokainen kehitysvaihe on erilainen ja yhtä hyvä. Pääasia on,
ettei ketään saa pakottaa tekemään asioita, joita hän ei halua.



Tarjoa turvakasvatusta ja pärjäämistaitoja. Kotona kannattaa panostaa lapsen taitoihin pitää
huolta itsestään. On hyvä, jos lapsi osaa soittaa tärkeisiin puhelinnumeroihin ja tietää aina kuka aikuinen on tarvittaessa heti tavoitettavissa. Lapsi joka arvostaa kehoaan haluaa suojata sitä.



Tue tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. Tarjotaan malli positiiviselle sukupuoliroolille jo kotona.
varsinkaan seksuaalisuuden alueella ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa kokea ja toteuttaa itseään.
Jokainen meistä on yhtä tärkeä omana, ainutlaatuisena itsenään.

Vanhempien oikeus ja velvollisuus on opettaa
lapselle, miten hän itse voi ottaa vastuuta
omasta kehostaan, huolehtia sen puhtaudesta
ja hyvinvoinnista!

Aikuisten tehtäviä murrosikäisten seksuaaliterveyden tukemisessa




Anna enenevissä määrin yksityisyyttä. Nuoren seksuaalisuus on asia, joka siirtyy varsin pian,
mutta asteittain, nuoren omalle vastuulle. Nuoren seksuaalisten kokemustenyksityiskohdat eivät kuulu aikuiselle. Itsetyydytykseen on oltava oma rauha ja tila ilman yllätetyksi tulemisen
pelkoa. Nuoren hämmennystä ja ujoutta tulee arvostaa ja hänelle tulee sallia vetäytyä vaikkapa yhteissaunasta.
Rajaa oma seksuaalisuus. Nuoret eivät missään nimessä halua pohtia lähiaikuisten seksiä. Aikuisten tehtävä on olla kertomatta mitään omasta seksuaalisuudestaan ja seksielämästään.
Avoin seksuaalisuudesta puhumisen kulttuuri ei tarkoita sitä, että aikuiset levittelisivät omia
kokemuksia missään muodossa lastensa tai nuortensa tietoisuuteen tai altistaisivat heidät nä-
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kemään ja kuulemaan aikuisten välistä seksiä. Nuori saattaa esittää yksityisyyttä loukkaavia kysymyksiä seksuaalikasvatustilanteissa vain testatakseen rajoja.


Vahvistaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Nuoret eivät voi puolustaa oikeuksiaan, ellei
niitä ole heille kerrottu ja ellei heitä siinä tueta. Nuorille tulee kertoa, että heillä on oikeus aina
kieltäytyä kaikesta seksuaalisuuteen liittyvästä koska tahansa. Nuoria tulee tukea oman seksuaalisuuden haltuunotossa ja kertoa, että jokaisella on oikeus edetä omassa tahdissa omassa
seksuaalisuudessaan ja velvollisuus kunnioittaa toisten itsemääräämisoikeutta. nuorille tulee
kertoa, mitä voi, kannattaa ja saa tehdä tietyissä tilanteissa.
Pelkkä pelottelu ei ole hyväksi, vaan nuorille tulee antaa toimintamalleja riskitilanteiden varalle. Nuorille tulee opettaa mediakriittisyyttä ja kertoa, etteivät median välittämät toimintamallit
päde todellisuudessa.



Tue yksilöllistä, omanlaista kehitystä. Kaikki eivät kehity keskiarvoiseen seksuaalisuuteen ja
sukupuolirooliin. Aikuisten tulee tukea nuoren omanarvontuntoa tyttönä ja poikana sekä hänen positiivista sukupuolirooliaan. Nuorta tulee ihailla ja arvostaa juuri sellaisena kuin hän on,
omanlaisena, keskeneräisenä ja hämmentyneenä. Nuoren ainutlaatuisuutta tulee korostaa
etuna, ei haittana.
Nuoruuden tunnekuohujen keskellä aikuisten tehtävänä on tukea nuoren uskoa omaan viehätysvoimaansa ja kykyyn löytää aikanaan kumppani. Kun nuori uskoo itseensä tulevana kumppanina tai puolisona, hänen ei tarvitse testata omia taitojaan pakonomaisesti käytännössä.



Tue positiivista kehonkuvaa. Oman kehon arvostusta tarvitaan, jotta nuori oppisi arvostamaan
ja suojaamaan kehoaan ja seksuaalisuuttaan. Lapsen tai nuoren ulkonäöstä ei saisi koskaan sanoa mitään kielteistä, vaan asiat on aina pyrittävä ilmaisemaan myönteisesti. Fyysinen rankaisu
ja kehon vahingoittaminen on laitonta ja erittäin haitallista nuoren kehonkuvalle. Sen sijaan tulee tarjota seksuaalisuudesta, läheisyydestä, kehosta ja nautinnosta positiivinen kuva.



Tarjoa seksuaaliterveysneuvontaa. Nuorille tulee hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä seksikokeiluja kertoa seksuaalisuudesta positiivisena voimavarana. Se tarkoittaa puhetta läheisyydestä,
hyvästä olosta ja nautinnosta. Jo ennen murrosikää on puhuttava itsemääräämisoikeudesta,
kehon toiminnasta, lisääntymisestä, hellyydestä ja seksin vapaaehtoisuudesta.

Vanhempien kannattaa sanoa mielipiteensä, vaikka nuori ei keskustelisikaan, jotta nuori tietää
vanhempien pitävän tätä tietoa tärkeänä. Nuorille tulee kertoa niistä paikoista, joissa he voivat
luottamuksellisesti keskustella asiantuntijoiden kanssa tarkemmin.
Tulee myös huolehtia siitä, että nuorilla on käytännön mahdollisuus ehkäisyyn. Vanhemmat voivat
varata ajan ehkäisyneuvontaan, lupautua maksamaan ehkäisyvälineet ja pitää kotona kondomeja
helposti saatavilla. Näin nuori ymmärtää, että ehkäisystä voi puhua ja poika voi harjoitella kondomikäyttöä rauhassa vaikka itsetyydytyksen yhteydessä.
Aikuisen velvollisuus on luoda nuorille turvallinen ilmapiiri ja sopiva ympäristö, jossa he saavat
riittävästi tietoa ja seksuaaliterveyspalveluja – niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin.
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Luota itseesi kasvattajana – aikuisena ihmisenä!
Aikuisen on hyvä tutkailla omia asenteitaan ja arvojaan suhteessa seksuaalisuuteen, seksiin, rakkauteen ja
parisuhteeseen. On uskallettava miettiä omaa parisuhdettaan ja toivettaan parisuhteesta ja millaisista asioista ajattelee tarvittavan puhua. Käytetyt sanat ja tilanteet kuvaavat paljon piilossa kulkevia asenteita ja
arvoja. Seksuaalisuuden soisi olevan mahdollisuus, ei ahdistuksen aiheuttaja. Vanhemman on hyvä miettiä,
mitä seksuaalisuus hänelle itselleen tarkoittaa. Voitaisiinko seksuaalisuudella tarkoittaa ihmisen kokemusta
omasta ihmisyydestään sekä siihen liittyvää maskuliinisuuden ja feminiinisyyden suhdetta toisiinsa. Seksuaalinen halu, motivaatio ja luovuus voisivat mahdollistaa eroottiset kokemukset mielessä ja kehossa itsen ja
toisen kanssa. Hienoimmillaan nämä kokemukset voisivat yhtyä niin, että paikka ja aika menettävät merkityksensä. Uskallus heittäytyä seksuaaliseen haluun voisi tuottaa mielihyvää ja nautintoa. Seksuaalisuuden
ydin, seksio, voisi siis olla ihmisen kokemusta omasta olemisesta erottamattomana osana kosmista olevaisuutta. Eikö jokainen aikuinen haluaisikin, että lapsen olisi aikuisenakin hyvä olla, myös seksuaalisesti?
Luota itseesi aikuinen – olet riittävän hyvä! Anna hyvän seksuaalisen itsetunnon ja itsemääräämisoikeuden
perinteen jatkua!
Lähteet
Aho, T & Kotiranta-Ainamo, A & Pelander, A & Rinkinen, T. 2008. Puhutaan seksuaalisuudesta – nuori vastaanotolla.
Bildjuschkin, K & Ruuhilahti, S. 2008. Seksiä vaatteet päällä.
Cacciatore, R. 2007. Huomenna pannaan pussauskoppiin. Eväitä tyttönä ja poikana kasvamisen haasteisiin
syntymästä murrosikään.
Lajunen, K & Andell, M & Jalava, L & Kemppainen, K &Pakkanen, Marjo & Ylenius-Lehtonen, M. 2009. Turvataitoja lapsille. Turvataitokasvatuksen oppimateriaali.

Kirjallisuusvinkkejä vanhemmille ja lapsille
Hei beibi mä oon tulta. Nuoren oma seksikirja, sopii 5.-luokasta lähtien Brandt ym. 2004.
Väestöliitto. WSOY.
Legopalikoista leopardikalsareihin. Nuoren miehen seksuaalisuus. Cacciatore ym. 2001.
Väestöliitto. Tammi → seksuaaliterveysopas n. 13–18-vuotiaille pojille.
Vahva vanhemmuus – Paras tuki nuoren kasvuun. Syrjälä 2005 (toim.) → suunnattu
murrosikäisen nuoren vanhemmille ja kirjan tarkoituksena on valaa uskoa vanhemmuuteen ja
rohkaista vanhempia ottamaan oma vanhemmuus haltuunsa.
IhmiSeksi – materiaalia rippikoulun ohjaajalle ja nuorelle rippikoulun seksuaalikasvatusta
varten. Suomen Kätilöliitto.
Seksuaalisuuden portaat. Opetuspaketti peruskoulun 1.-9. luokille. Erja Korteniemi-Poikela &
Raisa Cacciatore. Opetushallitus 2000.

Tekstin muokannut oppaaseen sopivaksi: terveydenhoitaja Annu Hiekka-aho, Terveydenhoidon palvelut
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8 Puhetta päihteistä
Katse kohdistuu jokaiseen aikuiseen
Suomi on allekirjoittanut YK:n lasten oikeuksien sopimuksen, jonka mukaisesti lapsella tulee olla
oikeus turvalliseen ja hyvään kasvuympäristöön. Kuitenkin useampi kuin joka kymmenes lapsi elää
perheissä, joissa vanhemman alkoholinkäyttö haittaa lasten elämää.
Aikuiset eivät aina tule ajatelleeksi, miltä heidän juomisensa
näyttää – ja ennen kaikkea tuntuu lapsesta. Monet lapset ja
nuoret, joiden vanhemmat ovat omasta mielestään kohtuukäyttäjiä, kokevat aikuisten alkoholinkäytön jopa pelottavaksi.
Alkoholi muuttaa aikuisen käyttäytymistä, ja se hämmentää
lasta. Aikuisen mielestä kohtuullinen alkoholinkäyttö ja harmiton hauskanpito voivat lapsen näkökulmasta olla hämmentävä,
nolostuttava tai jopa pelottava kokemus.
Aikuisen kannattaa pohtia omaa alkoholin käyttöään. Suomalaisesta aikuisväestöstä raittiita miehiä on 11 % ja raittiita nai- Miltä aikuisen juominen näyttää
sia 14 %. Humalajuominen* on kansan keskuudessa yleisesti lapsen silmin?
hyväksyttyä Suomessa. Alkoholi on Tilastokeskuksen mukaan
työikäisten yleisin kuolinsyy Suomessa. Vastuullinen alkoholinkäyttö on sitä, että kenenkään ei
tarvitse siitä kärsiä. Lapset ja nuoret omaksuvat suhtautumisen alkoholiin ja sen käyttötottumukset omasta lähipiiristään. Jokainen lapsen seurassa alkoholia käyttävä aikuinen – äiti, isä, täti tai
vieras – antaa omalla käyttäytymisellään aina mallin lapselle. Jokaisen aikuisen onkin hyvä pysähtyä pohtimaan, miltä alkoholin käyttö juhlissa, aterioilla tai jokapäiväisenä lasillisena näyttää lapsen tai nuoren silmin katsottuna. (Ks. tilanneraittius*)

*Humalajuomisen (binge drinking) kansainvälinen raja on naisilla 4 ja miehillä 5 tai useamman
alkoholiannoksen juominen yhdellä juomakerralla. Erot miesten ja naisten riskikulutuksen rajoissa
selittyvät mm. naisten pienemmällä ruumiinpainon ja vesipitoisuuden sekä hormonaalisten tekijöiden pohjalta. Nämä rajat eivät kuitenkaan ole turvarajoja eivätkä ne sovellu raskaana oleville
tai määrättyjä lääkkeitä käyttäville. ( Aalto 2009.)
*Tilanneraittius tarkoittaa periaatetta, että alkoholia tai muita päihdyttäviä aineita ei käytetä
seuraavissa tilanteissa: liikenne, työ, raskaus, lastenhoito jne.
Tässä luvussa päihteillä tarkoitetaan alkoholia, huumausaineita, liuotinaineita (imppaaminen),
lääkkeitä ja muita aineita, joita käytetään päihtymistarkoituksessa. Päihteiksi määritetään myös
tupakka, koska se aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Kaikki nämä aineet vaikuttavat keskushermostoon, minkä vuoksi näiden päihteiden käyttöön liittyy lasten ja nuorten kehitystä ja terveyttä
haittaavia vaikutuksia.
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Tekijöitä, jotka suojaavat nuoria päihteiden käytöltä
Nuoret omaksuvat terveyteen, terveystottumuksiin ja päihteisiin liittyvät asenteet, taidot ja tiedot
perheen ja ystävien, koulun ja koko ympäröivän yhteisön sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä. Aikuisten mallien mukaisesti nuorten valinnat vaihtelevat raittiudesta tai hillitystä kokeilusta
runsaaseen, päihtymystä tavoittelevaan päihteiden käyttöön. Valinnat ovat sidoksissa myös nuoren elämäntilanteeseen, voimavaroihin ja taustatekijöihin, jotka voivat joko altistaa tai suojata
nuorta. Suojaavina tekijöinä tärkeitä ovat mm. nuoren sosiaaliset taidot, tieto päihteistä ja itsetunto (ks. lisää itsetunnon tukemisesta sivuilta 23–24). Myös vanhempien ja ystävien tuki sekä harrastusmahdollisuudet suojaavat nuorta päihteiden käytöltä. Kaikkein eniten nuorten käyttäytymiseen
vaikuttavat heidän kaveripiirinsä tavat ja normit. Joukkoon kuuluminen on lapselle tai nuorelle
erityisen tärkeää.
Nuoret saavat tietoa päihteistä useilta tahoilta (kavereilta, kotoa, terveystiedon opetuksesta, internetistä), mutta he keskustelevat kuitenkin aiheesta aikuisten kanssa vähän. Saadun tiedon ja
aikuisten suhtautumisen ristiriitaisuus saattaa hämmentää nuoria. Osa vanhemmista on liian sallivia kun taas osa vanhemmista suhtautuu päihteisiin niin tuomitsevasti, että yhteinen keskustelu
tyrehtyy ja nuorelle saattaa herätä uhman ja protestoinnin tarve. Kun yhteistä keskustelua aikuisten kanssa ei ole, nuoret opettelevat päihteiden käyttöä yrityksen ja erehdyksen kautta ikätovereiden kanssa. Nuorten tietämättömyys voi johtaa kokeiluihin, joihin liittyy terveyttä vaarantavia
tilanteita. Nuoret kaipaavat tasa-arvoista ja ymmärtäväistä pohdintaa aikuisten kanssa vapaaajanvietosta ja suhtautumisesta alkoholiin.

Missä iässä nuoret alkavat käyttää päihteitä?
Tupakan ja alkoholin käyttökokeilut ajoittuvat useilla nuorilla puberteettikehitykseen ja nuoruusiän sosiaaliseen kehitykseen. Useimmilla nuorilla tupakka on ensimmäinen kokeiltu päihde. Neljännes tytöistä kokeilee alkoholia 13 vuoden iässä ja viidennes pojista 14 vuoden iässä. 18vuotiaista raittiita on enää alle 10 prosenttia. On todettu, että alle 16-vuotiaana alkanut humalajuomisen tapa jatkuu usein aikuisikään.
Tupakoinnin, humalajuomisen tai huumausaineiden käytön yhteys toisiinsa on todettu useissa
tutkimuksissa. Varhaisen tupakoinnin aloittamisen tiedetään olevan yhteydessä huumausaineiden
käytön aloittamiseen. Kannabis on useimmiten ensimmäiseksi kokeiltu huumausaine. Kannabiksella tiedetään olevan huomattavia välittömiä ja pitkäaikaisia terveyshaittoja, viimeaikaisista internetissä olleissa vähättelevistä keskusteluista huolimatta.

Minkä verran kuopiolaisnuoret käyttävät päihteitä?
Kuopiolaisten nuorten terveyttä ja terveystottumuksia seurataan valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn yhteydessä joka toinen vuosi. Taulukossa 1. kuvataan kuopiolaisten 8. ja 9. -luokkalaisten
päihteettömyyttä ja päihteiden käyttöä vuosina 2010 ja 2013. Kuopiolaisnuorista vuoden 2013
tutkimuksen mukaan (75 %) ei tupakoi ja lähes puolet (53 %) ei käyttänyt alkoholia. Päivittäin tupakoivien (12 %) ja nuuskaa (2 %) käyttävien nuorten ja tosihumalaan juoneiden nuorten (10 %)
osalta voimme kysyä, kuinka tämä on mahdollista. Kuka osti tupakat ja alkoholin näille nuorille?
Tietävätkö vanhemmat omien lastensa vapaa-ajan toiminnasta?
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Taulukko 1. Kuopiolaisten 8. ja 9. – luokkalaisten päihteiden käyttö vuosina 2010 ja 2013
(Kouluterveyskysely 2010 ja 2013)
Päihteettömyys tai päihteiden käyttö
2010
2013
%
%
Ei tupakoi tai on lopettanut tupakoinnin
62
75
Tupakoi päivittäin
15
12
Ei käytä alkoholijuomia
47
53
Käyttänyt alkoholia tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa 14
10
tai useammin
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran
8
7
Nuuskaa päivittäin
2

Mitä voimme tehdä nuorten suojelemiseksi päihteiltä?
Aikuisten vastuullisuuteen kuuluu rajojen asettaminen. Rajanveto on varsin yksinkertaista: alkoholi
ja tupakka kuuluvat vasta aikuisuuteen, ei alle 18-vuotiaan elämään. Huumausaineiden käyttö ja
hallussapito ovat kiellettyjä kaiken ikäisille.
Vaikka vanhemmat itse käyttäisivät harkitusti alkoholia, suhtautumisen nuorten alkoholin tai muiden päihteiden käyttöön tulee olla kielteinen. Syyt nollatoleranssiin nuorten kohdalla ovat yksinkertaiset:


Alkoholi ja muut päihteet vaarantavat nuorten aivojen ja keskushermoston kehitystä. Vielä
18–20-vuotiaanakin elimistössä tapahtuu kehitystä, johon päihteet vaikuttavat haitallisesti.



Päihteet vaikuttavat haitallisesti muistiin ja oppimiskykyyn.



Päihteet aiheuttavat häiriöitä myös sukupuoli- ja kasvuhormonin tuotantoon.



Vaarallisin tekijä nuorille on alkoholin veren sokeria alentava vaikutus, mikä vaikeuttaa aivojen energian saantia ja toimintakykyä. Verensokerin laskeminen on tavallisin alkoholimyrkytyksen oire ja alkoholin aiheuttaman tajuttomuuden tai kuoleman syy, vaikka veren
alkoholipitoisuus ei olisikaan korkea.



Tutkittu tosiseikka on, että mitä myöhemmin nuori aloittaa alkoholikokeilut, sen vähemmän hänelle tulee sen kanssa ongelmia tulevaisuudessa.



Tupakka aiheuttaa kasvuikäiselle nuorelle monia terveyshaittoja ja nikotiiniriippuvuus kehittyy erittäin nopeasti.

Yhteiskunnan ja yhteisön tukimenetelmät



Alle 18-vuotiaiden alkoholin kohtuukäytön rajasta ei voida puhua, koska alaikäisten alkoholin
käyttö on alkoholilain (1143/1994) ja terveydellisin perustein kiellettyä.
Uuden tupakkalain (2010/698) tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen edellytyksiä ja rajoittaa tupakointia heidän kasvuympäristöissään. Myös tupakan
myyminen alle 18-vuotiaille on lain mukaan kielletty. Vähittäiskaupat ovatkin lisänneet tiedottamista: ”Emme myy tupakkaa ja alkoholipitoisia juomia alle 18-vuotialle”. Kuopio on julistautunut Savuttomaksi kaupungiksi 2009, tämän pohjalta myös koulujen järjestyssääntöjä on tarkistettu.
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Huumausaineiden hallussapito ja käyttö on laitonta kaiken ikäisille (373/2008).
Lastensuojelulaki (417/2007) ja nuorisolaki (72/2006) tukevat vanhemmuutta myös nuorten
päihteiden käytön ehkäisemisessä niin, että kaikilla aikuisilla on velvollisuus puuttua nuorten
päihteiden käyttöön.
Työikäisten terveydenhuollossa on tehostettu alkoholin haitallisen käytön tunnistamista AUDIT- lomakkeen avulla. Vuonna 2011 on aloitettu vanhempien päihteiden käytön arvioiminen
ja siihen liittyvä neuvonta osana kouluterveydenhuollon laajoja terveystarkastuksia.

Vinkkejä keskusteluun päihteistä nuoren kanssa:












Päihteistä on syytä puhua avoimesti ja asioiden oikeilla nimillä.
Ei ole yhtä ainoata toimivaa keskustelutapaa - kannattaa valita perheelle luonteva tapa.
Kysele ennemmin kuin kiellät tai neuvot. Kysele rohkeasti, lapsesi voi tietää vastaukset.
Kuunteleminen auttaa ymmärtämään lapsesi tunteita ja tekoja.
Puhu itsestäsi, niin lapsenkin on helpompi kertoa itsestään
Näennäisen vähäiset huomautukset ja äänenpainot ovat usein kaikkein tärkeimpiä
Muistuta nuorta siitä, että hän on aina vastuussa omista valinnoistaan ja tekemisistään,
myös päihteiden vaikutuksen alaisena.
Hyödynnä keskusteluissa nuorten nykyasennetta ”humalajuominen on epämuodikasta”.
Tunnista nuorille tyypillinen joukkoharha ”kaikki muutkin saavat juoda”.
Vahvistetaan nuoren varovaisuutta ja itsesuojelua tilanteissa, joihin liittyy päihteitä.
Mikäli epäilet tai havaitset lapsesi käyttävän päihteitä, puutu tilanteeseen välittömästi rauhallisesti ja ratkaisukeskeisesti keskustellen.

Käytännön vinkkejä nuoren päihteettömän vapaa-ajan vieton turvaamiseen








Älä jätä alaikäisiä lapsiasi viikonlopuiksi yksin kotiin.
Tee nuoren kanssa yhteiset sopimukset kotiintuloajoista.
Valvo lapsen vapaa-ajan viettoa, erityisesti viikonloppujen kotiintuloaikoja ja –kuntoa.
Tutustu lapsesi ystäviin ja heidän vanhempiinsa. Tallenna heidän yhteystietonsa, jotta vaikean tilanteen tullen voit ottaa heihin yhteyttä.
Suunnittele yhdessä nuoren kanssa mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia vapaa-ajalle.
Osallistu vanhempainiltoihin ja keskusteluihin muiden vanhempien kanssa kuinka oman
kaupunginosan nuorten päihteetön, aktiivinen vapaa-ajanvietto varmistetaan.
Luota lapseesi ja muista kiittää oikein toimimisesta - huomaa hyvä lapsessa ja nuoressa!

Tukea Kuopiosta
 Omalääkäri, puh.017 182 111
 Oman työantajan tarjoama työterveyshuolto
 Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö/ päivystys ja palveluohjaus p 017 18 3672
- alle 21-vuotiaat p 044 718 3310, http://www.ksps.fi
 Kuopion Psykiatrian keskus, p. 017 175 190 tai 017 174 340
 Nuorten vastaanotto Sihti (13-22 v) p. 044 718 1078 arkisin klo 11.30 - 13.30
http://www.kuopio.fi/web/terveyspalvelut/mielenterveyspalvelut
 Kriisikeskus p. 017 262 7733 tai 017 262 7738 ma - pe 8-21, la - su 14–21
http://www.kuopionkriisikeskus.fi/
 Lapsiperheiden sosiaalityö; perhekriisiyksikkö/ lastensuojelu p. 017 18 3393
 Perheneuvola p. 044 718 1384
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Pohjois-Savon syöpäyhdistys (tupakasta vieroituskurssit), p. (017) 5801 801

Linkkejä:
http://www.lastenseurassa.fi/
http://www.paihdelinkki.fi/perhe
http://www.paihdelinkki.fi/testaa/audit
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/paihteet-lapsen-silmin-hanke/
http://www.lasinenlapsuus.fi
http://www.varjomaailma.fi/tervetuloa
http://www.stumppi.fi/portal/etusivu
http://www.eroontupakasta.fi/
http://www.hengitysliitto.fi

Lähteitä:
Aalto M. 2009. Alkoholin suurkulutuksen varhainen toteaminen ja hoito. Duodecim 2009;125:89196.
Helakorpi S. Laitalainen E. & Uutela A 2009. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja
terveys, kevät 2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 7/2010.
Lommi A, Luopa P, Puusniekka R ym. 2010. Kouluterveyskysely 2010. Kuopion kuntaraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Lasten seurassa – 10 kysymystä alkoholinkäytöstä. Esite 2010. Alko, A-Klinikkasäätiö, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.lastenseurassa.fi/
Marttunen M & Kiianmaa K. 2003. Nuoret ja päihteet. Teoksessa: Salaspuro M, Kiianmaa K, Seppä
K. Päihdelääketiede. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.
Pirskanen M & Pietilä A-M. 2008. Eettistä pohdintaa nuorten terveysvalintojen tukemisesta: tutkimustuloksia nuorten päihteettömyyden edistämisestä. Teoksessa Pietilä A-M & Länsimies H.
(toim.) Etiikkaa monitieteisesti. Pohdintaa ja kysymyksiä. Kuopion yliopiston julkaisuja F. Yliopistotiedot 45. 153–170.

Huomaa hyvä lapsessa ja nuoressa!
Alkuperäisen tekstin kirjoittajat:
Marjatta Pirskanen, TtT, terveyden edistämisen suunnittelija, Kirsi Santala, terveydenhoitaja
Miia Lahtela, TtM, projektikoordinaattori
Tekstin päivittänyt vuonna 2014
Hanna-Mari Tanninen, TtM, th, Terveydenhoidon palvelut
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9 Median pauloissa

Hyvä paha media

Media on laaja käsite. Tässä yhteydessä käsitellään sähköistä mediaa eli television, tietokoneen,
kännykän ja pelilaitteiden käyttöä. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että medioilla on merkittävä asema lasten ja nuorten elämässä. Suomalaisissa kodeissa lapsilla on valitettavan usein televisio, tietokone ja pelikonsoli omassa huoneessaan.
Media on osa lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää ja sosiaalisia suhteita. Se toimii kasvattajana
niin hyvässä kuin pahassakin. Parhaimmillaan media avartaa maailmankatsomusta, opettaa uusia
tietoja ja taitoja sekä herättelee rakentamaan eettistä arvomaailmaa. Vanhemman on kuitenkin
autettava lastaan ymmärtämään, ettei median maailma ole todellisuuden peili.
Media vaikuttaa lasten fyysiseen terveyteen usein pitkälle aikuisikään asti. Television katselu on
yhteydessä lasten ylipainoon. Runsas television ääressä nököttäminen vie aikaa ja innostusta liikkumiselta ja hidastaa aineenvaihduntaa. Mainokset innostavat popsimaan epäterveellisiä välipaloja.
Netti ja tietokonepelit ovat elämysvoimansa vuoksi houkuttelevampia ja usein paljon koukuttavampia kuin vanhemmat mediat. Internetin ja tietokonepelien suurkäyttö on riski sosiaalisten taitojen kehittymiselle, sillä se vie leijonanosan siitä ajasta, joka nuoruusiässä olisi tärkeää suunnata
aitoon vuorovaikutukseen. Pelkästään netissä ei aina kehity riittävästi sosiaalisia tukiverkkoja ja
arkisia ongelmanratkaisutaitoja.
Koukkuun jäämiselle altistavat sellaiset pelit ja verkkoviestinnän muodot, jotka tarjoavat seuraa ja
kontakteja. Riippuvuuden riskejä lisää, jos pelaaminen toimii puuttuvien ihmissuhteiden korvikkeena ja tyhjien hetkien täydentäjänä.
Nettiriippuvuudella tarkoitetaan hallitsematonta ja pakonomaista internetin käyttöä, joka aiheuttaa haittoja myös muilla elämänalueilla. Nettiriippuvuustestejä löytyy Päihdelinkki-sivustolta.
Median riskeiltä eivät suojaa sensuuri, kauhistelu eivätkä tekniset kontrollikeinot, vaan itsenäinen,
aktiivinen ja kriittinen ote mediaan. Tasapainoinen kehitys vaatii arkista puurtamista, erimielisyyksiä ja niiden ratkaisemista, turhaumien ja kielteisten tunteiden kanssa pärjäämistä.
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Aikuisena arjessa
Kasvattajan tehtävä ei ole helppo, sillä lapsen suojeleminen median haitallisilta viesteiltä on lähes
mahdotonta. Vaikka yhteiskunnalla on vastuu suojella lapsia sopimattomalta aineistolta, käytännössä lapsi voi törmätä hänelle sopimattomaan mainoskylttiin tai lööppiin kadulla tai aikuisille tarkoitettuun ohjelmaan painaessaan väärää television nappulaa.
Vanhemmat joutuvatkin usein auttamaan lastaan, kun tämä on jo nähnyt tai kuullut jotain sopimatonta tai hämmentävää. On tärkeää, että vanhempi kannustaa lastaan ilmaisemaan ajatuksiaan ja
kysymään mieltä askarruttavista asioista, joita nähty materiaali on herättänyt. Pienen lapsen vanhemman on vakuutettava ja autettava lastaan palauttamaan kadonnut turvallisuuden tunne. Vähän isomman lapsen kanssa vanhemman on tasapainoiltava totuudenmukaisen maailmankuvan
välittämisen ja lapsen turvallisuuden tunteen säilymisen välillä.
Nuorten kanssa voidaan keskustella tapahtuneesta, miettiä sen vaikutuksia laajemmin ja pohtia
oikeudenmukaisuuden näkökulmaa. Mutta hekin toivovat aikuisilta usein turvaa ja järjestystä
omaan maailmaansa. Vanhemmat voivat valita erilaisia tapoja suojata lastaan medialta.
Nuori tarvitsee tukea median mallien kyseenalaistamiseen. Erityisesti naisille suunnatut media- ja
mainossisällöt suorastaan myyvät kehollista tyytymättömyyttä. Median täydellisiksi trimmatut
esikuvat panevat itsetunnon koetukselle. Kun fyysinen minäkuva on hauraassa rakentumisvaiheessa, ulkonäköön kohdistuvat viestit ja ihanteet osuvat nuoren mieleen herkimmin. Onneksi
lähipiirin aikuiset moninaisine muotoineen ja myös virheineen ovat
voimakkaampia esikuvia kuin median epärealistiset mallit. Aina
parasta, jos aikuinen hyväksyy itsensä ja myös kannustaa nuorta
arvostamaan itseään sellaisena kuin on.

Yhdessä median maailmassa
Television katselulla on usein perheen sosiaalista vuorovaikutusta edistäviä vaikutuksia. Television
katselu rytmittää perheen ajankäytön, ja se antaa kontaktimahdollisuuksia muiden perheenjäsenten kanssa. Internetin käyttö ja videotietokonepelien pelaaminen sitä vastoin eivät ole useinkaan
kehittyneet perheen yhteiseksi harrastukseksi, vaan lapset ja nuoret ovat usein yksin tai ikätoveriensa seurassa uusien viestintävälineiden äärellä.
Vanhempien osallistumattomuus johtuu yleensä siitä, että vanhemmat eivät ole luontevasti omassa nuoruudessaan oppineet käyttämään uusia välineitä. Mitä paremmin vanhemmat tuntevat lastensa netin käyttöä, sitä paremmin he pystyvät arvioimaan ja kertomaan, mikä on hyväksyttävää ja
turvallista netin käyttöä. Vaikka lapset hallitsisivatkin tekniikan, aikuisen elämänkokemuksesta on
apua sisältöjen ja tilanteiden ymmärtämisessä. Aikuisen kannattaa käyttää nettiä myös yhdessä
lapsen kanssa. Virallisia ikärajasuosituksia tv-ohjelmien, elokuvien ja pelien suhteen on syytä noudattaa – ikärajat perustuvat asiantuntijoiden näkemyksiin ja ne on asetettu lasten ja nuorten parhaaksi.
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Suojautuminen ja pelisäännöt
Lasta suojaavat median epätoivotuilta vaikutuksilta samat tekijät kuin elämässä yleensä: hyvät
oppimisvalmiudet, tasapainoinen tunne-elämä, ikä ja turvalliset lähisuhteet. Esimerkiksi mediaväkivallan vaikutusten vastavoimana toimii turvallinen koti sekä lämmin ja arvostava kasvatus. Mikäli
lapselle syntyy jo varhaisessa vaiheessa käsitys oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta, hän kykenee paremmin kohtaamaan myös median maailman.
Seuraavassa on esitetty neljään tasoon jaetut suojaustavat. Ne voivat vaihdella perheessä sen mukaan, mistä mediasta on kysymys. Myös eri-ikäisille lapsille säännöt ovat usein erilaiset. Mikä on
sinun tasosi?
Käytön kieltäminen. Pidän lapseni erossa tästä mediasta. En hanki kyseistä mediaa tai medialaitetta kotiini tai kiellän lapseltani sen käytön.
Käytön rajoittaminen. Sallin tämän median käytön tietyin rajoituksin.
Rajoitan sitä teknisesti (esimerkiksi kännykän saldoraja, netin suodatinohjelmat) tai asettamillani säännöillä (esimerkiksi aikaraja: klo 21 jälkeen ei
katsota televisiota). Valvon median käyttöä joko lapseni tietäen tai häneltä salaa.
Käyttöön osallistuminen. Käytän mediaa yhdessä lapseni kanssa. Etsin
siitä lapselleni ikäluokitusten mukaisia ja aihepiiriltään sopivia sisältöjä ja keskustelen hänen kanssaan median sisällöistä. Päämääräni on vahvistaa lapsen omia valmiuksia käyttää tiettyä mediaa
turvallisesti. Luotan myös lapsen omaan harkintaan median käyttäjänä.
Vapaa käyttö. En seuraa tämän median käyttöä enkä juuri osallistu lapseni median käyttöön. Tähän on syynä jokin seuraavista asioista: a) en ole aikaisemmin kiinnittänyt asiaan huomiota; b)
minulla ei ole aikaa; c) en oikein osaa vaikuttaa asiaan; d) minun ei tarvitse rajoittaa lapseni median käyttöä, koska luotan siihen, että hän kykenee toimimaan itsenäisesti ja tiedän, että hän tarvittaessa kääntyy puoleeni.
Pienen lapsen kanssa suojaa voi parantaa tarpeen mukaan teknisillä estoilla.
Netin käytöstä ja pelaamisesta on hyvä olla pelisäännöt. Yhteenlasketun ruutuajan ei tule ylittää
kahta tuntia päivässä. Yksi keino on tehdä kirjallinen sopimus, jossa perheen omat pelisäännöt
listataan. Voidaan sopia muun muassa henkilötietojen ja valokuvien luovuttamisesta, nettiystävien
tapaamisesta sekä netin käytön aikarajoista. Yhteiset pelisäännöt voidaan tulostaa ja kiinnittää
esimerkiksi tietokoneen viereen. Myös sääntöjen rikkomisen seurauksista on hyvä sopia etukäteen.

Medialukutaito
Medialukutaito on kykyä ilmaista itseään eri viestimillä, hankkia tietoja median avulla sekä eritellä
ja tulkita kriittisesti erilaisia mediatekstejä.
Lapsille on aina kerrottu raakoja kansantarinoita ja hurjia Grimmin satuja. Suullisen sadun tai tarinan kuulija voi kuvitella sadun mielessään niin hurjaksi kuin uskaltaa. Kun hän ei näe valmiiksi kuvitettua tarinaa, hän voi mielikuvituksessaan säädellä tarinan hurjuutta. Filmattu tarina tulee saman-
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laisena kaikkien silmille riippumatta kehitystasosta. Oliot voivat olla paljon pelottavampia kuin
lapsen oma mielikuvitus pystyisi kuvittelemaan.
Asia, jota lapsi ei kehitystasonsa vuoksi saata ymmärtää, voi tuntua epämiellyttävältä ja pelottavalta, ja lapsen hämmennys vain lisääntyy, mitä yksityiskohtaisemmin esimerkiksi suvunjatkamisen
kysymyksiä kuvataan. Parasta olisi, jos lapsi saisi elää lapsuutensa rauhassa ja perehtyä aikuisten
asioihin iässä, jossa ne alkavat luontaisesti kiinnostaa.
Uutiset sodista, katastrofeista, terrorismista ja onnettomuuksista tavoittavat myös lapset. Tällaisissa tapauksissa on hyvä tiedostaa, että lapsi tulkitsee tilanteita aina vanhempien ja läheisten ihmisten reaktioiden pohjalta. Lasta ei voi kokonaan suojata uutisilta eikä häneltä voi salata, että
jotain pahaa on tapahtunut. Lapsi kyllä aistii tilanteen, ja mikäli hänelle ei kerrota siitä, hän täyttää
tietonsa aukot mielikuvituksen ehkä vielä hurjemmilla tuotoksilla.
Lasta täytyy suojata liialta uutisvirralta. Ei aikuisillekaan ole hyväksi seurata kriisiuutisia kokopäiväisesti. On tärkeää laittaa televisio ja radio välillä kiinni ja jatkaa omaa arkea järkyttävistä asioista
huolimatta.
Ihannoitu, viihteellinen väkivalta tempaa mukaansa kritiikittömästi, houkuttelee samastumaan
aggressiiviseen sankariin ja näyttää väkivallan hyväksyttävänä. Dokumentaarinen väkivalta esittää
aggression monipuolisemmin ja näyttää myös uhreja ja kärsimystä, mikä ahdistaa katsojaa, mutta
kylläkin tekee väkivallan vähemmän houkuttelevaksi. Näin se voi olla jopa hyödyllistä koettavaa.

Tekijänoikeudet ja piratismi
Suurin osa lapsiperheestä tietää, että musiikkitiedostojen jakaminen internetissä ilman lupaa on laitonta. Todellisuudessa nuorten vanhemmilla
näyttää kuitenkin harvemmin olevan tietoa siitä, mihin kotitietokonetta
todellisuudessa käytetään. Useassa tapauksessa Suomessa kiinnijääneiden nuorten vanhemmille on tullut yllätyksenä, että kotikoneesta oli tullut osa suurta ja laitonta tiedostojenjakoverkkoa.
Tekijänoikeudenloukkaus voi tulla rangaistavaksi joko tekijänoikeusrikoksena tai -rikkomuksena.
Tekijänoikeusrikos edellyttää oikeudenloukkauksen lisäksi tahallisuutta, ansiotarkoitusta ja sitä,
että teko aiheuttaa huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeudenhaltijalle. Tietoverkoissa tehdyiltä
oikeudenloukkauksilta ei edellytetä ansiotarkoitusta. Ankarin rangaistus tekijänoikeusrikoksesta
on kaksi vuotta vankeutta ja tekijänoikeusrikkomuksesta sakko.
Rikosoikeudellisen vastuun lisäksi oikeudenloukkaaja on velvollinen maksamaan oikeudenhaltijoille hyvitystä luvattomasta teosten käyttämisestä ja vahingonkorvausta. Hyvitysvelvollisuus ei edellytä huolimattomuutta, vaan hyvitys tulee aina maksettavaksi loukkaajan tietoisuudesta riippumatta. Se on luonteeltaan käyttökorvaus ja vastaa sitä määrää, jolla teokset olisi saanut laillisesti
käytettäväksi.
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Kännykkä ja sosiaalinen media
Lasten ja nuorten kännyköiden käyttötavat poikkeavat aikuisten tavoista. Lapsille kännykkä on usein peli- ja ajanvietelaite. Kännykällä lapset
myös ylläpitävät sosiaalisia suhteitaan ja organisoivat arkeaan. Nuoret
puolestaan lähettävät muita enemmän tekstiviestejä, pelaavat kännykkäpelejä ja personoivat puhelimiaan erilaisilla lisäpalveluilla ja puhelimen ulkonäköä muuntelemalla. Kommunikoinnin lisäksi lapset ja nuoret
käyttävät kännykkää hyötyesineenä, kuten herätyskellona ja kalenterina.
Sosiaalisen median (mm. Facebook) osuus on lasten ja nuorten ajankäytössä myös kasvanut voimakkaasti. Sen käyttö alkaa usein jo alakoululaisena. Kännyköitä käytetään paljon myös sosiaalisen
median välineinä, millä on nykyisin suuri merkitys lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden ylläpidossa.
Internet, kamerakännykät ja sosiaalinen media tarjoavat uusia keinoja ja muotoja myös kiusaamiselle. Netissä tai kännyköiden kautta voi levittää juoruja, noloja valokuvia tai henkilökohtaisia tietoja tai lähettää nimettömiä pilkkaavia tai uhkailevia viestejä. Kun koulukiusaaminen rajoittuu
yleensä kouluaikaan, netin kautta kiusaaja tavoittaa kiusatun periaatteessa milloin vain ja voi saada kiusaamiselleen laajemman yleisön. Netissä harmittomaksi pilaksi tarkoitettu tempaus voi karata käsistä, kun yleisöä voi olla hyvin paljon. Kerran julkaistua valokuvaa tai tekstiä on hyvin vaikea
saada netistä kokonaan poistettua. Toisen henkilön halventaminen ja loukkaaminen internetissä
voidaan tulkita kunnianloukkausrikokseksi, josta tuomitaan rangaistukseen ja vahingonkorvauksiin.

Lapset ja media pähkinänkuoressa









Media on osa lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää ja sosiaalisia suhteita. Se toimii kasvattajana niin hyvässä kuin pahassakin.
Itsenäinen, aktiivinen ja kriittinen ote suojaavat median riskeiltä paremmin kuin sensuuri,
kauhistelu tai tekniset kontrollikeinot.
Vanhemmat voivat valita erilaisia tapoja suojata lastaan medialta.
Lapsi ja nuori tarvitsevat tukea median mallien kyseenalaistamiseen.
Aikuisen kannattaa käyttää nettiä yhdessä lapsen ja nuoren kanssa.
Vaikka lapset ja nuoret hallitsisivatkin tekniikan, aikuisen elämänkokemuksesta on apua sisältöjen ja tilanteiden ymmärtämisessä.
Tekijänoikeuksien loukkaaminen ja piratismi ovat rikosoikeudellisesti rangaistavia tekoja.
Netin käytöstä ja pelaamisesta on hyvä olla pelisäännöt. Eri ikäisille lapsille säännöt ovat
erilaiset.

Alkuperäisen tekstin kirjoittaja Teppo Laukkanen, toiminnanjohtaja, MLL Pohjois-Karjalan piiri ry
Tekstin soveltanut Kuopioon sopivaksi: Tiina Taskinen, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
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10 Hyvinvointia kulttuurista
Nuoren kasvamisessa korostuu persoonallisen identiteetin rakentuminen. Luovalla toiminnalla on
merkitystä positiivisen minäkuvan rakentumisessa ja sitä kautta omaan elämään ja yhteisöön vaikuttamisessa. Kulttuurin ja taiteen harrastaminen antavat nuorelle mahdollisuuden osallisuuden
kokemiseen – kiinnittymiseen omaan kulttuuriperintöön ja kuulumisen tiettyyn viiteryhmään.
Taide- ja kulttuurikasvatuksella tuetaan lasten ja nuorten oppimista, harrastuneisuutta, kasvua ja
kehitystä. Tätä tehtävää edistävät kaupungin kulttuurilaitokset (kirjasto, teatteri, museot, kaupunginorkesteri), muut kulttuuritoimijat sisällöillään ja metodeillaan (työpajat, näyttelyt, kurssit, esitykset, konsertit) sekä koulujen kulttuuriohjelma Kulttuuripolku, joka on suunnattu 1-9–
luokkalaisille.
Tutkimusten mukaan kulttuuri edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Taide ja kulttuuri ovat kaikkien yhteistä arvokasta omaisuutta. Kulttuuri saa ihmiset liikkeelle. Se
innostaa, aktivoi, ärsyttää, herättää kysymyksiä sekä edistää sivistystä ja sosiaalisen pääoman syntymistä. Mm. näistä teemoista virtaa ammentava Kulttuuripolku on osa Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueiden Aktiivinen lapsuus ja nuoruus Kuopiossa–ohjelmakokonaisuutta (ks. http://kulttuurikasvatus.kuopio.fi/). Kulttuuripolku korostaa
yhteisöllistä oppimisprosessia ja oppijan osallisuutta. Kulttuuripolku tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua eri kulttuurin ja taiteen aloihin ja kenties kimmokkeen hankkia harrastus kulttuurin parista.
Kulttuuripolun rakenne ja vierailukohde:
1. lk
2. lk
3. lk
4. lk
5. lk
6. lk
7. lk
8. lk
9. lk

Kirjastopolku:
Kuopion kaupunginkirjasto (pääkirjasto tai lähikirjasto)
Taidepolku:
Kuopion taidemuseo
Museopolku:
Kuopion museo ja Kuopion korttelimuseo
Mediapolku:
Kino Kuvakukko ja VB- valokuvakeskus
Ympäristöpolku: oman alueen kulttuuri- ja luonnonympäristö
Tanssipolku:
Tanssipeli ja –pajat
Musiikkipolku: Kuopion Musiikkikeskus
Teatteripolku:
Kuopion kaupunginteatteri
K9-kortti:
omatoiminen kulttuuripalveluiden käyttö

Nuorisopalvelut tarjoavat osallistavaa, matalan kynnyksen toimintaa lapsille ja nuorille. Peruspalvelujen keskeisiä tehtäviä ovat mm. avoimien nuorteniltojen järjestäminen, harrastustilojen tarjoaminen, nuorisotiedotus, kaikille nuorille ja lapsille tarkoitetut kerho- ja leiritoiminta sekä läsnäolo nuorten elämässä elämänhallintataitoja ja subjektiutta tukien. Erityisnuorisotyö toteuttaa
nuorten pienryhmätoimintoja, nuorten elämänhallintatilanteiden kartoitusta sekä kriisitilanteissa
olevien nuorten ja heidän perheidensä välisen vuorovaikutuksen tukemista.
Nuorisopalvelut ja kulttuurikasvatus toimivat oleellisena osana lasten ja nuorten osallistumisen ja
yhteisöllisyyden kokemusten vahvistajana. Erilaisia päihteettömiä vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia tarjoavat mm. nuorisotalot, Kulttuuriareena 44, kansalaisopisto, järjestöt, kulttuurilaitokset ja taiteen perusopetusta tarjoavat tahot.
Alkuperäisen tekstin kirjoittaja: kulttuurisuunnittelija Kirsi Heikkinen
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Kuopiolaisia alakoululaisia kirjastopolulla
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Opas on muokattu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksenTessu-hankkeessa vuonna 2006 tuotetusta aineistosta.
Alkuperäinen aineisto on luettavissa Opetushallituksen verkkopalvelun sivulla www.edu.fi.

49

