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TÄMÄN AAMUN FIILIS?

Päivän fiilis

Mikä seuraavista kuvastaisi 

tämän aamun fiilistä 

kouluun lähtiessäsi?

Opiskelijat voivat esim. viitata, nousta omalla 

paikalla ylös tai liikkua A, B C kohtiin. 

Pirteänä valmiina 

uuteen päivään

Ei ihan varma mikä 

päivä ja onko jo 

myöhässä koulusta

Hyvä kun sai 

pään ylös 

tyynystä
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MITÄ VALITSEN?

Koulun ruokalassa inhokki

ruokaa, mitä teen?

A) Käyn kaupasta evästä

B) Syön salaattia ja muuta ruuan 

sijasta ruokalassa

C) Skippaan ruuan ja syön 

myöhemmin suklaapatukan yms.

Huomenna kokeet, joihin en 

ole kerennyt lukemaan. Mitä 

teen todennäköisemmin?

A) Katson illalla Netflixiä ja 

luotan, että läpi menee

B) Luen koko yön ja menen 

samoilla silmillä 

kokeeseen

C) Luen tärkeimmät asiat, 

teen jotain rentouttavaa 

ja menen ajoissa 

nukkumaan  

Arvot- minkä valitsen, 

liikutaan luokassa, tai noustaan omalla paikalla 

seisomaan sen vaihtoehdon kohdalla minkä valitsee: 

A, B tai C.

Vähiten mieluisa 

oppiaine seuraavista:

A) Liikunta

B) Matematiikka

C) Kielet

Entä mieluisin?
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RUOKA, LEPO JA LIIKUNTA

Kahoot-visa-10 kysymystä

ravintoon, lepoon ja 

liikuntaan liittyen



H
Y

V
IN

V
O

IN
T

I

Kolme diaa kahoot-visaa tukevia 

koulukohtaisia kouluterveyskyselyn tuloksia: 

esim. 

”Nukkuu alle 8 h ”

”Syö aamupalan lähes joka aamu”

”Ei syö koululounasta päivittäin” 

Ajankohtaisia 

tuloksia, mitkä juuri 

siinä koulussa ja sillä 

hetkellä on tärkeitä 

tuoda esiin. 
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TUNTEET JA ITSEMYÖTÄTUNTO
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Koulukohtainen tulos kouluterveyskyselystä: 

”Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus % ”

Herättää aiheen äärelle sekä tuo näkyväksi, ettei 

nuoret ole yksin vaikeiden tunteiden kanssa, vaan 

muutkin opiskelutoverit voivat kokea samankaltaisia 

tunteita. 
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T- lämpötilan muuttaminen (suihku, avanto, kasvot/ranteet 

kylmään veteen, jääpala käteen) rauhoittaa elimistöä.

I- intensiivinen liikkuminen, joka nostaa sykettä laukaisee 

pahimman tunnetilan (haarahypyt, kyykkyhypyt…).

P- hengitykseen rauhoittuminen, sisäänhengitys 5s., 

hengityksen pidättäminen 5s., uloshengitys 7s., nenän kautta sisään, 

suun kautta ulos.

P- lihasryhmien jännittäminen sisäänhengityksellä, tietoinen 

lihasten rentouttaminen uloshengityksen kautta.

Ylipäätään kehoyhteyden 

löytäminen ja 

vahvistaminen, oman kehon 

ja fysiikan hyödyntäminen 

voimavarana elämässä, 

toimintojen mahdollistajana.
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ARKISET VALINNAT MERKITSEVÄT

• ”elämän automatisaatio” tuo arkeemme helpotusta, mutta siinä on myös varjopuolia. Käytätkö 

ylimääräisen ajan oikeasti hyvinvointisi hyväksi, vai passivoidutko esim. katselemaan 

sarjoja… jolloin vaarana on sinnikkyyden menetys ja arjen asioiden kokeminen hankalaksi.

• Arjen pienet askareet ja liikehdinnät tekevät hyvää mielelle. Kun koko ajan toimitaan-

puuhastellaan, aivosolut saavat uusia ärsykkeitä ja taas jaksetaan ☺.

• Terveellä ihmisellä pienet arjen puuhastelun ja mm. liikkumisen esteet ovat usein itse luotuja.

• Pienet muutokset arjessa ovat tärkeitä ja voivat parantaa niin mielen kuin 

kehonkin hyvinvointia, muutosten ei tarvitse olla isoja oivalluksia. (kävelenkö rappuset 

hissin sijaan, jätänkö vilkuilematta kännykkää mainostauon tai muun 

luppoajan aikana…kävelylenkki uusissa maisemissa)

NEGATIIVISET TUNTEET ARJESSA-

MITEN SELVIYTYÄ
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”Monesti kyse on pienistä suurista teoista: moikkauksista, rohkaisusta, kuulumisten 

kysymisestä ja huomioimisesta. Jokainen voi tehdä jotain, jotta kukaan ei jäisi ulkopuolelle.” 
MLL, Kaikille kaveri. Opas nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseksi.

ARKISET VALINNAT MERKITSEVÄT

Kouluterveyskyselyn koulukohtaiset  tulokset; 

”Tuntee itsensä yksinäiseksi” % 
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https://www.hyvakysymys.fi/?s=itsemy%C3%B6t%C3%A4tunto&cpt=video

1. Huomaa kärsimys: huomaa oma kärsimys

2. Lohduta lämmöllä: se oli erehdys

3. Pysy rinnalla: älä hylkää itseäsi

4. Yleisinhimillistä: kaikille sattuu mokia, kaikilla on oikeus tehdä virheitä ja 

erehtyä.

5. Virheistä voi oppia.

ITSEMYÖTÄTUNTO

https://www.hyvakysymys.fi/?s=itsemy%C3%B6t%C3%A4tunto&cpt=video
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• Hyviä selviytymiskeinoja ovat ne mm. stressinhallintakeinot, jotka 

aidosti lisäävät hyvinvointiasi (kuten liikunta, ravitsemus, uni, 

rentouttavien asioiden tekeminen, ihmissuhteet, armollisuus).

• Kokeilemalla erilaisia selviytymiskeinoja, löydät  itsellesi sopivat 

keinot: hengitys-, mielikuva-, tietoisuustaito-, rentoutusharjoitukset.

TUNNISTA OMAT SELVIYTYMISKEINOT
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1. Pohdi mitä 

selviytymiskeinoja 

käytät aktiivisesti? 

Voit käyttää apuna 

Selviytyjän purjeet-

monistetta

2. Pohdi mitä 

selviytymiskeinoja 

sinun olisi hyvä 

vahvistaa

Selviytyjän 

purjeet-

harjoitus
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Tavoite: Pohtia 

voimavaroja ja hyvää 

oloa tuovia asioita 

arjessa. Vaihtaa ajatuksia 

muiden kanssa ja saada 

uusia ideoita oman 

hyvinvoinnin ylläpitoon
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Ohjeistus ohjaajalle:

Riippuen ryhmästä tehtävä voidaan

tehdä yksilö, pari -tai ryhmätehtävänä. 

Luokkaan on hyvä jakaa monistettuna

Selviytyjän purjeet-monisteita. 

Pohdinnan jälkeen voidaan käydä läpi, 

löysikö jokainen millainen selviytyjä on, 

oliko usempia sopivia ja oliko vaikeaa

miettiä kysymyksiä.

Selviytyjän 

purjeet-

harjoitus

Huom! 

Riippuen ryhmästä 

esim. herääkö 

keskustelua. Tehtäviä 

voidaan jättää välistä 

tai esim. yhdistää ajan 

säästämiseksi. On 

myös tärkeää 

pysähtyä 

keskusteluihin, mikäli 

sitä opiskelijoiden 

keskuudessa herää eri 

teemoista.
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Jaetaan luokassa opiskelijoille 3 post-

it-lappua. Näihin opiskelijat pohtivat 

itsenäisesti/ pareittain/ ryhmissä 

jokaiseen oman voimavaran. Lopuksi 

kaikki tuovat omat post-it-laput eri 

teemojen alle ja nämä voidaan jättää 

esille esim. luokkatilaan.

Luovuus ja värien käyttö sallittua!  

Riippuen mitä materiaalia 

oppilaitoksesta lyötyy. Voi toteuttaa 

myös digitalisena Jamboard-taululle.

Ohjeistus ohjaajalle:



Kiitos!


