
Terveyskysely 7. lk (oppilaalle)
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HENKILÖ-
TIEDOT

Nimi

Osoite

Koulu ja luokka

Perheeseeni kuuluvat

Henkilötunnus

Oma puh.

mukavalta

helppoa

kyllä

kyllä

ei lainkaan

ei lainkaan

ei lainkaan

ei lainkaan

ei lainkaan

ei lainkaan

ei lainkaan

kyllä

kyllä

joltain muulta

jotkut aineet ovat vaikeita

en

ei

joskus

joskus

joskus

joskus

joskus

joskus

joskus

usein

usein

usein

usein

usein

usein

usein

ei

ei

ei

kyllä ei

ei kyllä, mille aineille

en osaa sanoa

kyllä; mikä

ikävältä

vaikeaa

KOULUN-
KÄYNTI

OPPILAAN
HYVIN-
VOINTI JA 
TERVEYS

1. Koulunkäynti tuntuu minusta

yksi ystäväuseampia ei yhtään ystävää5. Onko sinulla ystäviä tällä hetkellä?

2. Mitkä aineet koulussa kiinnostavat eniten?

3. Oppiminen on minulle

8. Koetko itsesi terveeksi

päänsärkyä

jännittynyt

alakuloinen, masentunut

peloissasi

stressaantunut

ei lainkaan joskus usein14. Onko sinulla iltaisin 
  nukahtamisvaikeuksia

ei lainkaan joskus useinjatkuvasti väsynyt

15. Onko perheessäsi asioita, jotka 
  vaikuttavat mielialaasi, esim. sairaus,
  taloudelliset huolet, avioero

16. Oletko joutunut väkivallan kohteeksi

17. Oletko joutunut seksuaalisen
  häirinnän kohteeksi?

vatsavaivoja, oksentelua

niska- tai selkäkipuja

9. Onko sinulla jokin pitkäaikaissairaus?

10. Oletko sairastanut vesirokon?

11. Onko sinulla allergiaa?

12. Onko sinulla usein:

13. Oletko

6. Onko sinua kiusattu koulussa?

7. Oletko itse osallistunut kiusaamiseen

fyysisesti

henkisesti

4. Oletko saanut koulussa tukiopetusta tai muuta tukea kyllä en

usein joskus ei koskaan

usein joskus ei koskaan

usein joskus en koskaan

Hyvinvointitoimiala
TURKU



SEKSUAALI-
TERVEYS

TERVEYS-
TOTTUMUK-
SET

PÄIVÄYS JA 
ALLEKIRJOI-
TUS

18. Missä asioissa olet tyytyväinen itseesi?

19. Mistä asioista koet saavasi iloa?

20. Mitkä asiat huolestuttavat sinua?

21. Minkälaisena näet ja koet oman kehosi?

23. Syön päivittäin

31. Päihteet

32. Onko sinulle tarjottu huumeita?

30. Kuinka monta tuntia päivässä vietät ruudun (TV, pelikoneet, Internet, puhelin) ääressä? __________

Tupakoin

Käytän alkoholia

Käytän nuuskaa

24. Juon maitoa tai piimää ______ lasia/pv

25. Pesen hampaani ______ x/päivässä

26. Nukun arkisin ________ t/vrk ja viikonloppuisin ________ t/vrk

27. Milloin olet viimeksi käynyt hammaslääkärissä?  __________________

28. Harrastan liikuntaa 

29. Miten muuten vietät vapaa-aikaasi? esim. harrastukset

22. Kysymyksiä

tytöille: pojille:

Ovatko kuukautisesi alkaneet Onko sinulla ahdas esinahka:

Oletko huomannut, että kivekset ovat suurentuneet?

Onko sinulla ollut siemensyöksyjä?

Onko sinulla kysymyksiä tai huolia seksuaaliseen
kehitykseen, seurusteluun tai 
ehkäisyyn liittyvissä asioissa?

/ 20
Allekirjoitus ja nimenselvennysPaikka ja aika

kyllä ei

Kuukautisten alkamisikä ________ vuotta

Vuoto kestää: ________ vrk

Kierron pituus: ________ vrk

Onko sinulla kuukautiskipuja

Onko sinulla kysymyksiä tai huolia seksuaaliseen
kehitykseen, seurusteluun tai 
ehkäisyyn liittyvissä asioissa?

kyllä

kyllä

ei

ei

kyllä eikyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

aamupalan kouluruoan päivällisen välipaloja iltapalan

päivittäin 2–3 krt/vk harvemmin

en

en

en

kokeillut 1–3 krt

kokeillut 1–3 krt

kokeillut 1–3 krt

useammin kuin 3 krt päivittäin

useammin kuin 3 krt

useammin kuin 3 krt

kyllä ei


