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Jokaisen nuoren elämään kuuluu erilaisia kehitysvaiheita, kuten 

murrosikä, itsenäistyminen ja aikuiseksi kasvaminen. Kehitysvai-

heisiin liittyvät muutokset voivat askarruttaa mieltä ja aiheuttaa 

mielialojen vaihtelua sekä fyysisiä tuntemuksia.  

Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuk-

semme vaikuttavat sen muovautumiseen. Mielen hyvinvointi ei kui-

tenkaan tarkoita sitä, etteikö elämässä olisi ongelmia, kaikilla on.  

 

 

MIELEN HYVINVOINTI 

Jokainen kohtaa elämänsä aikana myös erilaisia ongelmia ja 

kriisitilanteita. Näitä voivat olla esim. vanhempien ero, ristiriidat 

ihmissuhteissa, oma tai läheisen sairastuminen.  

Vaikeat elämäntilanteet voivat aiheuttaa mielialan laskua, surua, 

ahdistusta, toivottomuuden ja syyllisyyden tunteita. Henkinen 

paine voi ilmetä myös psykosomaattisina oireina, kuten pään-

särkynä ja vatsakipuina. 



 

 

On tärkeää puhua mieltä painavista asioista ja tunteista, 

huolehtia omasta hyvinvoinnista ja hakea tarvittaessa 

apua itselleen. Tunteista puhuminen ei ole aina helppoa, 

mutta sitä voi harjoitella.  

Kaikki tunteet ovat sallittuja niin kielteiset kuin myöntei-

setkin. Yksin mietiskellessä moni asia voi tuntua yli-

pääsemättömältä ja mahdottomalta ratkaista.  

Keskustelu ystävän tai luotettavan aikuisen kanssa hel-

pottaa oloa ja ratkaisuvaihtoehdot voivat löytyä yllättävän 

läheltä. 

 

PUHUMINEN AUTTAA 



 

 

 

STRESSIN HALLINTA 

Tee kurssisuunnitelmat ajoissa. 

Kalenterin käyttö helpottaa aika-

tauluttamisessa.  

Älä vertaile itseäsi toisiin opiskeli-

joihin, vaan keskity omiin tavoittei-

siisi ja opintoihisi.   

Ajattele itsestäsi myönteisesti ja 

arvosta itseäsi! 

Stressiä sisältyy jokaisen elämään enemmän 

tai vähemmän. Myönteinen stressi kannustaa 

yrittämään ja saavuttamaan tavoitteet.  

Jatkuva stressi on haitallista, mutta siihen voi 

vaikuttaa eri tavoilla. 

Lukio-opiskelu on vaativaa. Moni 

kokee jatkuvaa kiirettä ja riittämättö-

myyden tunnetta. Päivät venyvät 

helposti pitkiksi ja yöuni saattaa jää-

dä vähäiseksi.  

Pidä huolta, että opiskelun ohella 

järjestät itsellesi lepohetkiä ja va-

paapäiviä, jotta mielesi ja kehosi 

ehtivät aina välillä palautua kuormi-

tuksesta.   

Aseta realistisia tavoitteita ja anna 

itsellesi myös lupa erehtyä.  



 

 

 

HYÖDYLLISIÄ TAPOJA VÄLTTÄÄ JA KÄSITELLÄ STRESSIÄ  

 tee asioita, joista nautit esim. musiikin kuuntelu, elokuvien 

katselu, lukeminen  

 erilaiset harrastukset tuovat vaihtelua ja mielekkyyttä ar-

keen ja ne auttavat stressin hallinnassa 

 pidä yhteyttä ystäviin ja läheisiin, ”ystävän kanssa ilo kak-

sinkertaistuu ja suru puolittuu” 

 opettele oma yksilöllinen rentoutustapasi  

 huumori on mitä mainioin hyvänolon lähde 

 syö monipuolisesti ja säännöllisesti: lounastauko rytmittää 

päivääsi, saat polttoainetta ja jaksat paremmin keskittyä 

opiskeluun 

 liiku säännöllisesti 2-3 x kertaa viikossa, muista myös ul-

koilla ja hyötyliikkua, esim. kävele portaat hissin käytön 

sijaan   

 nuku riittävästi, kunnon yöuni edesauttaa oppimista, kes-

kittymistä ja tarkkaavaisuutta 

 hallitse ruutuaikaasi, jotta unirytmisi ei häiriintyisi  

 varaa aikaa rauhoittumiseen ennen nukkumaan menoa 



 

 

Haitallisen stressin oireita ovat esimerkiksi: 

 

 väsymys, keskittymisvaikeudet, levottomuus 

 ärtyneisyys, jännittyneisyys, lyhytpinnaisuus 

 univaikeudet 

 mielialamuutokset 

 päätöksentekovaikeudet 

 oman terveyden ja harrastusten laiminlyönnit 

 liikunnan väheneminen 

 fyysiset oireet, esim. hartiakivut, vatsakivut, huimaus, 

päänsärky 

 opiskelumotivaation häviäminen 

 ruokahalun muutokset 

 päihteiden käyttö 

On tärkeää tunnistaa haitallisen stressin oireet. Koeta vähen-

tää kuormitusta ja kiirettä.  

Laita asiat tärkeysjärjestykseen, kaikkea et voi tehdä kerralla.  

 

HÄLYTYSMERKKEJÄ 



 

 

Joissakin lukioissa järjestetään mielen hyvinvointiin liittyviä kursseja, jois-

sa opitaan erilaisia keinoja ehkäistä ja lievittää stressiä.  Kysy lisää näistä 

kursseista lukiopsykologilta tai koulusi terveydenhoitajalta. 

 

MISTÄ SAAT APUA? 

Keskustele omasta jaksamisesta vanhempiesi, muiden läheis-

ten  aikuisten tai ystäviesi kanssa. Avun hakeminen on merkki 

vahvuudesta ja itsensä arvostamisesta. 

 

Jos lähipiirin tuki ei riitä, niin voit hakea apua esimerkiksi: 

 koulun terveydenhoitajalta tai koululääkäriltä 

 koulupsykologilta 

 koulukuraattorilta 

 opinto-ohjaajalta 

 terveysaseman hoitajalta ja/tai lääkäriltä 

 kiireellistä apua vaativissa mielenterveysongelmissa ota 

yhteyttä Tyks:n T-sairaalan yhteispäivystykseen, Saviteh-

taankatu 1, Turku, puh: 02 313 8800 


