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AMMATTIIN OPISKELEVAT SISUSTUSOMPELIJAOPISKELIJAT JA TERVEYDENHOITAJAOPISKELIJAT OVAT SUUNNITELLEET  
   JA RAKENTANEET TÄMÄN NÄYTTELYN OSANA OPINTOJAAN. 
 

   Näyttelyn tavoitteet  
 
Ensimmäisenä tavoitteena on, että nuoret itse tutustuvat näyttelyyn. Näkevät, kokevat ja 
tuntevat sen. Tarkoitus on, että he pohtivat näyttelyssä esille nostettuja aiheita ja asioita. 
 
Toisena tavoitteena on, että yksittäiset luokat hyödyntävät näyttelyä. Opiskelijat voivat pohtia 
näyttelystä esille nousevia ajatuksia ja tunteita. Heillä on mahdollisuus tehdä näyttelyssä 
ehdotettuja tehtäviä. Opiskelijat voivat tutustua myös oman koulunsa vastaaviin tuloksiin joko 
yksittäisen aiheen osalta tai koko näyttelyn osalta.  
 
Kolmantena tavoitteena on, että aikuiset pysähtyvät hetkeksi katsomaan ja näkemään, 
kuulemaan ja kuuntelemaan näyttelyssä esille tuotuja asioita. Aikuiset voivat myös pohtia 
omaa osuuttaan nuorten hyvinvointia vahvistavassa ketjussa.  
  



Näyttely alkaa nuorten esineistä – nuorten maailmasta. Mitä siihen kuuluu? Seuraavassa vitriinissä on kerrottu näyttelyn 
tarkoituksesta sekä THL:n Kouluterveyskyselystä. Vitriinistä löytyy myös erilaisia silmälaseja. Ne symboloivat sitä, kuinka nuorten 
asioita voidaan tarkastella eri näkökulmista, siis eri silmälasien läpi.  

            
         OPPILAAN HYVINVOINTI RAKENTUU ARJESSA 
 

                  ASTU SISÄÄN! 
 
 
 



The Nurkka on nuoren näyttelyn 
keskus.  
 
Nurkassa on sopivasti sekainen sänky 
urheilukasseineen ja työpöytä lukion 
kirjapinoineen.   
 
Pöydän päällä on kirjoitusalusta, jossa 
on kuvattuna Kouluterveyskyselyn 
tuloksia koulutyön kuormittavuudesta 
sekä aiheeseen liittyviä tehtäviä. 
 
 
Sängyn vuodevaatteisiin on ommeltu 
turkulaisten yläkoululaisten mielipiteitä 
heidän hyvinvointiin liittyvistä aiheista 
sekä Kouluterveyskyselyn tuloksia.  
 
Seinällä on julisteita ja muuta nuorten 
elämään kuuluvia juttuja, mm. 
sosiaalisen mediaan liittyviä sekä unta 
häiritseviä tekijöitä – kuvattuna  
WhatsApp keskustelun avulla. 







Liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan nopat tarjoavat nuorille kyseisistä aiheista monipuolisia käytännön vinkkejä qr-koodeineen, 
siitä miten opiskelija voi rentoutua opiskelujensa välissä. Taatusti jokaiselle jotakin! Ja lähes ilmaiseksi! 

Haluatko hien pintaan?  
Tsekkaa liikuntavinkit! 

Kiinnostaako leffat, 
teatterit tai musiikki? 

Kaipaatko lisää ideoita  
vapaa-ajan viettoon? 



Mitä vaikutuksia nuuskan käytöllä on urheilusuoritukseen? 

Näyttelyssä pyörii Turun Kouluterveyskyselyn tuloksista koottu diasarja 

Kuva on yläkoululaisen ottama 



PÄIHTEET – vastaa, keskustele, kirjoita essee tai väittele 
 
  
-   ota selvää, mitä nuuska aiheuttaa ihmisen elimistössä 
 
-   tiedätkö, mitä kannabis voi aiheuttaa? 

 
-   aivot ja alkoholi – kirjoita 5 merkityksellisintä asiaa aiheesta  
 
-   voiko alaikäinen tulla riippuvaiseksi nikotiinista? 

 
-   mikä on nikotiinireseptori? 

 
-   miten Suomen tupakkalaki on sovellettavissa kouluihin ja  
    oppilaitoksiin? 

Päältä käveltävien lattiavitriinien aiheena 
ovat päihteet: tupakka, alkoholi, nuuska 
ja kannabis. 
 
Päihdeaihetta lähestytään erilaisin 
väittämin, kysymyksin ja tehtävien 
kautta.  
 
Kouluterveyskyselyn tulokset päihteiden 
käytöstä ovat myös esillä.  
 





Sohvassa olevien kirjailtujen tyynyjen aiheena ovat perhe ja ystävät. Tarkoituksena on tuoda esille heidän kanssa vietetyn 
yhteisen ajan merkitystä ja mahdollisuuksia. Tolppaa ympäröi kangas, johon on painettuna raittiiden nuorten määrä. 
Näyttelystä palautteen antaneet osallistuvat arvontaan, jossa  on hienoja palkintoja!  



Tämä työ pohjautuu THL:n Kansallinen  
syntymäkohortti tutkimukseen, jossa 
20 v ajan seurattiin 60 000 lasta sikiö- 
kaudelta alkaen. Reija Paananen, Tiina Ristikari,  
Marko Merikukka, Antti Rämö, Mika Gissler. 

Lapsen ja nuoren kasvuympäristö voi toimia parhaimmillaan 
nuoren hyvinvointia tukien ja terveyttä suojaavia tekijöitä 
vahvistaen.  
 
Isoon kankaaseen, osaksi sillan rakenteita on kirjattu näitä lapsia 
ja nuoria suojaavia asioita.   
 
Niitä ovat myönteiset ihmissuhteet sekä onnistumisen 
kokemukset.  
 
Tärkeää on myös, että nuori kokee itsensä hyväksytyksi , häntä 
kohdellaan oikeudenmukaisesti, häntä kuunnellaan, hänestä 
ollaan kiinnostuneita ja kouluympäristö, jossa hän työskentelee 
on turvallinen.  
 
Suojaaviksi tekijöiksi mainitaan myös, että  oppilas arvostaa 
itseään, hän kykenee ja haluaa oppia, pystyy ratkaisemaan 
konfikteja sekä omaa terveelliset elämäntavat.  
 



Näyttelyssä on myös esillä yläkoululaisten tekemät ateria- ja unirytmikellot.  Samalle seinälle on koottu vielä lisätehtäviä, joita 
koululuokat voivat  hyödyntää.  Aiheisiin liittyvää ja lainattavaa kirjallisuutta on myös koottu  valmiiksi. Lainaaminen ei voi olla enää 
helpompaa! 
 
Näyttelystä pois lähtiessä jokainen - niin nuori kuin aikuinenkin - näkee itsensä peilistä, johon on kirjoitettu Juice Leskisen lyhyt runo: 
Wau- Sinä!  



RAVITSEMUS – vastaa, keskustele, kirjoita essee tai väittele 
 
-  oletko jo tutustunut uusiin ravitsemussuosituksiin? 
   Käy katsomassa mikä on parasta polttoainetta 
   sinulle! 
 
-  mikä on nälkämittari? 

 
-  nälkähormonit ja kylläisyyshormonit; mitä ne ovat ja mikä 
   on niiden tehtävä? 
  
-  miksi tarvitset ruokaa säännöllisin väliajoin? 

 
-  miksi koululounasta syödään Turussa yhä vähemmän? 
  
-  tiedätkö maita, joissa ei tarjoilla ilmaista kouluruokaa? 
  
-  mieti, mitä muuta yhteinen ateriointi perheen kanssa sinulle 
   merkitsee? Siis muutakin kuin vatsantäytettä!  
 

KOULUTYÖN KUORMITTAVUUS – vastaa, keskustele, kirjoita essee tai väittele 
 
-  miten sinä luet kokeisiin? Teetkö lukusuunnitelman? 
    Kuunteletko musiikkia samanaikaisesti vai keskitytkö 
    paremmin jos on ”hiirenhiljaista”? 
 
-  mitä opiskelutekniikkaa sinä käytät? 
  
-  onko sillä merkitystä, miten viettää vapaa-aikansa?  
   Jos on, niin miksi? 

 
-  miten rentoudut ja mikä saa sinut hyvälle tuulelle? 

  
-  mistä haaveilet? 

  

UNI – vastaa, keskustele, kirjoita essee tai väittele 

- miten nukuit viime yönä? 

- tiedätkö, mihin kaikkeen uni vaikuttaa? Mainitse 
yksi sellainen asia, jota harvoin nostetaan esille. 

- ota selvää mikä yhteys unella, levolla, liikunnalla ja 
ravitsemuksella on? Perustele vastauksesi. 

- tunnistatko, mitkä tekijät häiritsevät untasi? 

- onko mielestäsi ”valvotulla viikonlopulla” merkitystä 
seuraavan viikon jaksamiseen? 

 

 

KOULUN HYVÄ ILMAPIIRI – vastaa, keskustele, kirjoita essee tai väittele 
 
-  kysymys pojille: millä tavalla koulun hyvää ilmapiiriä 
   voisi vahvistaa, jos mikä tahansa ehdotuksesi 
   toteutuisi?   

 
-  miten keskustelet toisten kanssa, jos olet jostain  
   aiheesta täysin eri mieltä? Demonstroi vastauksesi väittelyn avulla, aihe on  
   vapaa. 
 
-  kysymys tytöille: mainitse yksi konkreettinen ehdotus, 
   jolla voit vahvistaa koulun hyvää ilmapiiriä? 

 
-  mistä asiasta erityisesti pidät koulussasi? 

 
 



Tätä näyttelyä olivat suunnittelemassa ja rakentamassa  Kouluterveyskyselyyn vastanneet ammattiin opiskelevat nuoret sekä terveydenhoitaja-opiskelijat. Turun AMK:n 
terveydenhoitajaopiskelijat Emma Paasonen  Elina Ervasto, Minna Raatikainen ja Veera Kartano toteuttivat näyttelyn osana opinnäytetyötään, yliopettaja Kristiina 
Viljasen ja terveyden edistämisen yhdyshenkilön ohjaamana.  Sisustusompelijaopiskelijat Jessica Wahlsten,  Susanne Alanko,  Anniina Toivanen ja Laura Laiho Turun 
ammatti-instituutin Aninkaisten koulutalosta  tuottivat materiaalin näyttelyyn niin ikään osana opintojaan, opettajansa lehtori Raili Jokisen johdolla. Avajaisiin 
osallistuivat Puolalanmäen musiikkilukion kuoro Chorus Iucundus lehtori Timo Lehtovaaran johdolla. Tarjoilusta vastasi ammattiin opiskelevat kokkiopiskelijat. 
Näyttely on osa Turun Kouluterveyskyselyn hyödyntämiseen liittyvää kehittämistyötä. Lisätietoa näyttelystä antaa kouluterveyslähettiläs Lisa Salonen Turun 
hyvinvointitoimialalta, 044-9073431. 
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