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Jaksaminen ja mielenterveys 

Arkisilla valinnoilla voi vaikuttaa mielen 

hyvinvointiin. Päivittäiset valinnat perustuvat 

myös omiin arvoihin, eli millaisia asioita 

elämässään pitää tärkeänä. Päivän rytmi auttaa 

jaksamaan arjessa. Päivän rytmi koostuu 

koulusta, lepäämisestä, ruokailusta, liikunnasta, 

harrastuksista ja sosiaalisista suhteista. 

Joskus mielen hyvinvointi voi kuormittua stres-

sistä sekä arjen kiireestä johtuen, jolloin on 

tärkeää pysähtyä miettimään omia 

rentoutumiskeinoja tai arjen pieniä valintoja, 

jotka tuovat hyvää mieltä. 

Hoitamattomalla mielenterveydenongelmalla voi 

olla kauaskantoiset seuraukset. Jaksamiseen ja 

mielenterveyteen on tarjolla apua ja monenlaisia 

hoitomuotoja. Apua kannattaa hakea ajoissa. 

Asioiden vatvominen yleensä pahentaa stressiä. 

Negatiivisten ajatusten pyöriessä päässä, yritä 

rauhoittaa mieltäsi esimerkiksi kirjoittamalla 

ajatuksia ylös, tai vaikkapa ravistelemalla jalkojasi 

ja käsiäsi. Voit myös varata päivästä itsellesi 

huolihetken, jolloin päätät miettiä murhetta 10 

minuutin ajan ja tämän jälkeen jättää murheen 

taaksesi. On tärkeää elää nykyhetkessä. 

Tulevaisuudesta on hyvä löytää itselleen toiveita 

ja haaveita, mutta ei murehtia asioista, joille ei 

juuri tällä hetkellä voi tehdä mitään. 

Negatiivisten asioiden vastapainoksi, muista 

myös kehua itseäsi silloin kuin asiat ovat 

menneet hyvin. Voit lisäksi palkita itsesi 

esimerkiksi tekemällä jotain mukavaa tai 

syömällä hyvää ruokaa. 

Sosiaaliset suhteet 

Kaverit ovat tärkeitä omien ajatusten ja 

kiinnostustenkohteiden jakamisen kannalta. 

Sosiaaliset suhteet kehittävät ihmissuhdetaitoja, 

auttavat itsensä ja itsenäisyyden löytämisessä. 

• Älä jätä ketään yksin. Huomioi toiset. 

• Löydä itsellesi sopivat kaverit.  

Opiskelu 

Kaikilla on vahvuuksia ja oppiminen on erilaista 

jokaisella. Tavoitteiden pilkkominen ja selkeys 

edistävät oppimista ja parantavat motivaatiota. 

Onnistumisen kokemuksia saa helpommin, kun 

tavoitteetkin ovat pienempiä. Niillä pääsee kohti 

päämääränsä. Tutkinnon valmiiksi saaminen voi 

olla kokonaistavoite opiskelussa, mutta pieniä 

osatavoitteita on helpompi saavuttaa kulkiessa 

kohti valmistumista. 

Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi vastuunottoon 

ryhmätöissä, tuntiaktiivisuuteen, itsenäisten 

tehtävien tekoon tai oppitunteihin 

valmistautumiseen. Voit esimerkiksi ottaa 

tavoitteeksi: 

• Viittaan kerran tunnin aikana tai avaan kerran 

mikin etätunnilla ja vastaan 

• Tutustun etukäteen oppitunnin aiheeseen 

• Teen aikataulun itsenäisten tehtävien tekemiselle.  

Mieti rauhassa, mitä juuri sinä tavoittelet 

elämässä? Missä näet itsesi tulevaisuudessa ja 

mitä tekoja se vaatii sinulta? 

Ajanhallinta 

Anna aikaa asioille, jotka ovat sinulle tärkeitä ja 

merkityksellisiä. Jaksamista kuten ajankäyttöä 

ohjaa omat, henkilökohtaiset arvot. Aina ei ole 

helppoa aloittaa asioita, joita on kalenterissa tai 

on luvannut itselleen tehdä. Tällaisessa 

tilanteessa kannattaa pysähtyä pohtimaan, mikä 

on itselle kaikista tärkeintä: Hetkellinen mielihyvä 

vai itselle asetetut tavoitteet? Aikaa saa jäädä 

päivässä myös rentoutumiselle ja mielihyvää 

tuottaville asioille.  

Aikaa voi suunnitella esimerkiksi kalenterilla ja To 

do -listoilla. Puhelimeen saa myös erilasia 

keskittymistä ja rentouttamista auttavia 

sovelluksia.  

Mistä asioista voisit silloin luopua? Millaiset asiat 

arjessa saavat sinut jaksamaan? 

Ajankäytön 24 h ympyrä 

Alla olevaan ympyrään voit täyttää, mistä 

vuorokautesi 24 tuntia koostuu. Voit miettiä,  

• onko päivässäsi riittävästi unta, ruokailua 

ja liikuntaa? 

• jääkö sinulle tarpeeksi aikaa harrastuksiin 

tai mieleiseen puuhaan vapaa-ajalla? 

• mikä osa-alue vie eniten päivästäsi aikaa? 

mille osa-alueelle jää vähän aikaa? 

Laita ympyrään tuntimäärinä: 

Uni 

Ruokailu 

Liikunta 

Koulu 

Ruutuaika / sosiaalinen media 

Harrastukset/ vapaa-aika / ystävät 

 

Esimerkki 24h sisällöstä: uni 9h, koulu 8h, vapaa-

aika 2h, ruokailu 2h, liikunta 1 h ja some 2 h.  

 

 

 



 

 

Uni ja lepo 

Nuoruusvaihe on suurta psyykkisten, fyysisten ja 

sosiaalisten muutosten aikaa, joka heijastuu 

myös uneen sekä nukkumistottumuksiin.  

Hyvinvoinnille, aivojen toimintakyvylle sekä 

opiskelulle uni ja lepo ovat elintärkeitä asioita. 

Unen tehtävänä on edistää solujen uusiutumista 

ja suojata elimistöä sairauksilta sekä stressin hait-

tavaikutuksilta.  

Unen riittävä määrä ja laatu ylläpitävät muistia ja 

aivojen toiminta. Riittämätön uni heikentää 

mielialaa ja suoriutumista päivän aikana. 18–25-

vuotiailla unentarve vuorokaudessa on noin 7–9 

tuntia. 

Muodosta itselle säännöllinen vuorokausi- ja 

unirytmi, sen voi aloittaa tekemällä pieniä tavoit-

teita kuten, että huomenna herään klo 7:00 ja 

menen nukkumaan klo 22:00.  

Unipäiväkirja auttaa hahmottaan unirytmiä. Kirjaa 

siihen, milloin menit nukkumaan, monelta heräsit 

ja miten nukuit. 

Rauhoita nukkumisympäristö. Viileä lämpötila, 

hämärä valaistus, säännöllinen lakanoiden vaihto 

ja sopivat petivaatteet edistävät unensaantia. 

Iltaisin rauhoittavat iltarutiinit rentouttavat. 

Kannattaa välttää raskaita aterioita ja kofeiinia 

iltaisin. Älylaitteiden käyttö juuri ennen 

nukkumaan-menoa vaikeuttaa unensaantia. 

Sosiaalinen media - some 

Harkitse someen julkaisua, julkaisuja on vaikea 

poistaa. Voit pitää someprofiilisi yksityisenä, jotta 

voit itse päättää ketkä näkevät julkaisusi.  

Huomioi, että somessa kuvat voivat olla muokat-

tuja – älä vertaa itseäsi muiden kuviin. 

Älä osallistu nettikiusaamiseen, ilmoita kiusaa-

misesta tarvittaessa eteenpäin.  

Kehitä medialukutaitoasi – netissä et voi koskaan 

olla varma kenen kanssa juttelet. 

Muista kiinnittää huomiota ergonomiaan eli 

asentoihin missä olet, kun pidät kännykkää 

kädessä somettaessa ja muista myös tauot. 

Liikunta 

Liikunta parantaa keskittymiskykyä, aivojen 

toimintaa ja luovuutta. Ennen kaikkea liikunnan 

kuuluu tuntua hyvältä ja tapoja liikkua on yhtä 

monia kuin ihmisiäkin! Liikkuminen toimii hyvin 

stressiä vastaan ja antaa myös uusia näkökulmia 

asioihin, jotka mietityttävät. Liikunnasta 

kannattaakin ottaa kaikki ilo irti esimerkiksi 

kavereiden kanssa tai ihan vain rentoutuakseen.  

Arkiliikunnaksi riittää kouluun pyöräily, 

bussipysäkille kävely tai rappusien käyttäminen 

hissin sijaan. Suositusten mukaisesti reipasta 

liikuntaa kannattaa harrastaa tunti päivässä. 

Liikunnalla kannattaa tauottaa pitkää paikallaoloa 

esimerkiksi välitunnilla kävelemällä tai 

venyttelemällä. Viikoittain tulisi harrastaa myös 

kestävyysliikuntaa ja lihaksia rasittavaa liikuntaa. 

Liikunnan jälkeen myös uni maistuu paremmin.  

• Mikä saa sinut liikkumaan? Mitä liikunta antaa 

sinulle? 

Ravitsemus 

Terveellinen, monipuolinen ravitsemus ja 

riittävän tiheä ruokailuväli antavat energiaa 

normaaliin kasvuun ja kehitykseen sekä auttavat 

jaksamaan niin arjessa kuin vapaalla aamusta 

iltaan. 

Syö 3–4 tunnin välein eli noin 5–7 ateriaa 

päivässä, jotta verensokeri ei laske liian alas ja 

aiheuta turhaan väsymystä tai huonoa oloa 

kesken päivän. 

Ota lautasmalli haltuun ateriaa koostaessasi, saat 

näin monipuolisen ja terveellisen annoksen. 

Syö paljon kasviksia ja täysjyvätuotteita, ne 

pitävät nälän loitolla pitkään. 

Älä panttaa hiilareita, ne eivät lihota, vaan 

antavat tarvitsemasi energian päivittäiseen 

jaksamiseen. 

Jos noudatat erikoisruokavaliota, pyydäthän 

apua, vaikka terveydenhoitajalta ruokavaliosi 

suunnitteluun välttämättömien ravintoaineiden 

saannin turvaamiseksi.  

Vältä energiajuomien käyttöä! Niistä saat turhia 

kaloreita ja niillä on tutkitusti useita negatiivisia 

terveysvaikutuksia varsinkin pitkäaikaiskäytössä. 

Joustavuus ja sattumat ovat osa normaalia 

syömistä. 

Seksuaalisuus 

Seksuaalisuus on keskeinen osa hyvinvointia. 

Jokaisella on oikeus päättää, minkä verran ja 

kenelle kertoo seksuaalisuudestaan. Jokaisen 

velvollisuus on kunnioittaa toisten 

seksuaalioikeuksia, esimerkiksi seksuaalista 

suuntautumista. Seksiin tarvitaan aina kaikkien 

osapuolien suostumus. 

Voit pohtia… 

• Millaisesta kosketuksesta itse pidät tai et 

pidä? 

• Mistä huomaat toisen haluavan seksiä? 

• Mistä voit huomata, että toinen ei haluakaan 

seksiä tai halut loppuivat kesken kaiken? 

Seksitautitesteihin kannattaa hakeutua, jos on 

harrastanut seksiä ilman kondomia, vaikka 

olisikin oireeton. Lähetteet laboratorioon saa 

omalta kouluterveydenhoitajalta tai 

terveysasemalta. Testeissä käyminen on 

vastuullista. 

Kouluterveydenhoitajan kanssa voi jutella 

luottamuksellisesti seksuaalisuuteen liittyvistä 

asioista. Helsingissä alle 25-vuotiaat saavat 

terveydenhoitajalta maksuttoman ehkäisyn kuten 

kondomeja tai ehkäisypillerit vuodeksi. 

Riippuvuudet 

Riippuvuus voi olla aineellinen tai toiminnallinen. 

Aineellista riippuvuutta aiheuttavat päihteet ja 

toiminnallista riippuvuutta voi olla netti- tai 

peliriippuvuus. 

Aineellinen riippuvuus ilmenee aineen 

pakonomaisena käyttönä, jota on vaikea hallita. 

Toiminnallinen riippuvuus ilmenee 

pakonomaisena tarpeena toteuttaa kyseistä 

asiaa. 

Aiheuttavat ongelmia ajankäytön suhteen ja 

voivat häiritä opiskelua, kun poissaoloja kertyy. 

Riippuvuudet voivat aiheuttaa myös 

rahaongelmia. Jos herää huoli riippuvuudesta, 

voit ottaa asian puheeksi kouluterveydenhoitajan 

kanssa. Päihdekokeiluilla voi olla vaarallisia 

seurauksia. Älä lähde muiden painostuksesta 

päihdekokeiluihin, vaan toimi oman mielesi 

mukaan.  

Mistä apua? 

Selvitä oman koulusi henkilökunnan 

yhteystiedot! 

Ryhmänohjaaja: ______________________________ 

Opinto-ohjaaja: ______________________________ 

Terveydenhoitaja: ____________________________ 

Kuraattori: ___________________________________ 

Psykologi: ____________________________________ 

Voit olla yhteydessä myös kuntasi 

terveysasemaan terveyteesi liittyvissä asioissa. 

 

Täältä saat apua ja tietoa: 

nuortennetti.fi 

terveyskyla.fi/nuortentalo 

fressis.fi 

mediakasvatus.fi 

peluuri.fi 

ukkinstituutti.fi 

nyyti.fi 

 

Pohdi ja täytä: 

Omat vahvuuteni ovat: ____________________ 



__________________________________________________ 

Miten voin parantaa omaa hyvinvointiani: 

__________________________________________________ 

Unelmoin:  

__________________________________________________ 


