
TERVEYDENHOITAJAN 
TERVEISET
Vanhempainilta 22.8.2022



YHTEYSTIEDOT
▪ Terveydenhoitaja Maarit Ahonen ma-to 8-16 ja pe 8-14, koulujen työaikoina 
parittomien viikkojen maanantaisin ja joka torstai työparina terveydenhoitaja 
Elina Kivinen, Suoraman neuvola

▪ 0504152231 soittoaika arkisin 11-11:30

▪ Oppilaiden vapaa vastaanottoaika arkisin 11:30-12

▪ Koululääkärin vastaanotto tiistai-aamupäivisin kello 8-11:30, loma-aikoina 
erikseen ilmoitettuina ajankohtina

▪ Koululääkärille ajanvaraus terveydenhoitajan kautta

▪ Vapaa-ajan tapaturmien hoito ja infektioiden hoito eivät kuulu 
kouluterveydenhuollon piiriin. Pitkäaikaisten perussairauksien hoito omalla 
hoitavalla lääkärillä.



SELVITYS LAPSEN SAIRAUDESTA
▪ Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamisesta (nuhakuumeet, vatsataudit) 
voidaan kirjoittaa työnantajaa varten todistus ja sitä varten olethan 
puhelimitse yhteydessä terveydenhoitajaan saman päivän aikana

▪ Todistusta EI kirjoiteta takautuvasti

▪ Alle 10-vuotias lapsi, kunta-alalla alle 12-vuotias lapsi

▪ Sairaana lasta EI tule lähettää kouluun eikä kouluterveydenhuoltoon 
sairauden arvioimiseksi



UUTTA
▪ Syksyllä 2022 on aloitettu 2.luokkalaisten terveysneuvontatunnit sekä lyhyet 
terveystarkastukset/terveystapaamiset

▪ 2.luokkalaiset saavat terveystarkastuksesta kotiin Neuvokas perhe-
tehtävävihkosen, vihkosen tehtävät liittyvät terveysneuvontatunnilla käsiteltyihin 
asioihin

▪ Kevätlukukaudella 2023 5.luokkalaisten laajojen terveystarkastusten 
esitietolomakkeet täytetään sähköisesti omaolo.fi palvelussa. 

▪ Edelleen tulevien ykkösluokkalaisten laajat terveystarkastukset tehdään kesä-
elokuun aikana

▪ 5.luokkalaisten laajat terveystarkastukset  tehdään kevätlukukaudella

▪ Huoltaja varaa kangasala.fi nettiajanvarauksesta 1. ja 5.luokan oppilaalle 
terveystarkastusajan, terveydenhoitaja tiedottaa huoltajia varattavista 
nettiajoista hyvissä ajoin



KOULULAISEN 
ARKIRYTMI
Vinkkejä hyvään vuorokausirytmiin



HYVÄN ARKIRYTMIN ASKELEET
▪ Nouse joka aamu samaan aikaan 
ylös

▪ Nuku viikonloppuisin korkeintaan 
1-2 tuntia pidempään

▪ Syö monipuolinen aamiainen

▪ Kävele tai pyöräile, muista kypärä, 
kouluun mahdollisuuksien mukaan

▪ Noudata säännöllistä ruokarytmiä, 
ruokailut 5 x vrk

▪ Vältä rasvaisia aterioita, sokerisia 
välipaloja ja napostelua

▪ Ulkoile raittiissa ilmassa, harrasta 
liikuntaa omien toiveiden mukaan 
vähintään kaksi tuntia päivässä.

▪ Juo riittävästi vettä päivän aikana, 
vältä kofeiinipitoisia juomia (esim. 
energiajuomat)



HYVÄN ARKIRYTMIN ASKELEET
▪ Kuntoile ja urheile viimeistään 2-3 
tuntia ennen nukkumaanmenoa

▪ Kevyt liikunta rauhoittaa ja 
rentouttaa

▪ Syö sopivan kevyt ja monipuolinen 
iltapala

▪ Älä vietä aikaa ruuduilla juuri ennen 
nukkumaanmenoa

▪ Mene ajoissa nukkumaan



Hyvästä vuorokausirytmistä kertoo se, että aamulla 
herää vaivattomasti ja illalla nukahtaa helposti.

Neuvokas perhe- Oma keho on supersankari-video

Kiitos!





LÄHTEET
▪ TEKO Terve koululainen, www.tervekoululainen.fi

▪ Neuvokas perhe, https://www.youtube.com/watch?v=VtYWyUyNCF8

https://www.youtube.com/watch?v=VtYWyUyNCF8

