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KESÄ tulee joka vuosi, onneksi. On 
hienoa seurata valtavaa muutosta, 
joka luonnossa tapahtuu talven ja 
kevään kääntyessä kesäksi. 

Jokaisella meistä kesään liittyy 
odotuksia, joista ehkä päällim-
mäisenä on saada viettää pisin 
lomajakso vuodesta, yhdessä 
läheisten kanssa, matkustaen 
tai omalla mökillä, golfkenttiä tai 
festareita kiertäen sekä rannalla 
löhöten. 

Tänä vuonna odotukset kesälle 
ovat erityisen korkealla. Korona 
ja muut vastaavat tarttuvat 
taudit ovat kesällä heikoimmil-
laan. Sen myötä on odotettavissa 
tautitilanteen paranevan kesää 
kohti. Rokotukset etenevät tällä 
hetkellä Satakunnassa hyvää 
vauhtia. Tätä kirjoitettaessa jo 
noin 45 prosenttia satakunta-
laisista on saanut ensimmäisen 
rokoteannoksen. Kesä–heinä-
kuun taitteessa rokottamatta 
on oletettavasti enää nuorimpia 
ikäluokkia niistä, jotka tässä 
vaiheessa kuuluvat rokotetta-
viin eli yli 16-vuotiaihin. On täysi 
syy olettaa, että kesän aikana 
tilanteen parantuessa rajoituksia 
lievennetään ja pääsemme viet-
tämään normaalimpaa kesää. 
Normaalimpaa ainakin siinä mie- 
lessä, että jokainen voi toteuttaa 
kesässä kaipaamiaan asioita.

Mutta – koronaa ei ole vielä 
voitettu. Tilanne Satakunnassa 
on tautitilanteen suhteen perus-
tasolla eli rauhallinen. Näytteitä 
otetaan edelleen riittävästi ja 

niistä alle yksi prosenttia on posi-
tiivisia. Taudinjäljitys toimii hyvin 
ja sairaalahoitoa tarvitsevia poti- 
laita ei juurikaan ole. Taudin esiin-
tyvyysluku on kuitenkin harmit-
tavasti jäänyt roikkumaan perus-
tason ja kiihtymisvaiheen rajalle 
koko maakunnassa ja myös leviä-
misvaiheen kuntia on. Joka päivä 

laboratoriotutkimukset paljas-
tavat uusia tautitapauksia. Isku 
edellyttää sitä, että jaksamme 
sitkeästi noudattaa annettuja 
rajoituksia ja suosituksia, ja että 
jokainen ottaa rokotteen heti, 
kun sitä tarjotaan.

”Kesän tullessa” on edesmen-
neen mestaripelimanni Konsta 
Jylhän säveltämä valssi tyttä-
rensä kesähäihin. Silloin hääjou-
kolle ei asetettu kokoontumisra-
joituksia. Toivotaan, että tulevana 
kesänä voimme viettää vastaavia 
ilon juhlia ilman kokoontumisra-
joituksia. Tehkäämme yhdessä 
tulevasta kesästä odottamisen 
arvoinen!

Pääkirjoitus

PIONEERITYÖ alkoi jo yli kymmenen 
vuotta sitten. Nyt sairaalassa on käytössä 
STM:n rahoittama Barnahus-malli, jolla 
toteutetaan kansallista lapsistrategiaa.

– Tehtävämme on tunnistaa kaltoin- 
kohtelutapaukset mahdollisimman 
varhain ja antaa moniammatillisen 
ryhmän tukea, kertoo lastenkirurgian  
poliklinikan 
osastonylilääkäri 
Sari Malmi.

– Lapselle 
tehdään sairaa-
lassa somaattinen 
tutkimus ja tuetaan 
poliisin tekemää 
esitutkintaa.

Tutkinnan tiedot 
ovat salattuja ja 
perustuvat poliisin 
virka-apupyyntöihin. Lastensuojelulaki 
velvoittaa viranomaista puuttumaan 
väkivallantekoihin.

WHO:n määritelmän mukaan kaltoin- 
kohtelua on tekijästä riippumatta muun 
muassa kaikki fyysisen ja psyykkisen 
pahoinpitelyn muodot, kuten seksuaalinen 
hyväksikäyttö, laiminlyönti tai kaupallinen 
riisto. Hoitoprosessissa on tiivis yhteistyö 
myös TYKS:n lasten oikeuspsykiatrisen 
yksikön kanssa. Satasairaalan somaattisen 
tutkinnan tapaustilastossa on vuosittain 
noin sata asiakasta.

Lisätietoa
Lapsistrategiasta stm.fi/lapsistrategia
Barnahus-mallista thl.fi

Ermo Haavisto, 
sairaanhoitopiirin johtaja

”Lopullinen isku  
taudin voittamiseksi 
antaa vielä odottaa 
itseään.”

”Barnahus- 
malli:  
vähemmän 
viranomais-
prosesseja.”

Lapsen kaltoin-
kohtelun hoito-
polku helpoksi

Kesän tullessa

Satasairaalassa toimii 
lasten ja nuorten kaltoin- 
kohtelutapauksissa 
moniammatillinen  
viranomaisyhteistyö. 

facebook.com/satasairaala

@satasairaala

satasairaala.fi

Satasairaala

Seuraa Satasairaalaa
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Satakunnassa on  
tyytyväisiä potilaita.  

Satasairaalan 
asiakastyytyväisyys- 

kyselyn tulos on

4,56/5



44

läpi nuoruuden ristituulien
Liikkeessä 
Mua ahdistaa on tuttu sanapari nykynuorten kielessä, tietävät 
satakuntalaiset mielen hyvinvoinnin asiantuntijat. Millaiset 
asiat askarruttavat 17-vuotiaan ulvilalaisen lukiolaisen mieltä? 

T anssistudiossa raikuvat 
kannustukset. Anni 
Suoknuuti, 17, harjoittelee 
hyppyjä ja bestis Nita 
Ikonen sparraa. Räväytä! 

Näytä meille! Anni panostaa lukiossa 
matemaattis-luonnontieteellisiin 
aineisiin, laulaa ja tanssii, sijaistaa 
tarvittaessa tanssinopettajaa ja pitää 
tenaville teemasynttäreitä. 

– Olen aina rakastanut laulamista 
ja valitsin lukionkin juuri sen korkea-
tasoisen musiikkiopetuksen takia. 
Viime vuonna ahdisti todella lujaa, 
kun musiikkilinja ajettiin väkisin alas. 
Koulusta lähti tietyllä lailla pohja pois. 

Myös tanssi antaa elintärkeää 
vastapainoa tiukalle lukurytmille. 
Tulevaisuutensa askelmerkit Anni on 
piirtänyt tarkasti jo lapsena. Tavoite 
on niin kirkas ja varma, ettei hän ole 
tehnyt itselleen varasuunnitelmaa. 

– Minusta tulee lääkäri. En ole  
koskaan harkinnut mitään muuta. 
Ammatissa voin auttaa muita, siinä  
saa myös oppia jatkuvasti uutta. 
Uskon, että se on sairaan kivaa, hän 
kiteyttää.

– Tommonen se on. Huolehtii aina 
muista, huikkaa bestis kommentin väliin.

AIKATAULUT AHDISTAVAT
Ystävät ja harrastukset kannattelevat. 
Voimaa ja uskoa Annin elämään valaa 
myös viisi vuotta vanhempi isoveli 

Lauri, joka opiskelee Aalto-yliopistossa 
Espoossa.

– Pystymme juttelemaan tosi avoi-
mesti. Hän antaa oman kokemuksensa 
pohjalta hyviä neuvoja.

Annia ahdistavat asiat liittyvät 
yleensä kouluun.

– Stressaan aikatauluja, vaikka 
suunnittelen ajankäyttöni todella hyvin.

Koronavuosi on sekoittanut nuorten 
pakkaa entisestään.

– Sekavaa. Harrastukset putosivat 
pois, kavereita ei voinut tavata. Kama-
linta oli, kun tanssit menivät tauolle.

Etäkoulukin aiheutti murhetta. 
– Vapaa-ajan ja koulutyön eroa 

oli vaikea vetää, kun kaikki tapahtui 
yhdessä ja samassa 
huoneessa. Huomasin teke-
väni läksyjä aina ja aina vaan.

Mikä arjessa ärsyttää?
– No oma aikaansaamatto-

muuteni. Jos en esimerkiksi 
ole tehnyt jotakin, jonka 
olen itseni kanssa sopinut. 
Vanhemmissa ei kovin moni 
asia, ehkä heidän kasvissyöntiin 
liittyvät ennakkoluulonsa.

Kavereiden kanssa syödään yhdessä, 
jutellaan, tanssitaan. Monella kaverilla 
on jo ajokortti, joten yhdessä lähdetään 
joskus pidemmällekin.  

 Aika ajoin häntä huolestuttavat 
maapallon ja Suomen tilanne, koro-
nakin.

– Isoin pelkoni kuitenkin on, etten 
pääsisi lääkikseen ja nimenomaan 
Helsinkiin. 

MONEN ASIAN YHTEISVAIKUTUS
Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri  
Anna Mäkelä ja koulukuraattori 
Hanna Kaasinen näkevät ajassamme 
monta nuorten mielenterveyttä 
koettelevaa asiaa. Masennus ja ahdistus 
tulevat esille jokapäiväisessä työskente-
lyssä nuorten kanssa. 

– Nuorisopsykiatrian poliklinikalle 
tulevat nuoret kärsivät usein vakavasta 
häiriötasoisesta oireilusta, ja tulon 
syy on monen asian yhteisvaikutus. 
Mieliala- ja ahdistusoireet ovat 

suurimpia hoitoon hakeutumisen syitä. 
Näiden lisäksi nuorella voi olla päihtei-
denkäyttöä, koulu ei suju ja kotiasiatkin 
ovat huonolla tolalla eli sosiaalisesta 
ympäristöstä tulee kuormitusta nuoren 
mieleen, Anna kertoo.

Hanna katselee nuorten elämää 
yläkoulun vinkkelistä. Kuraattorikäyn-
neillä pilkotaan ahdistusta ja etsitään 

TEKSTI Maiju Junko KUVAT Vesa Saivo ”Vanhemmat  
eivät tiedä, mitä 

heidän nuorillensa 
kuuluu.”

Hanna Kaasinen,  
koulukuraattori

”Kysykää lapseltanne joka  
päivä Mitä sinulle kuuluu ja  
uskaltakaa kuunnella vastaus.”

5
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1. KUUNTELE nuorta aidosti.

2. KYSY päivittäin Mitä sulle 
kuuluu ja ole valmis kuulemaan 
ikävätkin uutiset.

3. KERRO nuorelle suoraan, jos 
olet hänestä huolestunut.

4. ELLET OSAA tukea tai auttaa 
riittävästi, hae ajoissa ammatti- 
apua.

5. MUISTA, että toisinaan apua 
tarvitsee koko mielenterveys- 
ongelmista kärsivän nuoren 
perhe.

Lisätietoja saat kouluterveyden-
hoidosta, koulukuraattoreilta tai 
nuorisopsykiatrian poliklinikalta. 
Netistä voit lukea lisää mieli.fi 
-sivustolta.

Vinkkejä  
vanhemmille 
ja muille lähi- 
aikuisille

Millaiset asiat  
ahdistavat?

Hae rohkeasti apua

”Vanhemmat: Tehkää  
ryhtiliike, uskaltakaa ottaa 

ohjat ja asettaa rajat.”
Anna Mäkelä,  

nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

sen syitä. Vuorovaikutus vanhempien 
kanssa ei suju tai kaverisuhdeongel- 
mat vaivaavat. Kiusaajat saattavat 
jakaa somessa nuoresta jotakin 
loukkaavaa, eikä kohde halua tämän 
takia mennä kouluun. Aikaamme 
leimaavatkin monet erityisjärjestelyt.

– Lapset voivat tehdä esimerkiksi 
lyhennettyä koulupäivää juuri ahdis- 
tuksen tai kiusaamisen takia, Hanna 
tietää. 

Häntä huolestuttaa, että yhteis-
kunta vaatii nuorilta isoja ratkaisuja 
jo hyvin varhain. Myös ympäristö, 
etenkin sosiaalinen media, asettaa 
paineita. 

PALAUTETAAN PERHEISIIN  
AITO JUTTELU
Anna ja Hanna ovat yhtä mieltä 
siitä, että puhuminen perheissä on 
vähentynyt. 

Puhumattomuuden kulttuuri 
tekee paljon hallaa. Perheessä voi 
esimerkiksi olla päihdeongelma, 
julkinen salaisuus, josta ei puhuta 
ääneen. Asiantuntijoiden mukaan jo 
pienellä viilauksella saataisiin paljon 
aikaan ja ongelmien kärjistymistä 
voitaisiin estää.

– Ottakaa asiat aidosti puheeksi. 
Kysykää, mitä nuorellenne kuuluu 
ja olkaa myös valmiit kuuntelemaan 
vastaus. Myös ne ikävämmät viestit 
ja tuntemukset.

Anna muistuttaa, että ahdistus, 
hetkittäiset masennuksen tunteet ja 
mielialan vaihtelu kuuluvat sopivissa 
määrin ihan normaaliin elämään ja 
varsinkin murrosikään. 

– Toivoisin, että lapsille ja nuorille 
opetettaisiin entistä enemmän 
tunnetaitoja. 

AUTAMME AIKUISIA 
JÄMÄKKYYTEEN
Kiireinen elämä, jatkuva puhelimella 
tai muulla ruudulla oleminen ja  
perheenjäsenten omat aikataulut, 
yhteisen ajan harvinaisuus – 
tuntuuko tutulta?

– Sen huomaa jo odotushuo-
neessa. Ennen vanhemmat ja nuoret 
juttelivat keskenään, nyt kaikki ovat 
omalla puhelimellaan, Anna kertoo.

Puhelin on mukana hyvässä ja 
pahassa.

– Myös kympin tytöt saattavat 
roikkua yökaudet verkossa, vuoro-

kausirytmit ovat sekaisin ja nukku-
maanmenoajat ovat hämärtyneet, 
Hanna jatkaa. 

Vanhempien on entistä 
vaikeampaa vetää rajaa kännykän 
käyttöön, koska ovat itse kasvaneet 
kiinni puhelimeen.

Nuorten rajattomuus tuo 
kuitenkin turvattomuutta ja lisää 
ahdistusta.

– Tuemme ja kannustamme 
vanhempia jämäkkyyteen. Monet 
vanhemmat jopa pohtivat, voivatko 
he ottaa puhelimen lapselta yöksi 
pois vai loukkaako se lapsen itse-
määräämisoikeutta. Vastaus on kyllä 
voi. Nuori on edelleen lapsi, joka 
tarvitsee aikuisen jämäkkää otetta.

VERTAISRYHMIÄ NETIN KAUTTA
Anna ja Hanna muistuttavat, ettei 
puhelinta sovi solvata liikaa. 

– Kaikilla nuorilla ei ole kännykän 
ja pelien lisäksi muita sosiaalisia 
kontakteja. Oman sidosryhmän 
yhteydet voivat olla kansainvälisiä 
ja nettiystävät maapallon toisella 
puolella. Vuorokaudenajat menet-
tävät merkityksensä.

– Yksinäiselle, jolla ei ole liveka-
vereita, saman henkisten löytäminen 
netistä on arvokasta, Hanna lisää. 

Asiantuntijat korostavat kuitenkin 
riittävän levon ja täysipainoisen 
ravinnon merkitystä. Kello viiden 
ruokailu alkaa olla katoavaa 
kansanperinnettä, mutta monessa 
perheessä syödään yhdessä iltapala.

AIKUISTEN RYHTILIIKE 
KIUSAAMISTA VASTAAN
Nuorten mielenterveysjuttua on 
mahdotonta tehdä puhumatta ilkeäs-
tä ilmiöstä, koulukiusaamisesta. Se 
kun ei enää rajoitu vain kouluun.

– Kiusaaminen seuraa kännykän 
mukana nuorta joka paikkaan, kotiin 
ja vapaa-ajalle. Ennen pääsi sentään 
joksikin aikaa turvaan, nykyään 
tilanne voi jatkua vuorokauden 
ympäri, Hanna kertoo.

Anna ja Hanna tietävät, että 
aikuiset syyllistyvät helposti vähät-
telyyn.

– Älkää sanoko, että kyllä se siitä 
tai koeta kesää. Kiusaamista ei saa 
leimata ohimeneväksi ilmiöksi. Nyt 
on aika tehdä aikuisten ryhtiliike ja 
tarttua asiaan välittömästi.

NUORUUSIÄSSÄ psyykkiset ongelmat 
ovat varsin tavallisia. On arvioitu*, että 
noin joka viides nuori kokee alakuloi-
suutta, ahdistusta tai liiallista ärtynei-
syyttä, joka vaikuttaa häiritsevästi perhe- 
ja ystävyyssuhteisiin sekä koulunkäyntiin 
ja vapaa-ajan viettoon. Kysyimme sata-
kuntalaisilta nuorilta, millaisia ahdistavia 
ajatuksia he miettivät?  

*Lähde Suomen Mielenterveys ry 

”Se, että maapallo tuhoutuu,  
tulee tulvia ja maa peittyy.  
Ettei aikuisena saa töitä.”
Joel, 12

”Että isä ja äiti eroaa, etten saa  
kavereita uudella paikkakunnalla.”
Ella, 15

”Ulkonäköpaineet ja yksinäisyys,  
varsinkin koulussa.”
Nella, 13

”Koulu ja kokeet stressaavat.”
Markus, 14

MIELEN hyvinvointiin voit hakea tukea 
hyvin matalalla kynnyksellä. Luotettavaa 
keskusteluapua saat jo entuudestaan 
tutuilla nettikanavilla ja -alustoilla. 
Verkkopalveluissa voit purkaa huoliasi ja 
ajatuksiasi turvallisen aikuisen kanssa. 

Chillaa-sovellus 
on suunnattu yläkoululaisille. Sen tavoit- 
teena on vähentää stressiä, jännittämistä, 
ahdistusta ja helpottaa sosiaalisten  
tilanteiden kohtaamista muun muassa 
rentoutusharjoitusten, vinkkien ja 
vertaistuen avulla. 

netari.fi 
Netari on digitaalinen nuorisotalo, jossa 
voit hengailla kavereiden kanssa tai 
jutella mieltäsi askarruttavasta asiasta 
luotettavan aikuisen kanssa. 

nuortenlinkki.fi
Nuorten oma verkkosivusto, jossa 
teemoina ovat muun muassa päihteet ja 
päihteettömyys, pelaaminen, netinkäyttö, 
masennus ja kiusaaminen.

nuortenmielenterveystalo.fi
Selkeä, helppokäyttöinen, tarjoaa listan 
oireita tai ongelmia, jotka koskettavat 
sinua, kaveriasi tai muuta tuntemaasi 
nuorta. Valitse ja lue lisätietoa. Pääset 
myös tarkentamaan oireesi vakavuus-
astetta. Lopuksi voit valita paikkakunnan ja 
saat suosituksen paikoista, jotka tarjoavat 
apua ja tukea.

sekasin247.fi
Sekasin-chatti on monien toimijoiden yh- 
teenliittymä. Toimintaperiaatteena on, ettei 
kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin.
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8–10 h

unta joka yö, ei vain  
viikonloppuisin

3x vk

nosta sykettä ja hengästy, 
vahvista lihaksia ja luustoa

60 min

monipuolista, reipasta  
liikkumista joka päivä

Voimavaravinkki hyvään terveyteen –
7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille suositellaan vähintään

Nuorisopsykiatrian lää-
kärit Reetta Vähätalo ja 
Linnea Liimatta.

SAIRAALAKOULUSSA yläkoululaiset  
opiskelevat Cygnaeuksen ja alakoulu-
laiset Tiilimäen koululla samassa 
rakennuksessa Satasairaalan lasten- 
psykiatrian kanssa. 

– Lasten ja nuorten tutkimusjaksot 
kestävät usein 7–8, kriisijaksot 
parisen viikkoa. Koulu alkaa yleensä 
hoitojakson alkaessa, kertoo Tiilimäen 
koulun erityisluokanopettaja Ari 
Haapala.

Opetus on yksilökohtaista, 
vaikka pienryhmässä olisi useampi 
samanikäinen oppilas. Moniamma-
tillinen yhteistyö on tärkeää joka 
luokka-asteella.

– Kaikkien tulee sitoutua nuoren 
tilanteen selvittämiseen. Vaihdamme 
päivittäin tietoja nuorisopsykiatrian 
työntekijöiden kanssa. Tärkeässä 
roolissa on myös nuoren oma koulu, 

kertoo yläkoulun opettaja Tiina Puska.
Hoitomenetelmien kehittyessä 

somaattisia sairauksia potevia tulee 
aiempaa vähemmän sairaalakouluun.
– Siitä on parisen vuotta, kun olen ollut 
viimeksi antamassa vuoteenvieriope-
tusta, Haapala sanoo.

Sairaalassakin voi käydä koulua

SATASAIRAALA kehittää palve- 
luitaan mittaamalla asiakas- 
kokemusta. Jokainen asiakas saa 
hoidon jälkeen tekstiviestillä linkin 
sähköiseen kyselyyn. Kyselyssä 
selvitetään muun muassa  
palvelun hyödyllisyyttä ja laatua. 
Asiakas saa esimerkiksi arvioida, 
oliko henkilökunta ammattitai-
toista ja ystävällistä, suosittelisiko 
palvelua ja jäikö käynnistä tunne, 
että hänestä välitettiin asiakkaana 
kokonaisvaltaisesti. 

TUOREIN tulos vaihtuu kuukausit-
tain satasairaala.fi etusivulle.

Asiakkaan 
kokemus on 
meille 

Sairaanhoitaja Minna Heino  
tarkastuskäynnillä.

Tiina Elo ja Nina Halmi-
nen auttavat muistion-
gelmien arvioinnissa.

Uutisia

tärkeä

Koulunkäynti ei keskeydy, vaikka lapsi tai nuori 
päätyisi sairaalahoitoon.

INFO

Sairaalakoulutoiminta

 ■ Opetusta potilaina oleville lapsille

 ■ Luokkatyöskentely pienryhmissä 
yksilöopetuksena

 ■ Sairaalaopetus keskittyy saman  
katon alle uuden Satapsykiatria-
rakennuksen valmistuttua 
Tiilimäelle kesällä 2023

PÄIVÄN liikunnat saa koottua useista 
pienistä reippailuhetkistä. Osallistu väli-
tuntien pihapeleihin tai naruhyppelyyn. 
Lähde kavereiden kanssa frisbeegolf- 
radalle tai pyöräile geokätköltä toiselle.

Terveysliikunnassa hyödyt yleensä 
voittavat mahdolliset haitat. Riskit ovat  
pieniä, kunhan turvavarusteet, kuten  
kypärä muistetaan pukea. Satasairaa- 
lassa hoidetaan vuosittain noin 2 500 
lasten ja nuorten vammaa.

Trampoliinilla hyppiminen on loisto-
liikuntaa, mutta ala- ja yläraajavammat 
ovat valitettavan yleisiä. Epäonnistuneet 
voltit aiheuttavat pahimmillaan neli- 
raajahalvauksen.

– Lelut trampoliinilla tai taskuissa 
sekä vauhdin anto vastapompulla 
kasvattavat loukkaantumisriskiä. 
Suojaverkko kuntoon ja yksi kerrallaan 
pomppimaan, Satasairaalan lastenki-
rurgi Rina Hollanti (oik.) suosittelee. 

Kilpaurheilussa monipuolisuuden ja 
harjoitteluolosuhteiden huomioiminen 
ovat valttia. 

– Monipuolisella harjoittelulla voi- 
daan ennaltaehkäistä kehittyvän 
elimistön rasitusvaivoja, kun harjoitus- 
määrät nousevat, tietää osaston- 
ylilääkäri Petri Kallio SataDiagin 
sairaalafysiologian yksiköstä.

Mitä enemmän lajissa on vauhtia, 

kaatumisia ja kontakteja, sitä korke- 
ampi on vammojen todennäköisyys. 
Siksi esimerkiksi kamppailulajeissa, 
kuten judossa opetellaan aivan aluksi 
kaatumaan oikein. 

– Kasvavassa kehossa vammoilla on 
hyvä toipumisennuste. Parhaita hetkiä 
lastenkirurgin työssä on se, kun lapsi 
lähtee vamman parannuttua iloisesti 
hyppien kotiin, Rina kertoo.

– Olen harrastanut useita lajeja 
ja toiminut joukkuelääkärinä. Pyrin 
hetkessä samaistumaan urheilevan  
nuoren fiiliksiin. On hienoa, kun onnis- 
tuu jäljittämään vaikkapa poikkeavan 
oireen juurisyyn, Petri komppaa.

Petri ja Rina ovat sun puolella

Satasairaala on menestynyt 
hienosti opiskelijaohjauksen 
laatukyselyssä. Opiskelija- 
ohjauksen laatu oli kansallisessa 
vertailussa Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin jälkeen 
toiseksi parasta keskiarvolla 9.1. 
Harjoittelulla on merkittävä osa 
opiskelijoiden ammatillisuuden, 
osaamisen ja työelämätaitojen 

kehittymisessä. Se perehdyttää 
opiskelijaa keskeisiin työtehtäviin 
ja valmistaa tietojen, taitojen sekä 
alaan liittyvien arvojen ja eettisten 
periaatteiden soveltamiseen. 
Harjoitteluyksiköiden ohjausta 
opiskelijoille kehitetään palautteen 
avulla.  Vuoden 2020 laatukyselyyn 
vastasi 412 opiskelijaa. Vastaus- 
prosentti oli 67.

Sote-alan opiskelijat pitävät Satasairaalaa 
hyvänä oppimisympäristönä

suosittelisi Satasairaalaa.

Asiakaskokemuskyselyyn 

vastasi 1 076 henkilöä 

huhtikuussa.
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 ■ Sopikaa yhdessä perheen ruoka-ajat

 ■ Laita tarjolle ja välipaloille valmiiksi  
 kuorittuja vihanneksia ja hedelmiä,  
 jolloin niitä on helppo napostella ja  
 laittaa leivän päälle 

 ■ Tee lämmin ruoka valmiiksi jääkaappiin

 ■ Syökää yhdessä aina kun mahdollista,  
 vaikka iltapalalla

Tee terveellisyydestä 
tärkeää

”Aamupala  
auttaa nuorta  
keskittymään ja 
oppimaan.”
Virpi Järveläinen,  
ravitsemusterapeutti

Kavereilla on suuri vaikutus nuoren 
syömiseen. Vanhempien rooli 
esimerkkinä on kuitenkin nuorten 
mielestä tärkeä. Vanhemmat voivat 
ostaa terveellistä ruokaa, tarjota hyviä 

vaihtoehtoja välipalalle, ottaa nuoret mukaan 
ruoanlaittoon ja kannustaa syömään hyvin. 
Nuorelta kannattaa kysyä, mitä koulussa  
oli ruokana ja mitä söit.

NYKYAJASSA tunnistetaan nuorilla monta 
ravitsemuksen kompastuskiveä. Näitä ovat 
aamiaisen väliin jättäminen, vajavainen ruokailu 
koulussa, makeiden välipalojen napostelu sekä 
somen vaikutus valintoihin. Usein nuoret tietävät, 
mitä terveellisyys on, mutta noudattaminen on 
vaikeampaa.

– Arjen ruokailuilla on eniten merkitystä. 
Hyvään syömiseen mahtuu kaikenlaista, riittää  
kun 80 prosenttia valinnoista on hyviä. Aikuisenkin 
on hyvä välillä tarkistaa, että jokaisella ruokailuker-
ralla on jotain tuoretta, kuten kasviksia, marjoja tai 
hedelmiä.

Aamu-, väli- ja iltapalat ovat täysipainoisia,  
kun tuoreannoksen ohella on kuitupitoinen 
viljavalmiste ja proteiinin lähde.  

Virpi Järveläinen kaivaa esiin tutun 
lautasmallin, joka on helppo tapa toteuttaa 
monipuolinen lämmin ateria.  Hän luettelee 
kaavan: puolet lautasesta kasviksia ja 
vihanneksia, neljännes proteiinin lähdettä 
ja neljännes hiilihydraattilisuketta. 
Juomana vesi, maito, piimä tai kasvijuoma, 
lisäksi leipä. Leipä?! Eikös se ole pannassa?

– Ei ole. Leipä kuuluu osaksi tasapainoista ja 
hyvää ateriaa. Täysijyväinen kuitupitoinen leipä on 
hyvä kuidun, B-vitamiinien ja sinkin, seleenin ja 
raudan lähde.

– Lisänä kasvirasvalevite leivällä ja öljyinen 
salaatinkastike. Jälkiruokana hedelmä tai marjat 
viimeistelevät aterian täysipainoiseksi.

Säännöllinen ruokarytmi on hyväksi myös 
hampaille.

MONIPUOLINEN aamiainen on päivän tärkein 
ateria. Se mahdollistaa tasaisen verensokerin koko 
päivän ajaksi. 

– Jos aamupala jää syömättä, verensokeri on 
kouluateriaan saakka matala. Tällöin jaksaminen 
ja vireystila ei ole paras mahdollinen. Aamupala 
auttaa nuorta keskittymään ja oppimaan.

– Aamupalan syömisen on havaittu rytmittävän 
loppupäivän syömistä. Iso osa päivän energiantar-
peesta olisi hyvä täyttyä aamupalalla ja lounaalla, 

sillä energiaa tarvitaan koulupäivän aikana.
Nuori saattaa kokea, että jaksaa ilman 

aamiaista. Jos kouluateriakaan ei maistu, on 
iltapäivällä kova nälkä ja tekee mieli makeaa.

– Tiedetään, että nuoret saavat 40 
prosenttia energiastaan huonolaatuisista 
välipaloista. Kunnon ateriat ovat ravitse-
muksellisesti usein laadukkaampia ja 
monipuolisempia kuin naposteltavat ruuat.

Arkijärkeä 
ateriarytmiin
Säännöllisen ateriarytmin toteutus ja siitä muistuttaminen 
vaativat viitseliäisyyttä vanhemmilta, mutta on palkitsevaa. 
Yhdessä nautittu lämmin ateria useita kertoja viikossa 
rauhoittaa myös kuulemaan mitä omalle nuorelle kuuluu.

TEKSTI Elina Wallin KUVAT Vesa Saivo
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Teinin 
aivoissa
tyrskyää

MITÄ TEININ AIVOJEN JA HORMONI- 
TOIMINNAN KEHITYKSESSÄ TAPAHTUU? 
Sukuhormonit vaikuttavat aivoissa jo  
ennen syntymää. Murrosikäisen aivois- 
sa tapahtuu solujen uudelleenjärjeste- 
lyä ja hermosoluyhteyksien karsimista.  
Tämä voi aiheuttaa väliaikaista taan-
tumista esimerkiksi empatiakyvyssä. 

ULKONÄKÖ MUUTTUU, ÄÄNI MADALTUU 
JA KUUKAUTISET ALKAVAT.  
MILLAISTA AIKAA MURROSIKÄ ON  
FYYSISEN KASVUN KANNALTA?
Hormonitoiminta käynnistyy sukuhor-
monien osalta. Se vaikuttaa suuresti 
nuoren ilmiasuun ja kasvuun. Nuori 
saavuttaa sukukypsyyden. Kasvutahti 
riippuu perimästä. Tytöillä rintojen 
kasvu ja pituuskasvun kiihtyminen ovat 
selkeitä, näkyviä murrosiän merkkejä. 
Pojilla kivekset lähtevät murrosiässä 

kasvuun, mutta pituuskasvu kiihtyy 
tyttöjä myöhemmin. Joskus voi  
olla tarpeen tutkia, onko elimistössä  
joitakin piileviä sairauksia, jotka 
häiritsevät elimistössä murrosiän 
alkamisprosesseihin.

VAIKUTTAVATKO FYYSISET  
MUUTOKSET NUOREN MIELEEN?
Lyhyessä ajassa nuorelle tapahtuu todel-
la paljon ja nuorella voi itselläänkin olla  
vaikea pysyä oman kehityksensä perässä.  
Fyysiset muutokset voivat aiheuttaa epä- 
varmuutta, mikä on nuoruuteen liittyvä 
luonnollinen tunne. 

TEINI PAISKOO OVIA JA  
KIMPAANTUU NOLLASTA SATAAN  
PIENESTÄKIN ASIASTA. MIKSI?
Tunteiden hallinta on nuorella tulisessa 
vaiheessa, eikä hän vielä hallitse impulssi- 

kontrolliaan. Herkkä tulistuminen liittyy 
nuoren loukkaantumisherkkyyteen.  
He näkevät ympärillään herkästi arvos-
telua, vaikka kenelläkään ei olisikaan 
ollut tarkoitus loukata. On tutkittu, että 
nuoren tehtävän suoritukseen tulee 
enemmän häiriöitä, jos hän olettaa 
olevansa arvosteltavana. Pohjimmiltaan 
on kyse murrosikään kiinteästi liittyvästä 
epävarmuuden tunteesta. Nuori myös 
käsittää riskit eri tavoin kuin aikuiset. 
Tietty kuolemattomuuden tunne kuuluu 
kehitysvaiheeseen.

MURROSIKÄ VOI JÄNNITTÄÄ  
VANHEMPAA. MIKSI? 
Omista vanhemmista kuuluu irtaantua, 
joskus konfliktienkin kautta. Kaverei- 
den kuuluukin tulla tärkeiksi ja aukto- 
riteetteja kuuluu haastaa. Aikuiselle 
nykyhetki voi olla selvää ja tasaista 

Miksi teini tuhahtelee,  
paiskoo ovia ja hetken päästä aikoo  

valloittaa maailman? Lasten- 
lääkäri kertoo, mikä murrosikäisen  

nuoren käytökseen vaikuttaa.

arkea. Nuorella elämä on totaalisen 
epävarmaa, mikä voi aikuisilta 
unohtua. Mikä minusta tulee aikui- 
sena? Saanko kavereita lukioon 
siirtyessä? Löydänkö kumppania? 
Mielessä on isoja kysymyksiä.

TEINI MURAHTELEE, HUOKAILEE  
JA PYÖRITTÄÄ SILMIÄÄN.  
PITÄÄKÖ OLLA HUOLISSAAN?
Ei pidä, nämä kuuluvat nuoruuteen. 
Nuori hakee näin paikkaansa ja 
itsenäisyyttään, kun ei kuuliaisesti 
kuuntele tai arvosta automaattisesti 
kaikkea kuulemaansa. Sukupuolien 
välillä on huomattavissa stereo-
tyyppinen ero: Vastaanotollani  
pojat sanovat helpommin suoraan, 
kun joku todella on huonosti ja 
mielenosoitukselle on syynä  
jonkin huoli.

ONKO MIELEN OSOITTAMISESSA  
JOTAKIN HYVÄÄ?
Kyllä. Kiukutellessaan avoimesti nuori 
kokee ympäristön turvallisena erilaisten 
tunteiden ilmaisemiselle. Häntä ei 
hylätä, vaikka välillä räiskyy. Toiset 
ovat luonnostaan mukautuvaisempia. 
Temperamentteja on hyvin erilaisia ja 
ne ovat jokainen yhtä hyviä. 

MITÄ AIKUISEN TULISI YMMÄRTÄÄ  
NUOREN ELINYMPÄRISTÖSTÄ?
Nuoret eivät ole laiskoja tai saamat- 
tomia. Heidän elinympäristönsä on 
oikeasti aika haastava, eivätkä he ole 
voineet valita maailmaa, jossa elävät. 
Koskaan ennen ei esimerkiksi ole 
ollut tilannetta, että meillä on kaikki 
maailman tieto taskussa koko ajan. 
Ärsykkeiden määrä liittyy nuorten 
lisääntyneisiin unihäiriöihin.

”Murrosikä sijoittuu 
noin 11–17 ikävuoteen 

ja aivot kehittyvät jopa 
25-vuotiaaksi asti.”

Jyrki Lähde,  
lastentautien erikoislääkäri,  

endokrinologi

TEINIKIN tarvitsee lämpöä ja huolen- 
pitoa. Omaa tilaa pitää antaa, muttei 
jättää yksin.

– On surullista nähdä, miten joskus 
nuori joutuu pärjäämään omillaan 
aivan liian aikaisin. Aseta nuorelle rajoja, 
kuuntele ja ole käytettävissä, sanoo las-
tentautien erikoislääkäri Jyrki Lähde.

Nuoret ansaitsevat myös annoksen 
armollisuutta.

– Nuoruus on aika vaativa elämän-
vaihe. Fyysisten ja psyykkisten muutos-
ten lisäksi nuori etsii omaa paikkaansa 
kaveripiirissä, hoitaa koulun vaatimuk-
set, kasvaa aikuisuuteen ja alkaa ehkä 
jo etsimään kumppaniakin. Aikuisuus 
näyttäytyy nuoruuteen verrattuna aika 
helpoltakin.

Murrosikään kuuluu luonnollisena 
osana myös sukupuolinen kypsyminen.

– Nuoren seksuaalielämää ei kanna-
ta pitää mahdottomana tai järkyttyä 
tiedosta, että sitä on.

Tärkein vinkki  
vanhemmalle: 
Kohtaa nuori

TEKSTI Milla Majander KUVA Vesa Saivo, Colourbox
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Hyvät,  
pahat ja rumat Koronavuosi on opettanut 

meidät käyttämään 
maskeja, pesemään 
käsiämme ja pysymään 
sairaina poissa töistä, 

koulusta ja päiväkodista. Ensi-
sijaisesti suojatoimet tähtäävät 
koronavirus COVID-19:n nujer-
tamiseen, mutta ne ovat saaneet 
sivutuotteena aikaan paljon 
muutakin hyvää. 

Satasairaalan lastenosaston 
näkökulmasta vuosi on ollut täysin 
poikkeuksellinen. Vuodenkiertoon 
normaalisti kuuluvat epidemiat, 
kuten influenssa, joulu–touko-
kuussa lapsia kiusaava RS-virus ja 
norovirusryppäät ovat loistaneet 
poissaolollaan. 

Tavallisimpia taudinaiheuttajia 
ovat virukset ja bakteerit. Kummat- 
kin aiheuttavat sairauden tunkeu- 
tumalla elimistöömme.

VIHELIÄINEN VIRUS
Virus on bakteeria pienempi eikä 
sillä ole omaa solurakennetta. Se on 
kuin solutason käki, joka tarvitsee 
isäntäsolun lisääntyäkseen. 

Viruksen aiheuttamaan 
flunssaan ei ole yksiselitteistä 
lääkettä. Kehoon päästyään virus 
menee solun sisälle ja alkaa käyttää 
sitä oman toimintansa lisäämiseen. 
Tämä on yksi syy, miksi viruslääk-
keiden kehittäminen on työlästä. 
Viruksen ominaisuudet muistut-
tavat paljon solun omaa toimintaa. 

Pääasiassa potilaita hoidetaankin 
oireenmukaisesti ja annetaan 
kehon oman puolustusjärjestelmän 
tuhota virus. Tärkeää on pysyä 
kotona eikä tartuttaa muita. 
Virusperäisen suolistotulehduksen 
hoidossa olennaista on ripulina ja 
oksenteluna menetetyn nesteen 
korvaaminen. 

Monin vakaviin virustauteihin 
on toki lääke, esimerkiksi 
herpeksen ja hivin aiheuttamia 
tulehduksia hoidetaan tehokkaasti. 
Ennaltaehkäisyssä tärkeintä on 
rokotetutkimus ja -kehitys. 

BAKTEERIT 
PUOLUSTAVAT KEHOAMME
Bakteerit ovat viruksia suurempia ja 
ne muistuttavat ihmisen soluja. Näitä 
yksisoluisia eliöitä on kaikkialla: 
ympäristössämme ja kehossamme. 
Valtaosa niistä on hyviä, ja ne suoje-
levat meitä iholla, limakalvoilla ja 
suolistossa. Normaalifloora vastustaa 
ulkoa tunkeutuvia taudin aiheuttajia. 

Taudinaiheuttajabakteerit yrittävät 
ottaa jalansijaa kehossamme. Ne 
lisääntyvät nopeasti jakautumalla 
ja ovat hyvin sopeutumiskykyisiä 
– siksi ne voivat elää ääriolosuhteis-
sakin.

Miksi on hyviä ja pahoja bakteereita?  
Entä lankeaako pahiksen rooli aina virukselle, 

joka ei tottele antibioottiakaan? Lue myös,  
miten autat hyvien pöpöjen puolustusta. 

TEKSTI Maiju Junko KUVAT Vesa Saivo KUVITUS Joonas Mäki

”Hoitona käytetään mahdollisimman 
kapeakirjoista antibioottia, joka puree 
juuri tautia aiheuttaviin bakteereihin.”
Anna Pyylampi, 
lastenosaston osastonylilääkäri



TÄSMÄLÄÄKE SÄÄSTÄÄ  
HYVÄÄ FLOORAA
Tehokas tapa eliminoida bakteeri on 
tuhota niiden seinämät ja tehdä ne 
toimintakyvyttömiksi. Bakteereihin 
purevat antibiootit. Hoidossa on tärkeää 
käyttää täsmäiskuna kapeakirjoista 

antibioottia, joka iskee tautia aiheut-
taviin bakteereihin, mutta jättää hyvät 
bakteerit eli normaaliflooran rauhaan. 
Siksi potilaalta otetaan tarpeelliset 
näytteet, joista tutkitaan taudinai-
heuttaja mahdollisimman huolellisesti. 

Näin esimerkiksi angiinapotilas saa 
penisilliiniä, jonka tiedetään tehoavan 
parhaiten A-streptokokkibakteeriin. 

Antibioottikuurit tehoavat sairauteen, 
mutta tuhoavat aina etenkin suoliston 
hyvää bakteerikantaa. Siksi kuureja ei 
kirjoiteta ”varmuuden vuoksi”. Lasten 
vanhemmat ovat asiantuntijoiden 
mukaan hyvin valistuneita eikä esimer-
kiksi lapsen yskään pyydetä antibioot-
tikuuria. Yskä paranee yskimällä, tämä 
tiedetään.

Virukset ja bakteerit tekevät myös 
ikävää yhteistyötä. Usein on niin, 
että virusinfektiota seuraa vielä 
bakteeri-infektio, esimerkkinä vaikkapa 
influenssan jälkeinen välikorvantu-
lehdus tai keuhkokuume. 

MITÄ OPIMME PANDEMIASTA?
Koronan opettamien hygieniaoppien 
toivotaan jäävän ihmisten arkeen  
pandemian väistyttyäkin. Oikeaoppisen 
käsienpesumantran muistamme  
unissammekin: lämmin vesi, 20 
sekunnin saippuointi, muista sormien 
välit ja ranteet. Huuhdo huolella, kuivaa 
tarkasti. 

Kätteleminen häipynee historiaan,  
etätyöt ja -palaverit ovat tulleet jäädäk- 
seen. Tärkein oppi hygienia-asiantunti-
joiden mukaan on yksiselitteinen. 
Tartunnat tulevat lähikontakteissa. 
Pysytään siis sairaana kotona. Piste.

Tuula katsoo
sisimpääsi 
Laboratoriohoitaja Tuula Raevirta, 56, ottaa 
verinäytteitä 32 vuoden kokemuksella. 

TUULAN  työpaikka on 
SataDiagin kliinisen kemian 
laboratorio, ja hän on myös 
toinen verikeskuksen vastuuhoi-
tajista. Laboratoriossa tehdään 
töitä kolmessa vuorossa, jotta 
tulokset saadaan mahdol-
lisimman nopeasti. Iso osa 
Satasairaalankin diagnooseista 
saa vahvistuksen verikoetutki-
muksista. 

– Verikeskus on ainoa laatu- 
aan Satakunnassa. Meiltä lähtee 
verta eri puolelle Satakuntaa, 
teemme myös paljon yhteistyötä 
Helsingin Veripalvelun kanssa.

Laboratoriohoitajien työn 
näkyvä osa tehdään osastoilla 
ja päivystyksessä, jossa he 
kiertävät vuoden jokaisena 
päivänä, jokaiseen kellonaikaan. 
Tuulan tapaa näytteenottokär-
ryjen takaa varmimmin päivys-
tysvuoroissa. Hän ottaa näytteet 
ja esikäsittelee ne laborato-
riossa. Seuraavaksi vuorossa on 
määritys joko plasmasta, seeru-
mista tai kokoverestä. Työpai-
kalla hurisevat isot analysaattorit 
ja näytteet kulkevat siististi 
omilla liukuhihnoillaan. 

– Asiakkaat voivat olla 
huojentunein mielin. Vaikka 
koneet ovat hienoja, ihmiset 
vastaavat toiminnasta, meitä 
perehdytetään uusiin laitteisiin 
ja koulutetaan jatkuvasti.

NORMAALITULOSTEN vastaukset 
menevät automaattisesti asiak-
kaalle. Tämä poistaa turhaa työtä 
ja nopeuttaa vastausten saamista.

Laboratoriossa Tuulalla on 
kuutisenkymmentä työkaveria, 
mutta tuttuja on sairaalan joka 
osastolla. 

– Meillä on tässä talossa  
hyvä henki. Yksi työn ehdotto-
mista iloista onkin mukavat 
työkaverit.

Korona on aiheuttanut 
muutoksia myös Tuulan arkeen, 
vaikkei hän drive-in-näytteen- 
ottopisteessä työskentelekään. 

– Jos potilaalla epäillään 
koronaa, näytteenotto on taval- 
lista hitaampaa, koska aikaa 
kuluu suojavaatteiden pukemi- 
seen ja riisumiseen. Korona- 
näytteitä puolestaan tutkitaan  
kliinisen kemian laboratoriossa 
yövuorossa, muuna aikana ne 
tehdään kliinisen mikrobiologian 
laboratoriossa.

PELKOJEN torjuminen on osa 
näytteenottajan arjen kohtaa-
misia.

–Puolet asiakkaista 
sanovat pelkäävänsä, jotkut 
heikkosuonisuuttaan, 
toiset neulan pistoa. 
Vain hyvin pienellä 
osalla on todellinen 
piikkikammo. 
Silloin pitää osata 
kääntää potilaan 
ajatukset muualle 
ja rauhoittaa 
tilanne. Usein 
käykin niin, 
ettei potilas 
huomaakaan, kun 
tilanne on jo ohi. 

Neulapelko 
on vain jäävuoren 
huippu. Usein taustalla 
kummittelee todellinen huoli 
tulevasta. Potilas pohdiskelee, 
mitä verinäyte kertoo, onko 
kyseessä vakava diagnoosi, 
miten minun nyt käy.

PLASMA = veren kellertävä nestemäinen 
osa, josta puuttuvat verisolut

SEERUMI = veren kirkas nestemäinen 
osa, josta puuttuvat verisolut ja pääosa 
hyytymistekijöistä

PUNASOLUT = kuljettavat happea

VALKOSOLUT = tuhoavat taudin- 
aiheuttajia

VERIHIUTALEET = auttavat verta  
hyytymään

VERIRYHMÄ = Jokaisen veri kuuluu veri-
ryhmään A, B, O tai AB. Lisäksi jokainen 
jaetaan reesustekijän mukaan vielä Rh D 
-positiiviseen ja Rh D -negatiiviseen. 

Pieni verisanastoPöpöille 
kyytiä –
helpot  
kotivinkit

1. OTA tavaksi pestä kädet  
aina kotiin tullessasi.

2. PYYHI puhelin ja muut 
kosketusnäytöt, näppäimet ja 
kaukosäätimet säännöllisesti.

3. PUHDISTA kosketuspinnat 
kuten kahvat, vetimet, katkaisi-
met, hanat sekä tuolien nojat.

4. PIDÄ vessa ja  
kylpyhuone puhtaana.

5. PIENI mutta tärkeä  
tiskirätti on pöpöpesä. Pese  
se siis usein 60 asteessa.

Tiesitkö? 

1,5 kg

hyödyllisiä  
bakteereita on 

ihmisen iholla ja 
limakalvoilla

”Toivon hygieniaoppien 
jäävän ihmisten 

arkeen pandemian 
väistyttyäkin.”
Taina Mastokangas,  

hygieniahoitaja

1716

TEKSTI  Maiju Junko KUVA Vesa Saivo

Jutun asiantuntijoina toimivat Satasairaalan lastenosaston osastonylilääkäri 
Anna Pyylampi ja SataDiagin infektioyksikön hygieniahoitaja Taina Mastokangas.



18

Oma aikaAjankohtaSeksuaalisuus

TEKSTI Tanja Hovi KUVA Colourbox
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Olenko 
normaali, 
kelpaanko 
tällaisena?

Seksuaalisuus on iloinen asia ja voimavara.  
Se on keskeinen osa ihmisyyttä ja yksilön persoonaa. 

Matkalle mielikuviin
Mindfulness on tapa harjoitella läsnäoloa. Kokeilisitko 

vaihteeksi kännykän vaihtoa värikynään? 

“Nuori, kysy  
paikkakuntasi 

ehkäisyneuvolasta 
maksuttoman  
ehkäisyjakson 

mahdollisuutta.”

Minna Maunola,  
ylilääkäri

SEKSUAALISUUTEEN liittyviä näkökulmia ovat 
seksuaalinen kehitys, seksuaalinen suuntau-
tuminen, biologinen sukupuoli, sosiaalinen 
sukupuoli-identiteetti ja suvun jatkaminen. 

– Olemme kaikki jollain tavalla seksu-
aalisia. Seksuaalisuus on myönteinen asia. 
Kasvatus- ja hoitotyö tähtäävät siihen, että se 
pysyisikin sellaisena, kertoo  naistentautien 
ja synnytysten ylilääkäri Minna Maunola.
Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka 
kuuluvat kaikille iästä riippumatta. Lapsilla 
ja nuorilla on oikeus saada seksuaalisuuteen 
liittyvää tietoa ja neuvontaa.

– Ei ole olemassa oikeaa ja väärää seksu-
aalisuutta, kunhan itsemääräämisoikeus ja 
toisen kunnioittaminen toteutuvat.

Seksuaalikasvatus on vanhempien, 
varhaiskasvatuksen ja kouluterveydenhuollon 
tehtävä. 

Lapsen seksuaalisuus ilmenee vaikkapa 
kiinnostuksena ja ylpeytenä omaa kehoa 
kohtaan. Hän saattaa tehdä huomioita toisten 
vartaloista. 

Lapselle ja nuorelle on hyvä kertoa, mikä 
on sopivaa käytöstä, mutta häpeä tai salailu 

eivät ole suositeltavia kasvatustapoja.
– Lapselle kannattaa vastata rehellisesti 

ja kehitystasoisesti. Lapselle voi myös 
luvata palata häntä askarruttaviin asioihin 
myöhemmin. 

Seksuaalisuuden merkitys vaihtelee koko 
elinkaaren ajan. 

– Eri elämänvaiheiden tai sairauksien 
vaikutukset omaan seksuaalisuuteen 
askarruttavat. 

NUORTEN KYSYMYKSET liittyvät omaan 
kehoon, tunteisiin ja nähdyksi tulemiseen. 
Ovatko sukuelimeni, erektioni tai tunteeni 
normaaleja? Kelpaanko tällaisena?

Seksiviihteestä ja muoti-ilmiöistä voi saada 
yksipuolisen tai värittyneen mielikuvan 
normaaliudesta. Kaverikin saattaa kehuskella 
olevansa kokeneempi kuin oikeasti onkaan.

– Tällä hetkellä esimerkiksi alapää- 
karvoituksen poistaminen on yleistynyt,  
mikä saattaa aiheuttaa hiertymiä. Häpy- 
karvoituksen tehtävänä on muodostaa 
sukuelimiä suojaava ilmapatja, Maunola 
kertoo esimerkin.

SINÄ valitset, mitä 
ja kenelle kerrot 
seksuaalisuudestasi. 
Sinä tiedät, mikä sinusta 
tuntuu hyvältä ja mikä 
ei – voit milloin tahansa 
kieltäytyä tai keskeyttää. 
Luottamus ja keskustelu 
kuuluvat kaikkiin 
ihmissuhteisiin. 

Luotettavia lähteitä
nuortennetti.fi
poikientalo.fi
sexpo.fi/nuorille
tyttojentalo.fi
vaestoliitto.fi/nuoret

Muista! 
Saat itse 
määritellä  
oman 
seksuaali- 
suutesi

Kirjavinkit nuoren kesäänEdellisen ristikon vastaus

A L A L A J I N O V A
K E H O N H O I T O A
A N T T I O I S I T

E M M A L A A K I O T K U T O M O
R U I S K E A T A K A R A T A S
H I E T T U E T A S U T L
E S S E E T T A I T O T T A T A R

T L U I S N E R O T A I
M I S S Ä V I S I O T U L A P A T
A A V A T A V A N T O T A K A U S
T E D I S T Ä V Ä L I I K U N T A
O N N E T T U T K A A U T I O T

Kyllä kaikki 
järjestyy

Tarkasta tammikuisen 1/2021 Satasairaala- 
lehden ristikon vastaus.

JÄNNITYS 
JASON REYNOLDS: Minuutin mittainen ikuisuus  
Kolme sääntöä: älä itke, älä vasikoi, kosta. Will haluaa kostaa. 

TIETO 
PEREZ CHAVEZ: Respektiä : seksikirja pojille  
Milloin viimeksi selvitit jotain asiaa kirjasta? Joskus on  
turvallista luottaa kirjaan, eikä googlettaa. Tämän kirjan  
kohdalla se ei tarkoita, että tieto olisi vanhaa ja pölyttynyttä.

KAUHU 

MIKKO TOIVIAINEN: Pimeä peili ja  
muita urbaaneja kauhutarinoita

Lapsimainen hahmo kokeilee peilin edessä peruukkeja.  
Pian toivot, ettet olisi koskaan katsonut videoita.

Kirjat vinkkasi 

kirjastonhoitaja 

Arja Palonen Porin 

kaupunginkirjastosta

Tsemppiviesti  
ystävälle tai  
muistutus 

itselle
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IHAILEN hoitoalan työn-
tekijöitä. Vanhustyön 
parissa työskenneltyäni 
haluaisin seuraavaksi 
elämän alkupäähän. 
Haaveilen kätilön 
tutkinnosta. 

KOEN ALAN eetti- 
syyden ja empatian 
merkityksellisenä.  
Hyvä sairaanhoitaja saa 
työstä paljon. Potilaan 
turvallinen olo hoidon 
aikana on itselleni 
hyvin tärkeää. Olen 
kutsumusammatissani.

satasairaala.f i

Minun hoitoalani  

Milla Ruoho, 
sairaanhoitaja- 
opiskelija

Erikoistunut  
Sinuun


