KIRKKONUMMEN LASTEN JA NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN
UNI – RUOKA – LIIKUNTA

RUOKA-TEEMAVUODET 2016-2018
SYÖMÄÄN! KOM OCH ÄTÄ!
Loppuraportti
TAUSTA
Koululaisten terveyden ja hyvinvoinnin kulmakivinä unella, ravitsemuksella ja liikunnalla on oleellinen
vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja sitä kautta myös koulunkäyntiin. Kouluterveydenhuollossa
aloitettiin uni-, ruoka- ja liikuntateemavuodet vuonna 2002. Yhteistyötä on tehty myös kunnallisten
päiväkotien kanssa.
Vuoden 2015 kouluterveyskyselyn mukaan Kirkkonummen eri yläkoulujen oppilaista 26-45% ei syönyt
koululounasta päivittäin ja noin 40% ei syönyt aamupalaa joka arkiaamu. Aterioidessaan 64 - 71% ei
syönyt kaikkia kouluaterian osia. Koululaisten vastauksista ilmeni lisäksi, että puolessa perheistä ei
arkisin syöty yhteistä ateriaa. Kaikilla näillä osa-alueilla tilanne on kuitenkin mennyt parempaan
suuntaan.
Yläkoululaisista 15% oli ylipainoisia ja noin 33% harjasi hampaita harvemmin kuin 2 x päivässä (pojista
noin puolet). Joka kymmenellä oli päivittäin väsymystä ja joka neljäs yläkoululainen koki viikoittain
päänsärkyä.
Vuoden 2015 Kouluterveyskyselyssä olivat mukana Kirkkoharjun, Nissnikun ja Veikkolan kahdeksas- ja
yhdeksäsluokkalaiset. Valtakunnallisten teknisten ongelmien vuoksi ei saatu Winellska skolan ja
Porkkalan lukion tuloksia.
Vuonna 2015 tehdyssä kuudesluokkalaisille tehdyssä kyselyssä ilmeni, että jos lapsi sai itse päättää
nukkumaanmenoajasta, melko monen kohdalla yöunet jäivät alle 8 tunnin mittaiseksi. Samat lapset
pesivät hampaat vain kerran päivässä tai harvemmin.
Teemavuosien tarkoitus on tukea kotien ja koulujen työtä lasten ja nuorten terveyden edistämisessä.

Työryhmän kokoonpano:
Aintila Anna, hammaslääkäri
Halonen Nina, opettaja
Hemming Eeva-Liisa, keittiöpäällikkö
Kuha Tuula, terveydenhoitaja,
Kulkki Eija, terveydenhoitaja
Virpi Kulomaa, huoltaja

Lammi-Puukka Katriina, ravitsemusterapeutti
Linnanmäki Toini, ruokapalvelujohtaja
Mandelin Thea, suuhygienisti
Mattila Hanna-Sofia, terveydenhoitaja
Rahikainen Essi, kotitalousopettaja
Saksa Ritva, huoltaja, kokki

Ruoka-teemavuoden tavoitteet ovat:
1 Koululaiset syövät 4-6 kertaa päivässä.
2 Perheessä syödään päivittäin yhteinen ateria.
3 Terveellisten välipalojen syöminen lisääntyy.
4 Koululaiset syövät koululounaalla aterian kaikki osat.
5 Hampaat harjataan perheissä kaksi kertaa päivässä (painopiste pojissa).
Mittarit:
1. Valtakunnallinen/Kirkkonummen kouluterveyskysely 2017 ja 2019
2. Kouluruokailun asiakaskyselyt 2017, 2018 ja 2019

TOTEUTUS
Kevät 2016
 Koottiin työryhmä ja laadittiin toimintasuunnitelma.
 Kesäkuun alussa lähetettiin tiedote tulevista ruoka-teemavuosista Kirkkonummen koulujen
rehtoreille.
 Kaikille kouluterveydenhoitajille lähetettiin myös tiedote liitettäväksi kunkin koulun kotiin
menevään tiedotteeseen syyslukukauden alussa.
 Avattiin Ruoka-teemavuoden Facebook-sivut, jotta tavoitetaan mahdollisimman moni huoltaja
ja ammattilainen. https://www.facebook.com/koululaisten.teemavuodet/
 Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten koteihin meneviin palautelehtisiin
painatettiin ruoka-teemavuoden kuva ”Syömään!” ”Kom och äta!”
Syksy 2016






Helmen kautta lähetettiin vanhemmille linkki Kuluttajaliiton videoon ”Syö hyvää”
https://www.youtube.com/watch?v=ikBl-heljlI
Kouluterveydenhoitajat kertoivat syyslukukauden alussa vanhempainilloissa perheiden
yhdessä syömisen merkityksestä. Osallistuttiin myös Suomi100 kampanjaan ”Syödään
yhdessä” ja lähetettiin Helmen kautta koteihin informaatiota ”Miksi perheiden kannattaa
syödä päivittäin yhteinen ateria?”
Aktivoitiin koulujen kotitalousopettajia panostamaan oppitunneilla myös terveellisten
välipalojen tunnistamiseen ja valmistamiseen.
Informoitiin koteja koululla myynnissä olevista välipaloista. Koulujen välipalatarjonnalla oli
tarkoituksena mm. näyttää esimerkkiä terveellisistä välipaloista.



Pojat innostuivat valmistamaan itselle välipalaa!



Koulujen ruokalinjaston alkuun päivittäin malliateria esille jotta lapset ja nuoret hahmottaa
terveellisen ateriakokonaisuuden.



Syksyllä ja seuraavana keväänä useassa koulussa koululaiset kokosivat rasva-sokeri –
näyttelyn, missä kävi ilmi eri ruoka-aineiden todellinen rasva tai sokeripitoisuus.

Masalan koulu

Nissnikun koulu


Koululaiset tekivät Yle Areenaan lyhytfilmin Kouluruoka vs pikaruoka.
https://areena.yle.fi/1-3760099

Kevät 2017
 Suunterveydenhuolto kertoi tiedotteessaan, miten terveellinen välipala edistää hampaiden ja
suun terveyttä. (Liite 1)


Winellska koulun 7.luokkalaiset olivat miettineet terveellisiä välipaloja ja ruokailurytmiä
teemaviikon aikana (kuva).



Ruisleivät oli tuunattu herkullisiksi Kantvikin koulussa.



Lähetettiin Helmen kautta kaikkiin koteihin vinkkilista terveellisistä välipaloista.



Terveydenhoitaja haastatteli videolle facebookiin alakoulun oppilaita kouluruokailusta.



Koululaiset valokuvasivat kouluaterioita tarjottimilta linjaston päässä. Kuvia hyödynnettiin
erilaisissa tilaisuuksissa, myös vanhempain illoissa.



Hymyhammas – suun terveystuokion paketti jaettiin päiväkoteihin osana esiopetusta.
Materiaali valmistui suun terveydenhuollon, ruokapalvelun, ravitsemusterapeutin ja
varhaiskasvatuksen yhteistyönä. (Liite 2)



Suuhygienistit ja terveydenhoitajat painottivat perustyössään terveellisen ja säännöllisen
ruokailun tärkeyttä.



Kiinnitettiin huomiota erityisesti poikien hampaiden harjaukseen.



Mainostettiin kännykkäsovellutusta, jonka kautta koululaiset ja henkilökunta voivat tarkistaa,
mikä on päivän lounas. JAMIX MENU –mobiilisovellus.



Facebookiin laitettiin vastattavaksi mielenkiintoisia kouluruoka-arvoituksia
http://www.virpikulomaa.fi/blogi/kouluruoka-arvoituksia/

 Järjestettiin välipala- ja lounasreseptikilpailu Kirkkonummen peruskoulujen oppilaille
”Suunnittele monipuolinen välipala tai unelmien koululounas 4:lle henkilölle. Käytä suunnittelussa
apuna ruokakolmiota sekä lautasmallia. Reseptien tulee olla kokeiltuja, valokuvattuja ja
kouluruokailuun soveltuvia. Suunnitelman voit tehdä joko yksilö- tai ryhmätyönä (maksimi 4
oppilasta). Hienot palkinnot jaetaan Ruokamessuilla syksyllä 2017. ”


Keskustan äitiys- ja lastenneuvolan sekä Kirkkonummen terveysaseman hammashoitolan
info-tv:ssä pyöri PowerPoint-esitys teemavuodesta kuvin ja tekstein noin vuoden ajan.



28.4.17 pidimme teemavuoden toiminnasta Lehdistötilaisuuden jossa oli mukana
Kirkkoharjun koulun oppilaita valmistamansa rasva-sokeri –näyttelyn kanssa.

http://www.kirkkonummensanomat.fi/neo/?app=NeoDirect&com=6%2F159%2F35253%2Fc132c69a44
http://www.viisykkonen.fi/uutiset/kouluruokailun-teemavuosi-puree-v%C3%A4lipalojen-myyntituplaantui-%E2%80%93-suosikkiv%C3%A4lipala-pienoinen

Kirkkonummen Sanomat ja Viisykkösen toimittajat
haastattelivat Toini Linnanmäkeä.
Koululaiset esittelivät kokoamaansa sokerirasvanäyttelyä.

Iloisia työryhmäläisiä.

Lehdistötilaisuuden päätteeksi nautimme
yhteisen koululounaan.

Syksy 2017


Koulujen alkaessa koteihin laitettiin Helmen kautta ravitsemusterapeutin laatima info
”Ruokateemavuoden yhtenä tavoittaan on kannustaa perheitä syömään yhdessä Suomi100juhlavuoden ”YHDESSÄ”–teeman merkeissä. (Liite 3)



Järjestettiin Ruokamessut jotka onnistuivat erittäin hyvin. Kävijöitä oli noin 860 .
Messupalaute (Liite 4)

Ravitsemusterapeutti Katriina Lammi-Puukka
ruokamessuilla.

Ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi kertoi
perheen yhdessä syömisen merkityksestä

Reseptikilpailun kaikki voittajat ohjaajineen.

Yläkoulun sarja
1. Broileri-pestolasagnette (ON TULLUT KOULURUOKALISTOILLE)
Julia Långfors, Emma Romsi, Veikka Lahti, Max Nyström 7C, Winellska skolan
Perusteet: Vaalean lihan käyttö pääraaka-aineena on hyvä valinta. Peston käyttö makuaineena
tuo uutta vivahdetta annokseen. Raadin oppilasjäsenet pitivät myös paljon tästä reseptistä.

Alakoulun sarja
1. Lohipasta, lehtikaali-porkkanasalaatti (ON TULLUT KOULURUOKALISTOILLE),
Anna Casella 1A, Kantvikin koulu
Perusteet: Kala pääraaka-aineena on terveellinen valinta, lisäksi lehtikaalin käyttö salaatissa on
ravitsemuksellisesti erinomainen idea. Pasta on myös yleisesti ottaen kovin suosittua
oppilaiden keskuudessa. Raadin oppilasjäsenet pitivät myös eniten tästä Annan reseptistä.

Kuva palkintojen jakotilaisuudesta ruokamessuilla



Virpi Kulomaa, Katriina Lammi-Puukka ja Toini Linnanmäki olivat 13.11.2017 rehtoreiden
kokouksessa. Heidän palautteensa:
o Oli kannattava ja mielenkiintoinen tapaaminen.
o Lähtökohtana kouluruokailusuositus.
o Toiveena olisi ollut että kouluruokailussa oppilaat saisivat syödä ½ t.
o Tapaamisia kannattaisi jatkaa

Kevät 2018




Kotitalousopettaja Heli Herlevi-Malila laati oppilaiden kanssa monipuolisen haastattelun
kouluruokailuun liittyen facebookiimme, mutta onnettomuudeksi video oli deletoitunut
koulun tabletilta Helin loman aikana.
Facebookissa on 433 seuraajaa.

Pääsiäisenä Kirkkoharjun koulun keittiöhenkilökunta
paneutui perusteellisesti teemaan!

MITTARIT
1. Kirkkonummen kouluterveyskysely tuloksia vuonna 2017 ja (2019 ei vielä käytettävissä)
a. Aamupalan syönti on lisääntynyt 10 vuoden sisällä 57%:sta 65%:iin.
b. Koululounaan syönti päivittäin on lisääntynyt peruskoululaisilla 55%:sta 68%:iin ja
lukiolaisilla 57%:sta 82%:iin sekä ammattikoululaisilla 44%:sta 60%:iin.
c. Päivittäin kaikki koululounaan aterian osat syö vain 11% koululaisista (koko maa 14%).
d. Perheissä syödään yhteinen ilta-ateria vähintään 3-5 arkipäivänä viikossa 67%
perheistä (koko maan arvo 62%)
e. Karkkia, suklaata, sokeroitua limsaa tai mehua lähes päivittäin käyttää noin 10%
koululaisista (koko maa 8%)
f. Pojat pesevät nykyisin hampaita ahkerammin, eli 7 vuotta sitten vain 52% pesi kahdesti
päivässä ja nykyisin 59%.
2. Kouluruokailun asiakaskyselyt 2017 ja 2018 (Kirkkonummen kunnan ruokapalvelu yksikkö)
a. Kouluruokaa erinomaisena tai hyvänä piti 58 % ja 54 % vastanneista vuosina 2017 ja
2018. Kohtalaisena ruokaa piti 33 % ja 38 % ja välttävänä 9 % ja 8 % vastanneista.
b. Kouluaterian söi joka päivä 77 % ja 72 % ja noin 3 krt viikossa 15 % ja 22 % eli tämän
mukaan päivittäinen syöminen on vähentynyt.
c. Kotona lämpimän aterian joka päivä söi 92 % oppilaista vuonna 2017 ja 90 % vuonna
2018. Ainoastaan viikonloppuisin syö kotona lämpimän aterian 1 % ja 2 % oppilaista.
BUDJETTI
6000 euron budjetti alittui reilusti.

YHTEENVETOA JA AJATUKSIA TULEVAISUUTEEN
Olemme työskennelleet toimintasuunnitelman mukaan. Ruokailutapojen muuttaminen ei ole
yksinkertaista niin aikuisille kuin lapsillekaan. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja systemaattista toimintaa.
Lapset ja nuoret syövät Kirkkonummella entistä useammin aamiaisen ja koululounaan. Kaikkia
aterianosia kuitenkin valitsee yllättävän harvat oppilaat. Ilahduttavaa on, että useimmissa perheissä
syödään yhteinen ilta-ateria. Vaikuttaa siltä, että koulujen keittiöiden välipala myynti on aktivoinut
oppilaita syömään useammin terveellisen välipalan. Monessa alakoulussa lapset tuovat kotoa
välipalaa.
Jatkossa huomioitavaa olisi varmistaa, että kaikilla koululaisilla on riittävästi aikaa ruokailuun ja
valvovan opettajan riittävä ohjeistus valvontaan ja opettajan työn arvostuksen vahvistaminen.
Vuosittain kouluissa kannattaisi oppilastyönä koota rasva-sokerinäyttely joka havainnollistaa eri
ruoka-aineiden koostumuksen. Myös aterioiden valokuvaus linjaston päässä antaa selkeää kuvaa siitä
miten koululaiset koostavat ateriansa.
Vuosittaisen reseptikilpailun pitäminen aktivoisi oppilaita paneutumaan siihen mitä he itse asiassa
syövät ja millaisia raaka-aineita kannattaa käyttää.
Keittiöhenkilökunnan työn arvostusta on vahvistettava. Keinona voisi olla mm. oppilaiden
osallistuminen vuorollaan keittiötyöhön.
Ruokailulinjaston alkupäässä oleva malliateria ohjaa koululaisia koostamaan oikeanlainen
ateriakokonaisuuden.
Poikien hampaiden harjaus on lisääntynyt mutta siihen on syytä panostaa edelleen. Noin 40 % ei
harjaa hampaitaan kahdesti päivässä. Isät pitäisi saada harjaukseen mukaan jo poikien
varhaislapsuudessa.
Facebook-sivustolla on 433 seuraajaa, mistä olemme olleet tyytyväisiä, mutta sivuston toiminta ei ole
ollut niin aktiivista kuin olimme alkuaan ajatelleet. Isona tekijänä lienee aikapula koska jokainen on
työskennellyt teemavuosien asioissa oman työn ohessa.
Olemme saaneet palstatilaa Kirkkonummen Sanomissa sekä Viisykkösen nettisivustolla.
Kirkkonummen kouluruokailu on ollut esillä myös oppilaiden videon muodossa Yle-areenassa.

LIITTEET
Liite 1.
Terveisiä suuhygienistiltä ja hammaslääkäriltä
Miksi välipala?
Terveellinen välipala:
- hillitsee näläntunnetta
- tasapainottaa verensokeria
- ehkäisee napostelua
- auttaa jaksamaan
- virkistää ja antaa iloa
Kunnon välipalalla pärjää iltaan saakka ja on helppo välttää karkki-, mehu tai limuostoksia koulusta kotiin
matkalla.
Melkein jokainen syömis- ja juomiskerta aiheuttaa suussa happohyökkäyksen (demineralisaatio). Siinä suun
bakteerit tuottavat ruoan sokereista happoja, jotka liuottavat hammaskiilteestä (hampaan kova pinta)
mineraaleja.
Hampaat kestävät 5-6 happohyökkäystä päivän mittaan. Väliaikoina sylki neutraloi suun happamuuden ja
hammaskiilteestä liuennut mineraalit saostuvat takaisin hampaan pinnalle (remineralisaatio).
Jos happohyökkäyksiä on enemmän kuin 6 päivässä, hampaiden uudelleen kovettumista ei ehdi tapahtua ja
hampaat saattavat reikiintyä.
Katsokaa yhdessä lisää hampaiden hoidosta:
https://www.youtube.com/watch?v=4MBdu_vqQKE

Liite 2.

Hymyhammas – suun terveystuokion järjestäminen osana esiopetusta
Hei esiopettaja!
Esiopetuksessa pohditaan terveyteen liittyviä tekijöitä sekä tuetaan lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään.
Itsestä huolehtiminen ja siihen liittyvät arjen taidot ovat osa esiopetuksen tavoitteena olevaa laaja-alaista
osaamista. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, OPH 2014). Lapsen terveellisiä ruokatottumuksia
tuetaan ja lasta ohjataan hyviin ruokailutapoihin. Hampaiden harjaus on tärkeä osa päivittäisiä hygieniarutiineja
ja terveellisillä ruokailutottumuksilla voidaan edistää lapsen suun terveyttä.
Suun terveystottumukset omaksutaan jo lapsuudessa. Päävastuu lapsen suun terveydestä on lapsen
vanhemmilla. Hyvien suun terveystottumusten omaksumisessa tarvitaan kuitenkin sekä vanhempien että
päivähoidon hyvää esimerkkiä ja kannustusta. Esiopetusikä on otollinen aika suun terveyden edistämiseen,
koska lapsen suuhun puhkeaa uudet pysyvät hampaat. Toivomme, että keskustelette suun terveydestä lasten
kanssa osana esiopetusta.

Hymyhammas – suun terveystuokio materiaalipaketti on tarkoitettu hyödynnettäväksi suun terveys aiheen
käsittelyyn esiopetusryhmän kanssa. Liitteenä on runko Hymyhammas -suun terveystuokion toteuttamiseen.
Ryhmässä voi soveltaa omia ideoita tuokion toteutuksessa valmiin materiaalin lisäksi tai hyödyntää materiaalia
soveltuvin osin.
Oleellista on, että lasten kanssa käydään läpi seuraavat suun terveyden kannalta oleelliset pääteemat:
 Hampaiden harjaus kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla.
 Säännöllinen ateriarytmi, terveelliset välipalat ja vesi janojuomana.



Ksylitolin käyttö jokaisen aterian jälkeen.

Ksylitolin käytöstä hyötyvät sekä aikuiset että lapset.
 Ksylitolituotteita käytetään heti aterioiden jälkeen 3-5 kertaa päivässä.
 Ksylitolipurukumia pureskellaan 5-10 minuuttia kerrallaan tai 2 ksylitolipastillia imeskellään peräjälkeen.
 Suositeltu päiväannos on 5-10 grammaa.
 5 grammaa ksylitolia tarkoittaa 8-10 ksylitolipastillia tai 6 täysksylitolipurukumia.
Käypä hoito – suositus hammastahnasta: noin 6-vuotiaille laitetaan herneen kokoinen nokare aikuisten
hammastahnaa, jonka fluoripitoisuus on 1450 ppm. Lapsille ei sovi valkaisevat tai ns. kaksitehohammastahnat,
esimerkiksi hammaskiveä ehkäisevät tahnat.
Aamuin illoin harjaaminen on hyvin perusteltua, koska fluori suojaa hampaita noin 12 tuntia.
Lapsen suun terveyden edistäminen on yhteistyötä kodin, hammashoidon ja päivähoidon välillä. Suun terveys teemaa on hyvä tuoda esille päiväkodin järjestämissä tapahtumissa tai esimerkiksi järjestämällä suun
terveysaiheisen teemapäivän lapsille ja vanhemmille. Välitäthän terveiset lasten vanhemmille suun terveyden
huomioimisesta kotona. Ohessa ovat lapsille kotiin vietäväksi hammasharjat, harjauskalenteri ja kirje
vanhemmille.
Yhteistyöterveisin,
Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuolto
Yhteyshenkilö: Thea Mandelin, puh. 040 1269 187, thea.mandelin@kirkkonummi.fi

Runko Hymyhammas -suun terveystuokion toteuttamiseen
Tuokion voi pitää yhden päivän aikana tai toteuttamalla teemaviikon ottamalla suun terveyden puheeksi viikon
jokaisena päivänä. Teemaviikon aikana toteutetaan yksi kohta kunakin viikonpäivänä.
1. Satu tai tarina
Tarvitset: Satukirjan, tarinan tai lorun hampaista.
Lue lapsille alustuksena satu tai tarina suun terveyteen tai hampaisiin liittyen. Liitteenä lista vaihtoehtoisista
lastenkirjoista, joita voit hyödyntää tarinan kerronnassa.
2. Opetuskuvat
Tarvitset: Materiaalipaketin numeroidut opetuskuvat (laminoidut kuvat 1-5).
Käy kuvissa olevat aiheet läpi lasten kanssa korttien takana olevia tekstejä hyödyntäen. Korttien avulla on
helppo käydä läpi suun terveyden edistämisen pääteemat keskustellen lasten kanssa.
3. Piirustustehtävä
Tarvitset: piirustuspaperia ja värikyniä
Aamulla ensimmäisenä ja illalla viimeisenä harjataan hampaat. Millaisia aterioita mahtuu siihen väliin?
Ohjeista lapsia piirtämään kuva jostain päivän aikana syödystä ateriasta. Jokainen saa itse valita, minkä
päivän aterioista piirtää: aamupalan, lounaan, välipalan, päivällisen vai iltapalan. Käykää läpi lasten piirtämiä
kuvia ja pohtikaa ryhmässä, millainen on hyvä ja monipuolinen ateria?
4. Toiminnallinen leikki: Iloinen terve hymyhammas ja surullinen kipeä hammas
Tarvitset: Materiaalipaketin iloinen hymyhammas ja surullinen hammas -kuvat sekä ruokakuvakortit.
Kerro lapsille hammaskuvien takana olevien tekstien avulla, miten hampaat pysyvät terveenä ja iloisena, ja
miten hammas tulee surulliseksi ja kipeäksi. Tämän jälkeen lapset saavat järjestää ruokakortit iloiselle ja
surulliselle hampaalle siten, että iloisen hampaan kohdalle tuodaan hampaille terveelliset ruoat ja surullinen
hampaan viereen hampaille haitalliset ruoat. Ohjeista lapsia miettimään, mitkä ruoat ovat terveellisempiä

valintoja hampaille, mitkä ruoat haitallisia hampaille? Keskustelkaa lopuksi, mitkä muut ruoat ovat hyviä
välipaloja? Mitkä juomat ovat turvallisia hampaille ja mitkä juomat puolestaan haitallisia? Voitte askarrella
itse lisää ruokakuvia tai leikata lehdistä ruokakuvia.
5. Laulu hampaista
Tarvitset: laulun tai videon hampaiden harjaamisesta
Popsi popsi porkkanaa, hampaita se vahvistaa…
Laulakaan tai kuunnelkaa joku hammasaiheinen lastenlaulu. Liitteenä on ehdotuksia lauluista.
6. Kotiin vietävät materiaalit
Jaa lopuksi jokaiselle lapselle hammasharja, kotitehtävänä hampaiden harjauksen viikkokalenteri sekä kirje
lasten vanhemmille. Kannusta lasta kotiin lähtiessä harjaamaan hampaat aamuin illoin ja muistuta harjauskotitehtävästä.

Hammas-aiheisia kirjoja Kirkkonummen kirjastossa


Hammashuolia, Anne Rooney



Hertta harjaa hampaat, Niina Veittikoski



Hammaspeikkojen juhlat, Reiko Uchida



Maisa, Keke ja heiluva hammas, Lucy Cousins



Pikku kanin hammashuolet, Isabel Carralo



Harjaa hampaat, omat lampaat, Bärbel Spathelf



Hermanni Hiiri hammaslääkärissä, Campanella



Sanna hammaslääkärissä, Gunilla Wolde

Lastenlauluja ja videoita hampaista


Apinaorkesteri, Rokki-Kokki: Harjaa hampaat



Fixu vekotin, Benny Törnroos: Hampaat



Loiskis lastenmusiikkiorkesteri ja Eija Ahvo: Harjaan hampaita



Olipa kerran elämä, osa 14: Suu ja hampaat.

Lähteet:
Jormainen T. & Järvinen S (2012). Suunhoito-opas alakouluille.
Neuvokas perhe. Suomen Sydänliitto ry.
Opetushallitus (2014). Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet.
Papunet.net
Materiaalipaketti on suunniteltu Vantaan kaupungin suun terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden
yhteistyönä. Kirkkonummen suun terveydenhuollon työntekijät ovat sovittaneet paketin tämän kunnan oloihin.

Liite 3.

RUOKATEEMAVUOSI 2016–2018 KIRKKONUMMI
Ruokateemavuoden yhtenä tavoitteena on kannustaa perheitä syömään yhdessä
Suomi100-juhlavuoden ”YHDESSÄ”-teeman merkeissä
Koululaisen ruokailun kulmakiviä
1) Yhteiset ateriat
Positiivisessa hengessä tapahtuviin yhteisiin perheaterioihin on tutkimusten pohjalta liitetty useita
etuja. Ruokailutottumusten osalta yhteiset perheateriat voivat edistää lasten ja nuorten terveellisiä
ruokailutottumuksia ja säännöllistä ateriarytmiä. Yhteiset perheateriat on liitetty esimerkiksi
runsaampaan kasvisten, hedelmien ja täysjyväviljavalmisteiden käyttöön sekä vähäisempään
välipalojen ja pikaruoan syöntiin, makeisten naposteluun ja virvoitusjuomien kulutukseen. Yhteisillä
aterioilla perheen kesken on myös tärkeä sosiaalinen merkitys ja ne tarjoavat tilaisuuden
perhesuhteiden lähentämiseen yhteisen puuhastelun ja läsnäolon kautta.
2) Säännöllinen syöminen
Säännöllinen ateriarytmi eli selkeiden aterioiden syöminen säännöllisesti noin 3–4 tunnin välein auttaa
jaksamaan virkeänä päivän puuhissa. Tavallisesti tämä tarkoittaa neljästä kuuteen ateriaa päivän
aikana, esim. aamupalaa, lounasta, iltapäivän välipalaa, päivällistä ja iltapalaa.
Kun syödään säännöllisesti, yksittäisten aterioiden koot on helppo pitää kohtuullisena. Tämä johtuu
siitä että nälkä ei ole ehtinyt kasvaa hyvin suureksi eikä toisaalta ole tarvetta tankata pitkän ajan
varalle. Vireystila pysyy hyvänä, jos ruoka-aikana nälkä on kohtuullinen ja syödään sopivaan
kylläisyyteen asti. Jos kova nälkä yllättää päivän aikana, on se usein merkki siitä, että päivän aiemmat
ateriat ovat sisältäneet tarpeeseen verrattuna liian vähän energiaa. Selkeiden aterioiden koostaminen
tiettyinä ruoka-aikoina vähentää tarvetta naposteluun ruoka-aikojen välissä, mikä on hyväksi myös
hampaiden hyvinvoinnin kannalta.
3) Monipuoliset ja terveelliset ruokavalinnat
Monipuolisessa ruokavaliossa aterioita koostetaan valitsemalla ruoka-aineita eri ruoka-aineryhmistä.
Esim. viljaryhmä sisältää mm. leipää, puuroa, mysliä, riisiä ja pastaa. Monipuolinen ruokavalio auttaa
varmistamaan tarvittavien ravintoaineiden, kuten vitamiinien ja kivennäisaineiden, riittävän saannin.
Ruoka-aineita vaihdellen aterioihin saadaan myös erilaisia makuja, värejä ja koostumuksia.
Monipuolisuuden varmistamiseksi kunkin aterian, kuten aamupalan, lounaan/päivällisen ja iltapalan
koostamisessa voi noudattaa seuraavaa ohjetta:
 kasviksia, hedelmiä ja/tai marjoja eri värejä vaihdellen
 jotain hiilihydraattipitoista (esim. täysjyvää sisältävät leipä, puuro, mysli, peruna, pasta tai riisi)
 jotain proteiinipitoista (maito-, liha-, kala-, kana- tai kananmunatuotteet ja -ruoat)
 hieman hyvälaatuista rasvaa (kasviöljypohjainen levite, juoksevat kasviöljyt, pähkinät,
siemenet).
Terveyttä, ruokailoa ja yhdessäoloa yhteisillä ruokahetkillä
Säännölliset ruokahetket saman pöydän ääressä
Säännölliset ateriat perheen kanssa tuovat lapselle turvallisuuden tunnetta ja rutiinia päivän kulkuun.
Säännöllisten aterioiden sovittamisessa arkipäivän kiireisiin voi auttaa se, että aikaa yhteisille aterioille pyritään
sovittamaan arjen aikatauluihin.

Säännöllinen ateriointi on keskeinen tekijä ruokahalun säätelyn taustalla. Säännöllisesti syömällä nälkä
aterioiden välissä ei pääse kasvamaan liian suureksi eikä aterioilla ole tarvetta tankata itseään liian täyteen.
Epäsäännöllinen ruokailurytmi voi häiritä ruokahalun säätelyä, samoin aterioiden korvaaminen juomilla.

Yhteiset ruokapuuhat
Yhdessäoloa perheen sisällä voi lisätä se, että myös ruokaan ja ruokailuun liittyvät toimet tehdään yhdessä.
Samalla lapsi oppii, miten ruokaa valmistetaan. Lapsi kannattaa ottaa mukaan ruokakauppaan,
ruoanvalmistukseen ja leivontaan sekä pöydän kattamiseen ja siivoamiseen ruokailun jälkeen.

Uudet ruokakokemukset monipuolisen ruokavalion taustalla
Lapsi syö sitä, mistä hän pitää. Lapsi pitää sellaisesta ruoasta, mikä on hänelle tuttua ja tutuksi tulee sellainen
ruoka, mitä hänelle tarjotaan usein. Esimerkiksi porkkanan tarjoaminen naposteltavaksi usein, takaa sen että
maku on tulee tutuksi.
Jotkut ruoat voivat tuntua tai maistua lapsesta oudoilta. Kyse voi olla siitä, että kyseinen ruoka on lapselle
uutta ja siksi vierasta. Uusiin tai oudolta tuntuviin makuihin ja koostumuksiin voi totutella tutkailemalla niitä eri
aistein: koskemalla, katsomalla, haistamalla ja maistamalla. Tottuminen ei tapahdu hetkessä vaan siihen
tarvitaan noin 10–15 maistamiskertaa. Tottumista voi helpottaa, jos ruoka tarjoillaan yhdessä tutun ruoan
kanssa.

Vanhempi tärkeänä roolimallina
Perheen yhteiset ateriat ovat tärkeitä myös mallioppimisen kannalta. Mallioppimisen kautta lapsi oppii
ruokailutilanteisiin liittyviä tapoja sekä saa rohkeutta tutustua uusiin ruokiin ja makuihin, kun hän näkee
hänelle tutun henkilön myös syövän niitä.

Positiivinen palaute kannustaa uusiin ruokakokemuksiin ja oppimaan syömisen taitoja
Syöminen on taitolaji. Taidot liittyvät valmiuksiin syödä säännöllisesti, monipuolisesti ja kohtuullisesti kehon
nälkä- ja kylläisyystuntemuksia kuunnellen. Yhteiset ruokahetket auttavat myös näiden taitojen oppimisessa.
Lasta kiitetään ja kannustetaan onnistumisista ja uusista kokemuksista. Myönteiset ja toivottavat asiat
huomataan, mutta vahingot kannattaa korjata huomaamattomasti.
Aikuinen päättää ruoka-ajoista ja siitä, mitä aterialla syödään. Lapsi voi tehdä pieniä päätöksiä ja päättää,
minkä verran syö. Ruoan tuputtaminen tai pakottaminen tietyn määrän syömiseen voi saada aikaan
vastenmielisyyttä ruokaa ja ruokailutilanteita kohtaan. Ruoka ja ruokailuhetket eivät ole myöskään
palkitsemista tai rankaisemista varten. Ruokapöydästä kannattaa pitää poissa yhteistä läsnäoloa häiritsevät
tekijät kuten kännykät, pelit, lehdet, ja kirjat.
Tekstin laatineet ravitsemusterapeutti Katriina Lammi-Puukka ja ravitsemusterapeuttiopiskelija
Paula Vartiainen
Lähteet: Mattila M, Erkkola M, Konu A. Perheateriointi ja nuorten hyvinvointi. Nuorisotutkimus 1/2016.
Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion
ravitsemusneuvottelukunta, KIDE 26, 2016

Liite 4.
Ruokamessujen palaute näytteilleasettajilta
Kokonaisuudessaan messut menivät hyvin!
 Kuntalaiset olivat kiinnostuneita, arvosana 10+
 Aktiivisia koululaisia oli kanssamme. He saivat palkkioksi elokuvalippuja.
 Reseptikilpailu sai hienon päätöksen palkintojenjako tilaisuudessa.
 Anni-Mari Syväniemellä oli painavaa sanottavaa. Valitettavasti paikalla ei tuolloin ollut paljoa kuulijoita.
 Ruoka oli erinomaista, siitä tuli paljon hyvää palautetta. Jono oli eteiseen saakka.
 Poliittisia päättäjiä olisi mielellään nähty enemmän.
 Suun terveydenhuolto: Itkevä hammas, naurava hammas -peli herätti mielenkiintoa. Ihmisiä kävi ihan
mukavasti, kiinnostusta hammastuotteisiin.
 Ravitsemusterapeutti: kaikki meni hyvin, mukavaa keskustelua oli runsaasti
 Kouluterkkarit: iloinen tunnelma, iloiset ihmiset, kellonaika hyvä
 Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys: paikka oli tilava, järjestäjät iloisia, parannusehdotuksia:
tilaisuuden markkinointi, enemmän yhdistyksiä
 HKSCan Finland Oy: tilaisuudessa todella hyviä keskusteluja, kuntalaiset olivat kiinnostuneita ja
tyytyväisiä, kokonaisuudesta 10+
 Khtt Oy: Oli tarkat toiveet, selvät ohjeet.
 Verenpaineen mittauspiste oli aika tyhjillään
 Tilan olisi voinut laittaa pienemmäksi
 Keliakia-liitto: Kiva tapahtuma, iloinen ja positiivinen tunnelma. Hieno, että lapsia oli mukana
tapahtumassa. Parannusehdotuksia: Hieman enemmän olisi voinut olla osallistujia
 Ruokasalissa jotkut sanoivat, että eivät olleet tienneet etukäteen tapahtumasta
 Onnenpyörä oli ahkerassa käytössä.
 Omenamäärän arvasi noin 122 arvauksesta oikein kolme henkilöä jotka palkittiin elokuvalipuilla.

Yhteystiedot:
Tuula Kuha
terveydenhoitaja
050 310 7066
tuula.kuha@kirkkonummi.fi

Thea Mandelin
suuhygienisti
040 1269 187
thea.mandelin@kirkkonummi.fi

