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Esipuhe 
 
Materiaali on suunnattu kotoutumiskoulutuksen suomen kielen opetukseen tasolta 

A2.1 alkaen. Paperimateriaalin tukena ovat digitaaliset tehtävät avoimessa 

oppimisympäristössä. Opintokokonaisuuden suunnittelussa on huomioitu aikuisten 

perustaidot. Opiskelijan luku- ja kirjoitustaitoa vahvistetaan monipuolisilla 

harjoituksilla ja kielitietoa vahvistetaan luonnollisissa käyttöympäristöissä. 

Opiskeltava sanasto liittyy terveyteen ja hyvinvointiin. Digitaalisissa taidoissa 

korostuvat mediataidot ja tiedonhakutaidot. Numerotaidoissa pääpaino on 

sanallisissa tehtävissä ja arkipäivän numeroissa. 

 
Tekijät 
Juha Mäkirinta 

Taru Toppola 

 
 

Perustaidot 
Erityisesti tiettyä perustaitoa kehittävät tehtävät on merkitty perustaidon symbolilla. 

 Lukutaito 

 

 Kirjoitustaito 

 

 Numerotaidot 

Digitaaliset taidot 

 

Soveltavat ongelmanratkaisutaidot 

 

Kuvat: Papunet, Pixabayn vapaat kokoelmat 

Materiaali on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Vanajaveden 
Opiston hankkeessa Osaan! – avaimia aikuisten perustaitoihin (2018–2020). Kuvat 
Pixabayn vapaista kokoelmista. Materiaalia saa tulostaa, kopioida ja jakaa 
opetustarkoituksiin.  Materiaalia ei saa muokata. Materiaalia 
ei saa jakaa kaupallisesti. 
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1. Ihmisen biologia 
 

Ihmisen terveys on kokonaisuus, johon vaikuttavat ihmisen 

fyysinen olo, psyykkinen olo ja sosiaalinen hyvinvointi. Terveyteen 

vaikuttavat geenit, elämäntavat, terveydenhuolto, fyysinen elinympäristö ja 

sosiaalinen elinympäristö. Lisäksi sattuma voi vaikuttaa terveyteesi. Tämä tarkoittaa 

sitä, että vaikka pidät hyvää huolta itsestäsi eikä sinulla ole sairauksia, voit 

loukkaantua esimerkiksi kävelyllä tai auto-onnettomuudessa. 

 

Fyysisesti ihminen on eläin. Ihminen on selkärankainen nisäkäs ja kuuluu kädellisiin. 

Ihmisen tieteellinen nimitys on homo sapiens. Biologia on tiedettä luonnosta. Ihmisen 

biologiaan kuuluvat kehonosat, elimet ja elintoiminnot ja fyysinen terveys ja sairaus. 

 

Tehtävä 1.1 Täytä taulukkoon terveyden osa-alueet. Numeroi ne oman mielipiteesi 

mukaan. tärkein =1, toisiksi tärkein = 2, kolmanneksi tärkein = 3. 
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Kehonosat ja näkyvät elimet 
 

Tehtävä 1.2 Piirrä laatikkoon omat kasvosi. 

Nimeä kasvonosat:  

silmä 

nenä 

korva 

suu 

hampaat 

huulet 

kieli 

hiukset 

 

Tehtävä 1.3 Kirjoita kuvaan kehonosat:  

 

pää 

rinta 

selkä 

sormi 

ranne 

käsi 

reisi 

sääri 

jalka 

varpaat 

takapuoli  
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Tehtävä 1.4 Kirjoita sanan missä-muoto ja tee lause.  

Mikä? Missä? Mitkä? Kirjoita sanasta lause. 
pää päässä, päät Aivot ovat päässä.  

silmä   

korva   

nenä   

suu   

hammas   

huuli   

kieli   

hius   

rinta   

selkä   

kynsi   

sormi   

ranne   

käsi   

reisi   

sääri   

jalka   

varpaat   

kasvot   

iho   

takapuoli   
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Kenellä on? 

Tehtävä 1.5 Lukekaa lauseet. Ottakaa yhdessä ryhmäkuva, jossa jokaisella on jotakin 

listassa olevaa jossakin. Lähettäkää kuva kaikille (WhatsApp, Google Drive, sähköposti…). 

Mikä? Mitkä? Kenellä on…  

pää  Kenellä on huivi päässä?   

silmä  Kenellä on silmät kiinni?  

korva  Kenellä on korut korvissa?  

nenä  Kenellä on silmälasit nenällä?  

suu  Kenellä on käsi suun edessä?  

hammas  Kenellä on hampaat suussa?  

huuli  Kenellä on huulet kiinni?  

parta  Keillä on parrat kasvoilla?  

hius  Kenellä on hiukset kiinni?  

rinta  Kenellä on kädet rinnalla?  

selkä  Kenellä on selkä seinässä?  

syli  Kenellä on reppu sylissä?  

kynsi  Kenellä on pitkät kynnet?  

sormi  Kenellä on sormus sormessa?  

ranne  Kenellä on kello ranteessa?  

käsi  Kenellä on kirja kädessä?  

niska  Kenellä on käsi niskassa?  

polvi  Kenellä on polvet koukussa?  

jalka  Kenellä on jalat ristissä?  

jalka  Keillä on valkoiset kengät 

jalassa? 

 

kasvot  Kenellä on sormet kasvoilla?  

iho  Kenellä on vaalea iho?  
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Tehtävä 1.6 Vastaa kysymyksiin. Kirjoita lisää kysymyksiä itse. 

Mitä kaikilla opiskelijoilla on?  __________________________________________________ 

Mitä kenelläkään ei ole?  __________________________________________________ 

Mitä naisilla on?    __________________________________________________ 

Mitä miehillä on?    __________________________________________________ 

Mitä kahdella miehellä on? __________________________________________________ 

Mitä kolmella naisella on?  __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 1.7 Suurenna kuva suhteessa 1:2 omaan vihkoosi. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harjoittele ulkonäköön ja kehonosiin liittyvää sanastoa www.osaansuomea.fi.  



 

 

8 

 Luut, lihakset ja tärkeimmät elimet 
 

 
Tehtävä 1.8 Katso diat (esitys 2): https://osaansuomessa.fi/osaan-

puhua-hyvinvoinnista-ja-terveydesta/ 

 
Tehtävä 1.9 Yhdistä elin kuvaan. Vastaa kysymyksiin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Mikä elin on päässä? ______________________________________ 

2. Mikä elin pumppaa verta? ______________________________________ 

3. Mitä keuhkoilla tehdään? ______________________________________ 

4. Jos maha on tyhjä, mitä teet? ______________________________________ 

5. Mikä elin hajottaa myrkkyjä? ______________________________________ 

6. Missä tärkeät ravintoaineet  

imeytyvät elimistöön? ______________________________________ 

 

 

sydän 
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Tehtävä 1.10 Kirjoita viivoille oikeat lihakset ja luut. 
 

jalan luut muut luut pään luut lihakset jalan lihakset 

reisiluu kylkiluut otsaluu olkapäälihas reisilihas 

sääriluu selkäranka leukaluu rintalihas pohjelihas 

varvasluut olkaluu  vatsalihakset säärilihas 

lantioluu kaulanikamat    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ihmisessä on 
206 luuta ja yli 
600 lihasta. 
Aloita opiskelu 
nyt! 
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Sanontoja ja idiomeja kehonosista 
 
Tehtävä 1.11 Valitse laatikosta, mikä kielikuva tarkoittaa samaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ tarkasti 

______________________________ hyvin ahkerasti 

______________________________ väsyneenä 

______________________________ epäröimättä 

______________________________ ääneti 

______________________________ vakavana 

______________________________ jännittämättä 

______________________________ luovuttaa 

______________________________ ajatella loogisesti 

______________________________ itsenäisesti 

______________________________ vaivattomasti, nopeasti 

______________________________ ongelmissa 

______________________________ raskaan taakan alla 

______________________________ nähdä vain omat ongelmat 

______________________________ syntynyt ja kasvanut paikassa 

______________________________ peloissaan 

 

Tehtävä 1.12 Tehkää keskusteluita, joissa käytätte näitä kielikuvia. Esittäkää ne koko 

ryhmälle.  

korvat höröllä  saada vapaat kädet  hätä kädessä 

niska limassa  selkä vääränä    ottaa järki käteen 

paljasjalkainen  silmät ristissä    nostaa kädet pystyyn 

silmää räpäyttämättä käden käänteessä   polvet tutisten 

suu supussa   kulmat kurtussa   ottaa löysin rantein 

tuijottaa omaa napaa 
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Kehon instrumentit 
 
Millä sinä luet tätä kirjaa? Millä näppäilet tietokonetta? Millä nostat painoja 

kuntosalilla? Se, millä teet, on sinun välineesi, instrumenttisi.  

 

Tehtävä 1.13 Katso video. Kirjoita verbin minä-muoto.  

 

ajatella 
ajattelen 

 

 

näppäillä 

 

 

kirjoittaa, ottaa 

 

 

lyödä 

 

 

katsoa, nähdä 

 

suudella 

 

taputtaa 

 

nielaista 

 

raapia 

 

 

 

puhua 

 

tuntea 

 

purra 

 

 

kävellä 

 

 

 

hengittää 

 

kuulla 

 

haistaa 

 

 

hymyillä 

 

 

 

istua 

 

 

maistaa 

 

 

potkaista 

 

 

Tehtävä 1.14 Kirjoita verbeille objekti tai muu määre ja kirjoita kysymyssana, 

esimerkiksi:  

 Ajattelen äitiä. Ketä?  
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Tehtävä 1.15 Yhdistä teko ja kehonosa. Millä tehdään mitä? 
 

jaloilla hampailla takapuolella huulilla 

keuhkoilla iholla kädellä silmillä 

korvilla suulla aivoilla nyrkillä 

nenällä kynnellä kasvoilla kädellä 

jalalla nielulla kielellä sormilla 

 
 

 

ajatella 
 

 

 

näppäillä 

 

 

kirjoittaa, ottaa 

 

 

lyödä 

 

 

katsoa, nähdä 

 

 

suudella 

 

 

taputtaa 

 

 

nielaista 

 

raapia 

 

 

puhua 

 

 

tuntea 
 

 

purra 

 

 

kävellä 
 

 

 

hengittää 
 

 

 

kuulla 
korvilla kuullaan 

 

haistaa 

 

 

hymyillä 

 

 

istua 

 

 

maistaa 

 

potkaista 

 
Tehtävä 1.16 Harjoittele Quizletissa: https://quizlet.com/551476469/write  
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Aistit 
 

Tehtävä 1.17 Lue tekstit ja vastaa kysymyksiin. 

 

Ihmisellä on viisi perusaistia. Ne ovat näkö-, kuulo-, maku-, haju- ja 

tuntoaisti. Aistit auttavat meitä havainnoimaan ympäristöä. Viiden 

perusaistin lisäksi ihmisellä on tasapaino- ja asentoaisti. 

 

Ärsykeè aistisolut è  hermo  è aivot 

 

 

 

 

 

 

 

Näköaisti 

Ihminen näkee silmillä, koska silmissä on valolle herkkiä soluja.  Ihmisen silmän solut 

reagoivat valon määrään ja väreihin. Tämä viesti kulkee aivoihin, jossa aistimus 

syntyy. Ihminen, joka ei näe, on sokea.  

 

Kuuloaisti 

Ihminen kuulee korvilla. Ääni on mekaaninen ärsyke ja se kulkee 

korvakäytävää pitkin tärykalvolle. Myös kuuloaistimus syntyy aivoissa. Ihminen, joka 

ei kuule, on kuuro. 

 
 
Makuaisti ja hajuaisti 

Ihminen maistaa kielellä ja suuontelolla. Ihminen maistaa monia 

makuja. Makuja ovat esimerkiksi makea, hapan, karvas, suolainen ja umami. Maku 

ja haju ovat kemiallisia ärsykkeitä. Ihminen haistaa nenällä. Hajuja on yli tuhat. 

näköaisti 
 
kuuloaisti 
 
makuaisti 
 
hajuaisti 
 
tuntoaisti 
 
tasapainoaisti 
 
asentoaisti 

Ärsykkeet: 
• valo 
• ääniaalto 
• lämpö 
• kemiallinen yhdiste (haju tai maku) 
• kipu 
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Tuntoaisti 

Ihmisen laajin elin on iho. Sen pinta-ala on noin 2 neliömetriä ja 

paksuus 3 -10 mm. Iho aistii painetta, lämpöä ja kylmää. 

Sanotaan, että ihminen tuntee ihollaan. 

 
Silmän, korvan, suun, nenän ja ihon lisäksi useimmat kehon osat aistivat kipua. 

Hammaslääkärissä lääkäri voi puuduttaa hampaan, jolloin 

hermosolun sähköimpulssi ei välity aivoihin.  

Tasapainoaisti ja asentoaisti 

Ihmisen tasapainoaisti on korvassa. Ihminen aistii painovoiman 

suunnan. Tasapainoaistin häiriö aiheuttaa huimausta ja pahoinvointia. Asentoaisti 

tarkoittaa sitä, että ihminen tietää missä suhteessa hän on painovoimaan. 

 
Tehtävä 1.18 Lue tekstit ja vastaa kysymyksiin. 

1. Millä sinä näet?   _____________________________________ 

2. Jos et näe kunnolla, mitä tarvitset?  ______________________________________ 

3. Ihminen, joka ei näe on  _____________________________________ 

4. Ihminen, joka ei kuule on  _____________________________________ 

5. Mitä tarvitset, jos on kova meteli?   _________________________ 

6. Millä sinä maistat?   ________________________ ja _______________________ 

7. Millä sinä haistat?   __________________________________________________ 

8. Kumpi haistaa paremmin, koira vai ihminen?  ___________________ 

9. Kuinka monta neliömetriä on ihmisen iho? _______________________ 

10. Kuinka paksu ihmisen iho on?   ______________________________________ 

11. Mitä sinä aistit iholla?   __________________________________________________ 

12. Missä ruumiinosassa iho on paksu?  ______________________________________  
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Tehtävä 1.19 Lue Ihmettelijän blogi. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Ihmettelijä aistien maailmassa  
 

Tällä viikolla oon ihmetellyt erilaisia  
makuja ja hajuja. Listaan tässä  

lempihajuni ja lempimakuni Suomessa. 
 

1. ilma 

Ilma tuoksuu todella puhtaalta ja raikkaalta.  
2. korvapuusti 

Korvapuustit tuoksuvat kanelilta ja  
mummolalta. Ne myös maistuvat taivaalliselta! 

3. kuusi 
Se puu, ei numero! Kuusi tuoksuu ihanalta metsältä. 

4. terva 
Sitä voi laittaa karkkiin, saunaan, veneeseen, saippuaan tai mihin vain. Se 

tuoksuu tummalta ja savuiselta. 
 

Inhokkihajuja ja inhokkimakujani taas ovat: 

1. salmiakki 
Yäk! Miten se voi maistua niin pahalta? Se maistuu suolaiselta ja kirpeältä. 

Salmiakki ei ole mikään karkki, se on rangaistus! 
2. paperi 

Ei paperi itsessään haise kauhelta vaan paperitehdas. Siellä tehdään 
paperia ja selluloosa haisee ihan.. No, pierulta! 

 
Mitkä sun lempihajut ja lempihajut on? Entä inhokit? 

 
Pusi pusi, Ihmettelijä 

 

 
 

osaansuomessa.fi/ihmettelijasuomessa 
 

 
Ihmettelijä 
Suomessa 
 
espanjalainen 
au-pair ihmettelee 
Suomea suomeksi 
 
 
 

40 seuraajaa 
 
Arkisto 
 
2020 

Ø heinäkuu (1) 
Ø kesäkuu (5) 
Ø toukokuu (9) 
Ø huhtikuu (12) 
Ø maaliskuu (3) 
Ø helmikuu (7) 
Ø tammikuu (6) 

 
2019 

Ø joulukuu (13) 
 
 
Asiasanat 

- au pair 
- matkailu 
- Suomi 
- Finland 
- lifestyle 
- hajut 
- maut 
- tuoksut 
- korvapuusti 
- terva 
- salmiakki 

 
 
 

seuraa blogia 
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Tehtävä 1.20 Ihmettelijä kysyy, mitkä ovat sinun lempihajusi ja lempimakusi. 

Kommentoi aihetta ihmettelijän blogiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 1.21 Verbien rektioita. Vastaa kokonaisella lauseella. 

Miltä metsä tuoksuu?  __________________________________________________ 

Miltä terva tuoksuu?  __________________________________________________ 

Miltä selluloosa haisee?  __________________________________________________ 

Miltä korvapuusti maistuu? __________________________________________________ 

Miltä mämmi näyttää?  __________________________________________________ 

Miltä rokki kuulostaa?  __________________________________________________ 

Miltä suomen kieli kuulostaa? __________________________________________________ 

Miltä lumi tuntuu?   __________________________________________________ 

Miltä opiskelu sinusta tuntuu? __________________________________________________ 

Miltä Suomi sinusta vaikuttaa? __________________________________________________ 

 

Tehtävä 1.22 Kerätkää yhdessä taululle kauneimpia suomenkielisiä sanoja. 

Miltä ne teistä kuulostavat? Mitkä sanat ovat rumimpia sanoja suomessa? Miltä ne 

kuulostavat? 

  

KOMMENTIT (uusin ensin) 
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2. Fyysinen terveys 
 

Tehtävä 2.1 Lue teksti ja merkitse kalenteriin Katin oireet. 

 

Katilla oli todella huono viime viikko. Joka päivä hänellä oli jotakin vaivaa. 

Maanantaina Kati heräsi aamulla, ja hänellä oli todella kipeä kurkku. Hän joi 

aamulla kuumaa teetä ja soitti pomolle, ettei pääse töihin.  Tiistaina Katin päätä 

särki ja hän otti päänsärkylääkettä. Keskiviikkona Katille nousi kuume. Hänellä oli 

kuumetta 37,6 astetta. Kati soitti terveyskeskukseen ja varasi ajan sairaanhoitajalle. 

Sairaanhoitaja lähetti Katin laboratorioon ja antoi kolme päivää sairaslomaa. 

Torstaina Katille tuli yskä ja häntä yskitti paljon. Kati lepäsi sohvalla ja katsoi 

lempisarjaansa Netflixistä. Kuume oli onneksi laskenut eikä kurkku ollut enää kipeä. 

 

Perjantaina Katia alkoi kutittaa joka puolelta ja hänelle tuli ihottuma. Hän levitti iholle 

kortisonivoidetta ja soitti jälleen terveyskeskukseen. Hoitaja sanoi, että Katin pitäisi 

tulla käymään päivystyksessä, jos vaiva jatkuisi pitkään. Lauantaina Katin ihottuma 

oli laskenut, mutta hänen niskansa olivat ihan jumissa. Lisäksi hänen vasen kätensä 

oli kipeä. Kati mietti, että nämä vaivat johtuivat ehkä hänen sängystään, joka oli 

hyvin vanha ja muhkurainen. Kati päätti ostaa uuden sängyn heti, kun hän olisi taas 

terve. Sunnuntaina Katia ei onneksi vaivannut enää mikään ja hän oli aivan terve. 

Kati lähti huonekalukauppaan ostoksille. Mikähän häntä oikein oli koko viikon 

vaivannut? 

 

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 
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Tehtävä 2.2 Kirjoita, mikä Katia vaivaa. Piirrä lisää kuvia itse. 
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Tehtävä 2.3 Kuuntele dialogit ja kirjoita henkilöiden nimet kuvien alle. 

   

   

   

   

   

   

 

Tehtävä 2.4 Katso tehtävää 2.3 ja vastaa kysymyksiin. 

Miksi Sepon täytyy mennä fysioterapeutille?  ____________________________________ 

Mihin Raisan täytyy mennä iltapäivällä?  ____________________________________ 

Miksi Kaisa ei voi syödä kalaa?  ____________________________________ 

Miksi Veeti käy vessassa jatkuvasti?  ____________________________________ 

Mihin Pasi sattui, kun hän kaatui pyörällä?  ____________________________________ 

Mihin Heikin täytyy mennä heti?  ____________________________________ 

Millainen olo Kaisalla on?  ____________________________________ 

Miksi Laura tarvitsee laastarin?  ____________________________________ 
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Terveydestä puhuminen 

Millainen olo sinulla on? Minulla on todella huono olo. 

Millainen olo sulla on? Mulla on ihan hyvä olo. 

 

Onko sulla kaikki hyvin? Mulla on paha olo. Mua oksettaa. 

Oletko kunnossa? En ole, mulla on huono olo. 

Mikä sinulla on? Mulla on kurkku kipeä ja mua yskittää. 

  Mulla on influenssa. 

Mihin sinua sattuu? Minua sattuu selkään. 

Mihin sua sattuu? Mua sattuu kurkkuun. 

Onko joku paikka kipeä? Joo, maha on kipeä. 

Onko sulla joku kipeä? Joo, käsi on kipeä. 

Särkeekö jotain paikkaa? Joo, päätä särkee. 

  Joo, hammasta särkee. 

Mikä sulla oli? No mulla oli angiina. 

Saitko lääkkeet? Joo, sain antibiootit. 

 

Tarttuuko se? Joo, virus tarttuu helposti. 

Tarttuuko se helposti? Ei, ei selkäkipu tartu. 

 
Parane pian!    Kiitos, toivottavasti olen kohta terve. 

Paranemisia lapselle!   Kiitos, eiköhän se tästä! 
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Päiväkodin ja koulun viestejä 

Tehtävä 2.5 Lue viestit ja vastaa kysymyksiin. 
 

A. Miksi opiskelija lähettää viestin? 

__________________________________________ 

Mitä opettaja vastaa? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

B. Miksi opiskelija  

lähettää viestin? 

______________________ 

______________________ 

Mitä opettaja vastaa? 

_____________________  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

C. Miksi opiskelija lähettää viestin? 

__________________________________________ 

Mitä opettaja vastaa? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________  

Huomenta!  

 

En pääse tänään 

kurssille, koska minun 

selkäni on tosi kipeä. Olin 

eilen salilla ja se 

varmaan meni siellä. 

Voisitko lähettää viestin, 

mitä tulee 

kotitehtäväksi? Nähdään 

huomenna!  

- Sylvia Hei ope! 

 

En tule tänään, koska 

mulla on aika varattu 

lääkäriin. Pitääkö mun 

tuoda paperi lääkäristä? 

Chris voi tuoda mulle 

läksyt! Tuun huomenna 

kouluun.   

Terkuin Said 

Hei opettaja, 

 

tulen tänään myöhässä 

tunnille, koska mun 

tytöllä on neuvola 

yhdeksältä. Hän saa 

rokotuksen. Voinko jäädä 

kotiin, jos hän alkaa itkeä 

paljon ja on kipeä 

rokotuksesta? 

 

Terveisin Sarah 
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Tehtävä 2.6 Lue viestit ja vastaa kysymyksiin. 

 

 

 

 

Mistä sairaudesta tai loisesta varoitetaan? ______________________________________ 

Mitä pitää tehdä, jos on tartunta?  ______________________________________ 

Lääke :      ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Mistä sairaudesta tai loisesta varoitetaan? ______________________________________ 

Mitä pitää tehdä, jos on tartunta?  ______________________________________ 

Lääke :      ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Mistä sairaudesta tai loisesta varoitetaan? ______________________________________ 

Mitä pitää tehdä, jos on tartunta?  ______________________________________ 

Lääke :      ______________________________________ 

 
Tehtävä 2.7 Etsi apteekin sivuilta (esimerkiksi 

https://www.yliopistonverkkoapteekki.fi/) lääkkeet näihin vaivoihin.  

Hei vanhemmat! Koulussa on liikkeellä täitä. On erittäin tärkeää, että kaikki 

tarkistavat lastensa tukat kotona. Jos löydätte saivareita, peskää hiukset 

täishampoolla ja peskää myös petivaatteet.  

      Terveisin terveydenhoitaja Terttu Terveinen 

Hei huoltajat! Kihomatoja havaittu päiväkodissamme. Kihomadon yleisin oire on 

peräaukon kutina. Jos lapsellanne on kihomatoja, hän tarvitsee lääkehoidon. Kädet 

pitää pestä erittäin hyvin vessakäynnin jälkeen. Petivaatteet pitää pestä 60 

asteessa.     Terveisin terveydenhoitaja Terttu Terveinen 

 

Hei 2B-luokan huoltajat! Luokalla on havaittu syyhytartunta. Lapsella voi olla 

kutinaa sormien välissä tai vatsan alaosassa tai sukupuolielimissä. 

Syyhypunkkiin tarvitaan lääke, jota saa apteekista ilman reseptiä. Myös 

petivaatteet pitää pestä hyvin. 

     Terveisin terveydenhoitaja Terttu Terveinen 
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Tehtävä 2.8 Kuuntele esimerkkikeskustelu. Mitä Kati sanoo pomolle? 

Pomo Pekka Pomonen. 

Kati _________________________________________________________________________ 

Pomo No moi Kati, kylläpäs sä kuulostat pahalta, ootko sairas? 

Kati _________________________________________________________________________ 

Pomo No mä vähän arvasinkin. Onko sulla tänään millainen työvuoro? 

Kati _________________________________________________________________________ 

Pomo Selvä, mä soitan sulle tuuraajan. Kolme päivää voit olla sairaslomalla ilman 

  todistusta. Ilmoita mulle mahdollisimman pian, milloin pääset taas töihin. 

Kati _________________________________________________________________________ 

Pomo Mut hei älä huoli meistä, kyllä me pärjätään. Paranemisia! 

Kati _________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 2.9 Kirjoita oma puhelinkeskustelu. Mitä sinä sanot pomolle?  

Pomo Pekka Pomonen. 

Sinä _________________________________________________________________________ 

Pomo No moi Kati, kylläpäs sä kuulostat pahalta, ootko sairas? 

Sinä _________________________________________________________________________ 

Pomo No mä vähän arvasinkin. Onko sulla tänään millainen työvuoro? 

Sinä _________________________________________________________________________ 

Pomo Selvä, mä soitan sulle tuuraajan. Kolme päivää voit olla sairaslomalla ilman 

  todistusta. Ilmoita mulle mahdollisimman pian, milloin pääset taas töihin. 

Sinä _________________________________________________________________________ 

Pomo Mut hei älä huoli meistä, kyllä me pärjätään. Paranemisia! 

Sinä _________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 2.10 Mitä heidän täytyy tehdä?  

Markulla on nälkä.  _______________________________________________________ 

Maisalla on kylmä.  _______________________________________________________ 

Simolla on pissahätä. _______________________________________________________ 

Marjatalla on väsy.  _______________________________________________________ 

Kirsillä on jano.  _______________________________________________________ 

Katjalla on nuha. _______________________________________________________ 

Pertillä on yskä.  _______________________________________________________ 

Teijalla on kuumetta. _______________________________________________________ 

Tarmolla on hikinen olo.  _______________________________________________________ 

 

Tehtävä 2.11 Mitä pitää tehdä, jos haluaa pysyä terveenä? Mitä ei kannata 

tehdä, jos ei halua sairastua? Keskustelkaa ryhmässä ja tehkää listat. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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Sairausloma 

Tehtävä 2.12 Lue lääkärintodistus ja vastaa kysymyksiin. 

Kuka sai sairauslomaa?  ______________________________________________ 

Kuinka pitkä sairausloma on?  ______________________________________________ 

Mikä potilasta vaivasi eli miksi hän sai sairauslomaa? _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Milloin potilas kävi lääkärin luona?  ______________________________________________ 

Missä potilaan työpaikka on?  ______________________________________________ 

Kuka potilasta tutki?  ______________________________________________ 
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Tehtävä 2.13 Etsi verkosta hyvä ja luotettava sivusto, jolla on tietoa 

sairauslomasta. Kirjoita sen osoite viivalle. 

 ____________________________________________________________________________ 

 Lue kysymykset, etsi tieto sivulta ja vastaa kysymyksiin. 

 

1. Milloin et saa sairausloman ajalta palkkaa? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Milloin sinun pitää toimittaa sairaustodistus työpaikalle? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Milloin voit palata sairauslomalta takaisin töihin? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Kuinka monta päivää voi olla sairauslomalla ja saada täyttä palkkaa? Mitä sen 

jälkeen tapahtuu? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Saako yrittäjä sairauslomaa ja saako hän palkkaa sairausloman ajalta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 2.14 Pohtikaa ryhmässä, miksi työnantajan pitää maksaa palkkaa, 

vaikka työntekijä on sairas eikä tule töihin. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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Lääkkeet 
 

Tehtävä 2.15 Lue lääkkeiden  

annosteluohjeet ja vastaa kysymyksiin.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kysymykset 

1. Mitä lääkettä syödään kahden viikon kuuri? ________________________________ 

2. Mitä lääkettä otetaan yhteensä 50 annosta? ________________________________ 

3. Kuinka monta tablettia särkylääkettä saa ottaa enintään päivässä? __________ 

4. Mitä lääkettä ei saa ottaa ruokailun yhteydessä? ____________________________ 

5. Kuinka monta tippaa silmätippoja laitetaan päivässä? _______________________ 

6. Milloin nukahtamislääkettä otetaan? ______________________________________  

 Päänsärkylääke.  

 Tarvittaessa 

  1–3 tablettia  

 kolme kertaa 

 päivässä. 

 Nukahtamislääke. 

 1 tbl / tunti ennen 

 nukkumaanmenoa 

 tarvittaessa. Älä 

 käytä alkoholia 

 samaan aikaan 

 lääkkeen kanssa. 

 Antibiootti. 

 aamuin illoin 

 2 vkon ajan 

 tyhjään 

 mahaan. Syö 

 kuuri loppuun. 

Baruna 

Nukkumax 

Anteps 

 Silmätippa.  

 2 tippaa 

 kumpaankin 

 silmään  

 5 krt/pvässä 

 viiden päivän 

 ajan. Vältä 

 silmän koskettelua. 

Tipatti 
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Tehtävä 2.16 Lue uudelleen annosteluohjeet ja vastaa etsi tiedot. 
 

Baruna 

1. Millainen lääke tämä on? ______________________________________ 

2. Mitä vaivaa sillä lääkitään? ______________________________________ 

3. Kuinka monta annosta lääkettä pitää ottaa päivässä? ______________________ 

4. Kuinka monta annosta lääkettä pitää ottaa yhteensä? ______________________ 

5. Mitä muuta pitää muistaa lääkkeestä? _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Anteps 

1. Millainen lääke tämä on? ______________________________________ 

2. Mitä vaivaa sillä lääkitään? ______________________________________ 

3. Kuinka monta annosta lääkettä pitää ottaa päivässä? ______________________ 

4. Kuinka monta annosta lääkettä pitää ottaa yhteensä? ______________________ 

5. Mitä muuta pitää muistaa lääkkeestä? _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Nukkumax 

1. Millainen lääke tämä on? ______________________________________ 

2. Mitä vaivaa sillä lääkitään? ______________________________________ 

3. Kuinka monta annosta lääkettä pitää ottaa päivässä? ______________________ 

4. Kuinka monta annosta lääkettä pitää ottaa yhteensä? ______________________ 

5. Mitä muuta pitää muistaa lääkkeestä? _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Tipatti 

1. Millainen lääke tämä on? ______________________________________ 

2. Mitä vaivaa sillä lääkitään? ______________________________________ 

3. Kuinka monta annosta lääkettä pitää ottaa päivässä? ______________________ 

4. Kuinka monta annosta lääkettä pitää ottaa yhteensä? ______________________ 

5. Mitä muuta pitää muistaa lääkkeestä? ______________________________________ 
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Tehtävä 2.17 Etsi kotoa jokin lääke ja kirjoita tähän sen annosteluohje. 

 

 

 

 

 

Kysymykset 

1. Millainen lääke tämä on? ______________________________________ 

2. Mitä vaivaa sillä lääkitään? ______________________________________ 

3. Kuinka monta annosta lääkettä pitää ottaa päivässä? ______________________ 

4. Kuinka monta annosta lääkettä pitää ottaa yhteensä? ______________________ 

5. Mitä muuta pitää muistaa lääkkeestä? ______________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

 

Tehtävä 2.18 Lataa puhelimeesi Lääkemaisteri-sovellus ja harjoittele 

yksikkömuunnoksia ja lääkelaskuja. 
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Sairaustapauksia 

Tehtävä 2.19 Kuuntele keskustelu ja valitse oikea vaihtoehto. 

Terveyskeskustelu 1: Paavo oikein väärin 

Paavo on katsonut elokuvia koko päivän.   

Paavo on nukkunut sängyssä koko päivän.   

Paavon kuume on laskenut.   

Paavolla on pää kipeä ja nenä on tukossa.   

Paavo on mitannut aamulla kuumeen.   

Paavolla ei ollut kuumetta, kun vaimo mittasi sen.   

 

Tehtävä 2.20 Olet Paavo.  

Kaverisi Simo lähettää viestin ja pyytää sinua  

huomenna jalkapallopeliä katsomaan.  

Vastaa hänelle.  
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Tehtävä 2.21 Kuuntele keskustelu ja valitse oikea vaihtoehto. 

Terveyskeskustelu 2: Pekka oikein väärin 

Pekka on nukkunut hyvin.   

Pekan olkapää on kipeä.   

Pekka on loukannut olkapään pelissä eilen.   

Pekka ei voi mennä töihin, koska kyynärpää on kipeä.   

Pekka on valvonut koko yön.   

Pekka soittaa työnantajalle ja sen jälkeen varaa 

lääkäriajan. 
  

 

Tehtävä 2.22 Olet Pekka. Yritit soittaa pomolle, mutta hän ei vastaa 

puhelimeen. Jätä hänelle viesti vastaajaan. Äänitä viesti esimerkiksi puhelimellasi ja 

lähetä se opettajalle. 

 

Tehtävä 2.23 Kuuntele keskustelu ja valitse oikea vaihtoehto. 

Terveyskeskustelu 3: Maisa oikein väärin 

Maisalla on vatsa kipeä.   

Maisa on oksentanut paljon.   

Maisa ei ole syönyt mitään ruokaa.   

Maisa on syönyt lääkkeitä paljon.   

Maisaa janottaa ja hän haluaa juotavaa.   

Mies käy hakemassa juotavaa jääkaapista.   
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Tehtävä 2.24 Olet Maisa. Ystäväsi Liisa lähettää sinulle viestin ja pyytää sinua 

huomenna lenkille. Kirjoita hänelle vastaus. Kieltäydy kohteliaasti ja kerro, millainen 

olo sinulla nyt on.  

Tehtävä 2.25 Kuuntele keskustelu ja valitse oikea vaihtoehto. 

Terveyskeskustelu 4: Simo oikein väärin 

Simoa väsyttää.   

Simolla on pää kipeä.   

Simolla on kurkku kipeä.   

Simolla on hammas kipeä.   

Simo käy apteekissa hakemassa lääkkeitä ja C-vitamiinia.   

 

Tehtävä 2.26 Olet Simon vaimon ja sinun pitää hakea lääkettä apteekista. 

Kerro apteekissa Simon olosta ja pyydä lääkettä. Jätä hänelle viesti vastaajaan. 

Äänitä viesti esimerkiksi puhelimellasi ja lähetä se opettajalle. 
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Tehtävä 2.27 Kuuntele keskustelu ja valitse oikea vaihtoehto. 

Terveyskeskustelu 5: Anneli oikein väärin 

Anneli on palannut sairauslomalta töihin.   

Annelia yskittää vielä.   

Anneli on parantunut.   

Anneli on ollut kaksi viikkoa poissa töistä.   

 

Tehtävä 2.28 Olet Anneli. Pomo kysyy sähköpostilla, miten sairausloma 

meni ja millainen olo nyt on. Vastaa hänelle lyhyesti ja kohteliaasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lähettäjä: 

Vastaanottaja: 

Otsikko: 
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Tehtävä 2.29 Kuuntele keskustelu ja valitse oikea vaihtoehto. 

Terveyskeskustelu 6: Sirpa oikein väärin 

Sirpa odottaa lasta.   

Sirpa ei ole raskaana.   

Sirpalla on kaksi lasta.   

Sirpalla ei ole miestä eikä lapsia.   

Sirpaa ei pelota synnytys.   

Sirpa toivoo, että seuraava lapsi on poika.   

Sirpan mies ei halua tulla mukaan synnytykseen.   

Sirpa synnyttää toukokuussa.   

 

Tehtävä 2.30 Olet Sirpan mies. Näet kaverisi Pekan kaupungilla pitkästä 

aikaa. Pekka kysyy, mitä teille kuuluu. Vastaa hänelle. Äänitä viesti esimerkiksi 

puhelimellasi ja lähetä se opettajalle. 
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Tehtävä 2.31 Kuuntele keskustelu ja valitse oikea vaihtoehto. 

Terveyskeskustelu 7: Juhani oikein väärin 

Juhani halusi tulla hoitajan luokse puhumaan asioista.   

Juhanin vaimo on huolestunut.   

Juhania ei kiinnosta mikään.   

Juhani ei pysty nukkumaan.   

Juhani juo paljon alkoholia.   

Juhani käy töissä.   

 

Tehtävä 2.32 Olet Juhanin lääkäri. Mitä neuvoja haluaisit antaa hänelle? 

Kirjoita. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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3. Tapaturma 
 

Tehtävä 3.1 Kuuntele keskustelu ja vastaa kysymyksiin. Lue sitten teksti. 

Keskustelu 1. oikein väärin 

Markku liukastui omalla pihallaan.   

Yöllä oli satanut vettä ja pihalla oli hiekkaa.   

Merja oli töissä.   

Markku pääsi itse sisälle taloon.   

Markku itki ja huusi lattialla koko ajan.   

 
Oli tammikuun 16. päivä ja ulkona oli yöllä satanut lunta. Markku 

lähti ulos talosta, mutta liukastui pihalla. Markku kaatui ja häntä 

sattui jalkaan. Onneksi Merja ei ollut vielä lähtenyt töihin vaan oli 

kotona. Merja auttoi Markun takaisin sisälle taloon. Markku meni 

lattialle ja makasi siinä aivan hiljaa.  

Tehtävä 3.2 Kuuntele keskustelu ja vastaa kysymyksiin. Lue sitten teksti. 

Keskustelu 2. oikein väärin 

Markku soitti numeroon 112.   

Puheluun vastattiin heti.   

Markku kertoi puhelimessa henkilötietonsa.   

Markku keskusteli puhelimessa hoitajan kanssa.   

Hoitaja sanoi, että Markun pitää tulla itse 

terveyskeskukseen. 
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Merja haki puhelimen ja soitti terveyskeskuksen päivystykseen. Kukaan 

ei kuitenkaan vastannut ja Merja jätti vastaajaan soittopyynnön. 15 

minuutin kuluttua terveyskeskuksesta soitettiin takaisin. Merja vastasi 

puhelimeen ja antoi sen jälkeen puhelimen Markulle. Markku antoi omat 

henkilötietonsa ja kertoi, mitä pihalla oli tapahtunut. Hoitaja sanoi, että Markku voi 

tulla päivystykseen odottamaan omaa vuoroaan heti. 

 

Tehtävä 3.3 Kuuntele keskustelu ja vastaa kysymyksiin. Lue sitten teksti.  

Keskustelu 3. oikein väärin 

Markku ei voinut kävellä itse autoon.   

Merja vei autolla Markun terveyskeskukseen.   

Merja jäi odotushuoneeseen Markun kanssa.   

Merjalla oli vapaapäivä.   

Markku lupasi soittaa Merjalle myöhemmin.   

 

Markun polvi oli niin kipeä, että hän ei voinut kävellä ilman apua. Merja 

auttoi Markun autoon ja vei hänet terveyskeskuksen päivystykseen. 

Merjan täytyi mennä töihin, joten hän jätti Markun odottamaan 

odotushuoneeseen. Markku soitti Merjalle ja kertoi, että hän oli 

odottanut kolme tuntia ja vihdoin yhdeltä lääkäri oli kutsunut Markun 

hoitohuoneeseen.  
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Tehtävä 3.4 Kuuntele keskustelu ja vastaa kysymyksiin. Lue sitten teksti.  

Keskustelu 4. oikein väärin 

Hoitaja tutki Markun polven.   

Lääkäri oli Markulle tuttu naislääkäri.   

Markku odotti lääkäriä kolme tuntia.   

Markku otti housut pois ja meni pöydälle makaamaan.   

 

Markku kertoi, että naislääkäri oli kysynyt Markulta, mitä oli tapahtunut ja 

hän oli pyytänyt Markkua riisumaan housut pois. Markku oli mennyt 

makaamaan hoitopöydälle ja lääkäri Mattson oli kokeillut Markun polvea. Lääkäri 

oli epäillyt, että polven nivelsiteet ovat venähtäneet. Matti kertoi puhelimessa, että 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Mattson sanoi, ettei mitään vakavaa ole tapahtunut. Lääkäri käski Markun käydä 

röntgenkuvauksessa. 

 

Tehtävä 3.5 Pohtikaa yhdessä ryhmän kanssa, miten alleviivattu lause 

muutetaan toisen käden tiedoksi tekstiin.  
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Tehtävä 3.6 Kuuntele keskustelu ja vastaa kysymyksiin. Lue sitten teksti.  

Keskustelu 5. oikein väärin 

Markku meni pyörätuolilla röntgeniin.   

Merja vei Markun röntgeniin.   

Merja lupasi hakea Markun pääoven edestä kolmen jälkeen.   

Markku soitti röntgenin jälkeen Merjalle.   

Markku sai pyörätuolin sairaalasta kotiin.   

 

Markku meni röntgenosastolle pyörätuolilla. Röntgenhoitaja otti Markun 

polvesta röntgenkuvan. Kuvauksen jälkeen kello oli jo kolme iltapäivällä. 

Markku soitti Merjalle ja Merja tuli hakemaan Markun 

terveyskeskuksesta.  

 

Tehtävä 3.7 Muuta tehtävän 3.6 teksti toisen käden tiedoksi. Mitä Markulle 

oli tapahtunut? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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Tehtävä 3.8 Kuuntele keskustelu ja täytä sairauslomatodistus ja vastaa 

kysymyksiin. Lue sitten teksti.  

1. Mikä on Markun sukunimi?  _________________________________________ 

2. Mikä on Markun toinen nimi?  _________________________________________ 

3. Missä Markku on töissä?  _________________________________________ 

4. Milloin Markun sairausloma alkoi?  _________________________________________ 

5. Milloin Markun sairausloma loppuu?  _________________________________________ 

6. Miksi Markku jäi sairauslomalle?  ________________________________________ 

 

Seuraavana päivänä lääkäri Mattson soitti Markulle ja kertoi diagnoosin. 

Polvea ei tarvitse leikata, mutta Markun täytyy kävellä kyynärsauvojen 

avulla seuraavat kolme viikkoa.  
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Tehtävä 3.9 A. Kerro parille kuvasta: Mitä Markulle tapahtui. 

A. Markku liukastui pihalla. 

B. Ai, Markku oli liukastunut? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Tehtävä 3.10 B. Kuuntele, mitä parisi kertoo sinulle. Kommentoi ja toista kuulemasi. 

Mitä Markulle oli tapahtunut?  
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Tapaturmat ja niiden välttäminen  

Tapaturmat ovat Suomen neljänneksi yleisin kuolinsyy. Suurin osa 

tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Suomessa sattuu vuosittain 700 000 koti- 

ja vapaa-ajan tapaturmaa. Tapaturmissa kuolee noin 2400 ihmistä ja 50 000 ihmistä 

joutuu sairaalaan.  

 

Liikuntatapaturmat ovat yleisin tapaturmatyyppi. Vuosittain tapahtuu 330 000 

liikuntatapaturmaa. Eniten tapaturmia sattuu lenkkeilyssä ja erilaisissa 

palloilupeleissä. Vakavimmat vammat aiheutuvat yleensä laskettelussa, tenniksessä 

ja jalkapallossa. Kaksi kolmasosaa loukkaantuneista on miehiä. 

 

Kaatuminen ja liukastuminen ovat varsinkin vanhoille ihmisille vaarallisia tapaturmia.  

Suurin osa koti- ja vapaa-ajan tapaturmista ovat kaatumisia, liukastumisia ja 

matalalta putoamisia. Kotitapaturmissa kuolee vuosittain noin 2400 ihmistä, joista 

1200 kaatumalla, putoamalla, kompastumalla tai liukastumalla. 

 

 

 

 

Tehtävä 3.11 Katso kuvia. Kummassa kuvassa on varauduttu tapaturmaan 

paremmin? Perustele vastaus. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 3.12 Lue lauseet ja kirjoita kuvan alle oikea numero. 

1. Voit liukastua tai kompastua, jos lattia on liukas. 

2. Voit viiltää haavan työkalulla tai terävällä esineellä. 

3. Voit pudota esimerkiksi tikapuilta. 

4. Voit kaatua tai törmätä johonkin pyöräillessä. 

5. Voit vahingossa syödä jotain myrkyllistä. 

6. Voit käyttää väärin sähkölaitetta. 
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Hukkuminen. Vuonna 2019 Suomessa hukkui 90 ihmistä. 

Näistä naisia oli noin 14 %. Noin puolet hukkui kesällä eli 

kesä-, heinä- tai elokuussa. Talvella eli joulu-, tammi-, 

helmi- ja maaliskuussa hukkui 10 % kaikista hukkuneista.  

 

Tehtävä 3.13 Katso video: https://youtu.be/64r6OUFJlJg 

Kirjoita, mitä tarkoittaa HRAP. 

H _________________________ 

R _________________________ 

A  _________________________ 

P  _________________________ 

 

Myrkytys. Kotioloissa myrkytyksiä aiheuttavat tavallisimmin lääkkeet, alkoholi, 

myrkylliset kasvit, kemikaalit ja sienet. Alkoholimyrkytykset ovat yleisin 

myrkytyskuolema ja usein menehtynyt on keski-ikäinen mies. Myrkytyksiä tapahtuu 

myös pienille lapsille, jotka maistelevat kaikkea ympäristössään. Myrkytyskuolemia 

Suomessa on vuosittain noin 500.  

 

Myrkytystietokeskuksen puhelinnumero on 0800 -147111. 

 

Päihteiden käytön aiheuttamat tapaturmat. Humalassa harkintakyky heikkenee ja 

riskinotto lisääntyy. Kaatumista yli 7 % ja noin 35 % kaikista kuolemaan johtaneista 

tapaturmista tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena. 
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Palovammat. Tulipalo saa usein alkunsa ruuanlaitosta, 

tupakanpoltosta tai lasten tulitikkuleikeistä. Joka päivä 

palokunta hälytetään keskimäärin kahdeksaan kotiin. 

Suurin osa kotien tulipaloista liittyy sähkölaitteiden 

käyttöön. Tulipaloissa kuolee vuosittain noin 50–70 henkilöä.  

 

Tehtävä 3.14 Lataa Paloturvallisuutta kotona -opas ja kirjoita yksi tärkeä 

asia jokaiseen kohtaan. 

1. Palovaroitin  _______________________________________________________ 

2. Sähköliesi  _______________________________________________________ 

3. Jääkaappi  _______________________________________________________ 

4. Kahvinkeitin  ______________________________________________________ 

5. Pistotulppa eli töpseli  _______________________________________________________ 

6. Silitysrauta  _______________________________________________________ 

7. Pesukone _______________________________________________________ 

8. Lamppu  _______________________________________________________ 

9. Televisio _______________________________________________________ 

10.  Kynttilä _______________________________________________________ 

11.  Tupakointi  _______________________________________________________ 

12.  Parveke _______________________________________________________ 

13.  Sauna _______________________________________________________ 

14.  Lämmityspatteri _______________________________________________________ 

15.  Rappukäytävä _______________________________________________________ 
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Tehtävä 3.15 Lue lause ja valitse, onko lause oikein vai väärin. Kirjoita alle lause, 

jonka perusteella vastasit. 

Yhden vuoden aikana… oikein väärin 

Yli 100 000 ihmistä joutuu sairaalaan tapaturman takia.    

 

Yli 24 000 ihmistä kuolee tapaturman takia.   

 

Myrkytykseen kuolee noin 500 ihmistä.   

 

Tulipaloissa kuolee noin 70 ihmistä.   

 

Hukkuneista suurin osa oli naisia.   

 

Alkoholi on merkittävä tapaturman aiheuttaja.   

 

Liikuntatapaturmia sattuu erityisesti naisille paljon.   

 

Talvella hukkui enemmän ihmisiä kuin kesällä.   

 

Sähkölaitteet aiheuttavat tulipaloja.   

 



 

 

47 

Miten suomalaiset kuolevat? 
 

Tehtävä 3.16 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 

 

Vuonna 2018 Suomessa kuoli 54 523 henkilöä. Miehiä ja naisia kuoli suunnilleen yhtä 

paljon. Edellisvuoteen verrattuna kuolleita oli 800 henkilöä enemmän. Kuolleista 

kaksi kolmesta (66 %) oli täyttänyt 75 vuotta. Kuolleiden naisten keski-ikä oli 85 vuotta 

ja miesten 77 vuotta. Dementiaan kuoli 10 000 henkilöä eli noin 19 % kaikista 

kuolleista. 

 Suomalaisten kuolemista 35 % aiheutui verenkiertoelinten sairauksista.  Yleisin tauti 

oli sepelvaltimotauti.  Syöpä oli toiseksi suurin (24 %) kuoleman aiheuttaja. Yleisimmät 

syövät miehillä olivat keuhkosyöpä ja eturauhassyöpä ja naisilla keuhkosyöpä ja 

rintasyöpä.  

 Tapaturmaisesti menehtyi noin 2500 henkeä eli 4 % kaikista kuolleista. 

Alkoholikuolemia oli 1 700 eli noin 3 % kaikista kuolemista. Vuoden 2018 aikana 

itsemurhan teki 810 henkilöä. Kolme neljästä itsemurhan tekijästä oli miehiä ja heidän 

keski-ikänsä oli 48 vuotta. Itsemurhien määrä oli suurin vuonna 1990, jolloin Suomessa 

tehtiin 1500 itsemurhaa. (Lähde: Tilastokeskus) 

 

Kysymykset 

1. Kuinka paljon Suomessa kuoli ihmisiä vuonna 2018? _________________________ 

2. Oliko kuolleita enemmän vai vähemmän kuin edellisenä vuonna? ______________ 

3. Mikä oli naisten keskimääräinen kuolinikä? _________________________ 

4. Mikä on yleisin kuolinsyy Suomessa? _________________________  
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Tehtävä 3.17 Kirjoita kuvan alle sopiva kuolinsyy (tekstin alleviivatut sanat). 

 

 

 

 

 

 

 
Tehtävä 3.18 Tee esimerkiksi Excelissä taulukko suomalaisten kuolinsyistä. Tee 

taulukosta kaavio. Piirrä kaavio myös kirjaan. 
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4. Mielenterveys 
 
 
Tehtävä 4.1 Millainen sinä haluaisit olla? Ympyröi. 

iloinen  tunteellinen vihainen lämmin tyytyväinen 

pelottava onnellinen kylmä surullinen inhottava 

tyytymätön jännittävä miellyttävä tylsä rakastettava 

Tehtävä 4.2 Vastaa kysymyksiin. 

1. Milloin olet iloinen? ____________________________________________ 

2. Milloin olet tyytyväinen? ____________________________________________ 

3. Milloin olet vihainen? ____________________________________________ 

4. Mikä on mielestäsi pelottavaa? ____________________________________________ 

5. Mikä on mielestäsi inhottavaa? ____________________________________________ 

6. Mikä on mielestäsi jännittävää? ____________________________________________ 

 

Mitä mieltä sä oot? Mitä mieltä sinä olet?  

On kivaa kirjoittaa omaa blogia.   Mikä on kivaa? 

On vaikeaa keksiä, mitä kirjoittaa.   Mikä on vaikeaa? 

Ei ole helppoa ymmärtää puhekieltä! 

Ei ole tärkeää harjoitella kirjoittamista, vai onko? 

 

Mitä mieltä sä olit? Mikä oli sun mielestä kivaa, hauskaa, pelottavaa…? 

Mun mielestä oli hauskaa tehdä ryhmätöitä.  Mikä oli hauskaa? 

Mun mielestä oli pelottavaa aloittaa uusi kurssi.  

Opettajan mielestä ei ollut vaarallista, vaikka puhuin joskus väärin. 

Jonkun mielestä ei ollut kiinnostavaa opiskella lääkelaskuja, vai oliko?   
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Tehtävä 4.3 Lue teksti.  

Fyysinen terveys tarkoittaa kehon hyvinvointia. Psyykkinen terveys taas tarkoittaa 

mielen hyvinvointia. Kun mieli voi hyvin, myös keho voi hyvin. Mielenterveys 

tarkoittaa psyykkistä terveyttä. 

 

Mielenterveyteen vaikuttavat monet asiat. Jos elämä on vaikeaa ja stressaavaa, 

mielenterveys voi kärsiä. Kotimaassa tapahtunut psyykkinen trauma voi vaikeuttaa 

elämää myös Suomessa. Jos läheinen ihminen kuolee tai jos elää kauan 

vaarallisessa ympäristössä, se aiheuttaa valtavasti stressiä. Stressi on tila, jossa 

elimistö on paineen alla. Unihäiriöt ovat hyvin yleisiä, jos sinulla on paljon stressiä. 

Stressi rasittaa sekä fyysistä että psyykkistä oloa. On tärkeää, että stressaavasta 

tilanteesta pääsee pois. Jos se ei ole mahdollista, voi sairastua psyykkiseen 

sairauteen kuten masennukseen.  

 

Tehtävä 4.4 Kerro omin sanoin, mitä mielenterveys tarkoittaa ja mikä siihen 

vaikuttaa. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 4.5 Katso video Osaan ilmaista tunteitani 

(https://youtu.be/vh-nPpZokgQ). Vastaa kysymyksiin. 

 

1. Mielihyvä 

 Miten sinä haluat rentoutua?  _______________________________________________ 

 Mitä jännittävää sinä haluaisit tehdä? ________________________________________ 

 Mikä tekee sinut iloiseksi?  _______________________________________________ 

 Mikä tekee sinut onnelliseksi?  _______________________________________________ 

 Oletko sinä nyt tyytyväinen?  _______________________________________________ 

 Mitä tai ketä sinä rakastat?  _______________________________________________ 

 Mikä sinua hymyilyttää?  _______________________________________________ 

 Mikä sinua naurattaa?  _______________________________________________ 

 Mikä sinua kiinnostaa?  _______________________________________________ 

 

2. Pelko 

 Mitä sinä pelkäsit lapsena?  _______________________________________________ 

 Mitä sinä pelkäät nyt?  _______________________________________________ 

 Millaisia tilanteita sinä välttelet? ______________________________________________ 

 

3. Inho 

 Mitä ruokaa sinä inhoat?  _______________________________________________ 

 Mitä eläintä sinä inhoat?  _______________________________________________ 

 Millaisia tilanteita sinä inhoat?  _______________________________________________   
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4. Suru 

 Mikä sinua itkettää? _______________________________________________ 

 Milloin sinä itkit viimeksi?  _______________________________________________ 

 Oletko sinä empaattinen?  _______________________________________________ 

 Milloin olit viimeksi surullinen?  _______________________________________________ 

 

5. Viha 

 Milloin sinä olit viimeksi vihainen? _____________________________________________ 

 Mitä sinä vihaat?  _______________________________________________ 

 

6. Hämmästys 

 Milloin sinä hämmästyit viimeksi? _____________________________________________ 

 Mitä sinä teet, kun olet hämmästynyt? _______________________________________ 

 
Tehtävä 4.6 Kirjoita ja pohdi. Mistä saat mielihyvää? Mikä tuottaa sinulle 

mielipahaa? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Kuinka kuvailet omia tunteitasi? 
  

Tehtävä 4.7 Lue tekstit. Mitä erilaista teksteissä on? Mieti verbejä. Mitä eroa niissä on? 

Kuka tekee ja mikä on tekemisen kohde? 

A. 

1. Kun kurssi alkoi, uusi ryhmä jännitti minua.  

2. Minua pelotti, että en ymmärrä, mitä opettaja sanoo. 

3. Kotona minua itketti, koska en osannut vaikeaa kotitehtävää.  

4. Nyt tämä naurattaa minua, mutta silloin se ei naurattanut yhtään.  

5. Minua ärsytti, jos en osannut tehtäviä. Halusin osata hyvin kaiken.  

6. Joskus minua väsytti tulla kouluun, jota oli joka arkipäivä.  

7. Joskus minua laiskotti, enkä tehnyt kotitehtäviä. 

8. Minua ei huvittanut puhua isossa ryhmässä. 

9. Se stressasi minua. 

10. Minua ilahdutti, kun teimme hauskoja ryhmätehtäviä. 

11. Eniten minua kiinnosti puhekieli ja uudet verbit.   

12. Minut yllätti se, miten nopeasti opin suomea! 

B. 

1. Kun kurssi alkoi, minä jännitin uutta ryhmää.  

2. Minä pelkäsin, että en ymmärrä, mitä opettaja sanoo.  

3. Kotona minä itkin, koska en osannut vaikeaa kotitehtävää.  

4. Nyt minä nauran, mutta silloin en nauranut yhtään.  

5. Minä olin vihainen, jos en osannut tehtäviä. Halusin osata hyvin kaiken.  

6. Joskus minä väsyin koulussa, jota oli joka arkipäivä.  

7. Joskus olin laiska, enkä tehnyt kotitehtäviä. 

8. Minä en halunnut puhua isossa ryhmässä. 

9. Minä stressaannuin siitä. 

10. Minä iloitsin hauskoista ryhmätehtävistä. 

11. Eniten olin kiinnostunut puhekielestä ja uusista verbeistä.  

12. Yllätyin siitä, miten nopeasti opin suomea! 
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Tehtävä 4.8 Kerää tehtävän 4.7 verbiparit taulukkoon.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Tehtävä 4.9 Kirjoita omaan blogiisi tai opiskelupäiväkirjaasi teksti 

opiskeluajastasi. Kuvaile, mitä tunsit ja ajattelit. Käytä taulukon verbejä. 
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5. Seurataan mediaa 
 
Tehtävä 5.1 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 
 

perustettu 23.1.2020 
 

Osaan – Sanomat 
 

perjantaina 25.9.2020. Irtonumeron hinta 2,30 €, kotiin tilattuna 365 €. Ilmestyy silloin tällöin. 
 

Lääkäri Pappa Ravin sarja Olet mitä syöt palaa tänään televisioon. 
 
Hanna Ahmivainen ilmestyy ruutuun ensimmäisenä, kun lääkäri 

Pappa Ravin Olet mitä syöt -sarja palaa tänään televisioon. 

Ahmivainen on pitänyt viikon ajan ruokapäiväkirjaa tv-ohjelmaa 

varten. Hanna on ahminut herkkuja viikon aikana järkyttävän 

paljon. Seitsemän vuorokauden aikana Hanna on syönyt muun 

muassa nuudeleita, paistettuja kasviksia, hampurilaisia, kebabia, jäätelöä, 

suklaata, makkaraa, päärynöitä, energiajuomaa, lihapullia, erilaisia juustoja, 

leipää ja pizzaa. Pappa Ravi varoittaa Hannaa: 

- Tällä ruokavaliolla sinä sairastut hyvin pian. 

Juhlimassakin Hanna on käynyt, sillä kokonaan erilliselle 

pöydälle on pantu esille viikon juomat: 8 olutta, 12 lonkeroa, 

10 kossuvissyä, puoli pulloa punaviiniä ja saman verran 

valkoviiniä. Ruokapäiväkirjan mukaan Hanna on alkoholin 

suurkuluttaja. Yhdessä pullossa mietoa viiniä on kuusi annosta alkoholia, eli pullo 

viiniä viikossa on tarpeeksi naiselle. Naisten kohtuullinen alkoholimäärä on 

seitsemän annosta viikossa. Hanna ylittää tämän rajan selvästi, kertoo lääkäri Ravi 

huolestuneena.  
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Hannalle tilanne on epämukava. Hän on yrittänyt selvitä siitä huumorin keinoin, 

mutta jälkikäteen hän on kertonut todelliset tunteensa kameroille. Häntä on 

hävettänyt ja hänellä on ollut vaikea olla. 

– Olen halunnut mennä pöydän alle ja piiloutua, hän kuvailee tunteitaan. 

Hanna on aikaisemmin kertonut, että hänen elämäntapansa ovat olleet 

epäterveelliset jo pitkään. Hän on syönyt liian paljon rasvaista ja suolaista ruokaa, 

käyttänyt liikaa alkoholia ja liikkunut tuskin ollenkaan. 

Kesällä saatoin herätä kahdelta päivällä ja mennä ensimmäisenä terassille. Sitten 

kahdeksalta söin kebabin ja menin nukkumaan kahdelta yöllä. Joskus menin 

kahdeksalta töihin, söin yhden aterian ja illalla menin juhlimaan ravintolaan. 

Minulla ei ollut minkäänlaista päivärytmiä. Huonot elämäntavat näkyvät myös 

painossa ja vaaka näyttää yli sata kiloa.  

Olet mitä syöt tänään MTV3:lla kello 20.00. 

 

Kysymykset: 

1. Kuka on tv-sarjan isäntä?  ____________________________________ 

2. Mikä on tv-sarjan nimi?  ____________________________________ 

3. Kuka on tv-sarjan vieraana perjantaina 25.9.2020? ____________________________ 

4. Mitä lääkäri sanoo vieraan ruokapäiväkirjasta? _______________________________ 

5. Kuinka monta annosta alkoholia Hanna on juonut viikon aikana? ______________ 

6. Mikä on kohtuullinen viikkoannos alkoholia naiselle? ___________________________ 

7. Kuinka paljon Hanna painaa?  ____________________________________ 

8. Millaista ruokaa Hannan ei pitäisi syödä?  ____________________________________ 

9. Mitä hänen pitäisi tehdä enemmän?  ____________________________________ 

10. Mitä hänen pitäisi tehdä vähemmän?  ____________________________________ 
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Tehtävä 5.2 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 

12 kuukautta myöhemmin! 
perustettu 23.1.2020 

 

Osaan – Sanomat 
 
perjantaina 25.9.2021. Irtonumeron hinta 2,30 €, kotiin tilattuna 365 €. Ilmestyy silloin tällöin. 
 

Hanna Ahmivainen lopetti viinan juonnin ja laihtui 25 kiloa 
 
Hanna Ahmivainen vieraili Pappa Ravin tv-ohjelmassa Olet mitä 

syöt viime syyskuussa. Tämän ohjelman jälkeen on tapahtunut 

paljon ja Hanna on laihtunut vuoden aikana 25 kiloa. 

- Painoa on tosiaan lähtenyt paljon. Myös juominen on jäänyt 

kokonaan pois. En olisi itse uskonut vuosi sitten, että minut 

nähdään lenkillä tai salilla. Olen aloittanut säännöllisen 

liikunnan. Esimerkiksi viime viikolla olen käynyt kolme kertaa salilla, kaksi kertaa 

sauvakävelemässä ja kaksi kertaa uimassa, eli harrastan ihan joka päivä liikuntaa. 

Miltä elämäntavan muutos on tuntunut? 

- Suurin muutos on ollut juomisen lopettaminen. Alkoholin pois jättäminen on 

tarkoittanut sitä, että olen saanut päivärytmini takaisin. Vuoden ajan olen 

nukkunut tosi hyvin. Nukun joka yö vähintään kahdeksan tuntia ja herään yleensä 

aina pirteänä. 

- En usko, että olisin onnistunut ilman Papan apua. Hän kannusti minua 

rakastamaan itseäni ja tekemään parempia valintoja. Olen ollut joka aamu 

hänelle kiitollinen. Itsestäni olen ollut ylpeä, koska olen pystynyt elämään 

terveellisesti jo näin pitkään. Aion tulevaisuudessakin jatkaa tällä tiellä. 
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Mitä muuta elämääsi kuuluu tällä hetkellä? 

- Olen löytänyt elämääni uuden ihmisen. Täytyy myöntää, että olen korviani 

myöten rakastunut. Olemme olleet yhdessä nyt muutaman kuukauden ja olen 

ymmärtänyt, että hän on se oikea ihminen minulle. 

Kysymykset: 

1. Mitä liikuntaa Hanna harrastaa?  ______________________________________ 

2. Millainen olo Hannalla on aamuisin?  ______________________________________ 

3. Kuinka paljon Hanna on laihduttanut?  ______________________________________ 

4. Mitä Hanna sanoo alkoholin käytöstä?  ______________________________________ 

5. Mitä Pappa opetti Hannalle?  ______________________________________ 

6. Elääkö Hanna yksin vai parisuhteessa?  ______________________________________ 

Tehtävä 5.3 Vertaile Hannan elämää ennen ja nyt. 

    Hannan epäterveellinen elämä    Hannan terveellinen elämä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 5.4 Kerro parille omin sanoin, miten Hanna on muuttanut elämäntapojaan.  
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Tehtävä 5.5 Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 
 

perustettu 23.1.2020 

Osaan – Sanomat 
 
perjantaina 25.9.2020. Irtonumeron hinta 2,30 €, kotiin tilattuna 365 €. Ilmestyy silloin tällöin. 
 

Suurin pudottaja sarja jatkuu nelosella tiistaina kello 20.00 
Suurin pudottaja kilpailu on jatkunut kohta kuusi viikkoa. Kilpailusta on tippunut viisi 

kilpailijaa ja jäljelle on jäänyt saman verran painonsa kanssa tuskailevia ihmisiä. Mitä 

on tapahtunut viimeisen viikon aikana? Kävimme kysymässä osallistujilta, miten 

viikko on mennyt. 

Mikko, miten sinun viikkosi on mennyt? 

- Aika huonosti on mennyt tämä viikko. Jostain syystä paino ei 

ole pudonnut kuin puoli kiloa. Olen kuitenkin kävellyt ihan säännöllisesti kaksi tuntia 

joka päivä. Olen myös käynyt ryhmäliikuntatunneilla joka päivä. Se vähän 

harmittaa, että olen yrittänyt syödä terveellisesti, mutta iltasin on sitten tullut juotua 

kokista ja syötyä sipsejä vähän liikaa. Sipsit ovat minun heikkouteni ja niitä on mennyt 

pussi illassa.  

Aila, miten sinun viikkosi on kulunut? 

- Tosi hyvin on mennyt tämä viikko. Paino on pudonnut kaksi 

kiloa. Olen uinut joka päivä tunnin ja tehnyt salilla tunnin treenin joka toinen päivä. 

En ole syönyt lihaa ollenkaan, mutta silti en ole ollut nälkäinen. Kasvisruokaan olen 

jo tottunut. Itse asiassa tykkään kasviksista. Se vähän huolestuttaa, että olenko 

saanut tarpeeksi proteiineja, kun en ole syönyt lihaa. 
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Kimmo, miltä viikko on tuntunut? 

- Kyllä tämä on tuntunut raskaalta, ihan liian raskaalta. Paino on noussut 

kilon enkä ole jaksanut tehdä yhtään mitään ylimääräistä illalla. Olen 

maannut sohvalla ja katsonut televisiosta ruokaohjelmia. Nälkä on ollut 

koko ajan ja haluaisin jo lopettaa tämän kilpailun. Minua ärsyttää ihan hirveästi se, 

ettei illalla tänne ole voinut tilata pitsaa. Kyllä minua kiinnostaa voittaa 10 000 euroa, 

mutta nälkäisenä en ole jaksanut katsoa, mitä suuhuni olen laittanut. Pitsaa kaipaan. 

Tuokaa mulle pepperonipitsa! 

Maisa, mitä ajattelet tätä viikosta? 

- Ihan kauhea viikkoa! Olen aloittanut tupakanpolton ja lopettanut 

liikunnan kokonaan. Tykkään karkista ja tupakasta. Niillä aion pärjätä. En voi liikkua, 

kun minulta on nilkka vääntynyt. Olen itkenyt ja ollut puhelimessa Jari-Matin kanssa 

joka päivä ainakin kolme tuntia. En ole käynyt missään enkä jutellut kenenkään 

muun ihmisen kanssa. Minulla on ihan hirveä ikävä kotiin. Minua pelottaa se, että 

mitä Jari-Matti tekee yksin kotona, jos jään tänne vielä viikoksi. Se voi vaikka lähteä 

yksin. baariin. 

Lauri, millaiset fiilikset sinulla on tällä viikolla? 

- Tämä on ollut aivan fantastinen kokemus. Kaikki on tuntunut niin 

helpolta ja ihmiset ovat olleet todella mukavia. Olen käynyt juoksulenkillä joka aamu 

ja olen syönyt kevyesti ja säännöllisesti neljä kertaa päivässä. Rakastan 

tonnikalasalaattia. Iltapäivisin olen yleensä käynyt salilla ja iltaisin on lukenut kirjaa 

omassa huoneessani. Tämä on ollut todella rentouttava kokemus. Painokin on 

tippunut kolme kiloa viikossa. Tällä hetkellä minua jännittää se, että kuka lähtee 

kotiin huomenna.  
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Kysymykset: 

1. Mikä Mikkoa harmittaa? _________________________________________________ 

2. Mikä Ailaa huolestuttaa? _________________________________________________ 

3. Mikä Kimmoa ärsyttää? _________________________________________________ 

4. Mikä Maisaa pelottaa? _________________________________________________ 

5. Mikä Lauria jännittää?  _________________________________________________ 

6. Mistä syötävästä he tykkäävät? 

Mikko  

Aila  

Kimmo  

Maisa  

Lauri  

 

7. Miten he treenaavat? 

Mikko  

Aila  

Kimmo  

Maisa  

Lauri  

  



 

 

62 

8. Kuka ajattelee ja tuntee näin? 

 ”Täällä on kaikki tosi hyvin ja kaikki ovat kivoja.” 

 ”Haluan lähteä kotiin puolisoni luokse.” 

 ”Hyvin menee, painokin on pudonnut pari kiloa.” 

 ”En jaksa mitään tehdä, makaan ja katson televisiota.” 

 ”Paino on pudonnut vähän, vaikka olen liikkunut paljon.” 

 

9. Kuka sinun mielestäsi lähtee kotiin seuraavaksi? ________________________________ 

10. Kuka sinun mielestäsi voittaa kilpailun? _______________________________________ 

Perustele vastauksesi. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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6. Ravinto 
 

Ihmisessä on vettä, rasvaa, proteiinia, mineraaleja ja hiilihydraatteja. 

Vastasyntyneellä vettä on kehossa paljon ja vanhalla ihmisellä vähän. Kun ihminen 

vanhenee, rasvan suhteellinen määrä kasvaa ja proteiinien ja veden määrä 

pienenee.      

Tehtävä 6.1 Katso diagrammeja ja vastaa kysymyksiin. 

 Kumman kehossa on suhteessa enemmän rasvaa, naisen vai miehen? 

__________________________________________________________________________ 

 Kumman kehossa on suhteessa vähemmän vettä, naisen vai miehen? 

__________________________________________________________________________ 

 Mineraalit ovat lähinnä luustossa. Kumman luut painavat suhteessa 

enemmän, naisen vai miehen? ___________________________________________ 

 

 Kenen diagrammi tämä on ja 

miten se eroaa muista 

diagrammeista? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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Mitä ihminen tarvitsee? 

Ihminen tarvitsee vettä, proteiinia, rasvaa ja hiilihydraatteja. Ihminen saa energiaa 

ruuasta. Vedessä ei ole energiaa, mutta ilman vettä ihminen ei voi olla. Elimistön 

täytyy saada vettä 2,5–3 litraa joka päivä joko syömällä tai juomalla.  

 

Kokonaisenergiasta 50 % pitäisi tulla hiilihydraateista, 30 % rasvoista ja 20 % 

proteiinista. Jos ihminen syö enemmän kuin kuluttaa, hän lihoo. Jos ihminen syö 

vähemmän kuin kuluttaa, hän laihtuu. 

 

Tehtävä 6.2 Kirjoita elintarvikkeen nimi kuvan alle.  

Paljon hiilihydraatteja sisältäviä elintarvikkeita: 

 
 

 
 
 
 
 

 
Paljon rasvaa sisältäviä elintarvikkeita: 

 

 

 

 

 

 

 

Paljon proteiinia sisältäviä elintarvikkeita: 
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Kuinka paljon ihminen tarvitsee energiaa?  

Energiantarve riippuu sukupuolesta, iästä, painosta, lihasmassasta ja liikunnan 

määrästä. Aikuisen ihmisen energiantarve päivässä on noin 2000–300 kilokaloria 

(kcal).  

 

Suositusten mukaan kokonaisenergiasta pitäisi tulla: 

 50 % hiilihydraateista (1 grammassa hiilihydraatteja on 4 kcal) 

 30 % rasvoista (1 grammassa rasvaa on 9 kcal) 

 20 % proteiinista (1 grammassa proteiinia on 4 kcal) 

Tehtävä 6.3 Laske puuttuvat tiedot. 

 

Ravintoaine suositus Laske 

energiantarve 

paino energiamäärä 

(kcal) 

Kirsin pitää 

syödä 

rasva 30 % 600 kcal 1 g 9 kcal 67 g 

hiilihydraatit 50 % 1000 kcal 1 g 4 kcal 250 g 

proteiinit 20 % 400 kcal 1 g 4 kcal 100 g 

Yhteensä 100 % 2000 kcal    

 

Ravintoaine suositus Laske 

energiantarve 

paino energiamäärä 

(kcal) 

Laurin pitää 

syödä 

rasva 30 %  1 g 9 kcal                    

hiilihydraatit 50 %  1 g 4 kcal  

proteiinit 20 %  1 g 4 kcal  

Yhteensä 100 % 3000 kcal    

  

25-vuotias Kirsi painaa 60 kg. Hän on 164 cm pitkä opiskelija, joka ei liiku paljon. 

Hänen energiantarpeensa on 2000 kcal päivässä.  

Lauri on 30-vuotias aktiivinen opiskelija. Hän painaa 68 kiloa ja on 176 cm pitkä. 

Hänen energiantarpeensa päivässä on 3000 kcal päivässä. Täytä Laurin taulukko. 

Energian määrä ilmoitetaan kaloreina (kcal) tai kilojouleina (kJ) 1 kcal = 4,2 kJ 
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Tehtävä 6.4 Laske oma energiantarpeesi laskurin 

(https://www.laskurini.fi/terveys/kalorilaskuri/energiantarvelaskuri) avulla: 

 ____________________  

Ravintoaine suositus Laske 

energiantarpeesi 

paino energiamäärä 

(kcal) 

sinun pitää 

syödä 

rasva 30 %  1 g 9 kcal                    

hiilihydraatit 50 %  1 g 4 kcal  

proteiinit 20 %  1 g 4 kcal  

Yhteensä 100 %     

 
Tehtävä 6.5 Lue teksti. 

Jos ihminen syö runsaasti rasvaa, hän lihoo helposti. Rasvassa on yli kaksinkertainen 

määrä energiaa verrattuna hiilihydraatteihin tai proteiineihin. Useat ruoka-aineet ja 

lähes kaikki ruuat sisältävät myös rasvaa. Ravinnon energiamäärästä 30 % pitäisi 

saada rasvasta. Aikuisella, normaalipainoisella miehellä tämä on noin 80 grammaa 

päivässä.  
 

Rasvan laadulla on merkitystä terveydelle. Pehmeät rasvat ovat terveellisempiä kuin 

kovat rasvat. Pehmeä rasva on nestemäistä öljyä huoneenlämmössä. Saat 

pehmeää rasvaa ruokaöljystä ja kalasta. Kovaa rasvaa on runsaasti kermassa, 

voissa, lihassa ja makkarassa. Suomalaiset syövät liikaa rasvaa joka päivä. Naisille 

riittää rasvaa 60 g päivässä ja miehille 80 g päivässä. 

 

Ihmisen hiilihydraattivarasto on erittäin pieni, alle 500 grammaa. Syömästämme 

ruuasta suuri osa on kuitenkin hiilihydraattia. Ravinnon koostumus ei muutu suoraan 

kehon koostumukseksi. Jos syöt enemmän kuin elimistösi kuluttaa, ylimääräinen 

energia varastoidaan rasvana kudoksiin. Vaikka söisit täysin rasvatonta ruokaa, 

solusi muuttavat hiilihydraatteja ja proteiineja rasvaksi. Ruoka-aineissa hiilihydraatti 

on tärkkelyksenä, sokereina tai kuituina. Peruna, kasvikset ja viljatuotteet sisältävät 

runsaasti hiilihydraatteja.   
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Hyviä proteiinilähteitä Suomessa ovat liha, kala, kananmuna, rasvattomat 

maitotuotteet ja palkokasvivalmisteet. Normaalipainoinen aikuinen tarvitsee 

päivässä alle gramman proteiinia jokaista kymmentä painokiloaan kohden (1 g/10 

kg). Esimerkiksi 80 kg mies tarvitsee 80 g proteiinia päivässä ja 60 kg painava nainen 

tarvitsee 60 g proteiinia päivässä.  

 

Jos haluat kasvattaa lihaksia, sinun pitää syödä paljon proteiinia. Jos haluat laihtua, 

sinun pitää syödä vähemmän rasvaa ja sokeria. Energiaravintoaineiden 

(hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit) lisäksi ihminen tarvitsee kivennäisaineita, kuten 

rautaa (Fe) ja kalsiumia (Ca) sekä vitamiineja. Monipuolinen ravinto on avain 

terveelliseen elämään. 

 

Tehtävä 6.6 Vertaile elintarvikkeita Finelin sivuilla: 

(www.fineli.fi/fineli/elintarvikkeet/vertaile) 

Elintarvike 100 g energiaa 
kJ 

energiaa 
kcal (laske) 
1 kcal = 4,2 kJ 

rasva 
g 

proteiini 
g 

hiilihydraatti 
g 

vesi      
sokeri      
maito, kevyt      
olut, keskiolut      
makaroni, pasta      
riisi, keitetty, suola      
peruna, uusi      
kana      
jauheliha, 

sikanauta 
     

härkis, härkäpapu      
ahven, paistettu      
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Ruokapäiväkirja 
Tehtävä 6.7 Pidä päiväkirjaa viiden päivän ajan. Syötkö terveellisesti? 

_________________ 
 juomat ruoka 

aamupala   

lounas   

päivällinen   

iltapala   

välipalat   

 
_________________ 
 juomat ruoka 

aamupala   

lounas   

päivällinen   

iltapala   

välipalat   

 
_________________ 
 juomat ruoka 
aamupala   
lounas   
päivällinen   
iltapala   
välipalat   

 
_________________ 
 juomat ruoka 
aamupala   
lounas   
päivällinen   
iltapala   
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välipalat   

 
_________________ 
 juomat ruoka 

aamupala   

lounas   

päivällinen   

iltapala   

välipalat   

 
Tehtävä 6.8 Lue teksti ja merkitse kansalaisuus ja pituus.  

Tutkimuksen mukaan vuonna 2019 pisimmät lapset asuvat Hollannissa. Hollantilainen 

19-vuotias poika on keskimäärin 183,8 senttiä pitkä. Itä-Timorissa taas 19-vuotias 

poika on keskimäärin 160,1 senttiä pitkä. 19-vuotias hollantilainen tyttö on 

keskimäärin 170,4 senttiä pitkä, kun taas guatemalalainen tyttö on 150,9 senttiä.  

 

 

 

 
 
 
 
 

kansalai
suus  

    

pituus 

    

 
 
Tehtävä 6.9 Pohdi, miksi he ovat niin eri pituisia. Etsi faktatietoa verkosta.   
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Tehtävä 6.10 Kirjoita blogikirjoitus, jossa pohdit, miten hoidat omaa fyysistä 

 terveyttäsi ja henkistä terveyttäsi. Onko Suomessa helppoa pitää huolta 

 itsestään? 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

osaansuomessa.fi/ihmettelijasuomessa 
 

 
Ihmettelijä 
Suomessa 
 
espanjalainen 
au-pair ihmettelee 
Suomea suomeksi 
 
 
 

40 seuraajaa 
 
Arkisto 
 
2020 

Ø heinäkuu (1) 
Ø kesäkuu (5) 
Ø toukokuu (9) 
Ø huhtikuu (12) 
Ø maaliskuu (3) 
Ø helmikuu (7) 
Ø tammikuu (6) 

 
2019 

Ø joulukuu (13) 
 
 
Asiasanat 

-  
 
 

seuraa blogia 
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7. Oman osaamisen arviointi 
Kuinka monta % osaat? 20 40 60 80 100 

Osaan nimetä kehonosat.  

Osaan kuvailla kehonosien tehtäviä.  

Osaan käyttää käskymuotoja ja toimia 
käskyn mukaisesti. 

 

Osaan kertoa omasta terveydentilastani.   

Osaan asioida sairaustapauksissa.  

Osaan kuvailla terveellistä ravintoa.  

Osaan lukea lääkemääräyksiä.  

Osaan puhua ja kirjoittaa tunteistani.  

Osaan kertoa epäsuorasti tapahtumista. 
(Mitä tapahtui -> Mitä on / oli tapahtunut.) 

 

Osaan käyttää aikamuotoja monipuolisesti.  

Osaan poimia tärkeät tiedot kuulemastani 
keskustelusta. 

 

Ymmärrän helppoa tieteen tekstiä.  

Osaan poimia tekstistä tärkeimmät tiedot.  

Osaan tunnistaa asiantuntijalähteet eri 
medioissa. 

 

Osaan etsiä tietoa verkossa.  

Osaan tulkita sanallista numerotehtävää.   

Minusta on mielenkiintoista opiskella 
biologiaa ja terveystietoa. 

 

Minusta on mielenkiintoista opiskella 
suomea. 

 

 


