Monipuolista sisältöä
elämäntaitojen opetukseen

Koulun terveyskirjasto
– innostava kokonaisuus elämäntaitojen
ja terveysasenteiden opetukseen
• Tekijöinä maamme terveydenhuollon eturivin asiantuntijat
• Työkaluja yksilö- ja ryhmäopetukseen sekä opetuksen suunnitteluun
• Mahdollistaa yhteistyön eri aineiden opettajien sekä kouluterveydenhuollon välillä

TEOSKIRJASTO
• Laaja kokoelma aihepiirin teoksia opettajien, nuorten ja
huoltajien käyttöön
VIDEOT
• Todellisuuteen perustuvia tilanteita nuorten näkökulmasta
opetustilanteissa käsiteltäväksi
• Asiantuntijavideoita keskustelujen ja opetuksen avuksi,
mm. Martti Suosalo, Krisse Salminen
• Teemoina mm. seksuaalisuus, päihteet, ensiapu, some
• Nuorten omia videoita (ohjaaja Virpi Suutari)
PELILLISET HARJOITTEET
• Harjoitteet elämäntaitojen kehittämiseen
• Nuorten sähköinen ”Terveystarkastus” -testi
• Ben Furmanin nuorille kehittämät ilmapiiri- ja vuorovaikutustaitoharjoitteet
TULOSSA

• Nuorille räätälöityjä sisältöjä seksuaalisuudesta ja luonteen
vahvuuksista.

”Asiantuntijavideot antavat
selkeitä ja napakoita ohjeita,
joita tänä päivänä tarvitaan”
”Terveystiedon teemat ovat jatkuvasti esillä lasten ja nuorten elämässä.
Lehdet ja internet pursuavat aiheisiin liittyviä uutisia. Lasten ja nuorten
hyvin eritasoiset valmiudet näiden aiheiden käsittelyyn tekevät opettamisen
haastavaksi.”
”Olen toiminut Koulun terveyskirjaston koekäyttäjänä vuoden
2014 alusta. Olen pitänyt erityisesti
palvelun sisältämistä asiantuntijavideoista. Asiantuntijat ovat vakuuttavia, ja lyhyet videot antavat
selkeitä ja napakoita ohjeita, joita
tänä päivänä tarvitaan. Videon katselun jälkeen vaikeistakin aiheista
on syntynyt hyviä keskusteluja yläkouluikäisten kanssa. Olen myös
löytänyt palvelusta paljon tietoa
opetuksen suunnitteluun.”
Luokanopettaja ja terveystiedon
opettaja Satu Hietala,
Huhtasuon yhtenäiskoulu
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Koulun terveyskirjaston toimitusneuvoston jäsenet 2017
Katja Aktan-Collan, päätoimittaja, lääketieteen tohtori (LKT), psykoterapeutti
Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos
Lasse Kannas, terveyskasvatuksen professori, Jyväskylän yliopisto
Jukka Kilpiö, markkinointijohtaja, Kustannus oy Duodecim
Ulla Laine, opetusneuvos, Opetushallitus
Hannu Laukkanen, opettaja, tuottaja, toimitusjohtaja, Pro Practica Oy
Tuomas Lehto, tutkimus- ja kehityspäällikkö, FT, Kustannus oy Duodecim
Pekka Mustonen, toimitusjohtaja, LKT, Kustannus Oy Duodecim
Mika Nevalainen, KM, toimitusjohtaja, Trainer4you
Pirjo Orkovaara, terveystiedon opettaja, Vihdin lukio
Harri Saramola, rehtori, Riihikallion koulu
Liisa Snicker, KM, markkinointipäällikkö, Kustannus oy Duodecim
Johanna Tjäder, toimituspäällikkö, Työterveyslaitos
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