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Mennään ajoissa
nukkumaan!

Tietoa ja tehtäviä unesta ja levosta sekä mediasta
5.- ja 6.-luokkalaisille
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TEHTÄVÄVIHKON OSIOT:

Miten käytän mediaa?

Otetaan selvää mediasta 

Median mahdollisuudet

Nukunko tarpeeksi?

Unipäiväkirja

Oma sivu

Vanhempien luettavaksi
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Tässä tehtävävihkossa käsitellään mediaan liittyviä asioita ja riittävän unen merkitystä. Tehtävät ovat kotitehtäviä, joita pohdit yhdessä vanhempiesi tai muun läheisen aikuisen kanssa. Tehtävävihkon 3 ensimmäistä osiota (1-3)       käsittelevät mediaan liittyviä asioita ja       2 seuraavaa osiota (4-5) unen saannin       merkitystä. Näytä tämä vihko        kotonasi jo ennen ensimmäisen       osion tehtävän tekemistä.        Näytäthän kotona erityisesti        vanhempien sivun (sivu 11).

Median käyttö sekä riittävän ja hyvälaatuisen 

unen merkitys liittyvät toisiinsa. Liiallinen  

median käyttö ja vähäinen unen määrä ovat 

haitaksi terveydellesi ja vaikuttavat kasvuusi ja 

kehittymiseesi. Mikä sitten on sopiva määrä  

unta ja mitä kaikkea media-sanalla tarkoitetaan?

Lähdetään ottamaan selvää!

Hei koululainen!
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Televisio Kännykkä Tietokone /
Tabletti Pelikonsolit Lehdet Yht.

Esim. 1h 30min 1h 1h 1h 45min 15min 5h 35min
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MITEN KÄYTÄN MEDIAA? 1

Kirjaa taulukkoon ylös tunnit (h) ja minuutit (min),       
kuinka paljon päivässä käytit mediaa. Laske lopuksi yhteen päivässä käyttämäsi media‐aika.  
Jos käytät useaa eri mediaa samanaikaisesti, jaa aika niiden kesken. Yksi rivi on täytetty malliksi.

Tutustu vielä median käytön suosituksiin seuraavien nettilinkkien avulla:

•	www.mediataitokoulu.fi/etusivu

•	www.vpd.fi/pdf/pelien_ikarajat.

•	mediametka.fi

1a

1b

Ensimmäisessä kotitehtävässäsi 
pääset kirjaamaan ylös, kuinka  
paljon käytät mediaa   
kolmena päivänä.

Kun olet tehnyt tehtävän, laita tehtävän alle päivämäärä ja allekirjoituksesi. Näytä tehtävä myös   
vanhemmallesi ja pyydä häneltä allekirjoitus keskusteltuasi tehtävästä hänen kanssaan.

Päivämäärä  Oma allekirjoitukseni  Vanhemman allekirjoitus

Mikä voisi olla koululaiselle sopiva aikasuositus sähköisen median käyttöön vuorokaudessa (”ruutuaika”)?  
Et välttämättä löydä suoraa vastausta yllä olevista linkeistä.

Median käytöllä tarkoitetaan:
•	television katsomista (tv-sarjat, elokuvat)

•	kännykän käyttöä (puhelut, tekstiviestit,   
 appsit, pelit, musiikki)

•	tietokoneen / tabletin käyttöä (internet,   
 sähköposti, pelit, elokuvat, musiikki)

•	pelikonsolien käyttöä    
 (Xbox™, Playstation™, Nintendo®)

•	lehtien lukua

•	radion kuuntelua (musiikki)
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Vastaa kysymyksiin tutustumalla  
kysymysten perässä oleviin  
internet-sivustoihin.

Omat ajatukseni:

Omat ajatukseni:

Mitä tulee huomioida käyttäessä internetiä?        
www.mll.fi/nuortennetti/mina_ja_media/kaikki-netissa-ei-ole-totta/

Mitä tarkoittaa yksityisyys internetissä?        
www.edu.fi/sina_paatat/9-13/yksityisyys

2a

2b

Hyvä tietää!

 OTETAAN SELVÄÄ MEDIASTA2

Media on erilaisen informaation eli tiedon vä-
littäjä. Internet on iso osa mediaa ja  internetis-
tä löytyy valtavasti tietoa Tiedätkö, mitä sinun 
tulee tietää käyttäessäsi internetiä? 

mennaan_ajoissa_nukkumaan.indd   4 8.10.2014   19:02:37



5

Mitä tietoja tallentuu internetiin sitä käyt täessä?      
www.mll.fi/nuortennetti/mina_ja_media/mieti_ennen_kuin_klikkaat/

Mistä erottaa, että internetistä löytyvä tieto on luotettavaa?     
www.edu.fi/sina_paatat/9-13/lahdekritiikki

Mistä tiedän, milloin olen käyttänyt tietokonetta tai internetiä liikaa?    
www.mll.fi/nuortennetti/mina_ja_media/koukussa-nettiin/

2c

2d

2e

Omat ajatukseni:

Omat ajatukseni:

Päivämäärä  Oma allekirjoitukseni  Vanhemman allekirjoitus

Kun olet tehnyt tehtävän, laita tehtävän alle päivämäärä ja allekirjoituksesi. Näytä tehtävä myös   
vanhemmallesi ja pyydä häneltä allekirjoitus keskusteltuasi tehtävästä hänen kanssaan.
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Kun olet tehnyt tehtävän, laita tehtävän alle päivämäärä ja allekirjoituksesi. Näytä tehtävä myös   
vanhemmallesi ja pyydä häneltä allekirjoitus keskusteltuasi tehtävästä hänen kanssaan.

Päivämäärä  Oma allekirjoitukseni  Vanhemman allekirjoitus

Tee tämä tehtävä vanhempasi tai 
muun sinulle läheisen aikuisen hen-
kilön kanssa. Keksikää vähintään 
kolme (3) vaihtoehtoa   
jokaiseen kysymykseen.

3a

3d

3b

3e

3c

Pohdi vanhempasi kanssa sinun ikäisellesi  
sopivia internet-sivustoja:

Pohdi vanhempasi kanssa sinun ikäisellesi  
sopivia kännykän ohjelmia / sovelluksia:

Pohdi vanhempasi kanssa sinun ikäisellesi  
sopivia televisio-ohjelmia:

Pohdi vanhempasi kanssa sinun ikäisellesi  
sopivia lehtiä, joita voisit lukea:

Pohdi vanhempasi kanssa sinun ikäisellesi  
sopivia tietokone- ja pelikonsolipelejä:

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

3 MEDIAN MAHDOLLISUUDET

1. Salatut elämät

2. Simpsonit

3. Urheiluohjelmat

Kysyimme viidesluokkalaisilta, mitä  
televisio-ohjelmia he katsovat mieluiten, 
tässä tulos:
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Kun olet tehnyt tehtävän, laita tehtävän alle päivämäärä ja allekirjoituksesi. Näytä tehtävä myös   
vanhemmallesi ja pyydä häneltä allekirjoitus keskusteltuasi tehtävästä hänen kanssaan.

Päivämäärä  Oma allekirjoitukseni  Vanhemman allekirjoitus

NUKUNKO TARPEEKSI? 4

Miten sinä ratkaisisit seuraavat 
ongelmat?
Tässä tehtävässä pääset vastaa-
maan muiden ikäistesi kysymyksiin 
unesta ja nukkumisesta. Käytä apu-
nasi kirjoja ja internetiä. Sinulle on 
annettu valmiiksi lähteitä, joita voit 
tässä tehtävässä käyttää. Löydätkö 
vastauksiin apua uneen   
liittyvistä suosituksista?

www.edu.fi/kouluikaisen_terveyden_polku/unta_palloon
www.nuortenlaturi.fi/tietoaarkeen/hyvinvointi/ravinto

4b

4a

4c

Kysymys: ”Miksi mua väsyttää maanantaiaamuna?”

Kysymys: ”Miksi uni ei aina meinaa tulla?”

Kysymys: ”Minkä verran mun ikäisen pitäis nukkua?” (Kysyjä on 11-vuotias tyttö).

Vastaus:

Vastaus:

Vastaus:

Viereisessä kuviossa on tutkimustulos 
nukkumaanmenoajoista. Tutkimukseen 
vastasi 50 viidesluokkalaista. 

Huomaatko, kuinka suuri ero   
nukkumaanmenoajoissa on   
koulupäivää edeltävien iltojen ja   
viikonloppuiltojen välillä?
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Kun olet tehnyt tehtävän, laita tehtävän alle päivämäärä ja allekirjoituksesi. Näytä tehtävä myös   
vanhemmallesi ja pyydä häneltä allekirjoitus keskusteltuasi tehtävästä hänen kanssaan.

Päivämäärä  Oma allekirjoitukseni  Vanhemman allekirjoitus

4d

4e

4f

Kysymys: ”Näen silloin tällöin pahoja unia, mistä se johtuu?”

Kysymys: ”Voinko mennä nälkäisenä nukkumaan?”

Ota selvää, mitä tarkoitetaan sanalla unihygienia.

Vastaus:

Vastaus:
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Yö
Illalla menin
nukkumaan

(klo)

Heräsin
(klo)

Nukuin
(montako 

tuntia)

Nukahdin
hyvin

Olin aamulla 
virkeä

Olin koulussa 
ajoissa

Esim. 21.30 07.00 9h 30min

TI-KE

PE-LA

SU-MA

Kyllä En

X X X

Kyllä KylläEn En

9

UNIPÄIVÄKIRJA 5

Kun olet tehnyt tehtävän, laita tehtävän alle päivämäärä ja allekirjoituksesi. Näytä tehtävä myös   
vanhemmallesi ja pyydä häneltä allekirjoitus keskusteltuasi tehtävästä hänen kanssaan.

Päivämäärä  Oma allekirjoitukseni  Vanhemman allekirjoitus

Kun olet tehnyt tehtävän, laita tehtävän alle päivämäärä ja allekirjoituksesi. Näytä tehtävä myös   
vanhemmallesi ja pyydä häneltä allekirjoitus keskusteltuasi tehtävästä hänen kanssaan.

Päivämäärä  Oma allekirjoitukseni  Vanhemman allekirjoitus

Merkitse taulukkoon nukkumaan-
menoaikasi ja heräämisaikasi kol-
men päivän ajalta. Laske yöuni 
tunteina (h) ja minuutteina (min). 
Tämän lisäksi rastita taulukosta  
sopivin vaihtoehto. Yksi rivi on  
täytetty malliksi.

•	Kouluikäisenä unentarpeesi on 9-10 tuntia  
 vuorokaudessa.

•	Säännölliset iltatoimet ja iltahetken   
 rauhoittaminen helpottavat unen saantia.

•	Oma huone ei ole suositeltava    
 paikka televisiolle.

•	Kolajuomien, kahvin ja teen juontia on   
 hyvä välttää ennen nukkumaan menoa.

•	Sulje kännykkäsi yöksi.

Unitietoa
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Opettaja voi puhua yleisesti esimerkiksi vanhempainilloissa  tälle  
sivulle kirjoitetuista asioista. Sinua EI voida tunnistaa siitä. Jos  
kuitenkin haluat, että omaa sivuasi EI käytetä tähän    
tarkoitukseen, merkitse rasti ruutuun.

Tälle sivulle voit kirjoittaa pohdintoja ja kysymyksiä mediasta ja riittävän 
unen saannin merkityksestä. Pohdi myös omaa nukkumistasi ja median 
käyttöäsi. Tämä sivu leikataan irti viivaa pitkin ja palautetaan nimettömänä 
opettajalle. Aikuinen lukee pohdintasi.

Vastaukset omiin ja luokkakavereidesi kysymyksiin kuulet opettajalta tai 
terveydenhoitajaltasi yhdessä muun ryhmän kanssa. Halutessasi voit pohtia 
näitä asioita myös vanhempiesi tai muun läheisen aikuisen kanssa.

OMA SIVU
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VANHEMPIEN LUETTAVAKSI 7

Hyvä vanhempi / lapsen huoltaja.
Lapsesi on saanut tehtäväkseen tämän mediaan ja uneen liittyvän kotitehtäväpaketin. Kiitos, jos t 
pohtia näitä tehtäviä yhdessä lapsesi kanssa – lapsi tarvitsee vanhemman apua median käytön ymmärtä-
misessä, tulkitsemisessa ja käytössä. Vanhemmalla on tärkeä vastuu myös lapsensa unen ja levon   
riittävyyden suhteen. 

Alla oleva Mannerheimin Lastensuojeluliiton laatima lista kouluikäisen median käytöstä ja riittävän unen 
merkityksestä antaa Sinulle vinkkejä arkeen. (www.mll.fi)

TV-ohjelmien ikärajat (www.ikarajat.fi)

Pelien ikärajamerkinnät ja ikärajan syistä 
kertovat sybolit (www.pegi.info/fi)

Väkivalta VerkossaSeksiKauhuHuumeetSyrjintäKiroilu /
Huono kieli

Uhkapeli
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Median hallinnan muistilista (MLL)
•	Sovi pelisäännöt netin, pelikoneiden,   
 television ja kännykän käytölle. Tarkista   
 sääntöjä lapsen kasvaessa ja hänen   
 valmiuksiensa kehittyessä.

•	Sijoita televisio, tietokone ja pelilaitteet  
  yhteisiin tiloihin, jos mahdollista. Näin   
 median yhteinen käyttö ja sen valvonta  
  on luontevampaa.

•	Katsele, pelaa ja keskustele yhdessä. Lapsi  
 saa opettaa ja näyttää osaamiaan asioita.

•	Varmista, että lapsella on muitakin   
 harrastuksia ja kavereita kuin media.

•	Varmista, että lapsi nukkuu riittävästi. Jos  
 laitteet ovat omassa huoneessa, hän voi   
 valvoa salaa. 

•	Tutustu kouluikäisen riittävän unen   
 edellytyksiin tämän tehtävävihkon   
 osiossa 5.

•	Tutustu yhdessä televisio-ohjelmien,   
 elokuvien ja pelien ikärajoihin    
 sekä sisältökuvauksiin.

•	Pelien K18-ikäraja on sitova!

•	Ole läsnä ja käytettävissä, kun lapsi haluaa  
 puhua mediassa kohtaamistaan asioista.   
 Ole herkkänä erityisesti    
 epäillessäsi kiusaamista.

•	Näytä hyvää esimerkkiä toiminnallasi,   
 esimerkiksi säilyttämällä rauhalliset   
 ruokahetket. Myös vanhemmat käyttävät  
 mediaa kohtuullisesti ja noudattavat   
 perheen pelisääntöjä! 

•	Pidä huoli, että oma ääni tulee kuulluksi.   
 Jos mediasisältö on hyvän maun   
 vastainen tai nuorelle yleisölle    
 sopimaton, kerro siitä ohjelman    
 tai palvelun tuottajille.

Lähteitä mediasta ja unen saannin 
merkityksestä:
Internetissä on hyödyllisiä sivustoja vanhem-
muuden tueksi, joita näidenkin kotitehtävien 
taustalla voitte halutessanne hyödyntää.

•	Kansallisen audiovisuaalisen instituutin   
 sivut mediakasvatuksesta: kavi.fi

•	Kouluikäisen terveyden polku - tietoa   
 unesta ja nukkumisesta: www.edu.fi

•	Terveyden – ja hyvinvoinninlaitoksen (THL)  
 ohjeita unisuosituksiin: www.thl.fi

Mukaviahetkiäkotitehtävienpohdiskeluun!
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Tämä materiaali on tuotettu Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen 

vuosina 2013-2014 hallinnoimassa “Addressing challenging health inequalities 

of children and youth between two Karelias (AHIC) -hankkeessa, jota 

rahoittivat Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta.

Lisätietoja hankkeesta: www.uef.fi/ahic
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Materiaalia saa kopioida, välittää, levittää ja esittää.  Muokkaaminen ja kaupallinen käyttö kielletty.
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