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Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus murrosiän fyysisistä ja psyykkisistä muu-

toksista. Työ tulee olemaan pohjana murrosiän muutoksista kertovalle opetusmateri-

aalille, joka työstetään Vaasan kaupungin toimesta syksyllä 2009. 

 

Työn alussa kerrotaan murrosiän yleisistä asioista, kuten mikä murrosiän laukaisee, ja 

mitä muutoksia nuoren hormonitoiminnassa tapahtuu sekä miten se vaikuttaa tyttöi-

hin ja poikiin. Fyysisistä muutoksista kertovissa kappaleissa tuodaan esille kehossa 

tapahtuvaa kehitystä, kuten esimerkiksi sitä, kuinka nuori saavuttaa sukukypsyyden. 

Kappaleessa käydään kokonaisuudessaan läpi tytön ja pojan fyysinen kehitys lapsen 

kehosta aikuisen naisen tai miehen kehoksi.  

 

Tämän jälkeen opinnäytetyössä on niin sanottu tietopaketti, jossa annetaan vinkkejä 

murrosikäisille. Paketti koostuu asioista, joita nuoren olisi hyvä tietää ja noudattaa. 

Näitä asioita ovat muun muassa hygienian hoito sekä terveellisten elämäntapojen 

noudattaminen. Opinnäytetyön teoriaosuus päättyy nuoren psyykkisestä kasvusta 

kertovaan kappaleeseen. Kappaleessa tuodaan esille lyhyesti tärkeimpiä seikkoja, 

joita nuori käy läpi ottaessaan askeleita kohti aikuisuutta. Tässä vaiheessa käsitellään 

myös ensimmäisiä seurustelukokemuksia sekä seksuaalisuutta. Yhdeksi tärkeimmistä 

seikoista psyykkisen kasvun tiimoilta nousee ystävien merkitys murrosiän kriisissä 

kamppailevalle nuorelle. 

 

Lopuksi on mahdollista lukea tapaamisesta Vaasan alakoulujen terveydenhoitajien 

kanssa opetusmateriaalin tekoon liittyen. Vielä ennen pohdintaa työssä kerrotaan 

haasteista, joita murrosiän muutoksista kertominen asettaa esimerkiksi terveydenhoi-

tajille.  

 

Asiasanat murrosikä, tytön fyysinen kehitys, pojan fyysinen kehitys, nuo-

ren psyykkinen kasvu 
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This bachelor’s thesis is a literature review of physical and mental changes which 

happen during puberty. The teaching material about puberty will be produced by em-

ployees in the city of Vaasa in spring 2010 and material produced by this thesis will 

be used as a basis when preparing that teaching material. 

 

The thesis starts with some chapters about general factors related to puberty; the onset 

of puberty, the hormonal changes and how they affect the boys and girls. 

The chapters that focus on the physical changes, deal with changes in the body for 

example how the teenager becomes fertile. The whole process of physically develop-

ing from a child into an adult, female or male, is dealt with also. 

   

This part is followed by an info-package with some hints for the teenagers. It includes 

things that are good to know about, such as taking care of the personal hygiene and 

leading a healthy lifestyle. The theoretical part ends with a chapter about the teenag-

er's mental growth. The most important steps towards adulthood are dealt with; the 

first dating experiences and the sexuality. One of the most important things in this 

area is the meaning of the friends for the teenager going through the crisis of puberty. 

 

The final part of the thesis deals with the meeting held by primary school public 

health nurses. Preparing the teaching material was dealt with in the meeting. Also the 

challenges, public health nurses face when talking about puberty to the teenagers, are 

discussed in this final part. 

 

Keywords  Puberty, Girl’s physical development, Boy’s physical devel-

opment, Teenager’s mental growth 
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1. JOHDANTO 

”Mistä tuntee murkun? 

 

Hän sulkee oven niin että karmit rapisevat 

hän sähisee jos uskallat jotain kysäistä 

hän tulee viereen ja halaa armaasti 

hän leipoo pizzan ja syö sen yksin 

hän riitelee ja rakastaa vuorotunnein 

hän tietää joka asian paremmin kuin 

 vanhempansa 

hän tyhjentää jääkaapin ja täyttää 

 pyykkikorin 

Hän saa talon soimaan 

 nuoruuden voimaa 

 ja raikkautta!” 

(Porio 1997, 221.)  

Opinnäytetyömme aiheena on murrosikä. Murrosikä on tärkeä, jopa suurin elämän-

vaihe, joka koskettaa meitä kaikkia (Turunen 2005, 166). Tämän kehitysvaiheen ai-

kana ihminen ottaa ensimmäisiä askeleitaan kohti itsenäisyyttä ja tulevaisuuttaan, 

vaikka välillä tekisikin mieli olla vielä lapsi (Lehtinen & Lehtinen 2007, 18). Haastet-

ta terveyskasvatuksesta kertoville ammattilaisille tuo tyttöjen ja poikien eri tahdissa 

etenevä kehitys sekä erityyppiset ongelmat kehityskriisin aikana (Aalberg & Siimes 

1999, 11). Murrosikä alkaa nykyään etenkin tytöillä aikaisemmin kuin ennen. Tämä 

johtaa siihen, että varhain kehittyneellä nuorella saattaa ilmetä ongelmia eri kehitys-

vaiheessa olevien ikätovereidensa kanssa. (Cacciatore 2007, 214.)  

Kerromme työssämme yleisesti murrosiästä sekä tyttöjen ja poikien kehitysvaiheista 

murrosiän aikana. Lisäksi annamme joitakin ohjeita murrosiässä oleville nuorille ja 

pohdimme terveydenhoitajan asemaa kasvattajana kouluympäristössä. Opinnäyte-

työmme koostuu kuudesta pääotsikosta, joista ensimmäinen, murrosikä, kattaa sekä 

tyttöjen että poikien fyysisen kehityksen. Murrosikäkappaleen alussa on ensimmäi-

seksi osio, joka kertoo murrosiästä yleisesti, ja samalla johdattaa aiheeseemme. Tämä 



8 

 

osio on hyvin teoreettispainotteinen, suurimmaksi osaksi murrosiän aikana vaikutta-

viin hormoneihin pohjautuvaa tietoa, jonka lisäksi kuitenkin löytyy tekstiä myös 

psyykkisestä kasvusta murrosiän aikana. Seuraavaksi paneudumme tarkemmin ke-

hossa tapahtuviin fyysisiin muutoksiin, kertoen ensin tyttöjen, ja tämän jälkeen poiki-

en, tyypillisimmät muutokset. Molemmille sukupuolille luonteenomaisten muutosten 

jälkeen kerromme vielä muutoksista, joita tapahtuu molemmille, sekä tytöille että 

pojille murrosiän aikana. Fyysisistä muutoksista kertoessamme tuomme esiin sekä 

kehossa tapahtuvat ulospäin näkyvät muutokset että kehon sisällä tapahtuvan kehi-

tyksen. Fyysisten muutosten jälkeen siirrymme psyykkisen kasvun osioon, joka sisäl-

tää tärkeimmät muutokset, joita tulee ottaa murrosikäisen kasvussa huomioon. Miten 

nuori käyttäytyy murrosiän aikana ja mikä merkitys perheellä sekä ystävillä on mur-

rosikäiselle? 

Käytyämme läpi fyysisen kehityksen ja psyykkisen kasvun osiot kokoamme myös 

ohjeita murrosikäiselle. Ohjeet tulevat sisältämään vinkkejä niin hygienian hoitoon 

kuin terveellisten elämäntapojen noudattamiseen. Ennen pohdintaa kerromme vielä 

tapaamisestamme Vaasan alakoulujen terveydenhoitajien kanssa. Tapaamisen syynä 

oli tulevana syksynä 2009 työstettävänä oleva opetusmateriaali murrosiästä alakoulun 

5.-luokkalaisille. Pohdinnassa kirjaamme ylös mietteitä, niin hyviä kuin huonoja, ko-

ko opinnäytetyöprosessin ajalta. Pohdinnassa arvioimme omaa onnistumistamme 

tämän opinnäytetyön suhteen sekä esitämme lähdekritiikkiä. Kerromme myös tar-

kemmin koko prosessistamme, mikä on mielestämme sujunut hyvin, ja missä olisi 

ollut parantamisen varaa. Opinnäytetyömme lopussa on liitteitä, jotka tukevat aihet-

tamme. 

Tämä opinnäytetyömme tulee olemaan pohjana opetusmateriaalille, joka kertoo mur-

rosiän muutoksista, ja jonka laadimme alakoulun 5.-luokkalaisille. Opetusmateriaalin 

työstämiseen saimme toimeksiannon Vaasan kaupungilta. Projektia meille esitteli 

tarkemmin terveyden edistämisen yhdyshenkilö Tarja Paikkala tammikuussa 2009. 

Opetusmateriaalin tulemme työstämään syksyllä 2009 terveydenhoitajan tutkintoon 

kuuluvana viiden opintopisteen lisätyönä. Opetusmateriaalimme on osa suurempaa 
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projektia, joka puolestaan kytkeytyy sosiaali- ja terveysministeriön seksuaali- ja li-

sääntymisterveyden edistämisen hankkeeseen (Sosiaali- ja terveysministeriön julkai-

suja 2007:17). Tähän seksuaaliterveysprojektiin lähti ryhmästämme meidän lisäksi 

mukaan viisi muutakin paria. Meidän lisäksi erilaisia, ja erinäköisiä materiaaleja tul-

laan työstämään ylä- ja ammattikoulutasoille sekä vanhempainiltoihin ala- ja yläkou-

luihin.  
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2. TUTKIMUSMENETELMÄ JA -KYSYMYKSET   

Opinnäytetyö toteutetaan perinteisenä kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksel-

la tarkoitetaan materiaalin keräämistä aiheesta, tässä tapauksessa murrosiästä, tutki-

malla eri lähdemateriaalia, kuten kirjoja sekä artikkeleita. Lähdemateriaalista on ke-

rättävä olennaisin ja tärkein tieto arvioiden tekstiä kriittisesti. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2001, 108–109.) Materiaalia on kerätty kirjoista sekä artikkeleista. Kirjoja 

on löytynyt monipuolisesti ja riittävästi. Myös ulkomaisia lähteitä on etsitty, ja sen 

tuloksena löytyi kaksi ruotsinkielistä sekä yksi englanninkielinen teos. Artikkeleita on 

etsitty muun muassa Duodecim-lehdestä, josta löysimme niitä mukavan pinon. Kirjo-

ja ja artikkeleita etsiessä tavoitteena oli, että materiaali olisi mahdollisimman uutta. 

Suurin osa materiaalista onkin tuotettu 2000-luvulla, mutta mukaan otettiin myös 

joitakin hieman vanhempia teoksia sekä artikkeleita. Kaikki hieman vanhempi mate-

riaali on kuitenkin julkaistu vähintään 1990-luvun alkupuolella. Vanhempi materiaali 

hyväksyttiin aineistoon, sillä aihe on sellainen, joka ei aivan hetkessä vanhene. Näin 

ollen vanhempaa tietoa voidaan pitää luotettavana.   

Aiheen kannalta laadittiin kolme keskeisintä kysymystä, joihin opinnäytetyö tulee 

vastaamaan. Kaksi ensimmäistä kysymystä, Miten nuori kehittyy murrosiän aika-

na? ja Mitä eroja sukupuolten välillä esiintyy murrosiän aikana? ovat kysymyk-

siä, jotka pohjaavat hyvin vahvasti tulevalle teoriaosuudelle. Näihin kysymyksiin 

vastataan teoreettiselta pohjalta esittämällä faktoja. Kolmas kysymys, Mitkä asiat 

ovat tärkeitä kerrottaessa murrosiästä alakoulun 5.-luokkalaisille?, herättää jo 

alustavasti pohtimaan opetusmateriaalia murrosiästä alakoulun 5.-luokkalaisille, joka 

työstetään syksyllä 2009 tämän opinnäytetyön pohjalta. Vastausta kolmanteen kysy-

mykseen etsitään kirjojen avulla, mutta samalla myös tuodaan esiin kirjoittajien mie-

lipiteitä ja ajatuksia asiasta. Yhtenä mahdollisuutena on valmistumisen jälkeen työs-

kennellä terveydenhoitajana kouluissa. Siksi onkin hyvä jo tässä vaiheessa pohtia, 
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mitä kouluympäristössä, oppilaiden parissa, työskenteleminen edellyttää terveyden-

hoitajalta nykyaikana. 

Opinnäytetyössä täytyy näkyä molempien tekijöiden itsenäisen työn osuus. Asia rat-

kaistiin jakamalla tekstin kirjoittaminen siten, että toinen kirjoitti tyttöjen (Marika 

Hassinen) ja toinen poikien fyysisistä muutoksista (Sari Kauppinen). Lopullisen muo-

tonsa teksti sai, kun itsenäisiä osuuksia muokkailtiin, paranneltiin ja lopuksi yhdistet-

tiin. Pääasiassa opinnäytetyö on kirjoitettu, fyysisistä muutoksista kertovia kappaleita 

lukuun ottamatta, yhdessä. Toisinaan tekstiä on kuitenkin lisätty itsenäisesti esimer-

kiksi psyykkisestä kasvusta kertovaan osioon.  
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3. MURROSIKÄ 

”On kasvanut äkkiä 

on pelkkiä raajoja 

tuntee itsensä  

hirvenpuolikkaaksi. 

 

Viereksii sängyillä 

hyppelee tekemisestä toiseen 

ei jaksa mitään 

yhtäjaksoisesti. 

 

Katselee peiliin 

kuin odottaisi ihmettä: 

uutta viehättävää minää 

johon mieltyä. 

 

Ei pitäisi moittia laiskaksi 

ei itserakkaaksi 

vähiten osaa 

itse itsestään pitää. 

Sen vuoksi soisi että 

muut pitävät paljon.” 

(Anhava 1997, 13.) 

3.1 Yleisesti murrosiästä 

Murrosiän aikana lapsesta kehittyy fyysisesti ja kasvaa psyykkisesti aikuinen nainen 

tai mies. Murrosikäisenä nuori ei ole enää lapsi, mutta ei vielä aikuinenkaan. (Aalberg 

& Siimes 1999, 11.) Murrosiän muutokset eivät voi alkaa ennen kuin hypotalamus eli 

väliaivojen alaosa on kypsynyt. Sen tarkoituksena on erittää hypotalamuksessa kiinni 

olevaan aivolisäkkeeseen gonadoliberiinia eli GnRH:ta. GnRH-hormoni kiihdyttää 

gonadotrooppisten hormonien eritystä, joiden seurauksena veressä lisääntyy follitro-

piini eli follikkeleita stimuloiva hormoni (FSH) sekä lutropiini eli luteinisoiva hor-

moni (LH). Näiden kahden hormonin vaikutukset tytön ja pojan kohde-elimiin ovat 

erilaiset, vaikka ne ovat molemmilla sukupuolilla kemiallisesti samankaltaisia (Bjålie, 
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Haug, Sand, Sjaastad & Toverud 2005, 411; Smith 1999, 86). FSH- ja LH- hormoni-

en vaikutuksesta fyysiset muutokset saavat alkunsa eli sukupuolielimet alkavat kas-

vaa ja sukurauhasissa alkaa erittyä sukupuolihormonia. (Happonen, Holopainen, Sa-

riola, Sotkas, Tenhunen, Tihtarinen-Ulmanen & Venäläinen 2007, 160, 182.)  

FSH–hormoni saa aikaan munasolujen kypsymisen munasarjoissa sekä estrogeenin 

eli naispuolisuuden hormonin erityksen. Estrogeeni vaikuttaa yhdessä lisämunuaisten 

kuoren erittämän androgeenin kanssa tytön sekundaarisiin sukupuoliominaisuuksiin. 

Sekundaariset sukupuoliominaisuudet voidaan jaotella henkisiin ominaisuuksiin sekä 

ulospäin näkyviin fyysisiin muutoksiin. LH–hormoni saa tytöillä aikaan ovulaation 

eli munasolun irtoamisen munarakkulasta ja tästä johtuen munarakkula muuttuu kel-

tarauhaseksi. Keltarauhasen tehtävänä on erittää progesteronia eli keltarauhashormo-

nia, joka tunnetaan toisena naissukupuolisuuden hormonina. Pojilla FSH–hormoni 

vaikuttaa kivesten kasvuun sekä siittiöiden muodostumiseen ja LH–hormoni puoles-

taan saa aikaan testosteronin eli miespuolisen sukupuolihormonin erittymisen siit-

tiörauhasissa (kivekset). Poikien sekundaaristen sukupuoliominaisuuksien kehittymi-

seen murrosiässä vaikuttaa testosteroni sekä lisämunuaisten kuoresta erittyvä andro-

geeni. (Tast, Tyrväinen, Nyberg & Leinonen 2005, 7, 155; Turunen 2005, 72.)  

Murrosiän eli puberteetin on havaittu kestävän molemmilla sukupuolilla kahdesta 

viiteen vuotta, mutta sen aikana tapahtuva fyysinen kehittyminen ja psyykkinen kas-

vu etenevät kuitenkin tytöillä ja pojilla eri tahtiin. Ihmiset ovat omia ainutlaatuisia 

yksilöitään, ja tämän takia eroja kehityksen aikataulussa ilmenee myös saman suku-

puolen edustajilla. Tämän on katsottu usein johtuvan perimästä. Tyttö kehittyy mur-

rosiän aikana fyysisesti aikuiseksi naiseksi, mutta poika saattaa jatkaa fyysistä kehit-

tymistään vielä murrosiän jälkeenkin. Murrosikä aloittaa tytöillä ja pojilla niin sano-

tun nuoruusikä-vaiheen, jonka aikana lapsesta kasvaa ja kehittyy aikuinen. Tämä vai-

he ajoittuu ikävuosille 12–22. Nuoruusikävaihetta kutsutaan toiseksi yksilöitymisvai-

heeksi. Ensimmäinen katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun lapsi on oppinut erotta-

maan itsensä muista ihmisistä. Uuden identiteetin löytäminen murrosiässä vaatii lap-

suudesta irrottautumista, vaikka lapsenomaiset ajatukset ovatkin vielä osa nuoren 
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elämää. Tällaisten ajatusten läpikäynti edesauttaa nuorta rakentamaan elämänlaatuaan 

paremmaksi. (Aalberg & Siimes 1999, 15.)   

Kuten aikaisemmin mainittiin, nuoren yksilöitymisvaihetta voidaan kutsua niin sano-

tuksi toiseksi yksilöitymisvaiheeksi. Ensimmäinen yksilöitymisvaihe tapahtuu lap-

suudessa, jolloin lapsi oppii ymmärtämään erillisyytensä hoitajaansa. Toisen yksilöi-

tymisvaiheen aikana nuori ei enää koe olevansa vain erillinen muista, vaan alkaa it-

senäistyä ja ottaa vastuuta teoistaan. Näiden lisäksi nuori kokee uutta, erilaista yh-

teenkuuluvuuden tunnetta toisia ihmisiä kohtaan. (Himberg, Laakso, Peltola, Näätä-

nen & Vidjeskog 2003, 97.)   

Murrosiän aikana nuoren ajattelu kehittyy yksinkertaisesta monimuotoisemmaksi, ja 

nuori alkaa pohtia asioita syvällisemmin. Tämän vuoksi psyykkisen kasvun katso-

taankin olevan osa aivojen kokonaiskehitystä. Fyysinen kehitys kulkee murrosiän 

aikana alusta loppuun ilman sen suurempia taantumavaiheita, kun taas psyykkinen 

kasvu etenee eri tavalla. Ennen varsinaista psyykkisen kasvun alkua, murrosiän alku-

vaiheessa, nuori ottaa ajatusmaailmassaan askeleen taaksepäin. Tätä voidaan kutsua 

niin sanotuksi psyykkisen taantuman kaudeksi, jolloin nuori saattaa esimerkiksi käy-

töksellään ja sanomisillaan koetella rajojaan. Tällainen käytös katsotaan normaaliksi 

juuri tässä vaiheessa, kun nuori ei tunne itseään lapseksi, mutta ei vielä aikuiseksi-

kaan. Tytöt aloittavat niin psyykkisen kasvun kuin fyysisen kehityksenkin hieman 

poikia aiemmin, mutta pojat saavuttavat tytöt psyykkisessä kasvussa jo peruskoulun 

loppupuolella. Psyykkisen taantuman kausi on tärkeä, koska vasta sen jälkeen nuori 

aloittaa psyykkisen kasvun kohti aikuisuutta. Tätä kasvun vaihetta kuvaa hyvin sa-

nonta ”Psyykkinen kehitys kulkee kaksi askelta eteen - ja yhden taaksepäin”. (Lehti-

nen & Lehtinen 2007, 22–23.)             

Murrosiän aikana on normaalia, että nuori samaistuu enemmän ikätovereihinsa kuin 

tuttuihin aikuisiin ihmisiin. Tällaista vaihetta voidaan kutsua niin sanotuksi itsenäis-

tymisuhmaksi. Murrosikäinen saattaa kokea fyysiset muutokset pelottaviksi tai kum-

mallisiksi sekä tuntea olonsa epävarmaksi. Tämän vuoksi nuori tarvitseekin paljon 
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tukea sekä ymmärrystä. Myös tieto murrosiästä ja sen aikana tapahtuvista muutoksis-

ta edesauttaa nuorta hyväksymään oman kehonsa. (Cacciatore 2007, 158–159.) Jos-

kus nuori saattaa kokea murrosiän kriisinä. Tämä voi ilmetä itseensä vetäytymisenä 

sekä sosiaalisten tilanteiden välttelynä. Toisinaan nuoren käyttäytyminen voi kääntyä 

kuitenkin päinvastaiseksi ja tällöin tilanne voi koitua vaikeammaksi nuoren läheisille 

kuin hänelle itselleen. (Turunen 2005, 114–115.)   

”Murrosiässä muutaman vuoden aikana ihminen muuttuu enemmän kuin koskaan 

elämässään sitä ennen tai sen jälkeen (Cacciatore 2007, 158).” 

3.2 Tytön fyysiset muutokset  

Murrosiän aikana tapahtuvat fyysiset muutokset saattavat hämmentää tyttöä ja hänen 

voi olla vaikea hyväksyä oma kehonsa. Erityisen haastava tilanne on silloin, jos mur-

rosikä alkaa hyvin varhain tai huomattavasti myöhemmin kuin muilla. Nuoren tytön 

on tärkeä hyväksyä itsensä, sillä se vaikuttaa koko hänen kasvuunsa ja kehitykseensä 

aikuiseksi naiseksi. Murrosikä on nuorelle naiselle itsenäistymisen ja erilaisten ko-

kemusten kenttä. Kokemusten kautta tyttö kasvaa naiseksi, tutustuu omaan kehoonsa, 

naisellisuutensa sekä seksuaalisuuteensa. (Hartikainen, Tuomivaara, Puistola & Lang 

1995, 11.)    

Tyttöjen murrosikä kestää keskimäärin 3,5–4 vuotta. Murrosiän kehitys sekä kasvu-

pyrähdys tapahtuvat tytöillä samanaikaisesti ja useimmiten aina ennen poikia. Mur-

rosiän kehitykseen vaikuttavat monet eri hormonit. Tärkeimpiä hormoneja tyttöjen 

murrosiän kehityksessä ovat: FSH- ja LH–hormonit, estradioli eli biologisesti aktiivi-

nen estrogeeni, testosteroni, lisämunuaisen androgeenit, progesteroni eli kelta-

rauhashormoni sekä prolaktiini eli maitohormoni. (Aalberg & Siimes 1999, 44, 46.)   

Tytöillä ensimmäinen murrosiän merkki on yleensä rintarauhasen kehitys. On kuiten-

kin huomioitava, että murrosiässä fyysinen kehitys vaihtelee yksilöllisesti. Murrosiäs-

sä pituuskasvu nopeutuu; tapahtuu niin kutsuttu kasvupyrähdys. Kuukautisten alka-

minen tapahtuu kasvupyrähdyksen jälkeen. Rintojen kehittymisen ja pituuskasvun 

lisäksi tytöt kehittyvät myös muodoiltaan naisellisemmiksi. Lantio pyöristyy ja ulko- 
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sekä sisäsynnyttimet muotoutuvat aikuisen naisen sukupuolielinten kaltaisiksi. Myös 

häpy- ja kainalokarvoitusta alkaa muodostua. Iho muuttuu rasvaisemmaksi, ja toisilla 

saattaa esiintyä jopa aknea. (Laine 2005, 1876; Eskola & Hytönen 2002, 32; Aalberg 

& Siimes 1999, 47; Hartikainen ym. 1995, 23.)   

3.2.1 Muodot  

Murrosiän aikana pienestä tytöstä kehittyy fyysisesti aikuinen nainen. Estrogeeni vai-

kuttaa lantion muuttumisessa poikamaisesta naisellisemmaksi. Lantion levenemisen 

ansiosta synnyttäminen helpottuu ja tekee siitä ylipäätään mahdollisen. Tytön aineen-

vaihdunta muuttuu estrogeenin erityksen myötä siten, että pakaroihin, reisiin ja 

ihonalaiseen kudokseen alkaa kerääntyä rasvaa. (Heusala 2003, 186–187.) Samalla 

rasvaa kertyy myös lantion seudulle. Tytön ollessa 10–12-vuotias rasvaa alkaa ke-

rääntyä raajojen ihon alle. Noin 12 vuoden iässä tyttöjen rasvamäärä on kaksinker-

taistunut, kun taas lihasmassaa on tullut noin 40 %:a. (Aalberg & Siimes 1999, 31, 

33–34.)  

Naisen muodot herättävät vastakkaisessa sukupuolessa kiinnostusta. Muodot viestivät 

seksuaalisuutta ja houkuttelevat poikia lähestymään tyttöjä. Tästä huolimatta lantion 

tarkoitus ei ole ainoastaan houkutella vastakkaista sukupuolta, vaan se muun muassa 

kantaa tytön kehon painoa. Lantion luusto on joustava juuri sen takia, että synnytyk-

sen aikana se pystyy myötäilemään ja auttamaan lasta syntymään. Naisen lantio on 

miehen lantiota leveämpi, matalampi sekä pyöreämpi. Lantion luut, kuten kaikki 

muutkin kehon luut, ovat vahvoja ja suojaavat sisäelimiä. (Morgan, Saucer & Torg 

2000, 149.)   

Koko tytön fyysisen kehityksen ajan on muistettava, että nuoret joutuvat kovien pai-

neiden alaiseksi muiden ikätovereiden painostuksen sekä median asettaman naisihan-

teen vuoksi. Muotojen ilmaantuminen ei aina ole tytölle mieluisa kokemus. Tyttö 

saattaa kokea itsensä epänormaaliksi, ja alkaa pahimmassa tapauksessa inhota omaa 

kehoaan. (Janouch 2007, 674.)  
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3.2.2 Rintojen kehittyminen  

Rinnat ovat naiselle seksuaalisuuden ja naiseuden merkki. Rinnat ovat paljon muuta-

kin kuin imettämisessä tarvittavia maitorauhasia. Solisluusta alkava rintakudos ulot-

tuu aina alimpiin kylkiluihin sekä naisen maatessa vaakatasossa, rintakudos etenee 

rintalastasta kainalokuoppiin asti. Näkyvin osa rintakudoksesta sijaitsee kainaloiden 

puolella sekä rintakehän yläosassa, rintalihaksen päällä. Rintakudoksen keski- ja ala-

osa on rasvaa. Rasvan lisäksi rinnoissa on valtimoita, laskimoita sekä hermoja. (Mor-

gan ym. 2000, 230.)   

Hormonitoiminta sekä perinnölliset tekijät vaikuttavat siihen, milloin rinnat alkavat 

kehittyä ja minkälaiset rinnat tyttö saa. Estrogeeni, progesteroni sekä prolaktiini ovat 

hormoneita, jotka edesauttavat rintojen kehitystä sekä niiden toimintaa. Rintarauha-

sen kokoa ja kiinteyttä säätelee estrogeeni hormoni. Maitorauhasen erityskykyyn vai-

kuttaa progesteroni, ja prolaktiini käynnistää maidon erityksen synnytyksen jälkeen. 

Rintarauhasessa on rauhaskudosta, maitotiehyitä sekä rasva- ja sidekudosta (Kuva 1.). 

Rintarauhanen koostuu 15–20 eri maitorauhaslohkosta. Näistä lohkoista lähtee epitee-

lin verhoamia maitotiehyitä, joiden ympärillä on rasva- ja sidekudosta. Maitotiehyet 

yhdistyvät yhdeksi maitorauhastiehyeksi, ja siitä edelleen nännipihan takana sijaitse-

viksi maitopoukamiksi. Nämä maitopoukamat avautuvat nänniin. Murrosiän aikana 

rinnat alkavat kasvaa. Tällöin rinnoissa tapahtuu tiehytjärjestelmän laajeneminen, ja 

samalla niihin kertyy rasvaa. Maitorauhaset eivät kehity murrosiässä lopullisesti, 

vaan vasta raskauden aikana. (Ihme & Rainto 2008, 41; Bjålie ym. 2005, 428.)   

Rintarauhasen kokonaistilavuudesta on rasvaa 80 %:a. Rintarauhasen päässä sijaitse-

vaa vaaleanpunertavaa tai ruskehtavaa aluetta kutsutaan nännipihaksi. Tällä noin 

2cm:n nännipihalla on talirauhasia, joita kutsutaan Montgomeryn rauhasiksi. Nämä 

rauhaset edesauttavat nännipihaa suojautumaan mahdollisilta halkeamilta sekä haa-

voilta. Nännipiha on sidekudos- ja sileälihassäikeiden ympäröimä alue. (Hartikainen 

ym. 1995, 87.)   
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Kuva 1. Sivuleikkaus rinnasta (Woouu.info 2003.) 

Tavallisesti tytön rintojen kehitys alkaa 11 vuoden iässä, mutta joskus jo 8–9-

vuotiaana. Rinnat kehittyvät koko sen ajan, kun tyttö kasvaa pituutta, yleisin kesto 

kuitenkin on noin 4–5 vuotta. Rintojen kehitys on yleensä ensimmäinen ulkoinen 

merkki, josta voidaan havaita hormonikehityksen ja murrosiän alkaneen. Ensimmäi-

siä muutoksia, joita tyttö huomaa rinnoissa, on niiden arkuus ja käsin tuntuva kova 

kyhmy. Nännit sekä nännipiha kohoavat ja samalla nännipiha laajenee. Tämän jäl-

keen rintoihin alkaa kertyä rasvaa ja niiden muoto alkaa muuttua. Rintojen muoto on 

erilainen murrosiän eri vaiheissa, toisinaan rinnat voivat olla keskenään erikokoiset. 

Lopulta rintojen muoto muokkautuu aikuisten naisten rintojen kaltaiseksi. Nuorten 

naisten rinnat tuntuvat tasaisilta, ryynimäisiltä ja tiiviiltä aina 25-vuotiaaksi asti, kos-

ka niissä on paljon rauhaskudosta. Tämän jälkeen rintojen rakenne muuttuu hyvänlaa-

tuisten rauhasmuutosten takia kyhmymäisemmäksi sidekudoksen venyessä. Yli 55-

vuotiailla naisilla rinnat ovat suurimmaksi osaksi rasvakudosta, minkä vuoksi rinta 

löystyy. (Ihme & Rainto 2008, 42; Cacciatore, Korteniemi-Poikela, Ryynänen, Ryy-

nänen & Apter 2003, 94–95; Smith 1999, 107.)  
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Joidenkin poikien kohdalla voidaan murrosiän aikana puhua normaalikehitykseen 

kuuluvasta gynekomastiasta. Gynekomastialla tarkoitetaan rintojen turpoamista. Täl-

lainen rintojen turpoaminen johtuu pojilla vilkkaasta hormonitoiminnasta ja on täysin 

normaalia eikä tarkoita sitä, että poika olisi jotenkin erilainen tai sairas. (Lehtinen & 

Lehtinen 2007, 19–20.)   

Naisten tulisi tutkia rinnat kerran kuukaudessa noin viikko kuukautisvuodon loppu-

misen jälkeen. Rintojen tunnustelussa on hyvä käyttää apuna ihovoidetta. Rintojen 

tutkiminen kannattaa aloittaa silmin tarkastelemalla, jotta huomataan mahdolliset 

näkyvät muutokset tai esimerkiksi haavaumat. Tämän jälkeen koko rinta sekä kaina-

lokuoppa tunnustellaan käsin. Tunnustelu olisi hyvä tehdä ensin seisoen ja tämän 

jälkeen selällä maaten. (Lööf-Johanson 1999, 140.)   

3.2.3 Tytön sukupuolielimet 

Tytön sukupuolielimet ovat piilossa häpykarvoituksen alla. Sukupuolielimiin eli niin 

kutsuttuihin synnytyselimiin, genitaaleihin, kuuluvat niin ulkoiset kuin sisäiset suku-

puolielimet (Kuva 2. ja Kuva 3.). Ulkoisia sukupuolielimiä ovat häpykukkula, isot ja 

pienet häpyhuulet sekä klitoris eli häpykieli, Bartholinin rauhaset, väliliha ja virtsa-

putken suu. Niin kutsuttuja sisäisiä sukupuolielimiä taas ovat emätin, kohtu, munasar-

jat ja munanjohtimet. Sukupuolielinten koko, näkö ja väri vaihtelevat yksilöllisten 

erojen mukaan. (Ihme & Rainto 2008, 34–35, 38–39; Cacciatore ym. 2003, 99–100; 

Heusala 2003, 18–19.)  

Häpykukkula on häpyliitoksen päällä sijaitseva, ihonalaisen rasvapatjan koholle nos-

tama alue. Rasvakerros häpykukkulan alla pehmentää aluetta, etteivät miehen ja nai-

sen luiset rakenteet vastaisi toisiaan yhdynnän aikana. Isot häpyhuulet sijaitsevat 

uloimpana ulkoisista sukupuolielimistä. Isot häpyhuulet ovat ihon ja häpykarvoituk-

sen peittämät. Pienet häpyhuulet sijaitsevat isojen häpyhuulten keskellä. Näitä häpy-

huulia kutsutaan pieniksi juuri niiden koon takia. Pienissä häpyhuulissa ei ole rasva-

kudosta kuten isoissa häpyhuulissa ja tämän vuoksi ne ovat kooltaan pienemmät. Pie-

nissä häpyhuulissa ei ole lainkaan karvoitusta, ne ovat väriltään tumman- tai vaalean-
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punaiset ja saattavat olla poimuiset sekä epätasaisen tuntuiset. Usein vasen häpyhuuli 

on suurempi kuin oikea, aivan kuten miehillä vasen kives saattaa roikkua oikeaa 

alempana. (Ihme & Rainto 2008, 38–40; Cacciatore ym. 2003, 99–100; Heusala 

2003, 19–22.)   

Sisempien häpyhuulten välissä sijaitsevat myös virtsaputken suu sekä rengasmainen 

immenkalvo, joka suojaa emätintä. Murrosiän aikana immenkalvo venyy ja näin ollen 

mahdollistaa yhdynnän. Klitoriksen pää eli häpykieli sijaitsee sisempien häpyhuulten 

yhtymäkohdassa, virtsaputken suun yläpuolella. Häpykieli on kooltaan pieni, noin 

herneen kokoinen ja se paisuu seksuaalisen kiihottumisen seurauksena. Klitoris on 

koostumukseltaan pehmeää paisuvaiskudosta ja kokonaisuudessaan isompi kuin hä-

pykieli. Emättimen molemmin puolin sijaitsevat Bartholinin rauhaset, jotka erittävät 

kirkasta nestettä emättimen toimintaa varten. Emättimen ja peräaukon välissä sijaitsee 

väliliha, joka on seksuaalisesti herkkä alue. (Ihme & Rainto 2008, 38–40; Cacciatore 

ym. 2003, 99–100; Heusala 2003, 19–22.)   

Emätin on kooltaan noin 10 cm:ä pitkä, putkimainen sekä lihaksikas elin, joka ulottuu 

aina kohdunsuusta ulkoisiin sukupuolielimiin asti.  Emätin sijaitsee virtsaputken suun 

ja peräaukon välissä. Kohdunsuu löytyy emättimen pohjasta, kohdun alapuolelta, ja 

se on kooltaan pieni sekä kiinteä. Kohtu muodostuu kohdunrungosta, kohtuontelosta 

ja kohdunpohjasta. Se on noin nyrkin kokoinen, 50 grammaa painava, ja muistuttaa 

muodoltaan päärynää. Kohtu sijaitsee virtsarakon ja peräsuolen välissä, alavatsan 

kohdalla. Munasarjat sijaitsevat lantion molemmin puolin ja ne painavat noin kuusi 

grammaa. Munasarjojen kuorikerroksessa sijaitsevat munarakkulat, joiden sisällä 

kehittyy munasoluja. Tämän lisäksi munasarjat tuottavat estrogeeniä ja progesteronia. 

Munanjohtimet sijaitsevat kohdun sivuilla ja ovat yhteismitaltaan noin 10–15 cm:ä. 

Munanjohtimien tehtävänä on kuljettaa munasolu munasarjan kautta kohtuun. Tämä 

tapahtuma vie 3–5 vuorokautta. (Ihme & Rainto 2008, 35–37; Cacciatore ym. 2003, 

101.)   
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Kuva 2. Naisen sukuelinten sijainti sivulta katsottuna (Tohtori.fi 2009.) 

3.2.4 Valkovuoto ja kuukautiset 

Tytön elimistö ei ole valmis kuukautisiin heti murrosiän alkuvaiheessa, vaan vasta 

muutaman vuoden kuluttua. Aluksi tytön elimistö erittää valkovuotoa, mikä on yh-

teydessä tytön hormonitoiminnan alkamiseen. Valkovuotoa muodostuu kohdun lima-

kalvolla ja sitä erittyy emättimestä. Valkovuoto on koostumukseltaan vaaleaa ja nes-

temäistä. Kuukautiset tulevat jonkin ajan kuluttua, toisinaan jopa joidenkin vuosien 

päästä, valkovuodon alkamisesta. (Cacciatore ym. 2003, 103; Iivonen & Lamminpää 

1999, 7.)   

Valkovuoto on useimmiten täysin vaaratonta, mutta toisinaan se saattaa olla oire tu-

lehduksesta tytön sukupuolielimissä. Valkovuotoa syntyy, kun emättimen maitohap-

pobakteeripitoisuus sekä happamuus lisääntyvät. Emättimen pH laskee 6–7:stä 4–

5:een. Myös estrogeenillä on vaikutusta valkovuodon alkamiseen. Sen vaikutuksesta 

emättimen erittämä erite lisääntyy. Kuukautiskierron aikana eritteen määrä, muoto ja 

haju saattavat vaihdella. Puolivälissä kiertoa erite on kirkasta sekä venyvää ja sen 

haju on normaali eli erite ei haise pahalle. Emättimen eritettä erittyy tavallista enem-

män ennen kuukautisten alkua ja toisinaan myös tilanteissa, jotka jännittävät. Erite 
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lisääntyy myös silloin, kun nainen kiihottuu seksuaalisesti. (Aalberg & Siimes 1999, 

149.)  

Kuukautisten historia on ollut monivaiheinen. Jo 384–322 eKr. Aristoteles ajatteli, 

että raskauden aikana poisjääneiden kuukautisten verestä muodostui äidinmaitoa. 

129–200 Claudios Galenos piti kiinni antiikin ajan uskomuksesta, jossa kuukautisve-

ren poistumista elimistöstä pidettiin tärkeänä, koska muuten naisen ruumiin pelättiin 

mätänevän ja pilaantuvan. Monien muiden vaiheiden jälkeen kuukautisten fysiologi-

nen tarkoitus selkeytyi 1900-luvun alkupuolella tutkimuksen ja hormonimääritysten 

kehityksen avulla. (Forsius 2005, 204.)   

Ennen kuin kuukautiset voivat alkaa on tytön painettava vähintään 47 kg ja hänen 

rasvaprosenttinsa on oltava 25. Tosin tässäkin poikkeus vahvistaa säännön. Tiede-

tään, että nuorin tyttö, jolla kuukautiset ovat alkaneet, oli noin kuukauden ikäinen 

vauva. Samainen lapsi synnytti keisarileikkauksella oman lapsen viiden vuoden iässä. 

Tutkimusten avulla on saatu selville, että tytön ruokavaliolla sekä kehon koolla on 

vaikutusta kuukautisten alkamiseen. Jos tyttö on 3–5-vuotiaana tavallista pidempi tai 

hän syö enemmän eläinproteiinia kuin kasvisproteiinia, kuukautiset saattavat alkaa 

aikaisemmin. Aiemmin kuukautiset ovat alkaneet noin 16-vuoden iässä ja ensimmäi-

nen synnytys on tapahtunut noin 19,5-vuotiaana. Ajat muuttuvat, nykyään synnyte-

tään keskimäärin 24-vuotiaana ja kuukautiset alkavat 12 ikävuoden tienoilla. (Heus-

ala 2003, 141–142.)  

Ennen kuukautisten alkua tyttöjen kehossa on tapahtunut jo tiettyjä muutoksia, kuten 

esimerkiksi rintojen kehittyminen, häpy- ja kainalokarvoituksen ilmaantuminen sekä 

emättimen eritteen lisääntyminen. Useimmiten kuukautiset ovat tervetullut muutos 

tytön elämään ja niitä odotetaan, eikä niiden alkamista nykyään pelätä. On kuitenkin 

mahdollista, että tytön kuukautisten alkaminen hyvin varhaisessa vaiheessa aiheuttaa 

häpeän tunnetta. (Aalberg & Siimes 1999, 49–50.)  

Kuukautisten alkamisen jälkeen tyttö saavuttaa sukukypsyyden, jolloin häntä voidaan 

pitää biologisesti naisena. Perimällä sekä elämäntavoilla on suuri vaikutus kuukautis-
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ten alkamiseen, jotka alkavat keskimäärin 13-vuoden iässä. Kuukautiset ovat alussa 

hyvin epäsäännölliset, eivätkä välttämättä tule joka kuukausi. Epäsäännöllisyys joh-

tuu siitä, että kuukautiset ovat niin sanotusti anovulatorisia. Anovulatorisella tarkoite-

taan sitä, että munasolu ei irtoa lainkaan munasarjasta, koska hormonaalinen säätely 

ei ole vielä kehittynyt. Usein ensimmäiset kuukautiset eivät ole kivuliaat, mutta kuu-

kautisvuoto saattaa olla runsasta ja kestää kauan. Säännöllisen kuukautiskierron edel-

lytyksenä on, että aivolisäkkeen, kohdun ja munasarjojen toiminta on normaalia. (Ih-

me & Rainto 2008, 44; Aalberg & Siimes 1999, 50.) Kuukautiset kestävät vaihdevuo-

si-ikään asti ja on mahdollista, että kuukautiset ovat epäsäännölliset myös aikuisiällä. 

Yleensä kuukautiset kuitenkin tulevat säännöllisesti, ja niiden säännöllisyys katkeaa 

ainoastaan raskauden aikana. (Tast ym. 2005, 9.)   

Kuukautiskierto eli periodi kestää yleensä noin 28 päivää. Yksilöllisistä eroista johtu-

en periodi voi toisinaan kestää 23–35 päivää. Periodi koostuu kahdesta eri vaiheesta; 

proliferaatio- sekä sekreetiovaiheesta. Proliferaatiovaihe kestää noin 10 päivää ja sen 

aikana munarakkula kypsyy. Tällöin kohdun limakalvon eli endometriumin paksuus 

on 4–8 millimetriä. Sekreetio eli eritysvaihe on keltarauhasen toimintavaihe ja se kes-

tää noin 14 päivää. Sekreetiovaiheessa endometriumin paksuus on 7–14 millimetriä. 

(Ihme & Rainto 2008, 45.) 

Endometrium paksunee periodin eri vaiheissa estrogeenihormonin takia. Periodin 

ensimmäiseksi päiväksi lasketaan kuukautisvuodon esiintymisen ensimmäinen päivä. 

Koko periodin pituus lasketaan vuodon ensimmäisestä päivästä aina seuraavien kuu-

kautisten alkuun asti. Vuotopäiviä, joita kutsutaan duraatioiksi, on yleensä noin 3–7 

päivää ja tänä aikana kuukautisvuotoa erittyy noin 30–80 millilitraa. (Hartikainen ym. 

1995, 23.)   

Kuukautiskierron puolivälissä tapahtuu ovulaatio. Ovulaation aikana naisilla saattaa 

esiintyä alavatsakipua sekä rinnat saattavat tuntua aroilta. Nukkuminen mahallaan voi 

tuntua mahdottomalta. Kipu saattaa kestää aina kuukautisiin saakka. Usein kipu joh-

tuu siitä, että ennen kuukautisia rintoihin kertyy nestettä. Ovulaation käynnistää LH–
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hormoni ja sen aikana munasarjasta irronnut munasolu kulkee munanjohtimeen. 

Kuukautisvuoto tulee yleensä noin kahden viikon päästä munasolun irtoamisesta. 

Hedelmöityminen on mahdollista, kun munasolu on munanjohtimessa. Ilman hedel-

möitymistä LH–hormonin vaikutus loppuu ja tästä johtuen keltarauhanen surkastuu. 

Surkastumisen seurauksena keltarauhasen erittämä progesteronituotanto lakkaa. Tä-

män takia kohdun limakalvon uloin kerros poistuu kuukautisvuodon mukana. Kuu-

kautisvuoto koostuu limakalvon kappaleista, verestä sekä eritteistä, jotka poistuvat 

kohdusta emättimen aukon kautta. Emättimeen kuukautisveri valuu kohdusta koh-

dunsuun kautta, jonka keskellä on pieni aukko. Verta kohdun limakalvoon tulee val-

timoiden supistuessa, joka myös johtuu progesteronituotannon vähenemisestä. (Bjålie 

ym. 2005, 415–416; Turunen 2005, 117; Cacciatore ym. 2003, 101, 103; Morgan ym. 

2000, 232.)  

 

Kuva 3. Kohdun, munasarjojen ja munanjohtimien sijainti edestä katsottuna (Tohto-

ri.fi 2009.)  

Osalla tytöistä kuukautiset eivät aiheuta minkäänlaisia vaivoja, mutta on tavallista 

että niihin liittyy kipua ja muita ikäviä oireita. Tyypillisimpiä oireita, joita kuukautis-

ten aikana esiintyy, ovat turvotus, ummetus, ripuli, pahoinvointi, päänsärky, kivut 

ristiselässä ja vatsassa sekä painontunne alavatsalla. On mahdollista, että kuukautis-

ten aikana esiintyy myös ärtymystä. Kuukautiskipujen keskimääräinen kesto on yksi 
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vuorokausi, ja niitä esiintyy tavallisimmin nuorilla naisilla. Kuukautiskipujen hoitoon 

saattaa auttaa liikunta sekä apteekista ilman reseptiä saatavat särkylääkkeet. Elleivät 

nämä keinot kuitenkaan auta ja kivut käyvät sietämättömiksi, on hyvä kääntyä esi-

merkiksi terveydenhoitajan puoleen. (Eskola & Hytönen, 2005, 304–305; Iivonen & 

Lamminpää 1999, 7.)   

Jos kuukautiset eivät ole alkaneet tytön täyttäessä 16 vuotta tai murrosiästä ei ole 

merkkejä 13–14 ikävuoteen mennessä, voidaan epäillä syyksi amenorreaa, joka tar-

koittaa kuukautisten puuttumista. Primaarisesta amenorreasta on kysymys silloin, jos 

kuukautiset eivät ole koskaan alkaneet. Sekundaarinen amenorrea tulee kyseeseen, jos 

kuukautiset jäävät kokonaan pois yli puoleksi vuodeksi tai kolmia peräkkäisiä kuu-

kautisia ei tule. Mahdollisia syitä amenorreaan voi olla esimerkiksi munasarjojen va-

jaatoiminta, keskushermostoperäiset tai fysiologiset syyt, rakenteellinen este sekä 

yleissairaus. (Tinkanen 2007, 2315.)  

Menorragiasta on kyse silloin, jos kuukautiset ovat erityisen runsaat eli jos kuukau-

tisvuoto on yli 80 millilitraa. Menorragiasta kärsivät useat naiset. Jopa kolmannes 

naisista kertoo kärsineensä runsaista kuukautisvuodoista elämänsä aikana. Menorra-

giaan ei välttämättä löydy syytä, jolloin sitä kutsutaan essentiaaliseksi menorragiaksi. 

Mahdolliset syyt, jotka aiheuttavat menorragiaa ovat esimerkiksi perussairaudet (sys-

teeminen syy) tai kohtuperäiset syyt, esimerkiksi tulehdus. (Hurskainen & Paavonen 

2001, 1263–1264; Rutanen 2004, 2141.)            

Ennen kuukautisia naiset saattavat kärsiä premenstruaalioireyhtymästä (PMS), joka 

aiheuttaa psyykkisiä ja fyysisiä oireita. PMS:n syy on tuntematon, vaikkakin sen aja-

tellaan olevan yhteydessä säännölliseen kuukautiskiertoon. PMS-oireita ei esiinny 

enää vaihdevuosien aikana, sillä hormonitoiminta on vähäisempää. Oireet alkavat 

yleensä munasolun irrottua, keltarauhashormonin erityksen lisääntyessä ja estrogee-

nin erityksen vähentyessä. Oireet loppuvat yleensä kuukautisvuodon alettua. PMS:n 

mahdollisia oireita ovat ärtyneisyys, mielialan vaihtelut sekä muistin heikkeneminen, 

verenpaineen ja verensokerin lasku, painajaiset sekä unihäiriöt, turvotus, rintojen ar-
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kuus ja suureneminen, vatsakrampit, päänsärky, painonnousu, hikoilu, ilmavaivat ja 

huimaus. PMS ei ole vaarallinen oireyhtymä, eikä sitä tule pitää sairautena, vaikka 

oireet saattavat kuulostaa vakavilta. Oireyhtymä johtuu hormonaalisista muutoksista 

ja on biologisesti normaali tapahtuma. PMS-oireista kärsii jossakin muodossa lähes 

jokainen nainen ja noin joka kymmenes kärsii pahoista PMS-oireista. Pahimmillaan 

oireet saattavat tehdä naisen jopa työkyvyttömäksi. Yleisimmin oireista kärsivät 35–

45-vuotiaat naiset. Toisinaan voidaan puhua myös PMDD-oireyhtymästä (Premenst-

rual dysphoric disorder), jossa oireet ovat PMS-oireita pahemmat. Myös PMDD-

oireet ilmaantuvat aina ennen kuukautisia, joko paria päivää tai joissakin tapauksissa 

paria viikkoa ennen. Tyypillisimpiä oireyhtymään liittyviä oireita ovat masennus, 

alakuloisuus ja ärtyisyys, jotka haittaavat jokapäiväistä elämää. (Ihme & Rainto 2008, 

48–49; Lööf-Johanson 1999, 100–101.)   

3.3 Pojan fyysiset muutokset 

Pojilla murrosiän on havaittu alkavan paria vuotta tyttöjä myöhemmin. Yleisesti mur-

rosiän on todettu alkavan 10–15 vuoden iässä. (Happonen ym. 2007, 160.) Pojilla 

murrosiän fyysiset muutokset tapahtuvat yleensä 9–18 ikävuoden aikana. Kehitys 

etenee kaikilla pojilla samassa järjestyksessä, mutta muutokset eivät välttämättä ta-

pahdu kaikilla samaan aikaan. Aivan ensimmäisenä muutoksena on yleisesti ollut 

kivesten kasvu, jonka alkamisikä on keskimäärin 11,5 vuotta. Kehittyvät kivekset 

erittävät androgeeneja, etenkin testosteroni-nimistä sukupuolihormonia sekä jonkin 

verran estrogeenia eli naispuolisuuden hormonia. Androgeenit, etenkin testosteroni, 

saavat aikaan pojan kehon muuttumisen miehisemmäksi murrosiän aikana. Pojan 

penis kasvaa, ääni mataloituu kurkunpään laajentuessa, karvoitus lisääntyy sekä iho 

altistuu aknelle talirauhasten erityksen lisääntymisen takia. Testosteroni vaikuttaa 

myös kasvuhormonin kanssa nopeaan pituuskasvuun. Lihasmassa ja lihasvoima li-

sääntyvät pojilla vasta kasvupyrähdyksen loppuvaiheessa. (Nurmenniemi 2008, 9; 

Turunen 2005, 112, 115; Cacciatore ym. 2003, 65–66.)   
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3.3.1 Pojan sukupuolielimet 

Pojan sisäisiä sukupuolielimiä ovat kivekset, lisäkivekset, siemenjohtimet, eturauha-

nen sekä rakkularauhaset ja ulkoisia sukupuolielimiä ovat penis eli siitin ja kivespussi 

(Kuva 4.). Kivekset laskeutuvat pojilla jo sikiöaikana. Kivesten laskeutumisella tar-

koitetaan kivesten siirtymistä nivusseutuun ja sieltä kivespussiin. Tätä ennen kivekset 

sijaitsevat vatsaontelon takaseinämän vieressä, munuaisten lähellä. Kivesten ympäril-

lä on paksu sidekudoskotelo, josta lähtevät sidekudoksiset väliseinät kiinnittyvät ki-

vekseen ja jakavat sen lohkoihin. (Bjålie ym. 2005, 407–408; Turunen 2005, 113.)  

Kivespussin tarkoituksena on suojata kiveksiä, lisäkiveksiä sekä siemenjohdinta. 

Myös sen alhainen lämpötila, pari astetta kehoa viileämpi, on tärkeä siittiöiden kehi-

tykselle. Yleensä kiveksiä on kaksi, ja lisäkivekset sijaitsevat niiden takana. Kivek-

sissä sijaitsevat siementiehyet tuottavat siittiöitä, jotka pysyttelevät lisäkiveksissä 

ainakin 12 vuorokautta. Lisäkiveksiin siittiöt kulkeutuvat kivesten viejätiehyiden 

kautta. Nämä tiehyet kiinnittyvät toisessa päässä lisäkivestiehyeen. Lisäkiveksissä 

ollessaan siittiöt saavat ravintoa ja testosteronia sekä valmistautuvat liikkumiseen, 

hedelmöittämiseen sekä saavat kyvyn läpäistä munasolun seinämän. Siemenjohdin 

taas sijaitsee lisäkiveksen jatkeena, joka yhtyy myöhemmin miehen virtsaputkeen. 

Siittiöt kulkevat eteenpäin siemenjohtimen ja virtsaputken sisällä. Kulkiessaan eteen-

päin siittiöihin sekoittuu eritettä muun muassa lisäkiveksistä, siemenrakkuloista ja 

eturauhasesta, jolloin niistä syntyy siemennestettä eli spermaa. Siemenneste sijaitsee 

lantion sisällä olevissa rakkularauhasissa, vaikka monesti sen luullaan olevan kives-

pusseissa. (Heusala 2004, 29–30, 32–33.) 

Siemensyöksyn tapahtuessa, orgasmivaiheessa, siemenneste purkautuu ulos virtsa-

putken kautta. Siemensyöksyssä tapahtuu siemenjohtimien, eturauhasen sekä muiden 

sukurauhasten supistelua. Tämän supistelun ansiosta siemenneste tulee ensin virtsa-

putken yläosaan ja purkautuu sieltä muutaman sekunnin kuluttua. Siemennesteeseen 

ei kuitenkaan ole sekoittuneena virtsaa, sillä lihakset sulkevat virtsarakon aukon sie-

mensyöksyn ajaksi. (Bjålie ym. 2005, 434; Cacciatore ym. 2003, 70.)   
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Ennen peniksen kehittymistä murrosikäisen pojan kivekset alkavat kehittyä ja kasvaa. 

Suunnilleen samoihin aikoihin alkaa kivespussin kasvu. Nämä ovat yleensä ensim-

mäiset alkavan murrosiän merkit pojilla. Kivesten kehittymisen on katsottu pojilla 

alkavan 9–13 vuoden iässä, keskimäärin 11,5-vuotiaana. Murrosiän loppupuolella 

kivesten koko vaihtelee pojilla 3–5 x 2–3 senttimetrin välillä, kun ne ennen murros-

ikää ovat olleet alle kaksi senttimetriä. Siittiöiden kehityksen on katsottu usein alka-

van 12–16 ikävuoden välillä, noin 13-vuotiaana. Siittiöt kehittyvät kuitenkin vasta 

sen jälkeen, kun penis on alkanut kasvaa ja kehittyä. Siemensyöksyt ovat osa murros-

ikää ja ensimmäinen siemensyöksy, joka tapahtuu keskimäärin 14-vuotiaana, saattaa 

usein tapahtua yllätyksenä esimerkiksi yön aikana pojan nukkuessa. Joskus aivan 

ensimmäiset siemensyöksyt voivat olla kivuliaita. Ensimmäisten siemensyöksyjen 

ilmaannuttua poika on saavuttanut fyysisen sukukypsyyden eli biologisen kehittymi-

sen puolesta pojasta on tullut mies. (Cacciatore ym. 2003, 69, 78; Smith 1999, 103; 

Dunkel & Perheentupa 1991, 1788.)    

Penis (siitin) on kiinnittyneenä lantion etuosaan. Peniksen sisällä on kolme paisuvais-

ta. Nämä lieriömäiset paisuvaiset koostuvat kahdesta siittimen paisuvaisesta ja yhdes-

tä virtsaputken paisuvaisesta. Paisuvaiskudoksen sisällä on pieniä verentäytteisiä on-

teloita, jotka kiinnittyvät toisiinsa sidekudoksen avulla. Näitä onteloita ympäröi endo-

teeli, ja itse paisuvaisia, sidekudoskotelo. Normaalisti näissä onteloissa verta on suh-

teellisen vähän, koska pikkuvaltimot ovat osittain kiinni, ja tällöin penis on värityk-

seltään ihon värinen tai sitä hieman vaaleampi tai tummempi. (Bjålie ym. 2005, 408, 

433.) 

Erektion aikana, kiihottumistilanteessa, näihin paisuvaiskudoksen sisällä oleviin onte-

loihin kulkeutuu lisää verta pikkuvaltimoiden avautuessa. Tällöin peniksen väri muut-

tuu punaisemmaksi kuin yleensä. Erektion vaikutuksesta penis kasvaa lähes kaksin-

kertaiseksi ja samalla se kovenee sekä jäykistyy. Penis nousee pystyasentoon, jolloin 

myös kivekset nousevat hieman ylemmäs. Virtsaputki kulkee koko matkan virtsaput-

ken paisuvaisen sisällä. Virtsaputki loppuu paisuvaisen laajentuneeseen päähän, ters-

kaan, jota peittää ihopoimu eli esinahka. Terska sijaitsee peniksen päässä. Sen päällä 
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olevaa esinahkaa on mahdollista vetää taaksepäin niin, että peniksen pää tulee esiin. 

Tämä on mahdollista kuitenkin vasta aikuisella iällä. Terskassa ja esinahan sisäpin-

nalla on monesti havaittavissa talimaista eritettä, joka on peräisin niissä sijaitsevista 

lukuisista rauhasista. (Bjålie ym. 2005, 408; Turunen 2005, 120; Cacciatore ym. 

2003, 72.)   

 

Kuva 4. Miehen sukuelinten sijainti sivulta katsottuna (Tohtori.fi 2009.) 

Peniksen kasvu ja kehittyminen ajoittuu yleensä 12,5 vuoden ikään ja suurimmat 

muutokset tapahtuvat noin 16:sta ikävuoteen mennessä. Kokonaisuudessaan peniksen 

kasvu ja kehitys päättyy suurin piirtein 20-vuotiaana. Peniksen kokoon vaikuttavat 

perintötekijät. Peniksen kasvun alkaminen edellyttää sitä, että noin vuosi taaksepäin 

kivekset ovat alkaneet kehittyä. Peniksen kehittyessä pituuskasvu ei ole ainut tapah-

tuva muutos. Samaan aikaan, kun penis kasvaa ja muuttaa ulkonäköään, alkaa myös 

paisuvaiskudoksen, terskan ja esinahan kehittyminen. Lisäksi peniksen väritys muut-

tuu hieman. Esinahan kehittyminen on yleensä viimeinen penikselle tapahtuva muu-

tos. (Cacciatore ym. 2003, 73–74) Peniksen ulkonäkö on kaikilla, niin pojilla kuin 

miehillä, erilainen. Sen koko ja muoto vaihtelee ihmisestä riippuen, mikä on täysin 

normaalia. (Iivonen & Lamminpää 1999, 8.)   
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3.3.2 Äänenmurros 

Äänenmurros kuuluu normaaliin murrosikään. Testosteronin ja muiden androgeenien 

vaikutuksesta kurkunpää laajentuu ja paksunee sekä samalla äänihuulet pidentyvät. 

Näiden muutosten siivittämänä pojan lapsenomainen ääni muokkautuu kohti miehe-

kästä, matalampaa ääntä. Äänenmurros ei etene kaikilla samalla tavalla, vaan saattaa 

vaihdella paljonkin eri yksilöjen välillä. Toiset pojat selviävät vähemmällä äänen-

vaihtelulla kuin toiset. Saattaa olla, että joillakin pojilla ääni alkaa ikään kuin auto-

maattisesti muuttua matalammaksi, kun taas toisilla se vaihtelee päivän aikana hyvin 

korkeasta äänestä matalaan tai toisinpäin. Äänenmurros ei tapahdu hetkessä. Se on 

koko murrosiän ajan kestävä kehitysvaihe, joka tapahtuu melko hitaasti. Pitkästä kes-

tostaan huolimatta se ei kuitenkaan ala hiljalleen, vaan melko äkillisesti. (Turunen 

2005, 115; Cacciatore ym. 2003, 81; Iivonen & Lamminpää 1999, 8.)  

3.4 Tyttöjen ja poikien yhteiset murrosiän muutokset 

3.4.1 Pituuskasvu  

Murrosiän aikana tapahtuva pituuskasvu voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen. Pi-

tuuskasvu alkaa ensin hitaalla kasvun vaiheella, jota seuraa yleensä noin kaksi vuotta 

kestävä kasvupyrähdys. Kasvupyrähdyksen jälkeen pituutta tulee vielä jonkin verran 

ennen kuin kasvu päättyy kokonaan. (Laine 2005, 1876.)  

Tytöillä pituuskasvu on nopeimmillaan murrosiän keskivaiheessa, yleensä noin 12 

vuoden iässä. Kasvupyrähdys käynnistyy, kun sukupuolihormonia alkaa erittyä, ja 

kasvuhormonin eritys kiihtyy. Pituuskasvuun vaikuttaa myös vuodenaika. Kesällä 

kasvetaan nopeammin kuin talvella. Tämän vuoksi keväällä syntyneet ovat usein pi-

dempiä kuin syksyllä syntyneet. Kasvupyrähdyksen aikana tytöt kasvavat noin 0,8 

cm:ä kuukaudessa eli nopeimman kasvun vaiheessa pituutta kertyy 8–10 cm:ä vuo-

dessa. Suomalaiset naiset kasvavat keskimäärin 164–165 cm:n pituisiksi. Aivan kuten 

murrosikä, myös tyttöjen kasvupyrähdys alkaa ennen poikia, joten se myös yleensä 

päättyy kaksi vuotta aiemmin kuin pojilla. (Aalberg & Siimes 1999, 16–17, 24.)  
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Pojilla ulospäin näkyvin alkavan murrosiän merkki on yleensä pituuskasvu. Pituus-

kasvun nopein kiihtymisvaihe pojilla on 12–14-vuotiaana. Yleensä noin 15 vuoden 

iässä pojat ovat samalla tasolla pituuskasvussa kuin tytöt. (Iivonen & Lamminpää 

1999, 8) Murrosiän aikana sukupuolihormonit ja kasvuhormoni nopeuttavat eritys-

tään ja tästä johtuen tapahtuu kasvupyrähdys. Pojat saattavat kasvaa jopa 9,5 cm:ä 

vuodessa, kokonaiskasvumääräksi on arvioitu noin 30 cm:ä koko murrosiän aikana. 

Tällainen nopea pituuskasvu saattaa aiheuttaa aluksi monille pojille vaikeuksia hallita 

kehoaan ja liikkeitään. Pitkien luiden kasvulevyjen luutumisen jälkeen poika on saa-

vuttanut pituutensa ja pituuskasvu pysähtyy (Happonen ym. 2007, 160). Yleensä pi-

tuuskasvun on katsottu päättyvän 18:sta ikävuoteen mennessä, mutta yksilölliset erot 

ovat taattuja, ja näin ollen pituuskasvu voi jatkua joillakin vielä tämän jälkeen. Pi-

tuuskasvun loppuvaiheessa testosteroni saa aikaan myös lihasmassan lisääntymisen ja 

tästä syystä pojan lihasvoima kasvaa. (Cacciatore ym. 2003, 66, 68–69.)  

Pituuskasvuun vaikuttavat perintötekijät, ravinto sekä useat hormonit. Myös ravinnon 

laatu ja määrä sekä sosiaaliset olot vaikuttavat osaltaan pituuskasvuun. Yleensä van-

hemmat, jotka ovat suurikokoisia, saavat todennäköisesti suurempia lapsia kuin nor-

maalikokoiset vanhemmat. Somatotropiinilla eli kasvuhormonilla, tyroksiinilla sekä 

sukupuolihormoneilla on vaikutusta pituuskasvun etenemisessä. Somatotropiini on 

aivolisäkkeestä erittyvä hormoni, joka vaikuttaa erityisesti luuston kasvuun ja tätä 

kautta myös pituuskasvuun. Tyroksiinia erittyy kilpirauhasista ja se vaikuttaa ihmisen 

aineenvaihduntaan sekä kasvuun ja kehitykseen. Sukupuolihormonin erityksen alka-

essa kasvu pysähtyy hiljalleen. (Tast ym. 2005, 39–40, 127.)   

3.4.2 Karvoituksen lisääntyminen 

Ihmisen koko ruumista peittää karvoitus jo aivan lapsesta asti, mutta tämä nukkamai-

nen karvoitus on melko huomaamatonta. Murrosiän aikana karvoitusta kasvaa aivan 

uusille alueille, eri puolille nuoren kehoa. Mieshormoni eli testosteroni vaikuttaa ty-

töillä häpy- ja kainalokarvoituksen kehittymiseen. Häpykarvoitus alkaa kasvaa yleensä 

noin vuosi rintarauhasen kehittymisen jälkeen, 10–12 vuoden iässä. Häpykarvoituk-
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sen kehittyminen on asteittaista. Vaikka rinnat alkavat kehittyä aiemmin, kehittyvät 

niin häpykarvoitus kuin rinnatkin loppuvaiheessa samanaikaisesti. Häpykarvoitus on 

yleensä kiharaa, suoraa tai tuuheaa ja väriltään tummaa, vaaleaa tai punertavaa. Hä-

pykarvoitus esiintyy yleensä kolmiomaisena alueena häpykukkulan päällä, mutta joil-

lakin yksilöillä karvoitus voi myös levitä reisien sisäpinnalle. Tämä johtuu suurista 

testosteronipitoisuuksista. Kainalokarvojen kasvu alkaa tytöillä yleensä 12–14-

vuotiaana ja saa lopullisen muotonsa 14-vuoden tienoilla. Myös käsivarsien ja jalko-

jen karvat muuttuvat tummemmiksi. (Heusala 2003, 19; Aalberg & Siimes 1999, 44, 

46; Smith 1999, 100, 110.)  

Testosteroni saa myös pojilla aikaan karvoituksen kasvun murrosiässä. Karvoitusta 

tulee niin sukupuolielinten alueelle kuin kainaloihin, mutta myös samalla muualle 

ihoon, esimerkiksi kyynärvarsiin, vatsan seutuun, sääriin ja takamukseen. Testostero-

ni edistää myös parran kasvua ja saa mahdollisesti aikaan miessukupuolelle ominai-

sen hiusrajan ohimoilla. Karvoituksen kehittyminen on pitkälti kiinni perimässä ja se 

vaihtelee yksilöittäin. (Nurmenniemi 2008, 9; Turunen 2005, 115.)  

Karvoituksen kehitys tapahtuu suhteellisen myöhään ja etenee vaihe vaiheelta. Esi-

merkiksi peniksen ympärillä oleva karvoitus on ensiksi vain tyvessä esiintyvää hentoa 

karvoitusta, ja yleensä alussa vain muutamia yksittäisiä karvoja. Ajan kuluessa kar-

voitus tyven ympärillä alkaa tuuheutua ja myös levitä laajemmalle alueelle. Karvoi-

tuksen leviäminen reisien sisäpinnoille tapahtuu kuitenkin vasta siemensyöksyjen 

jälkeen. Tällainen aikuisen miehen karvoitus ilmaantuu siis yleensä 14–17 vuoden 

iässä. Aivan viimeisenä karvoituksesta kasvaa parta ja rintakarvoitus. Nämä saavat 

alkunsa suhteellisen myöhään, aivan murrosiän loppupuolella, 18–25-vuotiaana. 

(Cacciatore ym. 2003, 80–81.)   

3.4.3 Ihon rasvoittuminen 

”Magdalla oli finnejä. Oli sanottu, että rokko lähtisi, kun hänen 

elämäänsä tulisi mies, koska vaiva oli selvästi miehenkoskemattoman 

tytön turhautuneisuutta; mutta hän oli jo kauan ollut Yashan rakastajatar 

ja hänen hipiänsä oli yhtä pahana kuin ennenkin.” (Ahokas 2006, 2741.) 
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Ihmisellä on talirauhasia ihon niissä kohdissa, joissa esiintyy karvoitusta. Nämä tali-

rauhaset erittävät talia, jonka tarkoituksena on suojata ihoa. Suurin osa talirauhasista 

avautuu karvatuppeen, joka tunnetaan sidekudoksisena karvaa ympäröivänä tuppena. 

Kuitenkin esimerkiksi huulissa sekä peniksen ja klitoriksen kärjessä talirauhaset 

avautuvat ihon pintaan aivan kuten hikirauhaset. Talirauhaset erittävät talia jatkuvasti. 

(Turunen 2005, 67–68, 190)  

Murrosiän aikana talirauhasten eritys on kaikista voimakkainta. Ihon rasvoittumista 

säätelee pojilla androgeenit eli mieshormonit, tytöillä puolestaan munasarjojen ja 

lisämunuaisten androgeenit. Kaikille murrosikäisille ei tule finnejä. Kuten moniin 

muihinkin murrosiässä tapahtuviin muutoksiin myös finnien muodostumiseen vaikut-

taa perimä. Finneihin ja niiden syntyyn liittyy erilaisia uskomuksia. On todettu, että 

finnit eivät johdu huonosta hygieniasta, runsaasta hikoilusta eikä tietynlaisesta ruuas-

ta. Epäselvää on, voiko stressi vaikuttaa finnien muodostumiseen. Edes tupakanpoltto 

ei pahenna finnejä, mutta ihoa se kyllä huonontaa. (Ahokas 2006, 2741–2742.)   

Finnejä saattaa esiintyä tilanteessa, jossa talin liiallisen erittymisen takia karvatupen 

aukko menee tukkoon. Tukkeutuneisiin karvatuppeihin jääneet bakteerit saavat ai-

kaan tulehduksen, jonka seurauksena iho alkaa punoittaa, ja siihen voi mahdollisesti 

ilmestyä finnejä. Pojat kärsivät aknesta eli ihotulehduksesta useammin, kuin tytöt, 

johtuen testosteronin kiihdyttävästä vaikutuksesta talineritykseen talirauhasista. Est-

rogeenilla puolestaan on talineritystä vähentävä vaikutus. Nuori saattaa saada muu-

taman finnin sinne tänne tai pahimmassa tapauksessa niitä esiintyy hyvinkin paljon, 

joka johtaa kivuliaaseen tulehdukseen. Yleisin paikka, missä aknea esiintyy, ovat 

kasvot, mutta sitä saattaa esiintyä myös niskassa, hartioissa, yläselässä ja rintakehällä. 

Nämä paikat ovat otollisimpia sen takia, että niissä talirauhaset ovat suurempia kuin 

muualla ihossa. (Smith 1999, 94.)   

Nykyaikana kaikkia finnitauteja sekä ihosairauksia osataan hoitaa. Noin 90 %:a nuo-

rista kärsii ihon rasvoittumisen ja hormonituotannon aiheuttamista iho-ongelmista. 

Vaikka pojat kärsivätkin enemmän ihotulehduksista, niin yleensä tytöt ovat niitä, jot-



34 

 

ka hakeutuvat hoitoon iho-ongelmien takia. Monelle iho-ongelmista kärsivälle on 

helpottavaa tietää, että usein ongelmat loppuvat murrosiän myötä. Valitettavasti kui-

tenkin 40–50 vuoden iässä 5 %:lla naisista ja 3 %:lla miehistä on samanlaisia muu-

toksia ihossaan kuin niillä murrosikäisillä, joilla esiintyy iho-ongelmia. (Ahokas 

2006, 2741.)  

3.4.4 Hien erityksen lisääntyminen 

Hikirauhaset erittävät ihmisen kehosta vettä, natriumkloridia, virtsa-ainetta, ammoni-

akkia ja virtsahappoa. Hien haihtumisella on kehoa viilentävä vaikutus. Isoja hiki-

rauhasia ihmisellä on kainalokuopissa, kasvoissa sekä peräaukon ja sukupuolielinten 

ympärillä. Näissä paikoissa sijaitsevat rauhaset alkavat erittää vasta, kun saavutaan 

murrosikään. Tällöin niistä muodostuu kullekin ihmiselle ominainen haju. (Turunen 

2005, 68.)   

Hikirauhasia tunnetaan kahta eri lajia. Näistä ekriiniset hikirauhaset ovat niitä, jotka 

tuottavat heikosti hapanta ja hajutonta nestettä. Neste alkaa haista ihon pinnan baktee-

rien hajottaessa sitä. Tämän nesteen haihtuminen pitää kehon viileänä. Näitä ekriini-

siä rauhasia ihmisellä on ympäri kehoa. Apokriiniset hikirauhaset taas alkavat toimia 

kunnolla vasta murrosiän aikana. Niiden erittämä aine on harmaata ja tiheää, ja se 

liukenee muiden rauhasten erittämään nesteeseen. Näillä apokriinisilla rauhasilla ei 

ole mitään tekemistä lämmönsäätelyn kanssa, vaan ne pohjautuvat enemmänkin tun-

teille, stressille ja seksuaaliselle kiihtymykselle. Apokriinisten rauhasten erite itses-

sään ei haise pahalle, vaan hajua muodostuu, kun eritteen rasvahapot ja proteiinit rea-

goivat bakteerien kanssa. (Smith 1999, 100.)  

3.5 Tärkeitä vinkkejä murrosikäiselle 

3.5.1 Hygienia murrosiässä 

Sekä tyttöjen että poikien tulee huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta murrosiän 

aikana. Tällöin olisikin hyvä käydä suihkussa päivittäin. Erityisen tärkeää on huoleh-
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tia hiusten, kainaloiden, jalkojen sekä alapään puhtaudesta. Hiukset olisi hyvä pestä 

käyttäen apuna shampoota ja muussa, paitsi alapään peseytymisessä, suihkugeelin tai 

jonkun miedon saippuan käyttö olisi suotavaa. Suihkussa käynti saa aikaan raikkaan 

olon sekä pitää mahdolliset ikävät hajut, kuten hienhajun, poissa. Myös koulupäivän 

aikana on hyvä huolehtia puhtaudesta, ja käydä suihkussa aina esimerkiksi liikunta-

tuntien jälkeen. Puhtaat vaatteet tulisi myös muistaa vaihtaa riittävän usein. Etenkin 

sukat ja alushousut tulisi vaihtaa päivittäin. (Reinikkala, Ryhänen, Penttinen & Peso-

nen 2003, 21; Iivonen & Lamminpää 1999, 6, 9.)  

Pojan on tärkeä huolehtia alapään hygieniasta joka päivä. Penis olisi hyvä pestä päi-

vittäin käyttäen apuna pelkästään lämmintä vettä, sillä saippuat saattavat ärsyttää li-

makalvoa. Penistä pestäessä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että pes-

tään myös esinahan alta. Esinahka tulee vetää niin taakse, että myös terskan takana 

sijaitseva poimu tulee pestyä huolellisesti. Tästä on hyvä huolehtia siksi, että puhdis-

tamattoman esinahan alle kertyy vaaleaa eritettä, joka ärsyttää peniksen limakalvoa 

sekä saa aikaan inhottavaa hajua, ja voi mahdollisesti aiheuttaa myös tulehduksia. 

(Cacciatore ym. 2003, 74; Reinikkala ym. 2003, 33.)  

Finnien ilmaantuminen murrosiässä on tavallista. Niiden puristaminen ei ole suositel-

tavaa, koska tällöin bakteerit leviävät suuremmalle ihoalueelle pahentaen tilannetta. 

Puristelusta jää myös mahdollisesti ihoon arpia. Useimmiten auttaa, että ihoa pestään 

säännöllisesti. Monesti ihon hoitoon saattaa riittää pelkästään vesi, mutta apuna voi 

myös käyttää tuotteita, jotka estävät ihon liiallista rasvaisuutta. Myös aurinko ja aika 

sekä erilaiset musta- ja valkopäitä vähentävät voiteet saattavat auttaa. Näistä hyvistä 

ohjeista huolimatta, jopa 30–50% nuorista sekä myös osa aikuisista tarvitsee lääkärin 

hoitoa, jotta he saisivat apua iho-ongelmiinsa. Lääkärin kirjoittamilla resepteillä on 

mahdollista saada erityisiä akneen auttavia ihonhoitotuotteita. (Ahokas 2006, 2741; 

Iivonen & Lamminpää 1999, 6, 9; Smith 1999, 94.)   
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3.5.2 Kuukautissuojat ja hygienia kuukautisten aikana 

Kuukautissuojista yleisimpiä ovat kuukautissiteet, tamponit sekä kuukautiskuppi. 

Kuukautissuojien monipuolisesta tarjonnasta jokaisen on helppo löytää itselleen sopi-

vin ja mukavin vaihtoehto. Koulujen terveyskasvatuksen tunneilla tulee tietoa kuu-

kautissuojien käytöstä, mutta myös kuukautissuojien pakkauksista on helppo palaut-

taa mieleen tarvittavat ohjeet. (Ihme & Rainto 2008, 47; Iivonen & Lamminpää 1999, 

7.) 

Kuukautissiteet asetetaan alushousuihin niissä olevien tarrojen avulla. Kuukautissi-

teiden valikoima on hyvin laaja. Tamponi on valmistettu imukykyisestä materiaalista, 

ja se asetetaan emättimeen, jossa se saa olla paikoillaan korkeintaan kuusi tuntia. 

Emättimessä ollessaan tamponi imee kuukautisvuodon itseensä. Tamponin ollessa 

emättimessä liian pitkään, saattaa olla vaarana sairastua toksiseen sokkioireyhtymään 

(TSS) eli tamponisokkioireyhtymään. Eräs sairauden oire on kuumeilu, ja pahimmas-

sa tapauksessa sairaus voi johtaa kuolemaan. Monet saattavat olla kyseistä sairautta 

aiheuttavien bakteerien kantajia, mutta vain harvoille tulee oireita tamponin käytön 

yhteydessä. Sekä kuukautissiteiden että tamponien vaihtojen yhteydessä on huoleh-

dittava hyvästä intiimihygieniasta. (Ihme & Rainto 2008, 47–48; Iivonen & Lammin-

pää 1999, 7.)   

Kuukautiskuppi asetetaan emättimeen ja sitä on mahdollista pitää paikoillaan lähes 

kaksinkertainen aika tamponiin verrattuna, eli noin 12 tuntia. Kuukautiskupin vetoi-

suus on noin 30 millilitraa. Kuukautiskupin materiaali on kumia tai silikonia, ja tä-

män vuoksi se ei vahingoita emättimen limakalvoja. Kuukautisvuodon päätyttyä on 

tärkeää huolehtia kuukautiskupin puhdistuksesta, esimerkiksi keittämällä. Näin var-

mistutaan kuukautiskupin säilyvyydestä ja jopa monen vuoden käyttöajasta. Kuukau-

tiskupilla on myös terveydelle edullisia vaikutuksia, sillä sen käytön on todettu ehkäi-

sevän esimerkiksi hiivatulehduksia sekä virtsatieinfektioita. (Ihme & Rainto 2008, 

47–48.)   
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3.5.3 Ravinto, liikunta ja lepo 

Murrosiässä keho tarvitsee riittävästi ravintoa, liikuntaa ja lepoa. Ravinto edistää 

murrosiän kehitystä, muun muassa pituuskasvua, ja sillä on myös yhdessä liikunnan 

kanssa tärkeä vaikutus kansanterveydellisten ongelmien ehkäisyssä. Myös unen mer-

kitys korostuu murrosiässä. Ruokavalion tulisi sisältää kaikkia tärkeitä ravintoaineita; 

valkuaisaineita, hiilihydraatteja, rasvoja, kivennäisaineita ja vitamiineja. Kalsiumia, 

d-vitamiinia sekä rautaa tulee saada riittävästi ruokavaliosta. Kalsium yhdessä d-

vitamiinin kanssa vaikuttaa luiden kasvuun ja lujuuteen. Rauta on tärkeä niin tytöille 

kuin pojille, jotta hemoglobiiniarvot pysyvät hyvinä. Kuitenkin erityisesti runsaista 

kuukautisista kärsivien tyttöjen tulisi huolehtia riittävästä raudan saannista. (Iivanai-

nen, Jauhiainen & Pikkarainen 2007, 54; Reinikkala ym. 2003, 17–18.) 

Päivän aikana on tärkeää syödä säännöllisesti, ja lämpimien aterioiden lisäksi tulisi 

nauttia välipaloja, kuten hedelmiä. Näin varmistetaan, että verensokeritaso ei pääse 

laskemaan liian alhaiseksi. Säännöllinen ateriarytmi sekä monipuolinen ruoka takaa-

vat sen, että olo on pirteämpi ja jaksaa paremmin. Lautasmallin (Kuva 5.) avulla on 

helppo koota ravitseva ja terveellinen ruoka-annos. Mallin mukaisesti lautaselle tulee 

koota ¼ lihaa, kalaa tai munaa, ¼ perunaa, riisiä tai pastaa ja ½ eli puolet lautasesta 

tulee täyttää vihanneksilla sekä hedelmillä. Ruokajuomaksi suositellaan rasvatonta 

maitoa tai vettä sekä lisukkeeksi leipää. (Iivanainen ym. 2007, 55; Reinikkala ym. 

2003, 17.)   

Murrosiässä nuoren ravinnonsaanti saattaa muuttua huonompaan suuntaan. Pääateriat 

jäävät väliin ja välipalat lisääntyvät. Nälkä selätetään mehuilla, limsoilla, kekseillä tai 

makeisilla, ja terveellisten välipalojen, kuten hedelmien, marjojen ja vihannesten 

syönti vähenee. Välipalojen jatkuva syöminen ei ole hyväksi keholle. Se saattaa tuoda 

nuorelle liikakiloja, lisätä hampaiden reikiintymistä sekä pitää ruuansulatuselimistön 

toiminnassa jatkuvalla syötöllä. Ruuansulatuselimistön olisi tärkeä saada välillä myös 

lepoa. Tärkeää olisi, että aterioiden välissä olisi noin 2–4 tunnin tauko. Epäterveelli-

sen ruokavalion lisäksi liikunnan harrastaminen sekä nukkuminen jäävät liian vähälle, 
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jolloin ollaan tilanteessa, jossa nuori on jatkuvasti väsynyt ja ärtynyt. Väsyneenä ja 

ärtyneenä nuori ei jaksa keskittyä opetukseen ja yleinen hyvinvointi kärsii. Suomessa 

on järjestetty ilmainen kouluruokailu, joka perustuu yleisiin ravintosuosituksiin. Ra-

vintosuositusten mukaan ruokavalion tulisi sisältää 55–60 % hiilihydraatteja (peru-

naa, viljaa, marjoja, hedelmiä), 30 % rasvaa (pehmeitä rasvoja, kalaa) ja 10–15 % 

proteiineja (maitotuotteita, lihaa, kalaa, kananmunia). Silti valitettavan moni nuori 

saattaa jättää ruokailun koulussa väliin. Tytöt vetoavat laihdutuskuuriin, ja pojat 

moittivat ruuan maistuvan pahalta. (Lehtinen & Lehtinen 2007, 64–67.)    

 

Kuva 5. Lautasmalli (Accu-chek 2009) 

Liikunta kuuluu yhtenä osana ravitsemussuosituksiin. Ruokaa ja liikuntaa tulisi saada 

sopivassa suhteessa, jolloin vältytään muun muassa paino-ongelmilta. Ruuan määräl-

lä ja laadulla ei yksin pystytä säätelemään painoa, vaan terveellinen ruokavalio tarvit-

see seurakseen myös liikuntaa. Liikuntaa tulisi harrastaa, sillä se muun muassa vah-

vistaa lihaksia. Liikunnalla on myös terveellinen vaikutus luiden lujuuteen ja tällöin 

tulisikin harrastaa liikuntaa, joka kuormittaa myös luustoa. Liikunta myös auttaa 

nuorta itsetunnon kehittämisessä. Monet liikuntaa harrastavat nuoret suhtautuvat po-

sitiivisesti elämään. Liikunnan avulla nuori virkistyy ja saa hyvää mieltä itselleen. 

Liikunta vaikuttaa terveyteen positiivisella tavalla ja sitä tulisikin harrastaa useita 
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kertoja viikossa. Liikunnan olisi hyvä olla mahdollisimman monipuolista. (Iivanainen 

ym. 2007, 57–58; Lehtinen & Lehtinen 2007, 70, 74; Reinikkala ym. 2003, 18.) 

Liikunta voidaan jakaa arki- ja kuntoliikuntaan. Yhteisnimeltään arki- ja kuntoliikun-

taa kutsutaan terveysliikunnaksi. Arki- eli hyötyliikuntaan sisältyy esimerkiksi kou-

lumatkan taittaminen kävellen tai pyöräillen. Kuntoliikuntaan taas kuuluu esimerkiksi 

juoksu, pyöräily, hiihto, uinti tai vaikkapa kuntosaliharjoittelu. Arkiliikuntaa tulisi 

harrastaa päivittäin ja kuntoliikuntaa vähintään joka toinen päivä. Liikuntaa olisi hyvä 

harrastaa vähintään 60 minuuttia päivässä.  Liikuntasuorituksen ei tarvitse olla yhtä-

jaksoista, vaan siihen voidaan laskea kaikki päivän aikana suoritettu liikunta. Liikun-

nan olisi hyvä olla mahdollisimman monipuolista. (Iivanainen ym. 2007, 57–58; Leh-

tinen & Lehtinen 2007, 70, 74–77.)   

Nykyinen elämänrytmi on muuttunut siten, että aktiviteetit painottuvat ilta-aikaan. 

Tällöin yöuni lyhentyy, sillä nukkumaanmeno siirtyy myöhemmäksi kuin olisi suota-

vaa. Ajoittainen valvominen ei ole vaaraksi, mutta jatkuva yöaikaan hereillä olo on 

terveydelle epäedullista. Valvominen saattaa lihottaa sekä aiheuttaa elimistölle jatku-

van stressitilan. Lihomiseen vaikuttaa muun muassa se, että valvominen hidastaa ai-

neenvaihduntaa, ja tällöin tulee myös naposteltua epäterveellisiä välipaloja. Väsynee-

nä ihmisen keho kokee olevansa vaarassa ja tämän vuoksi se nostaa veren tulehdusar-

voja sekä alkaa erittää stressihormonia. Usein myös vastustuskyky heikkenee, jolloin 

ihminen on alttiimpi erilaisille sairauksille. (Lehtinen & Lehtinen 2007, 81–83.)  

Nuorilla riittävää lepoa tärkeämmäksi nousevat televisio, jonka runsaasta ohjelmatar-

jonnasta suurin osa esitetään myöhään illalla tai yöllä ja tietokone (Internet) sekä har-

rastukset saattavat mennä nukkumisen edelle. Huonosti nukuttu yö tai unen heikko 

laatu vaikuttavat seuraavan päivän sujumiseen. Esimerkiksi aamupala saattaa jäädä 

kokonaan syömättä, sillä väsyneenä ruoka ei välttämättä maistu lainkaan. Säännölli-

nen ruokarytmikin siis kärsii huonosti nukutusta yöstä. Yöunen, erityisesti syvän 

unen aikana, erittyy kasvuhormonia, joka on tärkeä pituuskasvuun vaikuttava hormo-

ni. Riittävä yöuni murrosikäiselle olisi vähintään yhdeksän tuntia yössä, toiset tarvit-
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sevat jopa 12 tuntia. Yöunen määrän riittävyyteen vaikuttavat yksilölliset erot sekä 

esimerkiksi se, kuinka paljon nuori urheilee. Hyvä merkki riittävästä yöunesta on 

virkeä olo herätessä, väsymys siis kertoo unen määrän olleen liian vähäinen. Liian 

vähäinen yöuni saattaa aiheuttaa ärtyisyyttä, ja vaikuttaa muutenkin negatiivisesti 

psyykkiseen jaksamiseen sekä hidastaa kasvua. Myöskään oppiminen ei onnistu il-

man riittävää yöunta. Nukkuessa ihminen vahvistaa jo opittuja asioita, sillä aivojen 

alueet, joissa oppimista tapahtuu, käynnistyvät unen aikana. Hyvän yöunen takaami-

seksi olisi hyvä rauhoittua hetki ennen nukkumaanmenoa. (Lehtinen & Lehtinen 

2007, 81–83; Reinikkala ym. 2003, 18.)   

Elimistö kaipaa pimeään aikaan enemmän unta. Tämän vuoksi syksyllä ja talvella 

nukutaan enemmän kuin kesäaikaan. Unta ei voi nukkua varastoon, vaan joka yö on 

saatava tarvittava määrä lepoa. Pientä univajetta voi helpottaa nukkumalla toisinaan 

hieman enemmän, mutta tämäkään ei onnistu jatkuvalla syötöllä, sillä se aiheuttaa 

unirytmiin häiriöitä. Väsyneenä ihmisen aivot toimivat samoin kuin juopuneena. Täl-

löin suorituskyky sekä motivaatio laskevat, ja virheiden määrä saattaa lisääntyä. Sa-

malla myös luovuus sekä ongelmanratkaisukyky häiriintyvät. Taatakseen hyvän unen 

on otettava huomioon esimerkiksi seuraavat seikat; nukkumaan mennään aina suurin 

piirtein samaan aikaan, sängyn, patjan sekä tyynyn tulee olla keholle sopivat, nälkä 

on tyydytetty ja nukkumaan mennään vasta väsyneenä. Myös rentouttava musiikki, 

ulkoilu sekä lukeminen saattavat auttaa unen saannissa. (Lehtinen & Lehtinen 2007, 

82–83.)
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4. PSYYKKINEN KASVU 

”Et sä tajuu  

ei meidän pottuilu 

oo hevon häntää 

kiinni sun sanomisestas tai 

äänensävystäs 

 

Turhaan sä itteäs morkkaat 

Me nyt kerta kaikkiaan halutaan 

sanoo joka asiassa vastaan 

ja suututtaa sut äiti 

 Ymmärräksä 

 me ollaan siinä iässä!” 

(Porio 1997, 223.) 

4.1 Murrosikäinen – ainutlaatuinen yksilö   

Lapsen tullessa murrosikään nousee itsenäisyys tärkeäksi asiaksi, sillä tällöin nuori 

kohtaa paljon uusia asioita. Murrosiän aikana nuoren kehossa tapahtuu muutoksia ja 

ajattelu sekä sosiaaliset valmiudet kehittyvät. Murrosikäinen nuori tarvitsee riittävästi 

lepoa, terveellistä ruokavaliota sekä päihteetöntä elämää pysyäkseen mahdollisimman 

”selvillä vesillä” psyykeensä kanssa. Nuorelle on tärkeää korostaa oman itsensä hy-

väksymistä ja arvostamista sekä toisten kunnioittamista. Häntä tulee neuvoa omien 

tunteiden käsittelyssä ja opettaa joustavuutta ristiriitatilanteissa. (Lehtinen & Lehti-

nen 2007, 85; Erling & Hwang 2001, 35.) 

Monesti murrosikäistä nuorta askarruttavat monet asiat liittyen ystäviin ja vanhem-

piin, vastakkaiseen sukupuoleen, omaan ulkonäköön sekä epävarmuuteen tulevaisuut-

ta ajatellen. Myös fyysiset muutokset murrosiässä vaikuttavat siihen, miten nuori ko-

kee ja hyväksyy oman kehonsa. Tyytymättömyys omaan ulkonäköön johtuu usein 

pelosta, ettei ole normaali. Usein tytöt ovat kriittisempiä omaa ulkonäköään kohtaan 

kuin pojat ja haluaisivat muuttaa sitä suuntaan tai toiseen. Nuoret viettävät pitkiä ai-

koja peilin edessä ja muuttavat tyyliään herkästi samankaltaiseksi muiden kanssa tai 
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haluavat erottua joukosta persoonallisella tyylillään. Tämä pätee niin ulkonäköön, 

kuin käyttäytymiseen sekä puhetapaan ja puheenaiheisiin. Myös sukupuolinen kyp-

syminen aiheuttaa nuoressa niin positiivisia kuin negatiivisiakin tunteita. Tällöin nuo-

ren tulee ottaa vastuuta omista suhteistaan mahdollisiin tyttö- tai poikakavereihin, 

muun muassa seurustelusta, ehkäisystä sekä sukupuolitaudeista. Myös omasta hy-

gieniasta huolehtiminen nousee tärkeäksi seikaksi. Näistä asioista nuoret keskustele-

vat mieluummin ikätovereiden kuin vanhempien kanssa. Itsenäistymisen tarpeen takia 

nuori ei halua puhua omista asioistaan vanhemmilleen enää siinä määrin kuin lapse-

na. Itsetunnon kehittymiseen vaikuttaa myös muiden ihmisten asenne nuorta kohtaan. 

Monesti aikaisin kehittynyttä murrosikäistä pidetään sillä hetkellä enemmän aikuise-

na kuin myöhemmin kehittymään alkanutta, ja nuoria myös kohdellaan sen mukaan. 

(Lehtinen & Lehtinen 2007, 88; Eskola & Hytönen 2002, 61; Erling & Hwang 2001, 

105; Julma, Luotoniemi & Salminen 1991, 1806.)  

Murrosiän muutosten keskellä oleva nuori ottaa vaikutteita mediasta sekä ystävien ja 

perheen luomista vaatimuksista. Media tuo epäsuotuisalla tavalla esille sen, kuinka 

kulttuurissamme ihannoidaan laihuutta. Jokainen nuori reagoi omalla tavallaan ke-

honsa muuttumiseen ja toisinaan nuori saattaa ajautua tilanteeseen, jossa pakonomai-

nen laihduttaminen muuttua sairaalloiseksi. Tällöin puhutaan Anorexia nervosasta. 

Anorexia nervosa on tyypillisimmin tyttöjen sairaus, mutta myös pojat voivat sairas-

tuvat siihen. Yleisesti anorexiaan sairastutaan ennen kuin täytetään 25 vuotta. 

Useimmiten anorexiaan sairastutaan kuitenkin jo murrosiän aikana, 12–14 vuoden 

iässä. Anorexiaan sairastunut on usein tunnollinen, kiltti ja hiljainen nuori, jolla ei 

välttämättä ole paljon ystäviä. Omasta mielestään hän on näyttänyt lihavalta, vaikka 

näin ei todellisuudessa ole ollut. Anorexia muuttaa ihmistä rajusti niin fyysisesti kuin 

psyykkisestikin. Anorexiaan sairastuneen nuoren mielialat vaihtelevat, unen laatu 

heikkenee ja jopa itsemurha-ajatuksia voi esiintyä. Anorexian hoito on pitkäkestoista, 

johon vaaditaan sitoutumista niin perheeltä, sairastuneelta itseltään kuin ammattiaut-

tajiltakin. (Ruuska & Rantanen 2007, 4528, 4530; Litmanen, Pesonen & Ryhänen 

2003, 101–102: Korhonen, Eloranta & Santala 1996, 31–32.)  
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Nuorten kohdalla voidaan puhua myös bulimiasta, johon joskus anorexiakin saattaa 

johtaa. Bulimiaan sairastunut on usein 15–20-vuotias nuori. Tämäkin on yleisempää 

nuorten naisten keskuudessa. Bulimia ilmenee ahmimiskohtauksina, joita voi mahdol-

lisesti seurata oksentaminen, vatsakivuista kärsiminen, nukkuminen tai sosiaalinen 

eristäytyminen. Bulimiaan sairastunut nuori tarkkailee painoaan ja urheilee paljon 

kuluttaakseen ahmimansa kalorit. Bulimiaa hoidetaan eri tavalla kuin anorexiaa ja 

usein bulimiaa sairastavat ovat hoitomyönteisempiä kuin anorexiaan sairastuneet. 

(Litmanen ym. 2003, 101–102; Korhonen ym. 1996, 31–32.)    

Murrosiässä nuori hakee omaa minuuttaan muun muassa kapinoimalla auktoriteetteja 

vastaan. Toisaalta alakouluikäinen nuori saattaa kuitenkin vielä varhaisessa murros-

iässä turvautua auktoriteetteihin. Tällöin opettaja kasvattavana aikuisena saattaa tun-

tua nuorelle jopa tärkeämmältä kuin omat vanhemmat. Täten nuori pyrkii itsenäisty-

mään ja irtautumaan lapsuuden kodistaan. Vihan tunteita ei kuitenkaan haluta näyttää 

esimerkiksi omalle opettajalle, vaan usein kaikki negatiiviset, myös muualla kuin 

kotona heränneet, tunteet puretaan omiin vanhempiin. Murrosikäisen mielialat vaihte-

levat ja tämä saattaa aiheuttaa keskittymisvaikeuksia koulussa. Monesti myös koulu-

suoritukset heikentyvät murrosiän aikana. Koulunkäyntiä pidetään arvossa, mutta 

siihen ei aina jakseta panostaa niin paljon kuin pitäisi.  Samalla nuoren ajattelussa 

tapahtuu muutoksia ja myös henkistä kasvua. Murrosikäisen psyykkiselle kasvulle on 

tyypillistä, että nuori on aluksi epätasapainoinen, haavoittuva ja hänen mielipiteensä 

saattavat vaihdella laidasta laitaan. Usein nuori myös kohdistaa kaikki hyvät koke-

mukset itseensä ja epäonnistumiset taas tuntuvat aina olevan jonkun muun syytä. 

Esimerkiksi hyvä koulumenestys tulkitaan omaksi ansioksi, kun taas huono katsotaan 

johtuvaksi opettajista. Vaikka psyykkinen kasvu ja fyysinen kehitys ovat kaksi eri 

asiaa, niin ne tukevat toinen toisiaan ja tällöin muutokset kehossa vaikuttavat myös 

omalta osaltaan siihen, miten nuori kokee itsensä. (Lehtinen & Lehtinen 2007, 38; 

Aapola 1999, 75–76; Julma ym. 1991, 1807.)    
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4.2 Murrosikä – perhe ja ystävät  

On ajateltu, että vanhemmilla on suuri merkitys lastensa psyykkisessä kasvussa, ni-

menomaan käyttäytymisessä ja sosiaalistumisessa sekä persoonallisuuden kehittymi-

sessä. Näin ei kuitenkaan nykypäivänä ole kaikilta osin. Murrosikäisten käyttäytymi-

seen ja persoonallisuuden kehittymiseen vaikuttaa hyvin paljon se, miten muut sa-

manikäiset käyttäytyvät. Vanhemmat voivat opettaa nuorelle sitä, miten kotona tulee 

käyttäytyä, mutta mallin muuhun käyttäytymiseen nuori saa kavereidensa ja ikätove-

reidensa käyttäytymisestä. (Erling & Hwang 2001, 22–23.) 

Ystävät saattavat tietyssä vaiheessa nousta nuorelle jopa tärkeämmiksi kuin oma per-

he ja toimivat tukena murrosiässä tapahtuvien muutosten aikana. Samoja muutoksia 

läpikäyvät ystävät antavat tietoa, tukea sekä ovat valmiita kuuntelemaan ystävänsä 

huolia. Ystävät tuovat turvaa ja auttavat toinen toisiaan kohti aikuisuutta. He toimivat 

eräänlaisina peileinä, joiden avulla nuoret etenevät kasvussa ja kehityksessä kohti 

omaa identiteettiä. Sosiaalisten taitojen perustaidot opitaan kotona ja myöhempi käyt-

täytyminen rakentuu näiden perustaitojen avulla. Sosiaalisten taitojen, eli niin sano-

tun hyvän käyttäytymisen, karttuessa nuoren tulee saada positiivista palautetta muilta 

ihmisiltä, erityisesti kasvattajiltaan. Mallia ystävistä aletaan ottaa jo hyvin nuorena. 

Ystävät vaikuttavat myös hyvin paljon, kun nuori kokeilee rajojaan ja uusia asioita. 

Ystäviään tarkkailemalla nuori etsii eri vaihtoehtoja ja malleja sekä arvoja, joista 

myöhemmin voi mahdollisesti muodostua itselleen tärkeät arvot. Muun muassa tupa-

kointi- ja päihdekokeiluissa sekä harrastuksiin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa 

otetaan usein mallia ystäväporukasta. Joskus vanhemmat saattavat olla huolissaan 

lapsensa hyvinvoinnista, jos nuori liikkuu heidän mielestään hieman vääränlaisissa 

porukoissa. Mahdollisista vanhempien kielloista huolimatta nuori kuitenkin yleensä 

jatkaa salaa tällaisten ystävien tapaamista. (Lehtinen & Lehtinen 2007, 33–34, 60–61; 

Berger 2001, 443–444.) 

Yleisesti ajatellaan, että perheissä, joissa on murrosikäisiä, on myös perheongelmia. 

Murrosikäisen vastaväitteet asioihin saattavat usein johtua siitä, että näin nuori kokee 
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voivansa itse päättää omat mielipiteensä, ja olla itsenäisempi. Esimerkiksi kotiintulo-

ajoista puhuttaessa nuori saattaa pitää kotiintuloajan asettamista epäluottamuslausee-

na vanhemmiltaan, hänen ei uskota käyttäytyvän hyvin. Yleensä vanhemmat ovat 

kuitenkin enemmän huolissaan lastensa hyvinvoinnista. Kyse ei siis välttämättä ole 

siitä, että he eivät luottaisi lapsiinsa. (Erling & Hwang 2001, 23–24.)  

Murrosiän psyykkisessä kasvussa voidaan katsoa olevan kaksi tärkeää tehtävää. Nä-

mä ovat identiteetin kehittyminen ja itsemääräämisoikeus. Näissä tehtävissä ystävillä 

on suuri merkitys. Yhdessä ystävien kanssa pohditaan psyykkiseen kasvuun liittyviä 

kysymyksiä, kuten ”Kuka minä olen?”. Ystävät auttavat myös itsenäistymisessä yksi-

löksi, erilliseksi vanhemmistaan. Kun nuorella on ystäviä, on hänen helpompi ottaa 

hieman välimatkaa vanhemmistaan niin ajatusten kuin tunteidenkin tasolla. Murros-

iässä ystävät saavat uuden, erilaisen merkityksen, kuin mitä lapsuuden ystävillä on 

ollut. Ystävän tulee olla luotettava, sillä ystävien kanssa jaetaan omia ajatuksia ja 

mietteitä. Tämän takia on tärkeää, että vierellä on ystävä, johon voi luottaa. (Erling & 

Hwang 2001, 26–27.)   

4.3 Ihastuminen, seurustelu ja seksuaalisuus 

Murrosiässä nuorelle tulee ajankohtaiseksi kysymykset rakkaudesta ja seksuaalisuu-

desta. Usein nuorella on monia ihastumisen kohteita, ja näin ollen monia rakkausko-

kemuksia. Tällöin nuori etsii omaa seksuaalisuuttaan ja ottaa mahdollisesti ensiaske-

leita seksin maailmaan. Monet nuoret kokevat ensimmäiset seksikokemukset positii-

visesti. Ensimmäiset seksikokemukset vaikuttavat nuoren seksuaalisen identiteetin 

sekä tasapainoisen minäkuvan muodostumista. (Erling & Hwang 2001, 100, 105.)   

Jo ala-asteella, ennen murrosiän alkamista, ihastuminen tulee olennaiseksi tyttöjen ja 

poikien keskuudessa. Vapaa-ajalla kuitenkin liikutaan omissa piireissä, tytöt ja pojat 

erikseen omina ryhminään. Tyttöjen ja poikien kulkeminen yhdessä jo ennen murros-

ikää saattaa antaa aihetta kiusaamiselle. Ihastuminen voi tapahtua samanikäiseen 

luokkatoveriin tai jopa vähän vanhempaankin henkilöön. On myös tapauksia, joissa 

ihastumisen kohteena on ollut opettaja. Melko usein ihastuminen on yksipuolista, ja 
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toisaalta nuori haluaa myös pitää sen pelkästään omana tietonaan eikä kertoa siitä 

kenellekään. Tällainen ”kaukorakkaus” on tyypillistä nuorelle, joka vielä hakee omaa 

seksuaalisuuttaan. Myös pelko siitä, että toinen ei tunnekaan samalla tavalla saattaa 

vaikuttaa siihen, että asiasta ei uskalleta kertoa. Toisaalta nuoren olisi kuitenkin tär-

keä oppia kohtaamaan ja selviämään ihastumisiin mahdollisesti kuuluvasta surusta. 

Nuoren pettymistä ja surua siitä, että seurustelusuhde päättyi tai ihastus ei ollutkaan 

molemminpuolista, ei pidä koskaan vähätellä. Tunteet tuntuvat nuoresta aidoilta, ja 

tällöin tarvitaan ymmärtävää ihmistä jakamaan suru nuoren kanssa. Tällaiset pettymi-

set ja surut kuuluvat osana elämään ja vahvistavat itseluottamusta. (Lehtinen & Leh-

tinen 2007, 61–62; Lehtonen 2003, 168, 170; Eskola & Hytönen 2002, 61–62.) 

Toisena seikkana, miksi ihastumista ei tuoda julki, on nuoren ujous kanssakäymisessä 

vastakkaisen sukupuolen kanssa, ja myös tunteiden ilmaiseminen on vaikeaa. Voi 

kuitenkin olla mahdollista, että jotkut ihastumiset tulevat julki, ja ihastuminen on mo-

lemminpuolista. Erityisesti sukukypsyyden saavutettuaan moni nuori kokeilee seurus-

telemista, yhdessäoloa, toisen sukupuolen kanssa. Ensin tytöt ja pojat muodostavat 

isompia ryhmiä, joiden sisällä jotkut ihastuvat toisiinsa, ja aloittavat seurustelun. Seu-

rustelusuhteessa nuoret kokeilevat omia ihmissuhdetaitojaan, ja niiden ollessa vielä 

hieman puutteelliset, jotkut seurustelusuhteet johtavat valitettavasti liian aikaiseen 

seksisuhteeseen. Pojilla tuntuu yleisesti olevan kiireempi aloittaa seksisuhde kuin 

tytöillä. Joskus seksisuhteen aloittamista on pidetty itsenäistymisenä. Näin nuori tun-

tee tavallaan irtautuneensa kodin vaikutuspiiristä. On myös hyvin mahdollista, että 

nuori ihastuu johonkin ihailun kohteeseen, esimerkiksi julkisuuden henkilöön. Tällöin 

ihastumisen pohjana on samanlaisuuden hakeminen. Ihastumisen kohde omaa mah-

dollisesti joitakin ominaisuuksia, jotka nuori haluaisi myös itselleen. (Lehtonen 2003, 

169; Eskola & Hytönen 2002, 61–62.) 

Joskus nuorten keskuudessa saattaa olla vaikea havaita onko kyse ystävyydestä vai 

ihastumisesta, sillä nuorilla ystävyyssuhteet saattavat olla hyvinkin tiiviitä ja läheisiä. 

Yleensä tällaiset ystävyyssuhteet rakennetaan saman sukupuolen kesken. Ystävyys-
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suhteita saattaa olla myös vastakkaisen sukupuolen kanssa, mutta hyvin usein tällaiset 

suhteet tulkitaan paremminkin ihastumisiksi. (Lehtonen 2003, 168–170.)   

Pohdittaessa nuoren seksuaalista kasvua tulee sitä ajatella paljon laajemmin, kuin 

pelkkien biologisten muutosten pohjalta. Kasvu seksuaalisuuteen on fyysistä, psyyk-

kistä sekä sosiaalista. Nuoruusiässä seksuaalisuus alkaa muotoutua lapsuudenomai-

sesta samankaltaisemmaksi aikuisten kanssa. Nuoren kasvaessa seksuaaliseksi yksi-

löksi tunteet aaltoilevat, syntyy uudenlaisia haluja ja himoja. Nuori pohtii mahdolli-

sesti, että miten seurustelusuhteessa tulisi käyttäytyä, mikä lasketaan moraalisesti 

vääräksi käyttäytymiseksi. Seksuaalisen kasvun aikana nuori saattaa kohdata myös 

ongelmia, joihin hän tarvitsee tukea. Luonnollisen seksuaalisen identiteetin muodos-

tumisen mahdollistaa, että nuori kykenee hyväksymään itsensä sekä fyysisiltä että 

henkisiltä ominaisuuksiltaan. Nuorella tulee olla mahdollisuus oman seksuaalisuuten-

sa löytämiseen ja kokeiluun esimerkiksi masturbaation avulla. Toisinaan nuori, eten-

kin itsensä yksinäiseksi tunteva, hakee itseään seksisuhteilla toisten ihmisten kautta. 

Vanhempien ja nuorten välillä saattaa tulla konflikteja seksuaalisuuteen liittyen. Tä-

mä usein johtuu tiedon vähyydestä. Seksuaalisuudella on suuri merkitys nuoren kas-

vussa, johon tulee suhtautua asiallisesti sekä ymmärtäväisesti. (Dunderfelt 2004, 97; 

Hovatta 1991, 1783, 1786.)  

4.4 Seksuaalisuuden portaat 

Seksuaalisuuden portaat kuvaavat hyvin seksuaalista kehitystä lapsuudesta murros-

ikään (Liite 2). Kehitys kestää koko ihmisen eliniän, mutta suurimmat muutokset ta-

pahtuvat lapsuudessa ja murrosiässä. Leikki-iässä lapset rakastuvat usein jompaan-

kumpaan vanhempaansa tai muuhun läheiseen aikuiseen, mutta saavat myöhemmin 

kokea pettymyksen ymmärtäessään ettei kyseinen aikuinen voi olla hänen tuleva elä-

mänkumppani. Ensimmäisellä seksuaalisuuden portaalla lapsi luo luottamussuhteen 

aikuisiin. Hyvä luottamussuhde toimii perustana lapsen seksuaalisuuden kehitykselle. 

Tämän ensimmäisen portaan nimi on ”Äiti/isä–nainen/mies–ensirakkaus”. (Aho, Ko-

tiranta-Ainamo, Pelander & Rinkinen 2008, 20; Korteniemi-Poikela 2002, 30.) 
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Seuraavaksi astutaan ”Idolirakkaus”- portaalle. Tällöin ihastutaan julkisuuden henki-

löön, (esimerkiksi urheilija, laulaja, näyttelijä), jolloin ihastumisen kohde on turvalli-

sen matkan päässä. Tässä vaiheessa ihastumisen ja haaveilun kohde löytyy kodin ul-

kopuolelta, eikä ihastumisen kohteen sukupuolella ole merkitystä. (Aho ym. 2008, 

21–22; Korteniemi-Poikela 2002, 30–31.) 

Kolmas porras on nimeltään ”Tuttu – salattu”. Ihastumisen kohde on tällöin tuttu, 

lähipiirissä oleva henkilö, esimerkiksi opettaja, parhaan ystävän sisko tai veli. Portaan 

avulla opetellaan käsittelemään ihastumisen tunteita, jotka kohdistuvat lähipiirissä 

olevaan ihmiseen, eikä sukupuolella ole tässäkään vaiheessa merkitystä. Ihastuminen 

samaan sukupuoleen ei kuitenkaan vielä kerro tulevasta seksuaalisesta suuntautumi-

sesta mitään. Vaikka ihastumisen kohde on läheinen ja tuttu ihminen, ei tunteita halu-

ta paljastaa, eikä asiasta puhuta edes ystävien kesken. (Aho ym. 2008, 22; Kortenie-

mi-Poikela 2002, 31.) 

”Kaverille kerrottu”-portaalla ihastumisen kohde on tuttu ja monesti myös saman-

ikäinen. Usein ihastuksen kohde ei saa asiaa tietoonsa, vaan siitä kerrotaan hyvälle 

ystävälle, jolta haetaan tukea sekä hyväksyntää. Näin opetellaan omien tunteiden ja-

kamista toisen henkilön kanssa sekä harjoitellaan ihmissuhdetaitoja, jotka toimivat 

pohjana tulevaisuuden parisuhteelle. (Aho ym. 2008, 22–23; Korteniemi-Poikela 

2002, 31.) 

”Tykkään susta”-portaalla ollessaan nuori opettelee ilmaisemaan tunteensa ihastuksen 

kohteelle sekä joutuu sietämään pettymysten tunteita, jos ihastus ei olekaan molem-

minpuolista. Tällöin koetaan mahdolliset ensimmäiset seurustelukokemukset, jotka 

usein kestävät tunnista muutamaan viikkoon. Näitä kokemuksia ei pidä vähätellä, 

vaikka ne eivät vastaa aikuisten tapaa olla parisuhteessa. (Aho ym. 2008, 23; Korte-

niemi-Poikela 2002, 31.) 

Seuraavaksi siirrytään portaalle, jonka aikana opetellaan rakkauden tunteita sekä nii-

den ilmaisemista ja koetaan voimakkaita tunteita liittyen pettymyksiin seurustelusuh-

teissa. Tällöin seksiasiat, tuntemukset ja kiihottuminen, tulevat ajankohtaisiksi, vaik-
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ka tekoihin ei käytännössä vielä ryhdytä seurustelukumppanin kanssa. Yksin olles-

saan nuori voi kokeilla näiden tunteiden läpikäymistä esimerkiksi masturboimalla. 

Tätä porrasta kutsutaan ”Käsi kädessä”-portaaksi. (Aho ym. 2008, 23–24; Kortenie-

mi-Poikela 2002, 32.) 

Seuraavan ”Suudellen”-portaan aikana nuori siirtyy läheisempään kontaktiin seurus-

telukumppaninsa kanssa. Tällöin pyritään tekemään toiselle hyvää niin henkisesti 

kuin fyysisestikin sekä ajattelemaan kiihottumista luonnollisena asiana, mutta seksin 

harrastaminen ei vielä tule ajankohtaiseksi. Läheisyyttä osoitetaan mieluummin ha-

laamalla, kädestä kiinni pitämällä, olemalla lähellä sekä suutelemalla. (Aho ym. 2008, 

24; Korteniemi-Poikela 2002, 32.) 

”Mikä tuntuu hyvältä”-portaalla kokeillaan toisen ihmisen kehoa hyväilyn avulla. 

Hyvänä pitäminen saattaa tuntua häveliäältä ja alasti oleminen toisen nähden voi olla 

vaikeaa. Puhuminen ja luottaminen ovat avainasemassa tässä vaiheessa. Omalle 

kumppanille on osattava sanoa ei, jos itsestä siltä tuntuu. (Aho ym. 2008, 24–25; Kor-

teniemi-Poikela 2002, 32.)    

Viimeinen porras on nimeltään ”Rohkaistuminen ja rakastelu”. Mielihyvän kokemi-

nen ja fyysisen sekä henkisen yhteyden saavuttaminen toisen kanssa on tärkeää. Toi-

set kokeilevat seksiä seurustelukumppaninsa kanssa ja jotkut ottavat riskejä, jotka 

saattavat aiheuttaa vahinkoa myöhemmin elämässä. Nuorten seurustelusuhde tulee 

olla tasoltaan lähes samanlainen kuin aikuisten parisuhde, jotta ristiriidat pystytään 

ratkaisemaan suhteen hyväksi. Tämä vaihe on nuoren kasvun kannalta tärkeä, koska 

nuoren tulee tehdä itse omat valintansa ja kannettava niistä vastuu. (Aho ym. 2008, 

25–26; Korteniemi-Poikela 2002, 32–33.)   
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5. OPETUSMATERIAALI SYKSY 2009 

Käytämme tätä opinnäytetyötä pohjana opetusmateriaalille, jonka työstämme alakou-

lun 5.-luokkalaisille. Opetusmateriaali on tarkoitus tehdä molemmilla kotimaisilla 

äidinkielillä. Se tulee pitämään sisällään tietoa tavallisimmista muutoksista, joita 

murrosiän aikana tapahtuu sekä antaa joitakin ohjeita nuorelle oman hygienian huo-

lehtimiseen sekä terveelliseen, kasvua tukevaan elämään. Opetusmateriaali on tarkoi-

tus työstää syksyllä 2009, koulutusohjelmaamme kuuluvana, viiden opintopisteen 

työnä.   

Kävimme tapaamassa Hietalahden terveysaseman ryhmätyötilassa Vaasan alakoulu-

jen terveydenhoitajia 16.4.2009 heidän joka kuukausi järjestämässään yhteisessä pa-

laverissa. Palaverissa oli mukana myös yläkouluilla työskenteleviä terveydenhoitajia. 

Käyntimme tarkoituksena oli kuulostella terveydenhoitajien mielipiteitä siitä, mitä 

tällaisen opetusmateriaalin heidän mielestään tulisi pitää sisällään. Kokosimme pala-

veria varten yhdelle A4:lle omia ajatuksia siitä, mitä meidän mielestämme alakoulun 

5.-luokkalaisille olisi tärkeä kertoa. Tämä alustava suunnitelma on liitteenä tässä 

opinnäytetyössä (Liite 3). 

Palaverin alussa esittelimme itsemme ja asiamme, samalla jaoimme terveydenhoitajil-

le suunnitelmamme tarkasteltavaksi. Alustavasta suunnitelmastamme käy ilmi, että 

aiomme kertoa opetusmateriaalissa tavallisimmat fyysiset muutokset murrosiän aika-

na sekä jotakin psyykkisestä kasvusta, etenkin ystävyyssuhteista ja hieman seuruste-

lusta. Tämän lisäksi annamme ohjeita murrosikäiselle hygienian hoitamisesta, oikean-

laisesta ravinnosta sekä riittävästä liikunnasta ja levosta. Kerroimme tulevasta ope-

tusmateriaalista myös sen, että aiomme toteuttaa sen siten, että tunnilla olisivat mu-

kana sekä tytöt että pojat. Materiaali työstetään MS Power Point –ohjelmalla, joten 

tällöin se antaa kuitenkin mahdollisuuden pitää tunnit tytöille ja pojille erikseen erot-

telemalla dioja. Tämän jälkeen annoimme terveydenhoitajille puheenvuoron ja toi-

voimme heidän kertovan omia näkemyksiään.  
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Keskustelu oli melko vähäistä, mutta sen aikana nousi kuitenkin esille muutamia asi-

oita. Suurin osa terveydenhoitajista oli sitä mieltä, että tällainen murrosikä-tunti tulisi 

pitää sekä tytöille että pojille erikseen. He painottivat tässä sitä, että vaikka tunnit 

pidetään erikseen, he kuitenkin kertovat pojille jotakin tyttöjen muutoksista ja päin-

vastoin. Näin molemmat sukupuolet saavat tietää jotakin myös vastakkaisen sukupuo-

len murrosiän aikaisesta kehityksestä. Yksilön erilaisuutta sekä ainutlaatuisuutta ke-

hotettiin korostamaan opetusmateriaalissa. Puhetta syntyi myös gynekomastiasta, 

josta pojat usein tietävät liian vähän, ja pitävät sitä epänormaalina ilmiönä. Myös le-

von, erityisesti iltaunen, tärkeyttä toivottiin tuotavan esille materiaalissa. Kysymyk-

seksi nousivat myös Vaasan ruotsinkieliset koulut ja se kuinka ne monesti jäävät 

huomiotta. Juuri tämän vuoksi olimmekin ajatelleet työstää materiaalin sekä suomen- 

että ruotsinkielisenä. 

5.1 Haasteet kerrottaessa murrosiästä alakoulun 5.-luokkalaisille 

Vaasassa on yhteensä 16 alakoulua, joten materiaali mahdollistaa sen, että kouluilla 

on samanlainen pohja kerrottaessa murrosiästä (Vaasan kaupunki 2008). Oman ko-

kemuksemme pohjalta uskomme, että terveydenhoitajalla on tärkeä rooli antaessaan 

tietoa murrosikään liittyvistä asioista oppilaille. Haastetta niin terveydenhoitajalle 

kuin opettajallekin tällaisten tuntien pitämiseen tuo se, että oppilaat ovat kehitykses-

sään eri tasolla (Aalberg & Siimes 1999, 11).    

Murrosikään liittyvistä asioista olisi tärkeää, että nuori ymmärtäisi oman kasvun ja 

kehityksen merkityksen ja samalla oppisi myös arvostamaan niin omaa kuin muiden-

kin kasvua ja kehitystä. Murrosikäisen olisi myös tärkeää tunnistaa muutokset, joita 

murrosiän aikana tapahtuu sekä käsittelemään omaa seksuaalisuuttaan. Toisten ihmis-

ten huomiointia eri tilanteissa tulisi korostaa ja murrosikäisen olisi myös opittava 

ottamaan vastuu tekemisistään. (Kemppainen 2004, 28.)        
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5.2 Oma käsityksemme seksuaalikasvatuksen haasteista 

Murrosiän muutoksista kertovat tunnit ovat alakoulun viidennellä luokalla erittäin 

tärkeitä. Viidesluokkalaiset ovat joko lähellä murrosiän kynnystä tai jo saavuttaneet 

sen. Joidenkin kohdalla tieto olisi tarpeen jo tätä aiemmin, sillä kuten edellä olemme 

maininneet, murrosiän muutosten alkamisajankohta on yksilöllistä.  Emme ole sitä 

mieltä, että yhteisiä murrosiän muutoksista kertovia tunteja tulisi pitää aiemmin kuin 

viidennellä luokalla, mutta terveydenhoitajan sekä opettajan on otettava huomioon 

varhain kehittyneet nuoret. Näiden nuorten kohdalla on tarpeen ottaa murrosiän asioi-

ta puheeksi henkilökohtaisesti, esimerkiksi terveydenhoitajan tarkastuksen yhteydes-

sä, kuitenkin niin, että nuori ei tunne tilannetta kiusalliseksi tai itseään erilaiseksi kuin 

muut.  

 

Olemme sitä mieltä, että terveydenhoitaja on oikea ihminen kertomaan nuorille mur-

rosiän muutoksista. Toisinaan oman luokan opettaja saattaa olla oppilaille liian tuttu, 

joten tiedon vastaanottaminen voi olla hankalampaa, kuin terveydenhoitajalta saatu 

tieto. Hyvin tutun ja läheisen ihmisen kertoessa asioista oppilaita saattaa hävettää 

vastaanottaa tietoa, ja etenkin kysymysten esittäminen voi tuntua nololta. Myös omi-

en vanhempien kanssa keskustelu murrosiän muutoksista voi olla nuoresta kiusallista.  

 

Oppilaille annetun tiedon tulee olla ajankohtaista, ja sen esittäminen tulisi olla mah-

dollisimman luontevaa. Terveydenhoitajalla tulee olla realistinen käsitys siitä, millai-

sia nuoret nykypäivänä ovat. Tällöin hän kykenee toimimaan oppilaille auktoriteetti-

na ja olemaan samalla kuitenkin helposti lähestyttävä. Näin oppilaat voivat luottaa 

terveydenhoitajaan, jolloin myös kynnys tuoda esiin mieltä askarruttavia asioita sekä 

kysymyksiä alenee. Haastetta terveydenhoitajalle tuo Internetin suosio, jonka parissa 

nuoret viettävät aikaansa. Sieltä nuoret löytävät paljon hyvää, mutta valitettavasti 

paikoittain myös haitallista, informaatiota. Näiden väärien käsityksien oikaiseminen 

vaatii terveydenhoitajalta päättäväisyyttä sekä määrätietoisuutta.   
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6. POHDINTA 

6.1 Opinnäytetyö prosessina 

Murrosikä opinnäytetyön aiheena on todella laaja, ja sitä olisi helposti voinut kasvat-

taa väitöskirjan pituiseksi työksi. Punainen lanka työssämme on, että se tulee olemaan 

pohjana opetusmateriaalille, jonka työstämme alakoulun 5.-luokkalaisille. Tätä sil-

mällä pitäen olemme valinneet työhömme niitä asioita, joita tämän ikäisten olisi eri-

tyisen hyvä tietää sekä ottaa huomioon. Opinnäytetyöhön on osattava kerätä juuri se 

olennaisin, tärkein sekä ajankohtaisin tieto, jossa olemmekin onnistuneet. Käytimme 

runsaasti lähteitä, joista osa oli hieman vanhempaa, mutta silti luotettavaa ja ”uuden-

veroista” tietoa. Uskomme, että juuri lähteiden monipuolisuus lisää työmme luotetta-

vuutta.   

Aloitimme opinnäytetyön suunnitelman tekemisen tammikuussa 2009. Varsinaisen 

opinnäytetyömme saimme aloitettua helmikuussa 2009. Keräsimme ja analysoimme 

lähteitä muutaman viikon ajan, jonka ohella teimme opinnäytetyöhömme johdantoa 

sekä yleisesti murrosiästä kertovaa kappaletta. Yleisen osuuden valmistuttua jaoimme 

tytöistä ja pojista kertovat kappaleet keskenämme, ja aloitimme niiden työstämisen 

itsenäisesti. Kappaleiden valmistuttua liitimme tekstit yhdeksi kokonaisuudeksi ja 

teimme niihin tarvittavat muutokset yhdessä. Nykyiseen muotoonsa teksti muotoutui 

pikkuhiljaa ajan kuluessa.  

Halusimme opinnäytetyöhömme niin sanotun vinkki-osuuden, jossa kerromme tar-

peellista tietoa murrosikäisen hygienian hoidosta, levosta ja liikunnasta sekä ruokava-

lioon liittyvistä asioista. Mielestämme tämä osuus tukee muuta tekstiä hyvin ja tasa-

painottaa muuten niin teoriapainotteista opinnäytetyötämme. Tämä kappale toimii 

myös suurena apuna ja hyvänä pohjana, kun aloitamme opetusmateriaalin työstämi-

sen tulevana syksynä. Teoriaosuus loppuu psyykkisen kasvun osioon, jossa tuomme 

esiin tyypillisimpiä psyykkisiä muutoksia murrosiän aikana. 
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Opinnäytetyön suunnitelman teko onnistui samaan aikaan olevasta psykiatrisen sai-

raanhoidon harjoittelusta huolimatta hyvin. Suunnitelmasta olemme myös alusta al-

kaen pitäneet kiinni, ja juuri sen vuoksi työmme onkin edennyt aikataulun mukaisesti. 

Kuitenkin kappaleiden määrä sekä niiden järjestys on alkuperäisestä suunnitelmasta 

muuttunut sekä materiaalin teko siirtynyt syksylle 2009. Lähteitä löytyi helposti, 

vaikka aluksi tuntuikin siltä, että ajankohtaisia ja uusia artikkeleita meidän aiheeseen 

liittyen ei juuri ole. Loppujen lopuksi materiaalia kertyi opinnäytetyötä tehdessämme 

lisää ja välillä saimme jopa karsia osan kokonaan pois. Internet-lähteitä olemme käyt-

täneet melkein ainoastaan kuvien etsimiseen, koska niistä olisi ollut vaikea arvioida, 

mitkä sivut ovat luotettavia ja mitkä eivät. Halusimme työmme sisältävän vain luotet-

tavaa tietoa, jotta sitä on mahdollista käyttää apuna myöhemmin.   

Itse opinnäytetyön kirjoittaminen sujui hyvin, tosin ajoittain motivaation puute ja 

samojen asioiden läpikäynti tuntui uuvuttavalta. Yleisen osuuden kirjoittaminen oli 

ehkä jopa koko opinnäytetyöprosessin vaikein osuus. Lähdemateriaalin tekstin 

muokkaaminen omiksi sanoiksi tuntui välillä jopa mahdottomalta, sillä tieto, jonka 

valitsimme kyseiseen kappaleeseen, oli haastavaa. Itsenäisten osuuksien kirjoittami-

nen sujui nopeasti ja koimme tekstien yhteen liittämisen mielekkääksi sekä hauskaksi 

vaiheeksi. Molemmilla on oma tapansa tuottaa tekstiä, mikä ei kuitenkaan nouse häi-

ritseväksi tekijäksi työssämme. Tekstin muokkaaminen onnistui kivuttomasti ilman 

ristiriitoja, mutta kappeleiden lopullinen järjestys sekä niiden yhteen liittäminen toi 

työn tekemiseen haastetta. Aluksi kappaleet olivat jaoteltu siten, että kaikki tytöistä 

kertovat muutokset olivat työssä ensin, ja vasta sen jälkeen siirryimme poikien osuu-

teen. Tekstin selkeyttämiseksi koimme, että nykyinen muoto on parempi, sillä muu-

ten työhön olisi tullut liiaksi toistoa. Tässä vaiheessa opinnäytetyömme oli hyvällä 

mallilla, ja olimme jopa hieman edellä asettamastamme aikataulusta, mikä edelleen 

antoi potkua työn tekemisen jatkamiselle.  

Yleisen osuuden sekä tyttöjen ja poikien fyysisten muutosten jälkeen kirjoitimme 

vinkki-kappaleen. Halusimme kappaleen heti fyysisten muutosten jälkeen, sillä tekstit 

tukevat ja täydentävät hyvin toisiaan. Tällaisen kappaleen kirjoittaminen on perustel-
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tua myös siksi, että se tuo lisää väriä ja herättää lukijan kiinnostusta opinnäytetyö-

tämme kohtaan teoreettisemman tekstin jälkeen. Tätä kappaletta oli myös oman op-

pimisen, ja tulevan opetusmateriaalin tekemisen kannalta mielekästä kirjoittaa. Lo-

puksi kirjoitimme psyykkisen kasvun osion, joka on yksi tärkeä vaihe murrosiässä. 

Psyykkisestä kasvusta kirjoittaessa, erityisesti perhe- ja ystävyyssuhteiden merkitystä 

korostaessa, nousi mieleemme viime vuosien traagiset tapahtumat koulumaailmassa. 

Sen takia onkin tärkeää, että nuorella on turvallinen kasvuympäristö, ja riittävästi 

läheisiä sekä luotettavia ihmisiä ympärillään. Toivomme tämän tiiviin ja sisällöltään 

tärkeän psyykkisen kasvun osion herättävän ajatuksia sekä pohtimaan läheisten ih-

misten merkitystä nuoren ihmisen kasvussa.        

6.2 Opinnäytetyöprosessin pohdinta 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut mielenkiintoinen, haastava sekä opettavainen pro-

jekti. Alussa meillä oli valitettavia ongelmia, meistä riippumattomista syistä johtuen, 

ja tämän vuoksi pääsimme aloittamaan opinnäytetyömme tekemisen vasta tammi-

kuussa 2009. Alkuperäisen suunnitelman mukaan aloitus olisi ollut jo syksyllä 2008. 

Kiire on siis ajoittain ollut kova, mutta lopussa kiitos seisoo, ja ahkera työ sekä siitä 

aiheutunut stressi palkitaan. Palautuspäivän lähestyessä mietimme työn esittämisen 

siirtämistä syksyyn 2009, mutta sovimme yrittävämme kaikkemme tämän kevään 

aikana. Lopulta yrittäminen tuotti tulosta ja opinnäytetyömme valmistui annetussa 

aikataulussa. Uutta intoa ja jaksamista työn tekemiseen on antanut asetettujen välita-

voitteiden saavuttaminen sekä se, että olemme olleet tyytyväisiä omaan tuotokseem-

me.  

Opinnäytetyö eli näyte oppimisesta antaa myös luovuudelle vallan. Olemme elävöit-

täneet tekstiä aiheeseen sopivilla runoilla sekä havainnollistaneet sitä erilaisilla kuvil-

la. Liitteiksi olemme koonneet, omaa luovuuttamme käyttäen, persoonallisia ja tekstiä 

hyvin tukevia tietopaketteja. Näiden avulla olemme myös itse oppineet, ja sisäistäneet 

omaa aihettamme paremmin. Työmme on teoriaa alusta loppuun, joten runot ja kuvat 

myös helpottavat lukijaa. Teorian lukeminen saattaa ajoittain olla raskasta, mutta ku-
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vituksen sekä runojen avulla siitä tulee mielekkäämpää. Itse työn kirjoittaminen ja 

sen lukeminen on myös meille ollut tämän takia mukavampaa. Olemme sitä mieltä, 

että esimerkiksi runojen käyttö olisi suositeltavaa, ja siihen tulisi myös koulun puo-

lesta kannustaa.    

Työtä tehdessämme on useaan otteeseen noussut esiin kysymyksiä, joihin Vaasan 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohje ei anna vastausta. Olemme keskustelleet asi-

asta myös ohjaajamme sekä muiden ryhmäläistemme kanssa. Toivommekin, että oh-

jeisiin tulisi tarkennusta esimerkiksi kuvien käyttöön liittyen sekä siihen, miten suo-

mennetut teokset merkitään lähdeluetteloon. Lähdemerkintöjen kanssa olisimme 

varmasti olleet vaikeuksissa ilman Pauliina Lemposen tekemää lisäystä opinnäyte-

työohjeeseen (Lähdeluettelon laadintaohje ja viittausmerkinnät 2008). 

Välillä on noussut esiin kritiikkiä myös lähdemateriaalia kohtaan. Toisinaan tieto ei 

ole vastannut oppimaamme tai kokemuksen kautta tuomaa niin sanottua hiljaista tie-

toa. Tällöin olemme etsineet samaan aiheeseen liittyvää tietoa muista lähteistä. Läh-

teiden paljous ei kuitenkaan saanut aikaan mitään suurempaa ”keskustelua” niiden 

välillä, koska tieto oli kuitenkin suurimmaksi osaksi hyvin samankaltaista niin kir-

joissa kuin artikkeleissakin. Oikeastaan ainoita eroja, pienten nippelitietojen lisäksi, 

joita huomasimme, esiintyi murrosiän muutosten keskimääräisten alkamisikien välil-

lä. Tämän ongelman ratkaisimme käyttämällä uusimpia lähteitä ja niissä eniten esiin-

tynyttä ikää. 

Jos meillä olisi ollut opinnäytetyön tekemiseen enemmän aikaa, olisimme mahdolli-

sesti hieman laajentaneet psyykkistä osuutta. Erityisesti sitä, miten fyysinen kehitys 

vaikuttaa psyykkiseen kasvuun. Toisinaan tekstiä on syntynyt liian nopeaan tahtiin, 

jolloin siitä on puuttunut tietty tarkkuus, ja sitä on pitänyt korjata jälkeenpäin. Tällä 

tarkoitamme muun muassa sitä, että joskus olemme käyttäneet saman merkityksen 

omaavaa sanaa eri sanoilla pitkin tekstiä (esimerkiksi kappale – osio). 

Kaiken kaikkiaan tämä opinnäytetyöprosessi on ollut meille mukava haaste, jonka 

myötä olemme oppineet paljon niin opinnäytetyön teosta kuin aiheestammekin. 
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Olemme tyytyväisiä, että lähdimme tähän projektiin mukaan, ja odotamme jo innolla, 

että pääsemme työstämään opetusmateriaalia murrosiän muutoksista. Kuten aikai-

semmin mainitsemme, aiheemme on hyvin laaja. Jo pelkästään fyysisistä muutoksista 

kirjoittaminen olisi riittänyt opinnäytetyön aiheeksi. Välillä tekstiä olisi syntynyt 

enemmänkin, mutta pysyäksemme asetetuissa rajoissa sekä tavoitteissa, sitä oli pakko 

hieman karsia. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että saimme koottua työhömme kaiken 

oleellisen ja siitä tuli hyvä kokonaisuus.  
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               Rintojen kehittyminen alkaa * 

          Pituuskasvun kiihtymisvaihe alkaa 

      Muotojen muuttuminen 

Tytöt            Kuukautisten alkaminen 
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Pojat            

    Kivesten kehittyminen alkaa 

Pituuskasvun 
           Kiihtymisvaihe alkaa  Peniksen kasvun alkaminen 
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Äiti/isä – 

nainen/mies - 

ensirakkaus 

 

Käsi kädessä 

Tykkään susta 

Kaverille 

kerrottu 

Tuttu/salattu 

Idolirakkaus 
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Suudellen 

Rohkaistuminen 
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(Aho ym. 2008, 20–26.) 



LIITE 3 

 

Opetusmateriaali alakoulun 5.-luokkalaisille 

(alustava suunnitelma) 

1) Fyysiset muutokset (tytöt + pojat) 

 Pituuskasvu (muodot) 

 Karvoitus      
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 Rintojen kasvu 

 Kuukautiset (kuukautiskivut) 

 Kuukautissuojat 

 Hygienia kuukautisten aikana 
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6) Psyykkinen kasvu 

 Ystävyyssuhteet     

 Seurustelu 

 Perhesuhteet 
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1 JOHDANTO 

Tämä kehittämistehtävä on jatkotyö opinnäytetyölle ”Murrosikä - fyysinen kehi-

tys ja psyykkinen kasvu”. Kehittämistehtävän tarkoituksena oli lähteä rakenta-

maan opetusmateriaalia murrosiästä Vaasan alakoulujen terveydenhoitajien käyt-

töön. Tieto opetusmateriaalin tarpeesta tuli Vaasan kaupungilta, tarkemmin ter-

veyden edistämisen yhdyshenkilöltä Tarja Paikkalalta tammikuussa 2009. Tämä 

kyseinen opetusmateriaali on nähtävissä tämän kehittämistehtävän liitteenä.  

Vaasassa alakouluja on yhteensä 17, joissa kouluterveydenhoitajat ottavat vastuun 

opetusmateriaalin esittämisestä. Näiden alakoulujen lisäksi Vaasassa toimii myös 

Rudolf Steiner-koulu sekä Pohjanmaan kristillinen koulu. (Vaasan kaupunki 

2009)  

 

Kehittämistehtävässä käydään läpi alakoulun 5.luokkalaisten kehitystasoa ja hy-

vän kasvun edellytyksiä. Työssä tuodaan esille myös haasteita, joita murrosiästä 

kertominen saattaa asettaa terveydenhoitajille. Työssä käsitellään myös sitä, mil-

laista hyvän kirjallisen opetusmateriaalin tulisi olla sekä ylipäätään tämän kehit-

tämistehtävän tekoprosessia, ja sen tuomia haasteita. 
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2 VIIDESLUOKKALAISET JA VARHAISNUORUUS 

Murrosiän aikana lapsesta, tytöstä tai pojasta, tulee nuori, josta vähitellen kasvaa 

ja kehittyy aikuinen nainen tai mies. Nuoruusikä on siis niin sanottu välivaihe 

lapsuuden ja aikuisuuden välillä, jolloin nuori joutuu muuttuvan kehon ja ajattelun 

myötä ottamaan enemmän vastuuta itsestään, ja jättämään taakseen osan huolet-

tomasta lapsuudesta. Tällöin nuori alkaa rakentaa itselleen uutta identiteettiä. 

(Aalberg & Siimes 1999, 15; Reinikkala, Ryhänen, Pesonen & Penttinen 2003, 

12; Rödstam 1992, 29.) 

2.1 Murrosiän muutoksessa 

Viidesluokkalaiset ovat niin sanotussa varhaisnuoruusiässä, esipuberteettivaihees-

sa, joka käsittää varsinaisen murrosiän alkuvaiheen. Varhaisnuoruusikään määri-

tellään erään lähteen mukaan kuuluviksi ikävuodet 11–13 ja toisen lähteen mu-

kaan 12–14. Täysin tarkkoja varhaisnuoruuden ikävuosia on vaikea määrittää, 

sillä ikäluvut vaihtelevat lähteestä riippuen. Tästä huolimatta alakoulun viides-

luokkalaiset voidaan lukea kuuluviksi tähän varhaisnuoruusvaiheeseen. Varhais-

nuoruusiässä oleva nuori toimii lähes samoin, kuin uhmaikää läpikäyvä lapsi. On 

tyypillistä, että tällöin nuori koettelee rajojaan esimerkiksi käyttäytymällä epäasi-

allisesti, ja samalla pyrkii säilyttämään lapsuuteen liittyvät hyvät puolet huomioi-

matta aikuistumisen mukana tulevaa vastuuta. Tällainen käytös on normaalia, 

koska nuori etsii vielä itseään lapsuuden ja aikuisuuden välillä. Aikuisuutta kohti 

edetään askel askeleelta. (Aalberg & Siimes 1999, 56, 99; Reinikkala ym. 2003, 

12; Rödstam 1992, 29, 31–32.)  

 

Murrosiässä nuoret ovat muutosten, niin fyysisten kuin psyykkistenkin, edessä. 

Jokainen nuori kehittyy murrosiän aikana omaan yksilölliseen tahtiinsa, tytöt 

yleensä hieman poikia aikaisemmin, mutta eroja esiintyy myös saman sukupuolen 

sisällä. Murrosiän edetessä ulkonäkö muuttuu, ja samalla ajatukset muovautuvat 

monimuotoisemmiksi. Tieto murrosiästä ja sen aikana tapahtuvista muutoksista 

auttaa murrosvaiheessa olevaa nuorta hyväksymään itsensä. Toisaalta murrosiässä 
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tapahtuvat muutokset voidaan kokea pelottavina, ja myös tämän takia tietoa ja 

tukea tarvitaan. (Aalberg & Siimes 1999, 15; Cacciatore 2007, 158–159; Reinik-

kala ym. 2003, 12.) 

 

2.2 Hyvän kasvun ja kehityksen edellytyksiä murrosiässä 

Murrosikäinen nuori tarvitsee välittämistä, ja aikuisen läsnäoloa rakentaessaan 

omaa identiteettiään. Jos nuori ei koe itseään hyväksytyksi ja pidetyksi, ei voida 

myöskään olettaa hänen käyttäytyvän hyvin. Nuori tarvitsee vielä paljon vanhem-

pien huolenpitoa, vaikka toisaalta tarvitaan myös tilaa itsenäistymiselle sekä omi-

en valintojen tekemiselle. On siis selvää, että vanhemmat eivät voi tehdä kaikkia 

päätöksiä nuoren puolesta, vaikka heidän tuleekin asettaa vielä tiettyjä rajoja, joi-

den avulla nuori oppii elämään yhteiskunnan sääntöjen mukaan ja tuntemaan itse-

ään paremmin. Nuoren on harjoiteltava myös itsenäistä päätöksentekoa, jolloin 

hän oppii asettamaan itselleen rajoja, vanhempien asettamien sääntöjen rinnalla, ja 

samalla hänellä on mahdollisuus oppia omista erehdyksistään. Tällä tavalla nuori 

tavoittelee itsenäistymistä, ja ottaa vastuuta tekemisistään, vaikka toisaalta tuntee-

kin vielä riippuvuutta vanhempiaan kohtaan. Nuoren kasvun ja kehityksen kannal-

ta on myös tärkeää, että on ystäviä. Kaikissa tilanteissa, esimerkiksi ristiriitatilan-

teissa, nuori ei enää välttämättä halua turvautua vanhempiinsa, ja tämän vuoksi on 

tärkeää, että on ystäviä, joihin tukeutua. (Aalberg & Siimes 1999, 99–100, 103–

104.) 
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3 KOULUTERVEYDENHOITAJA 

Yhden kouluterveydenhoitajan vastuualueelle saa kuulua korkeintaan 700 koulu-

laista. Koululaisten määrässä tulee kuitenkin ottaa huomioon, kuinka monella 

koululla kouluterveydenhoitaja työskentelee, sillä tällöin esimerkiksi matkoihin ja 

muihin järjestelyihin kuluu työaikaa tavallista enemmän. Jos oppilasmäärä ylittää 

yli 800 koululaisen määrän, tulisi koululla olla kaksi päätoimista kouluterveyden-

hoitajaa. (Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, 20.) 

 

3.1 Kouluterveydenhoitajan rooli 

Kouluterveydenhoitaja jatkaa lastenneuvolan terveydenhoitajan työtä terveyden 

edistäjänä koulumaailmassa. Koululla on kodin lisäksi tärkeä rooli lapsen kasvat-

tajana. Terveyttä edistävä kouluympäristö tulisi luoda lapsen ikätasolle sopivaksi 

yhteistyössä koululaisten, heidän vanhempiensa sekä koulun kanssa. Kouluter-

veydenhoitajan tehtävänä on koululaisten terveyden edistäminen, ja sairauksien 

ehkäiseminen, erityisesti huomioidaan suuremmassa terveysvaarassa olevat kou-

lulaiset. Kouluterveydenhoitajan työhön kuuluu myös pitkäaikaissairaiden koulu-

laisten huomioiminen. Eräänä sisältönä kouluterveydenhoitajan työssä korostuu 

koululaisten fyysisen kehityksen ja psyykkisen kasvun tukeminen. Samalla koulu-

lainen huomioidaan kokonaisuudessaan eli pyritään edistämään kokonaisvaltaista 

hyvinvointia. Kouluterveydenhoitajan vastuulle koulumaailmassa kuuluu myös 

muun muassa ensiavun ja kriisihoidon järjestäminen. Tällaisten haastavien tilan-

teiden ilmaantuessa korostuu kuitenkin moniammatillinen työyhteisö, johon kuu-

luvat esimerkiksi koulukuraattori ja – psykologi. Moniammatillinen yhteistyö 

korostuu myös tilanteissa, joissa kouluterveydenhoitajan on konsultoitava muita 

ammattihenkilöitä, esimerkiksi erikoissairaanhoitoa. Kouluterveydenhuollon yh-

teistyökumppaneina on myös koulumaailman ulkopuolisia toimijoita, kuten nuori-

sotoimi sekä muut vapaaehtoisjärjestöt. (Jakonen, Ruoranen & Heljälä 2003; Pie-

tilä, Hakulinen, Hirvonen, Koponen, Salminen & Sirola 2002, 102, 104; Suomen 

Terveydenhoitajaliitto STHL ry 2006, 21.) 
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Koululaisten terveyttä edistetään terveystarkastusten yhteydessä sekä ryhmätilan-

teissa. Kouluterveydenhoitajalla tulee olla taito kuunnella, ja toisinaan jopa lukea 

koululaisen ajatuksia rivien välistä. Kouluterveydenhoitajan tulee omata hyvät 

vuorovaikutustaidot sekä herättää luottamusta koululaisissa. Kouluterveydenhoita-

jan olisi hyvä olla aina saatavilla, koska vain tällöin pystytään paneutumaan mah-

dollisiin ongelmiin, joita koululaisilla saattaa olla. (Jakonen ym. 2003; Pietilä ym. 

2002, 103.) 

 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on taata mahdollisimman onnellinen ja turval-

linen kouluikä. Kouluterveydenhoitaja pyrkii antamaan riittävät eväät koululaisil-

le, jotta he pystyvät tekemään elämässään terveyttä edistäviä päätöksiä ja valintoja 

sekä huolehtimaan itsestään ja lähimmäisistään. Täten voidaan edistää koululais-

ten kasvamista vastuullisiksi ja terveen itsetuntemuksen omaaviksi aikuisiksi. 

(Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry 2006, 22–23.) 

 

3.2 Kouluterveydenhoitajan haasteet murrosikätuntien pitämisessä 

Suurimman haasteen murrosikätuntien pitämiseen luo nuorten eri tahtiin etenevä 

kasvu ja kehitys. Joillakin murrosikä on jo alkanut, kun taas toisilla ei näy siitä 

vielä merkkiäkään. Erityisesti tytöillä murrosikä on voinut jo alkaa. Yleensä ty-

töillä alkaa sekä fyysinen kehitys että psyykkinen kasvu poikia aikaisemmin. Nä-

mä seikat saattavat luoda ristiriitoja nuorten välille. Tällöin nuori kohtaa monen-

laisia kriisejä, muun muassa oman kehon muuttuminen saattaa tehdä nuoren olon 

epävarmaksi, ja itseä verrataan muihin samanikäisiin. (Aalberg & Siimes 1999, 

11, 15; Lehtinen & Lehtinen 2007, 22–23; Peltonen 2004, 35.) 

 

Eräänä haasteena on myös koulun ja kodin välinen yhteistyö. Toimivana koulun ja 

kodin välinen yhteistyö edesauttaa nuoren oppimista, kypsymistä aikuisemmaksi, 

ja samalla parantaa nuoren kunnioitusta aikuisia kohtaan. Kotona ilmenevät on-

gelmat taas vaikuttavat epäsuotuisasti koululaisen koulunkäyntiin, ja tällaiset nuo-

ret tarvitsevat enemmän tukea. Kotona olevat ongelmat voivat myös ajaa nuoren 

tilanteeseen, jossa hän tekee huonoja valintoja omaan terveyteensä liittyen. Näi-

den valintojen tekemiseen vaikuttavat myös esimerkiksi kouluyhteisön toimivuus 
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sekä kaveripiiri. Haastetta kouluterveydenhoitajalle tuo myös nykymaailman eri-

laisten kulttuurien kirjo, jolloin kulttuurien tuntemus on lähes välttämätöntä. Ter-

veydenhoitajat, mukaan lukien kouluterveydenhoitaja, ovat myös tärkeässä ase-

massa ennakkoluulojen kitkemisessä muista kulttuureista tulleita ihmisiä kohtaan. 

Näiden ihmisten tukemisessa olisi tärkeä pyrkiä heidän oman kulttuurin säilymi-

seen, mutta samalla tukea heidän kotoutumista Suomeen. (Peltonen 2004, 34; Pie-

tilä ym. 2002, 100; Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry 2006, 38–40.) 
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4 HYVÄN OPETUSMATERIAALIN KRITEEREJÄ 

Kirjallisessa materiaalissa asiat tulee ilmaista lyhyesti ja ymmärrettävästi. On tär-

keää myös huomioida, että materiaaliin on kerätty kaikista olennaisimmat asiat 

oppilaiden kannalta, esimerkiksi otsikot ovat tärkeitä mielenkiinnon herättäjiä. 

Näin oppilas voi myöhemmin tarkistaa materiaalista askarruttavia asioita, ja pitää 

sitä ikään kuin muistilistana. Tekstin tulee olla helposti luettavaa ja sellaista, että 

kohderyhmän on helppo ymmärtää sitä. Asioiden on hyvä edetä loogisessa järjes-

tyksessä. Visualisointia pidetään hyvänä esityksen apukeinona, jonka avulla pide-

tään kuulijan mielenkiinto yllä koko esityksen ajan, ja muutenkin väritetään teks-

tiä. Kuvien liittämisessä materiaaliin tulee kuitenkin miettiä tarkkaan niiden tar-

koitusta aiheen kannalta. Kuvia on turha liittää työhön pelkästään kuvituksen kan-

nalta, vaan niillä olisi hyvä olla tekstiä tukeva vaikutus. (Torkkola, Heikkinen & 

Tiainen 2002, 25, 28, 39–42, 46.) 

4.1 Tärkeitä asioita opetusmateriaalin esittäjälle 

Materiaalin esittäjällä on puolestaan myös erittäin tärkeä rooli asian ymmärretyksi 

tulemisen kannalta. Tunnin pitämiseen on hyvä valmistautua etukäteen, materiaa-

liin on tutustuttava sekä valmistauduttava oppilaiden esittämiin kysymyksiin ai-

heesta. Esittäjän tulee myös huomioida esimerkiksi luokan aikaisemmat tiedot ja 

taidot, ja pitää tunti näiden tietojen pohjalta. Tunnin lopuksi on hyvä varmistua 

siitä, että esitetyt asiat ovat tulleet ymmärretyiksi. Eräs tapa tähän on käydä lopuk-

si keskustelua oppilaiden kanssa, ja antaa vielä mahdollisuus esittää kysymyksiä 

läpikäydyistä asioista. (Peltonen 2004, 103; Torkkola ym. 2002, 25–29.) 

4.2 Opetusmateriaali murrosiän muutoksista 

Olemme pyrkineet opetusmateriaalin tekemisessä täyttämään yllämainittuja vaa-

timuksia hyvän materiaalin kriteereistä. Olemme ottaneet huomioon kohderyhmän 

(viidesluokkalaiset) ikätason, ja tämän vuoksi joutuneet muokkaamaan opetusma-

teriaalin pituutta, tekstin kieliasua sekä ymmärrettävyyttä useaan otteeseen. 

Olemme pyrkineet muuttamaan hieman vaikeammat sanat helpommin ymmärret-
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täviksi (hygienia – puhtaus). Tekstiä tukemaan ja havainnollistamaan olemme 

lisänneet erilaisia kuvia, jotka piristävät tekstiä entisestään, ja toivottavasti myös 

vaikuttavat positiivisesti oppilaiden mielenkiinnon pysymiseen. Opetusmateriaalia 

tehdessä olemme olleet yhteydessä kentän työntekijöihin sekä opinnäytetyöohjaa-

jaamme, ja saaneet heiltä kehittämisehdotuksia opetusmateriaalin suhteen. Ope-

tusmateriaalin työstämistä auttoi myös alkuperäinen suunnitelma opetusmateriaa-

lin sisällöstä, jonka laadimme jo varsinaista opinnäytetyötä tehdessämme ja, jonka 

esitimme Vaasan alakoulujen terveydenhoitajille. Tämä suunnitelma oli nähtävis-

sä liitteenä opinnäytetyössämme ”Murrosikä – fyysinen kehitys ja psyykkinen 

kasvu”. 

Opetusmateriaalin tekemisessä pyrimme ottamaan alakoulun terveydenhoitajien 

toiveen huomioon siitä, että murrosikätunnit olisi mahdollista pitää tytöille ja po-

jille erikseen. Olemme koostaneet opetusmateriaalin sisällön selkeästi jaettavaksi, 

sillä käsittelemme siinä ensin tyttöjen ja poikien yhteisiä fyysisiä muutoksia, ja 

tämän jälkeen erikseen molemmille sukupuolille ominaisia murrosiän muutoksia. 

Tällöin murrosikätunti on mahdollista pitää tytöille ja pojille erikseen niin halu-

tessaan. Loppumateriaali koostuu sekä tytöille että pojille tärkeistä asioista, kuten 

terveellisistä elämäntavoista (ravinto, liikunta, lepo) ja psyykeen muutoksista sekä 

esimerkiksi ystävien merkityksestä ja ensimmäisistä ihastumisista. Näin olemme 

rakentaneet tästä opetusmateriaalista selkeän ja tiiviin kokonaisuuden, jota koulu-

terveydenhoitaja voi käyttää murrosikätuntien runkona, ja halutessaan jättää jotain 

pois tai mahdollisesti lisätä. 
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5 POHDINTA 

Pohdinnassa tulemme käsittelemään kehittämistehtävän tekovaiheita, ja pohti-

maan opetusmateriaalin työstämisen haasteellisuutta. Halusimme liittää nämä ai-

heet yhteen, koska molemmat ovat luonteeltaan pohtivia. Näin vältymme liialli-

selta toistolta kehittämistehtävässämme. Hyvän teorian pohjalta opetusmateriaalin 

teko tuntui aluksi helpolta, mutta loppujen lopuksi opetusmateriaalin laatiminen ja 

aihealueiden rajaaminen loi työn tekemiseen omat haasteensa. Aivan lopuksi poh-

dimme vielä omaa ammatillista kasvuamme kehittämistehtävän ja opetusmateriaa-

lin tekemisen myötä. 

5.1 Kehittämistehtävän ja opetusmateriaalin tekemisen kulku 

Aloitimme kehittämistehtävän teon opetusmateriaalin työstämisellä. Tämä järjes-

tys tuntui luontevalta, sillä kehittämistehtävässä on tarkoituksena pohtia myös 

opetusmateriaalin tekovaiheita sekä ammatillista kasvuamme työn tekemisen 

myötä. Teimme aluksi opetusmateriaalista niin sanotun raakaversion, jossa pyr-

kimyksenämme oli laittaa ylös viidesluokkalaisille tärkeitä asioita, ja joiden täy-

tyy tulla esille opetusmateriaalissa. Tämän jälkeen lähdimme muokkaamaan teks-

tin ulkoasua, päätimme asioiden järjestyksen, ja poistimme tiettyjä asioita, joita 

luotamme murrosikätunteja pitävän henkilön kertovan viidesluokkalaisille. Näin 

opetusmateriaali lyheni ja siitä tuli selkeämpi kokonaisuus viidesluokkalaisten 

kehitystasoa ajatellen. Opetusmateriaalin tekstin ollessa valmis lähdimme etsi-

mään opetusmateriaaliin kuvia, jotka tukevat esitystä, ja tekevät siitä mielenkiin-

toisemman. Lopuksi muokkasimme opetusmateriaalin ulkoasua lopulliseen muo-

toonsa. 

Lähetimme opetusmateriaalin nähtäväksi ennen työn esittämistä opinnäytetyöoh-

jaajallemme sekä erään alakoulun terveydenhoitajalle, joka puolestaan lähetti sen 

koululääkärille sekä muille alakoulun terveydenhoitajille. Näin saimme tärkeitä 

kehitysideoita kentän työntekijöiltä opetusmateriaalin viimeistelyyn. 

Aloitimme kehittämistehtävän tekemisen alustavasti jo silloin, kun olimme saa-

neet opetusmateriaalin raakaversion valmiiksi. Ensimmäisenä lähdimme etsimään 

tietoa viidesluokkalaisten kehitystasosta, sekä siitä, miten tukea ja edistää murros-
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ikäisen kasvua ja kehitystä. Päätimme aloittaa kehittämistehtävän tällä pienellä 

teoriapaketilla johdannon jälkeen, jolla herättelemme lukijat muistelemaan sitä, 

mitä kaikkea murrosikäinen murrosvaiheessaan kohtaa. Tämän jälkeen määritte-

lemme kouluterveydenhoitajan roolia kouluyhteisössä sekä koululaisten terveyden 

edistäjänä. Myöhemmin käymme läpi myös joitakin haasteita, mitä murrosiästä 

kertominen asettaa kouluterveydenhoitajille, ja mikä rooli esimerkiksi kodilla on 

tässä asiassa. Haasteiden jälkeen perehdymme siihen, millaista hyvän kirjallisen 

opetusmateriaalin tulisi olla, ja mitä eri vaiheita me olemme käyneet läpi työstäes-

sämme opetusmateriaalia murrosiästä. 

5.2 Kehittämistehtävän ja opetusmateriaalin tekemisen pohdintaa 

Opetusmateriaalin tekeminen muiden käyttöön oli suhteellisen vaikeaa ja haasta-

vaa. Monessa kohtaa mielestämme olisi ollut hyvä lisätä jotakin tietoa Power 

Pointilla tekemämme opetusmateriaalin dioihin, sillä meillä ei voi olla varmuutta 

siitä, että murrosikätuntien pitäjä kertoo niitä asioita, joita olisimme kyseisissä 

kohdissa halunneet korostaa. Toki opetusmateriaalista löytyy tiivistettynä kaikki 

oleellinen tieto, mitä murrosiässä olevan nuoren on hyvä tietää, mutta tiettyjä asi-

oita olisi mahdollisesti ollut hyvä syventää. Opetusmateriaali on oiva runko mur-

rosikätunnin pitoon, mutta näiden tuntien pitäjältä vaaditaan myös perehtymistä 

aiheeseen, ja omien muistiinpanojen tekemistä. Murrosikätuntien pitäjällä tulee 

olla myös luontevuutta vastata nuorten esittämiin kysymyksiin, ja antaa tilaa 

avoimelle keskustelulle. Vaikka pyrimme tekemään opetusmateriaalista hyvän ja 

tiiviin kokonaisuuden, voi olla, että yksi oppitunti on liian vähän sen läpikäymi-

seen. 

Opetusmateriaalin tekstin muokkaaminen toi oman haasteen sen tekemiseen. Asi-

at, joita materiaali sisältää, ovat meille tuttuja ja jopa itsestään selviä, joten oli 

vaikea lähteä muokkaamaan tietoa viidesluokkalaisille sopivaan muotoon. Joita-

kin tiettyjä vaikeita sanoja opetusmateriaalissa esiintyy edelleen, mutta olemme 

pyrkineet selostamaan niitä, ja toisaalta luotamme siihen, että murrosikätuntien 

pitäjä selostaa hieman vaikeammat asiat kuulijoille. Halusimme kuitenkin tehdä 

opetusmateriaalista selkokielisen jo senkin takia, että viidesluokkalaisen on help-



 12 

 

po seurata sitä, ja ymmärtää siinä esitetyt asiat myös tilanteessa, jossa hän tutustuu 

materiaaliin itsenäisesti. 

Tavoitteenamme oli myös koota opetusmateriaalista viidesluokkalaisten mielen-

kiintoa ylläpitävä kokonaisuus kuvia lisäämällä. Tarkoitus ei ollut kuitenkaan lisä-

tä aiheesta poikkeavia kuvia, vaan kuvat tukevat hyvin tekstiä ja näin edesauttavat 

oppimista. Kuvien etsiminen ja löytäminen osoittautui yllättävän vaikeaksi ja ai-

kaa kuluttavaksi prosessiksi. Kuvien etsimisessä käytimme apuna Googlen kuva-

hakua erilaisten hakusanojen avulla niin suomeksi kuin englanniksi. Juuri tämän 

tietyn ikäryhmän kehitystasolle sopivia kuvia ei löytynyt kovinkaan paljoa. Lop-

pujen lopuksi käytimme apuna myös Power Pointin Clipart-tiedostoa, josta löy-

simme suhteellisen hyviä kuvia. Opetusmateriaalin taustavärit jätimme tarkoituk-

sella neutraaleiksi, jotta sitä on helppo käyttää myös kopioituina kalvoina. Päätar-

koitus opetusmateriaalilla on kuitenkin tärkeiden murrosikäasioiden kertominen 

nuorille eikä hauskojen kuvien tai erikoisten taustojen esittely. 

Pyrimme opetusmateriaalia tehdessämme siihen, että esitettävät asiat ovat helposti 

lähestyttävissä. Näin ollen päästään lähemmäksi nuoria ja heidän kohtaamiaan 

haasteita murrosiän kynnyksellä. Opetusmateriaalin ei ole tarkoitus olla hauska ja 

viihdyttävä opetuskokemus, vaan tehdä murrosiästä ja sen tuomista haasteista 

asia, josta nuorten olisi helppo keskustella niin keskenään kuin mahdollisesti jon-

kun aikuisen ihmisen, esimerkiksi kouluterveydenhoitajan kanssa. Tarkoituksena 

ei ole pelotella tai liioitella nuorille murrosiästä kertovia asioita, vaan tuoda rehel-

lisesti esille tärkein tieto, mitä murrosikäinen tarvitsee kehittyessään kohti aikui-

suutta ja rakentaessaan omaa identiteettiään. 

Kehittämistehtävän tekeminen oli myös haastavaa, mutta aavistuksen verran hel-

pompaa kuin opetusmateriaalin työstäminen. Myös aikaa kului vähemmän, sillä 

hyvin suuri osa kehittämistehtävän sisällöstä koostuu omasta pohdinnasta, ja näin 

ollen tekstiä syntyy helpommin ja nopeammin. Haastavimmaksi kehittämistehtä-

vän tekemisessä osoittautui teoriaosuuden tekeminen. Kehittämistehtävä sisältää 

paljon samantyyppistä tietoa, mitä toimme esille jo varsinaisessa opinnäytetyös-

sämme, joten uuden tekstin luominen sekä uuden tiedon löytäminen samoista ai-

heista oli vaikeaa. Mielestämme saimme koottua kehittämistehtävään hyvän teo-
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riapaketin, ja vältyimme liialliselta toistolta. Käytimme myös jonkin verran eri 

lähteitä, kuin varsinaisessa opinnäytetyössämme, ja näin toimme kehittämistehtä-

vään myös uutta tietoa. Kehittämistehtävässä pohdimme tarkemmin nimenomaan 

kouluterveydenhoitajan roolia sekä haasteita, joita murrosiästä kertominen viides-

luokkalaisille saattaa asettaa. 

Opetusmateriaalin ja kehittämistehtävän tekeminen kasvatti meitä tulevina ter-

veydenhoitajina. Etenkin opetusmateriaalia tehdessämme jouduimme pohtimaan 

viidesluokkalaisten kehitystasoa sekä terveydenhoitajan roolia terveyden edistäjä-

nä ja kasvattajana. Opetusmateriaalia tehdessä ja sen valmistumisen myötä vah-

vistui myös oma ajatus itsestä terveydenhoitajana. Kuvittelimme itsemme murros-

ikätuntien pitäjiksi, ja sen kautta avautui käsitys siitä, mitkä aiheet koemme tär-

keiksi tuoda esiin sekä millainen terveydenhoitajan roolin tulisi olla koulumaail-

massa.  

Tässä vaiheessa koemme, että kouluterveydenhuolto ei ole ensisijainen paikka, 

jossa haluaisimme työskennellä, sillä uskomme ammattitaitomme tulevan parem-

min esiin muilla terveydenhuollon toimialoilla. Juuri tämän vuoksi olikin hyvä 

avata kouluterveydenhoitajan roolia itsellemme tarkemmin, ja samalla avartaa 

käsitystämme kouluterveydenhoitajan työstä sekä terveydenhoitajan työn moni-

muotoisuudesta. 

Kokonaisuudessaan olemme tyytyväisiä niin opetusmateriaaliin kuin kehittämis-

tehtävän teoriaosuuteen sekä pohdintaan. Työtä tehdessämme olemme edelleen 

syventäneet tietouttamme siitä, miten suuri merkitys koululla, kouluterveydenhoi-

tajalla ja vanhemmilla on lapsen terveessä kasvussa ja kehityksessä. Ainoastaan 

vanhemmat eivät toimi lapsensa kasvattajina, vaan siihen osallistuvat myös opet-

tajat, kouluterveydenhoitajat sekä muut koulumaailmassa toimivat henkilöt, unoh-

tamatta lapsen elämään kuuluvia muita tärkeitä ihmisiä. Vanha sanonta, ”lapsen 

kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä”, pitää siis edelleen paikkansa. 

Vaikka opetusmateriaali murrosiästä onkin vain pieni osa siitä suuresta kokonai-

suudesta, mitä koulumaailma lapselle tarjoaa, olemme panostaneet opetusmateri-

aalin tekemiseen. Olemme käyttäneet uusinta tarjolla olevaa tietoa, ja pyrkineet 
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tekemään opetusmateriaalista ajankohtaisen sekä viidesluokkalaisten ikätasolle 

sopivan paketin.     
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MURROSIKÄ

”Murrosiän aikana lapsesta kehittyy 

fyysisesti ja kasvaa psyykkisesti 

aikuinen nainen tai mies. 

Murrosikäisenä nuori ei ole enää 

lapsi, mutta ei vielä aikuinenkaan.”
Marika Hassinen, Sari Kauppinen

2010

 
 

 

MURROSIKÄ ELI PUBERTEETTI

 Murrosikä kestää yleensä 2-5 vuotta

 Murrosiän aikana

 Keho muuttaa muotoaan

 Ajattelutapa alkaa hiljalleen muuttua

aikuismaisemmaksi

Murrosiän aikana kaikki kehittyvät 

omaa tahtiaan!!
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FYYSISET MUUTOKSET TYTÖILLÄ JA POJILLA

1. PITUUSKASVU

 Murrosiän aikana tapahtuu kasvupyrähdys, jolloin 

pituuskasvu nopeutuu (kesto noin kaksi vuotta)

 Pituuskasvuun vaikuttavat esimerkiksi 

omien vanhempien pituus, ravinto sekä 

erilaiset hormonit

 
 

 

FYYSISET MUUTOKSET TYTÖILLÄ JA POJILLA

 Tyttöjen pituuskasvu nopeimmillaan 12-

vuotiaana

- pituutta kertyy vuoden aikana noin 8-10cm

 Poikien pituuskasvu nopeimmillaan 14-

vuotiaana

- pituutta kertyy vuoden aikana noin 9,5cm
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FYYSISET MUUTOKSET TYTÖILLÄ JA POJILLA

2. KARVOITUS

 Murrosiän aikana karvoitusta alkaa 

kasvaa aivan uusille alueille kehoa

 Karvoitus lisääntyy vähitellen 

murrosiän edetessä ja sen jälkeen

 
 

 

FYYSISET MUUTOKSET TYTÖILLÄ JA POJILLA

 Karvoitusta lisääntyy sukupuolielinten 

alueille (häpykarvoitus) ja kainaloihin

 Pojilla alkaa kasvaa parta

 Myös käsivarsien ja jalkojen karvat

muuttuvat tummemmiksi
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FYYSISET MUUTOKSET TYTÖILLÄ JA POJILLA

3. IHON RASVOITTUMINEN

 Murrosiän aikana iho saattaa rasvoittua 

aikaisempaa enemmän

 Ihon rasvoittumisen seurauksena voi tulla 

finnejä

 Finnien hoitoon riittää kasvojen pesu tai 

tarvittaessa voit käyttää esimerkiksi apteekista 

saatavia ihonhoitotuotteita

 Tarvittaessa voit kysyä apua lääkäriltä

 
 

 

FYYSISET MUUTOKSET TYTÖILLÄ JA POJILLA

 Finnejä esiintyy useimmiten kasvoilla, mutta 

niitä voi olla myös niskassa, hartioissa, 

yläselässä ja rintakehällä

 Useimmiten finnit häviävät

tai vähenevät murrosiän 

jälkeen!

Älä puristele finnejä!
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FYYSISET MUUTOKSET TYTÖILLÄ JA POJILLA

4. HIEN ERITYKSEN LISÄÄNTYMINEN

 Murrosiässä hikeä alkaa erittyä aikaisempaa 

enemmän 

 Hien haju on voimakkaampaa 

kuin ennen

 Pese kainalot joka päivä ja 

käytä deodoranttia tarvittaessa!

 
 

 

TYTTÖJEN MUUTOKSET

1. RINNAT

 Tytöillä ensimmäinen murrosiän merkki on 

yleensä rintojen kehittyminen (noin 11-v.)

 Rinnat voivat tuntua aroilta

 Rinnat kasvavat koko sen ajan, kun 

pituuttakin kasvetaan
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TYTTÖJEN MUUTOKSET

 Rintojen muotoon ja kehittymiseen vaikuttavat 

hormonit ja perimä

 Rintojen muoto vaihtelee murrosiän eri vaiheissa ja ne 

saattavat olla myös eri kokoiset

 
 

 

TYTTÖJEN MUUTOKSET

2. MUODOT

 Murrosiän myötä tytön keho muotoutuu 

naisellisemmaksi

 lantio levenee

 rasvaa alkaa kertyä esimerkiksi pakaroihin

ja reisiin
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TYTTÖJEN MUUTOKSET

3. KUUKAUTISET

 Mitä tapahtuu ennen kuukautisia?

 Rinnat ovat alkaneet kehittyä

 Häpy- ja kainalokarvoitus on lisääntynyt

 Emättimestä on alkanut erittyä vaaleaa ja          

nestemäistä valkovuotoa

Kuukautiset alkaa noin 10,5-15,5-vuotiaana

 
 

 

TYTTÖJEN MUUTOKSET

 Esimerkiksi perimä, elämäntavat ja tytön paino 

vaikuttavat kuukautisten alkamiseen

 Kuukautiset voivat olla aluksi hyvinkin 

epäsäännölliset

 Kuukautisten alkamisen jälkeen tyttö on 

saavuttanut fyysisen sukukypsyyden eli 

raskaaksi tuleminen on mahdollista!
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TYTTÖJEN MUUTOKSET

 Kuukautisiin voi liittyä erilaisia vaivoja

 Esimerkiksi vatsa- ja selkäkipua

 Ärtyneisyyttä

 Kuukautiskipua esiintyy yleensä 

ensimmäisinä vuotopäivinä

 Apua kuukautiskipuihin voit saada esimerkiksi 

liikunnasta ja särkylääkkeistä!

 
 

 

TYTTÖJEN MUUTOKSET

 Kuukautiskierto

- Normaalisti kuukautiskierto kestää 

keskimäärin 28 päivää 

- Kuukautiskierto lasketaan kuukautisten 

ensimmäisestä vuotopäivästä aina seuraavien 

kuukautisten ensimmäiseen vuotopäivään

Huom! Merkitse vuotopäivät 

kalenteriin
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TYTTÖJEN MUUTOKSET

 Kuukautissuojat

 Kuukautisside 

(vaihto tarpeen mukaan)

 Tamponi (vaihdettava vähintään 

kuuden tunnin välein)

 Kuukautiskuppi (voi pitää 

jopa 12 tuntia kerrallaan)

 
 

 

TYTTÖJEN MUUTOKSET

 Huolehdi kuukautisten aikana

riittävästä käsien pesusta ja alapään 

puhtaudesta!
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POIKIEN MUUTOKSET

1. KIVEKSET

 Ensimmäinen murrosiän merkki pojilla on 

yleensä kivesten ja kivespussin kasvu 

Kivesten kasvu alkaa noin 9,5-13-vuotiaana

 
 

 

POIKIEN MUUTOKSET

2. PENIS eli siitin

 Noin vuosi kivesten kasvun alkamisen jälkeen, 

myös penis alkaa kasvaa ja muuttaa 

ulkonäköään

 Peniksen koko ja muoto ovat yksilöllisiä!

Peniksen kasvu alkaa keskimäärin 12,5-

vuotiaana
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POIKIEN MUUTOKSET

3. SIEMENSYÖKSY

 Ensimmäinen siemensyöksy tapahtuu yleensä 
keskimäärin 14-vuotiaana ja yöaikaan (”märkä uni”)

 Siemensyöksyn aikana siemennestettä eli spermaa 
purkautuu ulos virtsaputken kautta

 Ensimmäiset siemensyöksyt voivat olla kivuliaita

 Siemensyöksyjen alkamisen jälkeen poika on 
saavuttanut fyysisen sukukypsyyden

 
 

 

POIKIEN MUUTOKSET

 Muista huolehtia alapään puhtaudesta!

 Penis tulisi pestä joka päivä vedellä

 Älä käytä saippuaa
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POIKIEN MUUTOKSET

4. GYNEKOMASTIA

 Normaaliin poikien kehitykseen voi liittyä 

rintojen turpoamista 

 Rinnat kasvavat 

 Johtuu hormoneista ja on täysin normaalia sekä 

ohimenevää!

 
 

 

PUHTAUS ON PUOLIRUOKAA

 Käy suihkussa joka päivä TAI 

pese ainakin kainalot, kasvot, jalat sekä alapää! 

 Huolehdi hiusten puhtaudesta

 Pese hiukset shampoolla

 Vaihda puhtaat vaatteet riittävän usein!

 Sukat ja alushousut joka päivä
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RAVINTO

 Muista syödä monipuolisesti!

 Säännöllinen ateriarytmi (aamupala, lounas, 

välipala, päivällinen, iltapala)

 Kaksi lämmintä ateriaa päivässä

 Käytä apuna lautasmallia

 Ruokajuomaksi lasi rasvatonta

maitoa tai vettä

 
 

 

LIIKUNTA

 Liikuntaa tulisi harrastaa vähintään 1 tunti 

päivässä

 Liikunnan tulisi olla mahdollisimman 

monipuolista

 Liikunta vahvistaa luita ja lihaksia

sekä tuo hyvän mielen

Muista peseytyminen aina 

liikuntasuorituksen jälkeen!
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LEPO JA UNI

 Unta tarvitaan 9-12 tuntia yössä

 Riittävän yöunen avulla jaksaa paremmin

 Saat riittävästi unta, jos tunnet olevasi virkeä 

aamulla

 Jos nukut liian vähän tunnet itsesi väsyneeksi 

ja ärtyisäksi

 
 

 

LEPO JA UNI

 Muista mennä ajoissa nukkumaan

 Valvominen saattaa lihottaa, heikentää 

vastustuskykyä ja tehdä sinusta kiukkuisen kuin 

ampiainen! 
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 Murrosiän aikana etsitään omaa minäkuvaa

 Mielipiteet ja mielialat saattavat vaihdella 

laidasta laitaan

 Hyväksy itsesi ja muut sellaisina kuin he ovat

Muista kunnioittaa toisia

 Murrosiässä ajattelutapasi muuttuu

KUKA MINÄ OLEN?

 
 

 

SINÄ, MINÄ JA MUUT

 Murrosiässä et ole enää lapsi, mutta et vielä 

aikuinenkaan

 Vanhemmilla tärkeä merkitys elämässäsi    

rajojen asettajana

 Vanhempasi ovat myös kokeneet nuoruuden

”Rajat ovat rakkautta!”
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YSTÄVYYSSUHTEET

 Ystävien merkitys kasvaa murrosiän aikana

 Ystävät ovat tuki ja turva

 Ystävien kanssa halutaan olla samanlaisia,          

mutta muista tehdä omat valintasi itse!

 Ystävyyden tulee perustua

luottamukselle!

”Ystävyys on yhteistä työtä!”

 
 

 

IHASTUN JA TYKKÄÄN

 Murrosiässä vastakkainen sukupuoli alkaa 

kiinnostaa

 Ensimmäiset ihastukset vastakkaiseen tai 

samaa sukupuolta edustavaan henkilöön, 

vanhempaan henkilöön,

idoliin…
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IHASTUN JA TYKKÄÄN

 Tunteet aaltoilevat, ihastukset tulevat ja 

menevät

 Ihastuminen voi olla molemminpuolista tai 

yksipuolista

 Sydänsurut tuntuvat pahalta, mutta ne ovat 

osa elämää

 Muista, että sinun ei tarvitse suostua mihinkään, 

mihin et tunne olevasi valmis!

 
 

 

Kaikki ihmiset ovat yhtä 

arvokkaita!

Pidä huolta itsestäsi ja 

läheisistäsi!

 
 


