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Haaste 10 000 euron kilpailuun 7. luokille!
Suun terveydenhuollon liikelaitos haastaa yläkoulujen seitsemännet luokat kilpailuun, josta
voittajaluokka saa 10 000 euroa käytettäväksi esim. luokkaretkeen.
Mukaan kilpailuun pääsee, kun koulu käyttää kolmen vuoden ajan verkkomuotoista suun
terveystiedon opetusta kaikilla yläkoulun luokilla.
Voittajaksi valitaan tämän syksyn 7.-luokka, jolla on vähiten perumattomia poisjääntejä
hammashoitokäynneiltä vuosien 2017–2018 aikana.
Voittajaluokka saa 10 000 euroa, mutta vasta alkuvuodesta 2019, 9.-luokkalaisina.
Haasteen taustalla ovat oppilaiden lukuisat perumattomat poisjäännit, joita on lähes 8 %
käynneistä.
Kilpailuun tulee ilmoittautua ylihammaslääkäri Irma Arpalahdelle irma.arpalahti@vantaa.fi
lokakuun loppuun mennessä. Ilmoittautumisen lisäksi lukuvuoden jälkeen lähetän kyselyn
toteutuneesta terveystiedon verkko-opetuksesta.

Suun terveystiedon verkko-opetuksen toimintamalli kaikille
yläkouluille:


Terveystiedon opettaja pitää opetussuunnitelman mukaisen suun terveystiedon
oppitunnin. Hän esittelee valitut internet-lähdeaineistot ja tekee Frontteriin tms.
työalustan suun terveystiedon verkko-opetukseen. Opettaja kertoo oppilaille kysymyksistä,
joihin heidän tulee etsiä vastaukset käyttäen lähdeaineistoa. Kysymykset toimitetaan
opettajille alkusyksystä.



Samalla tai seuraavalla oppitunnilla oppilaat vastaavat opettajan antamiin kysymyksiin
Frontterissa. Opettaja tarkastaa kysymykset ja antaa palautetta oppilaille.



Oppilaat voivat myös halutessaan tehdä suun terveydenhuollon asiantuntijalle kysymyksiä,
jotka opettaja lähettää alla olevaan sähköpostiin ja vastaukset saatuaan liittää kysymysvastauspareista koosteen Frontteriin nähtäväksi koko luokalle tai koululle.

Laajennettua toimintaa halukkaille:


9-luokkalaiset tekevät esseen suun terveyteen liittyvästä aiheesta.
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Oppilaat tekevät julisteet suun terveyteen liittyvistä aiheista.



8–9-luokkalaiset vierailevat alakoululla, ja opettavat heille pienryhmissä suun terveystietoa
esim. julisteidensa avulla.



Koululla vietetään suun terveystietoaiheinen teemailtapäivä yhteistyössä eri oppiaineiden
välillä: Julisteita, piilosokeritietoa, sokerinäyttely, näytelmä yms. Teemapäivään voidaan
pyytää suun terveydenhuollon asiantuntija mukaan.



Muiden oppiaineiden linkitys suun terveystiedon opetukseen, esim. yhteiskuntaopissa
voidaan ottaa esille perumattomien poisjääntien kustannukset veronmaksajille (8 %
koululaisten hammashoitokäyneistä!).

Lisätietoa ylihammaslääkäri Irma Arpalahti
irma.arpalahti@vantaa.fi
puh 839 27607 (040 570 9402)
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