
POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN
KYSYMYKSIIN:

TYÖ

Kuinka monta tuntia vuorokaudessa opiskelet tai teet töitä?
Miten vietät vapaa-aikaasi? Mitä harrastat? Ketkä ovat sinulle tärkeitä
ihmisiä?

Omasta jaksamisesta huolehtiminen lähtee siitä, että elämän eri osa-
alueet ovat tasapainossa: työtä sopivasti, mukavaa vapaa-aikaa ja aikaa
läheisille ja ystäville. Toistuvasti yli 50 tuntia työtä viikossa on haitallista
työkyvylle ja terveydelle.

UNI

Kuinka monta tuntia nukuit viime yönä?
Kuinka monta tuntia tavallisesti nukut vuorokaudessa?
Onko sinulla unettomuusoireita? Jos on niin kuinka usein ja mistä itse
arvelet niiden johtuvan?

Ammattikuljettajan tulee nukkua vähintään 7 tuntia vuorokaudessa
Unettomuusoireilla tarkoitetaan esimerkiksi vaikeutta nukahtaa, runsasta
öistä heräilyä, liian aikaista heräämistä aamulla pystymättä nukahtamaan
uudelleen.
Sopivasti liikuntaa, terveellinen ruokavalio ja päihteettömyys edistävät
hyvää yöunta.

LIIKUNTA

Kuinka monta tuntia liikut viikossa?
Millaista liikuntaa harrastat?
Kuljetko koulu- ja työmatkat pyörällä tai kävellen?
Mikä sinua motivoi liikkumaan?

Liikuntaa tulee harrastaa säännöllisesti, vähintään neljä tuntia viikossa
Hyötyliikunta kannattaa kiireisessä arjessa!
Liikunta auttaa ammattikuljettajaa ehkäisemään niska-hartiaseudun ja
selän kiputiloja, jotka ovat tavallisia oireita pitkistä istumajaksoista ja
ajonaikaisesta tärinästä.

RAVITSEMUS

Syötkö tavallisesti
aamupalan
lounaan
iltapäivän kahvin / välipalan
päivällisen
iltapalan

Tiedätkö mikä on lautasmalli?
Käytätkö lautasmalli-ideaa lämpimän ruoan annostelussa? Entä eväiden
tekemisessä? Sovellatko lautasmalli-ideaa kaikilla aterioilla?



Sopiva ateriaväli on 3-4 tuntia. Säännöllinen ruokailu työpäivän aikana
pitää virkeänä, tarkkaavaisena ja auttaa jaksamaan työssä.
Yövuorossa ammattikuljettajan kannattaa syödä pääateria puoliltaöin ja
aamuyön väsymyksen tunteina nauttia piristäviä, kevyitä välipaloja.
Vesi on paras janojuoma!

TUPAKOINTI
Tupakoitko?
Poltatko porukan mukana?
Millaisia terveellisiä tapoja on työn tauottamiseen tupakoinnin sijaan?

Tupakointi heikentää fyysistä suorituskykyä ja on kiistaton riskitekijä
lukuisille sairauksille.
Tupakointi yhdessä muiden huonojen tapojen kanssa ja raskaan työkuvan
kanssa lisää riskiä työkyvyn heikkenemiseen keskimääräistä aikaisemmin.
Tupakointi on myös työturvallisuusriski: huomion kiinnittyminen muualle
kuin liikenteeseen, tupakointi bensatankkien läheisyydessä tai tupakan
lipeäminen sormista syliin ajon aikana voi olla kohtalokasta.
Auto työpaikkana - Mahdollistathan työkaverillesi savuttoman työpaikan!

ALKOHOLIN KÄYTTÖ

Kuinka usein juot alkoholia?
Kuinka paljon alkoholia juot kerrallaan?

Ammattikuljettajan työhön ei sovi alkoholin säännöllinen käyttö: pienetkin
alkoholimäärät vaikuttavat työvireyteen ja kuljettajan työkykyyn ja sitä'
kautta myös liikenneturvallisuuteen.
Alkoholi ei sovi keinoksi hallita stressiä tai parantaa unta.


