
 

Jäsenkirje 2/2020       Kannelmäessä 15.6.2020 

Hyvät  jäsenet! 

Koronakevät on muuttunut koronakesäksi. Rajoituksia on höllennetty, mutta kokouksia, luentoja ja 

ryhmien kokoontumisia on edelleen vaikea järjestää riskiryhmien ja turvavälien vuoksi. Yhdistykset 

kautta Suomen ovat alkaneet toteuttaa tapahtumiaan ns. etänä eli netissä erilaisten alustojen avulla. 

Helsingin uniyhdistyksen ”Unettoman ravitsemus kuntoon” -webinaari 16.4., josta ilmoitimme 

viime jäsenkirjeessä, sai mukavasti osanottajia: heitä oli luennolla parhaimpaan aikaan 49 henkilöä. 

Myös yhdistyksemme vertaisryhmät siirtynevät syksyksi verkkoon. Uniliiton uniryhmät 

(terveysammattilaisten ohjaamat ryhmät) ovat jo toimineet loppukevään verkossa, ja niitä 

järjestetään myös kesällä. Jos haluatte kurssimuotoiseen ryhmään oppiaksenne nukkumaan 

paremmin, niin ilmoittautukaa Uniliiton sivuilla seuraavaan uniryhmään. 

Helsingin uniyhdistyksen Unituvat 

Sitratorin Unitupa siirtyy ensimmäisenä verkkoon, ja sitä ohjaa unettomuuden 

kokemusasiantuntija, LCF Life Coach ® ja ravintovalmentaja Päivi Karhu. Syksyn päivämäärät ja 

kellonajat ovat: 

torstaisin 17.9., 15.10., 12.11. ja 10.12.    klo 17.30-19  

Unituvan alussa Päivi pitää pienen alustuksen esimerkiksi unenhuollosta, ravinnosta tai liikunnasta. 

Sen jälkeen on vertaiskeskustelua. Unitupa toteutetaan Zoom-alustalla, mikä ei vaadi sovelluksen 

asentamista puhelimeesi tai läppäriisi. Sen sijaan sinun täytyy ilmoittautua, koska osallistumislinkki 

lähetetään sähköpostiisi, josta voit sitten klikata itsesi mukaan. Ilmoittaudu ryhmään Uniliiton 

nettisivuilla 31.8.2020 mennessä. 

Kampin Unitupa, Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B (-2 kerros, Keltsu) on varattu meille 

seuraavasti (mikäli koronatilanne sen sallii): 

maanantaisin 7.9., 28.9., 26.10. ja 23.11.  klo 15.30-17.33 

Kampin palvelukeskus on kehottanut meitä varautumaan tapaamisten peruuntumiseen 

koronatilanteen vuoksi. Jos näin käy, siirrämme myös Kampin Unituvan verkkoon ja siihen pitää 

silloin ilmoittautua. Seuraa tilannetta Uniliiton sivuilta. 

Helsingin uniyhdistyksen vertaispuhelin  

Helsingin uniyhdistyksen vertaispuhelin aloittaa toimintansa elokuussa. Syksyn päivystysajat 

numerossa 050 54 39 933 ovat: 

Elokuu:   tiistai 4.8., 11.8., 18.8. ja 25.8. klo 11-14 



 

Syyskuu:    tiistai 1.9., 8.9., 15.9., 22.9. ja 28.9. klo 11-14 

 

Lokakuu:    tiistai 6.10., 13.10., 20.10. ja 27.10. klo 11-14 

 

Marraskuu: tiistai 3.11., 10.11., 17.11. ja 23.11. klo 11-14 

 

Joulukuu:    tiistai 1.12., 8.12. ja 15.12. klo 11-14 

 

Jäsenkokoukset 

Syksyyn jäävät myös molemmat jäsenkokouksemme (kevät- ja syyskokous), jotta voimme pitää ne 

turvallisesti. Sitten kun saamme sääntömuutoksen, voidaan myös jäsenkokoukset toteuttaa 

videokokouksina eli samaan tapaan kuin vertaisryhmät.  

 

Ota yhteyttä – mieluiten sähköpostilla - jos on jotain sydämellä. Nuku hyvin tai ainakin paremmin, 

ja vietä virkistävä ja aurinkoinen kesä! 

 

Marja Ylösmäki, puheenjohtaja, p. 040 75 95 990 

 

helsinginuni@gmail.com 


