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Uniuutiset 4/2020 ilmestyy 7.12.2020
tilavarukset 8.11., aineisto 18.11.2020

Koulutus 

Uniyhdistykset järjestävät Unitupa-vertaisryhmiä, 
jotka ovat avoimia ryhmiä unihäiriöistä kärsiville ja 
heidän läheisilleen. Ohjaajina toimivat asiaa tuntevat 
vertaisohjaajat ja kokemusasiantuntijat. Jokaiseen 
tapaamiseen voi tulla ilman ennakkoilmoittautumis-
ta, ja ryhmiin osallistuminen on maksutonta. 
Katso tarkemmat tiedot https://www.uniliitto.fi/kalenteri/

Kokoukset

Turun Uniyhdistys ry:n sääntömääräinen kevät- 
kokous ja sääntömääräinen syyskokous ti 29.9. 
klo 15.00, Lääkäriasema Trinitas, Yliopistonkatu 26 B, 
4. kerros, 20100 Turku. 

Suomen Narkolepsiayhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous, su 25.10. klo 10.00 
Hotelli Helka, Pohjoinen Rautatiekatu 23, 
00100 Helsinki.

Pirkanmaa Uniyhdistys ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous ja sääntömääräinen syyskokous,
ti 20.10. klo 17.00, Tampereen Seudun 
Vertaiskeskus, Mustanlahdenkatu 19, LH 8 

Helsingin Uniyhdistys ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous ja sääntömääräinen syyskokous to 1.10. 
klo 17.00, Uniliiton toimisto, Sitratori 3, 00420 Helsinki

Suomen Uniapneayhdistys ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous ja sääntömääräinen syyskokous 
ma 28.9. klo 17.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Vantaan Uniyhdistys ry:n sääntömääräinen kevät- 
kokous ja sääntömääräinen syyskokous ke 30.9.
klo 17.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Suomen Unettomat ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous ja sääntömääräinen syyskokous ti 29.9. 
klo 18.00, Uniliiton toimisto, Sitratori 3, 00420 Helsinki

Uniryhmät ovat kurssimuotoisia tapaamisia, joiden ta-
voitteena on auttaa unihäiriöistä kärsiviä parantamaan 
elämänlaatuaan kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä 
hyödyntäen. Ryhmiä ohjaavat Uniliiton perehdyttämät 
terveydenhuollon ammattilaiset. Kuhunkin uniryhmään 
kuuluu kuusi kahden tunnin tapaamista, jotka toteu-
tetaan arki-iltoina kahden viikon välein. Uniryhmät 
edellyttävät ennakkoilmoittautumista ja sitoutumista 
kuuteen tapaamiseen. Osallistumismaksu on 30 eu-

roa.

Katso tarkemmat tiedot https://www.uniliitto.fi/kalenteri/

tapaamiseen. Osallistumismaksu on 30 euroa.
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Monenlaista välittämistä

Poikkeuksellisen kevään jälkeen seurasi pieni 
ja valoisa hengähdystauko – kesä. Nyt syksyn 
alkaessa kurkkua on alkanut taas kuristaa: 
toistuvatko kevään vaikeat ajat rajoituksineen 
ja virustaudin pelkoineen? Valitettavasti siltä 
näyttää. Paluuta normaaliin ei ole vielä lähi-
aikoina luvassa.

Kaiken hankaluuden keskellä ihminen on 
kuitenkin jälleen osoittanut kekseliäisyytensä. 

Kun tapaamiset kasvokkain oli pakko rajoittaa minimiin, alkoivat 
etätapaamiset. En ainakaan itse ollut ennen a) laulanut vauval-
le puhelimessa, b) jutellut yli 80-vuotiaan äitini kanssa videon 
välityksellä, c) osallistunut kuoroharjoituksiin videopalaverisovel-
luksen kautta tai d) viettänyt ystävän syntymäpäiviä älypuhelimen 
avulla. 

Saman tyyppisiä kokemuksia on varmasti kaikilla. Etäyhteydet 
ovat kantaneet sosiaalisia suhteita  rajoitusten yli. Näin myös väli-
matkat suhteellistuvat: nyt on saman kaupungin sisällä viestitelty 
samoin keinoin kuin mantereelta toiselle.

Eihän se samalta tunnu kuin kasvokkain. Mutta etäyhteyskin 
on kuitenkin parempi kuin ei mitään. 

Sama kokemus on erilaisten vertaistukea tarjoamien ryhmä-
tapaamisten järjestämisestä etäyhteyksin. Kuten sivuilla 8-12 
kerromme, vertaisryhmällä on iso merkitys, kun unettomuutta 
hoidetaan kognitiivis-behavioraalisin menetelmin. Kokemusten 
jakaminen toisten kanssa tekee omistakin vaikeuksista siedettä-
vämpiä. Unettomalle on hyvin tärkeää ymmärtää, ettei hän ole 
ongelmiensa kanssa yksin ja että vaikeuksiin on mahdollista saada 
apua.

Pidetään huolta kaikilla mahdollisilla tavoilla – itsestämme ja 
toisistamme!

Leeni Peltonen
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Suomalaisten maine kahvin-
juojakansana ei ole tuulesta 

temmattu. Suomalainen juo kah-
via keskimäärin kymmenen kiloa 
vuodessa, mikä on kolmanneksen 
enemmän kuin vaikkapa muissa 
Pohjoismaissa. Espresson mahti-
maissa Italiassa ja Espanjassa ku-
lutetaan kahvia vain puolet Suo-
men lukemista. 

Kahvi on tärkeä jokapäiväinen 
piriste ja nautintoaine ja olennai-
nen osa suomalaista kulttuuria. 
Vaikka osa porukasta joisikin tee-
tä, Suomessa ”mennään kahville” ja 
pidetään kahvitauko. 

Teksti: Leeni Peltonen
Kuva: iStockPhoto/Jacoblund

Suomalaisista miehistä 89 pro-
senttia ja naisista 83 prosenttia juo 
kahvia säännöllisesti. Vanhemmis-
sa ikäluokissa kahvinjuojien osuus 
on suurempi kuin nuoremmissa. 
Nuoriso juo toisaalta enemmän 
kola- ja energiajuomia.

Kofeiinia on paitsi kahvissa ja 
kola- ja energiajuomissa myös vih-
reässä ja mustassa teessä.

Kofeiini estää unikeskuksen 
toimintaa
Miksi kofeiini piristää? Miten se 
meihin vaikuttaa? Unitutkija Tarja 
Stenberg on Helsingin Sleep Team 

Kofeiinia sisältävä kahvi on monille jokapäiväinen  
piriste. Mihin sen virkistävä vaikutus perustuu? Ja miksi 
jotkut ovat sille herkempiä kuin toiset? Unitutkija Tarja 

Stenberg valottaa kofeiinin vaikutusmekanismeja.

Montako kuppia 
päivässä?
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-tutkimusryhmän kanssa tutkinut 
pitkään unen mekanismeja.

”Kofeiinin vaikutus perustuu 
sen kykyyn sitoutua samoihin re-
septoreihin kuin aivojen välittä-
jäaine adenosiini. Olen kutsunut 
adenosiinia ’unimyrkyksi’, sillä 
mitä pidempään ihminen valvoo, 
sitä enemmän adenosiinia kertyy. 
Silloin unipaine eli tarve nukkua 
kasvaa”, Tarja Stenberg sanoo.  

Kofeiinin vaikutusmekanismin 
oletetaan liittyvän nimenomaan 
A2-reseptoreihin, joita sijaitsee 
aivojen niin sanotun unikeskuksen 
soluissa. Kofeiini salpaa unikes-

kusta aktivoivia soluja, mikä estää 
unikeskuksen toimintaa – siis nu-
kahtamista.

”Kahvi tai kolajuoma, joka si-
sältää runsaasti kofeiinia, tavallaan 
jumittaa aivojen viestinnän niin, 
ettei väsymys tunnu. Hermosolut 
jatkavat aktiivisina kofeiinin vai-
kutuksen ansiosta”, Tarja Stenberg 
sanoo.

Geneettinen herkkyys vaih-
telee
Olemme geeniperimämme an-
siosta eri tavoin herkkiä kofeiinin 
vaikutukselle. Tämä selittää sen, 
että toiset voivat huoletta nauttia 
kahvia iltaisin ilman että menet-
tävät yöunensa – toiset taas eivät. 
Noin kolmasosa ihmisistä on eri-
tyisen herkkiä kofeiinille.

”Selitys löytyy jälleen adeno-
siinireseptoreista. Toisilla resepto-
reissa on sellainen geenimuutos, 
jonka ansiosta kofeiini sitoutuu 
niihin herkemmin. Ihmisillä on 
eroja myös entsyymissä, joka ha-
jottaa adenosiinia. Ainakin nämä 
kaksi mekanismia vaikuttavat sii-
hen, millainen herkkyysprofiili 
geeneissämme on”, Tarja Stenberg 
kertoo.

Kofeiinille herkillä ihmisillä 
sen nauttiminen aiheuttaa usein 
nukahtamisvaikeuksia. Joissakin 
tutkimuksissa on pyritty osoitta-
maan myös, että uni olisi kevyem-
pää, mutta siitä ei ole selvää näyt-
töä.

”Parhaiten oman herkkyytensä 
saa selville kuulostelemalla itseään. 
Jos kahvi tuntuu herkästi valvot-
tavan, sen nauttiminen kannattaa 
lopettaa viimeistään iltapäivällä”, 
unitutkija Tarja Stenberg sanoo. 
 
Addiktiivinen nautintoaine
Kahvin, teen tai kolajuoman naut-
timinen on miellyttävä kokemus, 

ja monille niiden juominen on 
piintynyt tapa. Miksi olemme niin 
kiintyneitä kahviin tai teehen, ja 
miksi marjamehu ei tuota saman-
laista mielihyvää?

”Kofeiini on addiktoiva eli 
riippuvuutta aiheuttava aine. Sen 
nauttimiseen syntyy tottumus, ja 
sen vaikutukseen myös tavallaan 
turtuu. Siten myös tottumuksilla 
on vaikutusta siihen, miten paljon 
kupillinen kahvia piristää”, Tarja 
Stenberg sanoo.

Tottumus näkyy myös siten, 
että säännöllisen kahvinjuojan on 
usein vaikeaa olla ilman totuttua 
kofeiiniannostaan. Monille tulee 
päänsärky, jos aamukahvi jää vä-
liin. 

Kofeiinin virkistävä ja piristävä 
vaikutus koetaan yleensä miellyt-
tävänä. Tutkimuksissa sen on to-
dettu parantavan tarkkaavaisuutta 
esimerkiksi ajokokeissa. Joissakin 
tutkimuksissa sen on osoitettu 
myös parantava lähimuistia ja kor-
jaavan vanhusten muistitoiminto-
jen häiriöitä. 

Onko kahvi terveellistä?
Nykytietämyksen mukaan kahvil-
la arvioidaan tosiaan olevan enem-
män hyötyjä kuin haittoja, ellei 
tarkastella nimenomaan herkkä 
unisiin liittyviä unihäiriöitä.

Tunnettu neurologi ja tietokir-
jailija Markku T. Hyyppä nauttii 
espressoa useita kertoja päivässä 

"Noin kolmasosa 
ihmisistä on erityisen 
herkkiä kofeiinille."

herkkä-
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ja suosittelee kahvin juontia muil-
lekin. “Kofeiini on yksi harvoista 
kemiallisista aineista, jonka on 
oikeasti todettu virkistävän muis-
tia. Tosin sen vaikutus on lyhytai-
kainen. Kahvista on muutenkin 
enemmän hyötyä kuin haittaa”, 
Markku T. Hyyppä sanoo.

Suomessa tehdyssä seurantatut-
kimuksessa 3–5 kupillista kahvia 
päivittäin nauttineilla eläkeikäisil-
lä oli pienempi riski sairastua de-
mentiaan kuin kahvia karttaneilla 
tai runsaammin kahvia nauttineilla 
ikätovereilla. Väestötutkimuksissa 
on löydetty viitteitä myös siitä, että 
säännöllisellä kahvinjuonnilla olisi 
yhteys pienempään Parkinsonin 
taudin ilmaantuvuuteen.

Alankomaalaisen tutkimuksen 
mukaan kahvinjuonnilla ja tyypin 
2 diabeteksella olisi käänteinen 
yhteys: mitä enemmän juo kahvia, 
sitä vähemmän esiintyy diabetesta. 

Vaikutus ei kuitenkaan ilmeisesti 
johdu kofeiinista, sillä yhteys oli 
samanlainen myös kofeiinittoman 
kahvin juojilla.

Kahvinjuonti ei näytä lisäävän 

sydän- ja verisuonitautien tai syö-
pätautien riskejä. Se nostaa hetkel-
lisesti verenpainetta, mutta vaiku-
tus haihtuu 2–3 tunnin kuluessa. 
Pannukahvin runsas juominen 
voi nostaa haitallisen kolesterolin 
(LDL) tasoa, mutta suodatinkahvi 
ei tee niin.

Liiallinen kahvinjuonti voi ai-
heuttaa sydämentykytystä ja her-
mostuneisuutta. Myös vatsahappo-
ja runsas kahvinjuonti voi ärsyttää.

Kaikki kahvin vaikutukset ovat 
kuitenkin yksilöllisiä. Omia tun-
temuksiaan seurailemalla löytyy 
eri elämäntilanteissa sopiva määrä 
kuuman kupposen – olipa siinä 
kahvia tai teetä – tuottamalle nau-
tinnolle.

“Kofeiini on yksi 
harvoista kemialli-

sista aineista, jonka 
on oikeasti todettu 
virkistävän muistia."

• 0,3 dl espressoa
• 1,25 dl suodatinkahvia
• 1,25 dl cappuccinoa
• 2,5 dl mustaa teetä
• 3 dl energiajuomaa
• 6,25 dl vihreää teetä
• 1 litra kolajuomaa
•  yksi kofeiinitabletti

100 mg kofeiinia
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Syyskuun ajan kaikkiin tilauksiin 

toimituskulut 0 €
Ei koske kotiinkuljetusta.

MUISTIN JA JAKSAMISEN TUEKSI

Betolvex B12-vitamiinit

Betolvex 1 mg
Tarkoitettu päivittäiseen

B12-vitamiinin saannin

turvaamiseen.

Betolvex Strong 1,25 mg
Vahva ja monipuolinen

B12-vitamiinivalmiste muistin 

ja jaksamisen tueksi.
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Korona antaa ja ottaa: 
näin se vaikuttaa uneen
Suuren kansainvälisen unitutkimuksen tuloksia 

analysoidaan parhaillaan. Koronalla näyttäisi olevan 

nukkumiseen sekä hyviä että huonoja vaikutuksia.

Korona-aika on, karmaisevaa, kyllä, mielenkiin-
toinen globaali tutkimusasetelma: mitä tapahtuu 
unelle, kun ihmiset yhtäkkiä joutuvat eristyksiin? 
Miten muuttuneet työolot vaikuttavat ajankäyt-
töön, esimerkiksi työn ja levon suhteeseen? Entä 
miten itse covid-19-viruksen aiheuttama tauti vai-
kuttaa vireystilaan pitkällä aikavälillä?

Muun muassa näitä kysymyksiä kartoitetaan 
laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa, joka 
käynnistettiin professori Markku Partisen aloit-
teesta. Tutkimukseen kertyi 15 maasta yhteensä 
25 000 vastausta, joita parhaillaan analysoidaan 
monien eri muuttujien ristivalotuksessa.

”Tuloksista ei voi vielä kertoa julkisuuteen, 
mutta varmasti mielenkiintoisia ilmiöitä paljastuu. 
Epäilemättä tulee ilmi myös eroja eri kansalli-
suuksien vastauksissa”, Markku Partinen sanoo. 

Stressiä ja ahdistusta 
Muista lähteistä on jo aiemmin tullut ilmi, että ko-
rona-aika näyttää vaikuttavan uneen monin eri 
tavoin.

Esimerkiksi osalle työikäisistä, joiden työ vaih-
tui konttorilta kotiin, etätyöpäivä antoi arkeen 
kaivattua joustoa. Työmatkoihin aiemmin kulu-
neen ajan saattoi käyttää vaikkapa liikuntaan, tai 
aamuisin saattoi nukkua tunnin pidempään. Heil-
lä uni saattoi parantua, ja tällaisia tuloksia rapor-
toitiin keväällä muun muassa aktiivisuusrannek-
keiden ja älykellojen data-aineistoista.

”Aktiiviset, työikäiset ihmiset saattoivat koro-
nan ansiosta saada elämänrytminsä parempaan 
tasapainoon, mikä auttaa myös nukkumaan pa-
remmin”, Partinen sanoo.

Toisaalta eristystoimet kavensivat monien so-

siaalisia kontakteja äärirajoille. Monet hyvinvoin-
tia kannattelevat arjen rutiinit katosivat, kun har-
rastukset jouduttiin panemaan väkisin tauolle.

Mielenterveyden ammattilaiset ovatkin ilmais-
seet huolensa siitä, että poikkeustilan jatkuessa 
mielenterveysongelmat kärjistyvät. On huolta ra-
hasta sekä omasta ja läheisten terveydestä. Yksi-
näisyys ja ahdistuneisuus vaivaavat yhä useam-
pia. 

Tämä näkyy muun muassa siten, että kriisipu-
helinten ja erilaisten matalan kynnyksen mielen-
terveyspalveluiden käyttö on lisääntynyt selväs-
ti. Myös päihteiden käyttö näyttää lisääntyneen 
korona-aikana.

”Ahdistuksen aiheuttamaa unettomuutta on 
varmasti entistä enemmän”, Markku Partinen sa-
noo.

Itse covid-19-viruksen aiheuttaman taudin 
jälkiseurauksista tiedetään toistaiseksi vähän. 
Osalle potilaista näyttää ilmaantuvan pitkäänkin 
kestäviä neurologisia oireita.

”Jos potilaalla on pitkittynyttä väsymystä ja 
uupumusta, se voi johtua myös aivojen toimin-
nan häiriintymisestä. Koronan pitkäaikaisista vai-
kutuksista kaivataan ehdottomasti monenlaista 
tutkimusta”, professori Partinen sanoo.

Teksti: Leeni Peltonen

"Työikäiset ihmiset 
saattoivat koronan myötä 

lisääntyneen etätyön ansios-
ta saada elämänrytminsä 
parempaan tasapainoon."

Professori 
Markku Partinen
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Uniryhmä auttaa 
unen löytämisessä 

Pitkäkestoisen unettomuu-
den hoidossa parhaat tu-
lokset saavutetaan kognitii-
visen käyttäytymisterapian 
menetelmillä. Näitä mene-
telmiä käytetään myös Uni-

liiton uniryhmissä.
Teksti: Tuija Sivonen

Kuva: iStock/Macrovector

Väestötutkimusten mukaan aikui-
sista noin kolmannes kärsii ajoit-
tain unettomuusoireista, ja 10–15 
prosentilla on unettomuuteen 
liittyviä toimintakyvyn häiriöitä. 
Pitkäaikaisesta unettomuudesta 
kärsii Suomessa liki 12 prosenttia 
aikuisväestöstä. 

Lyhytkestoinen tai ohimenevä 
unettomuus on useimmiten oire-
tasoista. Unettomuus alkaa yleen-
sä elämäntilanteen muutoksesta, 
johon on luonnollista reagoida 
unettomuudella. Oireen pitkit-
tyessä aivojen uni-valverytmin 
säätelyjärjestelmät voivat kuiten-
kin häiriintyä siinä määrin, että 
kehittyy unettomuushäiriö.  

Pitkäkestoinen unettomuus 
suurentaa monien sairauksien ja 
tapaturmien riskiä, heikentää toi-
mintakykyä ja huonontaa elämän-
laatua. 

Kognitiivis-behavioraalisilla 
menetelmillä parhaat tulok-
set
Unettomuuden Käypä hoito -suo-
situsten mukaan pitkäkestoisen 
unettomuuden hoidossa parhaat 

tulokset saavutetaan kognitii-
vis-behavioraalisilla menetelmillä 
(CBT-I / Cognitive Behavioral 
Therapy for Insomnia). 

Kognitiivisen käyttäytymiste-
rapian menetelmät unettomuuden 

hoidossa on kehitetty unettomuus-
häiriötä tuottavien ja ylläpitävien 
toimintamallien muuttamiseksi. 
Menetelmillä tutkitaan mielen 
toimintamallien ja niistä johtu-
vien toimintatapojen vaikutusta 
unettomuuteen sekä sitä, miten 
muutokset kokemisen tavassa ja 
käyttäytymisessä vaikuttavat nuk-
kumiseen ja hyvinvointiin.

Kognitiivinen psykoterapia ja 
kognitiivis-behavioraalisten me-
netelmien käyttö ovat eri asioita. 
Kognitiivis-behavioraaliset me-
netelmät unettomuuden hoidossa 
eroavat kognitiivisesta psykotera-
piasta siinä, että menetelmäkes-
keinen lähestymistapa on uneen 
keskittyvä, kun taas psykoterapia 
on hoidettavaan ihmiseen ja juuri 
hänen unettomuuteensa keskitty-
vää.

"Lääkkeettömästä 
hoidosta on pitkä-
aikaisseurannan 
perusteella par-
haimmat näytöt."

laatua. vää.



9

Uniuutiset  3 • 2020

Helsingin Uniklinikan ylilää-
käri, neurologian erikoislääkäri 
Gabriele Sved, miksi kognitii-
vis-behavioraalisia menetelmiä 
suositellaan ensisijaisena hoitona 
unettomuuteen?

”Useiden vuosikymmenten 
ajan tehdyissä suurissa tutkimuk-
sissa Euroopassa ja Amerikassa 
tästä lääkkeettömästä menetel-
mästä on pitkäaikaisseurannan 
perusteella parhaimmat näytöt. 
Nukahtamislääkkeillä on tutki-
musten mukaan lyhytaikaisesti 
käytettynä hyvää näyttöä, mutta 
lääkehoitoa ei voi suositella pitkä-
aikaisesti – myös yli 4 viikon käyt-
töön voi liittyä ongelmia”, Gabrie-
le kertoo.

”Pitkäaikaiskäytössä krooni-
sesti huonosti nukkuvilla lääkkei-
siin liittyy sivuvaikutuksia, eikä 
meillä ole tarpeeksi tutkimustie-
toa unilääkkeiden pitkäaikaisen 
käytön vaikutuksista.” 

Kognitiivis-beravioraalisten 

(CBT) menetelmien vaikutta-
vuudelle ja hoidon onnistumisel-
le on oleellista se, että potilaalla 
on oma halu ja motivaatio sitou-
tua hoitoon. Käyntejä tässä hoi-
tomuodossa on vain muutama, 
4–8 kertaa, mikä ei vaadi pitkää 
sitoutumista. Potilaan tulee kui-
tenkin olla valmis jatkamaan oh-
jeiden mukaan pidempään. He, 
jotka ovat itse hyvin motivoitu-
neita hoitoon, antavat hoidosta 
paremman palautteen.

Gabriele Svedin kokemuksen 
mukaan ryhmä antaa potilaal-
le enemmän kuin yksilöhoito. 
Avoimesti puhuminen ryhmässä 
voi olla haaste, mutta suurin osa 
on antanut ryhmätoiminnasta 
positiivisen palautteen. Ryhmäs-
sä näkee muiden tilanteen, mikä 
auttaa myös suhtautumisessa 
omaan tilanteeseen. Ja ryhmän 
jäsenten esittämät kysymykset 
auttavat koko ryhmää. Vertaistu-
ki on pitkäaikaisissa sairauksissa 
hyödyksi.

”CBT-I on periaatteessa ja 
laajasti katsoen aina ensisijai-
nen unettomuuden hoitomuoto, 
mutta aina on katsottava myös 
liitännäissairaudet, jotka vaikut-
tavat unettomuuteen. Ihminen 
on aina nähtävä kokonaisuute-
na, ja hoidon on perustuttava 
aina kattavaan kokonaisuuteen. 
Mutta vaikka olisi paljon fyysisiä 
sairauksia, CBT-I on silloinkin 
hyödyllinen”, Gabriele sanoo.

Tietoa, menetelmiä ja ver-
taistukea
CBT-I -menetelmiä käytetään 
myös Uniliiton järjestämissä 
uniryhmissä. 

Uniterapeutti ja unipoly-
grafiateknologi Susan Pihl on 
kouluttanut terveydenhuollon 
ammattilaisia – sairaanhoitajia 
ja terveydenhoitajia – Uniliiton 
uniryhmien ohjaajiksi ja toimii 
itsekin ohjaajana. Kahden päivän 
koulutuksen sisältönä ovat Käy-
pä hoito -suositusten mukaisten 
kognitiivisen käyttäytymistera-
pian menetelmien soveltaminen 
ryhmissä. 

”Uniryhmässä opetellaan 
ohjatusti keinoja, joilla muute-
taan unta haittaavia rutiineja ja 
toimintatapoja sekä rytmitetään 
unta ja valvetta.  Niissä opitaan 
lisäksi tunnistamaan ja korjaa-
maan unta estäviä haitallisia aja-
tusmalleja ja ylivireystilaa ylläpi-
täviä tunteita”, Susan kertoo.

Helsingin Uniklinikan 
ylilääkäri, neurologian 
erikoislääkäri Gabriele 
Svedin kokemuksen 
mukaan ryhmä antaa 
potilaalle enemmän 
kuin yksilöhoito.

Uniterapeutti Susan Pihl 
kouluttaa uniryhmien 

ohjaajia kognitiivis-beha-
vioraalisten menetelmien 

käyttöön.

 "Hoidon onnistu-
miselle on oleellista 
potilaan oma halu 
ja motivaatio sitou-

tua hoitoon." 
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Asiakaspalvelu puh. 040 - 585 6179

Löydä lähin myymäläsi ja varaa aika

www.unikulma.fi /myymalat
Made in Vantaa, Finland

-20%

Uniliiton 
jäsenille kaikki 

SteadyBody-tuotteet

Asiakas on aina oikeassa! Annoimme Unikulman lämpöä tasaavia 
ja rauhoittavia SteadyBody-lakanoita kuluttajille koekäyttöön! 

SteadyBody® | lakanamateriaali sisäl-
tää sähköä johtavaa hiilikuitua. Lakanat 
ovat myös lämpöä sääteleviä. Nukkues-
sasi lakanat pysyvät kuivana ja tuntuvat 
mielyttävältä ihollasi. SteadyBody®-la-
kanan tarkoitus on auttaa Sinua nuk-
kumaan rauhallisemmin tasoittamalla 
kehosi sähkökentät ja lämpötilaerot. 

”Ensifi ilikset SteadyBody-lakanoista 
olivat hieman epäileväiset. Mies mietti 
materiaalia ”kuinkahan mahtaa hios-
taa” ja pesukoneeseen ladatessani la-
kanoita, tuli mieleeni erittäin liukas ja 
hengittämätön vuorikangas. 
Lakanat kuivahtivat todella nopeasti ja 
pääsimme kokeilemaan. ”Aika miellyt-
tävän tuntuiset”, sanoi mies ja itse olin 
samoilla linjoilla. Lakanat tuntuivat vii-
leiltä ja silkkisen pehmeiltä. Muutaman 
nukutun yön jälkeen mies tuumi, että 
mitenköhän enää osaa tavallisissa la-
kanoissa nukkuaan, kun nämä ovat niin 
hyvät.  Itse huomasin, että parasta oli 

nukkua ilman rihman kiertämää. Pysyin 
lämpimänä ja yökkärit olivat yksinker-
taisesti liikaa. Miehen puolella lakana 
pysyi kuin pysyikin paikoillaan koko tes-
tijakson ajan. Petari tosin on välillä vielä 
liikkunut. Nukkuma-asennon vaihtami-
nen sujui helposti ”liusumalla”. Vaih-
damme lakanat kerran viikossa, niin nyt 
oli kiva vaihdella SteadyBodyjen ja ta-
vallisten lakanoiden välillä. Ero oli kyllä 
huikea! Ensimmäinen yö tavallisissa la-
kanoissa tuntui oudolta. Lähinnä siksi, 
että tavalliset lakanat tuntuivat todella 
karheilta ja se asennon vaihtaminen oli 
työläämpää.” 

  ”Aluslakanan koko yllätti. Kerrankin 
tarpeeksi iso, jota riitti kunnolla petaus-

patjan alle ja siellä on myös pysynyt. La-
kanat tuntuvat ylelliseltä, aivan kuin me-
nisi silkkilakanoiden väliin nukkumaan. 
Hetken on ihana viileys kunnes tuntee 
niiden lämmön. 

Itse kärsin levottomista jaloista ja fi bro-
myalgiasta. Pienikin veto tai kylmyys 
saa jalat kramppaamaan. Rakastan 
nukkua alasti, mutta pitkään olen nuk-
kunut villasukat ja pyjamahousut jalas-
sa. Jossain vaiheessa yötä se on kos-
tautunut kuumuudessa ja kun hikoilen 
päästä kaikkein helpoimmin, on tyyny 
ollut likomärkä. 

Näissä lakanoissa nukkuessa en ole hi-
koillut, saanut nukkua alasti ilman, että 
on kylmä/kuuma. Aamulla, kun petaan 
sängyn, lakanat ovat sen näköiset, kun 
ne olisi juuri pedattu. ”

TÄSSÄ LAKANOISTA 
KOETTUA JA SANOTTUA:

ASIAKASPALAUTE

ASIAKASPALAUTE

Tilaa verkosta tai osta myymälästä 

koodilla UNILIITTO20. Tarjous on 

voimassa 30.11.2020 saakka, 

eikä sitä voi yhdistää 

muihin tarjouksiin.

SteadyBody | pussilakanasetti

150 x 210 cm | 55 x 65 cm

SteadyBody | aluslakana

275 x 275 cm

SteadyBody | tyynyliina

55 x 65 cm | 60 x 80 cm

SteadyBody LIGHT | peitto

150 x 210 cm | 230 x 210 cm

Kevyt ja lämpöä tasaava! 

7920
/KPL

Norm. 99€

7920
/KPL

Norm. 99€

1520
/KPL

Norm. 19€

15920
/KPL

Norm. 199€ALKAEN ALKAEN
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”On tärkeää löytää 
juuri itselle sopiva 
malli autonomisen 
hermoston rauhoit-

tamiseksi.”

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansalli-
sia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien 
hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveyden-
huollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi. Suosituksia laa-
tii ©Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. 
Unettomuuden Käypä hoito -suositukset on laadittu Duodecimin ja Suomen Unitutki-
musseura ry:n yhteistyönä. https://www.kaypahoito.fi/hoi50067

Lähde: Unettomuuden Käypä hoito -suositus https://www.kaypahoito.fi/hoi50067

Susan tiivistää unen lääkkeet-
tömän itsehoidon kolmeen pää-
kohtaan:
• Vapaudu unettomuuden pelosta.
• Irrottaudu nukkumista vaikeut-
tavista ajattelumalleista, tunteista 
ja toimintatavoista.
• Opi uusia itsetuntoa, elämänha-
lua ja tyyneyttä lisääviä toiminta-
tapoja.

Helpommin sanottu kuin teh-
ty! Juuri siksi oman unen ongelmia 
onkin hyvä käsitellä ryhmässä. 

Uniliiton uniryhmä on kuuden 
tapaamisen kurssimuotoinen ko-
konaisuus, kaksi tuntia kerrallaan.  
Ryhmä antaa osallistujille tiedon 
ja menetelmien lisäksi myös ver-
taistukea. Gabriele Svedin tavoin 
myös Susan korostaa ryhmän 
merkitystä. 

”Parhaimman hyödyn ryhmäs-
tä saavat osallistujat, joilla on vah-
va motivaatio oman käyttäytymi-
sen tutkimiseen ja muuttamiseen. 
Tapaamiset ovat noin kahden vii-
kon välein, ja osallistujat tekevät 
niiden välillä oman toimintansa 
reflektointia sekä erilaisia harjoit-
teita.” 

”Jos osallistuja sitoutuu ryh-
mään ja kokoontumisten välillä 
tehtäviin harjoitteisiin, jo ryhmän 
toiminta-aikana (10–12 viikkoa) 
on mahdollista saavuttaa huomat-

tavia tuloksia oman unen suhteen. 
Tavoitteena tietysti on, että ryh-
mässä opitut toimintamallit jää-
vät pysyvästi käyttöön ja auttavat 
myös tapaamisten jälkeen unetto-
muuden haitan vähentämisessä”, 
Susan sanoo.

Osallistujilta hyvää palau-
tetta
Psykiatrinen sairaanhoitaja ja tai-
deterapeutti Eija Heiskanen kävi 
vuonna 2017 Uniliiton uniohjaa-
jakoulutuksen ja on siitä lähtien 
ohjannut Tampereen seudulla 
uniryhmiä. 

”Ryhmän aloittaessa käydään 
läpi perusasiat, kuten unen ra-
kenne ja sen merkitys terveydelle. 
Ryhmäytyminen on tärkeää alku-
vaiheessa. Jokaisen täytyy kokea 
tulleensa nähdyksi ja kuulluksi, 
jotta voi jatkossa kokea olonsa 
turvalliseksi ja jakaa kokemuksi-
aan”, Eija sanoo.

Omaa unettomuutta ylläpitävät 

tekijät ja tunne-elämään liittyvät 
asiat eivät ole helppoja asioita 
jaettaviksi, mutta niistäkin ryh-
mässä keskustellaan luontevasti 
myöhemmissä kokoontumisissa. 
Omien ajattelumallien käsittely 
koetaan merkityksellisenä.

”Ennen tunne-elämän tee-
moja ryhmässä käsitellään ihan 
tavallisia unen huoltoon liittyviä 
arkisia asioita, kuten totuttuja toi-
mintatapoja, ravintoa ja liikuntaa. 
Rentoutuminen ja erilaiset hen-
gitysharjoitukset sekä mieliku-
vatyöskentely ovat mukana alusta 
saakka. Nuorten ryhmissä lyhyet 
toiminnalliset harjoitteet auttavat 
keskittymään”, Eija sanoo.

”On tärkeää löytää juuri itsel-
le sopiva malli autonomisen her-
moston rauhoittamiseksi.”

Ryhmässä käytetään kognitii-
visen käyttäytymisterapian lääk-
keettömiä menetelmiä, mutta 
lääkkeistäkin halutaan puhua. 

”Usein ryhmässä tulee esille 
lääkkeiden vähentämisen tar-
ve. Lääkkeet ovat aina lääkärin 
kanssa päätettäviä asioita, mutta 
uniryhmästä tähän tavoitteeseen 
voi saada kannustusta ja tsemp-
piä.”

Uniryhmän vaikuttavuutta 
yksilötasolla mitataan vapaamuo-
toisen palautteen lisäksi kansain-

Susan sanoo.

”Ensifi ilikset SteadyBody-lakanoista Itse kärsin levottomista jaloista ja fi bro-
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Psykiatrinen sairaanhoi-
taja Eija Heiskanen ohjaa 
Uniliiton uniryhmiä.

"Omassa päässä 
olleet ajatukset 
eivät olleetkaan 
niin outoja vaan 
hyvinkin yleisiä.”

Uniliiton uniryhmä antaa tietoa, vertaistukea ja keinoja 
oman unen ja unihäiriön hoitoon. Ryhmissä käytetään 
kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. 
Uniryhmistä ilmoitetaan Uniliiton verkkosivuilla 
https://www.uniliitto.fi/kalenteri/

Ryhmiä toimii useilla paikkakunnilla ja lisäksi verkossa 
etäyhteyksillä. Ryhmään otetaan 8–10 osallistujaa.

Ilmoittautuminen tehdään Uniliiton verkkosivuilla 
olevan ilmoittautumislomakkeen avulla. Osallistuminen 
edellyttää sitoutumista kuuteen kahden tunnin tapaami-
seen noin kahden viikon välein sekä tapaamisten välillä 
tehtäviin harjoitteisiin. Osallistumismaksu kuuden tapaa-
misen kokonaisuudesta on 30 euroa. 

Susan Pihl & Anna-Mari 
Aronen (2020): 

Unentaidot – löydä uni 

ilman lääkkeitä

Kirja sopii unettomuudes-
ta kärsiville ja huonosti 
nukkuville itsehoidon 
oppaaksi sekä ammat-
tilaisille unettomuuden 
lääkkeettömän hoidon 
ohjauksen avuksi.  
Saatavissa Uniliiton toi-
mistosta, 25 euroa.

Miten osallistua Uniliiton 

uniryhmään? 

välisellä ISI-lomakkeella (Insom-
nia Severity Index).  Henkilö itse 
arvioi numeroasteikolla koke-
mansa haitan vakavuutta, vaiku-
tusta nukkumiseen, häiritsevyyt-
tä, vaikutusta elämänlaatuun ja 
ahdistuneisuuteen. Osallistuja te-
kee arvion ryhmän alkuvaiheessa 
sekä noin kymmenen viikon ku-
luttua, kun ryhmän kokoontumi-
set päättyvät. 

Yksilötason arvioita ei arkis-
toida, vaan ohjaaja tekee niistä 
yhteenvedon. ISI-arvioiden yh-
teenvedossa unettomuuden haitan 
numeraalinen keskiarvo on uni-
ryhmään osallistumisen myötä 
alentunut selvästi ja edesauttanut 
monilla myös unilääkkeistä luo-
pumista. 

”Yleisenä kokemuksena on 

jäänyt mieleen osallistujien anta-
ma palaute, että ryhmästä on ol-
lut hyötyä. Erityisesti vertaistuen 
merkitys nousee aina palautteissa 
esille”, Eija sanoo. 

Perspektiiviä omiin ajatuk-
siin
Anna Rantakivi osallistui ke-
väällä 2019 Uniliiton uniryh-
mään.

”Ohjaajat olivat todella päteviä, 
ryhmässä oli mukava lämmin tun-
nelma ja sain paljon uutta ja mie-
lenkiintoista tietoa unesta. Ryh-
män muiden jäsenten kokemusten 
kuuleminen oli silmiä avaavaa ja 
toi perspektiiviä. Omassa päässä 
olleet ajatukset eivät olleetkaan 
niin outoja vaan hyvinkin yleisiä”, 
Anna kertoo.

Anna tekee lentoemännän 
työtä, joka on monella tapaa epä-
säännöllistä. Työssä voi olla yölen-
toja ja aikaerolentoja. Hän kokee 
saaneensa ryhmästä unen hoitoon 
keinoja, jotka ovat auttaneet nuk-
kumaan hyvin – myös työmatkoil-
la hotelleissa ja eri aikavyöhyk-
keillä.

”Ja pienen lapsen äitinä tiedän, 
että lähes jokainen sitä elämänvai-
hetta elävä äiti kärsii uniongelmis-
ta. Nyt kun tiedän, että apua on 
saatavissa, haluan kannustaa kaik-
kia sitä hakemaan”, Anna sanoo.
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Yövalo

Unihiekkaa
Kirjoittaja on Uniliiton puheenjohtaja 

Salla Mansikkamäki

Ensimmäinen muistikuvani uni-
hiekasta on Ylen lastenohjelmasta 
Pikkukakkosesta. Siellä seikkaili 
hassu harmaahapsinen sinitak-
kinen kaveri, joka heitti tarinan 
lopussa lasten päälle unihiekkaa. 
Ensimmäisen kerran kun näin 
Nukkumatin heittävän unihiek-
kaa, laitoin silmät kiinni ja kädet 
silmien eteen, etten vain joutui-
si unihiekan vaikutuskohteeksi. 
Myöhemmin kun uskalsin, pää-
osin kuitenkin varmaan uteliai-
suudesta, päätin avata silmäni ja 
olin kovin pettynyt, kun unihie-
kalla ei ollutkaan mitään vaiku-
tusta minuun.

Yliopistolla opiskellessani sel-
visi, että unihiekkaa on oikeas-
ti olemassa. Se paljastui solujen 
energia-aineenvaihduntatuotteek-
si adenosiiniksi, jota kertyy aivoi-
hin päivän mittaan. Silloin kun 
unihiekan pitoisuus kasvaa riittä-
vän suureksi tietyllä aivoalueella, 
nukahtaminen helpottuu. Selvisi 
myös, että kahvin ja teen sisältä-
mä kofeiini vähentää unihiekan 
vaikutusta. 

Kahvin voimalla jaksoin vuo-
sikaudet. Kahvi toimi herättäjänä 
niinä aamuina, kun piti mennä 
ohjaamaan opiskeluryhmiä kello 
kahdeksan. Farmakologian osas-
ton ja oppiaineen kahvihuoneessa 
oli ja on aamuisin ruuhkaa. Eme-

ritusprofessori, joka jatkoi edelleen 
töitä laitoksella, oli tunnettu her-
rasmies. Yhtenä aamuna olimme 
menossa käsi ojossa samaan aikaan 
kahvikoneelle, mutta herrasmiehe-
nä hän päästi minut siihen ensin. 
Otin samaan mukiin ensin ison 
kahvin, sitten tuplaespresson ja 

vielä toisen tuplaespresson. Kol-
mannen kahvin kohdalla profes-
sorin jalka alkoi hieman vipattaa, 
mutta hän odotteli vuoroaan kiltis-
ti. Kuittaili vain hyväntahtoisesti, 
että ”tuossa on aika paljon kofeii-
nia”, johon minä vastasin: ”Kyllä, 
mutta tarvitsen sen kaiken.” Myö-
hemmin tajusin, että hän oli tie-
tenkin menossa pitämään luentoa 
ja oli jo myöhässä kuten minäkin. 
Luento alkoi sinä aamuna niil-
le noin 160:lle opiskelijalle vähän 
aikataulusta jäljessä, koska minun 
piti saada vahvaa kahvia ja koska 
professori oli herrasmies.

Olen aina rakastanut kahvia 
kaikissa sen eri muodoissa. Kah-
vihifistelijän vikaakin minussa on 
ollut. Kun Ylen toimittaja kävi 
luonani ja näki kahvinkeittoväli-
neeni, hän tokaisi leikkimielises-
ti, että nyt hän tietää, miksi en 
nuku. Mutta ei sillä laadulla ole 
välttämättä merkitystä, vaan nau-
titun kahvin määrällä ja nautti-
misen ajankohdalla. Kun tajusin, 
että kofeiinin puoliintumisaika ja 
sen poistumisaika elimistöstä on 
yllättävän pitkä, olen muuttanut 
kahvinjuontitapojani. Nykyään 
juon yleensä vain yhden kupin 
herättyäni. Joskus tarvitsen kui-
tenkin toisen kupin vähän myö-
hemmin, jos takana on yksi tai 
useampi huonosti nukuttu yö ja 
jos tiedossa on hommia, joiden te-
koon tarvitaan virkeämpiä aivoja. 
Kokemuksen kautta tiedän myös 
sen, mistä usein kahvin kohdal-
la varoitellaan, että jos juo kahvia 
kello neljän jälkeen iltapäivällä, 
niin ei välttämättä nuku kunnol-
la sinä yönä. Kylässä lisäkupeista 
kieltäytyminen on vaikeaa, ja siksi 
pyydän siellä yleensä teetä. Ko-
feiinirajoitus antaa Nukkumatille 
paremman mahdollisuuden tulla 
käymään ja unihiekalle paremman 
mahdollisuuden toimia.

Hyvää syksyä teille kaikille!

"Kofeiinirajoitus 
antaa unihiekalle 

paremman 
mahdollisuuden." 

kahvin, sitten tuplaespresson ja 
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Track your sleep therapy progress Seuraa uniapneahoitoasi 

© 2015 ResMed Ltd. 1019025/1 2015-09

Lue lisää ja rekisteröidy osoitteessa myAir.resmed.eu 

MyAir™ on ResMedin AirSense™ 10- ja AirCurve™ 10 -laitteiden käyttäjille tarkoitettu 

verkko-ohjelma. MyAirin avulla saat mahdollisimman suuren hyödyn uniapneahoidostasi. 

•  Voit päivittäin nähdä, miten tehokasta hoitosi on.

•  Saat yksilöllistä opastusta ja käteviä vinkkejä.

•  Kannustus ja tavoitteet auttavat sinua pysymään motivoituneena.
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Hän

Väsymys ei johtunut-
kaan vain kovasta 
työnteosta
Petteri Orpo meni lääkäriin samasta syystä 
kuin moni muu: vaimo kehotti. Uniapnea-
diagnoosi sai kokoomuksen puheenjohtajan 
ymmärtämään, ettei hän ollut vuosikausiin 
nukkunut kunnolla. 

Miten ja milloin sinulla diagnosoitiin uniap-
nea?
Menin lääkäriin loppuvuodesta 2019. Vaimo oli jo 
pitkään puhunut siitä, että kuorsasin ja että kuulos-
ti siltä, että hengityksessäni oli katkoksia. Hän jopa 
nauhoitti joskus kuorsaustani, jotta ymmärtäisin ti-
lanteen vakavuuden. 

Millaista haittaa uniapneasta oli?
Vaimo ymmärrettävästi kärsi kuorsauksestani. Itse 
oivalsin tuolloin myös, että olen itse asiassa ollut pit-
kään aivan tolkuttoman väsynyt. Ennen ylpeilin sillä, 
että minulla on hyvät unenlahjat: nukahdin aina heti 
ministeriauton takapenkille. Aiemmin olin tulkinnut 
väsymyksen johtuvan kovasta työtahdista, mikä sekin 
oli toki hyvä syy. Puolueen puheenjohtajuus, viiden 
vuoden putki ministerinä ja sen jälkeen oppositioon 
siirtyminen vaativat jatkuvasti ylipitkiä työpäiviä, 
mutta väsymyksen taustalla osoittautui olevan muu-
takin.

Miten sairaus todettiin?
Hakeuduin eduskunnan työterveyshuoltoon, ja sain 
sieltä lähetteen Coronarian unitutkimuksiin. Tutki-
muksissa minulla todettiin vakava uniapnea: hengi-
tyskatkoksia oli jopa 60 tunnissa ja pisimmät häiriöt 
hengityksessä kestivät kaksi minuuttia. Myös veren-
paineeni oli kohonnut, ja alapaine huiteli öisin 110 
korvilla, mikä sekin osoittautui uniapnean seurauk-
seksi.

Miten elämä muuttui, kun sait hoitoa uniap-
neaan?
Minulle aloitettiin välittömästi c-pap-hoito. Totuin 
nopeasti nukkumaan laitteen kanssa, ja yöuni parani 
välittömästi. Myös laitteen seuranta-arvot osoittivat 
tämän, ja lääkärikin kiitteli hoidon toimivan. Veren-
painelukematkin laskivat normaalille tasolle. Hyvin 
pian huomasin olevani päivisin pirteämpi: elämää var-
jostanut kokonaisvaltainen väsymys oli poissa!

Miten c-pap-laitteen käyttö on sujunut?
Onneksi laitteet ovat nykyisin niin hyvin istuvia ja 
mukavia käyttää. Minun ei ollut vaikea tottua nukku-
maan maskin kanssa, sillä se on kevyt ja pysyy hyvin 
päässä. Olen tosin ilmeisen levoton nukkuja ja nuk-
kuisin välillä mielelläni myös vatsallani, mutta se ei 
laitteen kanssa oikein onnistu. 

Poliitikon työhön kuuluu paljon matkustamista – 
tosin nyt korona-aikaan normaalia paljon vähemmän. 
Ehdin alkuvuodesta tehdä yhden USA:n-matkan, ja 
laite kulki mukana matkalaukussa. Kuljetan sitä jat-
kuvasti mukanani myös normaaleina arkiviikkoina, 
koska kuljen Helsinki-Turku-väliä useamman kerran 
viikossa. 

Mitä tämä kaikki opetti?
Uniapneadiagnoosi sai miettimään terveyttä ja omaa 
jaksamista. En kuvitellut olevani riskiryhmää, koska 
olen hoikka ja liikunnallinen, eikä suvussa ole tie-
tääkseni ollut uniapneaa. Mutta saatuani diagnoosin 
aloin kiinnittää enemmän huomiota elämäntapoihin, 
ja nukkumisen merkitys kirkastui ihan eri tavalla 
kuin ennen. Nuorempana sitä kuvitteli jaksavansa 
mitä vain, kunhan vähän kävi kyljellään, mutta nyt 
olen todella oppinut arvostamaan unta! Myös hyvällä 
patjalla ja tyynyllä on paljon merkitystä unen laadun 
kannalta.

Suomalainen terveydenhoito osoitti jälleen kerran 
kyntensä: sain työterveyshuollon ja julkisen tervey-
denhuollon kautta sujuvasti diagnoosin ja hoidon. Iso 
kiitos Coronarian ja Tyksin keuhkosairauksien polik-
linikan osaavalle väelle!

Mitä haluaisit sanoa kohtalotovereillesi?
Kannustan menemään tutkimuksiin, jos oireet viit-
taavat uniapneaan. Vaikka itse ei tiedostaisi väsymys-
tään, sen seuraukset ovat vakavia. Univaje voi vaikut-
taa esimerkiksi muistiin ja tarkkaavaisuuteen. Omalla 
vireystilalla on todellakin merkitystä työn ja muunkin 
elämänlaadun kannalta!

Teksti: Leeni Peltonen

Kuva: Kristian Tervo 
 Kuvapankki, Kokoomus
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Kello 03:40. Vuoden ikäinen Eetu-vauva herää 
itkien. Äiti painautuu lähelle, hyssyttelee ja loh-
duttaa. Isä jatkaa unia – hänen pitäisi herätä töi-
hin ajamaan rekkaa parin tunnin päästä. Kello 
04.30 Eetu herää jälleen – jo kahdeksatta ker-
taa tänä yönä.

Sama kaava on toistunut jo pitkään, sillä Eetu 
on herättänyt vanhempansa puolen tunnin vä-
lein jo vuoden ajan. 

30 vuotta lastenneurologina työskennelleen 
Outi Saarenpää-Heikkilän mukaan myös pik-
kulasten univaikeudet ovat lisääntyneet. Valta-
osa vauvoista heräilee useita kertoja yössä ja 
nukahtaa vain vanhemman läsnä ollessa.

Unettomuus onkin vakava kansanterveydel-
linen ongelma, joka voi pitkittyessään johtaa 
sekä fyysisiin että psyykkisiin sairauksiin lap-
sessa ja vanhemmassa.

Perhe on hakenut apua uniongelmiin neu-

volasta, kirjallisuudesta, uniohjaajilta ja lääkäreiltä. 
Nyt keinot alkavat olemaan vähissä. Perhe haluai-
si palkata yksityisen uniohjaajan, joka tulisi kotiin 
seuraamaan nukuttamista, mutta yksittäiset tunnit 
maksavat niin paljon, ettei siihen ole varaa.

– Yksi uniohjaaja neuvoi, että tee lastensuoje-
luilmoitus, niin voisitte saada maksusitoumuksen 
yksityiselle. 

Lähde: YLE
https://yle.fi/uutiset/3-11440690 

Valvottava vauva-arki voi romut-
taa koko perheen hyvinvoinnin

Nyt voit itse mitata uniapnean 
oireita omassa sängyssäsi 

Aalto-yliopistossa on kehitetty älypuhelinsovel-
lus, joka auttaa tunnistamaan uniapnean oireita.

Uniapneaa sairastaa arvioiden mukaan yli 300 
000 suomalaista. Taudissa hengitys katkeilee 
nukkumisen aikana. Sen oireita ovat muun muas-
sa kuorsaus, väsymys ja keskittymiskyvyn puute.

ApneaTracker -sovellus seuraa käyttäjän kuor-
sausta mikrofonin kautta ja nukkumisasentoa äly-
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mikä on itselle riittävä unimäärä. Se vaihtelee 
paljon yksilöiden välillä.

Usein kellot tarjoavat tietoa myös unen eri 
vaiheista; kuinka paljon yöllä on ollut kevyttä 
unta, syvää unta ja REM-unta. Pesonen pitää 
näitä tietoja kuitenkin hyvin suuntaa antavina.

Lähde: YLE
https://yle.fi/uutiset/3-11436540

Nukkuuko unikaverin kanssa 
paremmin? Tutkimuksen mu-
kaan pariskunnat saavat enem-
män REM-unta jaetussa sän-
gyssä

Uutisia meiltä & maailmalta

puhelimen antureiden avulla. Sovellus voi siis 
havaita hengityskatkokset. Sovellus hälyttää 
käyttäjän vaihtamaan asentoa, jos kuorsausta 
tai apnean aiheuttamaa katkonaista kuorsausta 
esiintyy.

Sovellus ei ratkaise ongelmaa, mutta toimii 
diagnosoinnissa hyvänä apuna, sillä sen avulla 
saadaan tietoa käyttäjän nukkumisesta usean 
yön ajalta, sanoo kehittämistyössä mukana ollut 
kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri ja do-
sentti Tapani Salmi.

– Tämä ei ole lääketieteellinen laite, mutta 
näkisin, että tästä on lääketieteellistä hyötyä. So-
velluksen avulla voidaan mitata, kuinka pysyväs-
tä ongelmasta on kyse.

Tällä hetkellä ilmainen beta-versio toimii 
Android-laitteissa, mutta sovellus on tekeillä 
myös muihin älypuhelimiin. Sovellusta kehite-
tään, kun käyttäjiä saadaan lisää.

Lähde: YLE
https://yle.fi/uutiset/3-11430090

Oman terveyden seuraaminen 
on nyt trendikästä – mutta mitä 
syke, askelmäärä ja uni kerto-
vat voinnistasi? 

Kun suomalaisille suositeltiin etätöihin siirty-
mistä maaliskuussa, monen arki ja sen myötä 
myös liikkuminen muuttuivat. Moni ryhtyi seu-
raamaan aktiivisuuttaan, ja maalis–huhtikuun 
vaihteessa äly- ja urheilukellojen myynti vilkas-
tui.

– Paljon on kiinnostusta unen ja palautumi-
sen mittaamiseen. Kelloja ei enää osteta pelkän 
urheilusuoritusten mittaamiseen, sanoo Polarin 
Pohjoismaiden myyntijohtaja Liisa Puranen.

– Askelmäärä kertoo ihmisen aktiivisuu-
desta ja monien sairauksien riskeistä, sanoo 
UKK-instituutin johtaja ja lääketieteen tohtori 
Tommi Vasankari.

Unesta ei niinkään kannata tehdä lyhyen ai-
kavälin johtopäätöksiä, vaan tarkastella pidem-
pää aikaväliä, sanoo unitutkija Anu-Katriina Pe-
sonen Helsingin yliopistosta. Pidempään unta 
tarkkailemalla pystyy päättelemään esimerkiksi 
oman unirytminsä ja unentarpeen. 

Omasta unesta voi päätellä eniten, kun ot-
taa pitkiä mittaussarjoja. Silloin oppii tietämään, 

Yhdessä nukkuminen on osa useimpien pa-
riskuntien arkea. Saksalaisessa tutkimuksessa 
on nyt huomattu, että yhdessä nukkuminen 
vaikuttaa ihmisiin myös fysiologisella tasolla. 
Unilaboratoriotutkimuksessa huomattiin, että 
nuoret ja terveet pariskunnat saivat yhteisinä 
öinä enemmän ja katkottomampaa REM-unta 
kuin itsekseen. REM-unen osuus koko yön uni-
kertymästä nousi noin kahdella prosenttiyksi-
köllä.

Unitutkija, Helsingin yliopiston Sleep and 
Mind -tutkimusryhmän johtaja Anu-Katriina 
Pesonen kertoo, että tutkimus on tärkeä pään- 
avaus unen sosiaalisen ulottuvuuden kannalta.

Yhdessä nukkuminen on mielenkiintoinen 
sosiaalisen kanssakäymisen muoto, sillä vaik-
ka pariskunnat nukkuvat vierekkäin, keskitty-
vät kumpikin ensisijaisesti omaan uneensa.

Unessakin parit vuorovaikuttavat keske-
nään. Pesosen mukaan tutkimuksessa erittäin 
mielenkiintoista oli se, että yhdessä nukkuvien 
parien univaiheissa havaittiin enemmän synk-
ronisaatiota.

– Tästä tiedetään aika vähän, siis ylipäätään 
siitä, mitä ihminen havaitsee ja mitkä ärsykkeet 
vaikuttavat uneen. Hengitystiheys vaihtelee 
unen aikana, joten toisen hengitysrytmiin sa-
maistuminen voi selittää synkronisaatiota, Pe-
sonen sanoo.

Todennäköistä on, että myös turvallisuuden 
ja yhteyden tunteet voivat vaikuttaa uneen.

Lähde: YLE
https://yle.fi/uutiset/3-11432345
Tutkimus: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00583/full 
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Vantaan Uniyhdistys järjestää avoimia ylei-
söluentoja sekä vertaistukitoimintaa unihäiri-
öistä kärsiville ja heidän läheisilleen. Vantaan 
Hyvinvointimessuilla mukanaolo on jokavuo-
tinen perinne uniyhdistykselle. 

”Tämä vuosi on ollut vallitsevas-
ta COVID-19 -virustilanteesta 
johtuen aivan poikkeukselli-
nen”, kertoo yhdistyksen pu-
heenjohtaja Kira Andersson.

”Kasvokkain tapahtuvat ver-
taistapaamiset eli Unitupamme 
on jouduttu perumaan alkuvuo-
den jälkeen. Olemmekin herä-
telleet ajatuksia myös verkossa 
tarjottavasta vertaistuesta.” 

Monen asian hoitaminen on 
ollut hankalampaa ja hitaam-
paa koronan takia, mutta asiat 
on saatu silti hoidettua. Yhdis-
tyksen hallitus on kokoontunut 
etäyhteyden avulla rajoituksista 
johtuen. 

”Tämä on ollut uusi, mutta 
ihan hyvin toimiva tapa hoitaa 
asioita. Myös kaikki muu toimin-
ta, joka vaatisi kokoontumista 
yhteisiin tiloihin, on järjestetty 

Vantaan Uniyhdistys 
Hyvinvointimessuilla

Vantaan Uniyhdistys ry kutsuu toimintaan mukaan aktiivisia, auttamisesta ja yhteisestä 
toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Myös toiveita ja ajatuksia toiminnan kehittämisestä 
otetaan mielellään vastaan.
Lähetä sähköpostia osoitteeseen: vantaanuniyhdistys@gmail.com

Voit tutustua toimintaan myös vertaisryhmässä. Unitupa-vertaistukiryhmät ovat kaikille 
avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia. Ryhmien aikataulun löydät mm. tapahtumakalenteris-
ta, osoitteesta https://www.uniliitto.fi/kalenteri/

mahdollisuuksien mukaan etä-
yhteyksin.” 

Koronatilanne on vaatinut 
kaikilta pitkiä hermoja ja po-
sitiivista mieltä. Se on tuonut 
monelle lisää huolenaiheita, 
ja kova stressi toki vaikuttaa 
uneenkin asti. Kira Andersson 
näkee tilanteessa myös kolikon 
toisen puolen.

 ”Moni on nimittäin myös 
kertonut, että epidemiasta joh-
tuneet rajoitukset ovat pakot-
taneet ottamaan rauhallisem-
min, rajaamaan pois ylitöitä ja 
rauhoittamaan arjen kiireitä ja 
harrasteita muutenkin. Moni on 
huomannut elämänsä hidasta-
misen vaikuttaneen uniongel-
miinsa parantavasti.”  

Jos koronaepidemia ei tuo 
uusia muutoksia ja rajoituksia, 
tämänhetkisen suunnitelman 

mukaan yhdistyksen tapahtu-
makalenterissa ovat Unituvat, 
yhdistyksen yhdistetty kevät- 
ja syyskokous, osallistuminen 
omalla ständillä Vantaan Hyvin-
vointimessuille sekä mahdolli-
set luennot ja muut tapahtumat. 

”Hyvinvointimessut ovat ol-
leet aina antoisa ja mukava ta-
pahtuma”, Kira sanoo.

Tapahtuman järjestäjinä ovat 
Vantaan Järjestörinki ry ja Van-
taan kaupunki. Messuilla esitel-
lään laajasti hyvinvointialan yri-
tyksiä ja yhteisöjä, vertaistukea, 
vapaaehtoistoimintaa ja muuta 
terveyteen ja hyvinvointiin liit-
tyvää. Siellä on myös yleisö-
luentoja. Tapahtuma pidetään 
10.10.2020 Energia Areenalla 
Myyrmäessä.
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Yhdistyksiltä

Suomen Narkolepsiayhdistys

Kokoontumiset ovat ensiarvoisen tärkeitä
”Ei uskoisi miten nopeasti maa ja maailma 
saadaan lähes sulkutilaan ja toiminnot pysäh-
dyksiin”, Suomen Narkolepsiayhdistyksen pu-
heenjohtaja Hanna Nikupaavo sanoo. Korona-
pandemiasta huolimatta yhdistys on pystynyt 
kuitenkin toimimaan ja suunnittelee toiveik-
kaasti tulevaa.

”Yhdistyksissä kyse on pienistä asioista verrat-
tuna yritys- ja muuhun maailmaan, mutta siitä-
kin huolimatta tämä tilanne on tuntunut hyvin 
oudolta ja ikävältä”, sanoo Hanna. Maaliskuussa 
yhdistys joutui perumaan lyhyellä varoitusajalla 
kevätkokousviikonlopun, samoin peruuntui Tal-
linnan-matka ja Sopeutumisvalmennuskurssi 
kesäkuun alusta.

Kaikkea toimintaa ei kuitenkaan ole ollut tar-
vetta perua.

”Elokuun alussa saimme kokoon mukavan 
ryhmän aikuisten vertaistukiviikonloppuun ja se 
vietettiin onnistuneesti Ystävyyden Majatalossa 
Salossa. Ohjelmassa oli kädentaitoja, keskus-
telua, yhdessäoloa, liikuntaa ja myös hemmot-
telua jalkahoitojen muodossa. Mukana oli sekä 
ensikertalaisia että kokeneita osallistujia”, Han-
na kertoo. 

 Vertaistukiviikonloput ovat erityisen tärkeitä 
uusille, vasta diagnoosin saaneille narkolepti-
koille. 

”Loppuvuodellekin suunnitelmia on tehty 
paljon, ja toivotaan että niitä saadaan toteutu-
maan”, Hanna kertoo.

Siirtynyt kevätkokous pidetään syyskuussa 
Helsingissä lyhyen kaavan mukaan. Syyskokous-
viikonloppua vietetään alustavan suunnitelman 
mukaan Helsingissä lokakuussa, ja ohjelma on 
osin sen mukainen kuin oli suunniteltu kevätko-
kouksen yhteyteen maaliskuussa.

Tatu ry:n (tapaturmaisesti tai potilasvahingon 
kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten 
ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnal-
linen tukiyhdistys) kanssa on suunniteltu jo pe-
rinteistä kuntoviikonloppua syyskuulle Härmän 
kuntokeskukseen. Toivotaan, että se voidaan to-
teuttaa!

Lokakuun alkuun on suunniteltu viikonloppua 
Ohtakariin, meren rannalle Kokkolan ja Kalajoen 
välille. Sinne voivat halukkaat ilmoittautua ja saa-
da lisätietoja yhdistyksen kotisivujen kautta.

Syyskokouksessa ja loppuvuoden aikana teh-
dään toimintasuunnitelmaa uudelle vuodelle sii-
nä uskossa, että elämä normalisoituu ja tapahtu-
mia voidaan järjestää. Toki tilannetta seurataan ja 
toimitaan olosuhteiden mukaan. 

”Toistaiseksi emme ole järjestäneet tilaisuuk-
sia verkossa, mutta sekin on jatkossa suunnitelta-
va vaihtoehto”, Hanna sanoo. 

Diagnoosin saaneita sekä heidän läheisiään 
liittyy yhdistyksen jäseniksi koko ajan. Tiedon ja 
kokemuksien jakamista eri muodoissa tarvitaan. 
Facebook-ryhmissäkin käydään tiivistä keskuste-
lua eri aiheista ja esitetään paljon kysymyksiä. 

”Sosiaalisen median kanavat ovat tärkeitä ka-
navia tänä päivänä, mutta kokoontumiset ovat 
kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä”, sanoo puheen-
johtaja Hanna Nikupaavo. 

Tutustu Suomen Narkolepsiayhdistys ry:n  
toimintaan: https://www.narkolepsia.fi/

Kokeneempien viesti uusille: 

*  Tule mukaan vertaistapaamisiin 
    ja yhdistyksen toimintaan.
*  Tervetuloa joukkoon, tästä alkaa uusi 
   elämä, sairaus voi tuoda mukanaan 
   myös positiivisia asioita.
*  Kerro lähipiirille sairaudestasi.
*  Opettele hyväksymään sairaus osaksi 
   itseäsi  – se ei ole maailmanloppu, 
   paljon pahempaakin voisi olla.
*  Kuuntele omaa itseäsi/kroppaasi, 
   lääkitys tulisi muokata yksilöllisten 
   tarpeiden mukaan.
*  Positiivisella asenteella!
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Unilääketiede 2020 -koulutuspäivät 26.—27.10.

Unilääketieteen valtakunnalliset koulutuspäivät järjestetään vuonna 2020 jo 22. kertaa 
Uniliiton ja Suomen Unitutkimusseuran yhteistyönä.

Päivät on tarkoitettu unihäiriöiden parissa työskenteleville lääkäreille, hammaslääkäreille, neuropsy-
kologeille, unihoitajille, sairaanhoitajille sekä muille terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja farmasian 
ammattilaisille sekä alan opiskelijoille.

Koulutus järjestetään webinaarina vuoden 2020 poikkeuksellisen tilanteen johdosta. 
Ilmoittautuminen päättyy 19.10.2020

Maanantai 26.10.2020

9.00–9.05 Koulutuspäivien avaus
Suomen Unitutkimusseura ry:n puheenjohtaja, Anu Muraja-Murro, LT, erl. KNF, KYS

Sessio 1. Uniapnea
Puheenjohtaja Adel Bachour, dosentti, keuhkosairauksien erl, HYKS
9.05–9.30 Uniapnean kirurgiset hoidot nyt,
Leif Bäck, dosentti, korva,- nenä- ja kurkkutautien erl, HYKS
9.30–9.55 Uniapnean kiskohoito. Mitä uutta?
Tuula Palotie, dos. EHL, apulaisylihammaslääkäri. HYKS, Suu-ja leukasairauksien osasto ja Clinicum, HY.
9.55–10.20 Uniapnea ja seksuaalisuus,
Tapani Vuola, psykiatrian erl, seksuaaliterapeutti, Helsingin yliopisto
10.20–10.45 Estrogeeni, testosteroni ja uniapnea
Päivi Polo, professori, TYKS
10.45–11.00 Tauko
11.00–11.25 Miten nenän tukkoisuus vaikuttaa kuorsaukseen ja uniapneaan?
Paula Virkkula, dosentti. KNK, oyl, HYKS
11.25–11.40 Kannattaako aloittaa CPAP hoito uudelleen, jos aiemmin epäonnistunut?
Heidi Avellan–Hietanen, kliininen opettaja, keuhkosairauksien erl, HYKS
11.40–12.00 CPAP-hoidon non-invasive ventilaatio ja infektion riskit
Hanna-Riikka Kreivi, LT, keuhkosairauksien erl, HYKS
12.00–12.30 Mitä tehdään kuin CPAP hoito ei riitä poistamaan hengityshäiriöitä?
Ulla Anttalainen, dosentti, keuhkosairauksien ja allergologian erl, TYKS.

12.30–13.30 Lounastauko

Sessio 2. Uniapnea
Puheenjohtaja Tarja Saaresranta, professori, TYKS
13.30–14.15 Mitä voimme oppia uniapnean klusterianalyyseistä?
Tarja Saaresranta, professori, TYKS
14.30–14.50 CPAP–hoidon ryhmäaloituksesta etänä
Armi Luukkonen, sertifioitu unihoitaja, ESSOTE
14.50–15.10 Kustannukset ja lääkkeenkäyttö ennen ja jälkeen CPAP-aloituksen
Miia Aro, keuhkosairauksien ja allergologian erl, TYKS ja asiantuntijaylilääkäri Filha Ry
15.10–15.30 CPAP-hoidon seuranta pilvipalvelun ja appien kautta
Adel Bachour, dosentti, keuhkosairauksien erl, HYKS
15.30–15.45 Keskustelu
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Tiistai 27.10.2020

Sessio 3. Unettomuus
Puheenjohtaja Markku Partinen, 
dosentti, neurologian erl, Helsingin Uniklinikka
9.00–9.05 Koulutuspäivän avaus. Markku Partinen
9.05–9.30 Katsaus unettomuuden hoitoihin
Markku Partinen, dosentti, neurologian erl, Helsingin Uniklinikka
9.30–10.00 Aivoissa oskilloi. PSG.ssä näkyvien aaltojen 
syntymekanismit ja merkitys
Tarja Stenberg, dosentti, Helsingin yliopisto
10.00–10.30 Unettomuuden hoito–depression ennaltaehkäisyä?
Tiina Paunio, psykiatrian erl, professori, Helsingin yliopisto, HUS, THL
10.30–10.50 Tauko
10.50–11.20 Unettomuus psykiatrisissa häiriöissä
Juha Markkula, LT, psykiatrian erl, TYKS
11.20–11.50 Uniapneapotilaan unettomuus
Tarja Saaresranta, professori, TYKS, Turun yliopisto
11.50–12.20 Unettomuus neurologisissa sairauksissa
Markku Partinen, dosentti, neurologian erl, Helsingin Uniklinikka
12.20–12.30 Keskustelu

12.30–13.30 Lounastauko

Sessio 4. Kouluttautuminen unettomuuden hoitoon ja unen erityishäiriöt
Puheenjohtaja Tuula Tanskanen, sh, yamk, sertifioitu unihoitaja, HYKS
13.30–14.00 Unettomuuden hoidon koulutukset – missä mennään?
Heli Järnefelt, PsT, erikoispsykologi TTL
14.00–14.30 Painajaisunihäiriön näyttöön perustuva hoito
Janne Vuononvirta, psykiatrian erl, psykoterapeutti, HYKS
14.30–15.00 Vuorokausirytmin häiriöt–viivästyneen unijakson hoito
Timo Partonen, psykiatrian dosentti, tutkimusprofessori, THL
15.00–15.30 NREM-parasomniat
Katinka Tuisku, dosentti, psykiatrian erl, HYKS
15.30–15.45 Keskustelu
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Tempurin myymälöistä 
10 %:n jäsenalennus

KUVA

Kompakti nenämaski

Nyt saatavilla maailman Nyt saatavilla maailman 

ensimmäinen maski, ensimmäinen maski, 

joka sopii joka sopii 

päähän päähän 

kuin “lippis” kuin “lippis” 

CapFitCapFit

Lisätietoja:

Fisher & Paykel Healthcare AB

Puh: +358 9 251 66 123

Sähköposti: info@fphcare.fi 

F&P ja Evora ovat Fisher & Paykel Healthcare 
Limited -yhtiön tavaramerkkejä.

Tapahtuma järjestetään webinaarina 
Zoom-alustalla. Osallistujat saavat 
osallistumislinkin sähköpostina.

Ilmoittautuminen avattu syyskuussa 
ja päättyy 19.10.2020.

Osallistumismaksut

80 €/1 pv ja 150 €/2 pv
Suomen Unitutkimusseura ry:n 
jäsenille: 60 €/1 pv ja 100 €/2 pv
Opiskelijoille: 
30 €/1 pv ja 50 €/ 2 pv.
Suomen Unitutkimusseura ry:n 
opiskelijajäsenille 
20 €/1 pv ja 30 €/ 2 pv.

Lisätietoja koulutuspäiviin liittyen:

Tapahtumajärjestelyt
Milja Saresvaara
järjestökoordinaattori 
milja.saresvaara@uniliitto.fi  
puh. 050 472 4139

Laskutus
Jaana Halonen 
toimistokoordinaattori
jaana.halonen@uniliitto.fi  
puh. 010 292 8080

Yhteistyökumppanit
Tuija Sivonen 
toiminnanjohtaja 
tuija.sivonen@uniliitto.fi  
puh. 0400 95 7842

Unilääketiede 2020
Ilmoittautumisinfo

jäsenyydestä, saat alennuksen!

Uniliiton jäsenyhdistysten henki-
löjäsenet saavat 10% alennuksen 
normaalihintaisista Tempur-tuot-
teista Tempur Brand Store Vantaan, 
Hyvinkään, Turun, Iso Omenan ja 
Joensuun myymälöissä. 

Muista siis aina mainita Uniliiton 



Liity jäseneksi – saat neljä
Uniuutiset-lehteä vuodessa!

Liittymällä jäseneksi Uniliiton jäsenyhdistykseen saat 
neljästi vuodessa ilmestyvän jäsen- ja tiedotuslehden Uni-
uutiset ja voit olla vaikuttamassa yhdistyksen toimintaan. 
   Yhdistyksiin pääset tutustumaan www.uniliitto.fi 
sivuilla, jossa myös voit liittyä jäseneksi.
   Lisätietoja: 
jasenpalvelu@uniliitto.fi ja 010 292 8080

Valtakunnallisesti toimivia yhdistyksiä ovat:
Epätyypillinen unirytmi ry 
   Sitratori 3, 00420 Helsinki
Levottomat Jalat – Restless Legs ry 
   Sitratori 3, 00420 Helsinki
Suomen Unettomat ry 
   Sitratori 3, 00420 Helsinki
Suomen Uniapneayhdistys ry 
   Sitratori 3, 00420 Helsinki
Suomen Narkolepsiayhdistys ry 
   Annalantanhua 59, 85100 Kalajoki

Alueellisesti toimivia yhdistyksiä ovat:
Helsingin Uniyhdistys ry 
   Sitratori 3, 00420 Helsinki
Pirkanmaan Uniyhdistys ry
   Mustanlahdenkatu 19, 33210 Tampere
Turun Uniyhdistys ry 
   c/o Trinitas Lääkäritalo
   Yliopistonkatu 26 B, 4.krs, 20100 Turku
Vantaan Uniyhdistys ry 
   Sitratori 3, 00420 Helsinki

Uniliitto ry
Sitratori 3
00420 Helsinki

Toiminnanjohtaja
Tuija Sivonen
tuija.sivonen@uniliitto.fi

Järjestökoordinaattori
Milja Saresvaara
- ryhmätoiminta, tapahtumatuotanto, viestintä
milja.saresvaara@uniliitto.fi

Toimistokoordinaattori
Jaana Halonen
- maksuliikenne, jäsenasiat
jaana.halonen@uniliitto.fi

Uniliitto ry

uniliitto.fi

Anna meille palautetta 
Uniuutisista!  
Mistä asioista toivoisit kerrottavan 
Uniuutisissa? Ja jos jokin juttu miellytti 
sinua erityisesti, kerro siitäkin!  

Lähetä palaute osoitteeseen 
uniliitto@uniliitto.fi 

Merkitse otsikkokenttään "Uniuutiset".

Unikorva
-vertaispuhelin tarjoaa tukea unettomille

Kun sinusta tuntuu, ettei kukaan ymmärrä elämää unettomuu-
den kanssa, tai olet jäänyt asian kanssa yksin, vertaispuhelin 
toimii tukenasi. 

Unikorvassa voit puhua luottamuksellisesti, päivystäjillä on 
omakohtaista kokemusta unettomuudesta.

Unikorva päivystää tiistaisin klo 11—14 15.12.2020 saakka. 
Puhelun hinta on paikallispuhelun hinta ilman palvelumaksuja.

 050 543 9933



PARAS SELÄLLE PARAS UNELLE

Hyvä design auttaa 
nukahtamaan paremmin

TEMPUR BRAND STORE ESPOO Kauppakeskus Iso Omena 2. krs | ESPOO Kauppakeskus Sello 2. krs | HELSINKI Eerikinkatu 6 | HELSINKI Kauppakeskus Kaari 1 krs.
HELSINKI Kauppakeskus Tripla 3. krs | HYVINKÄÄ Kauppakeskus Willa 3. krs | LEMPÄÄLÄ Kauppakeskus Ideapark | VANTAA Kauppakeskus Tikkuri 2. krs

TAMPERE Kauppakeskus Koskikeskus 1. krs | TURKU Eerikinkatu 9 | RAISIO Kauppakeskus Mylly 1. krs | JOENSUU Kauppakatu 23a
sleepcenter.fi | tempur.fi | nukkumisergonomia.fi

 

Mainitse ostoksen yhteydessä Uniliiton jäsenyydestäsi ja saat 10 % alennuksen normaalihintaisista  

TEMPUR-vuoteista, -patjoista, -tyynyistä, -peitoista ja ergonomisista tuista. 

JÄSENETUTARJOUKSET MYYMÄLÖISSÄ

ILMOITUS

Ostamalla seuraavista myymälöistä tuet Uniliiton toimintaa: 

Design ei ole vain sitä mitä silmä 
näkee vaan myös sitä mitä keho 
tuntee. Sänkyynmeno voi olla päivän 
kohokohta tai pakollinen paha. Miten 
sinä olet ehdollistunut vuoteeseesi?

Varaa aika yksityiseen nukkumisergonomian kartoitukseen soittamalla myymälään! Kaikille ajanvaraajille ilmainen lahja.

Uniprofessori Markku Partinen on yksi Tempurin henkilöstön 
kouluttajista. Koulutusohjelman ansiosta sänkymyyjä osaa valita 
entistäkin paremmin yksilöllisesti sopivan ratkaisun asiakkaalle. 
Koulutusohjelman läpäisseet käyttävät nimikettä KNA, koulutettu 
nukkumisergonomian asiantuntija.

Partinen nostaa esille tärkeä asian, nimittäin positiivisen assosiaati-
on merkityksen tyynyyn, vuoteeseen ja makuuhuoneeseen liittyen. 
Makuuhuone on paikka, jossa meidän tulisi pääasiassa vain nukkua. 
Kirjan lukemisen ja rakastelun professori katsoo vielä sinne kuulu-
van, mutta ei esimerkiksi tv:n katselua tai etätyötä.

Uneen liittyy vahvasti tunnekomponentti, ja siksi vuoteen ostami-
nen poikkeaa muiden kulutushyödykkeiden hankinnasta.

– Surkea sänkymyyjä saattaa tulla alitajuisesti illalla sänkyyn mu-
kaan, koska muistan ehkä hänen tylyyden tai ammattitaidottomuu-
den.

Hänen mielestä on mielekkäämpää tehdä hankinnat ja saada nuk-
kumisergonomian opastus asiantuntevalta myyjältä, jonka kanssa 
keskusteluun ja kanssakäymiseen liittyy muutenkin positiivisia 
kokemuksia. Tällöin nukkumaanmeno olisi siinäkin mielessä muka-
vampaa.

Myös palvelussa pitää olla muotoilua

Tempurilla olemme luoneet eettisen palvelun prosessin. Kaiken 
ydin on aina ihminen, jolle kokonaisvaltaisesti valitaan sopivin rat-
kaisu. Huomioimme kehon muodot, nukkumisergonomian, tervey-
dentilan ja mieltymykset. 

Erinomainen esimerkki tunnekomponentin huomioimisesta vuo-
demuotoilussa on Tempurin North- ja Kaissu-mallistot, joissa muo-
toilun keinoin saadaan isokin vuode näyttämään kevyeltä. 

– Parempaa unta ja suorituskykyä lisäävien ominaisuuksien lisäksi 
Tempurilla on tutkitusti tyytyväisimmät 
käyttäjät (Taloustutkimus). Yleinen palau-
te asiakkailta onkin, että nykyisin tulee 
mentyä vuoteeseen aikaisemmin. Tämä on 
selkeä etu omalle hyvinvoinnille, sillä ma-
kuuhuoneen yöelämässä tarvitsemme niin 
unen laatua kuin riittävää pituutta.

– Ei tarvitse miettiä, että olisiko jossain 
jotain parempaa omalle unelle tai selälle. 
Uniliitto ja Selkäliitto suosittelevat vain 
aitoa Tempuria.

TEMPUR North Adjustable -parivuoteesta vähintään  
TONNI POIS esim. 80x200 cm alk. 3499 € (norm. alk 4046 €)  
160x200 cm alk. 6998 € (8092€)

TYYNYN OSTAJALLE 
pehmeä merinovillainen 

torkkupeitto KAUPAN 
PÄÄLLE! Arvo 79€

Uniprofessori 
Markku Partinen

Koulutettu 
nukkumisergonomian 
asiantuntija osaa valita 
sinulle yksilöllisesti 
sopivan tyynyn, patjan 
tai sängyn.


