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Uniliiton jäsenyhdistykset järjestävät Unitupa-ver-
taisryhmiä, jotka ovat avoimia ryhmiä erilaisista uni-
häiriöistä kärsiville ja heidän läheisilleen. Ohjaajina 
toimivat asiaa tuntevat vertaisohjaajat ja kokemus-
asiantuntijat. Ryhmiin osallistuminen on maksutonta. 
Tapaamiset järjestetään yleensä arki-iltoina alkuil-
lasta. Vertaisryhmiä toimii myös verkossa.
Katso tarkemmat tiedot https://www.uniliitto.fi/kalenteri/

Uniryhmät ovat kurssimuotoisia tapaamisia, joiden 
tavoitteena on auttaa unihäiriöistä kärsiviä unen 
itsehoitoon lääkkeettömin menetelmin. Ryhmiä 
ohjaavat Uniliiton perehdyttämät terveydenhuol-
lon ammattilaiset. Kuhunkin uniryhmään kuuluu 
kuusi kahden tunnin tapaamista, ja ryhmiin ote-
taan 8–10 osallistujaa. Tapaamiset toteutetaan 
yleensä arki-iltoina kahden viikon välein. Uniryh-
mät edellyttävät aina ennakkoilmoittautumista ja 
sitoutumista kuuteen tapaamiseen. Osallistumis-
maksu on 30 euroa ja se kattaa kaikki kuusi ta-
paamista. Uniryhmiä järjestetään myös verkossa.
Katso tarkemmat tiedot https://www.uniliitto.fi/kalenteri/
paamista. Uniryhmiä järjestetään myös verkossa.
Katso tarkemmat tiedot https://www.uniliitto.fi/kalenteri/
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Aikuisten iltasatuja
Kun uni ei tule, lukeminen on hyvä tapa 
kiinnittää huomio muualle kuin nukku-
misen yrittämiseen. Sillä siitähän monissa 
nukahtamisen apukeinoista on kyse: itseään 
ei voi pakottaa nukkumaan. Ja mitä enem-
män yrittää, sitä varmemmin epäonnistuu. 
Siksi huomion suuntaaminen muualle on 
hyvä keino nukkumatin houkuttelemiseen.

Toiset nukahtavat paremmin kuuntele-
malla jotakin – meren kohinaa, musiikkia tai luettua äänikirjaa. 
Mikä ikinä toimiikin, siitä kannattaa pitää kiinni! 

Viime aikoina on julkaistu kirjoja, joiden tarkoitus on 
nimenomaan nukuttaa. Yksi tällainen lastenkirja on jo kasva-
nut jonkinlaiseksi klassikoksi, nimittäin Carl-Johan Forssén 
Ehrlinin Kani joka tahtoi nukahtaa (Otava 2015). Mielikuvat 
nukkumisesta, rauhoittumisesta ja väsymyksestä johdattelevat 

lukijaa (tai kuulijaa) unten maille. Olen varma, että jos olisin itse 
lukenut tätä satua lapsilleni, olisin pilkkinyt jo kirjan ensimmäi-
sessä luvussa!

Myös aikuisille on julkaistu ”iltasatukirjoja”, joissa on sama 
idea: monipolvisen pitkäveteisen tarinan on tarkoitus helpottaa 
nukahtamista. Itse en ole toistaiseksi löytänyt näistä mieleistäni. 
Ehkä syynä on se, että aikuinen ei niin vain huijaa itseään: jos 
kirjan on tarkoitus nukuttaa, se ei välttämättä vie huomiota pois 
nukkumisesta, päinvastoin. 

Minulle toimii parhaiten ”tavallinen” romaani – ei dekkari, 
ei liian ahdistava tarina – vaan siinä mielessä perinteinen kerto-
makirjallisuus, että tarina vie mennessään, jolloin ei voi ajatella 
muuta. Sitten alkaa väsyttää. Ja sitten voikin nukahtaa. Hyvää 
yötä!

Leeni Peltonen
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Teksti: Leeni Peltonen Oman sängyn pitäisi olla paik-
ka, johon mielellään käper-

tyy nukkumaan. Siksi oikeanlai-
nen patja ja tyyny sekä laadukkaat 
vuodevaatteet ovat hyviä inves-
tointeja hyvinvoinnin kannalta. 

Mutta jos makuuhuoneesta 
on tullut turhan roinan säilytys-
paikka, pölyinen ja ikävä soppi, 
kannattaa ihan ensin aloittaa sii-
vouksella. Pölypunkit ja villakoi-
rat eivät kuulu makuuhuoneen 
kalustukseen! Kannattaa muistaa 
myös vanha kunnon tapa tuulet-
taa makuuhuonetta aamuin illoin. 

Sänkytekstiilien puhtaus on 
olennainen asia paitsi viihtyvyy-
den myös terveyden kannalta. Jos 
tyyny on pölyinen tai pahimmassa 
tapauksessa homeinen, se lisää ne-
nän tukkoisuutta ja voi aiheuttaa 
iho-ongelmia.

Hyvä tyyny pitää rangan 
suorassa
Helpoin tapa vaikuttaa nukkumi-
sergonomiaan on tarkistaa, onko 
oma tyyny oikeanlainen. Hyvä 
tyyny täyttää kylkimakuulla nis-
kan ja patjan väliin jäävän tilan. 

Paremman 
unen lahjat
Sängyllä ja petivaatteilla on iso merkitys nukkumis-
mukavuudelle. Oikeanlainen peitto, tyyny ja patja 
voivat parantaa unen laatua selvästi. Oikeaan aikaan 
saatu valoaltistus auttaa meitä heräämään ja pysymään 
hyvässä uni-valverytmissä. Nyt kannattaakin miettiä, 
antaisitko hyvän unen lahjoja läheisille ja itsellesi.

Kuva: iStockPhoto/Moyo Studio
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Se tukee niskan oikeaan asentoon, 
jolloin pää ja kaularanka pysyvät 
suorassa. Silloin ei aamulla herää 
niska- tai päänsärkyyn ainakaan 
nukkumisasennon vuoksi.

Tyynyn oikea korkeus määräy-
tyy nukkujan mittojen ja asennon 
mukaan. Tyynyä – kuten myös 
patjaa – kannattaa aina kokeilla 
kaupassa kaikessa rauhassa.

”Tyynyn laadusta ei todella-
kaan kannata tinkiä; panosta-
malla hyvään tyynyyn saa parasta 
vastinetta rahoilleen. Tyynyn ei 
missään nimessä pitäisi olla pelk-

kää höttöä, jolloin pää jää ylä- tai 
alaviistoon asentoon. Oikeanlai-
nen tyyny on suhteellisen jämäk-
kä, mutta se muovautuu nukkujan 
mukaan. Usein on hyvä, että tyy-
nyn etureuna on hiukan korkeam-
pi kuin takareuna, jolloin myös 
selällään nukkujalla pysyvät hen-
gitystiet avoimina. Tämä on eri-
tyisen tärkeää uniapneapotilaille”, 

professori, neurologian erikoislää-
käri Markku Partinen Vitalme-
dista sanoo.

Patja tukee ja joustaa 
oikeista kohdista
Patjan laadulla on suuri merkitys 
nukkumisasennolle. Kun patja on 
sopivan jämäkkä, se tukee var-
taloa. Parhaiten tukee sellainen 
patja, joka on räätälöity nukkujan 
vartalon kaarien mukaan. Esi-
merkiksi leveäharteinen tai -lan-
tioinen nukkuja tarvitsee patjan, 
joka sallii kehon leveimmän koh-
dan upota patjaan, mutta tukee 
puolestaan vyötärön kohdalta. 
Olemme kaikki yksilöitä, ja siksi 
samanlainen patja ei sovi kaikille.

”Yleensä tukeva patja on pa-
rempi kuin liian löysä. Löysä patja 
kuten jämäkkyytensä menettänyt 
joustinpatja on myrkkyä selälle. 
Tukevan patjan päälle kannattaa 
hankkia laadukas sijauspatja – se 
viimeistelee nukkumismukavuu-
den. Osa ihmisistä on todella 
herkkiä ihon tuntoaistiltaan, jol-
loin liian kova patja on heille hy-
vin epämukava”, Partinen sanoo.

Vitalmedin tutkimusklinikal-

la on testattu erilaisia patjoja ja 
peitteitä ja havaittu niiden merki-
tys myös koeolosuhteissa.

”Jotkut potilaat eivät kerta 
kaikkiaan pysty nukkumaan pat-
jalla, joka ei heille sovi, ja kun-
nioitamme heidän toiveitaan. 
Onneksi Suomessakin on erin-
omaisia patjanvalmistajia, joten 
valinnan varaa on”, Partinen sa-
noo.

Sänkyjen aatelia ovat yksilöl-
lisesti räätälöidyt ja moottoroidut 
sängyt. Niistä on iloa kenelle ta-
hansa, mutta erityisen hyödyllisiä 
ne ovat, jos kärsii vaikkapa selkä-
kivuista tai sydän- ja hengitysvai-
voista.

”Sängyn pääpuolen kohotta-
minen auttaa monia nukkumaan 
paremmin, koska hengitystiet py-
syvät silloin paremmin auki. Iäk-
käille tällainen sänky on monella 
tavalla hyödyksi, koska sängystä 
on helpompi nousta itsenäisesti. 
Mutta myös nuoremmat hyöty-
vät siitä: esimerkiksi matalasta 
verenpaineesta tai autonomisen 
hermoston häiriöistä kärsivil-
le siitä on paljon apua”, Markku 
Partinen sanoo.

Asentohoito voi riittää hoi-
doksi lievässä uniapneassa, jos 
hengitysvaikeus johtuu nimen-
omaan nukkumisasennosta. 
Useimmiten tarvitaan kuitenkin 
CPAP-hoitoa, jota voidaan täy-
dentää huolehtimalla oikeasta 
nukkumisasennosta.

Painopeitto voi rauhoittaa
Jonkinlaisen muotituotteen ase-
maan noussut painopeitto eli 
sensorinen peitto on joillekin 
hyvä apuväline rauhallisempaan 
uneen. Niitä on tutkittu muun 
muassa autismikirjon piirteitä 
omaavilla lapsilla. Vanhempi väki 
muistaa entisajan puuvillatäyttei-
set täkit, jotka painoivat monta 

Tyynyn oikea koko 
määräytyy nukkujan 
mittojen ja asennon 

mukaan.

Paremman 
unen lahjat
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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 31.12.2020 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

sängyn, lakanat ovat sen näköiset, kun 
ne olisi juuri pedattu. ”

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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kiloa – samaan vaikutukseen pyri-
tään nyt täyttämällä peitot paina-
villa kuulilla.

”Painava peitto voi tuntua sa-
malta kuin jos hätääntynyt lapsi 
pääsee turvallisen aikuisen syliin. 
Tuntohermoston kautta tuleva 
aistimus on rauhoittava. Tieteel-
listä näyttöä tarvitaan lisää uni-
häiriöpotilaiden hoidossa, mutta 
esimerkiksi yöllisiin raajaliikehäi-
riöihin tai levottomiin jalkoihin 
painopeitosta saattaisi olla apua”, 
sanoo itsekin painopeiton alla 
nukkuva Partinen.

Minkä painoinen peiton sitten 
tulisi olla? Yleensä suositellaan, 
että peiton tulisi painaa 10–12 
prosenttia nukkujan painosta. 
60-kiloiselle nukkujalle sopiva 
peitto voi siis olla 5–7-kiloinen, 
80-kiloiselle puolestaan 9–10 ki-
loa painava peitto.

”Joitakin painon tunne ahdis-
taa kovasti, joten kannattaa ennen 
ostamista kokeilla, miltä paino- 
peiton alla oleminen tuntuu”, Par-
tinen neuvoo. 

Peiton paino syntyy täytteestä, 
joka on esimerkiksi muovikuulia. 
Tällaisen täytetyn peiton alla on 

vaikeampi kääntyä, joten jos on 
hyvin heikot lihasvoimat, paino- 
peitto ei välttämättä ole oikea va-
linta.

Kutsuvan sängyn viimeiste-
levät ylelliset ja ennen kaikkea 
puhtaat vuodevaatteet. Laaduk-
kaasta puuvillasta valmistetut la-
kanat ovat miellyttävät iholla ja 
kestävät pesun 60 asteessa. Kaikki 
vuodevaatteet – lakanat, peitot ja 
tyynyt sekä petauspatjan suojat – 
on syytä pestä usein, sillä niihin 
kertyy nukkuessa hikeä ja likaa. 

Martat suosittelevat tyynylii-
nan vaihtoa kerran viikossa ja 
lakanoiden parin viikon välein. 
Tyyny tulisi pestä 3–4 kertaa vuo-
dessa ja peitto vähintään kerran 
vuodessa.

Valoa aamuihin
Kaamosoireilusta kärsii jopa kol-
masosa suomalaisista, ja osalla 
oireet pahenevat jopa kaamosma-
sennukseksi. Pimeänä vuodenai-
kana monien unenlaatu huononee 
tai unensaanti vaikeutuu. Etenkin 
ikäihmisillä koko päivärytmi voi 
mennä sekaisin, kun lähes aina on 
hämärää.

Jotta vuorokausirytmi pysyisi 
myös pimeänä aikana kohdallaan, 
tarvitsemme valoa aamuun, heti 
heräämisen jälkeen. Koska luon-
nonvaloa ei Suomessa aina riitä, 
avuksi voi ottaa kirkasvalolam-
pun.

”Kirkasvalolampuista on 
osoitettu olevan hyötyä sekä 
viivästyneestä unirytmistä että 
kaamosoireilusta kärsiville. Va-
laisimen käytön lisäksi on tär-
keää noudattaa säännöllistä ryt-
miä, sillä kaiken tavoitteena on 
saada valon avulla sisäisen kellon 
tahdistus kohdalleen”, tutki-
musprofessori Timo Partonen 
THL:stä sanoo.

Yleisohje on, että kirkasvalo-
lamppua käytetään aamulla heti 
herättyä puolisen tuntia sään-
nöllisesti 5–7 aamuna viikossa. 
On tärkeää herätä ja altistaa it-
sensä valolle aina samaan aikaan. 
Jos unirytmiä halutaan aikaistaa, 
heräämistä ja valoaltistusta siir-
retään esimerkiksi puoli tuntia 
aikaisemmaksi joka aamu.

Valaisimet ovat erilaisia, joten 
kunkin laitteen käyttöohjeesta 
tulee tarkistaa, miltä etäisyydel-
tä ja kuinka kauan lamppua on 
tarpeen käyttää.

”Euroopassa käytetään usein 
2500 luxin vahvuista valoa, 
mutta Pohjois-Amerikassa suo-
sitellaan 10 000 luxin vahvuista 
valoa. Jos lamppua käyttää oh-
jeiden mukaan säännöllisesti, 
tuloksia pitäisi näkyä jo viikossa: 
unen laatu paranee, ja olo tuntuu 
päivällä virkeämmältä”, Timo 
Partonen sanoo.

Myös sarastuslampuista voi 
olla apua heräämiseen. Ne si-
joitetaan yöpöydälle tai sängyn 
päätyyn. Lampun valo jäljittelee 
auringonnousua eli se kirkastuu 
asteittain, kunnes herätys soi 
puolen tunnin kuluttua. Mo-
nissa malleissa on myös nukah-
tamista helpottavia toimintoja, 
erilaisia heräämisääniä ja jopa 
hengitysharjoituksia.

”Kirkasvalolam-
puista on hyötyä 

viivästyneestä uni-
rytmistä ja kaa-
mosoireilusta 

kärsiville.”
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”Kaikki konstit otetaan tarvit-
taessa käyttöön. Esimerkiksi 
asentoriippuvaista uniapneaa sai-
rastavalle potilaalle suosittelen 
keinoja, jotka auttavat nukku-
maan kylkiasennossa. Uniap-
neavyöt tai tennispallot pyjaman 
selkäpuolella ovat tuttuja keinoja, 
mutta kaikki eivät saa niistä apua. 
Ihminen kun ei tee sellaista, mikä 
tuntuu epämiellyttävältä”, sanoo 
työterveyslääkäri (unilääketieteen 
erityispätevyys) Helena Aatsinki 
Lääkärikeskus Aavasta.

Potilaat kysyvät ohjeita myös 
painopeittojen käyttöön. Aatsinki 
on havainnut niistä olevan toisi-
naan apua unettomille, ahdistuk-
sen ja turvattomuuden tunteista 
kärsiville potilaille.

”Osa kokee painopeiton anta-
van turvallisuutta, jotkut puoles-
taan kokevat painon tukahdutta-
vaksi. Tämä on hyvin yksilöllistä”, 
Aatsinki sanoo.

Kirkasvalohoitoja Aatsinki 
suosittelee viivästyneestä uniryt-
mistä tai kaamosoireilusta kärsi-
ville.

”Hoidosta on selvästi hyötyä 
niille, jotka sitä käyttävät. Mutta 

jos lamppu on kaapissa, ei siitä sil-
loin ole apua. Vain sellainen lääke 
tehoaa, joka otetaan!”

Työterveyshoitaja Marja Pousilta 
kysytään kirkasvalolampuista erityi-
sesti nyt, kun raskas korona-aika ja 
syksyn pimeys vyöryvät päälle yhtä 
aikaa.

”Tärkeintä on, että lamppua käy-
tetään kunkin tuotteen omien oh-
jeiden mukaisesti. Jos aikaa ei riitä 
istua aamupalan ääressä puolta tun-
tia, etätyöntekijälle voisi olla parem-
pi idea asentaa lamppu työpöydälle. 
Kun kirkasvalolampun äärellä pitää 
päivän ensimmäisen etäpalaverin, 
tulee valohoito hoidetuksi samalla”, 
Lääkärikeskus Aavassa työskentelevä 
Marja Pousi sanoo.

”Osa kokee paino-
peiton antavan tur-

vallisuutta.”

Kaikenlaisia keinoja kokeillaan, kun etsitään apua uni-
vaikeuksiin. Näistä potilaat kysyvät työterveyslääkärin 
ja unihoitajan vastaanotoilla.

”Ihminen ei tee sitä, mikä tuntuu epämiellyttävältä”

Vinkkejä makuuhuoneeseen

• Muista huolehtia sängyn puhtaudesta: 
pese vuodevaatteet usein ja imuroi patja säännöllisesti!
• Älä petaa sänkyä heti noustuasi, vaan anna sen tuulettua, 
jotta yön aikana syntynyt kosteus ehtii haihtua.
• Jos uni ei tule yöllä, mene avoimen ikkunan ääreen tai 
parvekkeelle ja pöyhi tyynysi kuohkeaksi kylmässä ilmassa. 
Viileän tyynyn päälle on mukava painaa pää, ja uni tulee 
nopeammin.
• Halvimmat peitot, tyynyt ja patjat ovat harvoin parhaita. 
Panosta unen laatuun vähän enemmän, niin unesi ei ole 
ainakaan siitä kiinni.
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Unilääketiedepäivät järjestettiin 
nyt jo 22. kerran. Suomen Uni-
tutkimusseura vastaa päivien si-
sällöstä ja Uniliitto käytännön 
järjestelyistä. Tänä vuonna päiville 
osallistui 280 alan toimijaa.

Suomen Unitutkimusseuran 
puheenjohtaja, kliinisen neurofy-
siologian erikoislääkäri, LT Anu 
Muraja-Murro pitää tärkeänä ta-
pahtuman jatkuvuutta. 

”Vuosittainen koulutus tuo 
unilääketieteen kentälle toistuvan 
tapahtuman, jossa päivitetään alan 
uusimpia tietoja. Alan ammatti-
laisille koulutus on myös tilaisuus 
keskustella ja kysyä koulutuspäi-
vien aiheista erityisosaajilta.”

Koulutuksen painotuksia vaih-
dellaan vuosittain, ja mikäli esi-
merkiksi uusia Käypä hoito -oh-
jeistuksia on tullut, ne käydään 
läpi.

”Tämän vuoden ohjelmassa 
oli kaksi isoa aihetta: uniapnea 
ja unettomuus. Näistä tärkeis-
tä aiheista oli useita kiinnostavia 
luentoja, muun muassa uniapnea 
ja seksuaalisuus sekä hormonit ja 
uniapnea. Itse kuuntelin omas-
ta erikoisalastani johtuen innolla 
Tarja Stenbergin luentoa aivojen 
oskilloimisesta. Myös painajais- 

unista oli mielenkiintoinen luen-
to”, Muraja-Murro sanoo.

Nyt seminaari järjestettiin en-
simmäisen kerran webinaarina.

”Mukana oli runsaasti osallis-
tujia, joilta saatiin jo päivien aika-
na positiivista palautetta. Mukava 
oli todeta, että onnistuimme etä-
koulutuksen tekemisessä ja saim-
me kuunnella hienoja esityksiä.  
Kiitos siitä kaikille luennoitsijoil-
le!”

Keuhkosairauksien erikoislää-
käri, dosentti Adel Bachourilla 
on pitkä kokemus koulutuspäivien 
sisällön tuottamisesta erityisesti 
uniapnean hoidon asiantuntijana. 
Päivätyönään hän toimii HUSin 
Sydän- ja keuhkokeskuksen osas-
tonylilääkärinä. 

”Unilääketieteen koulutuspäi-
vät on vuosittain toistuva perin-
ne. Päivät kokoavat monen alan 
ammattiryhmät eri puolelta Suo-

mea pitämään yllä ja päivittämään 
tietojaan unilääketieteen alalta. 
Tällainen monia aloja kokoava 
koulutus on lääketieteen alalla 
melko harvinaista. On myös tär-
keää nähdä kaupallisten toimijoi-
den tuottamaa uutta tekniikkaa 
unihäiriöiden hoitoon.”

”Muunsimme perinteisen kak-
sipäiväisen seminaarin tänä vuon-
na kahden päivän etätapahtumak-
si. Siihen liittyi paljon teknisiä 
haasteita. Tapahtuma onnistui 
kuitenkin hyvin, jopa odotuk-
sia paremmin, ja toi mukaan jäl-
leen ennätysosallistujamäärän”, 
Bachour kertoo.

Sairaanhoitaja (YAMK) Tuula 
Tanskanen on sertifioitu unihoi-
taja, joka toimii HUSin unihäiriö-
poliklinikalla unettomuuden net-
titerapian vastuuhenkilönä. Hän 
oli luomassa toisen webinaaripäi-
vän sisältöä, joka keskittyi unetto-
muuden hoitoon.

”Lääkärit ovat keskeisiä toi-
mijoita unihäiriöiden hoidossa, 
varsinkin lääkepainotteisessa hoi-
dossa.  Unettomuuden hoidon 
onnistumisessa on lisäksi todella 
tärkeää se työ, joka tehdään lää-
kärin vastaanoton ulkopuolella”, 
Tanskanen muistuttaa. 

”Koulutuspäivät 
kokoavat yhteen 
monen alan am-

mattiryhmät.”

Unilääketiede 2020 -koulutuspäivät järjestettiin tänä 
vuonna webinaarina 26.–27.10. Keskeiset teemat olivat 
uniapnea, unettomuus, kouluttautuminen unettomuuden 
hoitoon ja unen erityishäiriöt.

Teksti: Milja Saresvaara  ja Tuija Sivonen 

Unilääketiede 2020 -koulutuspäivien 
teemoina uniapnea ja unettomuus
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Unettomuuden Käypä hoito 
-suositusten mukaan pitkäkestoi-
sen unettomuuden hoidossa par-
haat tulokset saavutetaan kognitii-
vis-behavioraalisilla menetelmillä 
(CBT-I), jotka on kehitetty unet-
tomuushäiriötä tuottavien ja yllä-
pitävien toimintamallien muutta-
miseksi. 

”On äärimmäisen tärkeää, että 
potilas motivoituu ottamaan hoi-
tomenetelmiä käyttöön. Lääk-
keettömän hoidon ohjauksessa 
sairaanhoitajat ovat keskeisiä toi-
mijoita”, Tuula Tanskanen sanoo. 

CPAP edelleen ensisijainen 
uniapnean hoitomuoto
Uniapnean hoitoketjussa 
CPAP-hoito on edelleen ensi-
sijainen hoitomuoto. Uniapnea-
kiskot tulevat kyseeseen vain, jos 
CPAP-hoito ei onnistu tai jos ei 
ole mahdollisuutta vaikuttaa ti-
lanteeseen laihduttamisella tai 
asentohoidolla.

CPAP-hoito ei kuitenkaan 

onnistu kaikille. Tavanomaisia 
syitä tälle voi olla ahtaan paikan 
kammon tunne, unettomuus tai 
vaikeus löytää sopivaa ja hyvin 
kasvoilla pysyvää CPAP-maskia. 
Joissain tapauksissa ei potilaan 
oma motivaatio riitä CPAPin 
käytön opetteluun. Käyttöönotto 
vaatii totuttelua, ja jotkut saavat 
laitteesta kaipaamansa avun vasta 
pidemmän totuttelun jälkeen.

”Noin puolet CPAP-laitteen 
uudelleenaloituksista kuitenkin 
onnistuu”, sanoo Heidi Avellan- 
Hietanen, kliininen opettaja ja 
keuhkosairauksien erikoislääkäri 
(HYKS). 

”Aiemmin epäonnistuneissa 
CPAP-hoidoissa on uusituissa hoi-

Suomen 
Unitutkimusseura ry 

on vuonna 1988 perus-
tettu koko unitutkimuk-
sen kentällä toimiva 
tieteellinen seura, joka 
edistää tieteellisen toi-
minnan avulla unitutki-
musta ja sen käytännön 
soveltamista Suomessa.

Seura on ESRS:n 
(European Sleep 
Research Society) ja 
WSS:n (World Sleep 
Society) jäsen.

toyrityksissä onnistuttu miesten 
kohdalla yleensä paremmin kuin 
naisten.”

Ovatko uniapneetikot riski-
ryhmää COVID-aikana?
Korona-aikana on pohdittu, mi-
ten uniapnea vaikuttaa korona-
tilanteessa. Professori Markku 
Partinen on aiemmin maininnut 
uniapneetikoiden riskin olevan 
kohonnut COVID-19 aikana, 
vaikka uniapneetikot eivät suora-
naista riskiryhmää olekaan. 

Keuhkosairauksien erikois-
lääkäri Hanna-Riikka Kreivi 
muistutti, että suomalaisen suosi-
tuksen mukaan CPAP/NIV - lai-
tehoitoa jatketaan tavalliseen ta-
paan. Mahdollisuuksien mukaan 
CPAP/NIV-kojeen käyttäjälle voi 
olla perusteltua suojautua esimer-
kiksi siirtymällä omaan huoneis-
totilaan. 

Ylähengitystieinfektioita on 
CPAP-potilailla tutkimuksissa 
havaittu enemmän kuin kontrol-

Suomen Unitutkimusseura ry:n puheenjohtaja Anu Muraja-Murro toimii Kuo-
pion yliopistollisessa sairaalassa kliinisen neurofysiologian erikoislääkärinä.

”CPAPin käyttöön-
otto vaatii totuttelua.”
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lipotilailla (42,9 % vs. 25 %) eri-
tyisesti sellaisissa CPAP-potilas-
tapauksissa, joissa laitteistoa ei ole 
puhdistettu huolella. CPAP-kos-
tuttimella ei ollut vaikutusta lop-
putulokseen.

CPAP-ohjausta ryhmille 
etänä korona-aikaan
CPAP-laitehoidon aloituksen 
ohjaamista ryhmille on tehty nyt 
korona-aikana etänä. Asiakas saa 
laitteen ja maskin muutamaa päi-
vää ennen ohjausta, jotta saa aikaa 
tutustua laitteeseen ja sen muka-
na tulleeseen ohjeistukseen. Etä-
ohjaus kestää noin 70 minuuttia, 
Tämän jälkeen seuraa 4–6 asiak-
kaan pienryhmä, johon on mah-
dollista osallistua myös nimettö-
mänä. Ryhmässä on mahdollisuus 
keskustelulle ja vertaistuelle. 

Unihoitaja Armi Luukkonen 
pitää kokemuksia etäyhteyksillä 
toteutetusta ryhmämuotoisesta 
ohjauksesta myönteisinä. 

”Ohjaukseen on päässyt no-
peammin ja ohjaus on sujunut 
hyvin, koska laitteeseen on jo hie-
man tutustuttu. Hoitodataa on 
tässä vaiheessa kertynyt jo muuta-
malta yöltä, jolloin ihmisillä on jo 
valmiina hyviä kysymyksiä. Myös 
asiakaspalaute ryhmäohjauksesta 
etänä on ollut hyvää.”

Uniapnea ja seksuaalisuus
Noin 40 prosenttia naisista ja 31 
miehistä miehistä kärsii seksuaali-
sista häiriöistä. Uniapneapotilailla 
häiriöitä esiintyy keskimääräistä 
enemmän, mihin vaikuttaa muun 
muassa väsymys, hengenahdistus, 
kokonaiskunto, kehonkuva, paino 
sekä ikä. 

Naisilla uniapnean hyvä hoito 
vuoden ajan jo paransi seksuaa-
lisia toimintoja yleisellä tasolla. 
CPAP ei mitä ilmeisimmin vai-
kuttanut parisuhteeseen.

Miehillä 36:n kuukauden hoi-

to yhdistettynä liikuntaan paransi 
seksuaalisuutta ja vähensi koettua 
uneliaisuutta verrattuna alkuti-
lanteeseen.  

Seksuaaliterapeutti ja psykiat-
rian erikoislääkäri Tapani Vuola 
toivoo lääkäreiden ottavan seksu-
aalisuuden puheeksi uniapneapo-
tilaiden kanssa.

”Kannusta potilastasi tyydyt-
tävään seksiin. Potilaat odottavat 
sinun ottavan asian puheeksi. Part 
neri kannattaa ottaa mukaan hoi-
don suunnitteluun ja tukemiseen. 

Erityisesti naiset reagoivat sek-
suaaliongelmissa hyvin partnerin 
kiinnostukseen hoidossa.”

Unettomuuden lääkkeet-
tömän hoidon koulutusta 
kehitetään 
Unettomuuden Käypä hoito -suo-
situksen mukaista lääkkeetöntä 
CBT-I (Cognitive Behaviorl The-
rapy for Insomnia) -hoitoa ei ole 
riittävästi tarjolla. Terveydenhuol-
lon ammattilaisille tarkoitettujen 
CBT-I -koulutusten laatu ja kesto 
myöskin vaihtelevat. Yhtenäisiä 
kriteereitä ja sertifiointisysteemiä 
ei ole olemassa.

Psykologian tohtori Heli Jär-
nefelt on mukana vuonna 2018 
perustetussa eurooppalaisessa The 
European Academy for Cognitive 
Behavioral Therapy for Insomnia 
-verkostossa. 

                
Suunniteltu CBT-I -koulutus

1) Expert level (asiantuntijataso)
- antaa yksilöllisesti räätälöityä CBT-I-hoitoa ja voi toimia   
CBT-I -kouluttajana ja työnohjaajana 
- kliininen psykologi, psykoterapeutti, psykiatri tai unilää  
ketieteen asiantuntija,  joiden ydinosaamista CBT-I on 
- osallistunut korkealaatuiseen sertifioituun CBT-I koulu-
tukseen ja saanut työnohjausta eksperttitasoiselta  kou-
luttajalta vähintään kolmeen tapaukseen 3-6 kk:n ajan 

2) Advanced level (edistynyt taso)
- antaa manualisoitua CBT-I-hoitoa joko kasvokkain tai 
verkossa
- kliinisen psykologian maisteriopintoja suorittavat, psyki-
atriaan erikoistuvat hoitajat ja sosiaalityöntekijät 
- osallistunut sertifioidulle kurssille ja saa CBT-I-ekspertin 
työnohjausta 

3) Foundation level (perustaso)
- antaa lyhyttä CBT-I-hoitoon pohjautuvaa ohjausta 
- terveydenhuollon ammattilainen, joka on osallistunut 
sertifioidulle kurssille

”Palaute ryhmä-
ohjauksesta on 

ollut hyvää.”

Part-
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Verkoston tavoitteena on edistää 
laadukasta ja yhteneväistä CBT-I 
-koulutusta ja koulutuskeskusten 
akkreditoitumista siten, että 10 
vuoden sisällä laadukkaan lääk-
keettömän hoidon ja sen tutkimuk-
sen määrä lisääntyy Euroopassa 
merkittävästi.

”Euroopan terveydenhuollon ja 
koulutuksen järjestelmät ovat eri-
laisia, eikä vain yhtä mallia voida 
ehdottaa. Verkoston tavoitteena 
onkin luoda geneerinen malli, jota 
voidaan soveltaa eri maissa. CBT-I 
-koulutuksen järjestämisen taustal-
la on sekä unilääketieteellinen että 
psykoterapian ja psykiatrian osaa-
minen”, Heli Järnefelt sanoo.

Uni, mielenterveys ja työ-
kyky kulkevat usein käsi 
kädessä
Depressiopotilaista 90 prosentil-
la ilmenee univaikeuksia – joko 

insomniaa tai hypersomniaa. 
Unettomuus aiheuttaa kohonneen 
riskin depressioon sekä työkyvyt-
tömyyteen. Huono uni edelsi po-

tilailla depressiovaihetta ja toimi 
selvästi sen vauhdittajana.

”Tutkimuksissa huomattiin 
unettomuuden CBT-I -terapian 
ehkäisevän selvästi myös depressio-
ta, kertoo professori ja psykiatrian 
erikoislääkäri Tiina Paunio. 

”Uniongelman hoito depressio-
potilailla vaikuttaisi olevan erittäin 
kannattavaa, ja tutkimusta unen ja 
muiden mielialahäiriöiden yhtey-
destä tarvittaisiin enemmän. Syyt 
unettomuuden taustalla ja tapauk-
sien yksilölliset kokonaistilanteet 
on aina huomioitava potilaan hoi-
dossa.” 

Unettomuudesta puhuessa voi-
daan tarkoittaa useampaa eri asiaa. 

Tilapäinen unettomuus on 
normaalia esimerkiksi suurissa 
elämänmuutoksissa tai seuraavan 
päivän tapahtumia jännitettäessä. 
Pitkäaikainen krooninen unetto-
muus voi olla itsenäinen sairaus tai 
muuhun sairauteen liittyvä oire ja 
liitännäissairaus. Myös itse aiheu-
tettu unettomuus epäsäännöllis-
ten elämäntapojen vuoksi on eri 
asia kuin edellä mainitut tilanteet. 
Kaikkia näitä on hoidettava eri ta-
voin. 

”Jos unihäiriön kriteerit täyt-
tyvät, unihäiriö tulisi aina diag-
nosoida ja hoitaa. Tämä uudempi 
näkemys ei ole mennyt läpi vielä 
koko kentän toiminnassa”, sanoo 
psykiatrian erikoislääkäri Juha 
Markkula. 

Sairaalahoidossa olevista psy-
kiatrisista potilaista kahdella kol-
mesta on diagnosoitavissa oleva 
unihäiriö. Keskeisiä psykiatrisia 
oheissairauksia unettomuudelle 
ovat masennus, ahdistuneisuushäi-
riöt, bipolaarihäiriö, psykoosisai-
raudet ja päihdehäiriöt. 

Unettomuuden lääkkeetön 
hoito (CBT-I) vähensi mielenter-
veyspotilailla hallusinaatioiden ja 
epäluulojen esiintyvyyttä sekä or-
ganisoimatonta ajattelua. 

620881 REV A © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Limited

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.

”Unettomuuden 
CBT-I -terapia 

ehkäisee selvästi 
myös depressiota.”
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Hän
Teksti: Leeni Peltonen  Kuva: Vallila Music House 

”Muusikon työ sopii 
viivästyneeseen 
unirytmiin”
”Herään silloin, kun muu maailma rauhoit-
tuu”, laulaja, lauluntekijä ja kitaristi Juha Lehti 
sanoo. Sir Elwoodin hiljaiset värit -yhtyeestä 
tuttu Lehti oivalsi vasta aikuisena, miksi hän 
koulussa nukahteli pulpettiin.

Sir Elwoodin hiljaiset värit -yhtyeessä uudella levyllä 
Aamupäivän Errol Flynn laulaa pehmeän karhea ääni. 
Sama ääni kuin Neiti Kevät tai Viimeisellä rannalla -kap-
paleissa, jo vuosien takaa tuttujen.

Ääni kuuluu Juha Lehdelle, 60, jonka laulut synty-
vät Lohjan-kodissa yleensä silloin, kun muu vaimo ja ty-
tär jo nukkuvat. Luovuus herää yön laskeutuessa. 

”Silloin vetäydyn omiin hommiini. Jos on luova olo, 
tartun nauhuriin ja kitaraan. Jos ei, katselen jääkiekkoa 
tai jalkapalloa. Nukkumaan käyn vasta 3–4 maissa”, 
Juha Lehti kertoo.

Pää ei saa retkahtaa
Kun Juha-poika vuonna 1967 asteli reppu selässä Hel-
singin Kannelmäen kansakouluun, hän ei voinut aavis-
taa, millaista tuskaa koulunkäynti tulisi olemaan.

”Olin aamupäivät ihan tokkurassa. Muistan kun sil-
mät painuivat väkisin kiinni ja hoin itselleni, että pää 
ei saa retkahtaa, koska silloin opettaja huomaa minun 
nukkuvan”, Juha Lehti muistelee.

Koulunkäynti ei tietenkään sujunut hyvin. Juhaa 
moitittiin keskittymisen puutteesta ja levottomuudesta. 
Kansakoulun paras muisto liittyy toisen luokan syksyyn, 
joka tilanpuutteen vuoksi käytiin iltavuorossa. Se oli Ju-
halle juuri sopiva rytmi, mutta kesti vain yhden luku-
kauden.

”Kirjoitin kyllä ylioppilaaksi, mutta koulunkäynti oli 
yhtä tuskaa. Vasta myöhemmin tajusin, että vaikeudet 
liittyivät vuorokausirytmiin, joka on minulla erilainen 
kuin enemmistöllä.”

Iltavuoroja kiitos!
Aikuistuttuaan Juha Lehti huomasi hakeutuvansa kuin 
itsestään iltavuorotöihin. Nuorisotalolla niitä oli tarjolla, 
samoin valo- ja äänitekniikan parissa. Ja muusikon työs-
sä tietysti: keikat soitetaan illan myöhäisinä tunteina, ja 
nukkumaan hotellihuoneeseen pääsee vasta aamuyöstä 
– jos nukuttaa. 

”Soittajalla rytmi on luonnostaan todella myöhäinen. 
Keikan jälkeen elimistössä jyllää adrenaliini, joten nuk-
kuminen ei niin vain onnistu. Alkoholi ei myöskään auta 

nukkumisessa; sitä nautittuaan on entistä väsyneempi 
seuraavana päivänä. Nyt olen onneksi jo oppinut, mitä 
kannattaa tehdä hyvän unen eteen”, Juha Lehti sanoo. 

Tänä syksynä bändi keikkailee tiuhaan, sillä uusi 
levy on juuri ilmestynyt. Keikoilta ei yleensä ehdi yöksi 
kotiin, mutta hotellissa unia turvataan muun muassa 
sillä, että jokaisella soittajalla on oma huone – ja omat 
rutiinit.

Kotona elämänrytmi on tasainen, vaikka erilai-
nen kuin toimistotyöläisillä. Vaimon kanssa on selkeä 
työnjako: vaimo hoitaa aamulla tyttären kouluun ja 
aloittaa omat työnsä, kun taas Juhan herätyskello soi 
keskipäivällä. Hän noutaa tarvittaessa tyttären kou-
lusta, tekee ruuan ja viettää perheen kanssa illan. Ja 
kun muut menevät nukkumaan, alkaa Juhan oma aika.

Juha nukkuu etenkin töitä tehdessään omassa huo-
neessaan. Siellä on ikkunassa tuplaverhot, jotta pimeys 
on varmasti täydellinen. Hiljaisuutta rauhallisella 
pientaloalueella on onneksi luonnostaan.

Hyvän unen elementit
Pimeys, hiljaisuus, oma rytmi – ne tarvitaan Juha Leh-
den hyvään uneen. Nykyisin myös murunen mirtatsa-
piiniä, joka auttaa Juhaa nukkumaan. Äänikirja, joka 
sammuu itsestään tunnin kuluttua, joskin muistikuvia 
kuullusta tekstistä jää yleensä vain ensimmäisistä vii-
destätoista minuutista.

”Äänikirjan kuunteleminen tuo turvallisen tun-
teen. Kuin lapselle, joka kuuntelee isän tai äidin luke-
maa iltasatua.”

Hän ei muista koskaan nuorempana kärsineensä 
univaikeuksista, mutta 40 vuotta täytettyään hän huo-
masi ajoittain päätyvänsä tyypilliseen unettomuus-
kierteeseen: kun unettomuudesta huolestuu, nukahta-
misesta tulee aina vain vaikeampaa. Unilääkkeistä ei 
pitkän päälle ollut apua, mutta onneksi nykyinen pieni 
lääkitys auttaa unen laadun vakauttamisessa.

”Tarvitsen 7–8 tuntia unta voidakseni hyvin. Nämä 
säännöt on ollut pakko oppia, jotta pystyy luovaan työ-
hön. Olen onnekas, kun voin elää rytmissä, joka on 
minulle se oikea.”
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Yövalo

Kohti uutta vuotta
Kirjoittaja on Uniliiton puheenjohtaja 
Salla Mansikkamäki

Kun kipu 
koskettaa

Perinteisesti olen vuoden vii-
meisessä Yövalossa käsitellyt 
kuluneen vuoden toimintaa ja 
kertonut, mitä Uniliitolle kuu-
luu. Niistä aion kertoa nytkin, 
mutta mukana on myös hieman 
pohdintaa. Mediasta olemme 
saaneet lukea ja kuulla, miten 
poikkeuksellista vuotta olemme 
eläneet. Mutta onko tämä vuosi 
itse asiassa ollut poikkeukselli-
nen ja jos on, niin miten? 

Itse koen, että elimme pit-
kään historiaan suhteutettuna 
poikkeuksellista aikaa. Kirkossa 
kävijät tietävät, että siellä rukoil-
laan varjelusta nälänhädästä, 
kulkutaudeista, maanjäristyk-
sestä, vedentulvasta, tulesta, 
miekasta, muukalaisten hyök-
käyksestä ja kansalaissodasta 
– ja tämä asettaa asian oikeaan 
mittakaavaan. Ei tarvitse mat-
kustaa kovin kauas, että kaikki 
nuo uhat ovat mahdollisia. Sii-
hen nähden olemme saaneet 
elää poikkeuksellisen vakaata 
aikaa. 

Olemme myös saaneet lu-
kea, että olemme maailman 
onnellisin kansa, mutta mitä se 
tarkoittaa? Itse näen onnen tun-
teena, jonka määrä vaihtelee. 
Onnellisuus sen sijaan on jotain 
monimutkaisempaa. Se koos-
tuu monista pienistä elämään 
vaikuttavista asioista, joihin yh-
teiskunnalla on iso merkitys. 
Esimerkiksi tasa-arvo ja hyvät 
kouluttautumismahdollisuudet 

tekevät mahdolliseksi sen, että 
Suomessa voi toteuttaa, kou-
luttaa ja kehittää itseään. Kun 
pakettiin lisätään keskinäinen 
luottamus ja hyvä turvallisuus, 
niin koossa ovat jo hyvät eväät 
onnellisuuteen. Mikään nois-
ta ei ole itsestäänselvyys. Se 
miten hyvin meillä on, unoh-
tuu helposti arjessa. Toki on 
asioita, jotka voisivat olla pa-
remmin. Monet niistä liittyvät 

terveyteen ja terveydenhuol-
toon. Uniliitossa, jos missä nuo 
ongelmat konkretisoituvat. 

Tuttavani sanoi kerran, että 
hyvä uni on parempaa kuin 
huono todellisuus. Unessa voi 
onneksi käsitellä huonoa to-
dellisuutta ja vaihtaa hetkeksi 
kanavaa. Unihäiriöstä kärsiväl-
lä hyvä uni on välillä kateissa. 
Noina kausina toki tietää, että 
kaikki nukkuvat joskus huo-
nosti, mutta se ei välttämättä 
estä sitä tunnetta, että juuri 
nyt maailma kaatuu niskaan. 
Noina hetkinä vakuuttelen it-
selleni, että ensi yönä on ai-
nakin teoriassa mahdollisuus 
parempaan uneen. Kun unet-

tomia öitä on takana useampi, 
ovat voimat jo vähissä. Silloin 
on väsynyt olemaan väsynyt, 
ja sekin on ihan ok. Tuon tun-
teen ja sen vaikutukset taitaa 
kunnolla ymmärtää vain toi-
nen huonosti nukkuva.

Mutta palataan pohdin-
noista takaisin arkeen ja Uni-
liittoon. Koronan uusiksi lait-
tamista suunnitelmista on 
versonut paljon hyvää. Liitto 
ja sen yhdistykset ovat kehit-
täneet uusia toimintatapoja ja 
saaneet uusia ideoita. Olen 
iloinen myös siitä, että veik-
kausvoittovarojen alenema 
kompensoitiin, joten juuri nyt 
ei tarvitse miettiä, miten siitä 
mahdollisesti seuraava vaje 
rahoituksessa paikataan. Mi-
nisteriössäkin selvästi ymmär-
retään järjestöjen julkista sek-
toria täydentävä tehtävä ja se, 
että ne pystyvät reagoimaan 
tilanteisiin nopeammin ja tar-
joamaan sellaisia palveluja, 
joihin julkinen sektori ei yllä. 
Ilon aihe on myös Uniliitos-
sa tänä vuonna käynnistynyt 
edunvalvonta- ja vaikuttamis-
työryhmä. Hyvällä yhteistyöl-
lä, päättäväisyydellä ja kärsi-
vällisyydellä päästään vielä 
pitkälle.

Haluan omalta osaltani kiit-
tää kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa teille kaikille oikein 
hyvää joulunaikaa ja onnea tu-
levaan vuoteen! 

”Onko tämä vuosi 
itseasiassa ollut 

poikkeuksellinen?”
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Vuosien saatossa kivun hoito 
on kehittynyt suurin harppauk-
sin, mutta valitettavasti potilai-
den pääsyssä hoidon piiriin on 
suuria alueellisia eroja. 

Suomen Kipu ry perustetiin 
vuonna 1991. Järjestö syntyi ki-
pupotilaiden tarpeesta saada 
krooninen kipu tunnistetuksi 
sekä inhimillisenä tragediana 
että yhteiskunnallisena ongel-
mana. Suomen Kipu haluaa 
myös vaikuttaa päätöksente-
koon yhteneväisten valtakun-
nallisten hoitopolkujen luomi-
seksi.

Vertaistuki auttaa jaksa-
maan
Yhdistys järjestää vertaistuki-
toimintaa, teemailtoja, luentoja 
sekä retkiä potilaille ja läheisil-
leen. Lisäksi perheille tarjotaan 
yhteistä toimintaa. Yhdistyksen 
missiona on, että kukaan ei jäisi 
yksin kivun kanssa, vaan tukea 
ja tietoa tarjotaan kaikille, jotka 
elävät kroonisen kivun kanssa. 

”Yhdistyksellä on kasvok-
kain tapaavia vertaistukiryhmiä 
yli 30:lla paikkakunnalla. Korona 

- aikaan monet paikalliset ver-
taistukiryhmät ovat siirtäneet 
kokoontumiset joko osittain tai 
kokonaan virtuaalisiksi. Lisäksi 
vertaistukea tarjotaan verkossa 
videoyhteyksin sekä chatteina”, 

Suomen Kipu ry:n toiminnanjoh-
taja Kaisa Hirn kertoo.

Yksilövertaistukea voi saa-
da lisäksi viikoittain päivystä-
vien tukipuhelimien kautta sekä 
sähköpostitse. Facebookista 
löytyy omat vertaistukiryhmät 
potilaille, läheisille sekä nuorille 
kipukroonikoille. Lisäksi usealla 
paikkakunnalla on omia suljet-
tuja ryhmiä. 

Kipu rasittaa koko perhettä 
ja laajasti myös lähipiiriä. Myös 
läheiset tarvitsevat arjen tukea. 

Suomen Kipu tarjoaa lähei-
sille mahdollisuuden päästä 

käsittelemään negatiivia tuntei-
ta rakentavassa ja turvallisessa 
ilmapiirissä. 

”Teemailloissa jaetaan tietoa 
kroonisesta kivusta ja sen vai-
kutuksista kokonaisvaltaisesti 
perheen arkeen ja hyvinvointiin, 
kerrotaan erilaisista tukimuo-
doista sekä huolehditaan arjen 
jaksamisesta.”

”On hyvä muistaa, että van-
hemman kipu koskettaa myös 
lapsia, joiden hyvinvoinnista tu-
lee huolehtia myös raskaissa ti-
lanteissa”, Kaisa Hirn kertoo.

Tietoa ja menetelmiä oma-
hoidon tueksi 
Kivusta kärsivien tueksi on tuo-
tettu kaksi opasta, joita voi lukea 
sähköisenä maksutta tai tilata 
painotuotteina yhdistyksen toi-
mistolta pienellä maksulla. 

Kroonisen kivun ensitieto 
-opas on kattava tietopaketti 
kivusta. Se sisältää hyödyllistä 
tietoa potilaille ja läheisille sekä 
kipupotilaiden kanssa työsken-
televille ammattilaisille. 

Menetelmiä lääkkeettömään 
kivunhoitoon -opas taas esit-

Vertaistukiryhmä antaa tukea ja tietoa kroonisen kivun kanssa jaksamiseen.

Suomalaisen väestötutkimuksen mukaan 35 prosenttia ai-
kuisista oli kokenut vähintään 3 kuukautta kestänyttä kipua, 
ja 14 prosenttia prosenttia väestöstä kärsii päivittäisestä ki-
vusta. Rahallisesti kipu maksaa yhteiskunnalle vuosittain 
enemmän kuin syöpä, diabetes ja sydänsairaudet yhteensä. 

”Kipu rasittaa koko 
perhettä ja myös 

lähipiiriä.”

Kun kipu 
koskettaa

Kuva: Suomen Kipu ry / J.Tuomi
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telee erilaisia kivunhoidon ja 
-hallinnan muotoja yksin tai lää-
kehoidon tukena käytettäväksi. 
Sähköiset oppaat ovat vapaasti 
luettavissa, mutta painotuotteis-
ta peritään pieni maksu.

Kivunhoidon laatu paranee 
yhteistyössä ammattilaisten 
kanssa. Yhdistys välittää ko-
kemustoimijoita kertomaan 
potilasnäkökulmasta tervey-
denhuoltoalan ammattilaisten 
seminaareihin ja koulutuksiin, 
oppilaitosten kursseille sekä 
muiden järjestöjen tilaisuuksiin. 
Suomen Kipu toimii vuosittain 
useiden opinnäytetöiden tilaa-
jana ja yhteistyökumppanina. 

”Syksyllä 2020 terveyden-
huoltoalan ammattilaisille tar-
jottiin kaksi webinaaria potilai-
den läheisten kohtaamisesta. 
Webinaarit ovat katsottavissa 
yhdistyksen Youtube-kanavalla, 
ja koulutussarjaa tullaan jatka-
maan keväällä 2021”, Kaisa Hirn 
kertoo.

Verkostot auttavat vaikutta-
maan
Suomen Kivun kantavana aja-
tuksena on, että kipupotilaiden 
asemaan voidaan vaikuttaa vain 
yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa.

Yhdistys on jäsenenä Fimean 
potilasneuvottelukunnassa sekä 
järjestökumppanina Duodecimin 
hallinnoimassa Potilaat mukaan 
-hankkeessa. Suomen Kipu ry 
tekee kansainvälistä yhteistyötä 
Pain Alliance Europen kanssa 
uusien hoitomuotojen hyvien 
käytänteiden tuomiseksi myös 
Suomeen. 

Vuonna 2019 yhdistys toi 
Suomeen Societal Impact of 
Pain -yhteistyöfoorumin, jonka 
perustajajäseninä Suomessa 
ovat Suomen Kipu, Suomen 
kivuntutkimusyhdistys sekä 
Tuki- ja liikuntaelinliitto TULE. 
Verkoston tarkoitus on saattaa 
yhteen kaikki tahot, jotka toimi-
vat kroonisen kivun parissa. 

”Krooninen kipu koskettaa 
monen ihmisen arkea, ja sen 
vuoksi pyrimme tekemään mo-
nin eri tavoin työtä kivun hoi-
don ja ihmisten elämänlaadun 
parantamiseksi", Kaisa Hirn sa-
noo.

Kysymys uniapneasta covid-19 -infektion riskite-
kijänä on noussut esiin Turun yliopistollisen kes-
kussairaalan (Tyks) ja Turun yliopiston tutkimuk-
sessa pandemian ensimmäisen aallon potilaista. 

Pandemian ensimmäisessä vaiheessa posi-
tiivisen testituloksen saaneita oli Varsinais-Suo-
messa 278, joista 28 otettiin toukokuun 3. päi-
vään mennessä hoidettavaksi Tyksiin. Näiden 
potilaiden osalta tutkittiin sairaalarekisteritietoja 
tarkoituksena selvittää riskit taudin vakavammille 
muodoille ja tehohoidon tarpeelle. 

”Tutkimuslupa oli laaja, sillä seurattiin potilas-
ryhmää, jonka sairaudesta ei tiedetty vielä paljon. 
Aika nopeasti kuitenkin havaittiin, että uniapneaa 
löytyi melko paljon”, artikkelin ensimmäinen kir-
joittaja, LT, keuhkosairauksiin erikoistuva lääkäri 
Thijs Feuth toteaa. 

Rekisteritietojen vertailussa nousi esiin, että 

29 prosentilla sairaalahoitoon otetuista oli jo 
aiemmin tehty uniapneadiagnoosi. Luku on mer-
kittävä, sillä varsinaissuomalaisesta väestöstä 
uniapnean takia hoidossa olevien osuus on 3,1 
prosenttia. Vaikka potilaiden kokonaismäärä tut-
kimuksessa oli pieni, uniapneapotilaiden osuus 
oli kuitenkin suuri. Uniapnean yleisyyttä ei näyt-
täisi selittävän pelkästään uniapneapotilailla 
usein esiintyvä ylipaino, jonka on havaittu ole-
van yksi covid-19-infektion riskitekijöistä.

”Tulos oli riittävän vahva siihen, että se he-
rättää kysymyksen, onko uniapnea riskitekijä 
covid-19-infektiossa. Uniapnea voi olla potilaalle 
periaatteessa riski joutua covidin takia sairaala-
hoitoon. Se ennakoi enemmän vaikeaa sairaut-
ta”, Feuth arvioi tutkimustulosten merkitystä. 

Lähde: Turun yliopisto
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/uniapnea-voi-ol-
la-covid-19-infektion-pahenemisen-riskitekija

Uniapnea voi olla covid-19 -infektion pahenemisen riskitekijä

Lähde: Turun yliopisto
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/uniapnea-voi-ol-
la-covid-19-infektion-pahenemisen-riskitekija

”Kipupotilaiden 
asemaan voidaan 

vaikuttaa vain 
yhteistyöllä.”

Tule mukaan toimintaan! 

toimisto@suomenkipu.fi 
p. 045 129 0707
www.suomenkipu.fi
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Like no other

Selkäliitto ja Uniliitto  
suosittelevat vain aitoa  
TEMPURIA

Paras selälle
Paras unelle
Paras tarjous

Tyyny on 
pääasia

VANTAA Kauppakeskus Tikkuri • ESPOO Kauppakeskus Iso Omena
TURKU Eerikinkatu 9 • RAISIO Kauppakeskus Mylly • HYVINKÄÄ Kauppakeskus Willa

JOENSUU Kauppakatu 23a • www.sleepcenter.fi • www.tempur.fi

Tempur Brand Store

TEMPUR North Box -parivuode 
TONNI POIS Esim. 160x200 cm, 7cm 
petauspatjalla alk. 4592€ (norm. 
5592€), sinkkusängyn alennus 500€

Hinta sis. rungot, jalkasarjat ja  
7cm sijauspatjan

TEMPUR®-TYYNY OHJAA PÄÄSI  
JA NISKASI OIKEAAN ASENTOON
Yksilöllisesti sopivalla tyynyllä parannat 
nukkumisergonomiaasi ja unesi laatua. TEMPUR-
tyyny muotoutuu pääsi ja niskasi muotojen 
mukaan. Näin tyyny tukee kaularankaa 
optimaalisesti, ja hartiaseutusi rentoutuu ja 
palautuu päivän rasituksista. Aamulla heräät 
levänneenä, ilman niska- ja hartiakipuja.

TEMPUR®-TYYNYN HYÖDYT OVAT  
ENEMMÄN KUIN RAHAN ARVOISET
TEMPUR tyynyjen anatomisesti oikea muoto ja 
painetta vähentävät ominaisuudet lievittävät 
tehokkaasti niska-hartiaseudun kipuja ja niskan 
jännitystä. Tyynyt vähentävät jopa noista syistä 

johtuvaa migreeniä. TEMPUR-tyynyt muotoutuvat 
yksilöllisesti sopiviksi ja tuovat niskalle tuen 
sekä mukavuuden. Oikeanlainen tyyny lieventää 
kuorsausta ja uniongelmia sekä mahdollistaa 
oikeanlaisen nukkumisergonomian, joka lievittää 
jopa alaselän kipuja.

SOPIVAN TEMPUR®-TYYNYN VALINTA
Sinulle sopivimman tyynyn valintaan vaikuttavat 
nukkuma-asentosi, hartioidesi leveys ja 
kaulasi pituus, patjasi upottavuus sekä sinun 
mieltymyksesi joko vahvaan tukeen tai pehmeään 
tuntemukseen. 

Fysioterapeutti 
suosittelee aitoa 
TEMPUR-tyynyä 
Fysioterapeutti, nukkumisergonomian  
asiantuntija Janika Kiuru 

KOKEILE TYYNYNVALINTAKONETTA 
fi.tempur.com/tyynynvalinta

Varaa aika yksityiseen nukkumisergonomian kartoitukseen lähimmästä 
Brand Storesta www.sleepcenter.fi /varaa-aika

Varauskoodi: UNILIITTO

Ostamalla Tempuria tuet 
Uniliiton toimintaa!

Kaikille ajanvaraajille lahja. Voimme tehdä kartoituksen sinulle sopivista tuotteista  
myös verkkosivujemme chatin välityksellä! 

TEMPUR Ombracio-tyyny 
159€ (norm. 189€)

Tukee hyvin, korkeus 
muokattavissa ja sopii kaikkiin 
nukkuma-asentoihin

Uudista sänkysi aidoksi TEMPUR-
vuoteeksi! TEMPUR-sijauspatjan voi 
laittaa minkä tahansa hyväkuntoisen 
patjan päälle. 

TEMPUR vähentää kehoon kohdistuvaa 
painetta ja ennaltaehkäisee ja auttaa 
niska-, selkä- ja nivelkipuja.

TEMPUR 7cm -sijauspatja -15%

Kysy Janikalta TEMPUR 
-tyynyn ja -patjan 

valinnasta sähköpostilla 
janika.kiuru@tempur.fi
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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
Sirkku Piminäinen
- maksuliikenne, jäsenasiat
sirkku.piminainen@uniliitto.fi

Uniliitto ry

Tempurin myymälöistä 
10 %:n jäsenalennus

Uniliiton ja Tempurin välisen sopimuksen mukaisesti 
Uniliiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenet saavat 
10% alennuksen normaalihintaisista Tempur-tuot-
teista Tempur Brand Store Vantaan, Hyvinkään, 
Turun, Iso Omenan ja Joensuun myymälöissä. 

Muista siis aina mainita Uniliiton jäsenyydestä,  
alennuksen!

uniliitto.fi

KUVA

Ajankohtaisinta tietoa toiminnasta!

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".

 saat alennuksen!
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Suomalainen Nukute tuo nyt helpon vaihtoehdon
kotona toteutettavaan uniapneatutkimukseen. 

Ensimmäisenä maailmassa unitutkimus voidaan nyt suorittaa hengitysääniä kuuntelevan kevyen kaulapannan avulla. 
Laitteen saa mukaansa terveyskeskuksesta tai uniklinikalta. Helppokäyttöisyys ja käytön mukavuus mahdollistavat 

normaalin yöunen ja onnistuneen tutkimuksen.  
 

Terveydenhuollon henkilöstölle laite tuo käänteentekevää tehokkuutta yksinkertaisen valmistelunsa ja lääkärin 
diagnoosia nopeuttavan käyttöliittymänsä ansiosta.

Kysy lisää kotimaan toimitusten aloituksesta: sales@nukute.com

NUKUTE OY MÄKELININKATU 43 90100 OULU - PUH. 050-3768277


