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Jäsenkirje 2/2022                                                  14.5.2022  

          Kevätkokouskutsu 

 

 

 

Hyvät Jäsenet! 

On vihdoin kevät ilman koronarajoituksia! Pääsemme järjestämään kevätkokouksen 

lähikokouksena Uniliiton tiloissa, Sitratori 3, (3 krs), joka sijaitsee Kannelmäen aseman 

välittömässä läheisyydessä. Kokoukseen voi silti osallistua myös etänä. Linkin löydät 

kokouksen esityslistasta ja saatesähköpostista. Kokous pidetään tiistaina 31.5.2022 klo 

17–19. Ensin pidämme kokouksen ja sen jälkeen tarjoamme teille jäsenetuna 

uniterapeutti Susan Pihlin luennon ”Mitä uneton voi tehdä itse unensa 

parantamiseksi?” Susanin luento kestää puolisen tuntia, jonka jälkeen voi esittää 

kysymyksiä. Järjestämme teille myös kahvi- (kofeiiniton) ja teetarjoilua lisukkeineen. 

 

Unituvat ja Unikorva 

Senioreiden Unitupa kokoontuu Zoom-alustalla maanantaina 30.5. klo 15.30–17.30. Linkki 

Uniliiton kalenterissa. Unikorva-vertaispuhelimen kevään viimeiset päivystykset ovat: ti 

17.5. klo 11–14, ti 24.5. klo 11–14 ja poikkeuksellisesti ma 30.5. klo 11–14, koska tiistai on 

kevätkokouspäivä. Unikorva-palvelu muuttuu syksyllä tilauspohjaiseksi, koska 

jokaviikkoiseen päivystykseen on tullut enää vähän soittoja. 

Kampin Unitupa kokoontuu syksyllä tiistaisin 16.30–18.30, ja päivät ovat 3.9., 11.10., 8.11. 

sekä maanantaina 12.12. Senioreiden Unitupa Zoom-alustalla on elokuusta alkaen 

kuukauden viimeisenä maanantaina klo 15.30–17.30. Ensimmäinen tapaaminen on 

29.8.2022.  

https://www.uniliitto.fi/kalenteri/
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Jäsenetuna unettomuuden lääkkeettömän hoidon ryhmä! 
Käynnistyy 21.9.2022. 

 
Helsingin Uniyhdistys toteuttaa jäsenetuna unettomuuden lääkkeettömän hoidon ryhmän, 
jonka sisältö perustuu Käypä hoito -työryhmän suositukseen unettomuuden hoitamisesta 

lääkkeettömin keinoin. Teams-tapaamisissa käytetään kognitiivis-behavioraalisia 
menetelmiä ja niihin liittyviä harjoituksia kotitehtävineen. 

 

 

Ryhmän tavoitteena 

Tukea oikeanlaisen unirytmin muodostumista ja tarjota työkaluja ehkäistä unettomuutta. 

Kenelle 

Helsingin Uniyhdistyksen jäsenille. Erityisesti haetaan henkilöitä, joilla on vähintään 
kolmena iltana/yönä viikossa vaikeutta nukahtaa, ylläpitää unta tai hänellä esiintyy 

aamuöisiä heräämisiä, jotka näkyvät päiväaikaisena väsymyksenä. 

Perustuu 

Ryhmässä käytettävät menetelmät perustuvat Käypä hoito -työryhmän suositukseen 
unettomuuden hoitamisesta lääkkeettömin keinoin. Ryhmässä hyödynnetään kognitiivis-

behavioraalisia menetelmiä (CBT-I) ja niihin liittyviä harjoituksia kotitehtävineen. 
Osallistujat saavat vertaistukea ja jakavat toisilleen toimivia keinoja laadukkaaseen uneen. 

Osallistujilta edellytetään sitoutumista kurssikertoihin.   
 

Tietoja 

Ryhmä toteutetaan Teamsin avulla ja mukaan mahtuvat kaikki halukkaat. Saat 
ilmoittautuessa kirjaamaasi sähköpostiosoitteeseen ryhmätapaamisten Teams-linkit. 
Ohjauskerrat tallennetaan, näin voit katsoa ohjauksen tallenteena merkittävän esteen 
esim. sairastumisen yhteydessä. Ryhmä koostuu kuudesta (6) tapaamiskerrasta, jotka 
pidetään kahden viikon välein. Yhden tapaamiskerran kesto on aina 1 h 15 min. 
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Osallistumisen välineet 

Tietokone, tabletti tai matkapuhelin, jossa on internet-yhteys. Lataa Teams-sovellus 
tablettiin tai matkapuhelimeen sovelluskaupasta. 
Kuulokkeet voivat olla langalliset tai langattomat. 

Ryhmäkerrat 

 
ke 21.9 klo 17.00-18.15 
ke 5.10 klo 17.00-18.15 

ke 19.10 klo 17.00-18.15 
ke 2.11 klo 17.00-18.15 

ke 16.11 klo 17.00-18.15 
ke 30.11 klo 17.00-18.15 

 

Ohjaaja 

Taina Liukkonen, CBT-I uniterapeutti. 

 

Ilmoittautuminen 

Ryhmään ilmoittautumiset ja kyselyt yhdistyksen sähköpostiin helsinginuni(at)gmail.com 
tai puheenjohtajalle numeroon 040 7595 990. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.9., 

mutta senkin jälkeen voi kysyä mahdollisia vapaita paikkoja. Myös jo alkaneeseen 
ryhmään voi ilmoittautua, jolloin aiempiin kertoihin saa tutustua tallenteina. 

 

Tietoisen läsnäolon ja rentoutumisen harjoituksia jäsenetuna! 

Syksyllä sähköisten jäsenkirjeiden mukana tulee tunnetaitovalmentaja Taina Liukkosen 

tuottamia äänitteitä käyttöösi hyvinvointiasi tukemaan. Jäsenet, joilla ei ole sähköpostia, 

saavat samat harjoitteet postissa paperiversioina. 

 

Suolahuone Viikin suolahoitoja jäsenetuna! 

 

Jäsenetu sisältää FlowBody - Suolahuone Viikki -hyvinvointiyrityksen suolahuonehoitoja 

ja tutustumiskäynnin hierontapalveluun.  

https://flowbody.fi/
https://flowbody.fi/suolahuonehoito/
https://flowbody.fi/hierontapalvelut/
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Suolahuonehoidoilla on kokemusperäisesti havaittu olevan rentouttava ja unen laatua 
parantava vaikutus.  

 

Hintaetu jäsenille:  

1 käynti 15 € (norm.25 €)  

6 käynnin sarja 85 € (norm.115 €)  

12 käynnin sarja 145 € (norm.10 käynnin sarja 175 €) 

Hoito kestää 45 min. Suolahuoneeseen mahtuu max 5 henkilöä kerrallaan hoitoon.  

Hieronta, 45 min, 1 käynti, tutustumisetuna 39 € (norm. 44 €)  

Yhteystiedot: Koetilantie 1 B 7 (Gardenian piha), 00790 Helsinki 

Hoitoajan voi varata verkossa www.vello.fi/flowbody  

tai puhelimitse numerosta 040 708 2477. Lisätietoja jäsenedusta tämän jäsenkirjeen 
liitetiedostossa ”HUY Jäsenetu Suolahuone 2022”. 

 

Nyt jos koskaan sinun kannattaa osallistua Helsingin Uniyhdistyksen kevätkokoukseen ja 

käyttää meidän upeita jäsenetuja! Tervetuloa kevätkokoukseen Kannelmäkeen 31.5., 

lääkkeettömän hoidon ilmaiseen Teams-ryhmään syyskuussa ja Suolahuone Viikin 

hoitoihin vaikka heti! 

 

 

keväisin terveisin 

Marja Ylösmäki, puheenjohtaja 

puh. 040 7595 990, helsinginuni(at)gmail.com 

 

 

 

 

http://www.vello.fi/flowbody

