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Unen tehtäviä

MIELI
Käsittelee tunteita, huolehtii riittävän 

hyvästä mielialasta. Uni on myös kaivattua 

lepoa virikkeistä. Uni ehkäisee 

mielenterveyden epätasapainotiloja. 

AIVOT
Aivot käsittelevät, lajittelevat ja tallentavat 

tapahtumia ja asioita unen aikana. Aivot 

puhdistuvat unen aikana kuona-aineista ja 

hermosolut ja niiden verkostot 

järjestäytyvät.

MUUTA
Palauttaa vireyttä, havaintokykyä. Alitajunta 

saa tilaa työskennellä. Uni auttaa 

sopeutumaan muuttuvissa tilanteissa. 

Ruokkii mielikuvitusta ja luovuutta. 

KEHO
Keho lepää ja palautuu rasituksista. Uni 

vahvistaa vastustuskykyä ja torjuu 

sairauksia. Auttaa säätelytoiminnoissa: 

hermosto ja hormonitoiminta. Ylläpitää 

aineenvaihduntaa



Paljonko unta tarvitaan
UNENTARPEESTA:
Norsuille riittää kolme tuntia unta, lepakot nukkuvat liki 20. 

Ihmisten keskimääräinen unentarve on 7-9 tuntia/yö. 

Uni ei ole tasainen jatkumo, vaan yön aikana tapahtuu myös 

luonnollisesti heräilyä, mm unijakson vaihtuessa. Unitila syvenee ja 

kevenee eri unisyklien vaikutuksesta. 

Univalve-rytmin säännöllinen rikkominen saattaa aiheuttaa 

ongelmia. Myös valon määrä ja mm kofeiini säätelee luontaista 

nukkumistarvetta. Stressi ja ylivirittyneisyys saattavat sekoittaa 

ihmisen nukkumistaitoja. 
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Oma tilanne

SEURANTA

Määritä 1 vko seuranta-

ajaksi. Ota käyttöösi 

digitaalinen mittaristo 

halutessasi ja vihko. 

Suunnittele huomioiden 

kirjaaminen aamuun. 

TOIMINTA

Kirjaa ylös nukuttujen 

tuntien määrä, tuntuma 

unen laadusta, heräilyt, 

nukahtamisvaikeudet, unet, 

levänneisyyden tunne 

heräämisen jälkeen ja muut 

huomiot. 

ANALYSOINTI

Voit tarkastella huomioitasi 

päivittäin, mutta erityisesti viikon 

päätyttyä. Vertaa päiviä ja 

huomioitasi toisiinsa ja kirjaa 

huomiosi myös yhteenvedosta. 

Tee suunnitelma asioiden 

parantamiseksi, mikäli se on 

tarpeen. Suunnittele ja 

kalenteroi uusi seurantajakso.  

 



Vinkkejä:
ILTARUTIINIT

 

-  ulkoilua iltapäivästä tai alkuillasta (mielellään 

metsässä/luonnossa). Kehoa kuunteleva liikunta hellii kehoa ja 

auttaa sitä palautumaan päivän rasituksista. Luonnon 

terveysvaikutukset hoitavat Sinua samalla tehokkaasti.

-  puhelin ja tietokone kiinni hyvissä ajoin illalla, vähintään kaksi 

tuntia ennen nukkumaanmenoa

-  hidastempoista musiikkia tai hiljaisuutta iltaan. Etsi 

hiljentymiseen, meditointiin ja nukahtamiseen soveltuvaa musiikkia. 

- riittävän säännöllinen uni-valverytmi
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SYÖMINEN JA JUOMINEN

HYÖDYNNÄ ILTAVÄSY

 

Vältä alkoholia, se huonontaa unen laatua merkittävästi. Kofeiinin 

vaikutus on yksilöllistä, mutta vältä iltakahveja. Keitä mieluummin 

yrittiteetä (esim kamomilla). Hiilihydraattipitoinen iltapala (esim 

puuro banaanilla, viikunoilla ja pähkinöillä) edesauttaa 

nukahtamista tryptofaanin ansiosta. Se  muuttuu nukahtamista 

helpottavaksi melatoniiniksi. Runsasta veden juontia kannattaa 

illalla välttää, jotta ei tulisi turhia wc-käyntejä yöllä. 

Mene nukkumaan heti kun tunnet unettavan väsymyksen illalla. 

Seuraavaan otolliseen nukahtamishetkeen voi mennä tunteja. 
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YMPÄRISTÖ.

RAUHOITTUMISKEINOT

 

Makuuympäristö viihtyisäksi ja rauhalliseksi. Tuuleta hyvin. 

Huolehdi sopiva lämpötila ja valaistus, tarvittaessa pimennysverhot 

ja himmeämpi lukuvalo. 

Huolipäiväkirja, johon kirjaat päässä pyörivät asiat. Mielessä 

laskeminen- sadasta ykköseen. Rentoutumis- ja 

hengitysharjoitukset. Lämmin suihku tai jalkakylpy ennen 

nukkumaanmenoa. Kevyt hieronta tai muu hyväksyvä kosketus. 
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Tyynnyttäviä harjoituksia
KEHOMEDITAATIO

 
PIDENNETTY ULOSHENGITYS

 
METTA

https://www.youtube.com/watch?v=JoIWzhA6q6M&t=29s

  https://soundcloud.com/jonnahuomo/pidennetty-uloshengitys-harjoitus/s-rvXK7 

   https://www.youtube.com/watch?v=cYBKp3dxrEM&t=30s 
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Keholliset harjoitteet sopivat erityisen hyvin silloin kun ajatusvirtaa vaikea saada katkemaaan.

Tämä harjoitus rauhoittaa aktivoimalla parasympaattista hermostoa

Tämä harjoitus herättää myötätuntoa itseä ja muita kohtaan.Lisää tietoisuutta itsestä ja tunteista. 
Sopii neutraloimaan kielteisiä tunnevyöryjä. 

https://www.youtube.com/watch?v=JoIWzhA6q6M&t=29s
https://soundcloud.com/jonnahuomo/pidennetty-uloshengitys-harjoitus/s-rvXK7
https://www.youtube.com/watch?v=cYBKp3dxrEM&t=30s

