UNI
Selkokielinen esite
maahanmuuttajille

UNEN VAIKUTUS TERVEYTEEN

Hyvä ja riittävä uni:
o Pitää virkeänä
o Parantaa tarkkaavaisuutta ja keskittymistä
o Lisää luovuutta
o Auttaa aivoja palautumaan eli aivot rauhoittuvat
o On tärkeää oppimiselle
o On hyväksi muistille
o Helpottaa ongelmien ratkaisua
o On hyväksi kasvulle ja kehitykselle
o Pitää terveenä
o Vähentää stressiä

Huono uni:

o
o
o
o
o

Vaikeuttaa muistamista
Heikentää kykyä ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä
Vähentää luovuutta
Lisää onnettomuusriskiä
Lisää riskiä sairastua esimerkiksi flunssaan tai
vatsatautiin

o

Lisää vakavien sairauksine riskiä (esimerkiksi diabetes,
kohonnut verenpaine)

o
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Lyhentää elinikää

UNISUOSITUKSET

o 18–25-vuotias: nuku öisin 6-11 tuntia. 🕚
o 26–64-vuotias: nuku öisin 6-10 tuntia. 🕙
o Kaikki eivät tarvitse unta yhtä paljon eli unen tarve on yksilöllistä. Voit
selvittää kokeilemalla, kuinka monta tuntia unta sinä tarvitset.

⏳⏰

o Sopiva määrä unta antaa lisää voimaa ja vireyttä päivään. 😊
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MITEN SAAN NUKUTTUA PAREMMIN?

Mitä kannattaa tehdä:
o Säännöllinen unirytmi on tärkeä unen saannin kannalta.
Eli mene nukkumaan ja herää aina samaan aikaan, myös viikonloppuisin.

⏰
o Jos sinulla on huolia, kirjoita ne paperille päivällä. Silloin et ajattele niitä enää
illalla. 📖
o Jos sinulla on kipua, ota kipulääkettä ennen kuin menet nukkumaan.

💊

o Tee nukkumisesta mukavaa. Mukava tyyny, sänky, patja
ja sopiva huoneen lämpötila parantavat unta. 😊
Mitä ei kannata tehdä:
o Älä nauti kofeiinia iltaisin: ei kahvia, energiajuomia, teetä, tummaa suklaata
eikä kolajuomia.

☕

❌

o Älä nauti raskaita iltapaloja, koska ne vaikeuttavat nukahtamista.

🍛

o Vältä tupakointia ja alkoholinkäyttöä, koska niillä voi olla piristävä vaikutus.

🚭🚱
o Älä harrasta liikuntaa liian myöhään illalla, koska liikkuminen voi vaikeuttaa
unen saantia.
o Älä katso televisiota tai käytä älypuhelinta juuri ennen nukkumaanmenoa,
koska niistä tuleva valo piristää ja vaikeuttaa nukahtamista.
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📴📵

MITÄ ON UNETTOMUUS?

Unettomuus on sitä, että
o et pysty nukahtamaan illalla
o heräät yöllä, etkä pysty nukahtamaan uudestaan
o heräät liian aikaisin aamulla
o huolet herättävät tai häiritsevät nukahtamistasi
o olet päivällä väsynyt.
Unettomuus voi johtua siitä, että
o syöt epäterveellisesti 🍴🍔
o harrastat liian vähän liikuntaa 🏂❌
o unirytmisi on epäsäännöllinen 📉

💤

o sinulla on epäsäännölliset työajat 📈
o sinulla on jokin sairaus tai lääkitys

💼

💊

o olet huolissasi perheestäsi, ystävistäsi tai työasioistasi 😟👪
o elämässäsi on tapahtunut jotakin surullista, kuten läheisen kuolema. 😢
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MISTÄ SAAT APUA UNETTOMUUTEEN?

o Jos unettomuus kestää pitkään ja jos olet joka päivä väsynyt,
kannattaa ottaa yhteyttä lääkäriin.
o Apua saat terveyskeskuslääkäriltä
ja internetistä: http://tietoaunettomuudesta.fi/
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Esitteen kuvat ovat peräisin Pixabay.com –nimisestä kuvapankista. Pixabay.com
sivustolla kaikki kuvat ovat CC0-lisensoituja, eli niitä voi käyttää maksutta ja ilman
kuvien alkuperän mainintaa omiin sekä kaupallisiin tarkoituksiin.
Esitteen ovat laatineet Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat
Anna Maniscalco, Elisaveta Marenkova ja Niina Mäkinen osana opinnäytetyötä
syksyllä 2017.
Tämä esite sekä opinnäytetyön raportti ovat saatavilla osoitteessa
www.turkuamk.fi/marjat
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