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Metsästys ja keräily
00:00:00-
23:40:00

IHMINEN 24 TUNNISSA

Maanviljely
23:40:00
-23:59:40

Teollistuminen
23:59:40
-23:59:58

Digitalisaatio
-23:59:58
00:00:00



Ohjelma:

klo 09.30-10.00 
Tervetulokahvit

klo 10.00-11.30 
Alustus + Tietoa unesta ja palautumisesta

klo 11.30-12.15 lounas

klo 12.15-13.45 
Työkaluja

klo 13.45-14.00 tauko

klo 14.00-15.00 
Toimintatapoja

klo 15 lähtökahvit



Valmentaminen
Kokonaisvaltaisuus
Uni ja palautuminen
Unen fysiologia
Palautumisen arviointi
Uni menestystekijänä
Toimivat käytännöt 
palautumisen 
valmentamiseen



Mitä valmentajan 
työ on? Mitä on 
valmentaminen?



”Valmennetaanko lajia vai ihmisiä?”



Miksi valmennusta?



Huomioita

• Liikkumisen ilo
• Tavoitteellisuus ja kunnianhimo – ketä varten 

tehdään työtä?
•Miksi nuoret uupuvat?



Millaisia haasteita 
kohtaan 
valmentajana?



Tietoa unesta



Mitä hyötyjä unesta on?



Vähemmän unta?

”Loukkaantumiset lisääntyivät eniten niillä, 
jotka ilmoittivat nukkuvansa alle seitsemän 

tuntia per yö.”



Vähemmän unta?

”Sen lisäksi, että he sairastuivat helpommin, 
loukkaantumisista toipuminen kesti pitempään, 

ja jopa uran pituus lyheni.



Unen hyödyt

• Ihmisenä
• Mielekäs arki
• Terveys
• Mielen hyvinvointi
• Oppiminen
• Luovuus

• Urheilijana
• Palautuminen
• Kehittyminen
• Suorituskyky



+
Nopeus

Tarkkuus
Reaktionopeus

Vähemmän väsymystä
Mieli kirkkaampi
Syöttötarkkuus
KEHITTYMINEN



Treeni ilman palautumista
= 

ei hyötyä



-
Huonoja päätöksiä

Typeriä riskejä
Ärtyneisyys
Masennus
Sairaudet

Vastustuskyky
Suorituskyky laskee

Syöttötarkkuus
Nopeampi väsyminen
Kasvanut reaktioaika
Vaikeus oppia uutta

Päätöksenteon vaikeus
Loukkaantumisriski



Mitä on uni?





Miksi uni?





Erityisesti lapsilla ja 
nuorilla

• Kasvu
• Kehitys
• Oppiminen
• Sosiaaliset suhteet
• Itsen hallinta (mieli, tunteet, 

käytös..)
• Vireystila
•Mielenterveys



Ennen klo 24 nukutut tunnit ovat 
arvokkaimpia



Tutkimusten mukaan enemmistö nuorista ei 
saa riittävästi unta.



Riittävää unta estäviä 
tekijöitä:
• Nopeasti muuttuva 

keho
• Kiireiset aikataulut
• Aktiivinen sosiaalinen 

elämä
• Virheellinen näkemys 

unesta



Unen voima



12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 03:00 06:00 09:00 12:00

UNI

SINIVALO

KOFEIINI

STRESSI
-aktiivisuus
-kofeiini
-nikotiini
-some
-pelaaminen

kortisoli

Adenosiini
UNIPAINE

sirkadiaanirytmi

melatoniini



Mitä 
huomioita?

• Unipaine
• Stressi
•Melatoniini
• Sirkadiaanirytmi



Unen tarve:
Lapset 10-11h
Nuoret 9-10h
Urheilijat +1h

”Hyvinvoivat ihmiset +1h”



12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 03:00 06:00 09:00 12:00

UNEN IKKUNAsirkadiaanirytmi

LAPSET 20/21-8

NUORET 22/23-8/9

AIKUISET 23-7



Nuoren sirkadiaanirytmi

• Viivästyy vrt. Lapsuus, mutta 1-2 tuntia
• Unta viivästyttää vireyttä ylläpitävät asiat:
• Pelaaminen
• Puhelin
• TV
• Kaverit
• Energiajuomat
• Limsat
• Herkut
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UNI

KOFEIINI
PASSIIVISUUS

Adenosiini
UNIPAINE

AKTIIVISUUS



Aktiivisuus nostaa unipainetta
– järki matkassa ja ajoituksessa



”Unentarve ei murrosiässä vähene, mutta 
hormonien vaikutuksesta nukahtamisajankohta 
voi siirtyä myöhemmäksi. Nuorten unihäiriöistä 

yleisin onkin aamuväsymys. Syynä tähän on 
usein liian myöhäinen nukkumaanmeno.”



> Hormonitoiminnan muutos epäedulliseksi
-- nälkähormoni lisääntyy
-- kylläisyyshormoni vähenee
> Energian saanti 300 kcal enempi joka päivä

7000 kcal = 1kg
5-10kg / vuosi

Uni ja painonhallinta – 8,5h vs. 6h



10 vuorokautta 
6 tunnin yöunilla vastaa 

24 tunnin valvomista



Luovuus ja ongelmanratkaisu

EI UNTA
20%

UNTA 8 H
60%



Työkaluja



Kokonaisvaltainen hyvinvointi



Mieti omaa elämääsi:
Mikä osa-alue voi hyvin? Mikä kaipaa huomiota?



Mitä voimme seurata?

• Unen määrä
• Syke
• Sykevälivaihtelu
• Oma arvio (uni, vireystila)



Ravinto 
– mahdollistaa palautumisen

• Ennen ja jälkeen treenin
• Nesteytys treenin aikana

• Tiivistä: Millainen on järkevä ravitsemus?



Hermosto

PARASYMPAATTINEN

SYMPAATTINEN



Heart rate variability (HRV) eli 
sykevälivaihtelu



Sykevälivaihtelu



Intensiteettimittari



Päivän intensiteetin hahmottaminen

6 18 62412



VIHREÄ = PALAUTUMINEN
SININEN = LIIKUNTA
PUNAINEN = SYMPAATTINEN AKTIVAATIO (ESIM. STRESSI)

4 annosta alkoholia tuhoaa yöunet

Päiväunet klo 19.30 viivästyttää yöpalautumista



Fyysinen työ Ei rauhoittumista illalla

Toimistotyö, sis. palauttavia hetkiä päivän aikana Rauhoittuminen ennen nukkumaanmenoa

Tauko! KEVYT ULKOILU



Hektinen päivä aiheuttaa viivästynyttä yöpalautumista

Hektinen ilta aiheuttaa viivästynyttä yöpalautumista





Miten hyödynnän & huomioin autonomista 
hermostoa valmennuksessa?



The stress-brain loop – HPA-akseli

KROONINEN STRESSI
Uni kärsii
Huono ravitsemus
Henkisesti huono vointi

Nostaa 
glukokortikoiditasoa

Solutason muutokset
hippokampuksessa

Kortisolin säätely 
heikkenee

tarkkaavaisuus
havaintokyky

Lyhytaikainen muisti
Oppiminen
Sanojen löytäminen



Ortostaattinen testi (ylikunto)

1. Mittaa sykkeesi makuullaan levossa.
2. Nouse seisomaan reippaasti ja 2 min seistyäsi mittaa sykkeesi 

uudestaan.
3. Ortostaattinen syke = seisten mitattu syke – levossa mitattu 

syke
Mitä arvioidaan: leposyke, seisomasyke
“Hyvä” ortostaattinen syke on 15 – 20. Toki tässä on yksilöllisiä 
eroja. Olennaisinta on seurata ortostaattisen sykkeen vaihtelua. 
Jos se alkaa yllättäen kasvaa voimakkaasti, on kyseessä 
luultavimmin ylikunto.



Tunne itsesi – tärkein taito elämässä



Toimintatapoja



Perustuen tämän päivän keskusteluihin:
Mitä nykyisessä toiminnassa pitäisi 

huomioida tai muuttaa?



Miten puhun unesta ja palautumisesta 
valmennettaville?



Milloin treeni on parempi jättää välistä?
Milloin treeni kannattaa vetää keveänä?

Milloin päiväunet on OK? Milloin ei?
Milloin treeni tekee arjesta liian täyden?



Miten huomioin unen ja palautumisen 
toiminnassa?



Mitä huomioin aamutreenissä?
Mitä huomioin treenissä koulupäivän 

jälkeen?
Millainen on hyvä iltatreenin lopetus?



Miten voimme mitata kuormitusta ja 
palautumista?



Millaisia pelisääntöjä voimme luoda 
seuroissa?



Millaisia haasteita jää?



Huomioi aikataulut

• Ehdittävä syödä
• Ehdittävä palautua
• Ehdittävä rauhoittua
• Ehdittävä nukkua
•Muutoin treenin hyöty heikko, 

ylikunnon riski suuri



Menestystä tärkeään työhön.

Huolehdi omasta hyvinvoinnista.

Tiedosta toimintasi ”ajurit”.

Uni ja palautuminen on liian vähän hyödynnetty työkalu.

Ole rohkeasti suunnannäyttäjä myös haastavissa tilanteissa. 



Palaute




