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Stressi

- Kaikki stressi ei ole haitallista.

- Lyhytaikaista stressiä ihminen kestää 
yleensä paremmin kuin pitkäkestoista.

- Sopiva stressi saa ihmisen tekemään 
parhaansa.



Stressi ja stressi

Myönteinen stressi Huono stressi

*kun ympäristön vaatimukset ja oma kyky
toimia ovat tasapainossa

*kun ympäristön vaatimukset ovat
suuremmat kuin oma kyky toimia

-> optimisuoritus -> suorituskyky laskee



Stressi
- Tässä osiossa pohditaan kielteisen stressin

vaikutuksia kehoon ja uneen. 

- Jatkossa käytän sanaa stressi kuvaamaan
kielteistä stressiä.

- Kuva Pixabay



Stressin oireet

- Voivat olla fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia.
- Itse stressikokemus on psykologinen, mutta sen monet 

vaikutukset yksilöön ovat fyysisiä.
- Ihmisen oma arvio tilanteesta on ratkaiseva.
- Pitkittynyt stressi on terveydelle monin tavoin

vahingollinen.
- Kehon kestokyky on yksilöllisistä.
- “Stressihermosto” aktivoituu (tätä ei alussa huomaa).



Fyysisiä oireita Psyykkisiä oireita Sosiaalisia oireita

mm. päänsärky, huimaus, 
sydämentykytys, 
pahoinvointi, vatsavaivat, 
tihentynyt virtsaamisen 
tarve, hikoilu, flunssakierre 
ja selkävaivat

mm. jännittyneisyys, 
ärtymys, aggressiot, 
levottomuus, 
ahdistuneisuus, 
masentuneisuus, 
muistiongelmat, vaikeus 
tehdä päätöksiä ja unen 
häiriöt

perhe- ja 
parisuhdeongelmina tai 
eristäytymisen

Vakavassa stressitilassa 
seuraavat masennus ja 
työuupumus, päihteiden 
väärinkäyttö ja jopa 
itsetuho-ajatukset



Ääreishermosto
ÄÄREISHERMOSTO

TAHDONALAINEN HERMOSTO  ELI 
SOMAATTINEN HERMOSTO
-> lihastyö

EI TAHDONALAINEN ELI
AUTONOMINEN HERMOSTO

SYMPAATTINEN PARASYMPAATTINEN

Sympaattinen
hermosto –
käynnistyy vain 
erkoistilanteissa, 
mahdollistaa
ylimääräisiä
voimavaroja
käyttöömme

Parasympaattinen
hermosto vallalla ->keho
hoitaa perustoimintojaan
ja elimistö toimii
normaalisti
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Autonominen hermosto - jatkuu

- Pitkittyneessä stressissä sympaattinen hermosto
ottaa ylivallan ja pysyy toiminnassa, tällöin keho ei
pääse rauhoittumaan ja palautumaan.

- Sympaattinen hermosto kiihdyttää elintoimintoja ja 
tämä pitkittyessään johtaa rasitustilaan.

- Stressihormonit kortisoli ja adrenaliini –
hetkellisesti vaikuttamaan tarkoitettujen
hormonien vaikutus jää päälle. 



Ruokahalua lisäävä
hormoni

Ruokahalua vähentävä
hormoni

- STRESSI -

Huono uni

Immuunijärjestelmä
aktivoituu

Sympaattinen hermosto aktivoituu -> 
hormonaaliset muutokset

Kortisoli
Adre-
naliini

Greliini Leptiini

Pitkäaikais-
sairauksien riski

kasvaa, esim. 
T2D

Stressi-hormonit



Kortisoli
Adrena

liini GreliiniInsuliini Leptiini

Nukahta-
misvai-
keuksia

Glykogeenia
vapautuu

Ylim.sokeri
pois verestä,

liikaa i -> 
ruokahalu

Näläntun-
ne kasvaa

Kylläisyyden
tunne

vähenee

Paino nousee

Tärkeää osata tunnistaa stressi ja tärkeää osata rentoutua!



Kortisoli

- Kortisolia tarvitaan päivittäin pitämään
elimistö toimintakykyisenä.

- Stressissä kortisolitasot ovat korkeat koko ajan.

- Kaiken aikaa koholla oleva kortisolitaso -> 
pitää kehon ja mielen ylivirittyneenä -> 
nukahtamisvaikeuksia, mieliala laskee, 
keskittymiskyky laskee, paino nousee.



Kortisoli ja insuliini - jatkuu

- Pitkittyneessä stressissä verensokeri jää
korkeaksi pitkittyneesti. -> 

- Tarvitaan insuliinia, jotta liiasta verensokerista
päästään eroon -> insuliini siirtää sokeria
verestä pois.

- Mutta jos insuliinia erittyy liikaa, ruokahalu
lisääntyy ja se varastoi rasvaa kehoon.



Kortisoli & adrenaliini - jatkuu

- Pitkittyneessä stressissä rasvaa kerääntyy
kehoon, erityisesti vyötärön alueelle -> 
viskeraalinen rasva -> tulehdustila.

- Adrenaliini osaltaan lisää glykogeenin
(=varastohiilihydraatti) vapautumista.

- Eli pitkittynyt stressi lihottaa, koska
stressihormonit kortisoli ja adrenaliini lisäävät
rasvan kertymistä kehoon.



Stressin vaikutus uneen

- Stressin vaikutukset uneen ovat yksilöllisiä. 

- Stressi voi aiheuttaa unen häiriöitä.

- Stressin takia voi kadottaa kyvyn nukkua, 
koska stressitilanteessa hermoston toiminta
kiihtyy ja nukahtaminen vaikeutuu -> olo voi
olla uupunut, mutta silti mieli on ylivirittynyt
eikä silloin pysty rauhoittumaan uneen.



Stressin vaikutus uneen - jatkuu

- Myös unen laatu heikkenee -> uni voi olla 
pinnallista ja katkeilevaa.

- Palautumisen kannalta tärkeään syvään
uneen ei päästä riittävän pitkäksi aikaa.



Heikkolaatuinen uni stressin
seurauksena

-Lisää ylipainoa, koska liiallinen univaje laskee
huomattavasti kylläisyyshormoni lepatiinin
määrää ja vahvistaa nälkähormoni greliinin
toimintaa!
-Toisin päin – riittävä unensaanti helpottaa
painonhallintaa.
-Jatkuva univaje rasittaa niin aivoja kuin koko
muuta kehoa.



Mikä avuksi stressitilanteessa, 
kun haluat parantaa untasi

- LIIKUNTA (kts. Liikunta ja uniterveys
esitys)  

- RENTOUTUMINEN
- Kuva Pixabay



Rentoutumismenetelmien jaottelu – yksi
sellainen by Jukka Kataja



Rentoutumisen päämäärät

- Rentoutumisen päämäärät on koottu Jukka 
Katajan kirjasta “ Rentoutumisen työkirja”.

- Kuva Pixabay



Rentoutumisen päämäärät

1. Lisääntynyt stressinhallinta

Rentoutumistila aktivoi parasympaattista hermostoa -> 
aktivoi mielihyvähormonin eritystä, mm. staattinen 
lihasjännitys vähenee.
2. Fyysisen palautumisen nopeutuminen
Rentoutuneena ääreisverenkierto lisääntyy, verisuonet 
laajenevat, sydän pumppaa verta pienemmällä paineella, 
lihasjännitys laskee
-> lihas saa paremmin happea ja ravinteita.



Rentoutumisen päämäärät -
jatkuu

3. Lisääntynyt luovuus
Vasen  aivolohko (tiedollinen) ja oikea (tunnepuoli) kohtaavat ->  ns. 
flow-tila.

4. Mentaaliharjoittelun tehostaminen
Hyvässä rentoutuneessa tilassa vahvistetaan mielikuvien tehoa 
yhdistämällä siihen ihmisen optimaalisia tunnetiloja -> ns. 
ankkureiden avulla -> yhdistämisen jälkeen ne laukaisevat halutun 
suoritustunteen ja sitä kautta kuvan oikeasta tavasta toimia -> vrt. 
kilpaurheilu, tentti, nukahtaminen
- .



Rentoutumisen päämäärät -
jatkuu

5.   Keskittymisen lisääminen

Rentoutusharjoituksissa ajatukset ohjataan yhteen 
kohteeseen -> parantaa keskittymiskykyä.

6.   Oman minän parempi ymmärtäminen

Hiljentyminen ja rauhoittuminen avaa portin meidän 
sisäiseen maailmaan. Rentoutumisen aikana syntyy 
oivalluksia oman itsensä parempaan ymmärtämiseen.



Rentoutumisen päämäärät -
jatkuu

7. Lisääntynyt oppimiskyky

Oppimiseen tarvitaan optimaalinen tila, jotta ns. 
oppimisimpulsseja voidaan ottaa vastaan (vrt. kun 
jännitän, niin miten opit).

8. Itsehoidolliset päämäärät

Rentoutuneessa tilassa voidaan edistää erilaisten 
vammojen ja sairauksien paranemista, mm. 
rentoutuneena ei aistita kipua niin herkästi / paljon.



Rentoutumisen päämäärät -
jatkuu

9. Lepo ja voimien kerääminen

Kiire ja stressi aiheuttavat uupumista ja 
väsymistä.
Kuva Pixabay



Opettele rentoutumaan

- Jotta osaat rentoutua silloin, kun on tarve
rentoutua, rentoutumista tulee
harjoitella.

- Tiettyjen rentoutusmentelmien oppiminen
voi viedä pitkänkin ajan.

- Kuva Pixabay



RENTOUTUMISEN 
EDELLYTYKSIÄ

Puhelin 
kannattaa 
mykistää

Olosuhteet tulee luoda 
rentoutumiselle 
mahdollisimman 

hyviksi

Tärkeää, että olosi on 
mukava, ennen kuin 

aloitat rentoutumisen
Myönteinen 

asennoituminen ja 
motivaatio 

rentoutumiseen

Huolehdi, että huoneen 
lämpötilasta, musiikista 

ja mahdollisesta 
peitteestä

Kokeile mikä sopii 
sinulle – toiset ovat 

mielellään 
makuuasennossa, 

toiset taas 
mieluummin 

istuvat



Meidän rentoutumisharjoitukset

- Hengitysharjoituksia

- Fyysisesti aktiiviset -harjoitukset-> kevyt
liike (ASAHI-kokeilu), jännitä –rentouta

- Keskittymisharjoitukset -> 
mielikuvaharjoitukset (suorat ja epäsuorat)

- Mindfulness -> Mielenhallintaosiossa!



Luettuasi
materiaalin

- Mitä ajatuksia sinulle heräsi? 
- Mikä on oma stressitilanteesi?
- Tuleeko stressi uneesi?
- Osaatko rentoutua?
- Tiedätkö mikä

rentoutmismentelmä sopii
sinulle parhaiten?



Tämän osion lähteitä ovat:

- Asikainen Merja, Tuomilehto Henri: Ravinto Uni Liikunta
- Elämäsi kuntoon: 

https://www.energiapankki.fi/elamasikuntoon/rentoutuminen/
- Kataja Jukka: Rentoutumisen työkirja
- Näin liikunta vaikuttaa aivoihimme: https://edenred.fi/fi/nain-

liikunta-vaikuttaa-aivoihimme/#
- Terveyskirjasto
- Kuva Pixabay

https://www.energiapankki.fi/elamasikuntoon/rentoutuminen/
https://edenred.fi/fi/nain-liikunta-vaikuttaa-aivoihimme/



