Miten korona-aikana voi pitää päänsä kasassa ja
yhteyden Nukku-Mattiin?
Korona ahdistaa, vaikka ei olisi tartuntaa saanutkaan. Monet ihmiset kokevat tässä
poikkeuksellisessa tilanteessa tavanomaista enemmän huolta ja stressiä: sairastunko itse
tai läheiseni, jaksanko töissä, miten lasten koulunkäynti, pärjäävätkö iäkkäät vanhemmat,
miten selviän taloudellisesti, miten selviän ilman normaalia kanssakäymistä muiden
ihmisten kanssa, kauanko tätä kestää ja entä sen jälkeen? Nukku-Mattikin tuntuu kenties
pitävän tavallista enemmän etäisyyttä.
Olemme erilaisia ja reagoimme tässäkin tilanteessa kukin tavallamme. Tutkimusten
mukaan karanteeniolosuhteet ylipäätään tai koronaepidemia kuormittavat henkisesti eniten
nuoria, naisia ja mielenterveyden ongelmista kärsiviä. Alle 35 vuoden ikä ja yli kolmen
tunnin päivittäinen koronauutisten seuraaminen olivat kiinalaistutkimuksen mukaan
yhteydessä ahdistuneisuuteen verrattuna niihin, jotka olivat vanhempia tai eivät yhtä tiiviisti
seuranneet koronauutisointia.
Stressi ja huolet lisäävät useimmilla tarvetta kanssakäymiseen läheisten kanssa.
Sosiaalinen kanssakäyminen lisää oksitosiinihormonin erittymistä ja lievittää osaltaan
stressiä. Sosiaalinen tuki parantaa myös unen laatua. Puhelin ja sosiaalisen median eri
muodot mahdollistavat kanssakäymisen ja sosiaalisen tuen saamisen koronaepidemian
aikanakin, vaikka eivät toki korvaa kasvotusten kohtaamista. Sosiaalinen tuki ja hyvin
nukuttu yö ovat keskeisiä hyvinvoinnillemme.
Vinkkejä hyvinvointiin:


Pidä kiinni normaalista arkirytmistäsi myös mahdollisen karanteenin tai
karanteenin kaltaisten olosuhteiden aikana.



Varaa päivästä esim. vartin huolihetki koronamurheille ja muille huolille ja kirjoita
huolesi vaikkapa sinikantiseen vihkoon. Pyri välttämään koronamurehtimista
muina aikoina.



Pidä yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin puhelimella tai sosiaalisen median
välityksellä. Jaa huoliasi, mutta älä pelkästään niitä – muista huumori ja arjen

pienet ilot, nauti keväästä ja valosta. Älä someta makuuhuoneessa – NukkuMatti ei pidä siitä.


Tee jotain mukavaa – viranomaisten ohjeita unohtamatta.



Rajoita aikaa koronaepidemian seuraamiseen käyttämääsi aikaa, mikäli se ei
suoraan liity työtehtäviisi. Seuraa luotettavia tiedonlähteitä. Sosiaalisessa
mediassa vellova keskustelu harvoin parantaa hyvinvointia.



Harrasta säännöllistä liikuntaa turvavälit pitäen ja mielellään päivänvalossa.



Jos olet päiväsaikaan tavallista vähemmän aktiivinen, syö säännöllisesti, mutta
vähemmän. Lohtusyöminen voi tuoda lisäharmia.



Rentoutuminen ja riittävä uni parantavat hyvinvointiasi. Yömyssy auttaa ehkä
nukahtamaan, mutta se huonontaa unen laatua. Kokeile rentoutumiseen
vaikkapa Uni- ja hengityskeskuksen videoita Kolmen minuutin hengähdystauko
tai Viisi minuuttia tietoista hengittämistä.
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