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Milloin vaihdoit uusiin viimeksi?  

Familon muistuttaa vuodevaatteiden 

vaihtosuosituksista kevätsiivouksen yhteydessä 
 

Hyvät yöunet syntyvät oikeanlaisilla ja raikkailla vuodevaatteilla. Silti lähes puolet suomalaisista vaihtaa 

peitteensä ja tyynynsä uusiin liian harvoin*. Kolmasosa elämästä vietetään nukkuen, joten hyvään uneen 

ja laadukkaisiin vuodevaatteisiin kannattaa panostaa. Alle on koottu hyvän unen asiantuntijan Familonin 

vuodevaatteiden vaihto- ja hoitosuosituksia. Kotimaisen Familonin kevään uutuudet tarjoavat 

vaihtoehtoja parempiin yöuniin ja virkeämpiin aamuihin.   

 

Kevät on uudistumisen ja raikastumisen aikaa. Hyvät yöunet ja 

virkeämmät aamut on taattu oikeanlaisilla vuodevaatteilla. 

Kevätsiivouksen ja tuuletuksen yhteydessä on hyvä miettiä, milloin 

viimeksi vaihdoit tyynyn ja peitteen uusiin? Entäpä onko patjan ja 

sängyn hankkimisesta kulunut jo useita vuosia?  

 

Suomalaiset vaihtavat vuodevaatteensa keskimäärin liian harvoin. 

Lähes puolet suomalaisista (49 %) vaihtaa tyynyt ja peitot uusiin 

harvemmin kuin viiden vuoden välein. Sama määrä suomalaisia 

uusii sängyn vain kerran kymmenessä vuodessa, mutta yli 20 

prosenttia ei edes muista, milloin on viimeksi vaihtanut sänkyä*.  

 

Kotimainen hyvän unen asiantuntija Familon suosittelee 

tuulettamaan ja vaihtamaan vuodevaatteet sopivin välein – raikas ja 

hygieeninen makuuhuone houkuttelee lepäämään ja tarjoaa 

makoisat unet joka yö.  

 

Muistisääntö: vaihda tyyny kahden ja peite neljän vuoden välein 

 

Familonin hyvän unen asiantuntijat tietävät yli 40 vuoden kokemuksella, 

mistä parhaat yöunet ja jokapäiväinen hyvinvointi rakentuvat. Kun hoidat 

vuodevaatteitasi oikein ja vaihdat ne sopivin väliajoin, pidät huolta 

hyvinvoinnistasi. 

 

Tyyny: Pöyhi tyyny aamuisin ja tuuleta sitä kerran viikossa. Tyyny pitäisi pestä 

60 asteen hienopesussa 3−4 kertaa vuodessa ja vaihtaa kokonaan uuteen 

noin kahden vuoden välein. Patjanvaihdon yhteydessä on syytä tarkistaa, 

että patjan pehmeys ja tyynyn korkeus sopivat yhteen.  

 

Peite: Peitteiden uusimisessa toimii neljän vuoden sääntö. Näin sänky pysyy 

siistinä ja peiton ominaisuudet toimivat oikein. Peittoa tosin kannattaa 



vaihdella myös vuodenaikojen mukaan: talvella lämmintä ja hengittävää, kesällä ohutta ja viilentävää. Jotta 

peite pysyy hygieenisenä ja raikkaana, se tulee pestä kerran tai kaksi vuodessa 60 asteen hienopesussa. 

Pöyhi peitettä aamuisin ja tuuleta ainakin kerran viikossa. Hyödynnä erityisesti kirpeät pakkaset! 

 

Patja ja vuode: Anna vuoteen tuulettua aina hetken ennen sijaamista. Vuode pysyy puhtaan raikkaana, kun 

siivouksen yhteydessä imuroit sen säännöllisesti. Käännä vuodetta säännöllisesti pituussuunnassa, jolloin 

kuormitus jakautuu tasaisemmin. Patjaa voit kääntää myös ylösalaisin, jotta se kuluu tasaisesti. Jos patjassa 

on irrotettava päällinen, pese se tarvittaessa hoito-ohjeen mukaisessa lämpötilassa. Joustin- ja 

vaahtomuovipatja tulisi vaihtaa uuteen noin 6-8 vuoden välein, sijauspatja hieman useammin, noin 3-5 

vuoden välein. Joustinsänkyjen osalta sopiva vaihtoväli on 8-10 vuotta. Tarkista vuoteen jalkojen kiinnitys 

säännöllisesti. 

 

Oliko tänne tilattu kauniita unia? Familonin kevään uutuuksilla heräät 

virkeämpänä  
 

Sopivien vuodetuotteiden valitseminen on tärkeää. Ne vaikuttavat ratkaisevasti uneen ja jopa terveyteen. 

Tyynyissä, peitteissä ja pehmustetuotteissa on eroja, niin kuin on nukkujissakin. Valitse sopiva tuote 

huomioiden aina nukkumisasento, vartalotyyppi ja olosuhteet. 

 

Familon Extralife – kestävä ja kuohkea 

 

Familonin uudet Extralife-tuotteet hurmaavat kuohkeudellaan 

ja tyylikkäällä vaaleanharmaalla värillään. Extralife-peitteissä ja 

-tyynyissä on käytetty teknisesti korkealaatuista uutuuskuitua, 

joka takaa tuotteiden pitkäikäisyyden. Dacron Extralife -

polyesterispiraaliontelokuitu on kehitelty kestäväksi ja 

litistymättömäksi. Extralife-tyyny sopii hyvin kaikille 

uniasennoille ja pysyy pehmeän kuohkeana pitkään. Extralife-

peitteen korkealaatuinen ja kestävä täyte on litistymätön ja 

hyvin lämmittävä. 

 

Hinnat: Extralife-tyyny, 50x60cm, 26 euroa, Extralife-peite, 150x200cm, 73 euroa 

 

Familon AeroFlex® – säädettävä ja ergonominen 

Yksilöllisyyttä ja säädettävää nukkumismukavuutta 

arvostavalle oikea valinta on Familonin uusi AeroFlex®-

tuoteperhe, jonka tyyny ja patjat ovat säädettävissä 

nukkujan painon ja mieltymysten mukaan. Tuotteiden 

sisällä olevia AeroFlex®-tukikolmioita lisäämällä, siirtämällä 

ja poistamalla saa itselleen miellyttävimmän nukkuma-

asennon. Ergonominen AeroFlex®-erikoispehmustetyyny 

muotoutuu nukkujan mukaisesti, nopeasti ja 

huomaamattomasti.  Keskeltä matalampi tyyny sopii hyvin 

http://www.finlayson.fi/tuote/32100-0013-01-10/Extralife-tyyny#.UvCpEftnjNE
http://www.finlayson.fi/tuote/22100-0010-01-05/Extralife-peite#.UuunIvtnjNE
http://www.finlayson.fi/tuote/22100-0010-01-05/Extralife-peite#.UuunIvtnjNE
http://www.finlayson.fi/tuote/32544-0001-01-02/Aeroflex-tyyny#.UvjhUvtnjNE


sekä selällään että kyljellään nukkuvalle. Tyynyn irrotettavan päällisen voi pestä 60 asteessa. 

Älypehmustetäytteen hoidoksi riittää säännöllinen tuuletus. AeroFlex®-säätöpatja on oikea valinta napakan 

patjan ystävälle. Se on säädetty tehtaalla keskipainoiselle nukkujalle. Kevyempi nukkuja voi poistaa 

tukikolmioita ja painavampi tai jämäkästä tuesta pitävä nukkuja voi lisätä niitä. Patjan päällinen on tikattua 

joustoneulosta ja sen voi pestä 60 asteessa.  

Hinnat: AeroFlex®-tyyny 109 euroa, AeroFlex®-säätöpatjat (80x200cm, 90x200 cm, 120x200 cm ja 160x200 

cm) 396−745 euroa, AeroFlex®-sijauspatjat alkaen 125 euroa 

Familon Jousto – tyylikäs ja sisustuksellinen 

Familon Jousto on kaikenikäisille sopiva vuodemalli, josta on saatavilla 

myös joustinpatja. Jousto-sarjan tuotteet ovat tyylikäs valinta 

vaativaankin makuun ja värivaihtoehdot antavat vapautta sisustukseen. 

Jousto-joustinsängyssä, moottoroidussa -säätösängyssä ja -

joustinpatjassa on vyöhykkeellinen jousisto. Jousistoissa on valittavana 

5-vyöhykkeinen tai vyöhykkeetön vaihtoehto, joista molemmista kaksi 

vahvuutta, H keskipainoisille ja painaville, EH painaville. Sänkyjen tuki ja 

myötäilevyys mahdollistavat selkärangan luonnollisen asennon.  

Hinnat: Jousto-joustinpatjat alkaen 390 euroa, Jousto-joustinsängyt alkaen 395 euroa, Jousto-säätösängyt 

alkaen 1 365 euroa 

*) Tulokset käyvät ilmi tutkimusyhtiö CINT:n Familonille syyskuussa 2013 tekemästä tutkimuksesta, johon vastasi 1 014 

suomalaista 18−70-vuotiasta. 

 

Lisätietoja: 

Tiia Antila, tuoteryhmäjohtaja, Familon 

p. 020 721 3306, sähköposti: tiia.antila@finlayson.fi  

 

Tuotetiedot: 

 

Familon-peitteet ja -tyynyt: Mailis Linnola, mallistopäällikkö 

p. 020 721 3611, sähköposti: mailis.linnola@finlayson.fi  

 

Familon-vuoteet: Piki Martiskainen, mallistopäällikkö 

p. 020 721 3568, sähköposti: piki.martiskainen@finlayson.fi  

 

Familon-erikoispehmustetuotteet: Heli Broberg, tuotepäällikkö 

p. 020 721 3552, sähköposti: heli.broberg@finlayson.fi  

 

Familonin kuva- ja kuvauslainapyynnöt: 

Kaisa Neittaanmäki, Viestintätoimisto Manifesto 

p. 050 347 7744 tai sähköposti kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi  
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Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat ladattavissa suoraan osoitteesta: 

https://finlayson.studio.crasman.fi/bank/tiedotteet/familonin_vaihtosuositukset  

 

Familon valmistaa kotimaisia hyvän unen laatutuotteita vaalien Finlaysonin perinteikästä yrityskulttuuria. 

Finlayson on ollut vuodesta 1820 suomalainen tekstiilialan edelläkävijä, joka suunnittelee ja valmistaa 

korkealaatuisia sisustustekstiilejä sekä nukkumiseen liittyviä tuotteita Finlayson- ja Familon-tuotemerkin 

alla. Finlaysonilla on yhteensä 22 omaa myymälää, tehtaanmyymälää ja shop-in-shopia Suomessa, 

Venäjällä ja Baltiassa. Familonin tuotteet valmistetaan Suomessa ja ne on kehitetty yhteistyössä Allergia- ja 

Astmaliiton kanssa. Finlayson Oy:n palveluksessa vuonna 2013 oli noin 270 henkilöä ja konsernin liikevaihto 

oli noin 45 miljoonaa euroa. 

FAMILON – UNTEN MAILTA 

https://finlayson.studio.crasman.fi/bank/tiedotteet/familonin_vaihtosuositukset

