Aivovoimaa!
virittäjän
helppi
Materiaalipaketti juuri
sinulle, joka haluat
sujuvoittaa työtä ja
vähentää aivokuormaa
työyhteisössäsi.

Aivovoimaa! -virittäjälle
Aivoterveyden ja kognitiivisen ergonomian
huomioiminen työ elä mä ssä on tä rkeä ä , koska nykytyö
kuormittaa aivoja enemmä n kuin koskaan aikaisemmin.
Aivojen jatkuva ja runsas kuormitus altistaa virheille,
alentaa työ tehoa ja heikentä ä työ hyvinvointia.
Aivovoimaa! -virittä jä koulutuksen tavoitteena on lisä tä
aivojen hyvinvointia työ elä mä ssä .
Olet osallistunut Muisti työ ssä -hankeen jä rjestä mä ä n
virittä jä koulutukseen. Virittä jä nä toimit aivoterveyden
ja kognitiivisen ergonomian:
Puheeksi ottajana

Perehdyttäjänä

Asian vireillä
pitäjänä

Tekojen
kannustajana

Muisti työ ssä -hanke on luonut kä yttö ö si virittä jä n
materiaalipaketin, joka sisä ltä ä powerpoint -esityksen
sekä helpin. Materiaalipaketti sisä ltä ä tietoa, tehtä viä ,
videoita sekä lisä materiaalia asioiden syventä miseen tai
tulostettavaksi työ yhteisö n kä yttö ö n. Materiaali on
jaettu neljä ä n eri teemaan: Aivovoiman perusta, Hyvä
työ aivoille, Keskeytykset -hukkaan heitettyä työ aikaa ja
Palautumisen merkitys työ ssä .
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Yhden teeman powerpoint -esitys on kestoltaan noin
15 minuuttia. Lisä materiaalia hyö dyntä mä llä voit
laajentaa sisä ltö ä , jos kä ytettä vissä on enemmä n aikaa.
Jos aikaa on kä ytettä vissä vä hemmä n niin voit herä tellä
ajatuksia, vaikka vain yhdellä dialla. Materiaalia voit
siis kä yttä ä itsellesi sopivimmalla tavalla. Hyö dynnä
materiaalia esimerkiksi työ yhteisö jen kokouksissa,
uusien työ ntekijö iden perehdyttä misessä ,
työ hyvinvointitapahtumissa. Voit myö s tulostaa
materiaalipaketista infosivuja ilmoitustaululle,
kahvihuoneenpö ydä lle jne.
Toivomme että tä mä n materiaalin avulla työ yhteisö issä
kä ydä ä n keskustelua ja kokeillaan rohkeasti erilaisia
tapoja edistä ä aivoterveyttä . Työ tapojen ja
työ ympä ristö n muokkaaminen sekä omat elä mä ntavat
ovat asioita, joilla voimme vaikuttaa hyvinvointiimme.
Pienellä kin teolla voi olla suuri vaikutus!

Pidetä ä n ainoista aivoistamme hyvä ä huolta!

Jyvä skylä ssä kevä ä llä 2020
Kirsi Nieminen ja Lea Jokela

Muisti työssä - Työ muistissa
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Tavoite:
Herättelemme työyhteisöä pohtimaan ja toimimaan
oman muistiterveyden edistämiseksi työssä ja vapaalla.
Tämä osio vastaa kysymyksiin ”Miten pidän muististani
huolta?” ja ”Kuinka autan muistiani toimimaan?”
Lisä materiaalia lö ydä t tä mä n linkin takaa:

Kahoot tietovisa

57

Aivojumppaa - virkistä ä aivoja
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http://www.muistiterveys.�i/materiaalit/muistiterveys/

Tehtävä 1

Työ pä ivä t tä yttyvä t muistettavista asioista kuten
uusista salasanoista tai yhteistyö kumppaneiden ja
asiakkaiden nimistä . Tapaat tä nä ä n tö issä uuden
henkilö n nimeltä ä n Matti Vuorinen. Saat myö s uuden
salasanan tietojä rjestelmä n kä yttö ä varten:
801_79Kw53
Saat 10 sekuntia aikaa painaa nä mä mieleesi.
Pidä Matti Vuorinen ja uusi salasana mielessä ,
palaamme niihin myö hemmin.
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Aivot

VIDEO: Työ ikä inen,
huolettaako muisti?

Aivot ovat elinikäiset ja korvaamattomat
https://www.youtube.com/watch?v=8mwC3WVBodg
•

Aivot kehittyvä t kolmekymmeneen ikä vuoteen asti ja jatkavat
muokkaantumista koko elä mä n ajan.

•

Uusia neuroneja syntyy vielä elä keiä ssä kin ja hermoverkkoja voi
muodostua periaatteessa loputtomasti.

•

Aivot ovat elimistö n tä rkein sä ä telykeskus sekä muistojen, luovuuden ja
tunteiden koti.

•

Kaikki kehon toiminta on yhteydessä aivoihin ja aivojen terveys
vaikuttaa kaikkiin elintoimintoihin ja tekemiseen.

Tiesitkö ? Ihmisen aivot
painavat n. 1100 - 1700
grammaa.

Lisä materiaalia lö ydä t nä iden linkkien takaa:
• https://www.terveyskyla.�i/aivotalo/aivot-ja-toimintakyky
• https://www.terveyskyla.�i/aivotalo/sairaudet/aivokasvaimet
/yleist%C3%A4-aivokasvaimista/aivojen-rakenne-ja-toiminta
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Tehtävä 2
Mitä ajatuksia video herä tti?
Mikä asia sinulle jä i videosta mieleen?
Oletko ollut huolissasi muistista?

Hei,
Et ole yksin! Joka
viidennellä
työikäisellä on
muistin tai
keskittymiskyvyn
toistuvaa tai
pitkäaikaista
heikentymistä.
Muisti työssä - Työ muistissa
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Liiku riittävästi

Hyvinvoinnin eväät

Vaali unta

Tiesitkö ? Vain joka viides
suomalainen liikkuu
riittä vä sti.

Aivot tarvitsevat unta:
•

Riittä mä ttö mä n tai huonolaatuisen unen seurauksena aivojen
prosessointi hidastuu, keskittyminen ja muistaminen vaikeutuvat.

•

Osaamisen vaatimusten jatkuvasti lisä ä ntyessä aivot tarvitsevat
runsaasti unta kä sitellä kseen pä ivä n tapahtumia, oppiakseen uutta
ja muistaakseen.

Liikunta ja aivot

Suomalaisten yö uni on lyhentynyt keskimä ä rin 1,5 h
sukupolvenaikana. Unen tarve ei kuitenkaan ole vä hentynyt.

•

vilkastuttaa aivojen verenkiertoa ja tehostaa sekä uudistaa
aivosolujen vä lisiä yhteyksiä .

•

yllä pitä ä muistijä lkien syntymistä ja sä ilymistä .

•

Mitä unen aikana tapahtuu aivoissa?

Liikunta

•

Energiaa varastoidaan seuraavaa pä ivä ä varten.

•

lisä ä hermosolujen mä ä rä ä aivoissa.

•

Aivot kä sittelevä t yö n aikana kaikkea sitä tietoa, jonka kanssa ne
ovat pä ivä n aikana olleet tekemisissä . Koetut tapahtumat
jä rjestä ytyvä t mielessä ja hermoverkko karsii epä olennaisuudet
pois.

•

liikkuessa erittyy endor�iinia.

•

suojaa stressin vaikutuksilta ja auttaa palautumaan.

•

tehostaa keskittymis-ja ongelmanratkaisukykyä sekä muistia vielä
1-4 tuntia liikkumisen jä lkeen.

•

Tunteiden perkaus: asiat asettuvat unessa jä rkeviin mittasuhteisiin
ja voimme tehdä harkittuja pä ä tö ksiä .

•

Unen aikana rakentuu uusia hermoyhteyksiä ja vanhoja yhteyksiä
purkaantuu pois. Nukkuessa siis opitaan, jä rjestellä ä n tietoja ja
tä ytetä ä n muistivarastoja.

•
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Jos olet pä ivä n ajan liikkumatta,
niin illalla suoritetusta
liikunnasta et saa niin paljon
hyö tyä kuin silloin, jos olisit
pä ivä n aikana muutenkin
aktiivinen. Jaloittele ja laita
taukoja istumiselle pitkin pä ivä ä !

Aivot puhdistuvat. Aivosolujen vä lissä ja ympä rillä on nestettä ,
johon kertyy hereillä ollessa kuona-aineita. Kun vaivumme uneen,
solujen vä litila suurenee ja aivojen nestekierto tehostuu, jolloin
aivoista poistuu haitallisia kuona-aineita.
Aivovoimaa! -virittäjä

Miten työtä ja liikettä voisi yhdistää?
•

Kä velypalaverit

•

Työ skentelyasennot

•

Työ matkat, siirtymä t, tauot

•

Mitä muuta?
Muisti työssä - Työ muistissa

9

Syö terveellisesti

Aktivoi aivoja

Ravinto:

Aivojen aktivointi:

•

Aivojen paino on vain noin kaksi prosenttia ihmisen painosta,
silti ne kuluttavat noin 20 prosenttia ihmisen tarvitsemasta
energianmä ä rä stä .

•

Aivojen monipuolinen kä yttö antaa reserviä tulevia vuosia
varten. Uusien haasteiden myö tä aivot aktivoituvat ja
muodostuu uusia hermoverkostoja.

•

Ruuan tarkoitus on pitä ä verensokeri tasaisena eli sä ä nnö llinen
ruokarytmi on tä rkeä ä . Keskittymiskyvyttö myys on yksi
epä tasapainossa olevan verensokerin oire.

•

Tee itsellesi mieluisia asioita ja riko vä lillä mukavuusalueesi
rajoja – aktivoit samalla aivojasi.

•

Aivoilla on pienet energiavarastot, siksi ne tarvitsevat jatkuvasti
ravinnokseen glukoosia eli rypä lesokeria. Aivojen tarvitsema
sokeri saadaan, kun ruoka-aineiden sisä ltä mä t hiilihydraatit
hajoavat elimistö ssä glukoosiksi ja muiksi sokereiksi.

Iloitse kohtaamisista

Lisätään aivovoimaa työyhteisössä!
Tehtävä 3
Kysymystä voi kä sitellä yhdessä työ yhteisö n kesken tai
ryhmä työ skentelynä .
Ryhmä työ skentely:

Sosiaaliset suhteet:

Jaetaan osallistujat 3 - 4 hengen ryhmiin

•

Ihminen tarvitsee muiden ihmisten lä snä oloa ja kosketusta.
Aktiivinen sosiaalinen verkosto pitä ä aivot vireinä ja aktiivisina.
Lisä ksi hyvä t ihmissuhteet nostavat mielialaa. Niillä tiedetä ä n
olevan hyvin tä rkeä vaikutus aivojen toiminnalle.

Jokainen ryhmä ideoi jokaisesta aihealueesta (liikunta, uni,
ravitsemus, aivojen aktivointi sekä sosiaaliset suhteet) yhden
konkreettisen toteuttamistavan työ pä ivä ä n.

•

Sosiaalisuus ja yhdessä olo ovat hyvä n aivoterveyden a ja o.
Yhteinen puuhastelu ystä vä n, perheenjä senen tai työ kaverin
kanssa tekee hyvä ä aivoillemme monella tasolla. Yhdessä
tekeminen rentouttaa, lisä ä onnentunteita ja tuo tä hä n hetkeen
ihanalla tavalla. Ja mikä tä rkeintä – ihminen elä ä kosketuksesta.
(Aivotutkija Minna Huotilainen)
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tai
ryhmille jaetaan oma (liikunta, uni, ravitsemus, aivojen aktivointi
sekä sosiaaliset suhteet) aihe-alue, josta ryhmä lä iset ideoivat 2 – 5
konkreettista toteuttamistapaa työ pä ivä ä n.

Muisti työssä - Työ muistissa
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Kuinka meidäntyöyhteisössämme
Tehtävä 4
huomioidaan aivoterveyttä?

Muististrategioiden käyttöä arjessa

Kysymyksiä voi pohtia yhdessä tai antaa kotitehtä vä ksi,
johon palataan seuraavalla kerralla.

Tehtävä 1 VASTAUS

Hyvinvoinnin eväät -keskusteluun:
Mikä osa-alue sinulla on kunnossa?

Palataan alussa esitettyihin muistettaviin asioihin:

Mikä kaipaa petraamista?

Tä ssä vastaukset tarkistettavaksi.

Mieti yksi pieni ja yksinkertainen asia arjessa, jota voit
muuttaa

Lisä materiaalia:
https://www.aivoliitto.�i/aivoterveys/

Henkilön nimi:
Salasana:

Matti Vuorinen

801_798Kw53

https://www.ukkinstituutti.�i/liikkumisensuositus/aikuistenliikkumisen-suositus
https://www.ksshp.�i/unenitsehoito/
https://www.ruokavirasto.�i/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/
ravitsemus--ja-ruokasuositukset/aikuiset
https://www.muistiliitto.�i/�i/aivot-ja-muisti/aivoterveys
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Keskustelua: Millaisia keinoja kä ytit apuna asioiden
muistamiseen?

Muisti työssä - Työ muistissa
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Muististrategioita

Esimerkkejä:

Sisäiset keinot:

Ulkoiset keinot:

Mielikuvat:

• mielikuvat

• muistilaput

•

• listat

Luodaan muistettavasta asiasta mielikuva. Mielikuvasta on hyvä
muodostaa kokonaisuus - mitä hullunkurisempi mielikuva on, sitä
paremmin sen muistaa.

ryhmittä minen

• linkittä minen

• muistutukset

• kertaus

• kalenterit

Muistamisessa on kolme
vaihetta:
mieleen painaminen
mielessä sä ilyttä minen

•

Ryhmittäminen:
•

Asioita voi luokitella samanlaisuuden (hedelmä t, kodin tarvikkeet,
puutarhatuotteet) mukaan.

•

Asioita voi luokitella myö s ulkoisten ominaisuuksien (muoto, vä ri)
perusteella, sekä jä rjestä ä ajan, paikan, kä yttö tarkoituksen tai minkä
tahansa muun ominaisuuden perusteella.

•

Numerosarjan ryhmittely pienentä ä työ muistiin kohdistuvaa
kuormaa. Esimerkiksi numerosarjan 8017953 on helpompi muistaa,
jos sen jakaa osiin esim. 801-79-53. Seitsemä n yksikö n (8-0-1-7-9-53) sijasta työ muisti kuormittuu vain kolmen yksikö n (801-79-53)
verran.

•

Muistin tueksi voi vielä miettiä jonkin muistisä ä nnö n
muodostuneille numeroryhmille, joissa kä yttä ä itselleen
merkityksellisiä numeroita esim. lapsen syntymä vuotta.

mieleen palauttaminen

Muistamisen tukena ja mieleen palauttamisessa
apuna voidaan kä yttä ä erilaisia
muististrategioita.
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Esimerkiki: kauppalistalla on banaaneja, pä hkinö itä ja
appelsiinimehua. Voit nä hdä mielessä si apinan banaaniterttu pä ä n
pä ä llä , mutustelemassa pä hkinö itä appelsiinipuun alla.

Muisti työssä - Työ muistissa
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Linkittäminen:
Muistaminen helpottuu aina, kun voi hyö dyntä ä asiayhteyksiä .

2. Hyvä työ aivoille

Asioiden sijoittaminen mielikuvakarttaan. Sijoita mielessä si
muistettavia asioita tiettyihin paikkoihin.
•

Voit kä yttä ä kartan pohjana esimerkiksi tuttua matkaa, jonka
kuljet usein. Kotiovelle voit sijoittaa ensimmä isen muistettavan
asian, seuraava voi olla ensimmä isellä suojatiellä , seuraava
kaupan pihalla, sitä seuraava vaikkapa sillalla, josta kuljet,
seuraava urheilukentä llä , joka on matkasi varrella ja viimeinen
perillä kohteessa.

Tavoite:
Kiinnitämme työelämässä huomiota aivojen
hyvinvointiin.Tunnistamme aivoja kuormittavia
tekijöitä sekä yhdessä työyhteisönä vähennämme
aivojen kuormaa.

Muistettavasta asiaoista voi myö s muodostaa tarinan, jossa
muistettavat asiat esiintyvä t.
•

Kauppalistalla banaanit, pä hkinä t ja appelsiinimehu. Herä sin
aamulla ja sä ngystä noustessa liukastuin banaanin kuoreen.
Laitoin pä ä lleni pä hkinä nruskean puseron ja kampasin
appelsiinkeltaiset hiukseni.

Lisä materiaalia:

http://www.muistiterveys.�i/materiaalit/kognitiivinenergonomia/

Mielleyhtymä t ovat luonnollinen osa muistin toimintaa, niiden
kä yttö ä voi myö s aktiivisesti hyö dyntä ä . Opetteluvaiheessa uusi tieto
voidaan yhdistä ä tuttuun asiaan. Toisaalta asiat voidaan
myö hemmin palauttaa mielleyhtymien avulla mieleen, vaikka niitä
ei olisi tietoisesti alun perin luotu.
•

Esimerkiksi mietittä essä , milloin prinsessa Diana kuoli, voi ensin
muistella, missä itse oli tapahtuman aikoihin ja sitä kautta
palauttaa mieleen kyseisen ajankohdan.

Lisä materiaalia:
https://oppimis-ja-muistitekniikat.�i/
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Suomalaisten muisti

Yleisimmät muistisairaudet työikäisillä

Alzheimerin tauti
Milloin on syytä huolestua?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aina, jos on selvä sti huolissaan omasta tai lä heisensä muistista
kun unohtelee muutakin kuin ihmisten nimiä
tavarat hä viä vä t ja lö ytyvä t erikoisista paikoista
unohtaa toistuvasti sovittuja tapaamisia
unohtaa jonkin itselle tapahtuneen merkittä vä n asian
asioiden hoitaminen vaikeutuu, esiintyy sä hlä ä mistä
huomattavia vaikeuksia uuden asian oppimisessa
ilmaantuu epä luuloisuutta ja muistiaukkojen peittelyä
muutoksia mielialassa ja kä yttä ytymisessä

Kun muistin toiminnassa ja henkilö lle tyypillisessä
kä yttä ytymisessä on selkeä sti muutosta aikaisempaan, on syytä
selvittä ä mistä muutokset johtuvat. Unohtelu ja muistin
heikkeneminen voi johtua monista eri syistä , jotka työ ikä isillä ovat
useimmiten hoidettavia tai ohimeneviä .
Etenevä t muistisairaudet työ ikä isillä ovat melko harvinaisia. Kyse
on usein tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn vaikeuksista, jotka
johtuvat esim. Vä symyksestä tai ympä ristö n liiallisista
hä iriö tekijö istä .

Muistin toimintaan vaikuttavat
mm. sairaudet, kiputilat,
mieliala, pä ihteet, lä ä kkeet,
aistipuutokset, ikä .

Muistioireita on noin 400 000:lla
suomalaisella työ ikä isellä .
Eteneviä muistisairauksia sairastaa
7000 - 10 000 alle 65 -vuotiasta.

• Alzheimerin taudin perimmä istä syytä ei tiedetä . Aivoissa
tapahtuu muutoksia (kuten amyloidin kertymistä ), jotka
vaurioittavat hermoratoja ja aivosoluja. Vaurio alkaa aivojen
ohimolohkojen sisä osista leviten vuosien mittaan laajemmin
aivokuorelle.
• Ensimä inen oire on usein muistin heikentyminen. Erityisesti
lä himuisti ja uuden oppiminen vaikeutuvat. Vanhat taidot
sä ilyvä t selvä sti pidempä ä n. Sairauden edetessä heikentyvä t
myö s kielelliset toiminnot.
• Alzheimerin taudin oireita voidaan lievittä ä lä ä kkeillä , jotka
lisä ä vä t keskittymiskykyä , kohentavat toimintakykyä,
vä hentä vä t psyykkisiä oireita ja haastavaa kä yttä ytymistä .
Lä ä kkeet eivä t pysä ytä sairauden etenemistä , mutta
hidastavat sitä .

Lewyn kappale -tauti
• Tauti on saanut nimensä aivoissa havaittavien lö ydö sten,
Lewyn kappaleiden, poikkeavasta kertymisestä aivojen
kuorikerroksen alueelle.
• Ensioireena voivat olla ä lyllisen toimintakyvyn
heikentyminen sekä tarkkaavuuden ja vireystilan vaihtelut.
Taudille tyypillisiä oireita ovat nä kö harhat, liikkeiden
hidastuminen, jä ykkyys ja kä velyhä iriö t. Lyhyitä
tajunnanmenetyskohtauksia voi myö s esiintyä , samoin
kaatumisia, sekavuutta ja haastavaksi koettua kä yttä ytymistä .
Muistiongelmat kehittyvä t tavallisesti vasta taudin edetessä .
• Lä ä kehoito on hyvin haasteellista. Fysioterapia on tä rkeä
hoitomuoto kä vely- ja tasapaino-ongelmien vuoksi.
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Otsa-ohimolohkorappeuma
•

•

Otsa- ohimolohkorappeuma on muistisairauksien ryhmä ä n
kuuluva oireyhtymä , johon voivat johtaa useat eri sairaudet.
Yhteistä nä ille sairauksille on se, että ne johtavat aivojen otsaja/tai ohimolohkojen rappeutumiseen.
Oireet jakautuvat usein otsalohko- tai ohimolohkotyyppisiin
oireisiin. Otsalohkojen keskeisimpiä tehtä viä on huolehtia
sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, ohimolohkojen yksi tä rkeistä
tehtä vistä on kielellisestä vuorovaikutuksesta huolehtiminen.

•

Oireiston alku on hidas ja asteittainen. Keskeinen oire on
luonteen muuttuminen. Kä yttä ytyminen ja mieliala voivat olla
tilanteeseen sopimattomia, uusia pakonomaisia toimintoja tai
rutiineja saattaa ilmaantua. Sairastunut ei yleensä itse tunnista
oireita.

•

Hoito ja kuntoutukselliset keinot suunnitellaan yhdessä
sairastuneen ja hä nen lä heisensä kanssa. Puheterapeutin avulla
voidaan suunnitella vaihtoehtoisia kommunikaatiotapoja tai
tukea jä ljellä olevaa kommunikointikykyä .

Mikä li olet huolestunut
muististasi, ota yhteys
omaan terveyskeskukseen
tai työ terveyshuoltoon.
A� lä jä ä yksin miettimä ä n
asiaa, vaan ota asia
puheeksi!

Verisuoniperäiset muistisairaudet

Lä hteet ja lisä materiaalia:

•

https://www.terveyskirjasto.�i/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00699

•

•
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Aivoverenkiertohä iriö iden aiheuttamia muistisairauksia.
Taustalla voi olla monia aivoverenkiertosairauksia, kuten
aivoinfarkteja, aivoverenvuotoja tai aivojen syvien osien eli
valkean aineen hapenpuutteesta johtuvia vaurioita.
Oireet saattavat alkaa nopeastikin ja vaihtelevat pä ivittä in tai
kausittain. Oireet riippuvat siitä , missä kohtaa aivoja vaurioita on
syntynyt. Yleisimpinä oireina lievä t muistihä iriö t, puhehä iriö t,
kö mpelyys, kä velyvaikeudet. Sairastuneilla on usein myö s
tunneherkkyyttä ja mielialat vaihtelevat helposti itkusta nauruun.
Hoito keskittyy taustalla olevan aivoverenkiertosairauden
uusiutumisen ehkä isyyn ja riskitekijö iden hoitoon. Muina
hoitomuotoina kä ytetä ä n esimerkiksi fysioterapiaa ja
puheterapiaa.

Aivovoimaa! -virittäjä

https://www.terveyskirjasto.�i/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01105
https://www.kaypahoito.�i/nix01594
https://www.terveyskirjasto.�i/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01106
https://www.muistiliitto.�i/application/�iles/3815/0997/1890/
Muistisairaus_tyoiassa.pdf
http://www.muistiterveys.�i/wp-content/uploads/2020/02/
Muistinhuoltoilta-muistisairaudet-2.2020.pdf
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Masennus, jännitys, kiire, stressi, uupumus

Muisti voi heikentyä monista syistä

Masennukseen liittyy muutoksia tiedonkä sittelyn toiminnoissa, vaikeuksia
on erityisesti uuden asian mieleenpainamisessa ja keskittymisessä .
Noidankehä muisti - ja keskittymispulmille voi alkaa kiireestä , josta voi
seurata stressiä , uupumusta, vä symystä ja masennusta.

Sairaudet, kiputilat, lääkkeet
mm. kilpirauhasen vajaatoiminta, kasvaimet, aivovamma, epilepsia, B12 vitamiinin puutos tai masennus saattavat vaikuttaa muistin
toimintaan.
Kivut vaikuttavat myö s ajatteluun, oppimiseen ja muistiin. Lisä ksi
kivunhoitoon kä ytettä vien lä ä kkeiden sivuvaikutukset voivat aiheuttaa
muistin pulmia.

Ikä
Normaaliin ikä ä ntymiseen voi kuulua oppimisen hidastumista, uuden
asian oppiminen voi vaatia enemmä n kertausta ja keskittymistä . Toisaalta
kyky erottaa olennainen epä olennaisesta kehittyy yleensä paremmaksi iä n
myö tä .

Joskus myö s muiden sairauksien hoitoon tarkoitettujen lä ä kkeiden
sivuvaikutukset vaikuttavat muistiin esim. unettomuuden seurauksena.
Erityisesti monet rauhoittavat lä ä kkeet (keskushermostoon
vaikuttavat) vaikuttavat aivojen tiedonkä sittelyyn ja muistitoimintoihin.

Vähäinen liikunta

Aistipuutokset

Väsymys, uniongelmat

Aistimuisti tuo aivoihin tietoa aistien kautta. Kun kaikki aistit ovat
kä ytettä vissä , niin muistijä lkien tueksi on tallennusvinkkejä enemmä n
saatavilla. Esimerkiksi jos et kuule asiaa, niin se ei voi tallentua
muistiisi.

Aikuinen tarvitsee unta keskimä ä rin 8 tuntia. Omilla
elä mä ntapavalinnoilla voi olla vaikutusta unen mä ä rä ä n ja laatuun.
Tilapä inen unettomuus kuuluu tavanomaiseen elä mä ä n, mutta yli
kuukauden jatkuneet nukkumisvaikeudet vä hintä ä n kolme kertaa viikossa,
katsotaan unettomuushä iriö ksi. Tä llö in on syytä ottaa asia puheeksi
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Alkoholi, tupakka, huumeet
Alkoholi ja huumeet heikentä vä t muistijä ljen syntymistä ,
keskittymiskykyä ja unen laatua. Pitkä aikainen, runsas alkoholinkä yttö
huonontaa tiedonkä sittelytoimintoja, kuten muistia, ja saattaa
aiheuttaa jopa dementiatasoista oireilua.
Tupakointi lisä ä etenevä n muistisairauden riskiä , koska se heikentä ä
verenkiertoa ja vaikuttaa siten aivojen hapen saantiin ja muun muassa
muistin toimintakykyyn. Lisä ksi nikotiini heikentä ä huomiokykyä .
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Fyysinen passiivisuus liittyy suurentuneeseen riskiin sairastua mm.
diabetekseen, sepelvaltimotautiin ja aivoverenkiertohä iriö ihin.

Huom. Uniapnealla on yhteys myö s keskittymis- ja oppimisvaikeuksiin,
muistihä iriö ihin ja masennukseen. Uniapnealle tyypillisiä oireita ovat mm.
kuorsaus ja jatkuva pä ivä vä symys.

Puutteellinen ravinto
Puuttellinen ravinto vaikuttaa aivojen tomintaan heikentä vä sti. Syö mä llä
kasviksia, hedelmiä , marjoja, kasviö ljyjä , kalaa ja tä ysjyvä viljaa saat aivoja
suojaavia ravintoaineita.
Huom. Lisä tietoa: Elintavat s. 8 -11

Muisti työssä - Työ muistissa

23

Työelämä muuttuu, aivot ei!
•

Aivomme toimivat edelleen monissa asioissa samalla tavalla kuin
kymmeniä tuhansia vuosia sitten, jolloin olimme metsä stä jä kerä ilijö itä . Tuolloin oli elintä rkeä ä , että pystyimme reagoimaan
uhkatilanteissa todella nopeasti pysyä ksemme hengissä . Tä mä on niin
kutsuttu taistele tai pakene –reaktio, joka on edelleen mielellemme ja
kehollemme tyypillinen tapa reagoida uhkaan.

•

Taistele tai pakene -reaktio kä ynnistyy jo ennen kuin ehdimme
tietoisesti kä sitellä asiaa. Esimerkiksi kuulo- ja nä kö aisti ovat
jatkuvasti valppaana tiedottamaan mahdollisesta uhkatilanteesta.

•

Nykypä ivä nä työ elä mä ssä taistele tai pakene –reaktion voi aiheuttaa
taustalla kuuluvat ä ä net kuten puhelimen soiminen, keskustelu,
askeleet, sä hkö postin saapuminen tai ohikulkevat ihmiset. Tä mä
stressireaktio kä y kehollemme kalliiksi, jos se toistuu liian usein tai
jatkuu liian pitkä ä n.

KEHON RAUHOITTAMISEEN
Hengitä nenä kautta sisään ja ulos niin, että
uloshengitys on puolet pidempi kuin
sisäänhengitys. Voit esimerkiksi laskea
sisäänhengityksellä neljään ja uloshengityksellä
kahdeksaan. Tunne, kuinka rintakehäsi nousee
ja laskee ja kehosi rauhoittuu.
***************
Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. Kuvittele,
että jokaisella uloshengityksellä päästät irti
vanhasta ja tarpeettomasta ja jokaisella
sisäänhengityksellä saat sisällesi uutta
energiaa. Pidä selkä suorana, jotta hengitys ja
energiat pääsevät kulkemaan
mahdollisimman vapaina.
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Kognitiivinen ergonomia
- ratkaisuja kuormittumiseen työssä

Kognitiivinen ergonomia
tarkoittaa työn, työvälineiden,
työympäristön ja työtapojen
yhteensovittamista ihmisen
tiedonkäsittelykyvyn kanssa.

Kognitiivisen ergonomian parantaminen lä htee liikkeelle siitä ,
että tunnistetaan aivoja kuormittavat tekijä t.
Tunnistamisen jä lkeen pohditaan mihin kuormitustekijö ihin
voimme vaikuttaa ja millaisilla keinoilla.
Kokemusten jakaminen ja yhteisten pelisä ä ntö jen tekeminen
edistä vä t kognitiivista ergonomiaa työ yhteisö ssä . Avoimen
keskustelun kautta voi lö ytä ä ideoita ja vinkkejä itselleen
sopivista keinoista kuormituksen vä hentä miseksi.

Muisti työssä - Työ muistissa
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Mikä aivoja kuormittaa työssä?

Aivoja kuormittavia tekijöitä työssä

Keskustelkaa yhdessä /pienissä ryhmissä /pareittain
•
•

amisen
Työn raja

Mikä aivoja kuormittaa työ ssä ?
Nouseeko esiin erilaisia vai samanlaisia aivojen kuormitustekijö itä ?

Kiire
-

Lisämateriaalia:
Kuva: Etsi virheet. Tunnistatko nä itä asioita työ ympä ristö ssä si? -kuvan
avulla voit myö s herä tellä keskustelua aivoja kuormittavista tekijö istä :
http://www.muistiterveys.�i/materiaalit/hankkeen-vinkit/

vaikeus
Tie

Tehtävä 1
Keskeytykset
aika

pain

m
y ja
l
ä
H

don

mä

ärä

Multitaskaus

e

taleisuus
Työn pirs

elu

Uuden oppimisen tarve

h�ps://www.tyoelama�eto.fi/#/fi/ar�cles/analysisBrainwork

•

Kognitiivisella
ergonomialla
kiinnitetään
enemmän huomiota
työn tekemisen

Tutkimusten mukaan lä hes puolet
joutuu kiirehtimä ä n usein
saadakseen työ nsä tehdyksi. Miltei
puolet työ ntekijö istä kokee työ ssä
melko usein tai usein haitallisia
keskeytyksiä .

(Työ hyvinvointi paremmaksi - raportti 2016)
•

Tä mä kaikki nä kyy muistin ja
keskittymiskyvyn heikkenemisenä ,
vä symisenä ja uupumisena. WHO:n
arvion mukaan masennuksesta tulee
maailman yleisin sairaus vuoteen
2030 mennessä .

tapoihin.
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Miten sovitamme työtä ja aivoja yhteen?
Kognitiivinen ergonomia
HYVÄ tarkoittaa
TYÖ AIVOILLE
Työn, työvälineiden,
- kognitiivisen
ergonomian huoneentaulu
työympäristön
ja
työtapojen
(www.muistiterveys.�i/materiaalit/kognitiivinenergonomia/)
yhteensovittamista
ihmisen
• Taulun avulla voittiedonkäsittelykykyjen
kä ynnistä ä keskustelua
• Taulun avulla voit jatkaa keskustelua
kanssa. (esim. Mikä kuormittaa aivoja

3. Luo toimivat työstrategiat
•
•
•
•

Työ skentelytapojen ja –vä lineiden muokkaaminen itselle sopiviksi
Rutiinit eli asioiden tekeminen aina tiettyyn aikaan ja tietyllä tavalla
tukee muistia (toisaalta tapojen muuttaminen voi ruokkia luovuutta
ja laajentaa osaamista)
Työ n tauottaminen tasaisin vä liajoin
Omien vahvuuksien hyö dyntä minen

4. Anna aikaa ammattitaidon ylläpitämiselle
•
•

työ ssä -diassa esiin nousseista asioista)

Oppimiselle, kertaamiselle ja työ stä miselle aikaa
Ammattitaidon kehittä minen työ yhteisö n/työ kaverin kanssa
puhuen, pohtien, jakaen (mm. yhteinen ymmä rrys, hiljainen tieto)

Seuraavaksi esimerkkejä keskusteluun taulun avulla:

5. Hallitse keskeytyksiä

1. Varmista työsi rajat

•
•
•
•

•
•
•
•

Työ n selkeä erottaminen vapaa-ajasta
Selkeä t työ tehtä vä t ja niiden kirjaaminen: mä ä rittely on
työ ntekijä n ja esimiehen yhteinen tehtä vä
Priorisointi, rajaaminen ja delegointi
Yksilö llinen jousto

Sovitut hiljaiset työ tunnit ja etä työ
Kuulokkeet
Puhelimet ja sä hkö postit ä äTehtävä
nettö mä lle2
A� lä hä iritse –merkit

6. Anna työrauha myös muille

2. Vähennä tietotulvaa

•
•

•
•
•

7. Käytä muistin apuvälineitä

•
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Tee yksi asia kerrallaan
Keskitä sä hkö postiaika
Tarkenna kohderyhmä esim. kenelle tiedotat, kenet kutsut
palavereihin
Tiivistä , harvenna

Aivovoimaa! -virittäjä

•

Miten ja milloin annetaan tilaa työ rauhalle?
Turhan keskustelun, liikehdinnä n (toisten nä kö piirissä ),
hä lytysä ä nien yms. vä lttä minen, jos työ ei sitä vaadi

Listoja, muistutuksia, kalentereita yms. kannattaa kä yttä ä

Muisti työssä - Työ muistissa
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8. Älä lisää kuormitusta
•
•
•
•

Keskity olennaiseen
Riittä vä n hyvin tehty työ
Työ tehtä vien priorisointi
Palautuminen työ pä ivä n aikana ja jä lkeen

9. Luo avoimuuden kulttuuria
•
•
•

Puhutaan työ stä ja sen tekemisestä totuudenmukaisesti
Mietitä ä n yhdessä ratkaisuja
Annetaan positiivista palautetta toisillemme

Vv

VIDEO: Suojaa aivosi työ ssä
http://www.muistiterveys.�i/muistiterveyteen-liittyviavideoita/-liittyvia-videoita/

Tehtävä 1: keskustelua
10. Ylläpidä positiivista ilmapiiriä
•

Positiivisuus tarttuu, kun taas huono ilmapiiri syö työ tehoja koko
tiimiltä

• Millaisia ajatuksia videosta herä si?
• Oliko tuttuja asioita?

+Yhdistä liikunta ja työ
•
•

Jumissa olevasta kropasta ei veri kierrä kunnolla aivoihin ja
luovuuskin tukkeutuu samassa asennossa nö kö ttä essä .
Sisä llytä työ pä ivä ä si erilaisia työ asentoja, happihyppelyä , venyttelyjä
jne

Millainen on teidän työyhteisön
kongnitiivisen ergonomian huoneentaulu?
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• Miten omassa työ yhteisö ssä parannettaan kognitiivista
ergonomiaa?

Lisä materiaalia:
www.muistiterveys.�i/materiaalit/kognitiivinenergonomia

Muisti työssä - Työ muistissa
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3. Keskeytykset
- hukkaan heitettyä työaikaa
Tavoite:
Ymmärrämme keskeytysten vaikutukset aivotyölle.
Tunnistamme keskeytysten aiheuttajat ja
edistämme työrauhaa.

”Keskeytysten kulttuuri tekee
meistä tyhmiä”

Aiheeseen virittä viä kysymyksiä :
• Miten muutamme keskeytysten kulttuuria?
• Mistä keskeytykset johtuvat?
• Miten saan keskittymistä vaativille työ tehtä ville työ rauhan?
• Miten huomioin muiden työ rauhan?
Siirtymät ovat aivoille
kuormittavia. Jos keskeytys
tapahtuu omasta tahdosta, se
voi olla hyvä asia. Esimerkiksi,
jos pähkäilee jonkin asian kanssa
pitkään, eikä pääse siinä
eteenpäin, niin pieni tauko voi
auttaa löytämään ratkaisun.

Lisä materiaalia:
Huotilainen, M. ja Moisala, M. 2018 Keskittymiskyvyn elvytysopas

Muistiin painaminen vaatii keskittymiskykyä.
Asia, johon emme kiinnitä huomiota, ei
todennäköisesti myöskään tallennu muistiin.
Monesti arjen hajamielisyys ei ole merkki
varsinaisesa muistiongelmasta vaan siitä, että
mielemme on ollut harhautunut.
Huotilainen, M. ja Moisala, M. 2018
Keskittymiskyvyn elvytysopas
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Minna Huotilainen

Miten pystyn hoitamaan
työtehtäväni mahdollisimman Tiina Parviainen,
Aivotutkimuskeskuksen johtaja
keskittyneesti?
Miten otan huomioon
työkavereiden tarpeet?
Keskeytysten kulttuurin
muuttaminen vaatii oman
työn suunnittelun lisäksi
yhdessä sopimista
työskentely tavoista.

Muisti työssä - Työ muistissa
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Tehtävä 1

Muistaminen vaatii keskittymistä

Tehtä vä n tarkoitus on
konkretisoida ulkopuolelta tulevien hä iriö iden ja keskeytysten
vaikutuksia keskittymiseen sekä
herä tellä keskustelua siitä , kuinka tä rkeä ä hyvä työ rauha on
keskittymistä vaativalle työ lle.
Tehtä vä ä n tarvittavat vä lineet:
•
•

Ruutujen laskeminen –tehtä vä lomake http://www.muistiterveys.�i/
materiaalit/hankkeen-vinkit/
Kynä t

Jaa jokaiselle osallistujalle kynä ja lomake (nurinpä in). Kaikki aloittavat
tehtä vä n yhtä aikaa. Tehtä vä ä ei tarvitse ohjeistaa, osallistujat lukevat
ohjeen tehtä vä lomakkeelta.

Muistintoiminta
Muistintoiminta voidaan jakaa kolmeen osaan aistimuistiin, työ muistiin
ja sä ilö muistiin. Osien yhteistyö nä syntyy muistomme, tietomme ja
taitomme. Aistimuisti tuo aivoillemme tietoa aistien kautta.
Sä ilö muistissa taas on tallessa kaikki sinne tallentamamme asiat. Nä iden
vä lissä toimii työ muisti. Se on mieleenpainamisen tä rkein työ vä line ja
samalla muistin pullon kaula, koska työ muisti pystyy työ stä mä ä n
samanaikaisesti vain muutamaa asiaa.
Muistamisen tä rkein vaihe on mieleenpainaminen, joka tapahtuu
työ muistissa. Se, jä ä kö jokin asia mieleemme, riippuu siitä
keskitymmekö asiaan, olemmeko tarkkaavaisia, virkeitä ja onko meillä
motivaatiota asian muistamiseen. Mitä enemmä n asiaa kä sitellä ä n
(kerrataan, yhdistellä ä n, luodaan muistisä ä ntö jä jne) työ muistissa, sen
varmemmin se jä ä muistiin ja sitä helpommin tieto on sä ilö muistista
haettavissa uudelleen kä yttö ö n.
Lä hde: https://www.uudenmaanmuistiluotsi.�i/�i/muisti-ja-muistisairaudet/muistintoiminta

Aiheuta hä iriö itä , kun osallistujat
ovat pä ä sseet tehtä vä n alkuun.
Hä iriö itä voit aiheuttaa:
• Kä nnykä n soittoä ä nellä
• Soittamalla musiikkia
(youtube)
• Kysymä llä esim.
pä ä kaupunkeja:
• Tokio, Japani.
• Jakarta, Indonesia.
• Peking, Kiina.
• Berliini, Saksa.
• Brası́lia, Brasilia.
• Luanda, Angola
• hedelmiä , jotka alkavat A:lla jne
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Multitaskaaminen
Tutkimukset ovat osoittaneet, että tunne multitaskaamisesta on harhaa.
Aivot eivä t voi tehdä tietoisesti montaa asiaa yhtä aikaa, vaan
tarkkaavaisuus pomppii tehtä vä stä toiseen. Kun aivot ovat jatkuvassa
pomppimisen tilassa, ne vä syvä t ja ylikuormittuvat. Tutkimuksissa
puhutaan tehtä vä nvaihtokustannuksista. Tä mä tarkoittaa sitä , että
tehtä vä stä toiseen hyppä ä minen maksaa. Aivojen maksama hinta on
toisaalta tehtä vien tekemisen hidastuminen ja virheiden mä ä rä n kasvu
ja toisaalta kuormittuminen. Tehtä vä stä toiseen hyppiminen on paitsi
tehotonta myö s raskasta.
Lä hde: Huotilainen ja Moisala. 2018 Keskittymiskyvyn elvytysopas

Lisä materiaalia:

https://www.terveyskyla.�i/aivotalo/aivot-ja-toimintakyky/muisti
Muisti työssä - Työ muistissa
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Vv

VIDEO: Itseaiheutettu keskittymishäiriö
piinaa yhä useampaa, mutta loputtomasta
keskeytysten tulvasta voi päästä eroon
(Yle Areena)

Keskeytykset vie aikaa ja turhauttaa

Keskustelua videon pohjalta esimerkiksi:

Kuvassa 1. on havainnollistettu se, miten varsinaisen tai meneillä ä n
olevan tehtä vä n ja keskeyttä vä n tehtä vä n vaihtamisessa on viivettä .
Ensimmä inen viive tapahtuu siinä kun varsinaisesta tehtä vä stä
siirrytä ä n keskeyttä vä ä n tehtä vä ä n ja toinen viive kun palataan
jatkamaan varsinaista tehtä vä ä (Trafton ym. 2003).
Lä hde: Kalliomä ki-Levonta, T. Ym (2016) Ratkaisuehdotuksia keskeytyvä ä n työ hö n
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•
•
•

Millaisia ajatuksia video herä tti?
Mikä keskeyttä ä työ tä si?
Onko sinun helppo keskittyä ?

•
•
•
•
•

Teetkö usein montaa asiaa yhtä aikaa?
Oletko kadottanut kykysi rauhoittua?
Onko nukkumaan rauhoittuminen vaikeaa?
Huomaatko rä plä ä vä si kä nnykkä ä elokuvan katselun aikana?
Tuntuuko kirjan lukeminen niin tylsä ltä , että mieli harhailee jo
ennen kuin olet pä ä syt ensimmä isen sivun loppuun?
Tulviiko mieleesi jatkuvasti uusia hoitamattomia asiota?
Huomaatko sä hlä ä vä si arjessa tai tekevä si tö issä toistuvasti
huolimattomuusvirheitä ?

•
•

Lä hde: Huotilainen ja Moisala 2018, Keskittymiskyvyn elvytyssopas

Muisti työssä - Työ muistissa
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Mikä on keskittymiskykysi tilanne:

Melu ja häly
Melusta aiheutuvaan
stressireaktioon voidaan
vaikuttaa hiljaisuudella. Varaa
hiljaisuutta jokaiseen päivään!
Tutkimusten mukaan jo muutaman
minuutin oleskelu luonnon
rauhassa alentaa verenpainetta ja
lievittää stressiä muutenkin.

ADT (attention de�icit disorder) - tarkkaavaavuushäiriötä
muistuttava käytösmalli, huom. virallista suomennosta ilmiölle ei ole
Ilmiö llä tarkoitetaan sitä , kun ihmisen tarkkaavaisuus alkaa herpaantua
samalla tavalla kuin kehityksellistä tarkkaavaisuushä iriö istä kä rsivillä
ihmisillä . ADT:ssa ei ole kysymys neurologisesta hä iriö tilasta, mutta siitä
huolimatta kä yttä ytyminen muistuttaa tarkkaavaisuushä iriö isen
kä yttä ytymistä . ADT:stä kä rsivä n keskittymiskyky on siis heikko,
tunnuspiirteenä on itsensä keskeyttä minen.
Kä ytö smalli syntyy, kun henkilö on elä nyt liian pitkä ä n liian kiireistä
elä mä ä : on multitaskannut, jä ttä nyt tauot pitä mä ttä , laiminlyö nyt
nukkumista, hyppinyt asiasta toiseen.
Mekanismia ei tunneta, sen epä illä ä n olevan yhteydessä primitiivisiin
reaktioihin elimistö ssä (pakene tai taistele-reaktio), ADT-tilassa uhka on
pitkä kestoisempi kuin nopea uhka. Elimistö on jatkuvasti varuillaan ja
valmiina hä tä tehtä viin.
Lä hde: Huotilainen, M. ja Moisala, M. 2018 Keskittymiskyvyn elvytysopas, 8 - 9

Melun vaikutus:
•

heikentä ä kuuloa ja aiheuttaa kuulovaurioita

•

virittä ä elimistö n hä lytystilaan, jolla on vaikutuksia mm.
stressihormoneihin

•

nostaa verenpainetta

•

aiheuttaa unihä iriö itä

•

heikentä ä oppimista, tarkkaavaisuutta, muistia ja
keskittymiskykyä

•

vaikuttaa mielialaan aiheuttaen mm. hermostuneisuutta,
aggressiivisuutta, levottomuutta

•

lisä ä sepelvaltimotaudin ja sydä ninfarktin riskiä

Lisä materiaalia:

Suomalaistutkimus: Puhemelu aiheuttaa stressiä ja hä iritsee työ ntekoa.
https://yle.�i/uutiset/3-10963704

https://www.terveyskyla.�i/aivotalo/aivot-ja-toimintakyky/
keskittyminen-ja-tarkkaavuus

Hä iritsevien ä ä nien peittä miseen lö ytyy erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi
MyNoice -palvelusta, joka toimii suoraan selaimen kautta tai sovelluksena.
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Kuinka hallitsen keskeytyksiä?

Seurantalomakkeen käyttö oman työn
johtamiseen
Keskity olennaiseen

Keskeytysten hallinnassa
tehokkaimmat keinot löytyvät
yhdessä keskustelemalla ja rohkeasti
kokeilemalla. Keskeytysten
vähentäminen vaatii sitoutumista
yhteisiin sopimuksiin. On tärkeää
arvioida keinojen toimivuutta yhdessä,
jotta uudet toimintatavat eivät
heikennä työn sujuvuutta.

Eisenhowerin laatikko - auttaa prioirisoimaan tehtä vä si
Nelikenttä saattaa olla hyvä työ kalu miettiä mitä pitä ä tehdä nyt ja
mitä voi puolestaan siirtä ä tuonnemmaksi tai poistaa todo-listalta
kokonaan.

Tehtävä 2
Työ yhteisö nä voitte keskustella esim. seuraavista asioista:
•
•
•
•
•
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Kuinka minimoida keskittymistä hä iritsevä t ä ä nihä ly, liikkuvat
kohteet tai muu kuvamelu?
Miten teidä n työ yhteisö sä nne viestitetä ä ä n toisillenne, että teen
keskittymistä vaativaa työ tä ? Mikä on teidä n ”ei saa hä iritä ”-merkki?
Onko sovittu mahdollisuudesta rajoittaa viestintä kanavien kä yttö ä
tiettyihin aikoihin? Tä ytyykö olla koko ajan saatavilla?
Minkä viestintä kanavan kautta viestitetä ä n mitä kin asiaa? Mikä on
sallittu viive vastaamisessa?
Millaiset ovat teidä n työ yhteisö n etä työ n yhteiset ohjeet ja kä ytä nnö t?
Aivovoimaa! -virittäjä

1. SUORITA HETI
• Tulee hoitaa mahdollisimman nopeasti
• Ennakoi varaamalla nä ille aikaa ennakkoon kalenteriin jokaiselle
pä ivä lle
2. SUORITA MYO� HEMMIN
• Varaa oma aika kalenteriin
3. DELEGOI
• ”Tulipaloja” -voiko joku toinen tehdä ?
• Hoida nä mä suorita heti-ruudun jä lkeen
4. SIVUUTA
Usein pikkusä lä ä . Tee tehtä vä t silloin, kun lö ydä t kalenterista tyhjä ä aikaa
tai ei
Muisti työssä - Työ muistissa
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4. Palautumisen merkitys työssä

VINKKI!
www.muistiterveys.fi sivustolta

Tavoite:

voit tulostaa infosivut
taukohuoneen seinälle

Huomioimme palautumisen merkityksen oman
hyvinvoinnin kannalta. Osaamme
ottaa palauttavat tauot osaksi työ pä ivä ä .

Tunnistatko kuinka kehosi ja
mielesi viestii stressistä?
Mistä tiedät, että palaudut?

Lisä materiaalia:

http://www.muistiterveys.�i/materiaalit/muistiterveys/
Kirja: Jaakkola, K. 2018 Palaudu & Vahvistu
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Palautuminen Uusi työelämäntaito

Palautuminen

Nykypä ivä n työ on jatkuvaa muutosta, uuden oppimisen tarvetta.
Teknologistumisen myö tä työ n tekemisen tahti on muuttunut
nopeammaksi, on alituinen kiire, todo-lista vain kasvaa - ”sitku” -aikaa
ei enä ä ole. Myö s vapaa-aikamme on muuttunut kiireisemmä ksi, emme
malta rauhoittua. Tulee helposti tunne, että ei saa mitä ä n aikaiseksi,
kiire ja stressi vain kasvavat. Kuormittumisen pitkittyessä jaksamisen
rajat tulevat vastaan.

Mitä kehossamme tapahtuu:

Palautumisen tarve korostuu erityisesti aivotyö ssä , koska nykyinen
työ n tekemisen kulttuuri kiireineen ja keskeytyksineen kuormittaa
erityisesti aivoja. Lisä ksi työ n ulkopuoliset asiat kuten elä mä n kriisit,
harrastukset, heikko fyysinen kunto lisä ä palautumisen tarvetta.

Autonomisen hermoston sympaattinen osa eli taistele tai
pakene – tila aktivoituu stressitilanteessa. Ohi menevä t
stressitilanteet eivä t ole ongelma terveelle ihmiselle. Jos
kuorma on kohtuullinen, suurin osa meistä kestä ä sitä .
Ongelmia alkaa syntyä silloin, kun stressi muuttuu
krooniseksi ja toistuvaksi ja ”uhkatutkat” jä ä vä t pä ä lle. Keho
on jä ä nyt jumiin sympaattisen hermoston aktiivisuus tilaan ja
tä mä n jatkuvan stressitilan seurauksena voi olla mm.
ylivireyttä , ahdistusta, unihä iriö itä , sydä n- ja
verenkiertosairaus, muistiongelmia, diabetes, vastustuskyvyn
heikkenemisestä johtuva sairaus.

Palautuminen suojaa stressin haitallisten vaikutusten kasaantumiselta.
Palautuaksemme tarvitsemme aikaa levolle niin työ ssä kuin vapaalla.
Palautuminen antaa aivojen, kehon ja mielen irrottautua ja elpyä
kuormituksesta. Palautuminen edistä ä hyvinvointiamme sekä työ n
sujuvuutta ja tuloksellisuutta.
Työ ja vapaa-aika sekoittuvat –
palaudutko riittävästi jaksaaksesi?
Vapaalla kannattaa
tehdä eri asioita kuin
tö issä . Jos tö issä
kä yttä ä paljon
ä lylaitteita, vapaalla voi
olla viisasta pitä ä niistä
taukoa.
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Kun työ n ja vapaa-ajan raja hä mä rtyy,
korostuu työ stä irtaantuminen,
palautuminen ja jaksaminen
entisestä ä n. Aivomme saattavat
työ skennellä työ asioiden parissa
viikonloppuisin ja lomilla. Jos emme
kiinnitä asiaan huomiota jatkuvat
ä rsykkeet hä iritsevä t
keskittymistä mme, kun teemme tö itä
ja toisaalta taas ne hä iritsevä t
palautumistamme vapaa-ajallamme.
Lä hde: Piia Peipponen
https://www.ukko.�i/blogi/tyoelamatulevaisuudessa/

Palautumisprosessin ytimessä on autonomisen hermoston
parasympaattinen osa, joka saa aikaan esim. sydä men
sykkeen ja verenpaineen laskun. Parasympaattisen
hermoston aktivaatiota kutsutaan myö s lepä ä ja sulata –
tilaksi.

Stressi syntyy yhtä lailla ulkoisista uhkista kuin myö s
ajatuksista ja tunnekokemuksistakin.
Lä hde: Jaakkola, K. 2018 Palaudu & Vahvistu, 35

Lisä materiaalia:
3.10.2019 Palautuminen/Niina Lappalainen
http://www.muistiterveys.�i/muistinhuoltoiltojenmateriaalit/
https://www.ttl.�i/kroppa-ja-nuppi-kuntoon/palautuminenon-tarkea-osa-elamantapamuutosta/
Muisti työssä - Työ muistissa

45

Kuormituksen ja palautumisen tasapaino

Palautumiseen vaikuttavat tekijät

Jos ei palaudu riittä vä sti, sympaattinen hermosto on koko ajan
aktiivinen ja elimistö ylivirittyy. Tä llö in puhutaan palautumisvajeesta,
jonka seurauksena elimistö n puolustusjä rjestelmä sekä työ kyky
heikkenee, jolloin pahimmillaan tilanne etenee työ uupumukseen.

Palautumisen kulmakivet

Riittä vä n pitkä ja laadultaan hyvä yö uni riittä ä useimmille
palautumiseen silloin, kun myö s valveillaoloaikaan sisä ltyy palauttavia
hetkiä . Hyvä kunto lisä ä myö s jaksamista. Kun jaksaa suoriutua pä ivä n
vaatimuksista ja viettä ä myö s aktiivista vapaa-aikaa, yleensä on
palautunut riittä vä sti.

•

•

•

Unihä iriö t, keskittymiskyvyttö myys, muistiongelmat ja asioihin
reagoiminen voimakkaasti tunteella voivat olla merkkejä siitä , että
palautuminen on ollut pitkä ä n puutteellista.
Lä hde: https://anna.�i/hyvinvointi/terveys/palautuminen-on-entista-tarkeampaa

•

Uni on tä rkein palautumisen
edistä jä
Sä ä nnö llinen liikkuminen
tukee palautumista
Ruokavaliolla on tä rkeä rooli
palautumisessa – tasainen
ateriarytmi, kohtuullisen
kokoiset ja monipuoliset
ateriat
Irrottautuminen työ stä –
harrastukset, sosiaaliset
suhteet jne

Palautumisen kompastuskivet
•
•
•
•
•
•
•

Alkoholilla rentoutuminen
Tupakka, nuuska
Epä terveellinen ravitsemus
Huolet, murheet, stressi
Liiallinen suorittaminen
”Sohvaperunamaisuus”
Pitkä t työ pä ivä t

Lisä materiaalia:
9.5.19 Stressi, hyvinvoinnin vihollinen?/Tuula Keto
http://www.muistiterveys.�i/muistinhuoltoiltojen-materiaalit/
Palautuminen työ pä ivä n aikana muuntavana tekijä nä työ n
vaatimusten ja palautumisen seurausten vä lisessä yhteydessä
https://trepo.tuni.�i/handle/10024/103852
Uupumusasteisen vä symyksen pysyvyys kahden vuoden aikana:
yhteydet työ stä palautumiseen vapaa-ajalla https://www.helsinki.�i/
sites/default/�iles/atoms/�iles/kinnunen_ym_psykologia_2017.pdf
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Liian rankka liikunta on pahin virhe
stressaantuneena
Stressaantuneenakin on tä rkeä ä harrastaa
liikuntaa, mutta pitä isi malttaa liikkua
rauhallisesti, vaikkapa kä vellen.
Korkeasykkeinen treeni ei henkisesti
kuormittunutta palvele.
ylilä ä kä ri Jari Parkkari Tampereen
urheilulä ä kä riasemalta

Muisti työssä - Työ muistissa
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Maijan tarina

Stop - Aja!
Miten työ sujuu tänään -juliste tulostettavissa
www.mieli.fi -sivustolta
Liikennevalot työ pisteen seinä llä muistuttavat seuraamaan omia
tuntemuksia ja huomioimaan kehon varoitusmerkit. Keho ja mieli
tarvitsevat taukoja - kunnioita jaksamisesi rajoja.

Tee testi: Kuinka stressaantunut olet?
”Kiukuttaako ilman syytä ? Valvotko ö isin? Oletko niin
stressaantunut, että asialle pitä isi tehdä jotain?
Stressi
on hyvä asia ja kuuluu
elä mä ä n. Pitkittyneenä se
alkaa kuitenkin nakertaa
hyvinvointiamme.
Tä ssä suuntaa antavaan
testiin linkki:
https://www.ttl.�i/tyopiste/
tee-testi-stressaantunut/

Lä hde: www.ttl.�i

Esimerkki, kuinka tauottaminen vaikuttaa työ n tekemiseen:
Maija on tö issä hr-osastolla työ hakemusten kä sittelijä nä . Normaalilla
työ tahdillaan hä n kä sittelee 10 hakemusta tunnissa. Maija tuntee
tä nä ä n olonsa motivoituneeksi ja pä ä ttä ä olla tehokas tekemä llä tö itä
putkeen kolmen tunnin ajan. Normaalisti hä n pitä isi puolen tunnin
tauon jo kahden tunnin jä lkeen.
Maija kä y hommiin. Ensimmä isen tunnin saldo on tutut 10
hakemusta. Myö s toinen tunti etenee suunnitellusti, 10 hakemusta.
Tä mä n jä lkeen Maija alkaa kuitenkin vä syä ja hä nen keskittymisensä
herpaantuu.
Hä nen työ tahtinsa hidastuu tahtomattaan ja hä n unohtuu vä lillä
ajattelemaan omiaan, kä sillä olevaan työ hö n liittymä ttö miä asioita.
Kolmannen tunnin saldo onkin vain 5 kä siteltyä hakemusta.
Kä ytä nnö ssä jä ttä mä llä tauon vä liin Maija on menettä nyt puoli tuntia
tehokasta työ /taukoaikaa. Mikä li hä n olisi pitä nyt kahden tunnin
jä lkeen puolen tunnin tauon ja palannut sen jä lkeen tö ihin, olisi hä n
saanut kä siteltyä samat 5 hakemusta (tunnin normaalitahdin ollessa
10 hakemusta). Pidetty tauko olisi myö s mahdollistanut tehokkaan
työ nteon seuraavalle parille tunnille.
Negatiivisen tuottavuuden sä ä ntö ä voidaan havainnollistaa
seuraavilla kuvaajilla:
•
•
•

Perinteisessä mallissa ajan myö tä vä symys lisä ä ntyy ja
keskittymiskyky laskee. Mitä enemmä n aikaa kuluu, sitä
tehottomampaa(tai tuloksettomampaa) työ on.
Mikä li työ n teho halutaan pitä ä korkealla, on viisasta pitä ä taukoja
sopivissa vä leissä .
Oikeassa kohdassa pidetty tauko palauttaa pudonneen työ tehon
entiselle, virkeä lle tasolle.

Lä hde: elaparemmin.�i
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Tauottaminen on osa ammattitaitoa
Työ tä on jä rkevä ä tauottaa tilaisuuden salliessa. Riittä vä llä tauotuksella
kokonaiskuormitus pysyy tasolla, joka ei ole haitallinen terveydelle.
Riittä vä tauotus on pitkä llä aikavä lillä myö s työ n tehokkuuden kannalta
hyvä ksi perusteltua. Lisä ksi työ n riittä vä tauottaminen virkistä ä ja auttaa
vä lttä mä ä n vahinkoja ja tapaturmia työ ssä . Taukojen pitä minen työ n
lomassa on tä rkeä ä myö s lihas- ja nivelvaivojen ehkä isemiseksi.
Pidä taukoja jo ennen vä symysoireita. Työ stä riippuu millainen
palautuminen antaa sopivaa vaihtelua ja mahdollistaa elpymisen. Jos on
istunut pitkä ä n paikallaan, niin silloin on hyvä liikkua. Jos työ on fyysisesti
raskasta, niin silloin tauon aikana kannattaa tehdä jotain vä hemmä n
ruumiillista. Venyttely huoltaa lihaksistoa. Taukojen aikana on hyvä saada
työ asiat hetkeksi pois mielestä .
Työ jä rjestelyt ovat kunnossa tauotuksen osalta kun:
•
•
•
•

työ on mahdollista keskeyttä ä tauon pitä miseksi
elpymistauoista on sovittu
sovitut tauot voidaan toteuttaa
työ ntekijä t pitä vä t sovitut tauot, taukoajan kerä ä mistä esim. työ pä ivä n
loppuun tai lounastunnin yhteyteen vä ltetä ä n.

Lä hde: https://www.tyokykypassi.�i/tehtavakortit-tyon-tauottaminen-ja-tyossajaksaminen/

Lounastauon tärkeydestä: Lounastauon vaikutuksia palautumiseen
työ pä ivä n aikana on tutkittu Tampereen yliopistolla, lounastauon
pitä minen sä ä nnö llisesti lisä ä tarmokkuutta ja vä hentä ä jopa
uupumusasteista vä symystä . Tulos on merkittä vä , koska uupumusasteinen
vä symys on yksi työ uupumuksen oire. Tä llä tarkoitetaan siis vä symystä ,
joka ei mene iltaisin ja viikonloppuisin lepä ä mä llä ohi. Kaikkein tä rkeintä
palautumiselle on kuitenkin se, että työ asiat onnistuu lounaalla
unohtamaan – irrottautuminen tarkoittaa sitä , että silloin ei tietenkä ä n tee
työ tä , eikä edes ajattele sitä .

Palautuminen
Mikrotauolla vireyttä työpäivään
Mikrotauot
ovat lyhyitä hetken pausseja (30 s - muutamiin minutteihin)
työ nteosta. Mikrotauot auttavat rauhoittumaan ja palauttamaan
keskittymisesi taas oikeisiin asioihin. Mitä kovempi kiire on, sitä
tarpeellisempia tauot ovat.
Mikrotauko voi olla esimerkiksi
• hetken tuijotus ikkunasta ulos
• omalla työ pisteellä si vaikka minuutin ajaksi suljet silmä si ja
keskityt hetkeksi omaan hengitykseen. Kokeile
esimerkiksi Calm tai Breathe -sovelluksia, joista lö ydä t eri pituisia
ohjattuja harjoituksia
• hetken juttelutuokio työ kaverin kanssa
• pieni venyttely työ pisteellä
• poistu myö s tarpeeksi usein työ pisteeltä si. Hae kahvia, vä lipalaa
tai tulosteet tulostimesta. Jopa vessassa kä ydessä si voit hetken
huoahtaa ja ottaa muutaman syvemmä n hengityksen
• kä vele vaikka vain toimiston ympä ri
Lä hde: https://duunitori.�i/tyoelama/mikrotauko

Kokeile Pomodoro -tekniikkaa:
Valitse työ tehtä vä
Aseta kelloon 25 min aikaa - keskity
tehtä vä ä n.
Kun kello soi - keskeytä tehtä vä ja
pidä 5 min tauko. Tee asioita, jotka
saavat ajatuksesi pois työ tehtä vä stä .
Toista kohdat 2 -3 vielä kolme
kertaa.

Lä hde: https://yle.�i/uutiset/3-9114595
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Joka neljä nnellä työ rupeaman
jä lkeen pidä pidempi, 15 - 30 min
kahvittelu -tai ruokatauko.

Muisti työssä - Työ muistissa

51

Miten tauotat työpäivääsi?

Tehtävä 1

Keskustelkaa pareittain, pienissä ryhmissä ,
työ yhteisö nä :
Mieti viime viikkoasi:
•
•
•

Kuinka tauotit työ tä si?/Tauotitko?
Kuinka usein tauotit?
Millaisia taukoja pidit/mitä teit tauolla?

TAI
Miten tauottamista voisi parantaa?
•
•
•
•

Tee lista erilaisista tavoista tauottaa työ tä si
Anna ajatustesi lentä ä ! Laita listalle myö s hulluiltakin
tuntuvat ideat
Ota kokeiluun erilaiset tauottamisen tavat
Mikä toimii milloinkin?
Tä rkeintä on, että hetken
verran annat aivojen levä tä
ja palautua. Keho ja mieli
tarvitsevat taukoja –
kunnioita siis jaksamisesi
rajoja.
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Päästä ajatuksesi harhailemaan
- aivot kaipaavat tylsyyttä
Tylsisty luovaksi!
Vielä 1950-luvulla ihmisillä oli valtava mä ä rä tavallista tylsä ä
hommaa, esimerkiksi kä sin pyykinpesua tai koulumatkan
kä velemistä . Tä llainen yksinkertainen tekeminen, jossa keho
työ skentelee jonkun verran, ja ajattelu on vapaana eikä mielelle
kohdisteta mitä ä n, olisi hyvä ksi aivoille.
Olisi hyvä tehdä pieniä tylsyysharjoituksia. Esimerkiksi työ matkalla
bussissa ei otakaan sitä puhelinta esiin, vaan katsoo
samannä kö isenä toistuvaa lumimaisemaa ikkunasta tai tiskikoneen
tä yttä mistä tai vaikkapa imurointia.
Usein ikä ä n kuin suoritamme myö s palautumista. Monelle saattaa
tulla huono omatunto, kun hä n ei lä hdekä ä n työ pä ivä n jä lkeen
lenkille tai harrasta kulttuuria. Mutta ihan yhtä lailla mitä ä n
tekemä ttö myys palvelee palautumista, jossa pä ä see vapaaseen
assosiaatioon.
Luovuustutkijat ovat lö ytä neet yhteyksiä tylsyyden tunteen ja
luovuuden vä lillä . Tutkimuksessa ihmisiä laitettiin suorittamaan
monotonisia ja tylsiä tehtä viä . Sen jä lkeen heitä pyydettiin
keksimä ä n erilaisia kä yttö tarkoituksia muovipikareille ja muille
keittiö vä lineille. Kä vi ilmi, että tylsistyneet keksivä t huomattavasti
enemmä n kä yttö tarkoituksia kuin verrokkiryhmä , joka ei ollut
tylsistynyt. Tutkimuksissa on haastateltu myö s keksijö itä ja
taiteilijoita, ja tylsyydellä nä yttä ä usein olevan rooli idean
syntymisessä . Monta kertaa ennen suurta ä lynvä lä ystä , ideaa tai
kirjan juonta on edeltä nyt ä ä rimmä inen ikä vystyminen.
Lä hde: https://yle.�i/uutiset/3-10655723

Muisti työssä - Työ muistissa
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Luonnon merkitys

Mistä huomaat, että palaudut riittävästi?
•

Kun ihminen asettuu aloilleen ja lepä ä , mielen ja elimistö n toiminta
rauhoittuvat. Jo taukojen pitä minen ja ä rsykkeiden vä lttä minen
lisä ä vä t parasympaattisen hermoston aktiivisuutta. Tutut arkirutiinit,
kuten kä sin tiskaaminen tai pyykkien ripustaminen, ovat usein
palauttavia. Jos tiskivuoro tuntuu rangaistukselta, kierrokset saattavat
pä invastoin kasvaa.

•

Oman hengitysrytmin tietoinen hidastaminen ja rauhoittava kosketus
laskevat kierroksia. Myö s luontoympä ristö illä on havaittu olevan
rauhoittava vaikutus.

•

Työ n huokoisuus edistä ä palautumista. Sillä tarkoitetaan työ n
tauottamista ja sitä , että työ tehtä vä stä toiseen siirtymiseen jä ä
tarpeeksi aikaa. Keskittymiskyky palautuu, kun tehtä vien vä lillä on
viitisen minuuttia aikaa rauhoittua.

•

Työ pä ivä nä rentoutumiseen kä ytettyjen minuuttien ansiosta vapaaaika ei kulu pelkkä ä n palautumiseen, vaan virtaa riittä ä muuhunkin.

Lä hde: https://www.luke.�i/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnonhyvinvointivaikutukset/

•

Vapaa-aika palauttaa, jos sen aikana pä ä see irrottautumaan kunnolla
tö istä . Siksi vapaalla kannattaa tehdä eri asioita kuin tö issä .

Hyvänmielen metsäkävelyt rentoutukseen:

•

Talvi: https://www.youtube.com/watch?v=8ZY78mNG2_Q (4 min)
Kevät: https://www.youtube.com/watch?v=YAl5Ym3vgUY (6 min)
Kesä: https://www.youtube.com/watch?v=wqasPNZd3uU (7 min)
Syksy: https://www.youtube.com/watch?v=DEUpOV3eSVU (6 min)

Sykevä livaihtelumittausten mukaan suomalaiset ovat
kuormittuneimpia lauantaisin, jolloin moni esimerkiksi puuhaa
perheen kanssa ja kä y ostoksilla. Myö s vapaa-ajalla tekeminen
kannattaa suhteuttaa omiin voimavaroihin.

•

Kannattaa huolehtia siitä , ettei ahda pä iviin liikaa tekemistä , pitä ä
pieniä palauttavia taukoja ja mahdollisuuksien mukaan etsii
rauhoittavia ja mielihyvä ä tuottavia asioita.

•

Kun on hyvä ssä fyysisessä kunnossa eikä kä ytä runsaasti alkoholia,
jaksaa paremmin. Rankka työ ja rankka liikunta ovat huono
yhdistelmä . Jos tö issä on kiirettä , liikuntaa kannattaa keventä ä .

Luonnon hyvinvointi vaikutukset
Luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisä ä vä t ihmisten hyvinvointia ja
terveyttä . Luonto auttaa palautumaan stressistä ja unohtamaan arjen
huolet sekä parantaa mielialaa. Vaikutukset ilmenevä t mm.
verenpaineen alenemisena ja sydä mensykkeen rauhoittumisena.
Luonto vaikuttaa myö nteisesti myö s sitä kautta, että se saa ihmiset
liikkumaan ja tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssa kä ymiseen.
Luontoympä ristö llä on kuitenkin ulkoiluseuraa suurempi merkitys
emotionaaliseen hyvinvointiin.
Ihminen elpyy etenkin luonnossa sijaitsevissa mielipaikoissaan.
Elpymiskokemukset mielipaikaksi mainituissa virkistysalueilla,
kaupunkimetsissä ja ranta-alueilla ovat voimakkaampia kuin
mielipaikaksi mainituissa puistoissa tai rakennetussa
kaupunkiympä ristö ssä .

Keskisuomalainen kansallispuistomaisema:
https://www.youtube.com/watch?v=CXtGRY-LBhk&t=43s (4 min)
Luonnon ääniä maailmalta

Lä hde: https://anna.�i/hyvinvointi/terveys/palautuminen-on-entista-tarkeampaa
psykoterapeutti Harri Peltomaa
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Kahoot tietovisa

Muisti työssä -hankkeen materiaalia
Vinkki!

•

Luo itsellesi kä yttä jä tili osoitteessa: https://getkahoot.com/

Tulosta www.muistiterveys.fi
-sivuistolta

•

Pelaaminen: Voit tehdä oman pelin tai kä yttä ä valmista
tietovisaa, joka lö ytyy nimellä Virittä jien visa (kä ytä search -

Infosivuja vaikka
taukohuoneen pöytälle.

toimintoa). Aloita peli painamalla Play ja valitse Teach, jolloin
aukeaa pelin asetusten sivu. Voit valita osallistuvatko pelaajat
jokainen omalta laitteeltaan vai pelaavatko joukkueet vastakkain,
jolloin jokaisella joukkueella on yksi pä ä te pelilaitteena. Game
option -painikkeen alta lö ytyy erilaisia vaihtoehtoja, joilla voi
sä ä dellä esimerkiksi sitä , tulevatko kysymykset satunnaisessa
jä rjestyksessä . Kun kä ynnistä t pelin, nä kyviin tulee PIN, jonka
osallistujat tarvitsevat pä ä stä kseen mukaan peliin.
•

Pelaajat menevä t osoitteeseen www.kahoot.it puhelimella,
tabletilla tai tietokoneella. Peliin voi osallistua kirjautumatta,
osallistujilta pyydetä ä n vain PIN -koodi sekä nimimerkki, joka
nä kyy peliruudulla.

•

Kun kaikki osallistujat ovat ovat pä ä sseet mukaan peliin, paina
start ja ensimmä inen kysymys tulee esiin. Next -painikkeella
pä ä set seuraavaan kysymykseen. Jokaisen kysymykseen jä lkeen
nä ytetä ä n sen hetkinen pistetilanne. Tietovisan lopuksi kolme
parasta nostetaan palkintokorokkeelle.
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”Kun mitataan ihmisen kehon fysiologisia
signaaleita nauramisen aikana, niin se on yksi
nopeimmista fysiologiaa muokkaavista
asioista. Saadaan aikaan hyvin nopea
pikapalautuminen, kun ihmistä alkaa
naurattaa. ”
Tiina Parviainen, Jyvä skylä n yliopisto

Aivojumppaa - virkistää aivoja
Miksi?
Aivojumppa virkistä ä aivoja ja toimii pikarentouttajana. Lisä ksi se on
erittä in hauskaa - nauru myö s rentouttaa! Aivojumppa sopii niin arjen
kiireen keskelle kun työ pä ivä n taukohetkeen.

Ristikäynti

Esimerkkiharjoituksia:

Energiakahdeksikko

1-2-3

Liikkeen voi tehdä istuen tai seisten. Laita nilkat ristiin ja ojenna
kä det eteen kä mmenselä t vastakkain. Nosta vasen kä si oikean yli ja
risti sormet. Kiepauta kä det alakautta rinnalle. Rentoudu tä ssä
asennossa pari minuuttia.

Alustuksena voi kysyä : ”Osaavatko kaikki laskea kolmeen?”
Seistä ä n parin kanssa vastakkain. Lasketaan yhdestä kolmeen niin, että
puheenvuoro vaihtuu jokaisen numeron kohdalla. Laskeminen alkaa aina
alusta yhä uudestaan ja uudestaan: 1,2,3,1,2,3... Kun tä tä on tehty jonkin
aikaa, numeron yksi sanominen vaihdetaan kä dentaputukseksi:
kä dentaputus, 2,3, kä dentaputus,2,3… Kun tä tä on tehty vä hä n aikaa,
vaihdetaan kolmonen jalanpolkaisuun. Myö s numerolle kaksi voi keksiä
oman liikkeen. Lopuksi voidaan todeta, että joskus kolmeen laskeminen
on hyvin haastavaa.

Kä vele paikallaan hitaasti niin, että vastakkainen kä si koskettaa
vastakkaista polvea.

”10 uutta asiaa”
Yksinkertainen aivoja haastava ajatusleikki ainakin kerran pä ivä ssä .
Nappaa kä teesi mikä tahansa esine ja keksi sille kymmenen uutta
kä yttö tarkoitusta.
Riko rutiineja

Bing bong
Seistä ä n parin kanssa vastakkain ja tehdä ä n samanaikaista taputusrytmiä .
Taputetaan kä det ensin ensin reisiin ja sanotaan Bing ja sen jä lkeen
osoitetaan kä sillä joko vasemmalle, oikealle tai ylö s. Jos kä det osoittavat
eri suuntiin, taputetaan uudestaan reisiin ja sanotaan Bing ja kä det
vasemmalle, oikealle tai ylö s. Kun kä det osoittavat samaan suuntaan,
taputetaan reisiin Bing ja sen jä lkeen kä det parin kanssa yhteen Bong.
Tä mä n jä lkeen taputetaan jä lleen reisiin Bing ja osoitetaan jä lleen kä sillä
johonkin kolmesta suunnasta, rytmin pysyessä koko ajan samana. Kun
taputukset alkavat sujua, kiihdytetä ä n rytmiä .
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Jos olet oikeakä tinen, vaihda seuraavalla hampaidenpesukerralla
harja vasempaan kä teen. Teetkö asiat aamuisin aina samassa
jä rjestyksessä – aivot puoliunessa? Tekemä llä tutut asiat uudessa
jä rjestyksessä herä ttelet aivojen komentokeskuksen takaisin
hommiin. Jos istut työ paikan kahvihuoneessa aina samassa tuolissa,
vaihda paikkaa. Aivot joutuvat skarppaamaan.
Käden pyöritys ja taputus
•
•
•
•

Taputa oikealla kä dellä pä ä tä
Lisä ä liikkeeseen vasen kä si ja pyö ritä mahan kohdalla ympyrä ä
Vaihda kä det, taputa vasemmalla ja tee ympyrä ä oikella
Ja vaihda….
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Sormet yhteen
Tee molemmillä kä sillä yhtä aikaa
• Kosketa peukalolla saman kä den etusormea
• Kosketa peukalolla keskisormea
• Kosketa peukalolla nimettö ntä
• Kosketa peukalolla pikkurilliä
Vaikeuta:
• Aloita harjoitus eri suunnista koskettamalla vasemmalla
peukalolla pikkurilliä ja oikealla peukalolla etusormea
• Jatka koskettamalla kaikkia sormia
Kiertoliike

Lopuksi
Onneksi olkoon Aivovoimaa! -virittä jä !
Olemme kä yneet yhdessä lä pi Muisti työ ssä -hankkeessa
kehitetyn virittä jä materiaalin. Toivomme, että otat materiaalin
kä yttö ö n työ yhteisö ssä si keskustelujen, tehtä vien ja
pohdintojen avulla, unohtamatta aivojumppaa.
Antoisia hetkiä aivoterveyden edistä misen parissa!

Kiertoliike on hyvä tapa rentouttaa ja huoltaa aivoja, kun ne ovat
stressaantuneet tai kä yvä t kierroksilla.
•
•
•
•

Seiso hartioiden levyisessä haara-asennossa, lä hde kiertä mä ä n
vartaloa puolelta toiselle rauhallisesti
Pidä lantio ja jalat paikallaan, anna rintakehä n kiertyä puolelta
toiselle
Pidä hartiat ja kä det rentoina
Silmä t voi sulkea, jos tuntuu hyvä ltä

Hytkyttely
Hytkyttely virkistä ä aivoja, vilkastuttaa verenkiertoa, lä mmittä ä
koko kehoa
•
•
•

Hytkyttele kehoasi koukistamalla polviasi kevyesti
Pidä keho, hartiat ja kasvon alue rentona
A� lä mieti miltä hytkyttely nä yttä ä , vaan sitä miltä se miltä tuntuu

Lisä materiaalia:
http://www.muistiterveys.�i/muistiterveyteen-liittyvia-videoita/

Lisä tietoja: muistiterveys@ksmuisti.�i
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