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Katsokaa yhdessä Työikäinen,
huolettaako muisti? -video.
Video löytyy osoitteesta:
http://www.muistiterveys.fi/muistiterveyteenliittyvia-videoita/.

Keskustelkaa videon pohjalta:
• Millaisia ajatuksia video herätti?
• Mikä asia videosta jäi mieleen?
• Oletko ollut huolissasi muististasi?
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Aivovoiman perusta
Tehtävä

• Luo mahdollisimman hullunkurinen
mielikuva seuraavista nimistä:
Jorma Kettunen, Irma Järvinen, Pekka
Eloinen ja Heidi Sarapolku

• Sijoita muistettavat asiat
mielikuvakarttaan. Karttana voi toimia
tuttu matka, jonka kuljet usein. Linkitä
seuraavat ostokset mielikuvakarttaan kodin
ja kaupan välille: kurkku, leipä, deodorantti,
suodatinpussit, appelsiinit.

Muististrategiat auttavat tallentamaan
asioita muistiin ja helpottavat mieleen
palauttamista. Monet käyttävätkin
muististrategioita ja muistisääntöjä
oman muistin tukena. Tyypillisimmät
tavat auttaa muistin toimintaa ovat
kertaaminen, asioiden järjestely ja
yhdistäminen johonkin aiemmin opittuun
tietoon. Mielikuvien tai tarinoiden
muodostamista voi myös käyttää muistin
tukemiseen:

Muististrategiat auttavat tallentamaan
asioita muistiin ja helpottavat mieleen
palauttamista. Monet käyttävätkin
muististrategioita ja muistisääntöjä
oman muistin tukena. Tyypillisimmät
tavat auttaa muistin toimintaa ovat
kertaaminen, asioiden järjestely ja
yhdistäminen johonkin aiemmin opittuun
tietoon. Mielikuvien tai tarinoiden
muodostamista voi myös käyttää muistin
tukemiseen:
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• Kerro tarina, johon sijoitat
kauppalistan tavarat:
kurkku, leipä, deodorantti,
suodatinpussit, appelsiinit

Muististrategiat auttavat tallentamaan
asioita muistiin ja helpottavat mieleen
palauttamista. Monet käyttävätkin
muististrategioita ja muistisääntöjä
oman muistin tukena. Tyypillisimmät
tavat auttaa muistin toimintaa ovat
kertaaminen, asioiden järjestely ja
yhdistäminen johonkin aiemmin opittuun
tietoon. Mielikuvien tai tarinoiden
muodostamista voi myös käyttää muistin
tukemiseen:

Tehtävä
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• Sopikaa yhteinen lounastauko ensi
viikolle.
• Voisiko yhteisen lounaan nauttia
jatkossa säännöllisesti?

Yhdessä syöminen lisää
yhteisöllisyyttä ja auttaa
irrottautumaan työkiireistä. Yhteinen
ateria vahvistaa ihmisten välisiä
suhteita ja luo yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Ruoka myös usein maistuu
paremmalta, kun sen syö muiden
seurassa.

Tehtävä

Aivovoiman perusta

Aivot tarvitsevat tasaista
verensokeria ja sen vuoksi
säännöllinen ateriarytmi on tärkeä.
Säännöllinen syöminen 3-4 tunnin
välein mahdollistaa myös sen, ettei
kerralla tarvitse syödä suuria määriä,
jonka jälkeen yleensä tulee väsymys.

Pienikin taukoliikunta laittaa veren
kiertämään, nostaa vireystilaa ja
auttaa keskittymään. Taukoliikunnalla
voi myös vähentää niska- ja
hartiajumeja sekä niistä johtuvaa
päänsärkyä.
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• Löytyykö kotoa liikuntavälineitä,
joita ei tule käytettyä?
• Tuo ne työpaikalle taukoliikuntaa
varten.
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• Tarkkaile viikon ajan
ruokarytmiäsi.
• Syötkö säännöllisesti?
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Aivovoiman perusta
Tehtävä
Nauramisella on paljon niin fyysisiä
kuin psyykkisiäkin terveyshyötyjä.
Nauraminen laskee stressihormonien
määrää kehossamme ja auttaa
rentoutumaan. Rehvakkaasti
nauraessa hengitämme samalla ulos
tehokkaammin tyhjentäen keuhkot,
jolloin ne täyttyvät uudestaan
puhtaammalla ilmalla, jossa on
korkeampi happitaso.
• Sopikaa työyhteisön oma vitsipäivä.
Jos ei mieleen tule vitsiä, niin käytä
muutama minuuttia aikaa ja googlaa!
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Leikki kuuluu myös aikuisille! Leikkiminen
ei ole aikuisille aina helppoa, vaikka sen
hyödyt hyvinvoinnin kohentajana ja
mielihyvän tuottajana tiedetään. Pelatkaa
yhdessä todellista perinneleikkiä - peiliä:
Yksi on peili, joka seisoo selin muihin.
Toiset asettuvat noin 20 metrin päähän
peilistä ja yrittävät liikkua kohti peiliä.
Peili kääntyy silloin tällöin, yllättäen,
liikkujiin päin. Jos peili huomaa jonkun
liikkuvan, tämä joutuu palaamaan takaisin
alkuun. Se, joka ensimmäisenä ehtii
koskettamaan peiliä ja huutamaan oman
nimensä on seuraava peili.

Tehtävä
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• Sormet kattoa kohti ja varpaille nousu kurota mahdollisimman korkealle.
• Seiso lantionlevyisessä haaraasennossa ja heilauttele käsiä puolelta
toiselle rennosti siten, että koko keho
päkiästä päähän asti kiertyy niin
pitkälle, että vastakkainen kantapää
irtoaa maasta.
• Seiso tuolin edessä ja tee kyykkyjä
siten, että pakarat juuri ja juuri osuvat
istuimeen.

Tehkää kolmen liikkeen
taukojumppa. Esimerkiksi:

Tehtävä
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Terveelliset välipalat ja tarjoilut
lisäävät virkeyttä työpäivään.
Kokous- tai kahvihuoneen tarjoiluihin
huomion kiinnittäminen:
• Onko kokouksissa tarjoiluja? Millaisia?
• Olisiko tarpeellista vaihtaa pulla hedelmään
tai laittaa kahvihuoneen pöydälle
maisteltavaksi erilaisia pähkinöitä?
• Olisiko mahdollista sopia, että vuorotellen
tuodaan jotain pientä terveellistä
maistiaista kahvihuoneen pöydälle?
Sesonkikasviksia kannattaa suosia, jolloin
maistiaiset eivät tule kalliiksi.
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Viralliset ravitsemussuositukset
suosittelevat syömään puoli kiloa
kasviksia päivässä. Kasvisten,
hedelmien ja marjojen syömisellä on
paljon terveyshyötyjä. Kasvissyöjillä
on mm. vähemmän sydän- ja
verisuonitauteja sekä matalampi
verenpaine kuin sekasyöjillä.
• Pidä kasvisruokapäivä tai sopikaa
työyhteisönä yhdessä päivä, jolloin
syödään kasvisruokaa yhdessä.
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Aivovoiman perusta
Tehtävä
Lempimusiikki saa hyvän mielen
välittäjäaineet kuten dopamiinin
liikkeelle. Klassisella musiikilla
on erityisen rauhoittava vaikutus
– se hidastaa pulssia, alentaa
verenpainetta ja jopa laskee
stressihormonien tasoja.
• Pidä työpäivän aikana tauko, jolloin
kuuntelet hetken lempimusiikkiasi.
• Mikä on sinun voimabiisisi tiukassa
paikassa?
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• Millaisilla keinoilla autat muistiasi?

Muisti on monimutkainen
tapahtumasarja. Kun muisti toimii,
uusi tieto tallentuu aivoihimme ja
on palautettavissa myöhemmin
käyttöömme. Muistaminen
edellyttää mieleen painamista,
mielessä säilyttämistä ja mieleen
palauttamista.

Pohdintaa ja keskustelua
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• Oletko tehnyt itselle
merkityksellisiä asioita viimeisen
viikon aikana?
• Millaisia asioita ne olivat?

Omien kiinnostuksen kohteiden
löytäminen, arvojen tunnistaminen
ja niiden mukaan eläminen on
olennainen osa kokonaisvaltaista
hyvinvointia.

Pohdintaa ja keskustelua
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Kaikki muistin toiminnot
tapahtuvat aivojen eri rakenteissa
ja hermoverkoissa. Kaikilla
ihmisillä muistin perustoiminnot
ovat samanlaisia, mutta kykymme
muistaa vaihtelee. Muistaminen on
monimutkainen prosessi, joka voi
häiriintyä herkästi niin ulkoisten kuin
sisäistenkin tekijöiden vuoksi.
• Millaiset asiat heikentävät muistisi
toimintaa?
• Millaiset asiat vahvistavat?
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Työn kognitiiviset vaatimukset ovat
kasvaneet esimerkiksi tietotyön ja
kiireen lisääntyessä. Kognitiivisten
vaatimusten kasvu altistaa
muistivaikeuksille ja näkyy lisäksi
työuupumuksena, mieliala- sekä
uniongelmina.
• Voiko työyhteisössänne puhua
avoimesti muistin pulmista?
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Aivovoiman perusta
Pohdintaa ja keskustelua
Muistipulmien puheeksi ottaminen ei
ole helppoa, sillä muistiasiat tai oman
toimintakyvyn muuttuminen voivat olla
hyvin henkilökohtaisia asioita. Muistin
kuormittuminen tulee usein esiin unohteluina
ja oppimisen vaikeuksina, jolloin virheet ja
epätarkkuudet lisääntyvät. Toiminta hidastuu
ja takkuilee, kun olennaista tietoa hukataan.
• Voitko sanoa työkaverille, jos olet huolissasi
hänen muististaan?
• Kuinka suhtautuisit, jos työkaverisi ottaisi
oman muistihuolensa puheeksi kanssasi
• Oletko sinä ollut huolissasi omasta
muististasi?
• Mitä teet, jos huoli herää? Mistä saat tukea?
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• Miten työpäivään voisi lisätä
liikettä?

Illalla tehty liikuntasuoritus ei
korvaa päivän aikaista paikallaan
oloa. Muutaman minuutinkin
liikkuminen tuo aktiivisuutta
päivään.

Pohdintaa ja keskustelua
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• Millainen liikunta sopii sinulle silloin
kun olet stressaantunut?
• Tunnistatko millaista liikuntaa kehosi
ja mielesi kaipaa?
• Miten työyhteisö voi kannustaa
liikkumaan?

Liikunnan tiedetään edistävän
terveyttä ja hyvinvointia. Liikunta
voi kuitenkin aiheuttaa myös
ylikuormitusta, jos keho on
jo valmiiksi stressaantunut.
Stressaantuneena ei kova treeni
ole välttämättä oikea valinta.

Pohdintaa ja keskustelua

Aivovoiman perusta

Aivot rakastavat haasteita ja uusia
asioita. Aivojen monipuolinen
käyttäminen pitää aivot hyvässä
kunnossa. Uusien haasteiden myötä
aivot aktivoituvat ja muodostuu uusia
hermoverkostoja.

Aivojen paino on vain noin kaksi
prosenttia ihmisen kehon painosta,
silti ne kuluttavat noin 20 prosenttia
ihmisen tarvitsemasta energian
määrästä.

Pohdintaa ja keskustelua
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• Miten huolehdit aivojen tasaisesta
energian saannista?
• Nipistätkö ruoka- tai
kahvitauoistasi työpäivän aikana?
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• Millaisia haasteita annat aivoillesi?
• Milloin olet viimeksi kokeillut
jotain uutta?
• Mitä kokeilit ja miltä se tuntui?
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Aivovoiman perusta
Pohdintaa ja keskustelua

Suomalaisten yöuni on lyhentynyt
keskimäärin 1,5 h sukupolven aikana.
Unen tarve ei kuitenkaan ole vähentynyt.
Osaamisen vaatimusten jatkuvasti
lisääntyessä aivot tarvitsevat runsaasti
unta käsitelläkseen päivän tapahtumia,
oppiakseen uutta ja muistaakseen.
• Miten sinä nukut? Ja kuinka paljon?
• Miten huolehdit riittävästä unesta?
• Mistä tiedät, että olet nukkunut hyvin?
• Mistä tiedät, että uni ei ole ollut riittävää?
• Kuinka paljon sinun pitää nukkua, jotta
tunnet itsesi virkeäksi?
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• Miten työpäiväsi vaikuttaa uneen?
• Millaisen päivän jälkeen nukut
hyvin?
• Millaisen päivän jälkeen nukut
huonosti?

Aivot käsittelevät yön aikana kaikkea
sitä tietoa, jonka kanssa ne ovat
päivän aikana olleet tekemisissä.
Nukkuessa päivän aikana koetut
tapahtumat järjestäytyvät ja
hermoverkko karsii epäolennaisuudet
pois.

Pohdintaa ja keskustelua
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• Miten annat palautetta?
• Miten otat vastaan palautetta?
• Millainen palaute ilahduttaa?

Palaute on merkki siitä, että ihmisen
työ huomataan. Jatkuva, kannustava
palaute tukee ihmisen käsitystä
siitä, millainen hän on työntekijänä
ja kasvattaa motivaatiota oppia
ja kehittyä. Lisäksi palaute luo
työpaikalle psykologisesti turvallista
ilmapiiriä.

Pohdintaa ja keskustelua

Aivovoiman perusta

