I MUISTI I

Teksti I Terhi Mäkiniemi Kuvat I Terhi Mäkiniemi ja Virve Ryynänen ja Annexus

Muistinko mausteet?
Lisäsinkö jo suolan?
Työmuisti vahvistuu päivittäisellä harjoittelulla, terveellisellä ruokavaliolla, ja monipuolisella tekemisellä. Terävä muisti edistää
asioiden muistamista, ongelmien ratkaisua,
uusien ideoiden sekä toimintatapojen kehittämistä.
Työn tohinassa jo pienenkin perusasian sujumattomuus voi
huolestuttaa. Huolestuminen lisää helposti tunnetta heikenneestä
muistamisesta, joka ruokkii kokemusta työn heikosta suorittamisesta. Tämä voi johtaa siihen päätelmään, ettei suoriudu työtehtävistä. Useimmilla unohtelun taustalla on stressi, ei etenevä muistisairaus, selventää Muistiliiton asiantuntija Virva Ryynänen.

Aivot työssä
Monen asian yhtäaikainen tekeminen kuormittaa aivokuorta.
Voimakas tunnestressi voi painaa mieltä, jolloin uuden oppimiselle elintärkeä hippokampus ei pysty suuntaamaan huomiota
riittävästi, ja uuden oppiminen hidastuu.
Kun on päivä täynnä tekemistä täynnä ja työssä muuttuvat tilanteet nopeasti, kannattaa illalla antaa aivoille aikaa uppoutua
rauhassa pohtimaan asioita. Mikä tahansa itselle mieluisa, keskittymistä vaativa tekeminen ristisanojen ratkaisemisesta käsitöihin,
leipomista lattian siivoamiseen – on aivoille hyväksi.
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”Useimmilla unohtelun taustalla on stressi,
ei etenevä muistisairaus,” selventää Muistiliiton asiantuntija Virva Ryynänen.

Kun muistettavaa on merkittävästi: asiat, tapahtumat, tai ihmiset vain hujahtavat mielestä. Ihminen ei ole muistamaton.
Muistivaikeuksien taustalta löytyy usein puutteellinen mieleen painaminen ja työmuistin katkeaminen. Ei voi muistaa
asiaa, joka ei ole koskaan ns. säilömuistiin saakka päässyt
esimerkiksi keskittymisen puutteen, tai muun häiriötekijän
vuoksi, tarkentaa Ryynänen.

Työssä myös äänet vaikuttavat aivoihin. Asianpesukoneen
tai ilmastointilaitteen hiljainen taustahumina, matkapuhe-

Huolestu muistamattomuudesta.
- Lähde lääkäriin, kun

limen tai saapuvien sähköpostiviestien piippaus, käytäviltä
kaikuvat keskustelut, kilinät ja kolinat, työilmapiiri, kollegoi-

1. unohduksia on muistamisia enemmän.

den tunteet - kaikki vaikuttavat aivoihin. Nykyisen tutkimus-

2. asiat, tapaamiset, aikataulut eivät pysy päässä.

tiedon mukaan aivot tekevät keskittyneesti vain yhtä asiaa

3. haet sanoja, sanat katoavat, tai suusta putkahtaa

kerrallaan. Jos kuuntelet musiikkia, luet ja laitat ruokaa

omituisia ilmauksia.

samanaikaisesti - aivot vaihtaa tehtävää: musiikin kuunte-

4. ongelmat eivät ratkea.

lun, lukemisen ja ruoanlaiton välillä, rajaa Ryynänen.

5. ymmärrys kellosta vaikeutuu, tai taloudellisten
asioiden hoitaminen takkuaa

Unohtelu ei haittaa

6. esineet katoavat, esineiden käyttötarkoitus hämärtyy.

Muistaminen on monivaiheinen prosessi, johon kuuluu kol-

8. mielialat heittelevät herkästi.

me pääkohtaa: 1) mieleenpainaminen, 2) säilyttäminen ja

9. kyky tehdä aloitteita laskee.

3) mieleen palauttaminen. Kiireen, tietotulvan, kaikenlaisten

10. vetäydyt mieluiten omiin oloihin.

7. alakulo, ahdistus, epäluulo valtaavat toistuvasti mielen.

keskeytysten keskellä mikä tahansa osa muistamista voi hetkeksi häiriintyä. Työympäristö kuormittaa muistia aiempaa

Kun tutut reseptit unohtuvat mielestä tai ruoanvalmistusjär-

enemmän. Unohtelu ei suoraan tarkoita muistitoimintojen

jestys takkuaa: lihapottuja tehdessä kattilaan menevät ensin

heikentymistä, pikemminkin sitä, miten tietyllä osalla muis-

lihat ja sitten potut, kannattaa syy selvittää. Muistin heike-

tamisen prosessia on enemmän haasteita. Kognitiivinen toi-

tessä merkittävästi aiempaan nähden, muutokset haittaavat

mintakyky: tiedonkäsittely, tarkkaavaisuus – mieleenpaina-

helposti asioiden sujumista arjessa ja työssä. Mitä varhai-

minen, havaitseminen vaikeutuu ellei keskity. Kun työhön

semmassa vaiheessa mahdollinen kuntoutus aloitetaan, sen

tulee keskeytyksiä, kestää jopa 20 minuuttia päästä takaisin

paremmin se tehoaa, oli kyseessä etenevä muistisairaus tai

samaan virtaavaan luomisen tilaan, Ryynänen linjaa.

muu hoidettavissa oleva syy, kannustaa Ryynänen.
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Aktivoi aivoja – vahvista muistia
1. Liiku, laula ja tanssi: yksin tai yhdessä.
2. Tauota työtä
3. Kokeile rohkeasti erilaisia asioita
4. Kuuntele musiikkia
5. Pura paperille kirjoittamalla huolia ja murheita
6. Syö värikkäitä lautasellisia.

Elintavat ja ruokavalio
Muistisairauksien tieteellisissä tutkimuksissa keskitytään
tänä päivänä lääkehoidon kehittämisen lisäksi elintapojen
merkitykseen ja niiden ennaltaehkäisevään vaikutukseen
muistisairauksien puhkeamisessa. Tieteellistä tutkimusnäyttöä on jo siitä, miten esimerkiksi ravitsemuksella voi ennaltaehkäistä muistisairauksien syntyä. Tässä ruokaa tuottavat

muistiharjoittelulla, sekä sydän- ja verisuonisairauksien

ja valmistavat ammattikeittiöosaajat ovat avainasemassa.

riskitekijöiden hallinalla, voi parantaa ikääntyvien ihmisten
muistia ja ajattelutoimintoja.

Suomalainen geriatri, Alzheimer-tutkija, professori Miia
Kivipelto tutkii parhaillaan suomalaisia elintapoja FINGER-

Maailmalla muistisairauksien tutkimuksen keskiössä Alz-

nimisessä pitkäaikaistutkimuksessa. Tähän mennessä

heimerin osalta kuuma peruna on ruokavalio. Tarkemmin

tutkimuksesta on vahvistettu se, miten tehostetulla elin-

se mikä ruokavalio parhaiten ennaltaehkäisee muistisairauk-

tapaohjauksella: ravitsemusneuvonnalla, liikunnalla,

sien syntyä: afrikkalainen vai Välimeren ruokavalio.
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Muistiystävällisestä ruokavaliosta huolehtiminen on ammat-

Suitsi myös sokerin määrää. Maidon, kahvin, jogurttien,

tikeittiöosaajille luontevampaa kuin ei-ammatikseen ruokaa

viilien, maustettujen maitotaloustuotteiden, murojen, tai

valmistavien keskuudessa. Helposti muistettava nyrkkisään-

myslien mukana on yllättävän paljon sokeria.

tö menee näin: ”Mikä on sydämelle hyväksi, on muistille hyväksi.” Siksi ammattikeittiöosaajien rooli muistisairauksien

Muistamisen tueksi voi toimia heti: kerätä kaupassa ostos-

ennaltaehkäisyssä on merkittävä, Ryynänen kannustaa.

kärryihin kukkakaalinuppuja ja kalafileitä, jäädä pari pysäkkiä aiemmin bussista, ja varata aikaa oleiluun. l

Aivoterveellinen ruokavalio
Ravitsemusfysiologian professori Riitta Korpelan
suosituslistan aivoterveellisestä ravinnosta on
kattava. Ohjeet ovat helppoja ja niiden noudattamisen voi aloittaa heti.
1. Tasaa verensokeri.
2. Huolehdi riittävästä raudan saannista,
muista B- ja D-vitamiini.
3. Helli hyvällä rasvalla (ns. pehmeät rasvat).
4. Kahvittele kohtuudella.
5. Valitse värikkäitä vihanneksia.
6. Suosi marjoja.

www.muistiliitto.fi

TEE TESTI.

Muistikeskuksen muistitesti:
http://www.muisti.com/nettitestit/muistitesti/
Kysy lisää.
Muistiliiton vertaislinja omaisille ja läheisille.
Puh. 0800 9 6000

7. Vähennä suolan käyttöä.
8. Unohda alkoholi.
9. Muista monipuolisuus .
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