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Milloin muisti pettää?
 väsymys, unen vähyys
 kiire, hyppiminen asiasta toiseen
 keskittymisen puute
 stressi, voimakas tunnetila (esim. tuohtuneisuus)
 kiinnostuksen puute
 paljon uutta tietoa kerralla
 nimet, jos ei tapaa ko. henkilöitä usein
 luvut, suullisesti luvatut asiat
 yksityiskohdat, kielen päällä -ilmiöt
© S.Hiltunen/23.11.2015
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Muistista ja muististrategioista
 MITÄ muisti on?
 MISSÄ muisti lymyää?
 Ikääntyminen ja muisti/oppiminen
 Muistihäiriöiden syitä aikuisilla
 Unen merkitys
 Toiminnanohjauksesta (tarkkaavuudesta)
 Monen asian tekeminen yhtaikaa
 Harjoittelua
- Kielen kärjellä –ilmiöstä
- Nimet, vieraat sanat, tunnusluvut, salasanat…
- Tehtävänvaihto
© S.Hiltunen/24.11.2015

Muisti – mitä se on?
Unohtaminen
Kielen päällä -tilanteet

Muistissa säilyttäminen
Tarkkaavaisuus

Säilömuisti

Assosiointi

Mieleenpainaminen

=

Hakuvihjeet

Mieleenpalauttaminen

Työmuisti

Työmuisti

20-30 s

Aistikanavat ja kieli
© S.Hiltunen/23.11.2015
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Muisti ja oppiminen
= sisäisten mallien rakentamista ja muuttamista
 mallit = tietorakenteita:
 muistissa olevat tiedot eivät irrallisia vaan
kytkeytyvät toisiinsa
 vaatii aktiivista tiedonkäsittelyä
 iäkkäiden etu: paljon
vanhoja malleja, joihin
uutta tietoa voi liittää!

© S.Hiltunen/24.11.2015

Aivot - oppimisen perusta

Lähde: Veijo Virsu 1991
© S.Hiltunen/2.11.2015
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Muisti - missä?
Korteksi eli (iso)aivokuori
= aivojen ulommainen
kerros
 ihmisellä 1–4 mm paksu
 monikerroksinen
 pinta-ala 0,22 m²
 hyvin poimuttunut
 ulottuu lähes sisimpien
keskiosien ympäri
 100 miljardia neuronia
 100–1000
synapsia/neuroni

Muisti - missä?

© S.Hiltunen/23.11.2015

Aivojen paino vain
5 % ruumiin painosta
MUTTA kuluttaa energiaa
20 % levossa

© S.Hiltunen/23.11.2015

Korteksi eli (iso)aivokuori
 Havaitseminen - aistialueet
 Toiminnan ohjaus otsalohko
 Assosioimalla oppiminen:
- tiedon yhdistäminen
- aikaisempien
yhdistelmien
SAMA hermoverkko aktivoituu:
tuottaminen
- assosiaatioalueet
oppimisvaiheessa JA
päälaella
mieleenpalautettaessa
Tiedon säilytys = säilömuisti
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Muisti - missä?
Etuotsalohko
(PFC)

Aivojen syvät osat
Assosiaatioalueet
Näköaivokuori

Limbiset alueet
= Tunnealueet
• mantelitumake
• hippokampus

Aivokurkiainen
Kuuloaivokuori

Pikkuaivot

Hippokampus
http://www.shockmd.com/2009/06/02/hippocampus-and-depression/

© S.Hiltunen/23.11.2015

Syvät alueet - tunnealueet
Hippokampus on tärkeä:
 tallentaa ympäristön piirteet –

paikkasolut
- vaurioituu loppuunpalamisessa

 tallentaa lyhytkestoisesti opitut

asiat – jyvässolut
- syntyy uusia päivittäin
- opitun kertaaminen seuraavana päivänä!
- hyvin herkät stressihormoneille

 pitkäkestoisen muistijäljen

kiinnittyminen aivokuorelle – unen
aikana
© S.Hiltunen/24.11.2015
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Viestintä hermosolujen välillä
Hermoston viestintä on
sähköis-kemiallista:
 sähköinen jännite hermosolun
kalvon yli = sähköinen signaali
 välittäjäaineet solujen välissä,
synapseissa

Uuden oppiminen –
- lisää synapseja
- entiset muuntuvat
© S.Hiltunen/23.11.2015

Hermosolut – oppimisen perusta
Neuronien väliset yhteydet
= synapsit
 muuttuvat
 lisääntyvät
 karsiintuvat – vain tarpeelliset

säilyvät

 aivomassa kasvaa

kyseisellä alueella
= kognitiivinen reservi
http://www.sciencephoto.com/media/307751/view

Unen aikana!!
© S.Hiltunen/24.11.2015
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Hermosolut – oppimisen perusta
Palva Satu & Matias, 2010:

Lyhytkestoisen
muistin ylläpidon
aikana hermosolujen
toiminta
synkronoituu
 mahdollistaa
aivoalueiden välisen
viestinnän

http://www.biologyreference.com/Mo-Nu/Neuron.html

© S.Hiltunen/24.11.2015

Hermosolut – oppimisen perusta

http://m.livescience.com/37287-imagesmicroscopic-wonders.html

Aivojen
päähermoratoja ja
aivojen
kerroksittaisuutta
© S.Hiltunen/23.11.2015
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Ikä ja muisti
26–44v

Kokonaisjänne, konkreettiset sanat

45–49v
50–63v

Oikein palautetut sanat
maksimista, 104

1
0.8
0.6

0.78

0.76

0.73

0.4
0.2
0
1
nuoret aik uiset

Ikäryhm ät
ke ski-ik äise t

seniorit

26–44v

Kokonaisjänne, abstraktit sanat

45–49v
50–63v

1
Oikein palautetut sanat
maksimista, 104

Sanajänne:
 sarjat: 2x3, 2x4,
2x5... 2x10 sanaa
 kuuntele sarja
 toista missä tahansa
järjestyksessä
 iäkkäimmät
muistivat
yhtä hyvin kuin keskiikäiset

0.8
0.6

0.72

0.73

0.70

0.4
0.2
0
1

© S.Hiltunen/24.11.2015

nuore t aik uiset

Ik äryhm ät
ke ski-ikäiset

se niorit

Ikä ja muistin pätkiminen
Joihinkin muistin osa-alueisiin ikä kyllä
vaikuttaa:
 ulkoaoppiminen 11-13 v paras
 aivot täysin kehittyneet n. 25 v
 paljon hermosoluja – oppivat helpommin täysin
uusia irrallisia asioita (uudet sisäiset mallit)

 n. 30 v:n jälkeen – uusi tapa oppia –
assosioinnin tärkeys kasvaa

© S.Hiltunen/23.11.2015
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Ikä ja muistin pätkiminen
Iän myötä vaaditaan enemmän
keskittymistä:
 toistoa ja kertausta
 assosioimista

 nimet yms. kokonaan oma

lukunsa
 kielen päällä -ilmiöt

© S.Hiltunen/23.11.2015

Muistihäiriöiden syitä
 stressi ja unihäiriöt
- hippokampus vaurioituu

 masennus
 korkea verenpaine
 korkea kolesteroli
 diabetes
 kortisonilääkitys
 vaihdevuodet (naisilla
aikaisemmin kuin miehillä)
 muut hormonihäiriöt,
esim. tyroksiini

© S.Hiltunen/24.11.2015
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Uni on välttämätöntä!!
Molemmat univaiheet
välttämättömiä:
SWS-uni (slow wave sleep) =
hidasaaltouni


Häiriintynyt uni heikentää muistia

semanttinen ja episodinen
oppiminen
- ajatusten kaltaisia
- alkuyöstä

REM-uni (rapid eye

movement) = vilkeuni



ongelmanratkaisu
taitojen oppiminen (myös
kielitaito)
- näkymiä
- aamuyöstä
© S.Hiltunen/23.11.2015

Uni käynnistyy itsestään...
Unen merkitys – aivojen
siivous!


vrt. tietokoneen huoltoajo

 kuona-aineiden poisto
hermosolujen välistä
 päivän aikana opittujen asioiden
uudelleenjärjestely:
-

tärkeät asiat muistiin
loput unohdetaan
= hermoyhteyksiä katkotaan, hävitetään ja
toisia taas vahvistetaan

Väsymys kasaantuu ihminen/eläin nukahtaa


aivosilta käynnistää tapahtuman –
yhteys talamukseen...
lamaannuttaa ylemmät
aivotoiminnot:





http://www.ninds.nih.gov/img/sleep-2.gif

lihasten ohjaus
otsalohko: toiminnan ohjaus ym.
© S.Hiltunen/23.11.2015
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Hoida aivojasi
riittävästi unta – hoida unihäiriöt!
 jo kolme peräkkäistä huonosti nukuttua
yötä aiheuttaa tulehdustilan elimistössä
 altistaa:
- sydän- ja verisuonitautien puhkeamiselle
- aivoinfarkti, aivoverenvuoto
- II-tyypin diabeteksen puhkeamiselle

 viikon heikosti nukkuminen vaikeuttaa

tehtävästä toiseen siirtymistä (TTL)
© S.Hiltunen/23.11.2015

Hoida aivojasi
Hoida uniapnea ja kuorsaus!!
Rytmisyys temperamenttipiirteenä
 aamu- ja iltaunisuus
 2-vaiheinen uni ihmiselle luontaista
 päivän rytmitys, päiväunet maks. 30 min, ei klo 18
jälkeen
- kirkasvalo- ja sarastelamput - aamuisin
 laskeudu uneen, valmistaudu, rentoudu, rauhoitu
- ei liikuntaa, ei runsasta ateriaa n. 2 t ennen
 huolet, tekemättömät työt – kirjoita muistiin illalla
 jos uni ei tule 20 min, pois sängystä! – tee jotain
rauhoittavaa
 valon sinisten aallonpituuksien välttäminen – ruudut
© S.Hiltunen/24.11.2015
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Hoida aivojasi
Liikunta kaiken a ja o





tanssi aivojen kannalta kaikkein monipuolisin
tasapainoa ylläpitävät lajit
MONIPUOLISESTI – kaikki aistit mukaan
jo ½ tunnin reipas liikunta 3 kertaa/vko parantaa
muistia (ja unen laatua)

Liikkumattomuus yleensä
 altistaa sydän- ja verisuonitaudeille ja II-tyypin

diabetekselle

- aivoinfarkti, aivoverenvuoto, sydäninfarkti

 ylös tuolilta/sohvalta puolen tunnin välein!!
© S.Hiltunen/24.11.2015

Hoida aivojasi
Kognitiivisen reservin kasvattaminen,
tehostaminen ja ylläpito
 musiikin kuuntelu, erilaista musiikkia!
- ei koko ajan taustalla, vaan välillä KESKITTYEN
- laulaminen, laulelu, hyräily
 käsityöt, askartelu, värityskirjat, veisto, metallityöt...
 jooga, tietoinen läsnäolo (mindfullness), rentoutus
Uuden oppimista ei pidä vältellä  - unohtakaamme
laiskuus!!
- monipuolisia tehtäviä ja asioita!
© S.Hiltunen/23.11.2015
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Muisti ja toiminnanohjaus
Toiminnanohjaukseen sisältyy mm.:
 toiminnan aloittaminen
 toiminnan joustavuus – vaihto tehtävästä
toiseen
 suunnittelu ja tavoitteen säilyttäminen
mielessä
 inhibitio eli tavoitteenvastaisen tekemisen
ehkäisy,
- myös reaktion ehkäisy (tunteiden säätely)

 tarkkaavuus
© S.Hiltunen/23.11.2015

© S.Hiltunen/23.11.2015

Toiminnanohjaus aivoissa

Kuva kirjasta Kieli ja aivot, 2010
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Toiminnanohjauksen merkityksestä
Tehtävät:

Hiltunen ym.:

 sanojen muististapalautus
 tekstin muististapalautus
 toiminnanohjaustehtävä:
ulkoisten häiriöiden ehkäisy
(cocktail-party)

Koehenkilöt:
simultaanitulkit
konsekutiivitulkit
vieraiden kielten opettajat
muiden alojen
ammattilaiset

Tulokset:
 kaikki kielten
ammattilaiset
palauttivat tekstin
muistista
täydellisempänä kuin
muiden alojen
ammattilaiset

Simultaanit

Tekstin muististapalautus,
merkitykselliset yksiköt

Konsekutiivit
Opettajat
Muiden alojen ekspertit

1,0

Merk.yksiköitä maksimista (62)






0,8

0,84

0,81

0,6

0,77

0,68

0,4

0,2

0,0

1

© S.Hiltunen/23.11.2015

Toiminnanohjauksen merkityksestä
Hiltunen ym.:
 kielten ammattilaiset
muistivat tekstin paremmin
kuin muiden alojen
ammattilaiset
 mutta: vain konsekutiivit ja
opettajat pystyivät
ehkäisemään ulkoisia
häiriöitä
 lisäksi: simultaanit
havaitsivat nimensä mutta
eivät silti tehneet virheitä
sen jälkeen!!

Toiminnanohjaustaidot riippuvat
ammatista – sitä mitä
harjoittaa työkseen, se
vahvistuu!

1,0
0,8

0,84

0,6

0,81
0,77

0,4

0,68

0,2
0,0

1
Simultaanit

Nimen havaitseminen ryhmittäin prosentteina
80

Konsekutiivit
Opettajat
Muut ammattilaiset

Havaitsi nimensä, %

Tulokset:

60

65,2

61,9
40

31,6
20

22,7

0
1
Ryhmät

© S.Hiltunen/23.11.2015
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Monta tehtävää yhtaikaa
nk. multi-tasking – MAKSAA AINA:
 tehtävän tekeminen hidastuu
 tehtävään takaisinpaluu vie ylimääräistä aikaa –
muisteltava, missä olinkaan
 virheiden määrä lisääntyy
 inhimilliset virheet lisääntyvät
 keskeytykset heikentävät työssä suoriutumista mm.
-

lääkäreillä, sairaanhoitajilla, farmaseuteilla, lentäjillä,
ydinvoimalan valvomotyöntekijöillä, ohjelmistoinsinööreillä sekä
toimistotyöntekijöillä
Lähde:
http://www.ttl.fi/fi/tyoterveyshuolto/perjantaimeetingit/Documents/k
ognitiivinen_kuormittuminen_pakarinen.pdf
© S.Hiltunen/23.11.2015

Monta tehtävää yhtaikaa MAKSAA!
Tehtävän tekeminen hidastuu
 mitä vaikeampi tehtävä, sitä enemmän
 mitä oudompi tehtävä, sitä enemmän
 jopa 40 % enemmän kuin kunkin tehtävän
tekeminen erikseen peräkkäin!!
 vaihtoon liittyy:
- tavoitteen mieleenpalauttaminen
- sääntöjen mieleenpalauttaminen
© S.Hiltunen/23.11.2015
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Ulkopuolinen melu maksaa!
Puhe, myös vieraskielinen, jota ei osaa, kuullaan
ympäristöhälystä hyvin herkästi
– häiritsee keskittymistä
– haitta n. 10 % verrattuna hiljaiseen ympäristöön
 Alvin Liberman: Kielen havaitsemisen motorinen teoria, 1985:
 Kun ihminen kuuntelee puhetta, hän samalla myös tuottaa sitä:
aivoissa sekä kuulo- että puheentuottoalueet aktivoituvat

prosodia

Hickock ja Poeppel, 2007
© S.Hiltunen/26.11.2015

Milloin muisti toimii hyvin?
 virkeä, levännyt, energinen, vireytynyt, rento olo,
 hyväntuulinen olo
 voimakas tunnetila
 kiinnostus, tuttuus, uteliaisuus
 assosiointi – liittäminen johonkin tuttuun
 keskittyminen: yksi asia kerrallaan
 omalla ammattialueella – asiantuntemus
 sosiaaliset tilanteet – omat vahvuudet?
 näkömuisti – omat vahvuudet?
 arkitilanteet, esim. kaupassa – strategia?
© S.Hiltunen/24.11.2015
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Oikoteitä ei ole 
Iän myötä vaaditaan enemmän
keskittymistä, vaivannäköä:
 toistoa ja kertausta
 assosioimista




Tunteet mukaan
Keskity hetkeksi
Tunne vahvuutesi

© S.Hiltunen/24.11.2015

Kielen päällä - yleisyys
Kielen päällä –tilanteet, – päiväkirjatutkimukset
Ryhmät

Yleisyys
kertaa/vko

Nuoret (n. 19-20v)

Ratkaisu löytyi
%

3,9-5,2

89-92

Keski-ikäiset (n. 38,7 v)

5,4

95

Iäkkäät (n. 71 v)

6,6

95-97

Iäkkäimmät

9,3

98

© S.Hiltunen/23.11.2015

Dementian merkki?

17

2.12.2015

Ympäristö – paikka – hyödynnä!!
Muista paikkasolut!
 MISSÄ asia oli esillä?
 Kuka sanoi, millä äänellä?
 Missä luit/näit sen?
 Mitä muuta teit silloin?
 Oliko mukana tuoksuja,

makuja?
ELÄYDY TILANTEESEEN:

villakettu.blogspot.com/2009/09/kiertaakuin-kissa-kuumaa-puuroa.html

Kierrä kuin kissa kuumaa puuroa!
Jätä sitten rauhaan...
JOS NIMI – KYSY!
© S.Hiltunen/24.11.2015

INNOSTU!
Tukiaktiviteetti
esim. tunnealueilta

Kuvittele:
• minkä väristä on
innostus?
• mitä ääntä liittyy
innostukseen?
• mitä tuoksuja, makuja?
• OTA INNOSTUNUT
ASENTO!!

Tunnealueet tärkeitä!!
tärkeät asiat:





kiinnostus
motivaatio
HYÖDYNNÄ!
sinnikkyys
tarkkaavaisuus

Motivoiva taustamusiikki!
© S.Hiltunen/23.11.2015
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Harjoittele kieltä ja sanoja!
 sanojen merkityksen miettiminen ja kisailu
 mitä tarkoittaa pateettinen
= paatoksellinen, intomielinen, mahtipontinen,
korkealentoinen
LUKEMINEN!

 kielelliset pelit ylipäänsä:

 Alias – sananselityspeli, Sanamania, Letramix, Alfabet

 Nettipelit
 Montako valtiota, joissa EI OLE kirjaimia: S,U,O,M,I?

 KUUNTELE!
 Toista sanatarkasti mitä toinen on sanonut
 Toinen sitten korjaa, jos sanoit väärin
© S.Hiltunen/13.5.2014

Nimet ja mielikuvat
 Kun kuulet nimen: keskity, toista ääneen, toista
mielessäsi
- Sen oman nimen kyllä ehtii sanoa myös myöhemmin!!

 Ota mielikuvat käyttöön:
- Merkitseekö nimi jotain? - Kuvittele!
- Mitä sanaa nimi muistuttaa rakenteeltaan ja mitä se merkitsee –
kuvittele!
- Keitä samannimisiä tunnet?
- Yhdistä kasvot ja nimi – mielessäsi, esim. nimilappu rinnassa tai
otsassa!

 Uskomukset: MILLAINEN on HUONO muisti?
© S.Hiltunen/24.11.2015
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Nimet, vieraat sanat – assosioi!
Näkö: väreihin, mielikuviin, kuvioihin
Kuulo: ääniin, luonnonäänet, ihmisäänet
Paikka: paikkaan, ympäristöön – kävele jos
pystyt
Kieli: muihin sanoihin
väännä ja käännä
amyloidi - Amy + loimi

paleoseeni - paljonko sieniä

Näe kirjoitettuna, kuule sanottuna
© S.Hiltunen/23.11.2015

Nimet, vieraat sanat – assosioi!
Harjoitus:
4 ryhmää:
- näköryhmä
- kuuloryhmä
- paikkaryhmä
- kieliryhmä

Valitse ryhmä
siltä
aistialueelta,
jota käytät
vähiten tai joka
tuntuu oudolta:
- opit uutta 

© S.Hiltunen/23.11.2015
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Luontaiset muistuttajat – hyödynnä!

Etenkin proaktiivinen muisti (tulevat asiat):
 mielikuvat – mitä elävämpi ja ”rivompi”
sen parempi
 esineet väärässä paikassa:
- tyhjä jauhopussi – muista ostaa
- illalla/yöllä muistat jonkin tärkeän asian:
sido muistettava asia johonkin esim. sukkaan – heitä
keskelle lattiaa – aamulla muistat!
- esineet tiettyyn paikkaan odottamaan matkaa
© S.Hiltunen/24.11.2015

Muistiinpanotavat
 Muista miellekartat – ne vastaavat rakenteeltaan

pitkälti hermoston tapaa yhdistellä asioita
- myös mielikuvina!
 kertaa ja toista ääneen – kerro muille omin
sanoin
- kuvittele kertovasi!

 jos jokin ”muistihäiriö” on toistuva, paneudu sen

ratkaisemiseen – keksi ratkaisu, ole luova!

- aivot ”rakastavat” ongelmia 

- muista myös unen teho: anna tiedostamattomalle

tehtäväksi ja pyydä vastaus tiettynä aamuna – saatat
yllättyä!
© S.Hiltunen/24.11.2015
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Liitä ja yhdistä!! Salasanat, tunnusluvut

Mikä on tärkeä salasana/tunnusluku?
Enemmän panostusta, toistoa!
 pankki, ovikoodi

Monella eri tavalla:
 ”lihasmuisti”: näppäile oikeasti, kuvittele





näppäileväsi
hypi, kävele lattialla (vrt. ruutuhyppy lapsena)
näkömuisti: näe kuviona
kuulomuisti: toista ääneen ja mielessäsi, rytmitä
tallenna varmaan paikkaan varalle
© S.Hiltunen/23.11.2015

Salasanat – kuvio!

4ESZXCFT65

Valitse kuvio ja paina
mieleen:
- kiertosuunta
- mistä alkaa

Vaihto:
- mistä alkaa?
(merkitse ylös??)
- kuivaharjoittele
- kuvittele, missä
tarvitset
- kuvittele näppäileväsi
ko. tilanteessa

Älä vaihda ennen
lomaa tai
viikonloppua!!
© S.Hiltunen/23.11.2015
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Liitä ja yhdistä!! Tunnusluvut, ovikoodit

 vuosiluvut ja tapahtumat:
- oma historia, vanhempien historia... 1806 – äidin syntymäpäivä?
- poliittiset ym. tapahtumat... 1109 - kaksoistornit

 kalenterin muut luvut:


syntymäpäivät, nimipäivät...

- 1707 – 17.07. – kenen nimipäivä?
- jos saat valita tunnusluvun, valitse jokin nimipäivä
- esim. pankkitunnuksessa voi yhdistää monta peräkkäin

 ulkonäkö, alkukirjain:

- nolla = oo ja päin vastoin (A ja 4; i ja 1, v ja 5)
© S.Hiltunen/24.11.2015

Liitä ja yhdistä!! Luettelot - REITTI
1. Kuvittele tuttu

reitti paikkoineen
2. Vie jokainen
luettelon asia
yhteen taloon
3. Kertaa ja toista
4. Kun tarvitset, hae
asiat järjestyksessä
reitin varrelta
vrt. kauppareissu

korteksi
S-market –
näyteikkuna

tyvitumakkeet
SPR:n
toimisto

hippokampus
Leipomoliike
– vitriini
pullineen

paikkasolut

jyvässolut

Tiimari kassa

Pankin
konttori

© S.Hiltunen/26.11.2615
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