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�� Palauta mieleesi jokin Palauta mieleesi jokin vväähhään kielteinenn kielteinen muisto:muisto:

�� siirtyminen toiseen kouluun tai toiseen tysiirtyminen toiseen kouluun tai toiseen työöpaikkaanpaikkaan

�� muutto toiselle paikkakunnallemuutto toiselle paikkakunnalle

�� ero ystero ystäävvääststää tai tytai työötoverista tms. (ei ehktoverista tms. (ei ehkää lopullinen mut lopullinen mut 

esim. muuton seurauksena)esim. muuton seurauksena)

�� hautajaiset (ei kovin lhautajaiset (ei kovin lääheinen henkilheinen henkilöö))

�� jokin muu ikjokin muu ikäävvää tapahtuma (lievtapahtuma (lievää onnettomuus, onnettomuus, 

tapaturma, nolo tilanne jne.)tapaturma, nolo tilanne jne.)

Aiheen äärelle
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�� laimea laimea –– eleläävvää

�� mustavalkoinen mustavalkoinen –– vväärillinenrillinen

�� yksityiskohdat: vyksityiskohdat: väähhään n –– paljon paljon 

�� voimakkuus (intensiivisyys): voimakkuus (intensiivisyys): 

heikko heikko –– voimakas voimakas 

MitMitää ominaisuuksia muistollasi on:ominaisuuksia muistollasi on:

© S.Hiltunen/22.10.2013

00 101055

�� kielteinen kielteinen -- mymyöönteinennteinen

00 55--55

�� Palauta mieleesi jokin Palauta mieleesi jokin vväähhään myn myöönteinennteinen

muisto:muisto:

�� syntymsyntymääppääivivää tai muu juhlaptai muu juhlapääivivää

�� lomamatka lomamatka –– jokin tapahtuma sielljokin tapahtuma siellää

�� tavallinen mutta mukava lomaptavallinen mutta mukava lomapääivivää

�� jokin muu kiva tapahtuma (tapaaminen ystjokin muu kiva tapahtuma (tapaaminen ystäävvään n 

tai tytai työötoverin kanssa, teatterireissu, elokuvailta toverin kanssa, teatterireissu, elokuvailta 

jne.)jne.)

Aiheen äärelle
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�� laimea laimea –– eleläävvää

�� mustavalkoinen mustavalkoinen –– vväärillinenrillinen

�� yksityiskohdat: vyksityiskohdat: väähhään n –– paljon paljon 

�� voimakkuus (intensiivisyys): voimakkuus (intensiivisyys): 

heikko heikko –– voimakas voimakas 

MitMitää ominaisuuksia muistollasi on:ominaisuuksia muistollasi on:

© S.Hiltunen/22.10.2013

00 101055

�� kielteinen kielteinen -- mymyöönteinennteinen

00 55--55

�� Olivatko arviot erilaisia myOlivatko arviot erilaisia myöönteiselle ja nteiselle ja 

kielteiselle muistolle?kielteiselle muistolle?

�� missmissää asioissa?asioissa?

�� Oliko vanhemmilla henkilOliko vanhemmilla henkilööillillää

mymyöönteisempinteisempiää arvioita molemmissa arvioita molemmissa 

kuin nuoremmilla?kuin nuoremmilla?

Vertailua: myönt. vs. kielt.
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�� TapahtumaTapahtuma-- ja tietomuisti ja tietomuisti -- yhtyhtäällääisyyksiisyyksiää
�� MITMITÄÄ muisti on?muisti on?

�� MISSMISSÄÄ muisti lymymuisti lymyääää??

�� muita yhtmuita yhtäällääisyyksiisyyksiää

�� TapahtumaTapahtuma-- ja tietomuisti ja tietomuisti –– eroavuuksiaeroavuuksia
�� vaurioituvat erikseen ja eri tavoinvaurioituvat erikseen ja eri tavoin

�� IkIkääääntyminenntyminen
�� mikmikää sitten heikentyy isitten heikentyy iään myn myööttää??

�� Ajattele aivojasi Ajattele aivojasi –– hoida aivojasi! hoida aivojasi! ☺☺

Muisto vai tieto, totta vai tarua?

© S.Hiltunen/22.10.2013

�� = episodinen muisti= episodinen muisti

�� episodi = yksittepisodi = yksittääinen tapahtuma, jonka inen tapahtuma, jonka 
muistammemuistamme

�� ereräääänlainen aikamatka nlainen aikamatka –– koemme koemme 
tapahtuman samankaltaisena kuin silloin tapahtuman samankaltaisena kuin silloin 
kuin se tapahtuikuin se tapahtui

�� henkilhenkilöökohtainenkohtainen

�� tietoisuustietoisuus siitsiitää, ett, ettää kyse on kyse on muistostamuistosta
eikeikää kuvitellusta tapahtumastakuvitellusta tapahtumasta

Tapahtumamuisti
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Kun muistoja kirjataan muistiin Kun muistoja kirjataan muistiin 
ppääivivääkirjan tavoin:kirjan tavoin:

�� valtaosa muistoista painottuu valtaosa muistoista painottuu 
nuoruusvuosiinnuoruusvuosiin

�� iiääkkkkäääät vs. nuoret:t vs. nuoret:

�� enemmenemmään myn myöönteisinteisiää tapauksia kuin tapauksia kuin 
kielteisikielteisiää

�� arvioivat kielteiset tapahtumat arvioivat kielteiset tapahtumat 
mymyöönteisemminnteisemmin

Tapahtumamuisti

© S.Hiltunen/22.10.2013

�� = semanttinen muisti, = semanttinen muisti, ””faktamuistifaktamuisti””, tiet, tietäämys, mys, 

tieto, esim.:tieto, esim.:

�� Olen syntynyt xxxxxx paikassa Z. Olen syntynyt xxxxxx paikassa Z. 

�� Sain ylioppilaslakin tai sain pSain ylioppilaslakin tai sain pääääststöötodistukseen todistukseen 

vuonna xxxx.vuonna xxxx.

�� Ruotsin pRuotsin pääääkaupunki on Tukholma.kaupunki on Tukholma.

Tietomuisti

© S.Hiltunen/22.10.2013



Muistatko, milloin Diana kuoli? Muistatko, milloin Diana kuoli? –– TIETO TIETO 

Muistatko, mitMuistatko, mitää teit silloin, kun kuulit uutisen Dianan teit silloin, kun kuulit uutisen Dianan 

kuolemasta? kuolemasta? –– TAPAHTUMATAPAHTUMA

Onko sinulla tai vanhemmilla/isovanhemmilla/Onko sinulla tai vanhemmilla/isovanhemmilla/

tuttavilla kestuttavilla kesäämmöökki? Misskki? Missää? ? –– TIETOTIETO

Muistatko, milloin kMuistatko, milloin käävit siellvit siellää viimeksi? Mitviimeksi? Mitää teitte, teitte, 

mitmitää tapahtui? tapahtui? –– TAPAHTUMATAPAHTUMA

Tapahtuma- vs. tietomuisti

© S.Hiltunen/22.10.2013

YhteistYhteistää::

�� ei ole lei ole lääsnsnää ttäässssää ja nytja nyt

�� syntyy nopeasti ja jopa yhdellsyntyy nopeasti ja jopa yhdellää kerrallakerralla

�� kaikki aistijkaikki aistijäärjestelmrjestelmäät voivat olla mukanat voivat olla mukana

�� edustaa sitedustaa sitää, mik, mikää maailmassa on mahdollistamaailmassa on mahdollista

�� voidaan palauttaa mieleen joustavasti voidaan palauttaa mieleen joustavasti 

(tietyiss(tietyissää rajoissa)rajoissa)

Tapahtuma vs. tieto

© S.Hiltunen/22.10.2013



Muisti Muisti Muisti Muisti Muisti Muisti Muisti Muisti –––––––– mitmitmitmitmitmitmitmitääääääää se on?se on?se on?se on?se on?se on?se on?se on?

UnohtaminenUnohtaminen

Muistissa säilyttäminen

Mieleenpainaminen Mieleenpalauttaminen

Työmuisti Työmuisti

Säilömuisti

Hakuvihjeet

Kielen päällä -tilanteet

20-30 s

Aistikanavat jaAistikanavat ja kielikieli

Tarkkaavaisuus

 Sinikka Hiltunen / 31.1.2011

Assosiointi             =

Muisti Muisti -- missmissää??

�� Aivojen paino vain 5 % Aivojen paino vain 5 % 
ruumiin painostaruumiin painosta

�� Mutta kuluttaa energiaa Mutta kuluttaa energiaa 
20 % 20 % levossalevossa

Korteksi eli (iso)aivokuoriKorteksi eli (iso)aivokuori

= aivojen ulommainen = aivojen ulommainen 

kerros kerros 

•• ihmisellihmisellää 11--4 mm paksu4 mm paksu
•• monikerroksinenmonikerroksinen
•• pintapinta--ala 0,22 mala 0,22 m²²
•• hyvin poimuttunuthyvin poimuttunut
•• ulottuu lulottuu läähes sisimpien hes sisimpien 
keskiosien ympkeskiosien ympääri ri 
•• 100 miljardia neuronia100 miljardia neuronia
•• 100100--1000 synapsia/neuroni1000 synapsia/neuroni

© S.Hiltunen/11.11.2011



SAMASAMA hermoverkko hermoverkko 
aktivoituu:aktivoituu:

�� oppimisvaiheessa oppimisvaiheessa JAJA
�� mieleenpalautettaessamieleenpalautettaessa

Korteksi eli (iso)aivokuoriKorteksi eli (iso)aivokuori

�� Havaitseminen Havaitseminen -- aistialueetaistialueet
�� Toiminnan ohjaus Toiminnan ohjaus --

otsalohkootsalohko
�� Assosioimalla oppiminen:Assosioimalla oppiminen:

�� tiedon yhdisttiedon yhdistääminenminen
�� aikaisempien aikaisempien 

yhdistelmien tuottaminenyhdistelmien tuottaminen
�� assosiaatioalueet assosiaatioalueet 

ppäääälaellalaella
�� Tiedon sTiedon sääilytys = ilytys = ssääililöömuistimuisti

© S.Hiltunen/ 2.2.2011

Muisti Muisti -- missmissää??

Aivojen syvät osat

 Sinikka Hiltunen / 26.8.2013

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

Näköaivokuori 

Assosiaatio-
alueet 

Aivokurkiainen 

Kuuloaivokuori 

Hippokampus 

Etuotsalohko 
(PFC) 

Pikkuaivot 

Limbiset Limbiset 
alueet = alueet = 
TunnealueetTunnealueet
-- etenkin etenkin 
hippokampushippokampus

Muisti Muisti -- missmissää??



Hippokampus on tärkeä:

� tallentaa kontekstin piirteet –
paikkasolut
� vaurioituu loppuunpalamisessa

� tallentaa lyhytkestoisesti opitut 
asiat – jyvässolut
� syntyy uusia päivittäin 

� opitun kertaaminen seuraavana 
päivänä!

� hyvin herkät stressihormoneille

� pitkäkestoisen muistijäljen 
kiinnittyminen – unen aikana

SyvSyvSyvSyvSyvSyvSyvSyväääääääät alueet t alueet t alueet t alueet t alueet t alueet t alueet t alueet -------- tunnealueettunnealueettunnealueettunnealueettunnealueettunnealueettunnealueettunnealueet
Tukiaktiviteetti aivokuorelle

 Sinikka Hiltunen / 26.8.2013

Hermosolut Hermosolut Hermosolut Hermosolut –––– oppimisen perustaoppimisen perustaoppimisen perustaoppimisen perusta

�� Neuronien vNeuronien vääliset liset 
yhteydet yhteydet 

= synapsit= synapsit
�� muuttuvat muuttuvat 
�� lislisääääntyvntyväätt
�� karsiintuvat karsiintuvat –– vain vain 

tarpeelliset starpeelliset sääilyvilyväätt

�� aivomassa kasvaa aivomassa kasvaa 
kyseisellkyseisellää alueellaalueella
�� kognitiivinen reservikognitiivinen reservi

© S.Hiltunen/26.8.2013

http://www.sciencephoto.com/media/307751/view



IkIkIkIkääää ja muistija muistija muistija muisti

TietomuistiTietomuisti
�� sanajsanajäänne:nne:

�� sarjat: 2x3, 2x4, 2x5... 2x10 sarjat: 2x3, 2x4, 2x5... 2x10 
sanaasanaa

�� kuuntele sarjakuuntele sarja

�� toista vapaassa toista vapaassa 
jjäärjestyksessrjestyksessää

�� iiääkkkkääimmimmäät muistivatt muistivat

� abstraktit sanat sanat paremminparemmin
kuin nuoret aikuiset!kuin nuoret aikuiset!

�� konkreettiset sanat konkreettiset sanat yhtyhtää hyvin hyvin 
kuin keskikuin keski--ikikääisetiset

Kokonaisjänne, abstraktit sanat
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Kokonaisjänne, konkreettiset sanat
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IkIkIkIkääää ja muisti ja muisti ja muisti ja muisti ---- tietomuistitietomuistitietomuistitietomuisti

�� Joihinkin muistin osaJoihinkin muistin osa--alueisiin ikalueisiin ikää kyllkyllää
vaikuttaa:vaikuttaa:
�� ulkoaoppiminen 11ulkoaoppiminen 11--13 v paras13 v paras
�� aivot taivot tääysin kehittyneet n. 25 vysin kehittyneet n. 25 v
�� vieraiden sanojen oppiminen kerrasta vieraiden sanojen oppiminen kerrasta 

heikentyy n. 30 vheikentyy n. 30 v

�� Poikkeuksellista:Poikkeuksellista:
�� nimet yms. nimet yms. kokonaan oma kokonaan oma lukunsalukunsa
�� kielen pkielen päääällllää --ilmiilmiöött

© S.Hiltunen/22.10.2013



IkIkIkIkääää ja muisti ja muisti ja muisti ja muisti ---- tietomuistitietomuistitietomuistitietomuisti

�� Muistin Muistin rakennerakenne muuttuu:muuttuu:
�� oppiminen oppiminen assosioimalla korostuuassosioimalla korostuu

n. 30 v jn. 30 v jäälkeen:lkeen:
��uusi tieto liitetuusi tieto liitetääään vanhaann vanhaan

�� IIään myn myööttää vaaditaan vaaditaan enemmenemmäänn::
�� keskittymistkeskittymistää
�� toistoa ja kertaustatoistoa ja kertausta

© S.Hiltunen/22.10.2013

IkIkIkIkääää ja muisti ja muisti ja muisti ja muisti ---- tietomuistitietomuistitietomuistitietomuisti

�� IIääkkkkääillillää erityisesti erityisesti heikkouksiaheikkouksia::
�� tilanteen (kontekstin) hytilanteen (kontekstin) hyöödyntdyntääminenminen
�� vihjeiden hyvihjeiden hyöödyntdyntääminenminen
= = ASSOSIOI ASSOSIOI oppimisoppimisvaiheessavaiheessa!!
�� oikea puoli korostuu 60 v joikea puoli korostuu 60 v jäälkeen: vasenta ei lkeen: vasenta ei 

nnäähdhdää eikeikää kuullakuulla
�� tee vasemman puolen harjoituksiatee vasemman puolen harjoituksia
�� katso vasemmalle, kuuntele vasemmalla korvallakatso vasemmalle, kuuntele vasemmalla korvalla

�� eteenpeteenpääin muistaminen (proaktiivinen muisti)in muistaminen (proaktiivinen muisti)
�� kuvittele tapahtuma elkuvittele tapahtuma eläävväästisti
�� kkääytytää muistuttajia, munakello, puhelinmuistuttajia, munakello, puhelin

© S.Hiltunen/22.10.2013



Kielen pKielen pKielen pKielen päääääääällllllllääää ---- yleisyysyleisyysyleisyysyleisyys

© S.Hiltunen/ 20.1.2011

989,3Iäkkäimmät

95-976,6Iäkkäät (n. 71 v)

955,4Keski-ikäiset (n. 38,7 
v)

89-923,9-5,2 Nuoret (n. 19-20v)

Ratkaisu löytyi 
%

Yleisyys 
kertaa/viikko

Ryhmät

Kielen päällä –tilanteet, – päiväkirjatutkimukset

Dementian merkki?Dementian merkki?

YmpYmpYmpYmpYmpYmpYmpYmpääääääääristristristristristristristristöööööööö –––––––– paikka paikka paikka paikka paikka paikka paikka paikka –––––––– hyhyhyhyhyhyhyhyöööööööödynndynndynndynndynndynndynndynnääääääää!!!!!!!!!!!!!!!!

Muista paikkasolut!Muista paikkasolut!

�� MISSMISSÄÄ asia oli esillasia oli esillää??

�� Kuka sanoi, millKuka sanoi, millää
äääänellnellää??

�� MissMissää luit/nluit/nääit sen?it sen?

�� MitMitää muuta teit silloin?muuta teit silloin?

�� Oliko mukana tuoksuja, makuja...?Oliko mukana tuoksuja, makuja...?

KierrKierrää kuin kissa kuumaa puuroa!kuin kissa kuumaa puuroa!

JJäättää sittensitten rauhaan... rauhaan... 

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

© S.Hiltunen/ 18.11.2011

JOS NIMI JOS NIMI –– KYSY!KYSY!



Jos ikä ei ole syy muistihäiriöihin, niin:

Mikä sitten on syy?
�� stressi ja unihstressi ja unihääiriiriöött

�� masennusmasennus

�� verenpaineverenpaine

�� kolesterolikolesteroli

�� diabetesdiabetes

�� vaihdevuodet (naisilla aikaisemmin)vaihdevuodet (naisilla aikaisemmin)

�� muut hormonihmuut hormonihääiriiriööt, esim. tyroksiinit, esim. tyroksiini

© S.Hiltunen/22.10.2013

�� kyky kyky muistaa tapahtumiamuistaa tapahtumia syntyy lapsella syntyy lapsella 
mymyööhemmin kuin hemmin kuin kyky tietkyky tietääää asioitaasioita

�� voidaan edistvoidaan edistääää kertomalla tarinoita yhdesskertomalla tarinoita yhdessää siitsiitää, mit, mitää
ääskettskettääin on koettu: in on koettu: Muistatko, kun... Kerro, mitMuistatko, kun... Kerro, mitää teitte teitte 
eilen eilen ääidin ja isidin ja isään kanssan kanssa

�� vaadi jvaadi johdonmukaista kertomustaohdonmukaista kertomusta, auta, houkuttele, kysele, auta, houkuttele, kysele

�� herkkherkkää vaikutuksille ja manipuloinnille vaikutuksille ja manipuloinnille –– esim. esim. 
valemuistot, johdattelu valemuistot, johdattelu -- miellyttmiellyttäämisen tarvemisen tarve

�� lapset ja vanhukset erityisen herkkilapset ja vanhukset erityisen herkkiää

�� vanhukset, etenkin muistisairaat, helposti myvanhukset, etenkin muistisairaat, helposti myöös satuilevat s satuilevat 
–– ilmeisesti uskovat tarinoihinsa itsekin ainakin ajoittainilmeisesti uskovat tarinoihinsa itsekin ainakin ajoittain

Tapahtumamuistin Tapahtumamuistin ””heikkouksiaheikkouksia””

© S.Hiltunen/22.10.2013



�� herkkherkkää vaurioitumaan: vaurioitumaan: 

�� muistisairauksien yhteydessmuistisairauksien yhteydessää

�� masennuksen yhteydessmasennuksen yhteydessää

�� masentuneet arvioivat muistihmasentuneet arvioivat muistihääiriiriöönsnsää oikein, oikein, 

muistisairaat helposti peittelevmuistisairaat helposti peitteleväät, liioittelevat ja t, liioittelevat ja 

satuilevatsatuilevat

�� aivovaurion yhteydessaivovaurion yhteydessää

�� ikikääääntyessntyessää

Tapahtumamuistin Tapahtumamuistin ””heikkouksiaheikkouksia””

© S.Hiltunen/22.10.2013

Uni on vUni on väälttlttäämmäättööntntää!!!!
Molemmat univaiheet 

välttämättömiä:

� SWS-uni (slow wave 
sleep) = hidasaaltouni
� semanttinen ja episodinen 

oppiminen
� ajatusten kaltaisia
� alkuyöstä

� REM-uni (rapid eye 
movement) = vilkeuni
� ongelmanratkaisu

� taitojen oppiminen (myös 
kielitaito)
� näkymiä
� aamuyöstä

Häiriintynyt uni heikentää muistia

© S.Hiltunen/ 18.11.2011



Hoida aivojasiHoida aivojasiHoida aivojasiHoida aivojasi

�� riittriittäävväästi unta sti unta –– hoida unihhoida unihääiriiriööt!t!
�� hoida uniapnea ja kuorsaus!!hoida uniapnea ja kuorsaus!!
�� 22--vaiheinen uni ihmiselle luontaistavaiheinen uni ihmiselle luontaista
�� ppääivivään rytmitys, pn rytmitys, pääivivääunet maks. 30 min, ei unet maks. 30 min, ei 

klo 18 jklo 18 jäälkeenlkeen
�� huolet, tekemhuolet, tekemäättttöömmäät tyt työöt t –– kirjoita muistiin kirjoita muistiin 

illallaillalla
�� laskeudu uneen, valmistaudu, rentoudu, laskeudu uneen, valmistaudu, rentoudu, 

rauhoiturauhoitu
�� jos uni ei tule 20 min, pois sjos uni ei tule 20 min, pois säängystngystää! ! –– tee tee 

jotain rauhoittavaajotain rauhoittavaa
© S.Hiltunen/14.10.2013

Hoida aivojasiHoida aivojasiHoida aivojasiHoida aivojasi

�� liikunta kaiken a ja oliikunta kaiken a ja o
�� tanssi monipuolisintanssi monipuolisin
�� tasapainoa ylltasapainoa yllääpitpitäävväät lajitt lajit
�� jo jo ½½ tunnin reipas liikunta 3 kertaa/vko tunnin reipas liikunta 3 kertaa/vko 

parantaa muistia!!parantaa muistia!!

�� hoida sairaudethoida sairaudet
�� muista sydmuista sydään ja verenkierto n ja verenkierto –– aivot aivot 

tarvitsevat verta (happea ja ravintoa): tarvitsevat verta (happea ja ravintoa): 
�� verenpaine, kolesteroli, diabetes...verenpaine, kolesteroli, diabetes...

�� masennus yms.masennus yms.
© S.Hiltunen/11.10.2013



Hoida aivojasiHoida aivojasiHoida aivojasiHoida aivojasi

�� kognitiivisen reservin kasvattaminen, kognitiivisen reservin kasvattaminen, 
tehostaminen ja ylltehostaminen ja yllääpitopito
�� uuden oppimista ei piduuden oppimista ei pidää vväältellltellää ☺☺

�� unohtakaamme laiskuus!!unohtakaamme laiskuus!!

�� monipuolisia tehtmonipuolisia tehtääviviää ja asioita!ja asioita!

�� musiikin kuuntelu, erilaista musiikkia!musiikin kuuntelu, erilaista musiikkia!
�� ei koko ajan taustalla, vaan vei koko ajan taustalla, vaan väälilllillää KESKITTYENKESKITTYEN

�� laulaminen, laulelulaulaminen, laulelu

�� kkääsitysityööt, askartelu...t, askartelu...
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KirjallisuuttaKirjallisuuttaKirjallisuuttaKirjallisuutta

�� Kohonen A., 1998: Nerokas nollaKohonen A., 1998: Nerokas nolla

�� Salonen S.: PSalonen S.: Pääääteosteos

�� Lurija, 1996: SuurmuistajaLurija, 1996: Suurmuistaja

�� Sacks O., 1988: Mies joka luuli vaimoaan hatuksiSacks O., 1988: Mies joka luuli vaimoaan hatuksi

�� Muistatko vielMuistatko vielää minut? Apua ja neuvoja minut? Apua ja neuvoja 
muistihmuistihääiriiriööiden hoitoon ja ehkiden hoitoon ja ehkääisyyn, 2013isyyn, 2013

�� TerTeräävvää ppääää kaiken ikkaiken ikääää, 2011, 2011
�� Valitut palat: Valitut palat: http://verkkokauppa.valitutpalat.fihttp://verkkokauppa.valitutpalat.fi

�� Pihl & Aronen, 2012: Unen taidotPihl & Aronen, 2012: Unen taidot
�� Kajaste & Markkula, 2011: HyvKajaste & Markkula, 2011: Hyvääää yyööttää. Apua . Apua 

univaikeuksiinunivaikeuksiin
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Kieliharjoituksia verkossaKieliharjoituksia verkossa

�� http://alypaa.com/pelit/sanaarvaushttp://alypaa.com/pelit/sanaarvaus

�� http://pelikone.fi/pelit/aivopahkinat/Sanaphttp://pelikone.fi/pelit/aivopahkinat/Sanap
oliisi/5972oliisi/5972

�� useampi osauseampi osa--alue: alue: 
http://alypaa.com/pelit/aivojumppahttp://alypaa.com/pelit/aivojumppa
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NettitestejNettitestejNettitestejNettitestejääää

�� www.thl.fi/toimia/tietokantawww.thl.fi/toimia/tietokanta --
toimintakykymittari ja suosituksiatoimintakykymittari ja suosituksia

�� www.edita.fiwww.edita.fi –– BBIBBI--15, 15, 
tytyööuupumuskysely, maksullinenuupumuskysely, maksullinen

�� www.ttl.fiwww.ttl.fi --> ty> työöhyvinvointi hyvinvointi --> Ty> Työöaika aika --> > 
Uni ja vireys Uni ja vireys --> Ty> Työökalut kalut –– UniUni-- ja ja 
vireystilan mittarivireystilan mittari
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