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1. PAREMMAN MUISTIN VIHKONEN

Alzheimer’s Disease Internationalin mukaan maailmassa on 35,6 miljoonaa ihmistä, jotka sairastavat dementiaa. Vuonna 2030 on arvioitu muistisairautta sairastavien määrän kasvavan 65,7 miljoonaan. Euroopan
unionissa dementiaa sairastaa 9,9 miljoonaa ihmistä. Yli 65-vuotiaista suomalaisista joka kolmas ilmoittaa
muistioireista. Muistisairauksista puhutaankin jo suomalaisten kansantautina ja aikamme elintapasairautena. Vuosittain ilmaantuu 13 000 uutta dementian asteista muistisairaustapausta ja joka päivä 36 henkilöä
sairastuu muistisairauteen. Työikäisistä etenevä muistisairaus on noin 7000 – 10 000:lla.

Muistisairauksien ehkäiseminen on tärkeää niin henkilökohtaisen elämänlaadun kannalta kuin kansantaloudelliselta kannalta katsottuna. Tutkijat ovat laskeneet, että jos kuntoutuksella voidaan siirtää laitoshoitoon joutumista edes kahdella kuukaudella, se säästää saman verran rahaa kuin vuoden yksilökuntoutus
maksaa. Suomessa lasketaan asuvan noin 125
000 muistisairauksista kärsivää ihmistä – ja määrä kasvaa nopeasti. Kaikki keinot, joilla heidän
toimintakykyään voidaan ylläpitää mahdollisimman pitkään, kannattaa ottaa käyttöön.
Muistisairauteen sairastumisen riskit ovat hyvin
tiedossa ja niihin voi osaltaan jokainen vaikuttaa.
Nykytutkimusten mukaan muistisairauden ennaltaehkäiseminen tai sen siirtäminen myöhäisemmäksi on mahdollista. Terveet elintavat toimivat
suojatekijänä muistisairauden etenemistä ja ennaltaehkäisemistä ajatellen.
Tämän vihkosen tarkoitus on auttaa jokaista havaitsemaan mahdolliset riskitekijät omassa elämässään. Terveyskeskustelujen tavoitteena ja
lopputuloksena on vahvistaa yksilöiden tervettä
puolta.
Alzheimer’s Disease International 2010. World Alzheimer Report 2010. Saatavissa:
www.alz.co.uk/ [26.8.2011].
Euroopan parlamentti. Täysistunto raportti 17–20.1.2011.
http://www.europarl.europa.eu/fi/headlines/content/20110110FCS11408/007/html/Alzheimer-ja-muut-muistisairaudet-etusijalle-EUnterveystavoitteissa. [26.8.2011].
Käypä hoito -suositus päivitetty 13.8.2010. www.kaypahoito.fi. [26.8.2006].
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A. MUISTISAIRAUDEN RISKITESTI
Tulevaa myöhäisiän muistisairauden kehittymisen todennäköisyyttä voidaan arvioida keski-ikäisillä ns.
muistisairauden riskimittarin avulla. Riskitestin avulla voit arvioida omaa tarvetta elintapojen muutoksiin.
Alla olevassa taulukossa on esitetty Muistisairauden riskimittarin pisteytys keski-iässä mitattujen riskitekijöiden perusteella ja saadun kokonaispistemäärän ennustearvo myöhäisiän dementian kehittymisen kannalta.

Ikä

Koulutus

Sukupuoli
Systolinen eli yläverenpaine
Painoindeksi
Kokonaiskolesteroli
Liikunta

PISTEET
0
3
4
0
2
3
0
1
0
2
0
2
0
2
0
1

alle 47 vuotta
47 – 53
yli 53 vuotta
yli 10 vuotta
7 -9 vuotta
0 – 6 vuotta
Nainen
Mies
alle 140 mmHg
yli 140 mmHg
alle 30 kg/m2
yli 30 kg/m2
alle 6,5 mmol/l
yli 6,5 mmol/l
Aktiivinen
Ei-aktiivinen

Lähde: Kivipelto ym, Lancet Neurology, 2006: 5/9: 735-741.
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Miten riskimittarin pisteet lasketaan
Esimerkki:
49 vuotta (3)
Farmaseutti (0)
Nainen (0)
Verenpaine 130/80 (0)
Painoindeksi 90kg/167cm = 32,3 (2)
Kolesteroli 6,6 (2)
Liikunta: iltakävely koiran kanssa, toisinaan (1)
Yhteensä:
8 pistettä = muistisairauden riski 4,2 %
RISKITESTIN TULOKSET
Laske pisteet yhteen.
Mikä on riskisi sairastua muistisairauteen seuraavan 20 vuoden aikana?
Myöhäisiän muistisairauden todennäköisyys
keski-iän riskimittaritulosten mukaan
Riskitestitulos
Muistisairauden riski %
0–5
1,0
6–7
1,9
8–9
4,2
10 – 11
7,4
12 - 15
16,4
Lähde: Kivipelto ym, Lancet Neurology, 2006: 5/9: 735-741.

Miten voin vaikuttaa riskeihin?
Korkeaan ikään, sukupuoleen ja lähisuvussa esiintyvään muistisairauteen emme ikävä kyllä voi vaikuttaa,
mutta muiden riskitekijöiden vaikutusta voimme aktiivisesti vähentää.
Matalaa koulutustasoa voi kompensoida läpi elämän jatkuvalla aktiivisuudella. Hyvä sääntö on vanha sananlasku ”oppia ikä kaikki”. Aivojen aktivoimiseksi kannattaa ratkoa ristikoita, lukea, opetella uusia harrastuksia ja kehittää itseään sekä omaksua utelias asenne elämään.
Korkean verenpaineen ja kokonaiskolesterolin hoito on tärkeää. Ensisijaista on oikea ruokavalio ja riittävä
liikunta, mutta tarvittaessa voi neuvotella lääkärin kanssa lääkityksen aloittamisesta. Samat neuvot pätevät
myös painoindeksin pudottamiseen. Syö vähemmän kuin kulutat!
Edellisen sivun esimerkkitapauksessa 8 pisteestä voi päästä 3 pisteeseen
- 10 % painonpudotuksella, ruokavalion tarkistuksella ja säännöllisemmällä liikunnalla
- kolesteroliarvon laskulla alle 6,5 mmol/l
Tällöin riski alenisi 4,2 %:sta 1,0 %:iin.
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2. VOIMAVARAKESKUSTELU
Painonhallintaryhmässä tehty voimavarakeskustelu toi esiin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat elintapamuutoksen tekemiseen. Tuki, toivo ja positiivinen mieliala kuvattiin voimavaroiksi ja samalla riskitekijöiksi mainittiin houkutukset, epäsäännöllinen työ, tiedon puute sekä se, ettei jaksa huolehtia itsestään jatkuvan
kiireen vuoksi. (Alahuhta, Korkiakangas, Jokelainen, Husman, Kyngäs & Laitinen J. 2009, 153).
Voimavaralähtöisessä keskustelussa on tärkeää löytää ne vahvuudet ja heikkoudet, joita ihmisen arjessa on
läsnä. Mitkä asiat saattavat olla niitä voimavaroja kuluttavia ja mitkä asiat taas antavat voimavaroja mahdolliselle muutokselle? Terveysneuvonnan voimavaraistumista tukevia asioita ovat muun muassa asiakkaan
omat tavoitteet, motivaatiotaso, ajanmukaiset tiedot sekä aiempi kokemuksellinen taito. Asiantuntijan
rooliin eli terveysneuvonnan tarjoajan toimintaan liittyy asiakkaan terveydentilan määritteleminen, terveyttä ylläpitävän toiminnan tukeminen asiakkaan lähtökohdat huomioon ottaen, terveyttä edistävän toiminnan tukeminen asiakkaan lähtökohdista sekä terveyttä ylläpitävä ja edistävä tiedollinen tukeminen.( Kivistö,
Johansson, Virtanen, Rankinen & Leino – Kilpi. 2009. 17).
Asiakkaan ja terveysvalmentajan yhteinen toiminta sisältää toiminnan tarkastelun aikaisemmalta ajalta,
tulevaisuuteen suuntautuvan terveyttä edistävän toiminnan suunnittelu, yhteinen terveyttä ylläpitävä ja
edistävä tiedollinen tukeminen sekä yhteinen arvioinnin suunnittelu. Ympäristölläkin on oma merkityksensä
voimavaraistumista ajatellen. Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön tulisi olla myös voimavaraistumista tukeva.
( Kivistö, Johansson, Virtanen, Rankinen & Leino – Kilpi. 2009. 17).
Keskustelun keskeinen asia on ymmärtää, että asiakkaan omat tavoitteet, motivaatio, ajanmukaiset tiedot
ja aikaisempi kokemuksellinen taito ovat tärkeimpiä. Yksilöllisesti räätälöidyt toiminnat, jotka ovat asiakkaan omista lähtökohdista kumpuavia, tukevat parhaimmillaan muutosta. ( Kivistö, Johansson, Virtanen,
Rankinen & Leino – Kilpi. 2009. 21). Samaan lopputulokseen päätyivät myös Alahuhta tutkimusryhmineen.
Heidän tutkimuksessaan tuli ilmi, että henkilöt, jotka onnistuivat elintapamuutoksessaan, olivat motivoituneita ja voimavarat liittyivät painonpudotukseen. Heidän oma toimintansa sisälsi oman käyttäytymisen
tiedostamisen, tavoitteellisuuden, ruokatottumusten muuttamisen terveellisemmiksi, liikunnan lisäämisen,
tietoisuuden elinikäisestä toiminnasta sekä vastuunoton omasta toiminnasta ja luottamisen omiin kykyihin6

sä. Lisäksi heidän tutkimuksessaan tuli ilmi, että itsekuri ja ongelmanratkaisut koettiin tärkeiksi. (Alahuhta,
Ukkola, Korkiakangas, Jokelainen, Keränen, Kyngäs & Laitinen, 7).

B. Minulle on tärkeää, että…
1. voin tuntea, että minulla on riittävästi
elinaikaa toteuttaa itselleni tärkeitä
päämääriä
2. voin tuntea, että muut ihailevat kykyjäni
3. olen perillä siitä, mitä toiset minusta
ajattelevat
4. voin saada lapsia
5. voin herättää kateutta ja ihailua ulkonäölläni, tavaroillani ja kokemuksillani
6. voin säilyttää riippumattomuuteni ja
vapauteni
7. näen toisten pikkusieluisuuden ja typeryyden
8. kotini on siivottu ja komerot järjestyksessä
9. tunnen itseni päteväksi työssäni
10. pankkitilini on riittävän suuri
11. voin haaveilla uudesta työpaikasta/asunnosta/autosta/ulkomaanmatk
asta
12. voin olla luonnon keskellä
13. tunnen itseni päteväksi työssäni
14. olen suvaitsevainen ja anteeksiantava
15. olen, varma, että en joudu ulkopuoliseksi
16. teen sitä mitä ajattelen toisten haluavan
17. pääsen hetkeksi irti perhesiteistäni
18. voin harrastaa mieleistäni asiaa
19. toimin yhteisöllisesti yhteiskunnallisen päämäärän hyväksi
20. tunnen itseni avuliaaksi ja huolehtivaksi ihmiseksi

21. olen sovussa kuoleman kanssa
22. minulla on ystäviä
23. voin peittää sitä, mikä itsessäni on
vialla
24. näytän hyvältä
25. voin turvata ihmiseen, jonka tunnen
itseäni vahvemmaksi
26. kiellän itseltäni asioita joista pidän
27. miellytän muita ja vältän kiistoja
28. olen aktiivinen ja toimelias koko ajan
29. joku ihailee puolisoani/lapsiani/rakastettuani/ystävääni
30. tunnen juureni ja syntyperäni
31. olen menestyvä ja menevä
32. hemmottelen itseäni (ruualla, huvituksilla, hankinnoilla..)
33. voin näyttää, ettei minun tarvitse
toimia toisten odotusten ja tahdon
mukaan
34. hallitsen niitä, jotka ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä
35. tunnen olevani seksuaalisesti puoleensavetävä
36. voin olla näyttämättä suuttumustani
37. olen läheisteni rakastama
38. tunnen olevani itseriittoinen
39. saan toiset kiitollisiksi ja riippuvaisiksi
itsestäni
40. voin saada aikaan jotakin joka jää
elämään kuolemani jälkeen
41. tunne itseni terveeksi ja ruumiillisesti
hyvinvoivaksi
42. olen seuran keskipisteenä
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3. HYVÄKSYMIS – JA OMISTAUTUMISTERAPIA
Hyväksymis-ja omistautumisterapia on arvoihin suuntautunut hoitomenetelmä, jota tässä projektissa käytetään yhtenä interventiokeinona. Englanninkielellä terapiasta käytetään lyhennystä ACT = Acceptance and
Commitment Therapy, suomeksi HOT= hyväksy, omistaudu arvojesi mukaiselle elämälle ja toimi arvojesi
mukaan. HOT:in peruslähtökohtana on, ettei siinä muuteta henkilökohtaisia ajatuksia tai kokemuksia, vaan
niiden vaikutusta.
HOT:iin sisältyvät arvokeskustelut, jotka auttavat selvittämään mitkä asiat ovat henkilölle kaikkein tärkeimpiä. Arvojen määrittäminen helpottaa järjestystä, jossa esillä olevia asioita käsitellään. Arvokeskustelut liittyvät läheisesti intervention ja ennen kaikkea henkilön omiin tavoitteisiin. Arvokeskustelussa pyritään kuvaamaan, mihin suuntaan henkilö haluaa elämässään mennä, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä ja mitä hyvää elämään voisi vielä sisällyttää. Keskustelussa voidaan mielikuvien avulla luoda kuva henkilön elämästä,
mikäli asiat olisivat toivotulla tavalla. Samalla voidaan pohtia miksi muutoksia kannattaisi tehdä. Mitä hyötyä siitä olisi sinulle? Mitä hyötyä tästä selityksestä on asian kannalta?
Arvoissa määrittyvät päämäärät saavutetaan toimimalla. Keskustelussa arvot kannattaa tuoda hyvin käytännön- ja toiminnantasolle, esimerkiksi ”jos uskaltaudun lähtemään uuteen toimintaan mukaan miten
pääsen lähemmäs tavoitteitani/arvojani?” Yhdessä voidaan harjoitella vaikeita asioita jotka ovat esteenä
toiminnalle, esimerkiksi puhelua tietylle taholle. Välitehtävät kotona kuuluvat tavoitteellisuuteen esimerkiksi, kuten ”käyn paikanpäällä katsomassa missä uimahalli sijaitsee”.
Hyväksymisen vastakohtia ovat kontrolli, hallinta ja välttäminen. Kokemuksellinen välttäminen voi olla henkilön pyrkimys välttää negatiivisia tuntemuksia esimerkiksi epävarmuutta siitä kuinka toimia tietyssä tilanteessa. Välttäessämme jotakin tunnetta kehitämme usein tilalle sijaistoimintaa, esimerkiksi syöminen.
Menneisyyttään ei voi poistaa, mutta voi oppia ymmärtämään tunteitaan ja niiden ilmaantumista. Usein
ajatellaan, että ”tämä tunne on epämiellyttävä” ja siitä pyritään toiminnan tasolla eroon. Jos tunteen ilmaantuessa ajateltaisiinkin: ”tämä on tunne ja arvioin sen epämiellyttäväksi”, se lieventää vaikutetta. Samoin itseen kohdistuvaa ajattelua voidaan muuttaa, esimerkiksi ajatus ”olen tyhmä ihminen” muutetaan
muotoon ”olen ihminen ja arvioin itseni tyhmäksi”. Ehdoton suhtautuminen ”olisin onnellinen jos minulla
olisi X tai tätä ongelmaa ei olisi jos ei olisi X:ää” ohjaa usein väärään suuntaan mikäli asiaan halutaan helpotusta. Asioiden hyväksyminen sellaisina kuin ne ovat saattaa helpottaa kontrollin- ja hallinnantarvetta. Tässä projektissa ei ole tarkoitus tehdä terapeuttista interventiota syvemmälle, mutta asian tuominen valmennettavan tietoisuuteen on tavoite. (Katso myös sivun 38 tehtävä).
Lähde: Raimo Lappalainen
Arto Pietikäinen kirjassaan Joustava Mieli paneutuu myös arvojen maailmaan ja siihen, miten omien arvojen ja niiden tunnistamisen kautta on mahdollista löytää omalle elämälle oikea suunta. Monet meistä vievät elämäänsä muiden tahtomaan suuntaan ja elämä saattaa ulkopuolisen silmin näyttäytyä täydelliseltä
mutta onnen tunteita on vaikea kokea. Arvojen kanssa täytyy olla täysin rehellinen itselleen. Yhteiskunnan
näkökulmasta, jotkin arvot ovat tietyillä hetkillä suotavampia kuin toiset mutta vain rehellisyys omia arvoja
kohtaan voi tuoda onnen ja tasapainon tunteita. Omien arvojen mukainen elämä ja onnellisuuden tunteiden suhde on aivan varmasti riippuvainen toisistaan. Se ei riitä, että filosofoidaan omista arvoista vaan arvojen mukainen elämä mitataan teoissa, ei sanoissa.
Pietikäinen, Arto. 2009. Joustava Mieli: Vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen yliotteesta. Duodecim. Ws Bookwell Oy
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4. LIIKUNTA
Liikunnan vaikutuksia muistin toimintaan ja muistisairauksien ehkäisyyn on tutkittu paljon. Vähäisemmät
muutokset kognitiivisissa toiminnoissa ja vähäisempi dementian esiintyvyys todettiin niillä ihmisillä, jotka
olivat harrastaneet liikuntaa. Liikunnan vaikutukset kolesteroli- ja verenpainearvoihin ja sokeriaineenvaihduntaan olivat myönteisiä ja näiden tekijöiden tiedetään vaikuttavan muistin toimintaan. (Härmä & Granö
2011, 84). Riittävä määrä liikuntaa on UKK-instituutin mukaan määriteltynä siten, että terveiden aikuisten
tulisi harrastaa kestävyysliikuntaa yhteensä 2 t 30 min viikossa. Parhaimmat terveyshyödyt saavutettaisiin
jos liikkumishetket jaettaisiin usealle päivälle. (Härmä & Granö 2011, 85).
Tutkimuksessa, jossa tiedusteltiin elintapojen osalta liikuntatottumuksista, ravintorasvoista sekä alkoholin
käytöstä että tupakoinnista, tuli esille, että keski-iässä harrastettu liikunta saattaa suojata vanhuusiän dementialta. Tutkimuksessa tuli esille, että keski-iässä harrastettu liikunta saattaa suojata vanhuusiän dementialta. Erityisen kiinnostava tutkimustulos oli myös se, että erityisesti liikunta antoi suojan sellaisille henkilöille, jotka kantoivat perimässään geneettistä altistumista Alzheimerin taudille. (Kivipelto, et al. 2008).
Samaan johtopäätökseen tulivat myös Suvi Rovio tutkimusryhmineen. Vapaa- aikana harrastettu liikunta
vähintään kaksi kertaa viikossa vähensi riskiä sairastua dementiaan tai Alzheimerin tautiin. Tutkimuksessa
tuli ilmi lisäksi se, että aktiivisella liikkumisella pystytään siirtämään mahdollisen muistisairauden alkamisajankohtaa. (Rovio & kump. 2005, 705).
Liikuntatottumuksia voidaan tarkastella esimerkiksi Suomen Sydänliiton teettämän kyselyn avulla. Tämä
kyseinen lomake tai mittari löytyy Pidä aivosi kunnossa -kirjasta, jonka ovat kirjoittaneet Erkinjuntti tutkimusryhmineen. Testi arvio minkälaiset ovat henkilöt liikuntatottumukset terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, sekä riittävän liikunnan harrastaminen muistiterveyden kannalta.

Kirjallisuutta:
Erkinjuntti T, Hietanen M, Kivipelto M, Strandberg T & Huovinen M. 2009. Pidä aivosi kunnossa. WS Bookwell Oy
Härmä, H & Granö, S. (toim.) 2011. Työikäisen muisti ja muistisairaudet. WSOYpro Oy.
Kivipelto, M. 2008. CAIDE –tutkimus. Nähtävissä:
[http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/eteo/yksikot/kroonisten_tautien_ehkaisyn_yksikko/toimintaalueet/terve_ikaantyminen/keski-ian_liikunta_ja_muut_terveet_elintavat/] viitattu: 4.10.2011.
Rovio S, Kåreholt I, Halkala E – L, Viitanen M, Winblad B, Tuomilehto J, Soininen H & Kivipelto M. 2005. Leisure-time physical activity
at midlife and the risk of dementia and Alzheimer disease. Lancet Neurology 2005; s. 705.
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C. Testaa liikuntatottumuksesi:
Päivittäinen liikkuminen ja liikuntatottumukset vaikuttavat terveyteen ja elämänlaatuun. Liikkumiseen liittyvien valintojen vaikutukset voi tuntea joka päivä muun muassa vireytenä ja jaksamisena.
Pitkän ajan vaikutukset näkyvät esimerkiksi painossa. Jo yksi pieni muutos liikuntatottumuksissa
voi lisätä hyvinvointia elämään. Tämä testi arvioi liikuntatottumuksia terveyden ja hyvinvoinnin
kannalta.
.
Valitse jokaisesta kohdasta yksi vaihtoehto, joka vastaa parhaiten tapojasi.
1. Parannan kestävyyskuntoani
a) liikkumalla useana päivänä viikossa reippaasti, esimerkiksi reipas kävely, yhteensä
1. 2 h 30 min
2. alle 2 h 30 min
3. en ollenkaan
b) liikkumalla useana päivänä viikossa rasittavasti, esimerkiksi pallopelit, hiihto, juoksu, yhteensä
1. ainakin 1 h 15 min
2. alle 1 h 15 min
3. en ollenkaan
2. Kohennan lihaskuntoani,
esimerkiksi kuntosali ja jumpat, viikossa
1. ainakin 2 kertaa
2. kerran
3. en kertaakaan
3. Kun nousen ylempiin kerroksiin talossa, yleensä
1. käytän hissiä
2. kävelen portaita
4. Käydessäni kaupassa
1. ajan autolla mahdollisimman lähelle ovea
2. kävelen tai pyöräilen kauppaan aina, kun mahdollista
5. Kuljen työmatkat
1. kävellen tai pyöräillen
2. omalla autolla tai julkisilla kulkuvälineillä

6. Liikun työssäni paljon
1. aina (esimerkiksi postinjakaja)
2. useimmiten (esimerkiksi hoitotyö)
3. harvoin (esimerkiksi istumatyö)
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7. Halutessani onnistun järjestämään itselleni aikaa liikuntaa varten
1. aina
2. useimmiten
3. silloin tällöin
4. joskus
5. en koskaan
8. Yleisin syy siihen, että en liiku, on
1. huono sää
2. väsynyt olo työn tai muiden vaatimusten vuoksi
3. ajanpuute
4. liikuntapaikkojen kaukainen sijainti
5. en jätä liikuntaa väliin, ellen ole sairas
9. Liikkuminen tuottaa minulle mielihyvää
1. aina
2. useimmiten
3. silloin tällöin
4. joskus
5. ei koskaan
Seuraavista kohdista voit rastittaa useamman kohdan:
10. Minulle mieleisiä liikkumismuotoja ovat
1. piha- ja puutarhatyöt
2. marjastaminen, sienestäminen, metsästys
3. pyöräily
4. kävely
5. sauvakävely
6. lenkkeily tai juoksu
7. uinti
8. pallopelit
9. kuntosali, kuntojumpat
10. tanssiminen
11. venyttely, jooga
12. joku muu, mikä
11. Liikunta antaa minulle
1. iloa
2. voimia
3. ystäviä
4. omaa aikaa
5. terveyttä
6. onnistumisia
7. muuta, mitä
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5. UNI JA LEPO
Unen määrän tai laadun suhteen merkittävää on miten ihminen itse arvioi sen. Hyvä uni on siis yksilöllinen
kokemus ja unen tarve on yksilöllinen (lomake 1). Aikuiselle riittävä määrä on yleensä viidestä kymmeneen
tuntia vuorokaudessa (Kajaste kirjassa Kähkönen, Karila, Holmberg 2009, 332). Erilaiset terveydelliset riskit
ja kuolemanvaaran lisääntyminen näyttäisivät merkittävästi lisääntyvän alle viisi tai yli kymmenen tuntia
nukkuvilla (Kajaste, Markkula 2011, 44). Tilapäinen unettomuus kuuluu elämään.
Unettomuudella tarkoitetaan vaikeuksia nukahtaa, liian lyhyttä yöunta tai huonoa unenlaatua, joka heikentää valveen aikaista toimintakykyä ja siitä koetaan olevan haittaa. Unettomuuden määrittelyssäkin olennaisinta on ihmisen itsensä kokema kärsimys. Unettomuustutkimukseen pääsemisen kriteerinä pidetään seuraavia asioita: uni on häiriintynyt vähintään kolmesti viikossa ja unettomuus kestänyt vähintään kolme kuukautta, nukahtaminen tai yöllinen valvominen kestää vähintään 30 minuuttia (Kajaste, Markkula 2011, 62).
Luontainen vuorokausirytmi on erilainen ja siitä poikkeaminen aiheuttaa osaltaan unettomuutta. Uni voi
häiriintyä monin tavoin. Ulkoisia häiriötekijöitä voivat olla huonot nukkumistottumukset, häiritsevä ympäristö, ruoka-aineiden soveltumattomuus sekä lääkkeiden ja alkoholin aiheuttama unettomuus (Kajaste kirjassa Kähkönen, Karila, Holmberg 2009, 333). Unen laatua ja määrää voidaan seurata unipäiväkirjan avulla
(lomake 2). Osa suomalaisista kärsii jatkuvasta univajeesta joka voi kertyä yhden yön valvomisen, arkipäivän
kiireiden, stressin, aikapulan tai viikonlopun juhlimisen vuoksi. (Härmä, Granö 2010, 87).
Unen on todettu olevan tärkeää oppimiselle koska se tallentaa päivän aikana opitun muistiin ja pitää muistitallenteet kunnossa järjestämällä ja säilyttämällä niitä. Uni pitää yllä aivojen oppimiskykyä ja levänneenä
keskittymiskyky ja läsnä oleminen tilanteessa ovat parempia kuin väsyneenä. Uni osallistuu myös muistiaineksen siirtämiseen pitkäaikaismuistiin. On mahdollista, että unen aikana tarpeettomat yhteydet purkautuvat kuormittamasta aivoja. Muisti ja oppiminen toimivat ilman unta mutta uni helpottaa niiden toimintaa. (Kajaste, Markkula 2011, 39 - 40). Liian vähäinen uni heikentää tiedonkäsittelykykyä ja nopeutta,
vaikuttaa psykomotorisiin taitoihin ja lisää siten virheiden ja onnettomuuksien riskiä. Väsyneenä mieli turvautuu helposti rutiineihin koska kapasiteetti ei riitä eri vaihtoehtojen punnitsemiseen. ( Härmä, Granö,
2010, 87).
Unihäiriöt ovat monen merkittävän sairausryhmän tausta- ja syytekijä ja nykytutkimusten valossa univajeen
on todettu lisäävän muun muassa depression, sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja liikalihavuuden
riskiä sekä heikentävän immuunipuolustusjärjestelmää. Terveyskeskustelun tavoite on tiedostaa mahdolliset unen häiriöt ja niiden vaikutus muistiterveyteen. Tarvittaessa voi hakeutua unettomuuden jatkoselvityksiin perusterveydenhuoltoon.

Kirjallisuutta:
Härmä, H & Granö, S. (toim.) 2011. Työikäisen muisti ja muistisairaudet. WSOYpro Oy.
Kajaste, S. Markkula J. 2011. Hyvää yötä. Apua univaikeuksiin. Kirjapaja.
Kähkönen, S. Karila, I. Holmberg, N. (toim.) 2009. Kognitiivinen psykoterapia. Duodecim.
Sleep disturbance and daytime sleepiness predict vascular demetia. Journal of Epidemology & Community Health. Luettavissa:
http://jech.bmj.com/content/65/9/820.abstract
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D. Unettomuuden haitta-asteen arvio
Mukaillen työterveyslaitoksen 2008 kyselyä
0
1
2
3
4

Ei lainkaan
Lievä
Kohtalainen
Vakava
Erittäin vakava

1. Arvioi tämänhetkisen (viimeiset 2 viikkoa) unettomuusongelmasi vakavuus:
a) Nukahtamisvaikeus
b) Vaikeus pysyä unessa
c) Liian varhainen herääminen

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

2

3

4

2. Kuinka tyytyväinen/tyytymätön olet nykyiseen nukkumiseesi?
0

1

3. Missä määrin uniongelmasi mielestäsi häiritsee päiväaikaista toimintaasi (mm. päiväaikainen uupumus,
toimiminen töissä ja kotona, keskittymiskyky, muisti, mieliala yms.)?
0

1

2

3

4

4. Luuletko muiden ihmisten huomaavan, että uniongelmasi vaikuttaa elämän laatuasi heikentävästi?
0

1

2

3

4

2

3

4

5. Kuinka huolissasi olet / paljonko kärsit nykyisestä uniongelmastasi?
0

1
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6. RAVINTO
Tutkimuksia ravinnon vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin on tarjolla enemmän kuin ihminen pystyy
vastaanottamaan. Ruoka- ja ravintosuositukset tuntuvat vaihtuvan kuukausittain, muotivirtaukset ravinnon
ja laihdutusohjelmien suhteen saavat tavallisen kuluttajan hämilleen. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin
pitää sitä, että maalaisjärjellä pärjää hyvin pitkälle. Ravinnon tulisi olla monipuolista, värikästä ja määrältään kohtuullista.
Toimiakseen tehokkaasti, aivot tarvitsevat polttoainetta. Parasta polttoainetta aivoille on glukoosi, jota
saadaan hiilihydraateista, esimerkiksi pavuista ja ruisleivästä. Hermosolujen toimintaan aivot tarvitsevat
rasvaa, jota saadaan esimerkiksi kalasta ja kasvirasvoista. Näin ollen kaiken rasvan poistaminen ruokavaliosta ei ole järkevää eikä edes suositeltavaa muistiterveyden kannalta. (Härmä & Granö 2011, 87 - 88). Jo aikaisemminkin mainittu CAIDE -tutkimus viittasi tähän samaiseen tulokseen. Henkilöillä, jotka olivat elinaikanaan käyttäneet paljon tyydyttynyttä (kovat rasvat, esim. voi) rasvaa ja vain vähän tyydyttymättömiä
(pehmeät rasvat, esim. margariini) rasvoja, oli suurempi riski sairastua dementiaan. Tutkimuksessa tuli lisäksi ilmi, että henkilöillä, jotka olivat syöneet 2- 3 kertaa viikossa kalaa, oli pienentynyt riski sairastua muistisairauteen. (Kivipelto, et al. 2008).
Muistiterveyden kannalta tärkeimpien vitamiinien joukkoon lukeutuvat B12,- B1- ja E- vitamiinit. B12- vitamiinin puute saattaa aiheuttaa dementiatason oireilua ja B1 – ja E-vitamiinien puutos taas puolestaan saattaa johtaa neurologisiin vaurioihin. Lihasta, kalasta, maidosta ja kananmunista saadaan B12- vitamiinia ja
esimerkiksi auringonkukansiemenet ovat hyviä sekä E- vitamiinin että B1-vitamiinin lähteitä. (Härmä & Granö 2011, 88.)
Suomalaiset metsät ovat täynnä niin kutsuttuja superruokia. Mustikka on ehkä yksi parhaimmista antioksidanttien lähteistä. Sen sisältämät C- ja E- vitamiinit ja kuidut ovat hyväksi niin sydämelle kuin aivoille. (Erkinjuntti ym. 2009, 168). Hyvänä lähtökohtana tai tavoitteena aivoterveyden kannalta voidaan pitää sitä,
että päivän aikana tulisi syötyä värikästä ruokaa.
Painonhallintaa ja syömistottumuksia voidaan tarkastella testin avulla, joka on saatavilla Suomen Sydänliiton sivuilta. Testi on suhteellisen nopea tehdä ja antaa ensikuvan omista ruokailutottumuksista. Testin jälkeen on mahdollista antaa palautetta ja keskustella missä kohdin asiat ovat hyvällä mallilla ja mihin kohtiin
ehkä kannattaa kiinnittää huomiota.

Kirjallisuutta:
Erkinjuntti T, Hietanen M, Kivipelto M, Strandberg T & Huovinen M. 2009. Pidä aivosi kunnossa. WS Bookwell Oy
Härmä, H & Granö, S. (toim.) 2011. Työikäisen muisti ja muistisairaudet. WSOYpro Oy.
Kivipelto, M. 2008. CAIDE –tutkimus. Nähtävissä:
[http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/eteo/yksikot/kroonisten_tautien_ehkaisyn_yksikko/toimintaalueet/terve_ikaantyminen/keski-ian_liikunta_ja_muut_terveet_elintavat/] viitattu: 4.10.2011.
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E. Testaa syömistottumuksesi:
Ruokatottumukset ja syömisen hallinta vaikuttavat terveyteen ja elämänlaatuun. Syömiseen ja ruokaan
liittyvien valintojen vaikutukset voi tuntea joka päivä muun muassa vireytenä ja jaksamisena. Pitkän ajan
vaikutukset näkyvät esimerkiksi painossa. Jo yksi pieni muutos ruokatottumuksissa voi lisätä hyvinvointia.
Valitse jokaisesta kohdata yksi vaihtoehto, joka vastaa parhaiten tapojasi.
1. Teen ruokaostoksia kaupassa
a) yleensä mielialan tai tarjousten perusteella repsahtaen usein heräteostoksiin
b) joskus suunnitelman mukaan, joskus mielialan mukaan
c) yleensä etukäteen tehdyn suunnitelman mukaan
2. Syön kasviksia, hedelmiä tai marjoja yleensä
a) harvemmin kuin päivittäin
b) kerran pari päivässä
c) useita kertoja päivässä
3. Aamupalani sisältää useimmiten seuraavia: vähärasvaisia maito- tai lihavalmisteita, runsaskuituisia
viljatuotteita, kasviksia/hedelmä/marjoja
a) ei mitään näistä
b) yhtä tai kahta näistä
c) ainakin kolmea näistä
4. Kokoan lounaani tai päivällisen lautasmallin mukaisesti
a) harvoin tai en koskaan
b) toisinaan
c) useimmiten
5. Juon janooni yleensä
a) limsaa, mehua tai maitoa
b) kevyt/lightlimsaa tai –mehua
c) vettä
6. Jätän väliin päiväruoan
a) lähes päivittäin
b) kerran pari viikossa
c) noin kerran viikossa tai harvemmin
7. Syön päivällä vain vähän, joten illalla en pysty hillitsemään syömistäni. Näin käy
a) lähes päivittäin
b) kerran pari viikossa
c) noin kerran viikossa tai harvemmin
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8. Televisiota katsellessani tai lehteä lukiessani tapanani on napostella tai syödä jotain ruokaa
a) useimmiten
b) toisinaan
c) harvoin tai ei lainkaan
9. Avattuani suklaalevyn, perunalastupussin, keksipaketin, karkkipussin tai muun vastaavan minun on
vaikea lopettaa syömistä. Näin
a) käy useita kertoja viikossa
b) käy noin kerran viikossa
c) ei käy, sillä tapanani on syödä niitä vain pieni määrä kerralla tai en syö niitä ollenkaan
d) voi käydä, ja siksi vältän niiden ostamista, sillä tiedän, että minun on vaikea rajoittaa syömistä

10. Syön tai napostelen kun olen stressaantunut, väsynyt tai yksinäinen tai kun olen tilanteissa, jotka
aiheuttavat vastaavia tunteita
a) lähes päivittäin
b) muutamia kertoja viikossa
c) noin kerran viikossa
d) harvoin tai en lainkaan
11. Syön yleensä silloin, kun
a) minulle tulee mieliteko
b) haluan hemmotella itseäni
c) ruokaa on tarjolla tai on ruoka – aika
d) minulla on nälkä
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7. KOLESTROLI, VERENPAINE JA SOKERIAINEENVAIHDUNTA
Aivojen hyvinvoinnin kannalta on ehdottoman tärkeää tarkkailla sekä kolesteroli- että verenpainearvoja.
Koholla ollessaan, kolesteroliarvot ja verenpainearvot ovat muistisairauden riskitekijöitä, sillä ne vaikuttavat sydän- ja verenkiertoelimistön terveyteen. Korkeat kolesteroliarvot aiheuttavat sen, että kolesteroli
kertyy valtimoiden seinämiin ja aiheuttaa suonissa ahtautta. Ahtaus suonissa saattaa johtaa infarktiin esimerkiksi aivoissa. (Härmä & Granö 2011, 95).
Korkea kolesteroli yhdessä korkean verenpaineen kanssa kasvattaa riskiä sairastua sydän- ja verisuonitautiin. Kolesterolilääkityksestä ja sen vaikutuksesta etenevään muistisairauteen on saatu jonkin asteisia todisteita mutta esimerkiksi kontrolloiduissa hoitokokeissa niistä ei ole havaittu sen enempää hyötyä kuin haittaakaan. Myös verenpainelääkityksestä voi olla apua muistisairauden ehkäisemisessä. Verenpainelääkitys
vähentää aivohalvauksen riskiä. (Härmä & Granö 2011, 95).
Alhaisiin kolesteroliarvoihin ja verenpainearvoihin sekä sokeritasapainon säilyttämiseen riittää liikunta,
hyvä ravitsemus, painonhallinta, kohtuullinen alkoholinkäyttö, tupakoinnin ja stressin välttäminen. Lisäksi
apuna voi käyttää lääkitystä, jotta arvot saataisiin pysymään hallinnassa. (Härmä & Granö 2011, 95). Erkinjuntti ja kumppanit puhuvat suomalaisesta kolmiodraamasta, jossa kohonneet kolesteroliarvot, kohonnut
verenpaine ja sokeritasapainon häiriö johtavat epäedulliseen aivoterveyteen. (Erkinjuntti ym. 2009, 49).
Yllämainittuja arvoja mitataan laboratoriokokeilla sekä verenpainemittarilla. Muistisairauden ennaltaehkäisemisen kannalta nämä arvot ovat ensisijaisen tärkeitä. Näihin arvoihin on mahdollista vaikuttaa elämäntavoilla ja siitä syystä onkin tärkeää muistisairauden kannalta, että arvot ovat tiedossa.

Verenpainearvoja:
 alle 120-130/80-85 mmHg, ihanteellinen/normaali
 130-159/85-99, tyydyttävä/lievästi kohonnut
 160-179/100-109 mmHg, kohtalaisesti kohonnut
 yli 180/110 mmHg, huomattavasti kohonnut
 130/80 mmHg verenpainelääkityksen aloittamisen raja

Kolesteroliarvot:
 yli 6,5 mmol/l on myöhäisiän muistisairauden riskitekijä
 alle 5 mmol/l on tavoiteltava arvo

Kirjallisuutta:
Erkinjuntti T, Hietanen M, Kivipelto M, Strandberg T & Huovinen M. 2009. Pidä aivosi kunnossa. WS Bookwell Oy
Härmä, H & Granö, S. (toim.) 2011. Työikäisen muisti ja muistisairaudet. WSOYpro Oy.
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F. Testaa rasvan laatu:
Ruokavalion rasvan laatu vaikuttaa olennaisesti veren kolesteroliarvoihin. Tyydyttynyt eli kova rasva suurentaa veren kolesterolipitoisuutta. Tyydyttämätön eli pehmeä rasva pienentää veren kolesterolipitoisuutta
ja edistää sydämen terveyttä. Pehmeä rasva sisältää välttämättömiä rasvahappoja ja rasvaliukoisia vitamiineja sekä saattaa parantaa sokeriaineenvaihduntaa. Ylipainoisen on tärkeää pitää rasvan määrä kohtuullisena.

Tällä testillä saat selville ruokavaliosi rasvan laadun
Rastita jokaisesta kohdasta vaihtoehto, joka vastaa parhaiten ruokavalintojasi.
1. Leivälleni levitän tavallisesti
a) voita tai rasvaseosta (esim. Oivariini, Lahden leipälevite, Makuisa)
b) margariinia (esim. Becel, Keiju, Flora)
c) kevytmargariini tai kevyttä kasvirasvapohjaista levitettä (esim. Kevyt Becel, Kevyt Keiju)
d) kevyttä rasvaseosta (esim. Kevyt Levi)
e) en mitään rasvaa
2. Valitsen leivälleni tavallisesti
a) kermajuustoa
b) kevytjuustoa tai kevyttä sulatejuustoa
c) kasvisrasvajuustoa
d) en käytä juustoa
3. Käytän leikkeleenä tavallisesti
a) maksamakkaraa, kaiservurstia, balkanmakkaraa
b) gotleria, meetvurstia, lauantai- tai lenkkimakkaraa
c) kinkkumakkaraa, kinkkuleikettä, lihahyytelöä
d) kevytmakkaraa
e) keittokinkkua
f) en käytä leikkeleitä
4. Juon/syön maitovalmisteita
a) enimmäkseen rasvaisia maitovalmisteita
b) enimmäkseen vähärasvaisia maitovalmisteita
c) enimmäkseen rasvattomia tai hyvin vähärasvaisia maitovalmisteita
d) en käytä maitovalmisteita
5. Syön rasvaisia ruokia
a) melkein päivittäin
b) muutamia kertoja viikossa
c) noin kerran viikossa tai harvemmin/en lainkaan
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6. Käytän ruoanvalmistuksessa tai syön ruokaa, jotka on valmistettu käyttäen
a) öljyä tai juoksevaa margariinia
b) rasiamargariinia
c) leivonta- eli kääremargariinia
d) voita tai rasvaseosta
e) en käytä ruoanvalmistuksessa rasvaa
7. Käytän tai syön ruokia ja leivonnaisia, jotka on valmistettu käyttäen
a) kermaa, smetanaa, ranskankermaa
b) kevyitä vaihtoehtoja
c) kasvirasvapohjaisia ruoanvalmistuskermoja ja -tuotteita
d) en käytä ruoanvalmistuskermoja tai –tuotteita
8. Käytän salaatinkastikkeena tavallisesti
a) kasviöljypohjaisia salaattikastikkeita
b) majoneesipohjaista/tyyppistä kastiketta
c) kermaviilikastiketta
d) mehukastiketta tai en mitään
9. Syön leivonnaisia tai muuta rasvaisia tuotteita (esim. viineri, munkki, kakut, piirakat, muffinsit, suklaa, kermajäätelö, sipsit)
a) päivittäin tai melkein päivittäin
b) muutamia kertoja viikossa
c) kerran viikossa tai harvemmin
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8. SOSIAALISUUS
”Ihminen on ihmisen ilo”
-HavamalSosiaalisesti vilkas elämä tekee monella tavoin hyvää: se tuo virikkeitä ja hyvää mieltä arkeen ja pitää kiinni elämässä (Härmä, Granö 2010, 365.)
Jos tietää kuka on ja mitä haluaa, onnistuu välittämään sen muillekin. Psyykkisen terveyden kannalta on tärkeää, että osaa kommunikoida toisten kanssa. Kommunikointi voi olla sanallista tai sanatonta ja se, että pystyy kuuntelemaan toisia ja ilmaisemaan itseään hyvin on antoisan ihmissuhteen edellytys. Usein negatiiviset ajatukset ohjaavat toimintaa ja kontaktin ottoa. Tällöin ajatukset saattavat pyöriä täysin itsensä ja oman epäonnistumisen ympärillä mikä aiheuttaa vetäytymistä sosiaalisista suhteista. Vetäytyminen toiminnasta ja toisten ihmisten yhteydestä vahvistaa negatiivisia ajatuksia, masennuksen mahdollisuutta ja heikentää kognitiivisia kykyjä kuten muistia.
Muiden ihmisten elämään paneutuminen ja muiden mukaan lähteminen voi
olla yksi tapa saada etäisyyttä omaan murehtimiseen ja parantaa omaa elämänlaatuaan. (Farm, 2008 141 - 143).
Ihmisen jäädessä yksin ongelmiensa kanssa, hän voi tasapainottaa tilannetta
valitsemalla ratkaisuksi sen, että ei pyydä eikä vastaanota apua. Toisten ihmisten roolittaminen sujuu omien ajatusten mukaan ja heistä tehdään tarpeettomia. Ihminen on kuitenkin poikkeuksellisen sosiaalinen laji
ja tarvitsee tasapainoiseen hyvinvointiinsa toisia ihmisiä. Toisen ihmisen huomioiminen tarkoittaa hänen
hyväksymistään tuomitsematta ja arvostelematta. (Nilsonne, 2009, 77 - 79). Vastavuoroisuutta, hyväksyntää, luottamusta, epävarmuuden hyväksymistä ja ryhmään kuulumista voi harjoitella ja harjoitteluun tarvitaan sosiaalisia kontakteja.
Yksinäisyyden tiedetään altistavan muistisairauksille. Virikkeetön elämä lisää käytösoireita ja alentaa henkistä suorituskykyä, mielialaa ja elämänlaatua. Edellä mainittu elämän kapeutuminen vaikeuttaa sosiaalisten suhteiden aloittamista ja niissä olemista. (Härmä, Granö 2010, 365). Tietoyhteiskunnassa ihmisten kasvokkain kohtaaminen on vähentynyt ja taito tulkita ihmisten välistä sanatonta viestintää rapistunut. Samoin
käy muiden sosiaalisten taitojen kuten kuuntelemisen ja keskustelemisen kanssa. (Erkinjuntti et al 2009,
138). Sosiaalisten suhteiden kerran rapistuttua niiden uudelleen lämmittely voi olla vaikeaa. Ilman yrittämistä ne eivät kuitenkaan lämpene tai palaa ennalleen. Tarvitaan siis omaehtoisuutta ja halua ihmissuhteiden säilyttämisessä. Terveyskeskusteluissa halutaan korostaa sosiaalisten suhteiden tärkeyttä ja auttaa
valmennettavaa löytämään keinoja niiden luomiseen ja ylläpitoon.
Kirjallisuutta:
Farm, M. 2008. Apua kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta. Basam Books.
Erkinjuntti, T, Hietanen, M, Kivipelto, M. Strandberg, T. Huovinen M. 2009. Pidä aivosi kunnossa. WSOY.
Härmä H, Granö, S. 2010. Työikäisen muisti ja muistisairaudet. WSOYpro.
Nilsonne, Å. 2009. Kuka ohjaa elämääsi? Tietoisuustaidot arjen apuna. Edita.
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9. AKTIIVISUUS
Aivot tarvitsevat aktivointia, mitä enemmän aivoja käyttää, sitä vastustuskykyisemmät ne ovat aivosairauksia vastaan. Aivojen aktivoiminen esimerkiksi opiskelun, musiikin, ristisanojen, tai pelaamisen avulla on
suotavaa. Kannattaa tehdä sellaisia asioita joista pitää, eikä uuden oppiminen ole iästä kiinni. Tuntemalla
oman muistinsa vahvuudet, muistaako paremmin numerot vai nimet jne, on helpompaa käyttää aivojaan ja
saada lisätehoja työhön ja opiskeluun. Aivot eivät kulu käytössä. (Erkinjuntti et al 2009, 124-133). Aivojen
hyvinvoinnin kannalta on hyvä muistaa kahdeksan tunnin sääntö: vuorokaudesta 8 tuntia unta, 8 tuntia
virikkeitä ja 8 tuntia vapaa-aikaa. (Härmä, Granö, 2010, 67).

Enemmän koulutusta saaneiden esitetään olevan pienemmässä vaarassa sairastua dementiaan. Yhtenä
selityksenä tarjotaan sitä, että koulutus lisää synapsien määrää, kasvattaa niiden reserviä eivätkä dementiaoireet tule niin helposti esiin. Tutkimusten mukaan myös naimisissa olevat ja toisen henkilön kanssa asuvat sairastuvat dementiaan harvemmin kuin naimattomat ja yksin elävät. (Soininen 2006, 467.)

Kirjallisuutta:
Erkinjuntti, T, Hietanen, M, Kivipelto, M. Strandberg, T. Huovinen M. 2009. Pidä aivosi kunnossa. WSOY.
Härmä H, Granö, S. 2010. Työikäisen muisti ja muistisairaudet. WSOYpro.
Soininen, H.2006. Muistihäiriöiden ja dementian ennaltaehkäisy. Teoksessa Erkinjuntti, T., Alhainen, K., Rinne J., Soininen, H. (toim.)
Muistihäiriöt ja dementia.
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G. YKSINÄISYYSKYSYMYS
Mukaillen alueellista terveys- ja hyvinvointitutkimuksen kyselyä (2003-2006).
1. Tunnetko itsesi yksinäiseksi:
1.
2.
3.
4.
5.

en koskaan
hyvin harvoin
joskus
melko usein
jatkuvasti

2. Kärsitkö yksinäisyydestä?
1.
2.
3.
4.

en koskaan /hyvin harvoin
harvoin
usein
melkein aina

3. Oletko mielestäsi yksinäinen?
1.
2.
3.
4.

en ole mielestäni yksinäinen
olen yksinäinen silloin tällöin
olen aika yksinäinen
olen hyvin yksinäinen

4. Ajatellessasi elämääsi ja sen aikana mahdollisesti kokemaasi yksinäisyyttä, mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa sinua parhaiten?
1. en ole juurikaan kokenut yksinäisyyttä
2. elämässäni on ollut joitakin yksinäisiä vaiheita
3. olen koko elämäni ajan tuntenut itseni yksinäiseksi
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H. IHMISSUHTEET, SOSIAALINEN TUKI, SOSIAALINEN YHTEISYYS
Social Provision Scale (SPS) mukailtu THL:n TOIMIA arviointia
Seuraavassa esitetään joukko kysymyksiä, jotka koskevat tämänhetkisiä ihmissuhteitasi. Tässä keskitytään
siis nykyisiin suhteisiin ystävien, muiden perheenjäsenten, työtovereiden, naapureiden jne kanssa. Mikäli
jokin väittämistä kuvaa nykyisiä ihmissuhteitasi erittäin hyvin, vastaa ”täysin samaa mieltä”. Mikäli joku
väittämistäsi ei kohdallasi pidä lainkaan paikkaansa, vastaa ”täysin eri mieltä”.
Täysin eri mieltä

1

eri mieltä

2

samaa mieltä

3

täysin samaa mieltä

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Tunnen ihmisiä, joilta tiedän saavani apua silloin, kun sitä todella tarvitsen.____
Minulla ei ole lainkaan läheisiä ihmissuhteita.____
Minulla ei ole ketään, keneltä voisi kysyä neuvoa ja opastusta vaikeina aikoina.____
On ihmisiä jotka kääntyvät puoleeni tarvitessaan apua.____
Tunnen ihmisiä, jotka pitävät samoista vapaa-ajan harrastuksista kuin minä.____
Ihmiset eivät pidä minua täysin pätevänä.____
Tunnen olevani henkilökohtaisesti vastuussa jonkun toisen ihmisen hyvinvoinnista.____
Tunnen kuuluvani ryhmään, jolla on samat mielipiteet ja uskomukset kuin minulla.____
Mielestäni ihmiset eivät kunnioita taitojani ja kykyjäni.____
Jos jokin menisi pieleen, kukaan ei tulisi avukseni.____
Minulla on läheisiä ihmissuhteita, jotka antavat minulle henkistä turvallisuuden tunnetta.____
Voin keskustella elämääni liittyvistä tärkeistä päätöksistä jonkun toisen kanssa.____
Minulla on ihmissuhteita, joissa pätevyyttäni ja taitojani arvostetaan.____
En tunne ketään, joka olisi kiinnostunut samoista asioista kuin minä.____
Minulla ei ole ketään, joka todella tarvitsisi apuani.____
Tunnen luotettavan henkilön, jonka puoleen voisin kääntyä, jos minulla olisi ongelmia.____
Minulla on erittäin lämmin ja läheinen suhde ainakin yhden ihmisen kanssa.____
En tunne ketään, jonka puoleen kääntyä, jos tarvitsen apua.____
En tunne ketään, jonka kanssa minun on helppo puhua ongelmistani.____
On ihmisiä, jotka ihailevat kykyjäni ja taitojani.____
Minulla ei ole todella intiimiä suhdetta kenenkään kanssa.____
En tunne ketään, joka pitäisi samoista asioista kuin minä.____
Tunnen ihmisiä, joiden puoleen voin kääntyä hätätilanteessa.____
En tunne ketään, joka enää tarvitsisi huolenpitoani.____
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10. MIELIALA
Moni kuvittelee olevansa tunteidensa armoilla, temperamenttinsa tai olosuhteiden uhri. Kaikilla on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa ja päätöksentekoon tunnistamalla omat tunteensa ja opettelemalla
käsittelemään omia tunteitaan. Jokaisen tapa tuntea on yksilöllinen ja se on sidoksissa yksilön kieleen, kulttuuriin, kasvuun ja kehitykseen. (Katajainen, Lipponen, Litovaara, 2008, 179-180). Terveyskeskusteluissa
avataan keskustelua siitä olisiko valmennettavalle hyötyä tarkastella omia tunteitaan, uskomuksiaan ja arvojaan. Masennuksen olemassaoloa mitataan BDI-II:lla ja uskomuksia ja arvoja tarkastellaan lomakkeiden
avulla.
Sopiva määrä stressiä on suorituskykyä parantavaa ja se voidaan jakaa suoritus- ja tunnepohjaiseen. Stressireaktiot ovat kehittyneet reaktiokeinoiksi erilaisiin uhkiin ja auttavat eloonjäämisessä. Jatkuvassa stressissä eläminen on kuitenkin voimavaroja kuluttavaa ja tarpeetonta. Jatkuva murehtinen ja ylivireystila kääntyy
lopulta yksilöä itseään vastaan, tekee ärtyisäksi, vetäytyväksikin, vaikuttaa fyysiseen hyvinvointiin, kognitiivisiin kykyihin ja uneen. ( Pietikäinen 2009).
Masennus sanalla voidaan tarkoittaa sekä normaaliin tunne-elämään kuuluvaa tilapäistä alakuloa tai varsinaista hoitoa vaativaa sairautta. On tärkeää erottaa sairaus ja normaali tunne-elämä toisistaan. Masennus
ilmenee usein muillakin tavoin kuin masentuneena mielialana, se voidaan kokea epämääräisenä huonona
olona tai fyysisenä kipuna. Masennustilan keskeiset oireet ovat masentunut mieliala, mielihyvän tunteen tai
mielenkiinnon katoaminen, uupumus, itseluottamuksen tai itsearvostuksen lasku, kohtuuton itsekritiikki tai
perusteeton syyllisyyden tunne, toistuvat kuolemaan tai itsetuhoon liittyvät ajatukset tai toiminta, aloitekyvyttömyys/päättämättömyys/keskittymisvaikeudet, hidastuneisuus/kiihtyneisyys, unihäiriö, ruokahalun tai
painon muutos. Lievässä masennuksessa on neljä oiretta, keskivaikeassa masennuksessa vähintään kuusi ja
vaikeassa kahdeksan oiretta jotka ovat kestäneet yli kaksi viikkoa. (Kajaste, Markkula 2011, 44 - 46).
Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu masennuksen vaikeusasteen ja kognitiivisen häiriintymisen (siis
myös muistin) välillä selvä yhteys. Masennus voi huonontaa muistia nimenomaan heikentyneen tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn kautta. Masentunut ihminen ei jaksa keskittyä siihen, mitä puhutaan tai mitä
pitäisi oppia, ja näin asiat eivät painu mieleen. Hyvin opittu asia muistetaan kuitenkin myöhemmin. Kognitiiviset häiriöt kuten muistamattomuus tai päättelykykyvaikeudet voivat ilmaantua myös varsinaisesta masennuksesta toipumisen jälkeen. Mitä vaikeampi on masennuksen aste sen vaikeampi on kognitiivinen häiriintyminen. Luonnollisesti, mitä aikaisemmassa ikävaiheessa masennus puhkeaa, sitä mittavammat ovat
psykososiaaliset seuraukset. Tutkimusnäyttöä siitä, edeltävätkö kognitiiviset häiriöt masennusta vai kehittyvätkö ne masennuksen jälkeen, ei vielä ole. Kati Juvan tutkimuksessa todetaan, että masennuspotilas
oppii helpommin kielteisiä ja negatiivisia asioita. Tutkimuksessa todetaan myös masennuksen olevan hyvin
usein Alzheimerin taudin ensimmäinen oire. (Juntunen et al 2008, 127 - 145;
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00706).
Kirjallisuutta:
Farm, M. 2008. Apua kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta. Basam Books.
Juva, K. 2007. Dementia ja depressio. Luettavissa: www.terveyskirjasto.fi/xmedia/duo/duo96488.pdf
Juva, K. Muistihäiriö. 2010. Luettavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00706
Juntinen, J. et al. 2008. Kliininen kognitiivinen neurotiede, Aivot ja ajattelu. Recallmed Oy.
Katainen, A. Lipponen, K. Litovaara, A. 2008. Voimaa! Oman tarinani mahdollisuudet. Duodecim.
Pietikäinen, A. 2009. Joustava mieli. Vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen yliotteesta. Duodecim.
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I.

KAKSI KYSYMYSTÄ MASENNUKSESTA:

THL TOIMIA- arviointi
kyllä/ei vastaukset
1) Oletko viimeisen kuukauden aikana ollut usein huolissasi tuntemastasi alakulosta, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta?
2) Oletko viimeisen kuukauden aikana ollut usein huolissasi kokemastasi mielenkiinnon puutteesta tai
haluttomuudesta?

J.

OLETKO STRESSAANTUNUT?

Lähde: Suomen Sydänliitto ry
kyllä/ei vastaukset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

En pysty rentoutumaan viikonloppuna, koska tulevan viikon työt kummittelevat mielessäni.
Minusta tuntuu lähes päivittäin, että vaatimuksia satelee joka suunnalta enkä riitä mihinkään.
Nukun huonosti, heräilen öisin tai herään aamuisin valmiiksi väsyneenä.
Minulla on viikoittaista päänsärkyä, närästystä, niska- ja hartiakipuja, flunssaa, sydämentykytyksiä
ja sydämen rytmihäiriöitä tai muita vastaavia oireita.
Elän parisuhteessa jossa riidellään lähes päivittäin.
Huomaan ottavani usein vastaan oikeastaan muille kuuluvia tehtäviä, vaikka omat työni ruuhkautuvat niiden vuoksi.
Minulla on tuskin minuuttiakaan ohjelmoimatonta aikaa päivässä.
Mietin joka päivä, miten selviydyn lainoistani ja maksuistani.
Teen harvoin mitään vain huvin vuoksi.
En edes muista, koska olisin viimeksi tavannut ystäviäni.
Kaikki päivät ovat yhtä tylsiä, eikä minulla ole mitään mieluista, mitä odottaa.
Käytän päivittäin alkoholia ja tupakoin tai molempia poistaakseni stressiä.
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11. ALKOHOLI JA TUPAKKA
Alkoholin ja tupakan vaikutuksia on tutkittu liittyen muistisairauteen. Alkoholin käytön tiedetään vaikuttavan muistin toimintaan ja muistamiseen. Lisäksi alkoholin käyttö heikentää tarkkaavaisuutta, keskittymistä
ja koordinaatiota sekä lisää aivovammojen riskiä. Alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö esimerkiksi iäkkäillä
ihmisillä on haitallinen yhdistelmä, sillä niiden yhteisvaikutukset eivät ole ennustettavissa. Runsaan alkoholinkäytön tiedetään aiheuttavan kognitiivisia muutoksia, joita havaitaan erityisesti alkoholin suurkuluttajissa. Alkoholin aiheuttamat vauriot aivoissa eivät johdu pelkästään elimellisistä muutoksista vaan osa vammoista johtuu kaatumisista, lyönneistä ja kolhuista. (Härmä & Granö 2011, 92 - 93).
Suurina kerta-annoksina nautittuina alkoholi on riski aivoille ja aivoterveydelle. Alkoholilla on monia eri
reittejä vaikuttaa elimistöön ja sen toimivuuteen. Se saattaa aiheuttaa korkeaa verenpainetta, tulehdusreaktioita, valtimoiden kovettumista ja aivojen pienten verisuonten heikentymistä. Pieninä annoksina nautittuna alkoholi saattaa toimia suojaavana tekijänä muistisairaudessa mutta varmaa tietoa ei ole siitä, johtuvatko positiiviset vaikutukset sosiaalisesta kanssakäymisestä vai esimerkiksi punaviinin antioksidanteista.
(Erkinjuntti ym. 2009, 211 - 212). Järkevästi käytettynä alkoholilla voi siis olla positiivisia vaikutuksia mutta
sen suosittelemisessa pitää olla varovainen.
Nikotiinin tiedetään olevan haitallinen muistin toiminnalle. Tupakointi hidastaa verenkiertoa ja tästä on
seurauksena hapensaannin vaikeus aivoissa. Tämä hapensaannin vaikeus vaikeuttaa aivojen toimintaa ja
tätä kautta vaikuttaa myös muistin toimintaan. Tupakoinnilla on useita muitakin terveysriskejä, esimerkiksi
LDL – kolesterolin pitoisuus veressä suurentuu, joka saattaa aiheuttaa aivoinfarktin. Tupakointi muun muassa aiheuttaa elimistön sokeriaineenvaihdunnassa häiriötä, joka puolestaan lisää riskiä sairastua diabetekseen. Diabeteksella tiedetään olevan yhteys muistisairauteen ja diabetes kasvattaa riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. (Härmä & Granö 2011, 93, 95).
Alkoholinkäytön mittaamiseen käytetään usein AUDIT- testiä. Testi sisältää kymmenen kysymystä ja tuloksen jälkeen on mahdollista pohtia omaa alkoholinkäyttöä. (Erkinjuntti ym. 2009, 246 - 247).
Nikotiiniriippuvuutta voidaan mitata Fagerströmin nikotiiniriippuvuus testin kysymyksillä. Kysymyssarjaan
kuuluu vain kaksi kysymystä. Testi on nopea tehdä ja palautteen antaminen voidaan tehdä heti testin jälkeen. (Erkinjuntti ym. 2009, 245). Netistä on mahdollista saada paljon tietoa tupakanpolton lopettamiseen.
Kirjallisuutta:

Erkinjuntti T, Hietanen M, Kivipelto M, Strandberg T & Huovinen M. 2009. Pidä aivosi kunnossa. WS Bookwell Oy
Härmä, H & Granö, S. (toim.) 2011. Työikäisen muisti ja muistisairaudet. WSOYpro Oy.
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K. Audit - testi
Ympyröi kussakin kysymyksessä omaa tilannettasi lähinnä vastaava vaihtoehto.
Minkä verran juot?
1. Kuinka harvoin juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.
a)
b)
c)
d)
e)

ei koskaan
noin kerran kuussa tai harvemmin
2-4 kertaa kuussa
2-3 kertaa viikossa
4 kertaa viikossa
useammin
Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia?
1-2 annosta
3-4 annosta
5-6 annosta
7-9 annosta
10 tai enemmän

3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia?
a) en koskaan
b) harvemmin kuin kerran kuussa
c) kerran kuussa
d) kerran viikossa
e) lähes päivittäin
f) päivittäin
Menikö pitkäksi?
4. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et pystynyt lopettamaan alkoholinkäyttöä,
kun aloit ottaa?
a) ei koskaan
b) harvemmin kuin kerran kuussa
c) kerran kuussa
d) kerran viikossa
e) päivittäin tai lähes päivittäin
Jäikö jotain tekemättä?
5. Kuinka usein viime vuoden aikana et ole juomisesi vuoksi saanut tehtyä jotain, mikä tavallisesti kuuluu tehtäviisi?
a) en koskaan
b) harvemmin kuin kerran kuussa
c) kerran kuussa
d) kerran viikossa
e) päivittäin tai lähes päivittäin
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Ryypyllä käyntiin?
6. Kuinka usein viime vuoden aikana runsaan juomisen jälkeen tarvitsit aamulla olutta tai muuta alkoholia päästäksesi paremmin liikkeelle?
a) en koskaan
b) harvemmin kuin kerran kuussa
c) kerran kuussa
d) kerran viikossa
e) päivittäin tai lähes päivittäin
Morkkis?
7.
a)
b)
c)
d)
e)

Kuinka usein viime vuoden aikana tunsit syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?
en koskaan
harvemmin kuin kerran kuussa
kerran kuussa
kerran viikossa
päivittäin tai lähes päivittäin

Menikö muisti?
8. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et juomisen vuoksi pystynyt muistamaan
edellisen illan tapahtumia?
a) en koskaan
b) harvemmin kuin kerran kuussa
c) kerran kuussa
d) kerran viikossa
e) päivittäin tai lähes päivittäin
Kolhitko itseäsi tai muita?
9. Oletko itse tai onko joku muu satuttanut tai loukannut itseään sinun alkoholinkäyttösi seurauksena?
a) ei
b) on, mutta ei viimeisen vuoden aikana
c) kyllä, viimeisen vuoden aikana

Tuliko sanomista?
10. Onko joku läheisesi tai ystäväsi, lääkäri tai joku muu ollut huolissaan alkoholinkäytöstäsi tai ehdottanut että vähentäisit juomista?
a) ei koskaan
b) on, mutta ei viimeisen vuoden aikana
c) kyllä, viimeisen vuoden aikana
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11. PAINONHALLINTA
Ylipainon aiheuttamia terveysongelmia on tutkittu paljon. Ylipainon tiedetään lisäävän riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, sydän—ja verisuonitauteihin sekä uniapneaan. Whitmer kumppaneineen tutkivat ylipainoisten ihmisten riskiä sairastua muistisairauteen ja heidän tutkimuksissaan todettiin, että hieman yli
40-vuotiaat, joilla oli selvää ylipainoa, sairastuivat 74 prosentin todennäköisemmin kuin normaalipainoiset.
Lisäksi heidän tutkimuksessaan tuli ilmi, että riski sairastua muistisairauteen oli suurempi myös henkilöillä,
joilla rasvakertymä oli keskittynyt keskivartaloon. (Härmä & Granö 2011, 91).
Erkinjuntti ja kumppanit painottavat vahvaan tutkimusnäyttöön nojaten, että ylipaino on yksi parhaiten
tiedetyistä vaaroista, joka uhkaa aivojen terveyttä. Pelkästään vaa’an varassa oleminen ja painon tarkkaileminen ei riitä. Aivoterveyden kannalta onkin parempi tarkkailla vyötärönympärystä. Mitatut arvot perustuvat kansainvälisiin tutkimuksiin ja naisilla esimerkiksi 90 cm:n ylittäminen merkitsee huomattavasti noussutta riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Miehillä samainen lukema on 100 cm:ä. (Erkinjuntti ym. 2009,
214 - 215).
Ylipainon hoidon tavoitteena voidaan pitää sitä, että energiansaantia vähennetään ja kulutusta lisätään. Jo
muutaman kilon laihduttaminen pienentää terveysriskejä ja sillä saadaan suotuisia vaikutuksia esimerkiksi
sokeriaineenvaihduntaan, kohonneeseen verenpaineeseen ja rasva-aineenvaihduntaan. (Aikuisten lihavuus
Käypä hoito – suositus 2007). Kivipellon tutkimuksissa päädyttiin tuloksiin, jossa lihavuus keski-iässä on yksi
merkittävä riskitekijä myöhäisiän dementialle ja Alzheimerin taudille (Kivipelto 2007, 19). Muistisairauksissa on juuri se lohdullisuus, että moniin riskitekijöihin on mahdollisuus vaikuttaa omilla valinnoillaan. Joskus
tarvitaan apua ulkopuolisilta, jotta pienet ja ratkaisevat muutokset olisi mahdollista viedä läpi. Mutta on
kuitenkin varmaa, että pienillä muutoksilla pystytään vaikuttamaan henkilön terveyteen ja hyvinvointiin.
Kuten jo aikaisemmin oli puhetta käytettävistä mittareista eli esimerkiksi mittanauhan käyttämisestä vyötärönmittauksessa, toinen arviointikeino on laskea oma BMI. Sen laskemiseen tarvitaan tieto omasta painosta
kiloina ja omasta pituudesta metreinä. Tämän jälkeen paino jaetaan pituuden neliöllä. Henkilöllä, jonka
painoindeksi on 18,5 – 24,9 välillä, painoindeksi on normaalilla tasolla. Merkittävä lihavuus on henkilöllä,
jonka painoindeksi on yli 30,00. (Erkinjuntti ym. 2009, 214 - 215).

BMI mittauksen ohjeet : suora linkki ja laskukone, www.sydanliitto.fi/painoindeksi

Kirjallisuutta:
Erkinjuntti T, Hietanen M, Kivipelto M, Strandberg T & Huovinen M. 2009. Pidä aivosi kunnossa. WS Bookwell Oy
Härmä, H & Granö, S. (toim.) 2011. Työikäisen muisti ja muistisairaudet. WSOYpro Oy.
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12. KIPU JA LÄÄKKEET
Jotkin lääkkeet voivat heikentää muistia. Erityisesti monet rauhoittavat lääkkeet vaikuttavat aivojen tiedonkäsittelyyn ja muistitoimintoihin, samoin tietyt virtsan pidätyskykyyn vaikuttavat lääkkeet. Alkoholi on aine,
joka usein heikentää muistia pysyvästi pitkään ja runsaasti käytettynä. (Juva, 2010).
Kipulääkkeitä käytetään keskivaikean ja vaikean kivun hoidossa. Tavallisia akuutin kivun käyttötilanteita
ovat esimerkiksi leikkauksen tai tapaturman jälkeinen keskivaikea tai vaikea kipu sekä äkillisiin kivuliaisiin
sairaskohtauksiin liittyvä kipu, kuten sydäninfarktiin liittyvät kipuoireet. Lääkityksiä on monenlaisia ,niiden
vaikutusmekanismit ja mahdolliset sivuvaikutukset vaihtelevat. Ummetus ja väsymys ovat sivuvaikutuksista tavallisimmat. Muita mahdollisia sivuvaikutuksia ovat muistin häiriöt, huimaus, pahoinvointi ja kutina.
Kipulääkkeiden käytöstä voi seurata psyykkinen tai/ja fyysinen riippuvuus lääkkeestä tai vasteen heikkeneminen lääkkeen vaikutukseen. (http://www.poliklinikka.fi/kipukanava/artikkelit/6235864).
Lääkkeet eivät ole ainoa keino vaikuttaa kipuun. Kivun hoidossa on tuloksellisesti käytetty tietoisuustaitoja.
Tietoisuustaidot (=tietoinen läsnäolo, mindfulness, levollinen läsnäolo) ovat itämaisen filosofian perintöä ja
tulleet Suomeen vuosituhannen vaihteessa Yhdysvaltojen kautta. Tietoisuustaitojen hyvinvointivaikutuksia
on tutkittu ja niistä on selkeä tieteellinen näyttö. Tietoisuustaidot voimistavat mielekkyyden kokemuksia,
vähentävät ongelmien murehtimista, lisäävät luovaa ongelmanratkaisua, parantavat itsehavainnointia ja
itsesäätelyä. Lisäksi ne helpottavat elämistä ristiriitojen ja vastoinkäymisten kanssa sekä tyynnyttävät mieltä.
Tietoisuustaidot ovat keino kohdata tunteitaan ja opetella hyväksymään niitä. Taidon opetteleminen on
hyvin henkilökohtainen ja kokemuksellinen asia. Ohjaavina ajatuksina ovat:
”Kaikki on olemassa vain tässä silmänräpäyksessä. Tässä tilassa, tässä kehossa”.
”Ainoa asia johon voimme vaikuttaa on tämä hetki”.

Kirjallisuutta:
Juva, K. Muistihäiriö. 2010. Luettavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00706
Voimakkaat kipulääkkeet. Luettavissa: http://www.poliklinikka.fi/kipukanava/artikkelit/6235864
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L. Kuinka kuvailet kipuasi
1 ei kipua
8 pahin kipu
Millaiseksi arvioisit kipusi juuri nyt, tällä hetkellä?
1 2 3 4 5 6 7 8
Kuinka voimakasta kipu oli pahimmillaan kuluneiden 30 päivän aikana
1 2 3 4 5 6 7 8

Kuinka voimasta kipu oli keskimäärin kuluneiden 30 päivän aikana?
1 2 3 4 5 6 7 8

Säteileekö kipu kehossa muualle kuin missä se pääasiassa esiintyy?
Mikä seuraavista kuvaa kipuasi parhaiten:
Jatkuvaa kipua vähäisin vaihteluin____
Jatkuvaa kipua, johon kuuluvat ajoittaiset kipukohtaukset____
Kohtauksittain esiintyvää kipua, kohtausten välillä ei kipua____
Useita kipukohtauksia, joiden välillä jatkuvaa kipua____
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13. PÄÄN VAMMAT
Paikalliset aivovauriot saattavat vaikuttaa muistin toimintaan. Vasemman aivopuoliskon vauriot, esimerkiksi
aivohalvaus tai aivovamma , voivat heikentää kielellisiä toimintoja ja siten sanojen muistamista. Aivojen
syvien osien vauriot – esimerkiksi tiettyjen aivoverenvuotojen tai puutostilojen seurauksena – voivat vaurioittaa vakavasti mieleenpainamisprosessia ja siten kykyä oppia ja muistaa uusia asioita, vaikka vanhat
asiat säilyvät hyvin mielessä. (Juva, 2010).
Aivohalvauksen jälkeen tiedonkäsittely heikkenee 60 %:lla, muisti 30%:lla. Neljäsosalle aivoverenkierron
sairastaneista kehittyy dementia ja Alzheimerin taudin riski kasvaa merkittävästi (Erkinjuntti et al 2007).

14. AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖT

Monet tutkimukset ovat tuoneet esille aivoverenkierron häiriöiden ja niiden merkittävien vaaratekijöiden,
kuten kohonneen verenpaineen ja kolestrolitason, yhteyden kognitiiviseen heikentymiseen ja dementoiviin
sairauksiin. Aivoverenkierron häiriöistä johtuviin muistihäiriöihin voidaan vaikuttaa. Kaikki asiat, jotka vähentävät aivoverenkierron häiriöitä tai uusiutumista, suojaavat aivoja ja henkisen suorituskyvyn säilymistä.
Verenpaineen ja kolestrolin aktiivinen hoito, sekä elintapamuutokset vaikuttavat muistihäiriöiden ja dementian ehkäisyssä. (Pirttilä 2004, 1135-1137).

Tutkimuksissa on todettu seerumin kolestrolitason kohoamisen vaikuttavan myöhempään alttiuteen sairastua Alzheimerin tautiin. Ateroskleroosin eli valtimonrasvoittumistaudin on todettu vaikuttavan Altzheimerin taudin syntyyn. Altzheimer on on aivosairaus, jossa valikoidut aivoalueet paikallisesti vaurioituvat. Arvioidaan, että Altzheimeriin liittyvä aivopatologia alkaa kehittyä 20-30 vuotta ennen ensimmäisten oireiden
ilmaantumista. ( Erkinjuntti et al 2010, 110-124). Keski-iässä tehdyillä terveysvalinnoilla on siis merkitystä
vanhuuden hyvinvointiin.
Kirjallisuutta:
Erkinjuntti, T. Raivio, M., Rantala, M. Rinne, J. Muistipulmia voidaan ehkäistä. Luettavissa: www.muisti.com/.../Road_ShowSyksy07_Muistipulmia_voidaan_ehkaista...
Erkinjuntti, T., Rinne, J., Soininen H. (toim.)2010. Muistisairaudet. Duodecim.
Juva, K. Muistihäiriö. 2010. Luettavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00706
Pirttilä, T., Strandberg, T., Vanhanen, H., Erkinjuntti, T.2004. Voidaanko muistin heikentymistä ehkäistä? Suomen lääkärilehti
11/2004.

32

M. Tiedätkö riskisi saada aivohalvaus?
Lähde: Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
Ikäsi

Tupakoitko?

alle 50v.____

50-65v.____

66-75v.____

yli 75v.____**

kyllä*_____

en_____

Systolinen(ylä)verenpaineesi(mmHg)
alle 135____

135-164*____

165-180**____

yli 180***____

Kokonaiskolestroliarvosi(mmol/l)
alle 5____

5-7____

yli 7*____

Onko sinulla
diabetes?

kyllä*_____

ei_____

eteisvärinä

kyllä***_____

ei_____

sepelvaltimotauti

kyllä*_____

ei_____

aikaisempi TIA-kohtaus tai aivohalvaus
kyllä***_____

*-merkkien määrä_______________
1* -merkki

lievästi kohonnut

2-3*-merkkiä

kohtalaisesti kohonnut

4-5*-merkkiä

selvästi kohonnut

yli 5*merkkiä

merkittävästi kohonnut
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ei_____

15. IKÄ JA PERINNÖLLISYYS
Yksi suurimmista riskitekijöistä muistisairautta ajatellen on ikä. Se on tietenkin tekijä, jolle emme
voi mitään. Kuitenkin tiedämme, että kaikki eivät sairastu muistisairauteen. Muistisairaus ei liity
vanhenemiseen, vaikka se hyvin usein siihen liitetäänkin. Katseltaessa lukuja, niin yli 80-vuotiaista
kaksi kolmasosaa ja yli 90-vuotiaista joka toinen ei sairasta muistisairautta. (Härmä & Granö 2011,
96 – 95).
Muistisairaudet johtuvat hyvin usein monista tekijöistä ja vaikka olisi jo ikää ja perintötekijöitä, se
ei välttämättä johda muistisairauteen. Yksi syy muistisairauden puhkeamiseen perintötekijöiden ja
iän lisäksi ovat epäterveelliset elintavat. Aivoterveydestä todella kannattaa pitää huolta, sillä on
todistettua, että vaikka olisi perimää ja ikääkin jo kertynyt, riskitekijöihin puuttumalla ja suojatekijöitä lisäämällä, on mahdollista vaikuttaa muistisairauden puhkeamiseen. Nykytiedon mukaan,
elintavoilla on suurempi merkitys muistisairauden puhkeamisessa kuin perimällä. (Härmä & Granö
2011, 95 – 96).
Alttiutta sairastua etenevään muistisairauteen on huomattu myös henkilöillä, jotka kantavat ApoE
4-alleelia. Runsas alkoholin käyttö, korkea verenpaine sekä vähäinen liikunta kasvattavat riskiä
entisestään. On kuitenkin lohdullista ajatella, että laittamalla nämä edellä mainitut asiat kuntoon,
muistisairauden riskiä voidaan vähentää. (Härmä & Granö 2011, s 96).

Kirjallisuutta:
Härmä, H & Granö, S. (toim.) 2011. Työikäisen muisti ja muistisairaudet. WSOYpro Oy.
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N. VIIKKO-OHJELMANI
KLO
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07

MA

TI

KE

TO

07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-00
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PE

LA

SU

O. ONGELMANRATKAISUTEKNIIKAN VAIHEET
1. Määrittele ongelma.Tee se mahdollisimman konkreettisesti ja tarkasti. Jos on monenlaisia
ongelmia, on hyödyllistä ensin listata kaikki ongelmat, ja sen jälkeen valita se, jota lähtee
ensimmäiseksi ratkomaan. Tärkeää on ratkoa vain yhtä ongelmaa kerrallaan. Ongelma
kannattaa myös pilkkoa osiin ja käydä jokainen osaongelma läpi erikseen. Ongelman kuvauksessa kannattaa olla käytännönläheinen; määrittele, miten se ilmenee.
2. Määrittele tavoitteet. Millaiseen muutokseen pyrit? Mitä haluat ja tavoittelet tässä asiassa? Tavoite kannattaa asettaa mitattavaan muotoon, jotta sen toteutumista voi seurata.
Sen on oltava konkreettinen.

3. Erilaisten vaihtoehtojen etsiminen, aivoriihityöskentely. Tarkoituksena on keksiä niin paljon
erilaisia vaihtoehtoja kuin mahdollista. On tärkeää kirjata kaikki mieleen tulevat vaihtoehdot, älä karsi tässä vaiheessa vielä mitään pois. Käytä luovuutta ja lisää listalle hullunkurisia
ja mahdottomiakin ratkaisuja. Jätä toistaiseksi arvosteleva mielesi sivuun ja anna leikkimielisen, luovan puolesi päästä esiin.
4. Arvioi vaihtoehdot ja valitse niistä paras. Mitä etuja ja haittoja eri vaihtoehdoissa on? Mikä
niistä on paras, mikä seuraavaksi? Mikä vaihtoehto todennäköisemmin johtaa haluttuun
tavoitteeseen? Mitkä ovat kunkin vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet? Käy nyt läpi arvioivasti ja kriittisesti jokainen vaihtoehto. Lopputuloksena sinulla on nyt valittuna paras
mahdollinen niistä.
5. Tee suunnitelma ja ryhdy toteuttamaan sitä. Suunnittele mahdollisimman tarkasti, mitä
teet, milloin teet, mitä tukea tarvitset (kuka voisi sinua auttaa?). Tässä vaiheessa laadit niin
yksityiskohtaisen suunnitelman kuin mahdollista (päiväkirja ja päiväsuunnitelma).
6. Arvioi ja seuraa suunnitelman toteutumista. Mikä toimi, mikä ei. Miksi toimi ja miksi ei. Mitä pitäisi lisätä tai muuttaa? Jos suunnitelma ei toteutunut, mikä esti toteutumisen?

Kirjallisuutta:
Pietikäinen, A. 2009. Joustava mieli. Vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen yliotteesta. Duodecim.
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P. OMAT TAVOITTEENI JA NIIHIN PÄÄSEMINEN
PVÄMÄÄRÄ:
TAVOITE 1
TAVOITE 2
TAVOITE 3

MIKSI HALUAN SAAVUTTAA TAVOITTEENI:
1.
2.
3.
PALKKIONI SAAVUTUKSISTANI:
1.
2.
3.
VAARATILANTEET JA ESTEET

SELVIYTYMISKEINONI:

TAVOITTEEN SAAVUTTAMISESSA:

MITÄ MUUTA AION TEHDÄ PÄÄSTÄKSENI TAVOITTEISIINI?
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Q. AJATTELUTAVAN MUUTOS

Vanha suunnitelma

Uusi suunnitelma

Vanhat reagointitapani, jotka vaikuttivat Uudet reagointitapani, jolla muutan
toimintaani
toimintaani
1. AJATTELUTAPA
1. AJATTELUTAPA
(esim. ”jos en tänään onnistu elinta(esim.” jos en tänään jaksa tarttua
pamuutoksessani, olen luuseri ja
asiaan olen armollinen itselleni ja yrikaikki on turhaa myöhemminkin”)
tän huomenna uudestaan”)

2. KÄYTTÄYTYMINEN

2. KÄYTTÄYTYMINEN

3. HUOMION KIINNITTÄMINEN

3. HUOMION KIINNITTÄMINEN

4. UUDELLEEN MUOTOILU

Ohjeet: Tietoisuus omasta ajattelutavasta ja sen laukaisemasta toiminnasta on olennaista, jos haluaa muuttaa toimintaansa.
Kun huomaat käyttäväsi ”vanhaa suunnitelmaa” siirry käyttämään ”uutta suunnitelmaa” jonka olet kuvannut yllä olevaan taulukkoon. ”Uudelleen muotoilu”-otsikon alle voit kirjoittaa yhteenvedon siitä, mitä olet oppinut ajatuksistasi.
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R. MITTOJA JA ARVOJA
PAINO

TÄMÄN
HETKINEN

TAVOITTEENI

VERENPAINE
KOLESTROLI
VERENSOKERI
VYÖTÄRÖNYMPÄRYS
LIIKUNTAKERRAT/VKO
ALKOANNOKSET/VKO
TUPAKOINTI/PV
STRESSITILANTEET/PVÄ

Alkuperäinen toteutus Suomen Sydänliitto ry www.punainen.fi

39

Nonna Vanhalakka, Kouvola
Terveyden edistäjä YAMK, psykoterapeutti
nonna.vanhalakka@kouvolanseudunmuisti.fi
gsm 0505187630

40

Nina Saarelainen, Kotka
Terveyden edistäjä YAMK
nina.saarelainen@kouvolanseudunmuisti.fi
gsm 0505187640

