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Colnat-Coulbois S et al. J Neurosurg 113:1135-114, 2010

Muistien ja luovuuden verkoissa
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• järki ja tunteet
• älyllinen joustavuus
• irtiottoja tavoista, tottumuksista



Ihminen aivokuorella
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Aivokuvat : Aivokuvantam iskeskus, Aa lto yliopisto 

Raajat liikkeelle: 
oikea vasenta
vasen oikeata ohjaa

Aivokurkiainen
tietoa kuljettaa…..

OI KEA – VASEN – VASEN – OI KEA……. .
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OTSALOHKOT

toiminnan ohjaus

suunnittelu, analyysi

havaitseminen

silmänliikkeiden ohjaus

PÄÄLAKILOHKO

tunto ja liike

suunnat, kehon tila

OHIMOLOHKOT

tunne, kuulo

muisti

AIVORUNKO
liikekoordinaatio

PIKKUAIVOT

tasapaino

TAKARAIVO

LOHKO

näkö

KESKIAIVOT

tunnetilat ja 

autonomisen hermoston 

(keholliset) viestit

AIVOALUEET JA LIIKKUMINEN
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www.yle.fi
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Ajattelu, aivojen tiedonkäsittely ja siihen vaikuttavia tekijöitä

TARKKAAVUUS JA HAVAITSEMINEN

jakaminen
kohdentaminen
siirtäminen
ylläpito

TYÖMUISTI
reaaliaikainen, operatiivinen 
tiedonkäsittely

SÄILÖMUISTI
opitut tiedot,
taidot, kokemus

aistiärsykkeet

biofysiologinen (toiminnan) tila

ei-tietoinen
taso

AISTI
MUISTI

vire vireys"energia"
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motivaatio
tavoite
temperamentti
tunne



Kätevästä kävelystä

http://sciencenordic.com/intense-
workout-boosts-motor-learning
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Ajattelu tarvitsee rauhaa ja liikettä
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Vrfitnessinsider.com

https://www.telegraph.co.uk
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https://www.telegraph.co.uk/


“VR’s true magic is the ability to 

induce intimacy between people.”

https://www.trendhunter.com/trends/per
sonal-trainer-robot
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Arki treenaa ja liikuttaa mieltä, kehoa ja aivoja

• Kotiaskareet

• Yhdessä tekeminen

• Liikkumisen mahdollisuus

www.yle.fi
www.hs.fi www.kdkotka.net

Netter
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Elämyksiä sopivassa mitassa

Puutarha yhdistää www.hs.fi

www.yle.fi © Kiti Müller

Escher, Drawing Hands,1948

Salvador Dali, 1941: Café scene



Aivot mielekkäässä liikkeessä

Mieliala

Muisti

Henkinen toimintakyky

Ongelman ratkaisu

Oppiminen

Stressin hallinta

Palautuminen

Nuorekkaasti vanha

http://psychcentral.com

Mika Seppä
Aalto yliopisto
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Ihmisen toimintakyvyn erottamaton kolmikko:
aivot, mieli ja keho

Corpus Hippocraticum
1100-luku

v. 1923 v. 2015
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“Follow a diet of milk, seeds and vegetables; 
avoid heavy wines, liquers, chocolate, spices, 
read meat and snuff; and take regular exercise”
(George Cheyne: The English Malady, 1733)



https://u.osu.edu/essenceofnursing



”Mustikassa" 

• Mustikoiden poiminta on 
tekniikka-laji

• Varvikon ja maaston lukutaito

• Oikea ranneliike poimurin 
käytössä

• Kehon hallinta

• Raajojen koordinaatio

• Aistit, aistimukset, mitä 
kertovat?

• Ajattelun ulottuvuudet

• Uusi tuttavuus: poimuri ja sen 
käytön opettelu

"älyllisesti joustava pysyy 
maailman menossa mukana"

© 2016, Kiti Müller



www.kitimuller.com – Ajatusfiilailua
www.tiede.fi/tiedekokki
Twitter: @KitiMuller

Kiitos!
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