IHMEELLISET AIVOMME
Opettajalle - Tämän pienen ja tiiviin aivointron tarkoituksena on toimia teille opetusmateriaalina ja innostaa käymään oppilaiden kanssa lyhyesti läpi, mitä
aivot ovat, mitä ne tekevät ja miksi olisi tärkeä pitää niistä hyvä huoli. Tämän intron tarkoituksena olisi myös herättää aitoa uteliaisuutta ja kiinnostusta
aihetta kohtaan, jotta voisitte esittää meille lisäkysymyksiä aivoihin liittyen. Me sitten vastaamme vitosluokkalaisia askarruttaviin aivokysymyksiin ja
herättelemme oppilaita kiinnostumaan siitä, mitä kaikkea korvien välistä löytyy. Antoisaa aivomatkailua!

Miksi aivoista kannattaa kiinnostua –
4 timanttista syytä
Meillä on vain yksi kappale aivoja olemassa, eikä uusia voi ostaa
mistään: toistaiseksi aivoja ei ole onnistuttu korvaamaan kuten
muita elimiä tai osia ihmisestä
Aivot mahdollistavat meille ihan kaiken! Syömisen, nukkumisen,
puhumisen, tunteiden vuoristoradat, liikkumisen sekä tietysti
myös hurjan määrän erilaisia taitoja ja kykyjä. Kun pidät huolen
aivoistasi, ne pystyvät ihmeellisiin juttuihin.
Mitä paremmin ymmärrät miten aivosi toimivat, sitä paremmin
ymmärrät miten vaikeaa olisi olla ilman toimivia aivoja tai miten
vaikeaa erilaisista aivovammoista toipuminen on.
Aivot ovat ihmiselle edelleen mysteeri; suuri osa aivoista on
meille tuntematonta aluetta ja koko ajan saamme tietää lisää
siitä, mitä päästämme löytyy ja miten tämä kaikki toimii.

Pohdittavaksi: Milloin viimeksi olet
käyttänyt aivojasi?
Vastaushan on tietysti nyt ja koko ajan, sillä aivot eivät ole
joutilaana koskaan. Aivot säätelevät kehon toimintoja ja
työskentelevät vinhasti silloinkin kun nukut, sinä et vain tiedä
sitä – aika kätevää, eikö! Mitä luulet, mitä ne juuri nyt tekevät?
Vastausvaihtoehtoja:
miettivät vastausta
miettivät mitä on ruokana
muistelevat viikonloppua
suunnittelevat tulevaa viikonloppua
yrittävät säädellä keskittymistä tähän juttuun
liikuttavat silmää, jalkaa, kättä, suuta
käsittelevät kuultuja asioita, jotta ymmärrät ne
käsittelevät nähtyjä asioita, jotta ymmärrät ne
muodostavat lauseita ja puhetta
herättävät innostuksen tunteen, kun vastaat oikein
säätelevät sydämen sykettä, verenpainetta, ruuansulatusta, asentoa, hengitystä…. ja paljon muuta, mitä
et osaa tiedostaakaan

Aivot pähkinänkuoressa –
kallon suojassa

• aivot ovat pääkallon sisällä sijaitseva elin, joka painaa noin 1,5 kiloa
• aivoja ympäröi luinen koppa eli kallo
• aivot kelluvat kallon sisällä nesteessä: nesteen tehtävänä on vaimentaa tärähdyksiä ja äkkinäisiä
liikkeitä, jotka liikkuttelevat aivoja kallon sisällä
• aivot ovat löysää hyytelömäistä ainetta, joka koostuu pienistä soluista, hermosoluista - näitä mahtuu
aivoihin jopa 100 miljardia!
• hermosolut kuljettavat viestejä solulta toiselle aivojen sisällä ja lopulta myös muihin kehon osiin:
tämä hermosolujen sähköinen viestintä on hermosolujen tärkein tehtävä ja aivojen toiminnan
perusta
• aivot ovat siis yksinkertaisesti hermosoluista muodostunutta verkostoa, jossa kulkee hurja määrä
viestejä, hurjalla nopeudella, koko ajan

Pohdittavaksi:
•
•
•

Mihin sellaiseen kykenet, mihin vaikkapa koirasi ei?
Mitä erityistaitoja sinulta löytyy? Mitä taitoja kykenisit tekemään ilman aivoja?
Muistatko jonkun taidon, jonka opetteluun meni aikaa? Kuinka kauan harjoittelit?
Aivot oppivat siis jatkuvasti uusia juttuja, mutta tämä vaatii toistoa.

Mitä aivoni oikein puuhaavat?
Aivojen päätehtävä = pitää sinut hengissä ja tekemässä
kaikkea hienoa!
Hengitys, sydämen syke, nälkä, jano, uni… tästä kaikesta ovat
vastuussa aivot. Kaiken tämän ohella aivot tuottavat tunteita,
puhetta, tarkkailevat ympäristöä, pistävät merkille tärkeitä
asioita kuten vaaroja ja muodostavat ajatuksia, liikuttavat
kättä, jalkaa ja sierainta. Aivot hoksaavat jos joku kertoo
hauskan jutun ja saavat sinut nauramaan tai vastaamaan
vitsiin.
Ihmisen aivot ovatkin poikkeuksellisen kehittyneet.
Kykenemme moniin asioihin mihin muut eläimet eivät.

Otsalohkot eli etuaivot ovat aivojemme Pomo ja tämä osa aivoja
on ihmisellä erityisen kehittynyt verrattuna muihin eläimiin.
Otsalohkot säätelevät ja kontrolloivat käyttäytymistä. Otsalohkoilla
asetamme toiminnallemme tavoitteet, suunnittelemme tulevaa,
aloitamme tehtäviä ja tarvittaessa korjaamme toimintaamme ja
pohdimme mikä on oikein ja mikä väärin. Otsalohko kontrolloi myös
aivojen tunnekeskusta. Lisäksi merkittävä osa muistia edellyttää
normaalia otsalohkojen toimintaa.
Näkeminen tapahtuu

takaraivolohkossa
: vaikka silmät ovat
edessä, näköhavainto
työstetään aivojen
takaosassa.

Pikkuaivot
näyttävät aivoilta
pienoiskoossa ja niiden
tehtävä on säätää tasapainoa
sekä liikkeiden hienosäätöä,
kuten kirjoittamista.
Pikkuaivojen avulla pystyt
tanssimaan, pyöräilemään tai
kirjoittamaan nopeasti
koneella.

Tunto- ja liikealueet sijaitsevat päälaella
päälakilohkossa. Toiminta menee
hassusti ristiin siten, että oikea puoli
aivoja säätää kehon vasemman puolen
tuntoa ja liikettä ja vasen puoli aivoja
säätää oikean puolen tuntoa ja liikettä!

Aivorunko yhdistää

Ohimolohkot

aivot muuhun kehoon ja
siellä sijaitsee aivojen
ensiapukeskus. Aivorunko
sääteleekin mm. hengitystä,
ruumiin lämpötilaa, nälän- ja
janontunnetta sekä
hengitystä. Siellä on
aivojemme virtakoneisto,
joka säätää kulloiseenkin
tilanteeseen sopivan
vireystilan.

aivojen sivuilla vastaavat
kuulohavaintojen
vastaanottamisesta ja
muistitoiminnoista (asioiden
palauttaminen muistista ja
asioiden painaminen muistiin
eli oppiminen!) sekä puhutun
kielen ymmärtämisestä.
Ohimolohkot osallistuvat
myös tunteiden
muistamiseen.

Nämä eri aivoalueet toimivat kiinteästi yhteistyössä. Kun
esimerkiksi puhumme, aivomme valikoivat sopivia sanoja,
liikuttavat suuta, valitsevat ilmeet ja äänenpainot.
Samanaikaisesti aivomme kykenevät tarkkailemaan
ympäristöä ja kuulijoiden ilmeitä ja eleitä sekä
kuuntelemaan sitä, mitä reaktioita kuulijoilla meidän
puheeseemme on. Kaikki tämä tapahtuu niin ettet sitä
huomaakaan ja vain sekuntien sadasosissa: niin tehokkaita
hermosolut ovat!

Pohdittavaksi: mitä kaikkea
mielessäsi tapahtuu eli mitä aivoissa
tapahtuu kun…
•
•
•
•
•

haet ruokalassa ruokaa haet ruokalassa ruokaa
kun opettaja esittää kysymyksen
kun pyöräilet koulusta kotiin
kun opettaja esittää kysymyksen
kun pyöräilet koulusta kotiin

Huomaatko, miten käytössäsi ovat aivojen kaikki aivoalueet?

ANNA AIVOILLE HAPPEA!
Aivojen solut tarvitsevat happea ja energiaa. Jos luokan ilma ei
vaihdu riittävästi, oppitunnin lopussa luokan ilmassa voi olla
liian vähän happea: alkaa väsyttää. Tästä syystä välituntien
aikana on tärkeää tuulettaa luokan ilmaa ja käydä myös itse
haukkaamassa raitista ilmaa.

ANNA AIVOILLE LEPOA!
Uniaika on aivoille tärkeää järjestelyn aikaa; sillä välin kun
nukut, aivoissa tapahtuu siivousta ja ”romujen” poistoa. Levon
tärkein muoto on hyvä ja pitkä uni. Riittävä unen pituus on
vähintään yhdeksän tuntia.

ANNA AIVOILLE TURVAA!
Pääkallo ei suojaa aivoja kovin kummoisilta iskuilta ja siksi
ainutlaatuiset aivot ovat vaarassa, kun pää saa iskun. Helpoin
tapa suojata aivoja on käyttää kypärää pyöräillessä ja muissa
lajeissa, joissa on vauhtia tai kaatumisriski.

Miten autat aivoja
toimimaan hyvin?
ANNA AIVOILLE ENERGIAA!
Aivot tekevät paljon ja kuluttavat paljon, siksi ruokaa tulisi syödä
muutamien tuntien välein: aamupala, lounas ja välipala ovat
tärkeitä, jotta aivot pysyvät vireessä. Aivot eivät tarvitse
energiajuomaa, päinvastoin, energiajuomat ja makeiset saavat
aivot hieman sekaisin, kun energiaa tupsahtaa tarjolle kerralla
liian paljon. Makeisten syönti virkistää aivoja vain hetkeksi,
minkä jälkeen keskittymiskyky romahtaa.

ANNA AIVOILLE HYVIÄ
RAKENNUSAINEITA!
Alkoholi on aivoille myrkkyä ja tuhoaa aivojen soluja, sillä
alkoholi vahvana aineena tuhoaa solun solukalvon, mikä on
erityisen vaarallista kehittyville aivoille. Tästä syystä Suomessa
on laki, jonka mukaan vain täysi-ikäisille myydään alkoholia.

