
AIVOJEN OIKKUJA
2



tunteet &
rakkaus

Älykäs toiminta
Ajatukset
Sanat
Aikomukset

Liskoaivot
Turva

ravinto

Aivokuori puhe 
ajattelu logiikka  

Limbinen 
järjestelmä 

tunteet
Liskoaivot

selviytyminen

?



Kahden
kerroksen
väkeä



Aivojen päällimmäinen kerros on 
nimeltään aivokuori.
Täällä aivoyrityksen yläkerrassa tapahtuu 
todella vaativaa ajattelua, mikä erottaa 
meidät ihmiset eläimistä: ongelmien 
ratkaisu, suunnittelu, oikean ja väärän 
pohdiskelu, tunteiden säätely

Ongelmanratkaisija
-Otto

Suunnittelija-Susa

Joustava-Joel

Omatunto-Onni Tilannetaju-Taru Rauhoittava-Rene

Yläkerran 
aivokuoressa 

työskentelevät:



Aivoissa kerrosta alempana, tulee 
osastoja jotka pitävät koko yrityksen 
pyörimässä ja vastaavat sen 
turvallisuudesta.
• Siellä varmistetaan, että yläkerran 

tyypit jaksavat painaa pitkää päivää, 
syövät ja että he myös lepäävät 
säännöllisesti.

• Alempi kerros varmistaa, että 
huomaamme vaarat ja osaamme 
puolustautua ajoissa. 

Varoittava-Ville

Unelias-Ulla

Nälkäinen-Niklas Säikähtänyt-Siiri

Kiukku-Kaius

Taistelu-Tea

Paniikki-Pete

Alakerrassa 
työskentelevät





Eräänä päivänä Avan aivojen alakerrassa

!!!!!!!!!



Ei hätää, siinähän 
on vain Avan oman 

luokan oppilaat 
kuuntelemassa, 
kun hän pitää 

esitelmää.

Hälytys seis 
alakerta!

Samaan aikaan aivojen yläkerrassa…



Napit kaakkoon 
vaan, eihän sitä 
koskaan voi olla 

liian varma!





Mitä aivoissa 
tapahtuu, 
kun flippaat? 



Kerro ystävälle 
tai 

perheenjäsenelle
Itke ja 
huuda 

tyynyyn

Harrasta:
Tanssi

Tee taidetta
Musisoi tai 

kuuntele musaa

Hypi ja pompi





Entä jos viesti ei kulje – aivojen rikkinäinen puhelin



Aivovammakun joku lyö tai ravistelee

kun kaadut ja isket pään 
johonkin

kun sinut taklataan 
jääkiekkokaukalossa vasten 
laitaa

kun auto jarruttaa lujasti ja 
pääsi retkahtaa eteen kun lennät pyörän selästä ja 

isket pään auton konepeltiin



https://www.ruutu.fi/video/1079324

https://www.ruutu.fi/video/1079324


Aivotärähdyksen oireet

Päänsärky

Muistin menetys

Unelaisuus

Kangerteleva puhe

Sekavuus

Keskittymisvaikeuksia

Pahoinvointi ja 
oksentely

Huimaus
Pyörtyminen

https://www.youtube.com/watch?v=XRj0zQaEK4g

https://www.youtube.com/watch?v=XRj0zQaEK4g


Ei aivotärähdystä:
lyöt pään kevyesti, tuntuu kipua 
mutta kipu menee ohi noin 
vartissa ja pian alat jo puuhailla 
muuta. 
Äänet ja valot eivät tunnu pahalta. 
Sinua ei nukuta etkä voi pahoin.

Hoito: tarkkaile tilannetta levossa 
ainakin vartti. Jos oireet eivät 
vartin jälkeen jatku, voit palata 
normaaleihin puuhiin. 

Lievä aivotärähdys:
pään iskun jälkeen tulee 
tokkurainen olo, päätä jomottaa, 
sinua ehkä hieman oksettaa. Et 
jaksaisi juosta, riehua tai olla 
metelin keskellä. 

Hoito: lepo ja tarkkailu, särkylääke. 

Vakava aivotärähdys:
iskun jälkeen olet ollut tajuton, olet 
ehkä oksentanutkin sekä ollut 
veltto. 
Itse et tästä hirveästi muista, eikä 
vakavan aivotärähdyksen aikana 
ihminen osaa auttaa itseään, vaan 
ympärillä olijoiden on havaittava 
tilanne. 

Hoito: Välittömästi sairaalaan. 

LYÖT PÄÄSI, MUTTA MISTÄ 
TIETÄÄ KUINKA PAHASTI?



1. Kun kaveri saa iskun 
päähänsä, tulee ottaa selvää 
kysellen ja tarkkaillen, millaisia 
oireita kaverilla tämän jälkeen 
on! Iskun jälkeen ei 
välttämättä itse tajua oireitaan 
joten on tärkeää, että pidät 
huolen kaverista. 

2. Mainitse aina ääneen, mikäli 
lyöt pääsi! Oireita ei 
välttämättä itse huomaa, joten 
muiden tulee olla tietoisia mitä 
sinulle on sattunut

3. Aivotärähdys, johon ei liity 
tajuttomuutta eikä pidempään jatkuvia 
muita oireita, hoituu kotioloissa. Pään iskut 
kannattaa kuitenkin aina tarkistuttaa 
lääkärissä. 

4. Tapaturman jälkeen tulisi aina välttää 
liikuntaa. Liikuntaan palaaminen 
ennenaikaisesti aiheuttaa suuremman 
riskin saada muu vakavampi vamma. 



Testaa tietosi!
1. Ota itsellesi pari, jolla on 
älykänny

2. Mene osoitteeseen: kahoot.it

3. Kirjaudu sisään taululla 
näkyvällä PIN-koodilla

4. Keksikää yhteinen nimimerkki


